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ءات التعرف على درجة رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب عن واقع إجراهدف البحث إلى 

 ف درجةوكذلك التعرف على مدى اختال، بجامعة الزقازيق تطبيق نظام التصحيح اآللي لالختبارات

ة(، ية نظريونوع الدراسة بالكلية )عملية/ نظرية/ عملالنوع )ذكور/ إناث(، رضا باختالف كل من ال

ق نظام تطبي الوقوف على أهم المعوقات التي تحد من تفعيلوالفرقة الدراسية )الثانية/ الرابعة(، و

لنظام اهذا  التصحيح اآللي لالختبارات، والتوصل إلى مجموعة من اآلليات والمقترحات لتفعيل تطبيق

، يس( عضو هيئة تدر45( طالبًا، و)364، وتكونت عينة البحث من )من وجهة نظر أفراد العينة

ي إعداد مقياس الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام التصحيح اآللوتمثلت أدوات البحث في 

بيانات حللت ال، و( عضو هيئة تدريس40( طالب، و)60لالختبارات؛ واستطالع رأي تم تطبيقه على )

، 2كا يعترب وكاينحراف المعياري، والنسب المئوية والتكررات، باستخدام المتوسط الحسابي، واال

ضا رجة ر، وتحليل التباين البسيط؛ توصلت نتائج البحث إلى؛ أن دلعينتين مستقلتين واختبار)ت(

 جة رضاعن واقع إجراءات تطبيق نظام التصحيح اآللي لالختبارات جاءت بدرأعضاء هيئة التدريس 

ابات كبيرة، بينما درجة رضا الطالب جاءت بدرجة رضا متوسطة، ووجود فروق بين تكرارات استج

تصحيح مقياس الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام المفردات أعضاء هيئة التدريس والطالب على 

لة ات داللح االستجابة )بدرجة كبيرة، ومتوسطة(، كما أنه ال توجد فروق ذاآللي لالختبارات لصا

مقياس لية لإحصائية بين متوسطات درجات الطالب ترجع إلى النوع, والفرقة الدراسية في الدرجة الك

اللة دتوجد فروق ذات ، بينما الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام التصحيح اآللي لالختبارات

كور/ ( بين متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ترجع إلى النوع )ذ0,01مستوى إحصائية )عند 

( 0,05)(, 0,01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )و، لصالح متوسط درجات الذكورإناث( 

لى عبين متوسطات درجات الطالب وأعضاء هيئة التدريس التي ترجع إلى نوع الدراسة بالكلية 

نظرية لصالح الكليات )اقع إجراءات تطبيق نظام التصحيح اآللي لالختبارات الرضا عن ومقياس 

عة ى مجموالمعوقات التي تحد من تفعيل تطبيق هذا النظام، وتم التوصل إل بعضعملية(، كما توجد 

رورة ضويوصي البحث بصفة عامة؛ ، من اآلليات والمقترحات لتفعيله من وجهة نظر أفراد العينة

د االستعداية؛ وتعميم نظام التصحيح اآللي لالختبارات في جميع الجامعات بكل الكليات العملية والنظر

لرقمي التحول ايثة ومستقباًل لميكنة عملية التعليم والتقويم كاملة؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية الحد

 في جميع مجاالت الحياة.

 .التصحيح اآللي -االختبارات -رضاال -التقويم -: التقييمالكلمات المفتاحية
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The research aims to identify the degree of satisfaction of faculty 

members and students with the reality of procedures for implementing the 

automated correction system for tests at Zagazig University, As well as 

identifying the extent of the degree of satisfaction with the difference in each 

of the type (male / female), the type of study in the college (Practical theory), 

and the study group (second / fourth), and identify the most important obstacles 

that limit the implementation of the automatic correction system for tests and 

reaching a set of mechanisms and proposals to activate the application of this 

system from the point of view of the sample members. The research sample 

consisted of (364) students and (45) faculty members, and the research tools 

were to prepare a scale of satisfaction with the reality of the procedures for 

applying the automatic correction system for tests; A Survey was applied to 

(60) students, (40) faculty members, The data was analyzed using mean, 

standard deviation, percentages and frequencies, Chi square, T-test of two 

independent samples, and simple variance analysis; The search results came to: 

The degree of faculty members ’satisfaction with the reality of procedures for 

implementing the automated correction system for tests came with a great 

degree of satisfaction. While the degree of student satisfaction came with an 

average degree of satisfaction, and there are differences between the frequency 

of faculty and student responses to the vocabulary of satisfaction scale on the 

reality of procedures for applying the automatic correction system for tests in 

favor of response (large, medium). Also, there are no statistically significant 

differences between the mean scores of students ’grades due to the type, and 

the academic difference in the total score for the scale of satisfaction with the 

reality of procedures for applying the automatic correction system for the tests, 

while there are statistically significant differences (at the level of 0.01) between 

the mean scores of the grades of the members of the faculty Teaching refers to 

the type (male / female) in favor of the mean scores of male grades, and there 

are statistically significant differences at the level (0.01), (0.05) between the 

mean scores of students ’degrees and faculty members that refer to the type of 

study in the college on the scale of satisfaction with the reality Procedures for 

applying the automated correction system for tests for the benefit of colleges 

(practical theory). There are also some obstacles that limit the activation of the 

application of this system, and a set of mechanisms and proposals have been 

reached to activate it from the viewpoint of the sample members. General 

research is recommended; The need to generalize the system of automatic 

correction of tests in all universities in all colleges, theoretical and practical; 

Prepare for a future automation of the entire education and assessment process; 

To keep pace with modern technological developments and digital 

transformation in all areas of life. 
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 مقدمة
في ومتعددة أدى التطور التكنولوجي الهائل خالل العصر الحالي إلى تغيرات كبيرة لقد  

ا الحياة اإلنسانية، وأصبح يسمى هذا العصر الذي تسيطر عليه تكنولوجي مجاالتشتى 

 رعةالس وإن، الحاسوب والمعلومات واالتصاالت عصر التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية

 التطور قلب في التعليم وضعت الحياة أمور كل فيمن تغيرات  اآلن العالم يشهدها التي المذهلة

  .مواجهة هذه التطورات ، وحتميةوالمجتمعي الشخصي

 سرعةب واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في اسريعً  اتطورً  الحالي العصر يشهدحيث 

 لعديدا على استخدماتها وتعددت, مختلفة غراضأ في لتستخدم تطبيقها اتسعت والتي ،كبيرة

 من لعديدا في العالي التعليم مؤسسات داخل والتعلم التعليم مجال ذلك في بما المجاالت من

 عصر فيف ؛(Dammas, 2016, p.59)لكتروني اإل والتعلم الطالب تقييم منها الجوانب

 من ستفادةواال سلبياتها من للحد معها التعامل يجب التي التحديات من مجموعة نواجه العولمة

 في لحاسوبيةا والبرامج الحديثة التقنية من االستفادة إلى الحاجة تبرز هنا ومن إيجابياتها؛

 العربية والتعليم المملكة التربية )وزارة التعليم مجال بصفة خاصة فيو ،المجاالت مختلف

 .(2، ص2014السعوية، 

 عليمالت مجال في التكنولوجيا دخالإل عديدة دعوات ظهرت التطورات لتلك واستجابة

 لنظام لمصريةا والتعليم التربية وزارة اطالق يف احديثً  ذلك وظهر, التعليمية المراحل بمختلف

 لمستوى تقويموال القياس في التكنولوجية الوسائل استخدام على امعتمدً  الثانوية للمرحلة جديد

 التعليم وزارة دتناش كما, الورقي األداء على تعتمد التي التقليدية التقويم لطرق كبدائل الطالب

 مس الدين)منال ش الحديثةأيًضا باالستفادة من هذه الوسائل التكنولوجية  الجامعات يالعال

 . (222، ص2019أحمد، 

 ضلفأ ولضمان فعاليتها لزيادة التعليمية العملية في التكنولوجية استخدمتيث ح

 أساسيًا ًءاجز التعليم تقنيات وتعتبر, التربوية هدافاأل تحقيق في والحديثة المعاصرة السبل

 الناتج السريع للتطور نتيجة التعليم في ملحة ضرورة أصبحت حيث, الشامل التعليم نظام من

 ووسائله يمالتعل بتقنيات باألخذ التعليمية المؤسسات تقوم ذإ, واالتصال المعلومات ثورة عن

 لتربويا صالحاإل صبحوأ, التقليدي التعليم في تتوافر ال يجابيةإ خصائص من به تتميز لما

 تختلف عليميةالت العملية في المستخدمة التقنية وتنوع بالتعليم، المرتبطة التقنية على يعتمد

 السبورة خدمتست والتعليم التعلم ميدان ففي, له مناسبتها ومدى, فيه توظف الذي للمجال تبعًا

 والحاسوب ،والشرائح ،والشفافيات البصري، والعارض ،البيانات عرض وأجهزة ،الذكية

 التآ دموتستخ ،الحديثة الحاسوبية والبرامج جهزةاأل من وغيرها اآللي والمصحح ،التعليمي

سناء أحمد ) كبيرة المختبرين عدادأ تكون عندما العامة االختبارات تصحيح في ليةاآل التصحيح

 .(36، ص2016المنصور، 

 ؛التقويم مجال في هائلة ثورة الماضية القليلة السنوات شهدت قدباإلضافة إلى هذا؛ 

 ،ضيالما في دوره عن اكليً  ااختالفً  فيه المعلم دور واختلف ،متنوعة اهدافً أ للتقويم صبحأ ذإ

 ظهور لىإ دىأ مما ؛التقليدية التقويم طرق تكلفة وارتفاع, الطالب عدادأ تزايد إلى ضافةإ

 ,Fluck, Pullent & Harper, 2009) الطالب ألداء فعال تقويم في يسهم لنظام الحاجة

p.509) التقويم نظم وبإصالح ،والتعلم التعليم منظومة مكونات أهم من التقويمحيث يعد ؛ 

 الطالب تقويم يعتبر كما ومنهج، ومتعلم معلم من التعليمية المنظومة مكونات إصالح يمكن

 ظل في تنهض أن والتعلم التعليم لمنظومة يمكن وال ،التعليم مخرجات جودة في مهًما عنصًرا
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 للتعلم األخرى الجوانب قياس وإهمال ،فقط المعرفي الجانب قياس على تركز تقليدية نظم

 بين والعدالة الفرص تكافؤ يغيب التقويم صفاتاومو معايير غياب والوجداني، وفي المهاري

 االمتحانات مواصفات يف الكبير للتفاوت المتناظرة الكليات من الواحد التخصص في الخريجين

 . (727، ص2011، ، ونهير طه خسنالخريجين )هاني محمد الشيخ هؤالء يجتازها التي

 من نهأل المراحل من مرحلة أي في التعليمية العملية أركان أهم من التقويم كما يُعد

، 2017العلمي )مفلح قبالن بجاد،  وتحصيلهم تقدمهم مدى ومعرفة الطالب فرز يتم خالله

 اسيالدر التحصيل جودة ومراقبة التعليم عملية لتطوير الرئيسة المرتكزات ، وأحد(78ص

 تتضمن لتيا عملياته في التقويم ويعتمد لتعلمهم، المؤشرات أهم من يُعد والذي الطالب، لدى

 راتاالختبا ولعل األدوات؛ من مجموعة على األحكام إصدار ثم المعلومات وجمع التشخيص

 العربية مملكةوالتعليم ال التربية أهمها )وزارة تكن لم إن األدوات هذه أبرز تعتبر التحصيلية

 فصل كل نهاية في كبير لضغط يتعرض التدريس هيئة عضو أن إال(؛ 2، ص1436، السعوية

 في ورصدها ومراجعتها وتدقيقها الطالب أوراق من المئات تصحيح إلى يحتاج حيث ؛دراسي

 قتو الى ويحتاج مرهق عمل شك بال وهذا يومين، أو بيوم االختبار بعد أي قياسي؛ زمن

 ألن وضرورية ماسة حاجة هناك أصبح ولذلك؛ (78ص، 2017)مفلح قبالن بجاد،  وجهد

 يهإل وصلت ما أحدث واقتناء التكنولوجية، بنيتها تطوير إلى المصرية الجامعات تسعى

شبه  يآل وتصحيح اختبار نظام وجود المهم من لذاي؛ واإللكترون التصحيح في التكنولوجيا

 (.د2019 صر،ن ياسمين) التعليمية المنظومة لنجاح ناجح إلكترونيأو  إلكتروني

 ويُعد بل ،التعليم مجال فى كبيرة خدمة قدمليجاء نظام التصحيح اآللي لالختبارت  وقد

 الوقتام النظ هذا يوفر حيث ؛التعليمية للعملية التكنولوجيا قدمتها التي الخدمات همأ من

 من بيرك وقت لىإ يحتاج ال هفإن لتصحيح اليدوي؛با مقارنة التدريس هيئة عضو على والجهد

 لمتابعةوا والرصد ،التصحيح في الجهد من مزيد بذل لىإوال  ،طالبه نتائج على الحصول جلأ

 ،دلجها هذا بكل المصحح اآللي يقوم حيث, النهائي شكلها في النتيجة تخرج حتى والمراجعة

 ؛ مما يحقق، دون تدخل أي عنصر بشريمعدومة تكون تكاد خطأ وبنسبة ،قياسي وقت وفي

 .، والعدالة، والشفافية بين الطالبوالموضوعية ،الدقة

 نطاق اتسع ( إلى أنه36، ص2016وفي هذا الصدد؛ أشارت سناء أحمد المنصور )

, معاتوبصفة خاصة الجا التعليمية بالدول المختلفة المؤسسات في اآللي المصحح استخدام

 يقلل لكونه يهعل اإلقبال يعود وربما, للمختبرين الكبيرة األعداد على مقتصًرا توظيفة يعد ولم

, الدرجات وضع وفي موضوعية من به يتسم ولما, األساتذة كاهل عن التصحيح عبء من

  .التصحيح عملية انجاز في نوعها من فريدة وسرعة

 أمًرا التعليمية العملية عناصر عن الطالب رضا قياس عديُ  ؛في نفس الوقتو

 بحساب شبيه ألنه, سواء حد على والخاصة الحكومية الجامعية للكليات بالنسبة استراتيجيًا

, نادرة حالة وهى, الطالب يتوقعه مما أعلى الرضا معدل كان فإذا, للشركات والخسائر األرباح

 المعارف الطالب بإكساب أهدافها حققت الكلية ألن, متفوق ربح حالة في تكون الجامعة فإن

 وحياته العلمي بتحصيله ومبتهًجا مسروًرا الطالب وسيكون, المستهدفة والمهارات والقيم

 حالة في الجامعة فإن, المتوقع من أقل كان وإذا, إيجابي بشكل الكلية عن ويتحدث, المهنية

 أو, الدراسة من الطالب ينسحب وقد, الطالب توقعات وال أهدافها تحقق لم الكلية ألن, خسارة

 معظم عليه تسير ما هذا, سلبي بشكل معها يتعاملو الكلية في يبقى أو, أخرى كلية إلى ينتقل

 غير وخسائرها أرباحها حساب يف العربية الجامعات وبعض واألوروبية األمريكية الجامعات
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 المؤشرات من الطلبة رضا مؤشر ويعد كما(، 470، ص2015)علي ناصر آل مقبل، المادية 

, فيها المقدمة الخدمات وجودة, الجامعة تقدم مدى على خاللها من نتعرف التي الصادقة

 ,Grenchik, O'Connor  & Postelli, 1999) العالمية الجامعات مصاف في وتفوقها

Pp.23-24). 

 المنظومة يف الضرورية البيانات يوفر مصدًرا الطلبة تقويم طرائق في البحث يُعد إذ 

حيث  يم؛تقو عملية أية في مهًما مصدًرا تقويمهم أساليب نحورضاهم  معرفة ويعد التربوية،

 معرفة نفإ لذا ووظائفة؛ أهدافه ومعرفة إدراكه، دون تطويره أو شئ أي تحسين يمكن ال نهإ

 ؤديت التي الخطط ووضع التشخيص، على القدرة نمك  يُ  اقيةدومص ودقة بوضوح الحال واقع

 توفر يلةوس وتقويمة الجامعي التعليم في البحثية العملية وتعد مغزى، ذي تطوير إحداث إلى

 نحو طلبةال إتجاهات معرفة تُعد إذ المستقبلية؛ القرارات أساسها على بنىتُ  بيانات قاعدة

، 2018حمد، )محمد فوزي أ التعليمية للعملية اأساسيً  امرتكزً  وتقويمهم تعليمهم استراتيجيات

 . (120ص

 مع ستاذاأل تفاعل خالل من باألساسيتحقق  التدريس يف التميزباإلضافة إلى ذلك؛ أن 

 لعقباتا أهم ومن ،فقط الواحد االتجاه ذات واالختبارات المحاضرات خالل من وليس ،طلبته

 لكل راجعة تغذية لتوفير ستاذاأل من ةالمطلوب الوقت كمية هى التفاعلية العملية تعترض التي

 وسائل من وغيرها قصيرة واختبارات واجبات من يقدموه ما على شخصية بصفة طالب

 يمثل راجعةال التغذية وتوفير ،والتقييم للتصحيح، أتوماتيكي نظام فوجود ذلك وعلى ،التقييم

 لةاألسئ من ختلفةالم لألنماط أساسيًا تصنيفًا النظام هذا يقدمو ،التعليمية للعملية كبيرة فائدة

 العالقة اتذ والتقنيات المتطلبات إلى وصوالً  ،للطالب توفيرها يمكن التي الراجعة وللتغذية

؛ الراجعة التغذية وتوفير التصحيح في ستاذاأل لمساعدة يذك إلكتروني مساعد بتصميم

 إذ ؛الجيد ميللتعل اسيًاأس مفتاًحايُعد  الراجعة التغذية توفير مع والسريع الدقيق التصحيحف

 وفي ،حقةالال التعليمية المراجل في للطالب جيد وتسكين ،متميزة علمية مخرجات عليه يترتب

ومن ؛ (32، ص2005)نبيل كامل،  والكلفةوالجهد  الوقت توفير كثير من وكذلك ،العمل أماكن

ية لعملافي  يجب علينا أن نهتم بالعنصر البشري ؛نحصل على تعليم عاٍل جيد وينافس لكي ثم

 العملية وآرائهم حولانطباعاتهم معرفة و والطالب،أعضاء هيئة التدريس ، وبخاصة التعليمية

 م أفرادلتخد وهذه المبالغ التي تنفق كلها توضع ،التقويمية، فكل هذا الصرح الكبير والمتطور

بي، الحرالعملية التعليمية؛ حتى ال يكونوا مجرد مستقبل بدون مشاعر واتجاهات )عيسى 

 .(84ص، 2020 ومنار جمعة محمد،

 توظيف على وحرصها العالي التعليم مؤسسات اهتمام يظهر ذكره تم ما ضوء وفي

 التربوي اإلصالح ارتباط فكرة من انطالقًا, الدراسي التحصيل تقويم في اآللي المصحح تقنية

 وهو, التعليم في التكنولوجيا استخدام عن أهمية يقل ال آخر جانبًا هناك أن إال ؛بالتكنولوجيا

، 2016)سناء أحمد المنصور،  منها المرجوة الفائدة يحقق بما واستخدامها إدارتها حسن

 في تفاوتًا هناك أن الباحثان الحظ قدبالعنصر البشري فيها؛ إال أنه  وكذلك اهتمامهم (؛37ص

 مجموعة هناكفكان  التدريس، هيئة أعضاء بين نظام التصحيح اآللي لالختبارات استخدام

النظام في عملية  هذا أهمية عن يتحدث من ظهر وقد معارضون، وآخرون النظام، لهذا مؤيدة

 هنا ومن ذلك؛ دون تحول معوقات هناك أن إال واستخدامه؛ تطبيقه وضرورة تقويم الطالب،

 التدريس هيئة أعضاء رضا تقييمل إلى ضرورة إجرائهدفع الباحثان ، والبحث هذا فكرة جاءت

، هذا باإلضافة إلى لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن والطالب
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التوصل إلى مجموعة مع ، نظامهذا المن تفعيل  الوقوف على أهم المعوقات التي تحد

 بجامعة عضاء هيئة التدريس والطالبأمن وجهة نظر  هاآلليات والمقترحات لتفعيل من

 .الزقازيق

 مشكلة البحث
انفجار التكنولوجيا و عصر السريعة والمتالحقة في التغيرات ظل من المالحظ أنه في

 التقدم واكبةلم التعليم مسار تُغير جديدة استراتيجيات الستخدام ملحة الحاجة أصبحت, المعرفة

 والوسائل باألسالي من العديد ظهرت ولذلك, والتكنولوجي التي تمر به المجتمعات اآلن العلمي

يم تقييم والتقوال عملية على أيًضا التكنولوجي هذا التطور انعكس، ووالتعلم التعليم في الجديدة

 .للعملية التعليمية

 العلميةات التطورالتغيرات وتلك ومن باب حرص الجامعات المصرية على مواكبة 

ناء بفي  ، وبصفة خاصةفي مجال أنظمة إدارة التعليم وعملية التقويم الحديثة التكنولوجيةو

ة؛ لمعاصرضوء االتجاهات العالمية اوتقويم الطالب في  ،وإعداد بنوك األسئلة ،االختبارات

 آلليا، تطبيق وتفعيل منظومة التصحيح م(2018/2019)الجامعي  الدراسي العامبداية شهد 

مناهج ير البالجامعات، مع التوجه الذي أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتغي

يات يام بعملالتدريس للق ةهيئعضاء ألوضرورة تقديم التدريب الكافي الورقية إلى إلكترونية، 

بشكل  لياآليح لزام بتطبيق التصح، على أن يكون العام الدراسي المقبل بداية اإلاآلليالتصحيح 

ا يً ير حالوالبحث عن عملية تطويرية حديثة وما يتوافق مع متطلبات العصر، دون التفك ،كامل

لمجلس ا شكل فقد؛ دلمواكبة تطورات نظام التعليم الجدي ؛ وذلكفي تغيير نظم القبول بالجامعات

ميع ة في جالمختلفة والناجح اآللياألعلى للجامعات، لجنة من الخبراء لدراسة نظم التصحيح 

 ،ليةكصة بكل أهداف الدراسة الخامع ا لتعميمها على كل الجامعات بما يتناسب الجامعات تمهيدً 

 .https://www.kashqol.com وما ال يتعارض مع األهداف العلمية لها

ن متعميم التجربة ، والنظام الجديدهذا سعى المجلس األعلى للجامعات لتطبيق و

 ،فيةشفاالو ،الحيادية ؛ومنها على سبيل المثال ،منطلق المميزات الفريدة التي تحققها

الن إع ةوسرع ،واختصار وقت التصحيح ألقصى درجة ،عملية التصحيحفي دقة الو ،عدالةالو

، يحلتصحاا بعملية ا من طباعة أوراق اإلجابة مرورً والسرية التامة، بدءً  ،النتائج للطالب

مال أعو ،اتجهيزهو ،ثمن كراسة اإلجابة) ن النتيجة، وخفض التكلفة المادية إلى إعالووصوالً 

 .(2019 يحيى، سهام) (التصحيح اليدوي

م يق نظاالمعاهد بتطبالجامعات ولتزام كافة إجه وزير التعليم العالي، بضرورة وكما 

عضاء لوجية ألمكانيات التكنواإلكافة الجاري، وتوفير  يبداية من العام الدراس اآلليالتصحيح 

بما  التدريس للقيام بعملهم على أكمل وجه؛ لتحقيق الهدف الخاص بتطوير التعليم ةهيئ

ارت حيث أش؛ (أ2019 نصر، ياسمين) يشهدها العالم يمع الثورة التكنولوجية الت يتماشى

 في مجال واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أهمية على Warburton (2006)نتائج بحث 

 ليمالتع مستوى على حافظت الجامعات أن وأوضحوا ،، وبصفة خاصة عملية التقويمالتعليم

 يوترالكمب على المعتمدة اإللكترونية التقنياتالتكنولوجيا الحديثة و استخدام دون السنين لمئات

 يمةق يضيف الحاضر الوقت في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا هيمنة ولكن, واالنترنت

 تدهورها. من بدالً وتطورها  العملية لهذهوجودة 
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 وتدعمه األخيرة اآلونة في مصر تشهده توجه هو وتطبيقه اآللي التصحيحيعد و

 نظام أثبت دمابع وهذا ؛والمعاهد الجامعات في االمتحانات منظومة لتطوير العالي التعليم وزارة

 لىع تطبيقه وأصبح ,الحكومية الجامعات من عدد في أهميته لالختبارات اآللي التصحيح

 للوقت يًراوتوف ،البشري الخطأ لهامش تفاديًا العدل لتحقيق ضروريًا أمًرا الجمهورية مستوى

 راألم نهاية في الظفر أجل من مصر تخطوها إيجابية خطوة هوف أ(؛2019)ياسمين نصر، 

 (.ب2019 نصر، ياسمين) والخبرة والمعرفة الكفاءة من درجة أعلى على بخريجين

ا نظامً  إن الدولة تطبق الجمهورية رئيسذكر عن التعليم الجامعي، في هذا الصدد، وو

تقييم  البشري في العنصر حييدتالجامعات، من أجل كافة في االمتحانات"  ا لـ"ميكنةجديدً 

 لرئيسوأكد ا، ، وال يكون هناك مجال للمجاملة أو الوساطة، وإعطاء كل ذي حق حقهالطلبة

امعات أن "الرقمنة" ستسهم في تجنيب الدولة مشكالت كبيرة في الجيل الجديد من الجعلى 

عات ع جامما، سواء الخاصة التي أصررنا على أن تدخل في "توأمة" التي سيتم افتتاحها قريبً 

 كبير فالدولة تتوسع فيها بشكل ،الجامعات األهلية أو الحكومية وأمتقدمة في العالم، 

https://www.masrawy.com 

ح طبقت نظام التصحي ياألولى بين الجامعات المصرية التجامعة الزقازيق وتعد 

ليسانس من المقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس وال (%98)بنسبة تزيد عن  اإللكترونى

ل أكثر ن خالموالتعليم المفتوح والدراسات العليا، فضالً عن وضع االمتحانات متعددة البدائل 

 ،لةترتيب األسئ يا فناك ورقة مع كل طالب تختلف تمامً من نموذج لألسئلة بحيث تكون ه

 ،وإعالن النتائج ،ات بما يضمن استحالة الغش، وسرعة التصحيحترتيب اإلجاب اوأيضً 

لى هدف إية؛ وكل ذلك المالزم الدراسية الخارجي "مافيا"على  اباإلضافة إلى القضاء نهائيً 

 تطويرمن أجل ، و(http://www.zu.edu.eg) مسايرة العصر ومواجهة متطلبات السوق

 والمهمة يةساساأل العناصر حدأ التقويم عملية تطوير يعدحيث  ،وتحسينها التعليمية المنظومة

 جراءاتإ واقع عن والطالب التدريس هيئة أعضاء رضا درجة تقييم نأ الإ, التطوير عملية في

 الدراسة نم الكافي االهتمام تنل لم الزقازيق بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق

 ،بيقهتط معوقاتعن هذا النظام، و همرضادرجة  قييملت الحالي البحث سعىي ولذلك, والبحث

 على قومت التصحيح اآللي لالختبارات منظومة أن نجد الواقع ؛ ففيجامعةالب تفعيله وآليات

 أن يمكن ال هفإن وبالتالي, علمتوالم علمالم أبرزها ومن التعليمي، للموقف التقليدية العناصر

 الدعائم أحدهم رضا يعد ؛ حيثمنظومةهذه ال أطراف جميع رضا إلى الوصول بدون ينجح

 .الطالب رضا مع جنب إلى جنبًا هذا النظام لجودة الرئيسة

ملية هذا النظام وجودته في الع قيمةوالطالب  التدريس هيئة أعضاء رضا يعكس كما

 يئةه أعضاء رضا فإن, من هذا النظام المنشودة النواتج تحقيق حيث من وذلكالتعليمية؛ 

 أيًضا ؤثرت والتي نظامأي  استخدام سهولة على تؤثر التي العوامل أحد يعدوالطالب  التدريس

مد محمد عايض محأشار  الصدد هذا وفي ،لنظامهذا ال وتبنيهم أدائهم على مباشر بشكل

 هذال وقبولها الجامعة جاهزية مدى على يتوقف أي نظام جديد نجاح ( إلى أن344، ص2019)

 مدىو, التدريس هيئة أعضاء وكفايات استعداد: أهمها المكونات من عدد خالل من التبني

ي نظام أ في والنجاح التبني مستوى كان عاليًا واالستعداد الرضا مستوى كان فكلما, رضاهم

ملية يخص الع تبني أي نظام جديد عند التعليمية المؤسسات على ومن ثم يجب, وأدعى أعلى

 مليةع في النجاح لتحقيق وكذلك الطالب ,التدريس هيئة أعضاء برضا الهتماما التعليمية

 التبني.
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 الباحث عناية ( إلى أن121-120، ص ص2018كما أشار محمد فوزي أحمد )

 درجة زادت فكلما الطلبة؛ رضا درجة على ينعكس نفسي بُعد له التقويم في الحديثة باالتجاهات

 اببإكس أهدافها الجامعة حققت قد بذلك وتكون تعلمهم، زاد تقويمهم أساليب عن رضاهم

 دور لها سبةمكت وجدانية استعدادات فاالتجاهات المستهدفة؛ والمهارات والقيم المعارف الطلبة

 تكون قدو سلبية، أو إيجابية تكون وقد يمارسونه، ما تجاه ومشاعرهم الطلبة سلوك في كبير

 درةق عدم يعني ذلك فإن توقعاتهم؛ من أقل الطلبة رضا درجة كانت علنية؛ فإذا أو سرية

 درجة انتك فإذا الطلبة؛ سلوك على السلبي االنعكاس عن فضالً  األهداف، تحقيق على الجامعة

 والعملية ةالجامع تجاه الطلبة لدى إيجابيًا ارتباًطا يعني ذلك فإن التوقع؛ من أكبر الرضا

 التعليمية.

راء من الضروري إجه فإن, السابقة المؤشرات ضوء وفى, تقدم ما كل من وانطالقًا

لي رغم تفعيل جامعة الزقازيق لنظام التصحيح اآل انالباحث حيث الحظ؛ مثل هذا البحث

 تدريس، إال أن هناك عزوفًا من بعض أعضاء هيئة الفي عدد كبير من كلياتها اراتلالختب

 ،مصريةالحاجة لتقييم تجربة الجامعات الولهذا فقد رأت  هذا النظام؛ والطالب عن تطبيق

 : اآلتية يمكن صياغة مشكلة البحث الحالي في األسئلةمن ثم ووبصفة خاصة جامعة الزقازيق؛ 

 يحالتصح نظام تطبيق إجراءات واقععضاء هيئة التدريس والطالب عن أما درجة رضا   (1)

 بجامعة الزقازيق؟ لالختبارات اآللي

مقياس عضاء هيئة التدريس على مفردات أهل توجد فروق بين تكرارات استجابات   (2)

 ؟يقبجامعة الزقاز لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات الرضا عن واقع

 واقع عن الرضا مقياس مفردات على الطالب استجابات تكرارات بين فروق توجد هل  (3)

  الزقازيق؟ بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات

 نظام تطبيق إجراءات واقع عن والطالب التدريس هيئة أعضاء رضاتختلف درجة هل   (4)

ع ونوث(، النوع )ذكور/ إنالالختبارات بجامعة الزقازيق باختالف كل من  اآللي التصحيح

 ؟)عملية/ نظرية/ عملية نظرية( بالكلية الدراسة

 اراتاآللي لالختب التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الطالب رضا درجة تختلف هل (5)

 ؟(الرابعة /الثانية) الدراسية الفرقة باختالف الزقازيق بجامعة

ئة عضاء هيأمن وجهة نظر  لالختبارات اآللي التصحيح نظامتطبيق  معوقاتما   (6)

 ؟الزقازيق بجامعة التدريس والطالب

جهة من و لالختبارات اآللي التصحيح نظاماآلليات والمقترحات لتفعيل تطبيق ما   (7)

 ؟ الزقازيق بجامعة عضاء هيئة التدريس والطالبأنظر 

 أهداف البحث 
 فيما يلي: الحالي تتمثل أهداف البحث

 امنظ تطبيق إجراءات واقععضاء هيئة التدريس والطالب عن أدرجة رضا  التعرف على  (1)

 بجامعة الزقازيق. لالختبارات اآللي التصحيح

عضاء هيئة التدريس والطالب على أفروق بين تكرارات استجابات ال الكشف عن  (2)

 لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات الرضا عن واقع يمقياسمفردات 

 بجامعة الزقازيق.
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 واقع عن والطالب التدريس هيئة أعضاء رضامدى اختالف درجة على التعرف   (3)

النوع ن ملالختبارات بجامعة الزقازيق باختالف كل  اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات

 .)عملية/ نظرية/ عملية نظرية( ونوع الدراسة بالكلية)ذكور/ إناث(، 

 حالتصحي نظام تطبيق إجراءات واقع عن الطالب رضا درجة التعرف على الفروق بين  (4)

 .(الرابعة /الثانية) الدراسية الفرقة التي ترجع إلى الزقازيق بجامعة اآللي لالختبارات

 صحيحالت نظامتطبيق من تفعيل  الوقوف على أهم المعوقات والمشكالت التي تحد  (5)

 ازيق.الزق بجامعة عضاء هيئة التدريس والطالبأمن وجهة نظر  لالختبارات اآللي

 لياآل التصحيح نظاماآلليات والمقترحات لتفعيل تطبيق  التوصل إلى مجموعة من  (6)

  .الزقازيق بجامعة عضاء هيئة التدريس والطالبأمن وجهة نظر  لالختبارات

 أهمية البحث
 فيما يلي: الحالي لبحثل النظرية والتطبيقية هميةاأل تكمن

 كبةلموا ولةالتكنولوجيا الحديثة، ومحا أهمية على عد هذا البحث مفيًدا في إلقاء الضوءي -1

 مجال في الجامعي، وبصفة خاصة التعليم اختبارات إدارة بجودة اإلرتقاء في الرقمي التحول

 في منها ةواالستفاد تفعيلها والمعاهد، ومحاولة بالجامعات لالختبارات اإللكتروني التصحيح

 .التعليمية األهداف تحقيق في جودة يسهم التعليمية؛ مما العملية

ب الطالونشر ثقافة استخدام نظام التصحيح اآللي لالختبارات لدى أعضاء هيئة التدريس  -2

 بالجامعات المصرية.

ون شك دساهم حيث إنه  ؛اآللي لالختباراتالتصحيح نظام به يتمتع إلقاء الضوء على ما  -3

رنة ية مقاأوقات قياس فيوإعالن النتائج  ،ورصد الدرجات ،وإخراجهاعملية تنظيم األسئلة  في

 حقيقوت ،النتائج استخراج التدريس هيئة أعضاء على والتسيهل، اباألسلوب المتبع سابقً 

 .)التظلمات( التصحيح إعادة طلب والحد من ،العدالة

 البالتدريس والط هيئة أعضاء رضا لمدى الراهن الوضع معرفة في الحالي البحث يسهم -4

 فعيلهات وآليات تطبيقها ومعوقات لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن

ً  باعتباره به ، واهتمامهاالزقازيق بجامعة ً  ركنا  اعديس الذى ألمرا, التعليمية العملية فى أساسيا

 ضبع بالجامعة القرار صناع يتخذ المجال، وقد هذا فى سياساتها مراجعة على الجامعة

 . النظام هذا بتطبيق الخاصة التنظيمية القرارت

 عن البوالطالتدريس  هيئة أعضاء برضا باالهتمام الحديثة التربوية االتجاهات مسايرة -5

بأنهم  حيث إنه يهتم بهم ويشعرهم لالختبارات؛ اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع

ملية ن للعجانب مؤثر وفعال في عملية التقويم؛ مما يزيد من دافعيتهم، وال يكونون مستقبلي

 من تزيد يالت والمهارية المعرفية النواحي الكتساب حافًزا يُعد ألنه التعليمية فقط؛ وذلك

 يهمرأ عن التعبير لممارسة فرصة لهم وتقدم والمثابرة، النمو على وتساعدهم تحصيلهم،

 .بوضوح

 لالختبارات نظام التصحيح اآللي تطبيق على المترتبة اآلثار إلى المسئولين انتباه توجيه -6

 مهيًدات, التعامل مع هذا النظام خبرة الكسابهم أعضاء هيئة التدريس والطالب تدريب دون

 واالستجابة التعامل كيفية على االختبارات، وللطالب إعداد على لألساتذة تدريبية برامج لوضع

 .االختبارات تلك على
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 عن ماتبمعلو الجامعى التعليم عن المسؤولين تزويد يمكن الحالي البحث نتائج خالل من -7

 قد مما اآللي لالختبارات؛عن تطبيق نظام التصحيح  مدى رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب

في هذا  السلبية الجوانب لمعالجة الجهود اإليجابية، وبذل الجوانب على التركيز لهم يتيح

 .النظام

 لمناسبا القرار التخاذ الجامعة في المسؤولين تساعد سوف البحث الحالي هذا نتائج أن -8

إعداد  اتخاذ القرار الحاسم في التوجه نحوعدمه، و من من النظام النوع هذا تطبيق حيال

 مستقباًل. منظومة كاملة لميكنة االختبارات

 اإلجرائية مصطلحات البحث
 لبحث الحالي فيما يلي:مصطلحات اتتمثل 

 تمرسين؛ه "مجموعة من العمليات التي تستخدم بواسطة أخصائيين ميُعرف بأن :التقييم( 1)

د واتخاذ قرارات واختبار فروض تتعلق بنمط خصائص فرللتوصل إلى تصورات وانطباعات 

وعة ت متن، وهذا التقييم يتضمن أساليب متعددة وأدوامعين يحدد سلوكه أو تفاعله مع بيئته

حكام واأل يفية،يعتمد بعضها أحيانًا على القياس الكمي، والبعض اآلخر يعتمد على التقديرات الك

الف باخت تقديرات المعلمين للطالب والعكس، ويختلفالوصفية؛ وذلك بغرض انتقاء األفراد، و

 (.32، ص2015الهدف منه" )صالح الدين محمود عالم، 
 هيُعرف :لالختبارات اآللي عن التصحيح التدريس والطالب أعضاء هيئة رضا( 2)

 ارات فيالتصحيح اآللي لالختب عملية وفائدة وفاعلية كفاءة تصوراتهم عن" بأنه الباحثان

ح في تطبيق النجا تحقيق الجامعةعلى  يدلللطالب؛ مما  الجامعية بالنسبة التعليمية المؤسسات

 مهتقد ما أنبش والتقدير بالسعادة وشعورهم ،التصحيح اآللي لالختبارات بالكليات نظاميل وتفع

 ."جهد من الجامعة
 البأوراق إجابة الط مسحبأنه " ه الباحثانيُعرف :لالختبارات التصحيح اآللي( 3)

 يطلق عليه المصحح اآللي، من خالل برنامج التصحيح باستخدام ماسح ضوئي وتصحيحها

 ثم، عن طريق إدخال نموذج اإلجابة )مفتاح التصحيح(،  Remark Officeريمارك أوفيس

 يقوم بعملية التصحيح من خالل المطابقة مع نموذج اإلجابة".

استها من المعلومات والمهارات السابق درتُعرف بأنها "أداة تقيس بها  :االختبارات( 4)

حمد، م" )أمين علي خالل عدد من األسئلة أو المواقف التي تمثل محتوى المادة الدراسية

 (.96، ص2010ورجاء محمود أبو عالم، 

 تالصعوبا" بأنها الباحثان اهعرفيُ  :معوقات تطبيق نظام التصحيح اآللي لالختبارات( 5)

الفنية ات، والتقنية مثل أجهزة التصحيح اآللي وبرامج تشغيله وأجهزة الحاسب اآللي والطابع)

ة الباهظ لتكلفةاوالمتمثلة في  المتمثله في الدعم الفني من وأجهزة الحماية والصيانة، والمالية

لي آلاصحيح ألجهزة التصحيح وبرامج تشغيله، واإلدارية المتمثلة في إمكانية توفير وحدة للت

ي بالهيكل اإلداري والتنظيمي لها، والبشرية مثل إمكانية توفر فريق التصحيح اآلل

فريغ ا وتوالمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس في القياس والتقويم لتحليل البيانات إحصائيً 

واجه لتي تا؛ (النتائج وتفسيرها وكتابة التقارير، وفريق الدعم الفني عند مواجهة أي مشكلة

 لبالشك هنم واالستفادة هذا النظام تطبيق الجامعة من، والتي تحد اآللي لالختبارات التصحيح

 ."األمثل
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الطرق "بأنها  الباحثان اهعرفيُ : آليات تفعيل نظام التصحيح اآللي لالختبارات (6)

لف ي تتأواألساليب واالستراتيجيات التي تساعد على تحسين وتحديث العناصر والمكونات الت

، بةإلجاونماذج ا ،أسئلة االمتحاناتوالتي منها:) منظومة التصحيح اآللي لالختبارات منها

اء رتقاإل بقصد والدعم الفني،....إلخ(جهاز كمبيوتر، وأجهزة التصحيح، وبرامج اإلحصائيات، 

 فية،لشفاوا ،والعدالة ،وذلك لتفي بمعايير الجودة ؛ا لألهدافبمستواها لتصبح أكثر تحقيقً 

 ."هرة الغش، وتسريب االمتحاناتوالحد من ظا والدقة والموضوعية،

 حدود البحث
د البحث الحالي بعدد من الحدود، والتي يمكنها مناقشة النتائج وإمك  تعميمها انيةيتحدَّ

 في ضوئها، وتتمثل فيما يلي:

 ارض ييمتقتمثل في الموضوع الذي يتناوله البحث الحالي وهو: وي :الحدود الموضوعية( 1)

 راتلالختبا اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن والطالب التدريس هيئة أعضاء

النوع، ، مع األخذ في االعتبار متغير )الزقازيق بجامعة تفعيله وآليات تطبيقه ومعوقات

على  تؤثر ، باعتبارهما من المتغيرات الديموجرافية التي(، ونوع الدراسةوالفرقة الدراسية

 غيرات البحث.مت

 لجامعيةمن طالب وطالبات المرحلة اتمثل في أفراد عينة البحث وي :الحدود البشرية( 2)

عة بالفرقة الدراسية الثانية والرابعة، ومن أعضاء هيئة التدريس من بعض كليات جام

 الزقازيق.

جامعة ت على بعض كلياويتمثل في مكان إجراء البحث، وتم إجرائه  :الحدود المكانية( 3)

 اآلداب(. -التجارة -التكنولوجية والتنمية -الزقازيق مثل:)الصيدلة

ني اسي الثاوتم إجرائه في الفصل الدرويتمثل في زمن إجراء البحث،  :الحدود الزمانية( 4)

 م.2018/2019للعام الجامعي 

 اإلطار النظري
 كثرأ تهتم الجامعات يجعل أن شأنه من العالي التعليم جودة تحسين على العمل إن

 لسعىا إلى سيدفعها وكذلك وتغييرها، تقدمها التي الدراسية البرامج أو المناهج بتطوير

 طوالشرو المواصفات لتستوفي التعليمية التكنولوجيا خدمات أحدث الستخدام باستمرار

 في وبالسعي م،بالعل واإلرتقاء التطور على تساعدنا أداة التكنولوجيا بأن نؤمن وإننا الدولية،

 اسميني)األمم  بين العلم درجات أعلى إلى الوصول يمكننا فيها جديد كل ومعرفة تطويرها

 (. د2019 ناصر،

 لتعليما جودة تحسين على العالم دول من العديد في الجامعي التعليم نظام حيث يركز

 في تفيد ةفاعل تعليمية بيئة بتوفير العالي التعليم مؤسسات تهتم لذا بمخرجاته؛ واإلرتقاء

 عم التفاعل على وقدرتها جودتها، وضمان جدارتها، إلثبات قادرة مخرجات على الحصول

بيتي، والتقويم )عمر عواض الث التقييم عمليتي ذلك في ويساعدها, الحديث العصر تطورات

 .(324، ص 2018

، المخطط لهاتمثل عملية التقييم بشكل عام مؤشًرا على مدى تحقيق األهداف و

الخلل، ووضع اليد الضعف وومؤشًرا على فعالية األداء، وتسهم في التعرف على مواطن 

واإليجابية عليها تمهيًدا للبحث في إيجاد سبل المعالجة، كما تسهم في التعرف على نقاط القوة 

، والعمل على إكسابها لجميع المعنيين بها، كونها من خالل عملية التقويم لتعزيزها وتنميتها
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على ساعد يألداء لمعرفة الواقع الفعلي التقييم ونصر والمؤشر في النجاح، كما أن عملية الع

، فإذا ما عرفنا والتكنولوجيةمواكبة مؤسسات التعليم للتطورات المتالحقة في الثورة العلمية 

نستطيع التوصل إلى معايير علمية  ما هو مطلوب تقييمه؛العوامل المؤثرة في تقييم أداء 

)فيصل مد  ة تسهم بالنتيجة في تطوير العملية التعليمية في مؤسسات التعليم الجامعيموضوعي

 (.108، ص2019هللا الرويشد، 

 ,National Research Council)للبحوث التقييم  القومي المجلس ويعرف

 ويساعد في عملية التدريس والتعليم"، الطالب أداء عن الجودة عالية "معلومات بأنه (2003

 (،228، ص2019احتياجات هؤالء الطالب )في: منال شمس الدين أحمد،  تحديد في التقييم

 تُوظف أحكام إلى للتوصل واستخدامها المعلومات على الحصول عملية بأنه كما يُعرف التقييم

 عبد خالد) معين معيار إلى استناًدا معين شئ قيمة تقدير يتضمن وأنه قرارات، التخاذ بدورها

 (37 ص ،2006 الدامغ، العزيز

 وتؤدي والتعلم، التعليم جودة على ويؤثر يعكس مهًما عاماًل  التقييم عملية وتعتبر

 قياسل مالئمة الطرق أكثر ومن, (Mclaren, 2008, p.10)الطالب  تعلم في رئيسيًا دوًرا

 تقييم كما يعد، (Hosseini & Toroujeni, 2017, p.78)التعليمية  البيئة في الطالب تعلم

 نتائج تعلمهم؛و طالبهم، بتقييم األساتذة فيه يقوم, تعليمي نظام كل في أساسيًا عاماًل  الطالب

 جودة ويعكس, التعليمية األهداف تحقق مدى حيث يحدد ألدائهم؛ وفقًا وتحفيزهم لتوجيههم

 لتوفر جيد شكلب ومحددة جيًدا تنظيًما منظمة قياس أداة يعد لذلك عليه؛ ويؤثر والتعلم التعليم

 . (Jamil, 2012, p.267)الطالب  تعلم لنتائج المناسب الوقت في الراجعة أو المرتدة التغذية

 يمالتعل بيئة مكونات من رئيًسا مكونًا والطالب التدريس هيئة أعضاء رضا يعدو

 صعبي معقدة قضية فهو ذلك ومعوأهم مفتاح لمواصلة التعلم،  بالجودة، ةوالتعلم المتسم

والذي  ،نظام أي استخدام سهولة على تؤثر التي العوامل أحد يعدكما ، بها والتنبؤ وصفها

 التعليمية المؤسسات على يجب وبالتالي, أدائه وتفعيله واالستفادة منه على مباشر بشكل يؤثر

 يئةب في جميع أنشطتهم في النجاح أجل من والطالب التدريس هيئة أعضاء برضا االهتمام

 مستويات التعليم، وأن برامج نجاح في أساسيون التدريس هيئة أعضاء ألن ؛التعليم والتعلم

، ويُعرف أو نظام في العملية التعليمية برنامجأي  فعالية لتقييم سيياو أحد المقرضاهم ه

 يةة المهنلناحيرضاهم بأنه التصور الذي يدركه عن أي برنامج أو نظام بأنه فعااًل ومفيًدا من ا

(Bolliger & Wasilik, 2009, Pp.104-105). 

 الفرد ابه يشعر الذي بالقيمة االقتناع أو السعادة":أنه على عام بشكل الرضا ويعرف

أن ، و"عليه يحصل أو يفعله أن يحتاج أو يريده ما شئ على يحصل أو ،ما شيئًا يفعل عندما

 & Bolliger, Inan)والتفاعل والتكنولوجيا، المعلم، هى الطالب إرضاء في المهمة العوامل

Wasilik, 2014, p.184) ،والتي تتصف ،للفرد النفسية "الحالة يُعرف الرضا بأنه كما 

والنفسية" )محمد أحمد  الشخصية وحاجاتهم رغباتهم لتحقيق باالرتياح والشعور بالقناعة

 أو اختياره بعد بالشئ االقتناع وهو (،234، ص2012م عبدهللا الرزيقات، مصطفى، وإبراهي

 الشئ عن الرضا أن كما, معينة منفعه أو حاجة أو رغبة إلشباع نتيجة باالرتياح الشعور

 ؛للتوقع مطابقًا األداء كان فإذا, توقعاته تلبية في للمستفيد المقدمة الخدمة فاعلية مدى يعكس

 فإن ؛التوقع مقابلة عن األداء عجز حالة في أما, والسعادة الرضا من حالة لديه يولد ذلك فإن

 من حالة يولد فإنه متوقع هو ما األداء تجاوز إذا أما, الرضا وعدم االستياء من حالة يولد ذلك
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)هاشمية محمد الموسوي، ولولوه نهاية حمادة، وحامد جاسم السهو،  للخدمة والوالء الرضا

 (.151، ص2020

 هيموقد ميز خالد توفيق العساف، وعبد الرحمن خليل القاضي، وإيهاب محمد أبو د

  مستويات للرضا، والتي تتمثل في: ثالث ( بين53، ص2018)

 عال. برضا يشعر العميل فإن التوقعات؛ من أكبر النتائج كانت إذا -1

 بالرضا. يشعر العميل فإن التوقعات؛ تساوي النتائج كانت إذا -2

 الرضا. بعدم يشعر العميل فإن التوقعات؛ من أقل النتائج كانت إذا -3

 من ًراكثيتتضمن  الجامعة في والتعليمية التربوية العمليةأن من الجدير بالذكر؛ و

 فاعلة الحةص تنشئة البشرية األجيال لتنشئة الالزم النجاح لها تحقق التي األساسية المحاور

 بتحديد المحاور هذه واالزدهار، وتبدأ والرخاء التقدم ولغيرها لذاتها محققة مجتمعها في

 تدريسال هيئة عضو يتبعها التي النشاط وأوجه الوسائل ثم له، والتخطيط التعليم، أهداف

 األهداف، ضوء في تنفيذه تم لما التقويم عملية تأتي ؛أخيًرا ثم األهداف، هذه لتحقيق والجامعة

 (.3ص ،2008 القدومي، الناصر عبد)التعليم  الستمرارية الالزمة التالية المراحل لتحديد

 وتُعد متعددة، قياس أدوات استخدام خالل من الطالب تقويم عملية على التركيز ويتم

 الطالب جنوات حول كمية بيانات جمع في تستخدم التي األدوات تلك أهم االختبارات بأنواعها

 في الالزمة تالقرارا اتخاذ في عليها الحصول يتم التي البيانات وتستخدم التعليمي، النظام في

 فرص زيادةو والتعلم، التعليم عمليتي وتحسين البشرية، الموارد تطوير مثل التعليمى، المجال

 مهمة اأيضً  لكنها فقط، للطالب مهمة ليست التقويم ونتائج الطالب، قبل من األهداف تحقيق

 التعليمية يةالعمل أهداف لتحقيقهم التدريسي أدائهم تعديل في تساعدهم فهى لألساتذة، بالنسبة

 (.185، ص2019أحمد الكندري، وراوية الحميدان، )خالد 

 اتخاذ تحسين منها الفوائد، من مجموعة التعليم عملية تعطي االختبارات أن والواقع

 وىمست من وتزيد ،الطالب دافعية وتحسين التدريس والتعليم، بعملية الخاصة القرارات

 التغذية وفرت أنها كما التعلم، أثر وانتقال ،بمستواهم الطالب ، ومعرفةبالمعلومات االحتفاظ

(، 138-137، ص ص2016ندر زيد سالم، )ب التدريس لعملية (Feed back) الراجعة

 األكاديمي دمالتق مدى لتقييم ؛العالي التعليم مؤسسات في المستخدمة االختبارات نماذج وتتعدد

 الواجباتو والمقالية(،الورقية )الموضوعية،  االختبارات ؛المثال سبيل على ومنها, للطالب

 علميال التحصيل قياس في شيوًعا األكثر الوسيلة االختبارات وتعد, التقديمية والعروض

 .(Sim, Holifield & Brown, 2004, p.216)للطالب 

 أهم منو التربوية، العلوم في المقاييس أهم من واحدة التحصيلية االختبارات وتُعد

 مدى سلقيا األساسية الوسيلة الجامعات؛ فهى يف األساتذة يستخدمها التي التقويم وسائل

، الدراسي )محمد حسين فهيد تحصليهم مستوى وقياس التربوية، لألهداف الطالب تحقيق

 أحرزته الذي التقدم ومدى ذلك، في والضعف القوة مواطن عن والكشف، (2، ص2018

 ،يميةوالتعل التربوية العملية وتطوير تحسين على العمل ضوئه على يمكن وبذلك الجامعة،

 (.3ص ،2008 القدومي، الناصر عبد)األفضل  إلى بها والسير

 به تتميز لما ؛التحصيلية االختبارات أنواع أهم كأحد الموضوعية االختبارات وتأتي 

 متعدد من االختيار واختبارات التربوي، الميدان في استخداًما األكثر جعلتها جيدة خصائص من

 في سهولة من به تتميز لما األساتذة؛ قبل من استخدامها يكثر حيث االختبارات؛ هذه أنواع أحد

 لألهداف مختلفة معرفية مستويات قياس على وقدرتها االستخدام، في ومرونة التصحيح،
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 جميع في التعلم نتاجات قياس تستطيع أنها ، كما(2ص ،2018 فهيد، حسين محمد)التربوية 

 صدقًا أكثر تكون وبالتالي السلوك، من واسعة مجاالت تغطي أن ويمكن المعرفية، المستويات

 التربوية؛ القرارات اتخاذ في تستخدم اتاالختبار نتائج إن حيث؛ المقالية االختبارات من وثباتًا

التدريس  عملية تقويم في أساسي دور لها أشكالها بمختلف األساتذة يعدها التي االختبارات فإن

 تكون أن إلى الحاجة زادت تخاذها،ا يتوقع الذي القرارات أهمية زادت فكلما والتعليم،

 له أُعد الذي بالغرض وثيقة صلة وذات دقيقة، االختبار من عليها الحصول يتم التي المعلومات

 تتمتع أن البد التربوي، القياس أهداف –أنواعها بمختلف– االختبارات تحقق ولكي، االختبار

 إلى إضافة التفسير، وسهولة وموضوعيته، التصحيح سهولة: منها معينة، بخصائص

 زيد بندر)والثبات  الصدق وهى الجيد االخبتار بها يتمتع وأن البد التي األساسية الخصائص

 (. 138-137ص ص ،2016 سالم،

 الجامعات دفعت عديدة أسباب أن هناك (14، ص2006صالح ) محمد وذكرت سهام

 : يلى ما أهمها ومن ،االختبارات إدارة بجودة االرتقاء على العمل إلى

 عالميةال االتجاهات ضوء في التربوية بالعملية اإلرتقاء في التربوية أهدافها تحقيق -1

 .الحديثة

 إعداد في الحديثة التربوية ساليباأل على الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تدريب -2

  االختبارات.

 التدريس. هيئة على أعضاءوتوفير الوقت  الجهد تقليل -3

 ،النتائج باستخراج المكلف العمل فريق يعيشها التى النفسية الضغوط من التخفيف -4

 وتسليمها في الوقت المحدد.

  .الطالباالختبارات بين  نتائج والشفافية في العدالة مبدأ، والدقةتحقيق  -5

 بكل كليات الجامعة.في أعداد الطالب المستمرة والزيادة  النمو مشكلة مواجهة -6

ت ومن ضمن اآلليات التي استخدمت للعمل على اإلرتقاء بجودة إدارة االختبارا

روع مش رهبادبدأت هذه الفكرة عند إطالق مفقد ؛ اآللي لالختبارات )شبه اإللكتروني( التصحيح

 يمالتقووللقياس  مركزوالمطالبة بإنشاء  ،تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات بالجامعات

اء بالكليات، وكان من ضمن أهداف هذا المشروع بن رئيسي بالجامعة، ووحدات فرعية له

 يةآل توحيد فكرة على مبني المشروع ، وهذاسئلة والتصحيح اآللي لالختباراتبنوك األ

 ستقي مقننة اختبارات نماذج هناك تكون حيث ؛لها معايير ووضع لالختيارات، التصحيح

 ،اعيالجم أو الفردي اليدوي التصحيح طريقة لغىوتُ  ،آليًا وتصحح ،الطالب تحصيل مستوى

 رصدو التدقيق أو ،المراجعة أو ،التصحيح في كان سواء العيوب من كثير بها يوجد التي

 اآللية وهذه ،العالية الكفاءة أو الخبرة ذوي من التدريس هيئة عضو كان ولو حتى للدرجات

 يف العدالة لضمان ؛لالختبارات الدقيقة اإللكترونيشبه  التصحيح على تعتمد الجديدة

 موضوع في الحديثة التقنيات باستخدام وذلك لألسئلة، والتدقيق ،المراجعة ودقة ،التصحيح

 استخدامب مقالية، سواء كانت أو موضوعية االختبارات هذه كانت سواء عام بشكل االختبارات

 وقت توفير في يساعد بحيث إلكتروني بشكل وتصحيحها األسئلة بنك من حاسوبي برنامج

نولوجيا التك عالم في الجديد تواكب عملية وهى النتائج، إلظهار وتسريعًا ،المعنيين وجهد

 (.5، ص2014)عوض حسين محمد، 

لقد تطورت تكنولوجيات التصحيح اآللي والتعرف الضوئي بشكل كبير خالل العقود و

 ،فضلأتيحت للمؤسسات سير عمل إوأصبحت أكثر دقة وكفاءة وبساطة، و ،القليلة الماضية
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(، وقد تم تطبيق نظام 2016)محمد معروف، كثر فعالية أوعملية جمع بيانات وتحليلها 

 الجديد النظام ويشمل بجميع كلياتها، الجامعات معظم في عام منذالتصحيح اآللي لالختبارات 

 سهام)قصيرة  مقالية أسئلة أو وخطأ، أو أسئلة المزاوجه، صح أو متعدد، من االختيار أسئلة

 جميع ومنها النماذج، مختلف لمعالجة الجامعات اآللي في التصحيح ، وجاء(2019 يحيى،

 تحتاجها التي المختلفة التقييم ونماذج واإلنصراف، الحضور ونماذج الطالب، اختبارات أنواع

 (.د2019 ناصر، ياسمين) التقييمات وكذلك والندوات، المؤتمرات واستبيانات الجامعة،

حثان، من وجهة نظر البا نظام التصحيح اآللي لالختبارات أهداف وأهميةوقد تمثلت 

، 2014) مدعوض حسين مح(؛ و11، ص2006سهام محمد صالح ) كل من تكما ذكرو

 فيما يلي:( 727، ص2011) ، ونهير طه خسنهاني محمد الشيخ(؛ و5ص

 ثةحدي طرق واستخدام ،بالجامعات واالمتحانات للطالب والتقويم القياس نظم تطوير -1

 دور لفعي، وت؛ من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال التعليم والتقويمللتقويم

 .الجامعي بالتعليم االختبارات إعداد في التكنولوجيا

 قويمالت أعمال في والعدالة ،والشفافية والدقة، المستمر، والسرعة، التقويم تحقيق -2

 .لنتائج الطالب واإلحصائيات والمتابعة واالمتحانات

 للمقررات التعليمية األهداف ضوء في المختلفة التخصصات في أسئلة بنوك تكوين -3

 كلية. كلمواصفات الخريج بو للبرامج، األكاديمية والمعايير

 حانات.االمت وتكرار نمطية على تعتمد التيبالجامعة  الخصوصية الدروس ظاهرة من الحد -4

 .الجودة الشاملة بالجامعات لتحقيق والتعلم التعليم عمليتي مسار تصحيح -5

 مخرجات وتحسين تطوير في واستثمارها النتائج وإعالن االمتحانات، لتقويم آليات تطوير -6

 . الكليات داخل التعلم عملية

 .بالطال نتائج على الحصول سرعة إلى يؤدي بما ؛التدريس هيئة عضو وجهد وقت توفير -7

 .يثةحد إلكترونية أنظمة مع التعامل في المصححين كفاءة ورفع التصحيح، وقت اختصار -8

 راجعةلما إتاحة مع ، وتحييد العنصر البشري،الدرجات رصد في الخطأ نسبة من اإلقالل -9

 ظلمل تعرضهم من المتكررة الطالب شكوى من الحد ثم ؛ ومنأكثر من مرة اإللكترونية

   . التدريس هيئة عضو

 تحانيةاإلم للورقة نموذج من أكثر لوضع انظرً  اللجان؛ داخل الغش ظاهرة على القضاء -10

 . الغرض لهذا الُمعد األسئلة ببنك باالستعانة الواحدة بالمادة

 الجامعي. التعليم في االختبارات إدارة بجودة اإلرتقاء أهمية -11

 الدراسية. المواد فهم من الطالب، وتمكينهم بمستوى الفكري النمو -12

 اإلجابة. أوراق بتجهيز وتصحيح الخاصة المصاريف من التقليل -13

ن، من وجهة نظر الباحثا نظام التصحيح اآللي لالختبارات مخرجاتوكانت من أهم 

 فيما يلي: (727، ص2011) ، ونهير طه خسنهاني محمد الشيخ كما ذكرو

 كلياتجميع  في له فرعية ووحدات للقياس والتقويم رئيسي بالجامعة، إنشاء مركز -1

 .االمتحاناتالتقويم و لنظم والتطوير للمتابعة ؛الجامعة

 تتناسب مع كلية لكل الطالب تقويم ومواصفات لمعايير أدلة على حتويت توفر كتب -2

 العمل.وتلبية لمتطلبات واحتياجات سوق مواصفات خريجيها، 

ها ستفادة من؛ إلطالع أعضاء هيئة التدريس عليها، واالالتقويم ومعايير بأسس إعداد قائمة -3

 . في تقويم طالبهم
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 .لالمتحانات والتصحيح التقويم ألساليب ميكنة وجود -4

ل تخصص التعليمية لك واألهداف المعايير ضوء في المختلفة للتخصصات أسئلة بناء بنوك -5

 .الالستفادة منها وتطويره القياس والتقويم وحدات في إدراجها يمكنبكل كلية، و

 ذيةالتغ يضمن لكي طالب؛ لكل ومستمر شامل تقويم يتضمن ؛إلكتروني إنجاز وجود ملف -6

 .لهم في أي وقت الراجعة

 أساليبو األسئلة من متنوعة أنماط على تشتمل ؛الجامعة مستوى على بيانات إنشاء قواعد -7

 .قبل موعد االمتحانات لتدريب الطالب عليهاالتقويم 

 .يتعليم العال، وتحقيق التميز لمؤسسات الالجامعات طالب بين التنافس ثقافة بأعمال القيام -8

تعلم لتطبيق ال ؛ استعداًدااإللكترونية النظم بأحدث مزودة بالجامعات لكترونيةإ إنشاء وحدات -9

ويم؛ التقوني والتقويم اإللكتروني مستقباًل )أي ميكنة شاملة لعملية التعليم اإللكترو

  التحول الرقمي في مجال التعليم(.

 د ذكرت كل من سهام يحيىلقوبالنسبة لمميزات التصحيح اآللي لالختبارات؛ 

(؛ وموقع 2020وياسمين نصر ) ب(؛2019(؛ وياسمين نصر )2019)

https://www.kashqol.com العالي التعليم وزارة ستحققها التي المكاسب أهم أن من 

 تتمثل فيما يلي:المصرية اآللي في الجامعات  التصحيحمن عملية 

طالب؛ وال والمصححين الجامعات أساتذة بين العالقات تحسين على بالتأكيد سيعمل ( أنه1)

 التحيز من درجة فيه الجامعات في التصحيح أن الطلبة من كبير عدد يعتقد حيث

 وتحقيق إليهم، الثقة إعادة الوزارة تستطيع اآللي التصحيح على والتحامل، وباالعتماد

  .والعدالة فيما بينهم والشفافية الحيادية

 من ألكثر سؤال من أكثر تصحيح يتم خالله فمن النتائج، ظهور في السرعة يضمن أنه( 2)

 الساعة باختالف األجهزة. في ورقة (1500) تصحيح فيمكنه ،طالب

بارات خالل االخت من المختلفة الطالب ومهارات والفهم، التذكر قدرات يتم قياس ه( أن3)

 .المصححة آليًا

 وتحقيق التصحيح، عملية يسهل بما ؛واحدة إجابة لعضو هيئة التدريس بوضع ( يسمح4)

 غير طالب وتخرج الحفظ، سوى تقيس وال ،مقالية كانت أن من بدالً  الفرص، تكافؤ

 المهارات. بكل استعان بطالب المنهج مستوعب

 تصحح المواد من (%60) نإ حيث النظرية، الكليات كل في يصلح النظام هذا ( أن5)

 األول ثلم تعد لم فاألسئلة المادة، أستاذ بواسطة تصحح المواد من (%40و) إلكترونيًا،

 .البوكلت بنظام فأصبحت

 إلجابةا بصورة يحتفظالتصحيح اآللي  جهازإن حيث  للطالب، ( يفيد في حالة وجود تظلمات6)

 قليلة جًدا. تكون الحالة هذه في ونسبة الخطأ طالب، لكل

ال  وتوفير الوقت بشكل كبير، حيث ،الدقة في التصحيح بأي عدد من أوراق اإلجابة( 7)

ر دقائق معدودة، وكذلك العدل المطلق في تقديفي إجابة  ورقة 100يستغرق تصحيح 

 .فضالً عن تسهيل االجابة  على الطالب ،الدرجات

نه أل ؛عدوموالتقييم البشري به قد يكون م ،األستاذ ىأن عمليات التصحيح تتم بسهولة عل( 8)

 محددة. نموذج أسئلة محدد بإجابات ىعلا ا كليً يعتمد اعتمادً 

 يف والضعف القوة مواطن عن يكشف التعليمية العملية من أساسيًا جزًءا ( أنه أصبح9)

 . الطالب لدى التغيرات اآلخرى وقياس ،للطالب العلمي تحصيلال

https://www.kashqol.com/
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 يساعد مما البشري، الخطأ عامل ويتجنب التصحيح، عملية جودة من يرفع ( أنه10)

 التطوير. عملية في التعليمية المؤسسة

مميزات أن من ضمن ( 20-19، ص ص2006)صالح  محمد كما ذكرت سهام

 لالختبارات أيًضا ما يلي: التصحيح اآللي

 على عتمدت وال ،الطالب فهم مستوى قياس على تساعد الطريقة بهذه المعدة االختبارات أن -1

 . التخمين أو الحفظ

 يحد امم ؛الطالب من المكتوبة األسئلة كافة استرجاع إلى يسعى التدريس هيئة عضو أن -2

 مجبرنا على لحفظها نظًرا ؛سهلة بصورة األسئلة تحديث من يمكنه ، كماتسريبها من

 األصلية. األسئلة تسرب ومنع اآللي، الحاسب في وورد

 حيحالتص في المبذول والجهد الوقت من قللت اآللي التصحيح فى المتبعة الطريقة أن -3

 .العدالة وعدم بالظلم الطالب شعور من قللت، ووالمراجعة

 . آلليا التصحيح تطبيق عند الطالب قبل من التصحيح بإعادة طلب أو شكوى أي وجود قلة -4

 يسالتدر هيئة عضو من كل يعيشها التى النفسية الضغوط من يخفف اآللي التصحيح أن -5

 . بسرعة النتائج استخراجتسليم وب المكلف العمل وفريق

 لتيا المئوية والنسبة ،طالب كل تحصيل مستوى عن راجعة تغذية يوفر اآللي التصحيح -6

 .التربوية لألهدافطالب  كل تحقيق مدى على التعرف من نمك  يُ  مما عليها؛ حصل

 يحيى وسهام (؛41-40، ص ص2016ذكرت كل من سناء أحمد المنصور )في حين 

 في: تتمثلوالتي  ،التصحيح اآللي لالختباراتلنظام هناك عيوب  أن (2019)

 نمبسيط  جزء ويتيح متعدد، من واالختيار ،والخطأ الصواب أسئلة على ينحصر ( أنه1)

   .القصيرة المقالية لألسئلة الورقة

 ،كثيرة نصوص لجمع يستخدم عندما البيانات جمع في تعقيًدا يسبب ربما أنه الحظ( 2)

, ترقيم دون األوراق توضع عندما, الضوئي المسح أثناء البيانات لبعض فقدانه وإمكانية

 .أو خاطئة منحرفة بطريقة تدخل أو, بالخطأ مرتين تمسح أو

 من اعله لبعض أنو المصاحبة اإلجابةأوراق  وسعر ،سعر أجهزة التصحيح اآللي رتفاع( ا3)

 األجهزة.

 ربما التيو, فقط متعدد من االختيار أسئلة نوعمن  االختبارات بعض األجهزة على رااقتص( 4)

 .قياسه المطلوب طبيعة لقياس لبعض المقررات، أو مناسبة تكون ال

  :االختبارات التي تُصحح آليًا طريقة إعداد -
 بطريقة تدمج اختبار إعداد يمكن( إلى أنه 16، ص2006صالح ) محمد أشارت سهام

 اليمق سؤال وإضافة ،موضوعية أسئلة إعداد يتم بأن والموضوعي، المقالي االختبار بين

قة ور مع تسليمها يتميدويًا، و وتصحح منفصلة ورقة في عليه اإلجابة الطالب من يطلب

 ة الدراسية،والفرق الجلوس، ورقم االسم، كتابة مع اشتراط ،اإلنتهاء عند اإلجابة اإللكتروني

 أنواعها بمختلف موضوعية ألسئلة شامل االختبار يكون الدراسي، وهكذا واسم المقرر

 ثالث في ةالموضوعي األسئلة على االختبار يختصر أن وباإلمكانالمقالية،  لألسئلة باإلضافة

  وهى: مجاالت

 في الحل عم يتفق ما الثاني العمود من ارختيا يتم التي وهى(: المزاوجة) المقابلة أسئلة -1

 . األول العمود
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 نظًراو الخطأ، أو بالصحة العبارة على الحكم الطالب من ويطلب: والخطأ أسئلة الصواب -2

 إلجابة،ا لتخمين االختبار من( %50) لديه الكفء غير الطالب فإن ؛فقط اختيارين لوجود

 . للتقويم كأداة االختبار فاعلية من تقلل النسبة وهذه

 ختياراتا خمسة أو أربعة من واحدة إجابة الطالب يختار حيث: متعدد من أسئلة االختيار -3

 حيحة،الص اإلجابة في يفكر ويجعله للطالب، الصعوبة بعض يمثل وهذا ظاهريًا، مقبولة

 .لتخمينا أثر من يقلل األسئلة من النوع وهذا االختبار، في البدائل عدد توحيد ويفضل

 ورقة اإلجابة اإللكترونية: -
 اتمواصف وفق تعد بطاقة وهى اإللكتروني(؛ المصحح ويطلق عليها أحيانًا )بطاقة

 يتم تيال الجهاز وفق وأحجامها أنواعها وتختلف, معها المستخدم البرنامج مع تتفق محددة

 أن وبعد ،بالقلم عليها الكتابة يتم مستطيل شكل عن عبارة بطاقات فهناك ؛خالله من تصحيحها

 ويقوم ،ابه الخاص الجهاز على إجرائية خطوات وفق تمريرها يتم الطالب قبل من تعبأتها يتم

 استخدام وعدم, الرصاص القلم استخدام تشترط ولكن ،الورقة على)الباركود(  العالمة بطباعة

 فمنها ؛والمواصفات الحجم في تختلف آخرى والتدبيس، وهناك بطاقات بالطي وتتأثر ممحاه،ال

 اقاتلبط تنبيهية دالالت وتعطي ،المزيل استخدام ترفض ولكن ،األقالم أنواع جميع يقبل

 اختيار يتم دفق ،كتابته تم ما ومراجعة إليها الرجوع يتم حتى الممحاة استخدموا الذين الطالب

 كل عن التقرير استخراج ويتم إجابة، أي يختار لم لمن إشارة تعطي كما ،الصحيحة اإلجابة

حققها،  التي المئوية والنسبة ،والخاطئة الصحيحة الجمل وعدد ،أنجزه ما على ؛يشمل ،طالب

 اسمه ببجان طالب كل عالمة بإنزال يقوم أن بإمكانه ببرنامج مرتبطة تكون جهزةاأل ومعظم

 النتائج رصد في بالكامل النظام يكون أن يستوجب ذلك لكن ،اإلنجليزية أو العربية باللغة سواء

 اآللي حالمصح باستخدام مقارنة مرتفعه تكلفته تكون وعادة به، المرتبط البرنامج مع يتفق

 . (15-14، ص ص2006صالح،  محمد )سهام فقط

 (Remark Office )ريمارك أوفيس برنامج التصحيح اآللي لالختبارات -

ساسية ومهمة أدوات أصبحت برامج وأجهزة التصحيح اآللي والتعرف الضوئي أ

ئف ة وظاللمؤسسات الحديثة التي تتطلع إلنشاء سير عمل فعال، وجعلت تلك البرامج واالجهز

هذه  ، ومن ضمنووفرت الوقت والموارد الثمينة ،البيانات وادخالها وتحليلها مبسطةجمع 

جمع  ساهم بشكل كبير فيفقد ، الرائد في العالم  OMRالبرامج الـــــ "ريمارك أوفيس"

 OMRالـ نظمةأتقوم ، ووفي عمليات وسير العمل في المؤسسات التعليمية ،البيانات وتحليلها

ة، لمعلماا، ثم تحلل صور تلك النماذج وتتعرف على الدوائر بمسح النماذج الممتلئة ضوئيً  

 .(2016 معروف، )محمد وينشأ التقارير المطلوبة ،جوبةوتقيم وتحلل األ

 اتالجامع في األول اآللي التصحيح أوفيس" برنامج "ريمارك يُعد برنامج الـــو

 رالكثي لي فياآل العالم، وقد تم تطبيق التصحيح في شهرة اآللي التصحيح برامج عالميًا، وأكثر

التعليم  ودةج على فعاالً  إيجابيًا أثًرا وترك العربي، الوطن دول في التعليمية المؤسسات من

 في عام األمر هذا بداية كانت وقد، (2020 نصر، ياسمين)دوليًا  اعتمادها ونسبة وتطوبره،

ف حين (،1999)  (NSF) القومية العلم ومؤسسة( NRC) القومي البحث مجلس عر 

 صر،ن ياسمين)المعلومات  تكنولوجيا من للتمكن الحاجة وهىاألساسية،  الطالب متطلبات

 (.ب2019

 الموضوعية سئلةاأل على الطالب إجابات تصحيح بعملية يقوم الذي اآللي الجهاز وهو

 إمكانياته تختلف, متناهية وسرعة بدقة متعدد من واالختيار والخطأ، الصواب نوع من
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 Optical Mark لعبارة كاختصار OMR عليه ويطلق, المادية وقيمته مواصفاته باختالف

Reader 2016اآللي )سناء أحمد المنصور،  المصحح أو البصري العالمة قارئ أي ،

 .(39ص

 على عمله في يعتمد أوفيس ريمارك اآللي التصحيح برنامج أن ؛بالذكر والجدير

 العالمات على الضوئي التعرف تقنية وهي ،Optical Mark Recognition تكنولوجيا

(OMR،) إلى وإدخالها ضوئي، ماسح باستخدام اإلجابة ورقة مسح من المستخدم يُمك ن فهو 

 قليلة قائقد في النتائج إصدار ثم ومن النموذجية، باإلجابات الطالب إجابات ليقارن "ريمارك"

 ولة،د (130) في االنتشار على وقدرته جدارته "ريمارك" أثبتقد و(، 2020)ياسمين ناصر، 

لدول، ا من الكثير في الجامعات من والعديد ،المدارس من اآلالف عشرات في اآلن ويُستخدم

 المصرية اتالجامع في مؤخًرا كبيًرا استحسانًا قىول المصرية، الجامعات أبرز عتمد فيكما اُ 

 امعاتمعظم الج أعلنت فقد وأروبا، أمريكا جامعات في كفاءته إثبات بعد وذلك والعربية،

 ،يقوالزقاز ،وسوهاج ،جامعة بنها ؛مثل "أوفيس ريمارك"اآللي  التصحيح برنامج اعتماد

 .(د2019 ناصر، ياسمين) ....إلخ والمنصورة ،وكفر الشيخ ،وطنطا ،والقاهرة ،وحلوان

 : اآللي التصحيحبرامج  معايير -
أنه توجد مجموعة من المعايير، التي يجب أن  (2020) نصر ذكرت ياسمينوقد 

  وهى فيما يلي: ،لالختبارات اآللي تتوفر في برامج التصحيح

 .العربية باللغة نسخة له، وسري برقم مؤمنًا البرنامج يكون أن يجب -1

 ويسهل ،الشاشة على للمستخدم تاًما وضوًحا واضحة التصحيح عمليات كونيجب أن ت -2

 .اخالله من متابعتها

 بعد أو ،الشاشة في الطالب إجابات مطابقة من التأكد البرنامج يتيح أن الضروري من -3

 .الطالب إجابة ورقة مع الطباعة

 .الطالب إجابات مشاهدة وكذلك المصححة، اإلجابات ملف فتح يمكن -4

 (.الدرجاتو اإلجابات) البرنامج في الُمدخلة البيانات من احتياطية نسخ أخذ يتيحيجب أن  -5

 في االختيارية لألسئلة والصعوبة السهولة لتقارير البرنامج توفير الضروري من -6

 .االختبارات

 ،والخاطئة ،الصحيحة اإلجابات عدد حول لتقارير البرنامج توفير الضروري من -7

 .للطالب والفارغة ،والمزدوجة

 إلى ةباإلضاف ،والمشتتات )البدائل( البنود كفاءة عن تقارير البرنامج يوفر أن يجب -8

 .االختيار في والدنيا العليا الفئة مواصفات

 .األوفيس صيغ إحدى إلى اآللي التصحيح برنامج من االختبار تقارير تصدير سهولة -9

 .واإلنجليزية العربية اإلجابة أوراق قراءة إمكانية -10

 .A5و A4 مقاس اإلجابة أوراق استخدام -11

 .الطالب يستخدمها التي اإلجابة ورقة على( د -ج – ب – أ) اإلجابة رموز وضوح -12

تظليل نموذج ، وكتابة ويده بخط الطالب اسم لتدوين اإلجابة ورقة في واضًحا مكانًا توفير -13

 اإلجابة.

 .درجاتها رصدو المقالية األسئلة عن اإلجابة لتدوين اإلجابة ورقة في واضًحا مكانًا توفير -14
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 الجامعات في Remark Office "ريمارك أوفيس" اآللي التصحيح مميزات برنامج -

 والمعاهد

 ةالجود تحقيق في نوعية نقلة أحدث الجامعات في اآللي لالختبارات التصحيحإن 

 فقط آلليا التصحيح تقنيات أحدث أنه في الريادة صاحب ريمارك برنامج يكتفي وال والكفاءة،

 فمن ؛هدع مستويات على بكثير ذلك تعدت مميزاته إن بل إيجاده؛ عن الكثير عجز حاًل  بتقديم

 النتائج وتحليل الضوئي والمسح الرأي، واستطالعات ستبياناتاال تصميم يمكن خالله

باإلضافة  ك،ذل كل على التعليمية الهيئة إدارة وتدريب االختبارات، وتصحيح وتصميم إحصائيًا،

 د على تطويربه؛ مما يساع واإلرتقاء وتطويره التعليم جودة على التقنيات هذه مثل إلى تأثير

 أو معيالجا األستاذ أو الطالب إلى بالنسبة سواء األصعدة كافة على التعليمية المنظومة

 اعدكيس سوف االمتحانات موسم في هاستخدامكما أن ، (د2019 ناصر، ياسمين) ككل الجامعة

 هرأش أحد الطالب، فهو لكل واحدة مضبوطة ومعايير مقاييس وضع على يعمل فهو كثيًرا؛

 .(ج2019 نصر، ياسمين)دوليًا  اإللكتروني التصحيح أنظمة

ن كل م كما ذكرتيمكن ذكر مجموعة من المميزات لبرنامج التصحيح اآللي من ثم و

 نصر ياسمينو (؛79، ص2017)مفلح قبالن بجاد و (؛40، ص2016سناء أحمد المنصور )

 فيما يلي: (د2019) نصر، وياسمين ؛(ج2019) نصر وياسمين ؛(ب2019)

 :للطالب بالنسبةأواًل: 
 يمر التي الفترات أصعب من االمتحانات الطالب؛ حيث إن فترة وتوتر ضغط من التخفيف -1

 انتظار فترة هو ذلك من واألصعب االمتحانات، رهبة بسبب الطالب من الكثير بها

 عن عبءال الجامعات في اآللي التصحيحفقد أزال  القصيرة، بالفترة ليست وهى النتيجة،

 في ويلةط فترة االنتظار إلى يحتاج الطالب يعد فلم كاهلهم، عن الحمل هذا ورفع الطالب

 . والتوتر القلق من حالة

 لىع نوفر وبذلك فائقة؛ سرعة في الطالب مئات نتائج استخراج ريمارك لبرنامج يمكن -2

 سترخاءاالو ،لمستقبله للتخطيط الفرصة له تتاح وبالتالي وتفكيره، وقته استهالك الطالب

 .مستقبله رسم في واإلنطالق التفكير أو ،القادم الدراسي للفصل لالستعداد

 امعةالج تكفله حق هو االمتحان نتيجة من التصحيح؛ حيث يُعد التظلم وإعادة التظلم -3

 نهم جزء أو ما سؤال تصحيح عدم عند البشري الخطأ عنصر لوجود سواء وذلك للطالب؛

ل ما وأحيانًا الدرجات، رصد إعادة إلى الحاجة أو  نتيجة من فقط درجتان أو درجة تحو 

 طالبال تقديرات تقرير يصدر فهو ريمارك، دور يأتي وهنا ناجح، إلى راسب من الطالب

 في شفافيةال من مناًخا يخلق ما وهو األستاذ، أو للطالب االمتحان مراجعة على للمساعدة

 .التعليم منظومة

 حتصحيال أثناء التدريس هيئة أعضاء فيها يقع التي الدرجات ورصد التصحيح أخطاء -4

 في معدوًما البشري الخطأ يجعل مما التقليدية؛ االختبارات في الطالب أوراق ورصد

  .ليآ بشكل درجاتهم ورصد الطالب إجابات تصحيح يتم حيث المصححة آليًا؛ االختبارات

 لعضو هيئة التدريس: بالنسبةثانيًا: 
 نأثم من الجامعات في التدريس أعضاء هيئة وقت والمجهود؛ حيث يُعد الوقت توفير -1

 أوراق من المئات تصحيح في يُستغل كان الذي الوقت "ريمارك" وفر وقد األوقات،

 .كثيرة أخرى جامعية شئون في استغالله لهم أتاح ما وهو االمتحانات،
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 أكبر، ااستثمارً  وعلمهم وقتهم الستثمار ؛عنهم العبء الجامعات في اآللي التصحيح خفف -2

 نتيجة نستكو الطالب نتيجة أن إلى االطمئنان مع غيره، أو العلمي البحث في سواء وذلك

 . الدقة متناهية

 لجغرافيةا الحواجز الجامعات في اآللي التصحيح والسالمة؛ حيث يمحي الجغرافية الحواجز -3

 ؛العمل في مرونة يوفر إنه بل واحد، مكان في تواجدهم بضرورة األساتذة قيدتُ  قد التي

 هولةس إلى باإلضافة الكمبيوتر، خالل من مكان أي من البرنامج إلى الوصول إلمكانية

 ونالينأ االمتحانات أوراق ونقل أخرى، إلتزامات أية وجود ظل في به عملهم وقت تنسيق

 كان نوإ حتى سرقتها، حتى أو تلفها أو ضياعها نسبة من يخفض فهو أمنًا، وأكثر أسهل

 .الحدوث نادر ذلك

 ورق نوع أي وعلى ،طابعة أية باستخدام األوراق طباعة االمتحان واضع يستطيع -4 

 عامل ويعتبر ساعة، من أقل في االمتحان نتائج على الحصول يمكن التكلفة، كما منخفض

 .اآللي التصحيح مميزات أهم هنا واختصار الوقت توفير

 إلى للتدخ ومسحها ،االمتحانات نماذج تصميم من االمتحان واضع ريمارك برنامج مكنيُ  -5

 اركودب رمز وتضمين ،الواحد لالختبار نماذج عدة تصميم إمكانيةو للتصحيح، البرنامج

 .للنماذج

 امتحانات نتائج عن الدقيقة اإلحصائية التقارير عشرات استخراج المصحح يستطيع -6

 مستوى وكذلك الموضوع، االمتحان كفاءة قياس التقارير هذه شأن ومن الطالب،

 .متنوعة أسئلة وضع التدريس هيئة عضو يستطيع المنطلق هذا الطالب، ومن

 اوتصحيحه المقالية األسئلة وهي ،األسئلة تلك أهم لوضع جزء تخصيص للمصصح يتيح -7

 أسئلة ثل؛م، األخرى اآللي التصحيح أنظمة معظم معها تتعامل ال التي األسئلة آليًا، ومن

 سمحي ريمارك ولكن والرسوم والصور واإلكمال، الفراغ، وتعبئة والمزاوجة، التصنيف،

 قليلب ليس وقت إلى تحتاج المختلفة األسئلة هذه أن من بالرغمواألسئلة،  هذه بوضع

 طيعويست المشكالت، حل في معرفته استخدام على الطالب قدرة تقيس أنها إال لحلها،

 ،جاتواالستنتا ،المقارنات: للطالب العقلية العمليات من التحقق خاللها من المصحح

 ،ينهاب والتكامل ،أفكاره لتنظيم الحرية الطالب وتعطي والتحليالت، ،األحكام وإصدار

 والمعرفية اللغوية حصيلته باستخدام له وتسمح بل المناسبة، الحقائق واختيار ،واالبتكار

 مع سبليتنا مميكن امتحان كل تكييف نستطيع ذلك على اإلجابة؛ وبناًءا عند وصياغتها

 .بها التي األسئلة وأنواع المادة

 :للجامعة بالنسبةثالثًا: 
 حوشر تحسينه، وكيفية التصحيح جودة عن ثرية وأبحاث مناقشات الجودة؛ حيث أجريت -1

 ومدى التعليمية المنظومة على يؤثر وكيف ،األمر هذا أهمية مدى األساتذة من الكثير

 الدرجات قيمة من والتعزيز العالي التعليم جودة رفع إلى اآلن الجامعات جودتها، وتسعى

 األخرى، الجامعات بين دولية منافسة إلى الوصول إلى تطمح وكذلك تقدمها، التي العلمية

 ما معةجا في التعليم جودة زادت فكلما الجامعات، في اآللي التصحيح أهمية تأتي وهنا

 .بذلك دوليًا اعترافًا ونالت العلمية مكانتها ارتفعت

 ويصححها ،التعليمية المؤسسات في األجوبة نماذج مختلف "ريماركبرنامج " يقرأ -2

 المؤتمرات واستبيانات المختلفة، التقييم ونماذج االختبارات، أنواع ويحللها مثل؛ جميع

 لذا التدريبية؛ الدورات تقييمات وأيًضا واإلنصراف، الحضور ونماذج والندوات،
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 اآلفاق من الكثير سيوسع الجامعات في اإللتكروني التصحيح تكنولوجيا فاستخدام

 .واالستخدامات

 يجعل مما المكتبية؛ األعمال بمختلف والقيام االستخدام، وسهولة والدقة، بالسرعة يتميز -3

 بها.  يقوم التي المهام مقابل اقتصاديًا سعره

 نتائج تحليل تقارير كافة استخراج ويمكن التحليلية، التقارير من واسعة مجموعة يقدم -4

 عند معنيةال اإلدارية الهيئة إلى وإرسالها ،الملفات من مختلفة أنواع هيئة على الطلبة

 التكراري عالتوزي لالختبار، وتقرير التحليلي )التقرير:التقارير هذه وأهم إليها الحاجة

لطالب، ا تقدير للطالب، وتقرير المماثلة االستجابات للفرقة الدراسية كاملة، وتقرير

 التقديرات بين الطالب(. مقارنة وتقرير

لتصحيح التي يمكن استخراجها من برنامج ا الطالب نتائج تحليل تقارير فوائدوتظهر 

فيما  ج(2019؛ وياسمين نصر )(د2019) صرن ياسمينكما ذكرت  أوفيس" ريمارك"اآللي 

 يلي:

 ا.، ونقاط القوة وتعزيزها وتنميتهوتحسينها الطلبة لدى الضعف نقاط على التعرف -1

وفير من خالل ت لديهم التعليمي المحتوى مستوى وكذلك ،بالتبعية الطالب أداء تحسين -2

 .تغذية راجعة لديهم

 من خاللالب؛ لمراعاة الفروق الفردية بين الطالتعليمي المنهج أو ،التدريس طريقة تغيير -3

 .تقديم تغذية راجعة لعضو هيئة التدريس على المستويات المختلفة لطالبة

 .اإليه الرجوع يمكن البناءة والمالحظات للتقييمات أساس وجود -4

 .النتائج بشأن الطالب قلق من الحد -5

 تطلبي التقارير هذه مثل فاستخراج ،هيئة التدريس والمعاونون ءأعضا وجهد وقت توفير -6

 .جودتها لضمان كبيًرا ومجهوًدا طوياًل  وقتًا

 كاهل عن غطالض ورفع ،النتيجة في الثقة لتوثيق بحيادية الكليات أوائل نتائج إصدار سرعة -7

 .المصححين

 عن صلةومف دقيقة تقارير لتوفر التظلم هذا نتيجة استخراج وسرعة ،الطلبة تظلم سهولة -8

 .وإجاباته طالب كل نتيجة

 لمستقبل التخطيط في المساهمة شأنها من الجودة وعالية مجمعة كبيرة بيانات قاعدة وجود -9

 على ضعهوو التعليم تطوير في فاعاًل  دوًرا لها التقارير هذه مثل فإن وبذلك التعليم؛

 .الدولية الخريطة

 مساعدة ذلكوك وإدارتها، العالي للتعليم العامة للموازنة جديدة سياسة عمل في المساهمة -10

 خريج دإلعدا ؛وأدائهم الطلبة نتائج لتحسين القرار صناعة على العالي التعليم وزارة

 .والدولي المحلي العمل سوق في المنافسة على وقادر مؤهل

 القياس لتطوير األمثل الحل أوفيس" ريماركبرنامج التصحيح اآللي " يعتبرو

كما ذكر على موقع وذلك  ،العليا والمعاهد بالكليات والتقويم

https://remarkomrsoftware.com:؛ لألسباب التالية 

 .لمعاهدوا بالكليات والتقويم القياس لمسؤولي اإلحصائية التحليالت جميع إجراء تسهيل -1

 .بدقة الطالب أداء مستوى لقياس االختبار وأسئلة عناصر لجميع تفصيلية تقارير توفير -2

 .مختلفة صيغة (35) من بأكثر البرنامج من الطالب نتائج تحليل تقارير استخراج إمكانية -3

 .لتصحيحا إعادة سهولة مع اإلجابات بنماذج المزدوجة واإلجابات ،الطالب أخطاء اكتشاف -4



 تطبيق نظام التصحيح اآللي تقييم رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب عن واقع إجراءات

............................. 

25 

 .الطالب يةبهو المرتبط اإللكتروني بالبريد وإرسالها ،طالب لكل بالدرجات تقرير استخراج -5

 .العالي يمالتعل لوزارة تابعة مركزية بيانات قاعدة أي إلى الطالب نتائج تصدير إمكانية -6

بمعظم الجامعات " أوفيس ريمارك" اآللي التصحيح برنامجتم اعتماد من ثم؛ و

 ؛https://remarkomrsoftware.com على موقع كر كما ذُ وذلك  ،والمعاهد العليا بمصر

 لألسباب التالية:

 (م1991)عام  لتصحيح االختبارات إلكترونيًا منذ ؛البرنامج األمريكي الرائد عالميًايُعد  -1

 وحتى اآلن.

 .التقليدية اآلليمن تكاليف نماذج اإلجابة الخاصة بأجهزة التصحيح  (%83)يوفر  -2

ميم وال يفرض تص ،جابة بأنفسهم وطباعتهاالمقررات تصميم نماذج اإليتيح ألساتذة  -3

 إجباري.

 لفة.وال يشترط شراء ماسحات ضوئية مرتفع التك ،متوافق مع معظم الماسحات الطولية -4

 .ختباراوقياس مدى تحقق هذه األهداف في كل  ،أهداف التعلم مع أسئلة االختبارات ربط -5

 ة.مقاليمع خاصية لتضمين درجة األسئلة ال ،يدعم تصحيح معظم أنواع أسئلة االختبارات -6

 ة.لبشريمع تجنب األخطاء ا ،سهولة تصحيح مئات من نماذج االختبارات في دقائق معدودة -7

ائج وتحليل نت ،عاهد جميع التقارير الالزمة لقياس أداء الطالبمواليوفر للكليات  -8

 االختبارات.   

 آراء بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في برنامج التصحيح اآللي لالختبارات -

 "ريمارك أوفيس":

لقد تم حصر آراء بعض أعضاء هيئة التدريس ببعض الكليات من خالل موقع 

https://remarkomrsoftware.comإسكندر )مدير ، ومن بين هذه اآلراء ذكر رامي 

 األعلى المصرية(: أن المجلس للجامعات األعلى اإللكتروني بالمجلس للتعلم القومي المركز

 االختبارات لتصحيح ( سنوات4منذ ) "أوفيس ريمارك" برنامج يستخدم المصرية للجامعات

 التصحيح عملية في تماًما البشرية األخطاء تجنب من ذلك مكننا وقد الهندسة، لكليات التأهيلية

وذكرت ، نستخدمها التي األسئلة بنوك معظم مع متوافق البرنامج أن كما الدرجات، ورصد

 ريمارك" طنطا( أن برنامج والتقويم بجامعة القياس مركز مدير البرماوي )نائب منال

 التقارير من العديد لهم وفر كما بسهولة، إلكترونيًا االختبارات تصحيح ساعدهم على "أوفيس

 في تحسينها على والعمل تصحيحها، بعد االختبارات أسئلة جودة تقييم من تمكنهم التي

بنها(؛  والتقويم بجامعة القياس مركز هللا )مدير عبد القادمة، وكذلك ذكرت عزة االختبارات

 بنها، جامعة كليات بجميع والتقويم القياس منظومة لتطوير "أوفيس ريمارك" أنهم اختاروا

 مع الطالب، تقييم في العدالة تحقيق تضمن ودقة النتائج، إخراج في سرعة من به يتميز لما

 التحليالت جميع وتوفير جاهزة، نماذج بشراء التقيد دون اإلجابة نماذج تصميم حرية

 الطالب. لنتائج اإلحصائية

( أن الكلية جامعة القاهرة -عميد كلية طب قصر العيني) هالة صالح الدينكما ذكرت 

، وقال عتمد على برنامج ريمارك لتصحيح االختبارات آليا ضمن مشروع أتمتة االختباراتت

برنامج ( أن جامعة القاهرة -رئيس قسم الجراحة العامة بكلية طب قصر العيني) هشام عامر

أتاح لنا تصحيح أوراق إجابات االختبار بدقة متناهية في مدة زمنية قصيرة ال تتجاوز  ريمارك

( جامعة األنبار -بكلية الطب اآلليوأوضح بالل ماجد العاني )لجنة التصحيح ، ساعة واحدة

https://remarkomrsoftware.com؛/
https://remarkomrsoftware.com؛/
https://remarkomrsoftware.com/
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منذ عامين؛ وهو برنامج رائع  اآللييستخدموا برنامج "ريمارك أوفيس" للتصحيح  أنهم

 ة.االختبارات في كليتنا، ونطمح أن نطور عملنا به في األعوام القادموسهل علينا تصحيح 

 بعض اكهن أن إال التصحيح اآللي لالختبارات؛ بها يمتاز التي المميزات كل هذه ومع

 عرفةم عدم المشاكل؛ هذهبين  ومن ،كبير بشكل استخدامه من تحد التي والمشاكل الصعوبات

 ،أجهزة التصحيح اآللي والتعامل معها استخدام والطالب التدريس هيئة أعضاء بعض

، ياتأجهزة التصحيح اآللي في كل الكل توفر عدم وأحيانًا جيد، واالستفادة منها بشكل

 هزة وقتتوفر الدعم الفني الكامل للتعامل مع هذه األج وعدم ،والبرنامج الخاص بكل جهاز

ضاء المعوقات من وجهة نظر أعحدوث أي مشكلة؛ ويتم التعرف على بعض هذه المشكالت أو 

ات مقترح؛ ومن ثم الخروج بمجموعة من اآلليات والهيئة التدريس والطالب في البحث الحالي

 ، واالستفادة منه بأكبر قدر ممكن.لتفعيل تطبيق نظام التصحيح اآللي لالختبارات

 مرتبطة بالبحث الحالي عالمية ومحلية وخبرات تجارببحوث سابقة و
ة وبعض التجارب والخبرات العالمية والمحلي ،من البحوث السابقةتوجد مجموعة 

ارات؛ التصحيح اآللي لالختبفي مجال وبصفة خاصة  ،المعاصرة في مجال ميكنة االختبارات

دارة إاالرتقاء بجودة الذي هدف إلى  (2006بحث سهام محمد صالح )ومن بين هذه البحوث؛ 

حيح تجربة قسم التربية وعلم النفس مع التص من خالل يالتعليم الجامع ياالختبارات ف

ضًوا ع( 70) وتكونت عينة البحث من، كلية التربية بالمملكة العربية السعودية يف يلكتروناإل

 ،لتربيةأعضاء هيئة التدريس الالتي يقمن بتدريس الفرقة الثالثة والرابعة في كلية امن 

بيق هم لمعرفة آرائهم في تطشخصية معوتم إجراء مقابلة ، لكترونيويطبقن التصحيح اإل

يئة إظهار أعضاء ه ؛نتائج البحث إلى وأشارت التصحيح اإللكتروني على بعض المقررات،

 في ابياتالتدريس بمجموعة من اإليجابيات والسلبيات للمصحح اإللكتروني؛ حيث تتمثل اإليج

بصورة  تحديث األسئلةن من مك  يُ ويوفر الوقت والجهد المبذول في التصحيح اليدوي،  :أنه

ا ة، كمسهلة نظًرا لحفظها على برنامج ورد في الحاسب اآللي، وعدم تسرب األسئلة األصلي

 تهن أنلكن من السلبيات التي واجهويؤدي إلى االنتهاء من إعداد النتائج بصورة سريعة، 

ل ب ،لكترونيبعض األنواع المستخدمة ال تقوم بطباعة النتيجة على بطاقة المصحح اإل

بات أن بعض الطالو، الكود الخاص بكل طالبتستخرج تقرير نتيجة منفصل لكل طالبة وفق 

دارة إافقة عدم موولكتروني، يقمن بتغيير إجابتهن مما يستلزم العودة إلى بطاقات المصحح اإل

 ني.لكتروالنتائج على توحيد البرامج الحاسوبية المستخدم لديها مع أجهزة المصحح اإل

 تجربة إلى تقويم( 2007) العسكرسهام محمد صالح، وشيخه راشد  بحثكما هدف 

 والعلمية يةاألدب األقسام التربية في الطالبات بكلية نظر وجهة من لالختبارات اآللي المصحح

لها على للتعرف من خالوتم تصميم استبانه  ( طالبه،120من )وتكونت عينة البحث  ,بالرياض

اد ب واإلعدالتدريأنه تم نتائج البحث؛  وأظهرت اآللي لالختبارات،إيجابيات وسلبيات المصحح 

 ويم،التق عدالة في وثقتهن, اآليً  يصحح الذي اإلجابة نموذج الستخدام للطالبات الجيد

 يف رغبتهن وعدم, والقلم الورقة من بدالً  المصحح إجابة ورقة على اإلجابة وتفضيلهن

 لطالباتا آراء اتفاق النتائج أظهرت كما, المقررات جميع في اآللي التصحيح نموذج استخدام

 دتوأفا, االختبار قاعة في تسليمها قبل المصحح ورقة على اإلجابات تدقيق أهمية على

 اباتإج على سلبيًا ينعكس االختبار مفردات صياغة في الدقة عدم أن الطالبات من (95%)

 من أكثرو, اآللي المصحح استخدام عند سهلة االختبار أسئلة أن يرين ال (%51و), الطالبات

  .الحفظ على تعتمد ال ليًاآ تصحح التي االختبارات أن يرون (52%)
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ة إلى التعرف على اتجاه أعضاء هيئ( 2011) المنصورسناء أحمد  وكذلك هدف بحث

 بكلية البكالوريوس مرحلة مقررات لبعض الموضوعية المصححة آليًا التدريس في االختبارات

 المصححة يةالموضوع االختبارات أسئلة اإلبتدائي، كما هدف إلى تحليل معلمات إلعداد التربية

 للخطط تمثيلها درجة على والتعرف االختبارات، أسئلة من (%88) شكلت يوالت ،آليًا

 افلألهد االختبارات تمثيل درجة ومقارنة, الموضوعية األسئلة بناء وجودة, الدراسية

 ختبارا (32) من البحث عينة تكونت وقدالكلية،  أقسام بين الدراسية الخطط في السلوكية

 األربعة، الدراسية والمراحل الكلية أقسام تمثل (127) األصلي المجموع من موضوعي

 من ينالمحلل من (29) فيها شارك التحليل عملية لرصد استمارات ثالثة الباحثة استخدمتو

 لقب من حده على اختبار كل تحليل تم بحيث التخصصات، مختلف من التدريس هيئة أعضاء

إقبال  نتائج البحث؛ وجود وأظهرت ،االختبار مادة تخصص مجال في آخرين وباحثين الباحثة

 مكانيةإل الفصلية االختبارات في الموضوعية االختبارات نحو وضع التدريس هيئة من أعضاء

 وىبمستوافتقاره للشمول  ،الدراسية الخطط ألهداف االختبارات آليا، وتمثيل تصحيحها

 تدريسال هيئة أعضاء قدرةكانت و التدريسية، لألهداف االختبارات قياس يعكس الو ،متوسط

 حصائيةإ داللة ذات فروق النتائج أظهرت ، كمابالجودة اتسمت موضوعية اختبارات بناء على

 ات،والرياضي العلوم قسمي اختبارات بين متعدد من االختيار أسئلة بناء شروط توفر في

 .والرياضيات العلوم قسم لصالح األطفال ورياض

رح إلى دراسة فعالية برنامج مقت (2014بحث محمد محمد عبد الهادي )بينما هدف 

تقويم حو النفي التعليم اإللكتروني لتنمية مهارات تصميم االختبارات اإللكترونية واالتجاه 

كلية بتير( ا من طالب الدراسات العليا )ماجس( طالبً 24من ) البحثاإللكتروني، وتكونت عينة 

التربية جامعة الملك خالد، وذلك من خالل تطبيق دروس تعليمية باستخدام 

الطالب  بطاقة مالحظة لتحديد مدى قدرة):م تطبيق األدوات التاليةوت ، Blackboardبرنامج

لجانب قياس الاختبار تحصيلي وعلى بناء وتصميم االختبارات اإللكترونية أثناء عملية التعلم، 

ويم نحو التق مقياس االتجاهوالمعرفي لمهارات بناء وتصميم االختبارات اإللكترونية، 

بين ( 0,05)ا عند مستوى صائيً د فرق دال إحووج؛ عن ، وقد أسفرت نتائج البحث(اإللكتروني

ملي ء العمتوسطي درجات أفراد العينة في التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة األدا

يم ات تصماختبار التحصيل المعرفي لمهارو ،لمهارات تصميم وإنتاج االختبارات اإللكترونية

 ،ق البعديلصالح التطبي نحو التقويم اإللكتروني تجاهاالمقياس و ،االختبارات اإللكترونية

 روني.إللكت، مع وجود اتجاه إيجابي نحو التقويم اه األساسي للبرنامج اإللكترونييرجع أثرو

 التصحيح إدارة فعالية على ( إلى التعرف2016كما هدف بحث سناء أحمد المنصور )

 عبد بنت نورة األميرة جامعة في التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اآللي

وتم تصميم استبانة ، اإلناث التدريس هيئة أعضاء من (67)البحث من  وتكونت عينةالرحمن، 

 المصاحبة األدوات وتوفر, اآللي المصحح إدارة )جودة:وهى رئيسة مجاالت ستة مكونة من

 وتقدير ودقتها نتائجة وسالمة, تقنيته من االستفادة ومدى, الطالبات تدريب ومستوى, له

 من أعضاء إقبال البحث؛ وجود نتائج وأظهرت(، استخدامه في واالستمرار أدائه، مستوى

 للجهد وتوفيره لسرعته، العالي وتقديرهم اآللي، المصحح استخدام على التدريس هيئة

 تؤثر بدورها التي تشغيله وجودة إدارته حسن غياب إلى تشير ، ولكنها في نفس الوقتوالوقت

 بمستوى البحث عينة تقييم أيًضا بأن النتائج اظهرت كما االختبارات، نتائج وسالمة دقة على

 الفني والدعم (،%69) بنسبة أدائه ودقة سالمة تضمن التي الجهاز معايرة من كلل ضعيف
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 (%78) بنسبة المصحح تقنية من واالستفادة ،االختبارات شئون وإدارة (،%52) بنسبة

 .لكليهما

 الطالب على اتجاهات التعرف ( إلى2016محمد )في حين هدف بحث محمد إبراهيم 

 للنوع، عًاتب االتجاهات هذه في وبحث الفروق االلكترونى، التقويم وأعضاء هيئة التدريس نحو

ني من اإللكترو التقويم معوقات أهم وكذلك تحديد والتخصص، والخبرة، والفرقة الدراسية،

 ياتكل من المنصورة بجامعة وطالبة طالبًا( 350) من الطالب عينة وتكونت وجهة نظرهم،

 عضًوا (150) من التدريس هيئة أعضاء عينةو والرابعة، األولى الفرقتين في وعلمية نظرية

 ج البحثنتائ اإللكتروني؛ أسفرت التقويم نحو االتجاه مقياس وباستخدام المنصورة، بجامعة

لة عدم وجود فروق داو اإللكتروني، التقويم نحو الطالب لدى اتجاه إيجابي عن؛ وجود

ى عل العلمي للتخصص ترجع دالة فروق وجودإحصائيًا ترجع للنوع والفرقة الدراسية، و

 التدريس هيئة أعضاء لدى سلبي اتجاه في حين يوجد ،مقياس االتجاه نحو التقويم اإللكتروني

 عجتر دالة فروق ووجود, للخبرة ترجع دالة فروق وجود وعدم, اإللكتروني التقويم نحو

 عدة ووجود, لصالح الكيات النظرية اإللكتروني التقويم نحو االتجاه مقياس على للتخصص

هيزات عدم توفر التجوالطالب، ومن أبرزها  التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة له من معوقات

 الب، الن الطالالزمة بصورة كاملة، عدم وجود دورات تدريبية كافية لإلداريين، يزداد الغش بي

 طبيعة بعض المواد الدراسية، يلعب التخمين دوًرا كبير في اإلجابة.يناسب 

 لتقييم إلكتروني برنامج تصميم ( إلى2018عباس ياسر ) دوكذلك هدف بحث سها

 ينةع على تطبيقه وتم اإلجابة، بدقة وعالقتها الزمن وفق الموضوعية االمتحانات درجات

 نهجالم ستخدماو العراق، في الشطرة /التقني المعهد من وطالبة طالبًا (30) من مكونة

 لكترونيًا،إ الجامعية المرحلة طلبة تقييم اإللكتروني لتطوير البرنامج وتم تصميم, التجريبي

 ضوعيالمو التقييم إعطاء في البرنامج، ومخرجاته ومحتوى المدخالت، من البرنامج وتكون

 يجابيًاإ كان اإللكتروني التقييم أن نتائج البحث؛ النهائية للطالب، وأظهرت الدرجة وهى

 داللة ذات فروق يوجد كما أنه, التجريبية الضابطة، بينما كان مرتفع للمجموعة للمجموعة

 ةالجامع في الدراسة إكمال بين الذكور واإلناث في قرار (0,01مستوى ) عند إحصائية

 اإلناث. إلكترونيًا لصالح

 جامعة طلبة اتجاهات عن الكشف ( أيًضا إلى2018وهدف بحث محمد فوزي أحمد )

 كلية لبةط من طالبًا( 150)وتكونت عينة البحث من  تقويمهم؛ أساليب نحو التطبيقية البلقاء

( 23) من يتكون وتم تصميم مقياسالتدريس،  هيئة أعضاء من( 10)و الجامعية، عجلون

 لفصليةا األعمال ومجال عام، بوجه التقويم أساليب )مجال:مجاالت ثالثة على موزعة مفردة

 حازت دق المجاالت جميع ؛أن البحث نتائج وأظهرت االختبارات(، ومجال الصفية، والمشاركات

 التقويم طرائق ومجال األولى، المرتبة على االختبارات مجال حاز إذ المتوسط؛ المستوى على

 لمرتبةا على الصفية والمناقشات الفصلية األعمال ومجال الثانية، المرتبة عام على بوجه

 . الثالثة

 لالختبارات اآللي التصحيح مجال فيبعض الجامعات المصرية وخبرات تجارب 
توجد مجموعة كبيرة جًدا من الجامعات المصرية، بل معظمها قامت بتطبيق نظام  

يق، لزقاز، ومن بين هذه الجامعات )حلوان، القاهرة، عين شمس، االتصحيح اآللي لالختبارات

امعات بعض الج....إلخ(، ولكن نذكر المنصورة، طنطا، كفر الشيخ، المنيا، سوهاجدمنهور، 

 :كما يلي على سبيل المثال ال الحصر https://www.kashqol.com موقع خالل من
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ن خالل بعض المواد ألول مرة، م ي، فاآللينظام التصحيح  : قامت بتطبيقجامعة عين شمس -

 الدرجات بأحدث األجهزة يتم من خاللها االنتهاء من رصدمزودة  اآلليإنشاء وحدة للتصحيح 

 .قرب وقتفي أ وحتى يتسنى للكلية إعالن النتائج ،للعدالة في التصحيح اوذلك تحقيقً  ؛لكل مادة

عمليات تتماشى مع الحتى  باالمتحانات اآلليفعيل منظومة التصحيح : تم تجامعة القاهرة -

 ، وكونهاشى مع نظام البابل شيت بامتحانات الجامعةيتم اآلليومنها التصحيح  ،التطويرية

 يحقق مبدأ العدالة للطالب.

ذكر و المجال، ذلك في الناجحة التجارب إحدى الزقازيق جامعة : وكانتجامعة الزقازيق -

 أو دراسية شعبة أنهت إذا أنه تباًعا، ووضح إعالنها يتم االمتحانات نتائج أن الجامعة رئيس

 فقط ساعتين دبع كاملة بها الخاصة النتائج إعالن يتم اليوم امتحاناتها ما بكلية دراسية فرقة

ألكاديمية من أحد األقسام ا اجامعة اعتراضً الشهدت االمتحانات، وفي نفس الوقت  انتهاء من

يعة بزعم أن طب آليًاعفاء من وضع امتحانات يتم تصحيحها بالجامعة، والتقدم بطلب اإل

ء هيئة أعضا الدراسة بالقسم تحتم أن تكون االمتحانات مقالية، إال أن مجلس الجامعة قرر منع

 من التدريس لمرحلة آليًاالتدريس الذين لم يلتزموا بوضع امتحانات يتم تصحيحها 

 البكالوريوس والليسانس بالتدريس لمرحلة الدراسات العليا فقط.

العصر  تغيراتمع تتماشى اآللي لالختبارات حتى ل منظومة التصحيح فعيجامعة بنها: تم ت -

امعة لزراعة جاالصناعات الغذائية بكلية  ةذتأستاأحد يرى وتطوير العملية التعليمية؛ إال أنه 

 تخصصات ية مثلمن النظم الجيدة فى الكليات النظرية أو الكليات األدب اآلليبنها، أن التصحيح 

ا وتخصص الصناعات ا أنه بالنسبة لتخصص الزراعة عمومً موضحً اللغات وماشبه ذلك، 

 يار منختسئلة االأ يجزء بسيط من بعض المواد ف ي فإال اآلليالغذائية ال يصلح التصحيح 

 كلها والتصنيع ،ومشاكل اإلنتاج ،وخطوط اإلنتاج ،وأشار إلى أن التوضيح والشرح، متعدد

جال م يم ف، وعلى مستوى كل جامعات العالاآلليمهارات وآراء ال يفيد فيها نهائيا التصحيح 

 .فيها اإللكترونيشبه الزراعة لم يطبق التصحيح 

  في مجال التصحيح اآللي لالختبارات بعض الدولوخبرات تجارب 
، قامت بتطبيق نظام الدول العربية وكذلك األجنبيةتوجد مجموعة كبيرة جًدا من  

 ذكرت كما على سبيل المثال ال الحصرالدول التصحيح اآللي لالختبارات، ومن بين هذه 

 :ما يلي https://blog.remarkomrsoftware.comموقع  على( 2020) نصر ياسمين

 أحد هي وديةالسع العربية المملكة داخل التعليمية المؤسساتالسعودية: إن  العربية المملكة -

 مختلفةال التعليم مجاالت في التكنولوجيا بتوظيف العربية اهتماًما الدول مؤسسات أكثر

 مستوى على أوفيس ريمارك برنامج استخدام خاصة، وتم تعميم اإللكتروني والتصحيح

لمدراس، با المركزية االختبارات لتصحيح( 2019) أواخر في بالسعودية التعليمية اإلدارات

 قارنةوم وافية، بدراسة قيامها بعد تطوير شركة قِبل من التطويري القرار هذا أتى وقد

 قدرةوال المنتج، وجودة الفنية المواصفات حيث من األخرى المنتجات جميع مع البرنامج

 الجدير منالفني، و الدعم وكذلك له، المتاحة والموارد والدقة، نتائجه، على االعتماد على

 مع التام البرنامج تطابق من التأكد بعد جاء ريمارك برنامج شراء عقد توقيع أن باالهتمام

 في وافرهات يجب والتي المملكة، في التعليمية اإلدارات وضعتها التي والشروط المعايير أهم

 .المستخدم اآللي التصحيح برنامج

 في العليا والمعاهد الجامعات فياآللي  للتصحيح أوفيس ريمارك برنامج مصر: ظهر نجاح -

 الدرجات، ورصد االختبارات تصحيح في المتناهية ودقته استخدامه سهولة بسبب مصر

https://blog.remarkomrsoftware.com/
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 بالمؤسسات التعليم وجودة والتقويم القياس لمسؤولي الالزمة التقارير وفرة إلى باإلضافة

 التعليمية،

 جبرنام نسخ كافة بتحديث (2019 )مارس في المصرية للجامعات األعلى المجلس قام فقد

 في تواليال على سنوات( 4لـ ) اعتماده بعد –العاشر اإلصدار إلى– لديه المستخدمة ريمارك

 في جلسالم ثقة لتجديد الخطوة هذه وتأتي الهندسة، لكليات التأهيلية االختبارات تصحيح

  .عالميًا األول اآللي التصحيح برنامج

 في بليبيا ةالزاوي بجامعة الطبية التقنية كلية في أوفيس ريمارك برنامج اعتماد تمليبيا:  -

 اإلضافةبلالختبارات، اآللي  التصحيح تقنيات أحدث تطبيق على منها حرًصا (2019 )أكتوبر

 رياأسا شركة وهو– ليبيا في له رسميًا موزًعا اعتماد عن ريمارك فريق يعلن ذلك إلى

اآللي  التصحيح برنامج اقتناء خالله من الجامعات تستطيع سريعًا حاًل  لتوفير –التقنية

 ،العالم في يالرقم التحول بمواكبة إال يتم ال الدولة في فالتعليم عالميًا، األول األمريكي

 منظومة تطويرو البشرية، األخطاء على والقضاء االختبارات، تصحيح كفاءة وتحسين

 .بمؤسساتهم والتقويم القياس

 مغربية نيةوط هيئة وهو المغربية، بالمملكة والتكوين للتربية األعلى المجلس المغرب: قام -

 ثانوي،وال األساسي التعليم مستوى على العلمي والبحث والتكوين التربية منظومة لتقييم

 تصحيحل وذلك أوفيس، ريمارك برنامج في متمثلة لالختبارات اآللي التصحيح آلية باعتماد

 لتقييم طنيالو البرنامج عمل آلية ضمن تحليلها في للبدء النتائج تقييم ثم ومن االختبارات

 يتم هاخالل من التي الدراسية المواد كافة للطالب؛ حيث تم تصحيح التحصيلية المكتسبات

 األرض، وموعل والجغرافيا، والتاريخ، الفرنسية، واللغة العربية، )اللغة:وهي القياس فيها

 الطالب لتحصي معدالت أن عليه القائمون استنتج والرياضيات(، وقد والفيزياء، والكيمياء،

 بالتعليم تهمدراس استكملوا الذين من أعلى ريمارك، وتحليالت لتقارير وفقًا الخاص، بالتعليم

 الفرنسية، اللغة مواد وباألخص "العلوم" فئة في تحديًدا الفروق وظهرت العام،

 مواد يف الطالب على الطالبات تفوقت آخر جانب وعلى والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات،

 .والفرنسية العربية اللغات

 هى أكبرو للبنات األحفاد بجامعة الحيوية الكيمياء ووحدة الطب كلية قامت السودان: فقد -

 اآللي للتصحيح أوفيس ريمارك برنامج باستخدامالسودان  في أهلية جامعة وأقدم

 كليةال قامت البرنامج، استخدامات ورؤية التجريبية الجلسة تحميل وبعدلالختبارات، 

 .االختبارات تصحيح في استخدامه لبدء وقت أسرع في البرنامج باعتماد

 على للتعرف ,Sun, Liu, Zhang & Comfort (1992) تجربة أجراها وفي

  Optical  Character  البصري الحروف قارئ يرتكبها التي األخطاء نوعية

Recognition (OCR)، األخطاء على للتعرف تقني جهاز استخدام يتضمن إجراء واقتراح 

 التدخل عند البشري الجهد من يقلل اإلجراء هذا استخدام أن التجربة وأظهرت, وتصحيحها

 من (٪46) حوالي البصري؛ حيث إنه يمكن تصحيح الحروف قارئ أخطاء وتصحيح لمراجعة

 (.%91، وبدقة )بشري تدخلأي  بدون تلقائيًا األخطاء إجمالي

 & Weaverأجراها university of Plymouth بجامعة حالة وفي دراسة

Chalkley (1997) (2500) عددهم بلغ الذي طالبال تحصيل تقويم مراجعةإلى  فتوهد 

 عند التدريس هيئة أعضاء على ثقيالً  عبئًا شكل مام ؛المقالية االختبارات خالل من طالبًا

 من أسئلة إضافة وتم, اآللي للتصحيح جهازين بشراء القسم قام ذلك على وللتغلب تصحيحها،
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 بينها التعرف منو ،اإلحصائية المعالجة إجراء تم ثم, االمتحان إلى متعدد من االختيار نوع

, متعدد من االختيار وأسئلة المقالية االسئلة في الطالب تحصيل بين االرتباط معامل على

 تحصيل كان حيث ؛هضعيفبين نوعي األسئلة كانت  االرتباط معاملقيمة النتائج أن  وأظهرت

 على وقدرتهم الكتابة في مهارتهم أن على يدل مما ؛أعلى المقالية االختبارات في الطالب

 أو, باإلجابة معرفتهم عدم من الرغم على ،التقويم درجة ارتفاع في دوًرا أدت المناقشة

 بالمصحح لالستعانة التدريس هيئة أعضاء تأييدأيًضا؛  النتائج أظهرت كما االختبار، موضوع

 صيانة، من يصاحبها وما التصحيح، عملية إدارة في دور لهم يكون ال أن بشرط, اآللي

 .في ذلك الفني بالدعم واالستعانة
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 المرتبطة بالبحث الحاليتعليق عام على البحوث والتجارب السابقة 
ي من يجابواالتجاه اإل ،أن معظم البحوث والتجارب السابقة أشارت إلى اإلقبال الكبيرنجد  -

ما الطالب وأعضاء هيئة التدريس نحو نظام التصحيح اآللي لالختبارات، على الرغم م

 نيةتق كما أشارت إلى ضرورة توظيف، جود بعض السلبيات في هذا النظامأشاروا له من و

  .الجامعاتاآللي في جميع  التصحيح

في –ك لالختبارات وذل اآللي التصحيح مجال في الحديثة وجود قلة من البحوث األجنبية -

 إدارته أن ورأت, تقنيًا أمًرا اعتبرته ن الجامعات األجنبيةأل ربما -حدود اطالع الباحثان

 شركات اختصاص من وتطويره ،الجامعات في التقنية مراكز اختصاص من عليه واإلشراف

 لي،اآل المصحح بعناية التدريس هيئة أعضاء رغبة بعض البحوث في عدم يدتهوأ, التقنية

 الفني. والدعم والصيانة التشغيل مثل, تقنية أمور من به يرتبط وما

ضرورة إجراء مثل هذا البحث ألهمية التعرف على مدى رضا الطالب وأعضاء هيئة  -

 نيحملو قد بشكل مستمر ومباشر؛ ألنهمالتدريس عن نظام التصحيح اآللي لالختبارات 

 البحث ذاه يعطي أن المؤمل ألنه من ؛ وذلكمن وقت آلخر هذا النظام نحو مغاير آخر اتجاًها

 هيئة اءواقع ورضا الطالب وأعض حول كاماًل  تصوًرا عن هذا النظام والمسؤولين الباحثين

لي التصحيح اآل نظام تطبيق نحو الزقازيق جامعة في وبصفة خاصة ،بالجامعات التدريس

ستفادة تفعيله واال دون تحول التي والمعوقات التطبيق هذا من الفائدة ومدى لالختبارات،

 .منه

 تدريسنجد أن معظم البحوث والتجارب السابقة تناولت اتجاهات الطالب وأعضاء هيئة ال -

لنظام ذا اوسلبيات ه نحو نظام التصحيح اآللي والتقويم اإللكتروني، والتعرف على إيجابيات

ملة ية كا، ولكن لم تتطرق إلى آليات وتفعيل وتطوير هذا النظام، وألقت المسئولومعوقاته

يل هذا ت تفعتقنية بالجامعة وشركات التقنية؛ مما دفع الباحثان التعرف على آلياعلى قسم ال

  النظام.

لتدريس تقييم مدى رضا أعضاء هيئة امباشرة تناولت  بحوثمن إيجاد  انلم يتمكن الباحث -

 بعض المتغيرات أثروالطالب عن نظام التصحيح اآللي لالختبارات، مع التعرف على 

لعينة افراد أالديموجرافية مثل:)النوع، والفرقة الدراسية، ونوع الدراسة بالكلية( على رضا 

 .الحالي لبحثااألمر الذي يعزز من أصالة وبصفة خاصة جامعة الزقازيق؛ جامعات بال

ام تطبيق نظ تصاحب مشكالت ومعوقات أشارت معظم البحوث والتجارب السابقة على وجود -

ة؛ مما المختلف التقنية والمشكالت والغش، التخمين، كمشكلة التصحيح اآللي لالختبارات

ة دفع الباحثان التعرف على تلك هذه المشكالت والمعوقات من وجهة نظر أعضاء هيئ

 طالب بجامعة الزقازيق.التدريس وال

ختبارات ضرورة تعميم نظام التصحيح اآللي لال على البحوث والتجارب السابقة معظم تأكيد -

ليم ية التعة عملفي جميع الجامعات بكل الكليات العملية والنظرية؛ واالستعداد مستقباًل لميكن

راء ومن ثم إج علم اإللكتروني،والتقويم كاملة بداية من تطوير المناهج لتناسب الت

 ىرة وهى أن نصل إلى المرحلة األخيختبارات اإللكترونية والتقويم اإللكتروني، إلاال

لوجية لتكنوا؛ لمواكبة التطورات المطبق حاليًا بالجامعات التصحيح اإللكتروني وليس اآللي

 والتحول الرقمي في جميع مجاالت الحياة. ،الحديثة

 البحث فروض



 تطبيق نظام التصحيح اآللي تقييم رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب عن واقع إجراءات

............................. 

33 

حتاج ال ت سبعة أسئلة، منها ثالثة أسئلةددوا مشكلة البحث في لقد سبق للباحثان أن ح

 أشار الجزء الخاص بالنتائج ومناقشتها؛ حيث سيتم اإلجابة عليها في، وإلى صياغة فروض

كل بحث أنه ليس من الضروري أن يشمل  (148-147، ص ص2001)رجاء محمود أبو عالم 

 فروض، وفي هذه الحالة تُستبدل حتاج فيها الباحث إلىعلى فروض، فهناك بحوث ال ي

ست ، بالرغم من الفروض تفيد في عدة أغراض، إال أنها ليالفروض بمجموعة من األسئلة

ضرورية في جميع البحوث؛ مثال ذلك الدراسات المسحية التي تهدف إلى وصف خصائص 

وء للجا ، مثل هذه الدراسات تتم دونالظاهرة أو تسعى إلى تحديد اتجاهات وآراء الجماعات

 ،ابقةفي ضوء نتائج البحوث الساألسئلة اآلخرى بينما باقي  إلى فروض ويتم طرح أسئلة،

 كما يلي:لها مكن صياغة فروض أ ؛واإلطار النظري للبحث

على  عضاء هيئة التدريسأبين تكرارات استجابات ذات داللة إحصائية توجد فروق ال   (1)

 لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات مقياس الرضا عن واقعمفردات 

 بجامعة الزقازيق.

 قياسم مفردات على والطالب استجابات تكرارات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  (2)

 .قالزقازي بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا

 التدريس هيئة أعضاءال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات   (3)

 لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات مدى رضاهم عن واقع عن والطالب

 النوع )ذكور/ إناث(.بجامعة الزقازيق ترجع إلى 

 التدريس هيئة أعضاءال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات   (4)

 لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات مدى رضاهم عن واقع عن والطالب

 .نوع الدراسة )عملية/ نظرية/ عملية نظرية(بجامعة الزقازيق ترجع إلى 

 مدى رضاهم عن عن الطالبال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات   (5)

 لى الفرقةلالختبارات بجامعة الزقازيق ترجع إ اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع

 .(الرابعة /الثانية) الدراسية

  إجراءات البحث

 ببيالس نهجالم ، وكذلكم استخدام المنهج الوصفي إلجراء البحث الحاليت :منهج البحثأوال: 

 .المجموعات بين الفروق لدراسة المقارن

 من زيقة الزقامن أعضاء هيئة التدريس والطالب بجامع تم اختيار العينة :عينة البحثثانيًا: 

 نظريةال الكلياتو ،(والهندسة الصيدلة،) العملية والكليات ،(واآلداب التجارة،) النظرية الكليات

الب، ط( 100حيث تكونت عينة الخصائص السيكومترية من ) ؛(والتنمية تكنولوجيا) العملية

ث، ألدوات البحالصدق والثبات واالتساق الداخلي لحساب وذلك ( عضو هيئة تدريس؛ 35و)

ن صحة ( عضو هيئة تدريس؛ وذلك للتحقق م45( طالبًا، و)364) وبلغت العينة النهائية من

 .وفيما يلي التوصيف العددي لعينة البحث النهائية؛ فروض البحث الحالي
 (:1جدول )

 ع والفرقة الدراسية ونوع الدراسة بالكليةفي ضوء النو التوصيف العددي للعينة النهائية 

 العينة

 بالكليةنوع الدراسة  الفرقة الدراسية النوع

 االجمالي
 عملية نظرية الرابعة الثانية إناث ذكور

نظرية 

 عملية
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 364 159 99 106 99 265 185 179 الطالب

أعضاء هيئة 

 التدريس
 45 15 15 15 ـــــ ـــــ 22 23

 409 174 114 121 99 265 207 202 االجمالي
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 أدوات البحث:ثالثًا: 
ات؛ لالختبار اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات الرضا عن واقعتم إعداد مقياس 

كل  بحث مثل بعد االطالع على اإلطار النظري والبحوث السابقة المرتبطة بهذا المجال وذلك

 سناء ؛(2011) المنصور أحمد سناء ؛(2007) العسكر راشد وشيخه صالح، محمد سهام من

، وقد (2018) أحمد فوزي محمد ؛(2016) محمد إبراهيم محمد ؛(2016) المنصور أحمد

ردات ومحددة المعنى, وتجنب المفردات الطويلة، والمف ،ُروعي أن تكون المفردات واضحة

 د تموق ،ذلك تم تحديد عدد مفردات المقياس ىوبناًء عل ،التي تحتوي على أكثر من فكرة

 اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات الرضا عن واقع( مفردة تُعبر عن 20صياغة )

 واقع ا عنأيًضا تُعبر عن الرض ( مفردة ألعضاء هيئة التدريس25و) ،طالباللدى  لالختبارات

دات وكانت طريقة االستجابة على مفرلالختبارات،  اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات

رجة بد -بدرجة متوسطة -بدرجة كبيرة)الثالثة:من خالل اختيار أحد البدائل  ينالمقياس

إليجابي، كانت جميعها في االتجاه اوالمفردات،  لجميع( 1-2-3تأخذ تقديرات ) ى(، وهضعيفة

 وكان المقياس أحادي البعد.

ت أهم المعوقا للتعرف من خالله على سؤلين؛ من مكون كما تم بناء استطالع رأي

نظر  من وجهة لالختبارات اآللي التصحيح نظامتطبيق من تفعيل  والمشكالت التي تحد

 التوصل إلى مجموعة منالزقازيق، وكذلك  بجامعة التدريس والطالب عضاء هيئةأ

هم من وجهة نظر لالختبارات اآللي التصحيح نظاماآلليات والمقترحات لتفعيل تطبيق 

 ( عضو هيئة تدريس.40( طالب، و)60)؛ حيث تم التطبيق على أيًضا

امج ثم إدخالها لبرن ،تقدير الدرجات ورصدهاو االنتهاء من عملية التطبيق،وبعد

(SPSS) وصدقهم على عينة ،واالتساق الداخلي ،اإلحصائى, تم حساب ثبات المقياسين 

 حساب الخصائص السيكومترية كما يلي:

لدى  اتلالختبار اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا يمقياس( ثبات 1)

 : أعضاء هيئة التدريس(و – طالب)ال
 التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا يالثبات لمقياستم حساب معامل 

ياس للمق Cronbach's Alphaلالختبارات من خالل حساب معامل ألفا لـ "كرونباخ"  اآللي

 لتالي:اجدول )في حالة حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للمقياس(، وكانت النتائج كما بال
 (:2جدول )

لدى  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا يمقياسمعامالت ألفا لثبات  

 الطالب وأعضاء هيئة التدريس

 نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس

 لدى الطالب لالختبارات اآللي التصحيح

 اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس

 التدريسلدى اعضاء هيئة  لالختبارات

رقم 

 المفردة

معامل 

 ألفا

رقم 

 المفردة

معامل 

 ألفا

رقم 

 المفردة

معامل 

 ألفا

رقم 

 المفردة

معامل 

 ألفا

رقم 

 المفردة

معامل 

 ألفا

1 0,880 11 0,859 1 0,898 11 0,896 21 0,892 

2 0,871 12 0,863 2 0,897 12 0,898 22 0,901 

3 0,867 13 0,866 3 0,900 13 0,901 23 0,899 

4 0,864 14 0,858 4 0,899 14 0,896 24 0,898 

5 0,864 15 0,863 5 0,897 15 0,898 25 0,899 

6 0,862 16 0,862 6 0,898 16 0,893  
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7 0,864 17 0,861 7 0,897 17 0,894 

8 0,866 18 0,859 8 0,895 18 0,903 

9 0,871 19 0,861 9 0,895 19 0,896 

10 0,868 20 0,865 10 0,892 20 0,909 

معامل 

 ألفا العام
0,871 0,901 

أن معامل ألفا للمقياسين في حالة حذف كل مفردة أقل من أو (: 2يتضح من الجدول )        

 الفردة يساوي معامل ألفا الكلي للمقياس, أي أن جميع المفردات ثابتة, حيث أن تدخل الم

ذا هات في ثم تم اإلبقاء على جميع المفرديؤدي إلى خفض معامل الثبات الكلي للمقياس, ومن 

حذف المفردة  ( بمقياس الطالب، ومن ثم تم حذفها، بينما تم1المقياس، فيما عدا المفردة رقم )

بذات  (18( بمقياس أعضاء هيئة التدريس، في حين تم اإلبقاء على المفردة رقم )20رقم )

ه تم ال أنالثبات الكلي للمقياس؛ إ المقياس، على الرغم من أن تدخلها يؤدي إلى خفض معامل

هو واإلبقاء عليها؛ ألنه إن تم حذفها سوف ترفع الثبات الكلي للمقياس بمقدار بسيط 

بات (، وذلك للحفاظ على بنية مفردات المقياس؛ مما يدل على ارتفاع معامل الث0,002)

طالب لكل من اللالختبارات  اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات لمقياسي الرضا عن واقع

 وأعضاء هيئة التدريس. 

لدى  تباراتالرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام التصحيح اآللي لالخالثبات الكلي لمقياسي  -

 : أعضاء هيئة التدريس(و -)الطالب

 لفا لـأحساب معامل  ىاألولى: ه ق؛طربثالثة ، للمقياسين تم حساب الثبات الكلي         

ان/ حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ "سبيرم ى", والثانية: ه"كرونباخ

 :التاليفكانت النتائج كما بالجدول  والثالثة: هى حساب معامل جتمان؛ براون",
 (:3جدول )

 لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا يلمقياسمعامالت الثبات الكلي  

 هيئة التدريس(أعضاء  -)الطالب

الرضا عن واقع إجراءات (: أن معامالت الثبات الكلي لمقياسي 3يتضح من الجدول )

بالثالث  أعضاء هيئة التدريسو الطالبلدى تطبيق نظام التصحيح اآللي لالختبارات 

مما يدل على  ؛وجتمان( مرتفعة ،التجزئة النصفية لـ سبيرمان/براونو:)ألفا لـ كرونباخ، طرق

 ثبات المقياسين.

ات الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام التصحيح اآللي لالختبار ي( صدق مقياس2)

 أعضاء هيئة التدريس(:  –لدى )الطالب 
الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام التصحيح  يتم حساب صدق مفردات مقياس 

عن طريق حساب معامل االرتباط  أعضاء هيئة التدريس(و -)الطالب اآللي لالختبارات لدى

حالة حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية  يف)بين درجة المفردة والدرجة الكلية للمقياس 

 تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس

 لالختبارات اآللي التصحيح نظام

 معامل الثبات

 ألفا لـ كرونباخ
 التجزئة النصفية

 سبيرمان/براون
 جتمان

 0,902 0,907 0,880 الطالب

 0,962 0,965 0,909 أعضاء هيئة التدريس
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ا للمفردة، وكانت حدود داللة معامل االرتباط ، باعتبار أن بقية مفردات المقياس محكً (للمقياس

 ى(، وعند مستو0,195) ى( ه0,05) ( عند مستوى100الجدولية لمقياس الطالب )ن=

عضاء هيئة أ(، بينما كانت حدود داللة معامل االرتباط الجدولية لمقياس 0,254) ى( ه0,01)

 ،(0,418) ى( ه0,01) ى(، وعند مستو0,325) ى( ه0,05) ( عند مستوى35التدريس )ن=

 والجدول التالي يوضح ذلك:
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 (:4جدول )

)في  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضامعامالت االرتباط  لمقياسي  

 أعضاء هيئة التدريس( -)الطالبحالة حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للمقياس(
 نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس

 للطالب لالختبارات اآللي التصحيح

 اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس

 أعضاء هيئة التدريسلدى  لالختبارات
رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

1 -0,065 11 0,632** 1 0,498** 11 0,583** 21 0,722** 

2 0,289** 12 0,521** 2 0,537** 12 0,473** 22 0,325* 

3 0,415** 13 0,444** 3 0,375* 13 0,340* 23 0,440** 

4 0,493** 14 0,663** 4 0,439** 14 0,552** 24 0,511** 

5 0,501** 15 0,515** 5 0,605** 15 0,481** 25 0,403* 

6 0,552** 16 0,553** 6 0,519** 16 0,686** 

 

7 0,467** 17 0,578** 7 0,523** 17 0,649** 

8 0,428** 18 0,627** 8 0,594** 18 0,302 

9 0,291** 19 0,567** 9 0,627** 19 0,619** 

10 0,381** 20 0,454** 10 0,710** 20 0,026 

 (  0٫05(                                      * دال عند مستوى )   0٫01** دال عند مستوى )            

 معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات أن جميع (:4ويتضح من الجدول )

اس( لمقيلجة الكلية المقياس، والدرجة الكلية للمقياس )في حالة حذف درجة المفردة من الدر

يئة التدريس (، بينما بمقياس أعضاء ه1بمقياس الطالب، فيما عدا المفردة رقم )دال إحصائيًا 

ياس للمق فردات المقياس، والدرجة الكليةفكانت جميع معامالت االرتباط بين كل مفردة من م

نت ، في حين كاجة الكلية للمقياس( دال إحصائيًا)في حالة حذف درجة المفردة من الدر

( وتم 18قم )ر( غير دالتين، إال أنه تم اإلبقاء على المفردة 20، 18المفردتين ذات األرقام )

ما يدل على م(؛ 20ذف المفردة رقم )ولم تحذف للحفاظ على بنية المقياس، بينما تم ح ،تعديلها

 صدق جميع مفردات المقياسين. 

 لياآل التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا يمقياسل االتساق الداخلي( 3)

 : أعضاء هيئة التدريس( – طالب)اللدى  لالختبارات
رجة معامالت االرتباط بين دحساب عن طريق للمقياسين تم حساب االتساق الداخلي 

 ( ما يلي:5كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس، ويوضح الجدول )
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 (:5جدول )

 لدى لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضااالتساق الداخلي  لمقياسي  

 (التدريس هيئة أعضاء – الطالب)

مقياس الرضا عن واقع إجراءات تطبيق 

 لطالبنظام التصحيح اآللي لالختبارات لدى 

مقياس الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام التصحيح اآللي 

 لدى أعضاء هيئة التدريسلالختبارات 
رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

2 0,353** 12 0,588** 1 0,462** 11 0,658** 22 0,326* 

3 0,491** 13 0,520** 2 0,591** 12 0,471** 23 0,351* 

4 0,568** 14 0,725** 3 0,418** 13 0,474** 24 0,529** 

5 0,577** 15 0,589** 4 0,524** 14 0,648** 25 0,439** 

6 0,625** 16 0,615** 5 0,574** 15 0,497** 

 

7 0,558** 17 0,636* 6 0,512** 16 0,727** 

8 0,513** 18 0,681** 7 0,585** 17 0,698** 

9 0,367** 19 0,631** 8 0,671** 18 0,355* 

10 0,463** 20 0,524** 9 0,723** 19 0,620** 

11 0,691**   10 0,749** 21 0,683** 

 (0.05دال عند مستوى )(                                        *  0٫01** دال عند مستوى )

رجة (: أن معامالت االرتباط بين كل مفردة من المفردات والد5يتضح من الجدول )

 اقعو عن الرضامما يدل على االتساق الداخلي لمقياسي  ا؛الكلية للمقياس دالة إحصائيً 

 يس(.أعضاء هيئة التدرو -)الطالبلدى  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات

 واقع عن الرضامقياسي ومن اإلجراءات السابقة: تم التأكد من صدق وثبات 

، عضاء هيئة التدريسوأ الطالبلدى  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات

لمصححة االختبارات انظام تطبيق عن  همرضا لتقييم مدىواالتساق الداخلي لهم، وصالحيته 

فردة م( 24( مفردة للطالب، )19حيث يتكون المقياسين في صورتهما النهائية من ) ؛آليًا

 ألعضاء هيئة التدريس.

 نتـائـج البحث ومناقشتـها وتفسيرها
 :وتفسيرها ومناقشتها األول السؤالنتائج  -

 تإجراءا واقع عن والطالب التدريس هيئة أعضاء رضا درجة ما :األول على السؤالينص 

 ؟الزقازيق بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق

 طالببناًء على استجابات أعضاء هيئة التدريس وال ة على هذا السؤاليتم اإلجابو

 تمقياسي الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام التصحيح اآللي لالختبارامفردات على 

 لى فئاتعناًء ب المستوى تم تحديدو المطبقة عليهم طبقًا لتقدير ليكرت الثالثي، والدرجة الكلية

 :الجدول التالي؛ وذلك كما موضح باالستجابة
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 : (6جدول )

 إجراءات واقع عن والطالب التدريس هيئة أعضاء لدى الرضا يمقياسمفردات فئات ومستويات 

 الكلية والدرجة لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق

 المستوى التقدير في األداة الفئات

 رضا ضعيف بدرجة ضعيفة 67,1أقل من   1من 

 رضا متوسط بدرجة متوسطة 2,34أقل من  67,1من 

 رضا كبير بدرجة كبيرة 3≤  34,2من 

 وقد تم تحديد هذا المعيار كما يلي:

قل الدرجة المخصصة أل –الدرجة المخصصة ألعلى استجابة )حساب المدى وهو عبارة عن  -

 (.2=1-3= ) (استجابة

ث ي )ثالأ من خالل )قسمة المدى على عدد الفئات المطلوب تكوينها( الرضاتحديد طول فئة  -

 (.0,67= 2/3كبيرة(= ) -متوسطة -ضعيفة الرضافئات للحكم على 

ة هى فئويتم إضافة طول الفئة على الدرجة المخصصة ألقل استجابة لتكوين الفئة األولى  -

 ( حتى1، فتكون فئة الرضا بدرجة ضعيفة من )(1,67=0,67+1)ضعيفة =بدرجة  الرضا

(، 2,34أقل من )( حتى 1,67(، والفئة الثانية الرضا بدرجة متوسطة من )1,67أقل من )

   (.3( حتى )2,34وفئة الرضا بدرجة كبيرة من )

بارات الختأواًل: بالنسبة لمقياس الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام التصحيح اآللي ل

 ة التدريس:لدى أعضاء هيئ
من  لكل مفردة والمستوى والترتيبواالنحراف المعياري ي تم حساب المتوسط الحساب

ابق لتحديد ( الس6الذي تم تحديده في الجدول )ومقارنة كل متوسط بالمعيار  ،مفردات المقياس

 : األتي( 7لجدول )باوجاءت النتائج كما  كبيرة(؛ -متوسطة -درجة الرضا )ضعيفة
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  :(7جدول )

المتوسطات الحسابية والمستوى والترتيب لمفردات مقياس الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام 

 (45التصحيح اآللي لالختبارات لدى أعضاء هيئة التدريس ن=)

 الترتيب درجة الرضا االنحراف المعياري المتوسط المفردة

 20 رضا متوسط 0,673 1,69 1

 9 رضا كبير 0,716 2,38 2

 16 رضا متوسط 0,447 1,93 3

 )مكرر( 3 رضا كبير 0,645 2,64 4

 1 رضا كبير 0,387 2,82 5

 )مكرر( 1 رضا كبير 0,387 2,82 6

 7 رضا كبير 0,813 2,44 7

 5 رضا كبير 0,757 2,49 8

 :(7جدول )تابع 

المتوسطات الحسابية والمستوى والترتيب لمفردات مقياس الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام  

 (45التصحيح اآللي لالختبارات لدى أعضاء هيئة التدريس ن=)

 الترتيب درجة الرضا االنحراف المعياري المتوسط المفردة

 مكرر 13 رضا متوسط 0,588 2,20 9

 12 رضا متوسط 0,850 2,22 10

 8 رضا كبير 0,657 2,42 11

 17 رضا متوسط 0,557 1,91 12

 3 رضا كبير 0,679 2,64 13

 13 رضا متوسط 0,661 2,20 14

 )مكرر( 2 رضا كبير 0,514 2,69 15

 10 رضا كبير 0,712 2,36 16

 4 رضا كبير 0,694 2,53 17

 14 رضا متوسط 0,783 2,02 18

 2 رضا كبير 0,468 2,69 19

 6 رضا كبير 0,726 2,47 21

 15 رضا متوسط 0,562 1,96 22

 18 رضا ضعيف 0,625 1,66 23

 11 رضا متوسط 0,830 2,24 24

 )مكرر( 4 رضا كبير 0,505 2,53 25

الدرجة 

 الكلية
 رضا كبير 8,553 2,35

 إجراءات واقع عن مقياس الرضا مفردات أن  أكثر من نصف: (7)يتضح من الجدول 

بدرجة رضا كبيرة، جاءت  التدريس هيئة أعضاء لدى لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق

( جاءت 23، فيما عدا المفردة رقم )مفردات المقياس جاءت بدرجة رضا متوسطةباقي و

 ، كما أن الدرجة الكلية له جاءت بدرجة رضا كبيرة أيًضا بمتوسط حسابيبدرجة رضا ضعيفة
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( بالترتيب األول، والمفردة 6، 5المفردة رقم ) (، وجاءت8,553(، وانحراف معياري )2,35)

 ( بالترتيب األخير.1رقم )

: يتضح أنه تحقق األول بالنسة ألعضاء هيئة التدريس السؤالولمناقشة نتائج    

 درجةى اهتمت بالتعرف عل -انطالع الباحثافي حدود –، وال يوجد بحوث سابقة كليًا الفرض

ولكن  ،لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن التدريس هيئة أعضاء رضا

(؛ 2011سناء أحمد المنصور ) كل من كانت جميع البحوث السابقة تدرس اتجاهاتهم مثل بحث

 (2016(؛ ومحمد إبراهيم محمد )2006(؛ وسهام محمد صالح )2016وسناء أحمد المنصور )

ل من وتتفق نتائج هذه البحوث مع نتائج هذا الفرض؛ حيث كان هناك اتجاه إيجابي وإقبا

 ؤالالسويمكن تفسير نتائج ؛ أعضاء هيئة التدريس على نظام التصحيح اآللي لالختبارات

 كما يلي: األول

 نظام تطبيق إجراءات واقع عن التدريس هيئة أعضاء رضا درجة أن بالنسبة إلىو 

درجة ذلك يدل على وجود رضا ب، جاءت بدرجة رضا كبيره؛ فإن لالختبارات اآللي التصحيح

نه ما يرول؛ على تطبيق االختبارات المصححة آليًا من قبل أعضاء هيئة التدريسوقناعة كبيرة 

؛ المجهودو الوقت توفير، والتي منها: من أن هذا النظام يتمتع بمجموعة كبيرة من المميزات

 حالتصحي خففوقد  األوقات، أثمن من الجامعات في التدريس أعضاء هيئة وقت حيث يُعد

 أو لعلميا البحث في سواء وذلك أكبر، استثماًرا وعلمهم وقتهم الستثمار عنهم العبء اآللي

لى ذلك إ، باإلضافة الدقة متناهية نتيجة ستكون الطالب نتيجة أن إلى االطمئنان مع غيره،

 والشفافية والعدالة بين الطالب.تحقيق الدقة والموضوعية 

والتكنولوجية  ،في مواكبة التطورات العلميةكما يدل ذلك أيًضا على رغبتهم الشديدة  

ة ق حقيقيانطالت والتصحيح اآللي لها، وأن ذلك النظام نقطة بداية والحديثة في بناء االختبارا

 ،حالينا المن أجل مالحقة التغيرات السريعة في عصر ؛لميكنة عملية التعليم والتقويم كاملة

 فيخص خاصة في مجال التعليم، وعلى األوبصفة  ،والتحول الرقمي في جميع مجاالت الحياة

 إللكترونيا التصحيح مجال الجامعي، وبصفة خاصة في التعليم اختبارات إدارة بجودة اإلرتقاء

 التعليمية؛ مما العملية في منها واالستفادة يلهاتفع والمعاهد، ومحاولة بالجامعات لالختبارات

 .، ومخرجات التعلمالتعليمية األهداف تحقيق في جودة يسهم

د ة للزمن المحدسئلة االختبار مناسبأ)جاءت جميع  (5وقد جاءت المفردة رقم )

اري معي (، وبالترتيب األول، وبإنحراف2,82جابة( بدرجة رضا كبيرة بمتوسط حسابي )لإل

ة( بالترتيب تبت أسئلة االختبار دون أخطاء لغوية ومطبعي( )كُ 6(، كما جاءت المفردة )0,387)

يدل و(، 0,387(، وبإنحراف معياري )2,82األول مكرر وبدرجة رضا كبيرة بمتوسط حسابي )

يدة العد ذلك على  محاولة أعضاء هيئة التدريس إنجاح منظومة ميكنة االختبارات لمميزاتها

 إلجابة،لمحدد وأنهم قد راعوا بأن تكون جميع أسئلة االختبار مناسبة للزمن ال بالنسبة إليهم،

حرص عية، وأن هذه الدقة والبار دون أخطاء لغوية ومطبوالحرص على كتابة أسئلة االخت

لى من فراغ؛ حيث كان أعضاء هيئة التدريس حريصين كل الحرص ع على ذلك لم يأتِ منهم 

؛ لجيدةحضور جميع الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة ببناء االختبارات التحصيلية ا

 مما أدى بهم إلى إخراج أسئلة امتحانات بهذه الدقة والكفاءة.

 (نتائج االختبارتم كتابة تقرير وصفي وتوصيات عن ) (23بينما جاءت المفردة رقم )

(؛ ويدل ذلك 0,625(، وبانحراف معياري قدره )1,87بدرجة رضا ضعيفة بمتوسط حسابي )

على أن أعضاء هيئة التدريس ال يمتلكون خبرة كافية باألساليب اإلحصائية التي تُمكنهم من 
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ذلك إعداد تقرير إحصائي عن نتيجة االختبار، كما أن هذه المهمة تم توكيلها لوحدة مختصة ب

يح اآللي بكل كلية، باإلضافة إلى ذلك أنها تحتاج إلى تدريب أكثر من مرة وهى وحدة التصح

المهام التي من الممكن أن يقوم بها وأهم من خبراء القياس والتقويم؛ ألنه يعد من أصعب 

، كما أن بعض أعضاء هيئة التدريس ال يهمهم مثل هذا األمر؛ فإن كتابة عضو هيئة التدريس

تكون خاصة بالكلية كاملة ومسئوليتها؛ لالستفادة منها في عمل  التقارير عن نتائج االختبارات

أو لكل فرقة دراسية على حده، ويقوم المختص بعملية التصحيح اآللي  ،إحصائية ألوائل الكلية

يمكن من خاللها ، مع العلم أن غالبية برامج التصحيح اآللي باستخراج وكتابة هذه التقارير

 ،الملفات من مختلفة أنواع هيئة على وغيرها ،الطلبة نتائج تحليل تقارير كافة استخراج

 التحليلي )التقرير:التقارير هذه وأهم ،إليها الحاجة عند المعنية اإلدارية الهيئة إلى وإرسالها

 المماثلة االستجابات للفرقة الدراسية كاملة، وتقرير التكراري التوزيع لالختبار، وتقرير

 التقديرات بين الطالب(. مقارنة الطالب، وتقرير تقدير للطالب، وتقرير

ثناء ( )تعريف المالحظين باالرشادات الصحيحة للطالب أ1وقد جاءت المفردة رقم )

حراف ، وبإناألخير(، وبالترتيب 1,69بمتوسط حسابي ) ،متوسطةسير االمتحان( بدرجة رضا 

عضو هيئة وقد يرجع ذلك إلى أن هذه المسئولية لم تقع على عاتق  (،0,673معياري )

 من معظأالتدريس، ولكن تكون من اختصاص وحدة القياس والتقويم بالجامعة أو الكلية، كما 

ادت المالحظين يأتون من خارج الكلية، ومن ثم يوجد بعض المالحظين لم يتلقوا أي ارش

 على عضو هيئة التدريس التواصل معهم. خاصة بهذا النظام الجديد، ومن الصعوبة

ارات الختبلالرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام التصحيح اآللي : بالنسبة لمقياس ثانيًا

 ى الطالب:لد
 من مفردة لكل والترتيب والمستوى المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط حساب تم

 لتحديد بقالسا( 6) الجدول في تحديده تم الذي بالمعيار متوسط كل ومقارنة المقياس، مفردات

 :ي( التال8)الجدول ب موضحوجاءت النتائج كما  ،(كبيرة -متوسطة -ضعيفة) الرضا درجة
 :(8جدول )

المتوسطات الحسابية والمستوى والترتيب لمفردات مقياس الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام  

 (364ن=) الطالبالتصحيح اآللي لالختبارات لدى 

 الترتيب درجة الرضا االنحراف المعياري المتوسط المفردة

 16 رضا متوسط 0,775 1,69 2

 مكرر 14 رضا متوسط 0,846 1,89 3

 2 رضا كبير 0,805 2,35 4

 1 رضا كبير 0,775 2,38 5

 5 رضا متوسط 0,784 2,18 6

 4 رضا متوسط 0,794 2,22 7

 3 رضا متوسط 0,800 2,30 8

 15 رضا متوسط 0,810 1,71 9

 مكرر 14 رضا متوسط 0,882 1,89 10

 10 رضا متوسط 0,835 2,05 11

 8 رضا متوسط 0,823 2,12 12

 13 رضا متوسط 0,848 1,93 13
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 ا :(8جدول )تابع 

لمتوسطات الحسابية والمستوى والترتيب لمفردات مقياس الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام 

 (364ن=) الطالبالتصحيح اآللي لالختبارات لدى 

 الترتيب درجة الرضا االنحراف المعياري المتوسط المفردة

 6 رضا متوسط 0,802 2,15 14

 مكرر 1 رضا كبير 0,778 2,38 15

 12 متوسط رضا 0,800 1,95 16

 9 رضا متوسط 0,789 2,08 17

 7 رضا متوسط 0,798 2,13 18

 11 رضا متوسط 0,838 1,99 19

 14 رضا متوسط 0,816 1,89 20

 رضا متوسط 8,683 2,067 الدرجة الكلية

 إجراءات واقع عن مقياس الرضا مفردات أن معظمما يلى:  (8)يتضح من الجدول 

ن أبدرجة رضا متوسطة، كما جاءت لالختبارات لدى الطالب  اآللي التصحيح نظام تطبيق

 (، وإنحراف2,067الدرجة الكلية له جاءت بدرجة رضا متوسطة أيًضا بمتوسط حسابي )

رتيب ، وبالتكانوا بدرجة رضا كبيرة (15)،(5)،(4) رقم ماعدا المفردة (،8,683معياري )

( 2قم )ر، بينما كانت المفردة والي( على الت3,38( )3,38( )3,25، وبمتوسط حسابي )األول

(، وإنحراف معياري 1,69خير، بمتوسط حسابي )بدرجة رضا متوسطة، وبالترتيب األ

(0,775). 

، وال يوجد كليًا : يتضح أنه تحقق الفرضاألول بالنسة للطالب السؤالولمناقشة نتائج   

 قعوا عن رضا الطالب درجةاهتمت بالتعرف على  -انطالع الباحثافي حدود –بحوث سابقة 

تدرس  لالختبارات، ولكن كانت جميع البحوث السابقة اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات

سهاد (؛ و2007بحث كل من سهام محمد صالح، وشيخه راشد العسكر ) ؛مثل ،اتجاهاتهم

تجاه ( وتتفق نتائج هذه البحوث مع نتائج هذا الفرض؛ حيث كان هناك ا2018)عباس ياسر 

فسير تويمكن على نظام التصحيح اآللي لالختبارات؛  الطالب إلى حد ماإيجابي وإقبال من 

 األول كما يلي: السؤالنتائج 

 ياآلل التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع الطالب عن بالنسبة إلى أن درجة رضا

؛ فإن ذلك يدل على أن رضا الطالب عن نظام بدرجة رضا متوسطةجاءت لالختبارات، 

ث كان البح إلى أن تطبيق هذا تعزى هذه النتيجةاالختبارات المصححه آليًا كان إلى حد ما؛ و

غير  لنظامفي بداية تطبيق هذا النظام الجديد، وكان مازال هناك بعض األمور الخاصة بهذا ا

من  ختيارلهم، كما أن ألول مره أن تأتي جميع أسئلة االختبارات من نوع االواضحة بالنسبة 

 نت جميع، فكامتعدد، والصواب والخطأ، وهذا النظام من األسئلة التي لم يعتادوا عليها من قبل

ام ذا النظهم، فهلمن نوع األسئلة المقالية، وبالتالي أصبح نظام المذاكره جديد بالنسبة األسئلة 

أي  ، وتوقعذاكرهي االختبارات يحتاج إلى درجة عالية جًدا من التركيز والدقة أثناء المالجديد ف

رات المذاكره في ظل نظام االختبا محل سؤال؛ ومن ثم ازداد عليهم عبءأن تكون جزئية 

 المصححة آليًا، مما أثر على درجة رضاهم عنها.

( )اشتمل االمتحان الحالي على أسئلة تغطي جميع محتوى 4) رقم لمفردةوبالنسبة ل

( )اشتملت ورقة اإلجابة اإللكترونية على تعليمات واضحة 5رقم )المفردة و ،المقرر الدراسي(
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( )ُطبعت ورقة اإلجابة اإللكترونية بطريقة جيدة 15رقم )المفردة وموحدة لجميع الطالب(، و

وذلك يدل على أن االمتحان جاء شاماًل ؛ بالترتيب األولومقروءة( كانوا بدرجة رضا كبيرة، و

على جميع محتوى المقرر الدراسي، وال توجد أسئلة خارج المنهج، وكذلك كانت ورقة اإلجابة 

لجميع الطالب؛ مما وموحده وكانت واضحة التعليمات  ،جيدة ومقرؤةطباعتها اإللكترونية 

برغبة أعضاء هيئة التدريس في  ؛ويمكن تفسير ذلكسهلت عليهم اإلجابة على أسئلة المقرر، 

والتكلفة، وبخاصة بعد إن كان  ،والجهد ،إنجاح هذا النظام لما له من فاعلية في توفير الوقت

 يقضي فترات طويلة في عملية التصحيح اليدوي ألعداد كبيرة من الطالب.

راج حالي واستخ)تعرفت على آلية تصحيح االمتحان ال (2جاءت المفردة رقم )بينما 

لم  لطالبا؛ وذلك يدل على أن بدرجة رضا متوسطة، وبالترتيب األخيروإعالن النتائج(، 

ب لتدريألن ذلك ليس من اختصاصهم ولم يتم ا ،يتعرفوا على آلية التصحيح وإعالن النتائج

ستخراج ايفيه فالطالب يهمه فقط النتيجة النهائية، وال يشغل باله عن آلية التصحيح، وك عليه،

صحيح النتيجة وإعالنها، كما أن الجامعة أو الكلية لم تهتم بتعريف الطالب بآلية الت

ن ئول ع، وكيفية استخراج النتائج، فهذه مهمة موكله لعضو هيئة التدريس المسلالمتحانات

 لالختبارات بالكلية.وحدة التصحيح اآللي 

 :وتفسيرها ومناقشتها األولنتائج الفرض  -
 اءأعض استجابات تكرارات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :على األولالفرض  ينص

 اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس مفردات على التدريس هيئة

 .الزقازيق بجامعة لالختبارات

والختبار صحة هذا الفرض؛ تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لالستجابات  

 بين لفروقا لداللة 2كا ، وقيمالثالثة للمقياس )بدرجة كبيرة/ بدرجة متوسطة/ بدرجة ضعيفة(

 منظا تطبيق إجراءات رضا أعضاء هيئة التدريس عن واقع مقياسمفردات على  التكرارات

 ، والجدول التالي يوضح ذلك: والدرجة الكلية لالختبارات اآللي التصحيح
 (:9جدول )

حساب التكرارات والنسب المئوية وقيم كا 
2
 على التدريس هيئة أعضاء استجاباتلداللة الفروق بين تكرارات  

 (45)ن = لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس مفردات

 المفردة م
 التكرارات

والنسب 

 المئوية

 االستجابات على المقياس

بدرجة 

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة
قيم كا
2

 

مستوى 

داللة 

كا
2

 

1 

خطر المالحظين باإلرشادات أ

الصحيحة للطالب أثناء سير 

 االختبار.

 11 25 9 التكرارات

النسبة  0,01 10,133

 المئوية
20% 55,6% 24,4% 

2 

تعرفت على آلية تصحيح 

االمتحان واستخراج وإعالن 

 النتائج.

 6 16 23 التكرارات

النسبة  0,01 9,733

 المئوية
51,1% 35,5% 13,3% 

3 

دربت الطالب على كيفية 

اإلجابة على االختبار أثناء  

 المحاضرات.

 6 36 3 التكرارات

النسبة  0,01 44,400

 المئوية
6,7% 80% 13,3% 

4 
شملت ورقة اإلجابة اإللكترونية 

على تعليمات  واضحة وموحدة 

 4 8 33 التكرارات
32,933 0,01 

 %8,9 %17,8 %73,3النسبة 
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 المئوية لجميع الطالب.

5 
جاءت جميع أسئلة االختبار 

 مناسبة للزمن المحدد لإلجابة.

 0 8 37 التكرارات
النسبة  0,01 18,689

 المئوية
82,2% 17,8% 0 

6 
كتبت أسئلة االختبار دون 

 أخطاء لغوية ومطبعية.

 0 8 37 التكرارات
النسبة  0,01 18,689

 المئوية
82,2% 17,8 0 

7 

احتوى االختبار على أنماط 

مختلفة من األسئلة )صح 

أوخطأ، اختيار من متعدد، 

 مقالي قصير(.

 9 7 29 التكرارات

النسبة  0.01 19,733

 المئوية
64,4% 15,6% 20% 

8 
ُطبعت ورقة اإلجابة اإللكترونية 

 بألوان مختلفة.

 7 9 29 التكرارات
النسبة  0,01 19,733

 المئوية
64,4% 20% 15,6% 

9 
أدى الطالب بشكل جيد على 

 ورقة اإلجابة اإللكترونية.

 4 28 13 التكرارات
النسبة  0,01 19,600

 المئوية
28,9% 62,2% 8,9% 

1

0 

ادى نظام االختبار على سرعة 

 إعالن النتائج.

 12 11 22 التكرارات
النسبة  0,085 4,933

 المئوية
48,9% 24,4% 26,7% 

 (:9جدول )تابع 

 هيئة أعضاء استجاباتلداللة الفروق بين تكرارات  2حساب التكرارات والنسب المئوية وقيم كا 

)ن  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس مفردات على التدريس

=45) 

 العبارة م

 التكرارات

والنسب 

 المئوية

 االستجابات على المقياس

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة
قيم كا
2

 

مستوى 

داللة 

كا
2

 

11 

قلل االختبار بهذه 

الصورة من فرص الغش 

 الدراسي.

 4 18 23 التكرارات

النسبة  0,01 12,933

 المئوية
51,1% 40% 8,9% 

12 
احتوى االختبارعلى  

 تعليمات واضحة.

 9 31 5 التكرارات

النسبة  0,01 26,133

 المئوية
11,1% 68,9% 20% 

13 

ُطبعت ورقة اإلجابة 

اإللكترونية بطريقة جيدة 

 ومقروءة.

 5 6 34 التكرارات

النسبة  0,01 36,133

 المئوية
75,6% 13,3% 11,1% 

14 

احتوى االختبار على 

سئلة عدد كبير من األ

مما أدى إلى خفض قلق 

 االختبار لدى الطالب.

 6 24 15 التكرارات

النسبة  0,01 10,800

 المئوية
33,3% 53,3% 13,3% 

15 

أرى أن االختبارات 

المصححة الياً أفضل من 

 .ةاالختبارات  التقليدي

 1 12 32 التكرارات

النسبة  0,01 32,933

 المئوية
71,1% 26,7% 2,2% 
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16 

تم فحص شكوى الطالب 

عن االمتحان بشكل 

 سليم وبسرعة.

 6 17 22 التكرار

النسبة  0,01 8,933

 المئوية
48,8% 37,8% 13,3% 

17 

ُطبقت صور مختلفة من 

نماذج االختبار في 

 المقرر الدراسي الواحد.

 5 11 29 التكرار

النسبة  0,01 20,800

 المئوية
64,4% 24,4% 11,1% 

18 

تم إعداد جدول 

المواصفات لتحديد عدد 

 األسئلة في االختبار.

 13 18 14 التكرار

النسبة  0,627 0,933

 المئوية
31,1% 40% 28,9% 

19 

تم مراعاة جميع 

المستويات المعرفية في 

 أسئلة االختبار.

 0 14 31 التكرار

النسبة  0,01 6,422

 المئوية
68,9% 31,1% 0 

21 

تم إعداد التقرير 

اإلحصائي لنتائج 

 االختبار.

 6 12 27 التكرار

النسبة  0,00 15,600

 المئوية
60% 26,7% 13,3% 

 

 

 

 
 (: 9جدول )تابع 

 هيئة أعضاء استجاباتلداللة الفروق بين تكرارات  2حساب التكرارات والنسب المئوية وقيم كا

)ن  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس مفردات على التدريس

=45) 

 العبارة م

 التكرارات

والنسب 

 المئوية

 االستجابات على المقياس

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة
 2قيم كا

مستوى 

داللة 

 2كا

22 

تم إعداد كارت 

للسؤال 

 Itemلكترونيإ

Card0.00 

 8 31 6 التكرار

النسبة  0,00 25,733

 المئوية
13,3% 68,9% 17,8% 

23 

تم كتابة تقرير 

وتوصيات  وصفي

 عن نتائج االختبار.

 12 27 6 التكرار

النسبة  0,00 15,600

 المئوية
13,3% 60% 26,7% 

24 

تم أخذ آراء الطلبة 

سئلة أحول نظام 

 االختبارات.

 11 12 22 التكرار

النسبة  0,085 4,933

 المئوية
48,9% 26,7% 24,4% 

25 

قل ل االختبار من 

فرص التخمين في 

 اإلجابة.

 0 21 24 التكرار

النسبة  0,655 0,200

 المئوية
53,3% 46,7% 0 
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ين ب( 0,01ذات داللة إحصائية )عند مستوى د فروق أنه توج(: 9يتضح من الجدول )

 ظامن تطبيق إجراءات واقع تكرارات استجابات أعضاء هيئة التدريس على مقياس الرضا عن

ما فييرة(، االمقياس لصالح االستجابة )بدرجة كبلالختبارات في جميع مفردات  اآللي التصحيح

لصالح االستجابة )بدرجة  الفروق كانت( 23-22-14-12-9-3-1أرقام ) عدا المفردات

 تمفردا، بينما ال توجد فروق بين تكرارات استجابات أعضاء هيئة التدريس على المتوسطة(

 .(25-24-18-10أرقام )

 يتضح أن الفرض :ألعضاء هيئة التدريس بالنسة األولولمناقشة نتائج الفرض   

 ى الفروقاهتمت بالتعرف عل -انطالع الباحثافي حدود –، وال يوجد بحوث سابقة جزئيًاتحقق 

 ءاتإجرا واقع عن الرضا مقياس مفردات على التدريس هيئة أعضاء استجابات تكرارات بين

 كما يلي: األولويمكن تفسير نتائج الفرض ؛ لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق

 قياسمبالنسبة إلى أنه توجد فروق بين تكرارات استجابات أعضاء هيئة التدريس على 

المقياس لالختبارات في جميع مفردات ا اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع الرضا عن

ات دورويدل ذلك على أن أعضاء هيئة التدريس تلقوا  لصالح االستجابة )بدرجة كبيرة(،

ت، تصحيح اآللي لالختباراتدريبية وورش عمل مكثفة حول كافة إجراءات تطبيق نظام ال

ريس في وقدرات أعضاء هيئة التدولها أثر إيجابي على مهارات  ،هذه الدورات فعالةوكانت 

صحيح تالتعريف بهذه المنظومة الجديدة في عملية تقويم الطالب؛ حيث تم تعريفهم بآلية 

، بارتاالخ لنتائجكاملة حتى استخراج وإعالن النتيجة، وإعداد التقارير اإلحصائية  االختبار

ن تكون أالبد  ها من تعليماتبما في ،تصميم ورقة اإلجابة اإللكترونيوكذلك تدريبهم على كيفية 

ة ، مع التنبيه الكامل ألعضاء هيئة التدريس على ضروروموحده لجميع الطالب ،واضحة

لك يدل ذ الطلبة داخل المحاضرات على كيفية استخدام ورقة اإلجابة اإللكتروني، كماتدريب 

اصفات المو ، وإعداد جدولعلى أنه تم تدريبهم على كيفية بناء االختبارات التحصيلية الجيدة

 توياتحتى تكون أسئلة االختبار شاملة لجميع محتوى المقرر الدراسي، وتناسب جميع المس

 ألسئلةمختلفة من االمحدد لإلجابة، وأن تشمل على أنماط المعرفية، وتكون مناسبة للزمن 

 .لقصيرأو المزاوجه، أو المقالي ا ،أو االختيار من متعدد ،سواء كانت الصح والخطأ

 تخمينوكانت فرص ال ،تبت دون أخطاء لغوية ومطبعيةيدل ذلك على أن األسئلة كُ كما 

أن عنى ءة، بموبطريقة جيدة ومقرو ،ألوان مختلفةتم طباعة ورقة اإلجابة اإللكتروني بو قليله،

ن قلل مأعضاء هيئة التدريس تدربوا على وضع نماذج مختلفة من األسئلة لدى طالبهم حتى ت

كل وتظلماتهم عن االمتحان بش ،، وأنه بالفعل تم فحص شكوى الطالبالغش الجماعيفرص 

صورة من ورقة إجابة الطالب، وتم أخذ  OMRجهاز التصحيح سليم وبسرعة؛ حيث يوفر 

على  دل ذلكيمن قبل أساتذة المقررات، وفي النهاية آراء الطلبة حول نظام أسئلة االختبارات 

ن مثيرة؛ آليًا أفضل من التصحيح اليدوي لما يتمتع به من مزايا كأن االختبارات المصححة 

ية نولوجفهو مواكبه للتطورات التك ؛توفير للوقت والجهد والتكلفة، باإلضافة إلى كل هذا

 .تعليمالحديثة، وبداية للتحول الرقمي في جميع مجاالت الحياة، وبصفة خاصة في مجال ال

رارات استجابات أعضاء هيئة التدريس على مقياس بالنسبة إلى أنه توجد فروق بين تك

-9-3-1المفردات أرقام ) لالختبارات في اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع الرضا عن

أنه تم إخطار وقد يرجع ذلك إلى  ( لصالح االستجابة )بدرجة متوسطة(،12-14-22-23

أثناء سير االمتحانات، ولكن ليس يوجهونها للطالب المالحظين باالرشادات الصحيحة التي 

ومن ثم فهذه  حظين يأتون من خارج الكلية نفسها؛بالدرجة الكافية؛ حيث إن غالبية المال
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دخل بها، ومن هنا  المسئولية تكون على عاتق الجامعة كاملة وليس لعضو هيئة التدريس

ات هذا النظام تكون هناك بعض الصعوبات التي تعترضهم في تعريف جميع المالحظين بتعليم

ولكن ليس  ،، كما أنه تم تدريب الطالب على كيفية استخدام ورقة اإلجابة اإللكترونيالجديد

 ،وليس لجميع الطالب، فكل الطالب ال يحضرون معظم المحاضرات ،بالقدر الكافي والمطلوب

وبخاصة في الكليات النظرية، كما أنها أيًضا كانت مسئولية مركز القياس والتقويم بالجامعة، 

لم تكن واحده بكل الكليات، فكانت كل كلية لها تصميم ورقة وأن ورقة اإلجابة اإللكتروني 

إجابة خاصة بها، ومناسبة لجهاز التصحيح الذي يستخدم في هذه الكلية، ومن ثم فكان من 

مع العلم أنه  ،على الجامعة التدريب الكافي والشامل لجميع الطالب بكل كليات الجامعةالصعب 

  كان في بداية تطبيق التجربة.

رشادات واال وذلك يدل أيًضا على أن ورقة أسئلة االختبار لم تكن شاملة لكافة التعليمات

ازال ار، ولكن مبكيفية اإلجابة، وفي نفس الوقت قللت إلى حد ما من قلق االختبالخاصة 

لنسبة ، وباتزول بانتهائهموجود أيًضا بين الطالب فهو حالة طبيعية مرتبطة بوقت االختبار و

يات وتوص للتدريب على إعداد كارت سؤال إلكتروني لكل سؤال باالختبار، وكتابة تقرير وصفي

يئة هجاءت بدرجة متوسطة؛ قد يرجع ذلك إلى أنه قد تم حضور أعضاء  عن نتائج االختبار

ير ذا غفقط وه التدريس الدورات التدريبية الخاصة بكيفية عمل كل هذه الخطوات مرة واحده

هيئة  بعض من أعضاءورش عمل أكثر من مرة، كما أن كافي؛ ألن كل هذا يحتاج إلى تدريب و

 اتومن ثم فهم بحاجة ضرورية إلى مثل هذه الدور التدريس لم يحضر مثل هذه الدورات،

كارت وللتدريب على كيفية إعداد خريطة االختبار  وورش العمل بصورة متكرره التدريبية،

ح هذا إلنجا هذا مهم جًداالسؤال، وكتابة التقارير اإلحصائية الخاصة بنتائج االختبار؛ فكل 

 النظام وتفعيله.

 على بين تكرارات استجابات أعضاء هيئة التدريس وبالنسبة إلى أنه ال توجد فروق

ت أرقام لالختبارات في المفردا اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع مقياس الرضا عن

بعض أعضاء وقد يرجع ذلك إلى غموض مفهوم جدول المواصفات لدى ؛ (10-18-24-25)

ية في خالل ورش عمل تخصصهيئة التدريس، وأنه محتاج بالفعل إلى تدريب أكثر من مرة من 

ه وتطبيق ،كيفية إعداد جدول مواصفات خاص بكل تخصص على حده حتى يتثنى فهمه كاماًل 

هيئة  بتدريسه، فهو أساس بناء االختبار الجيد إذا نجح عضوعلى كل مقرر دراسي يقومون 

ع لجمي المقرر، ومناسبة التدريس في بنائه جاءت أسئلة االختبار شاملة لجميع محتوى

فكل  للمحتوى والزمن المخصص لالختبار؛ عدد األسئلة مناسب المستويات المعرفية، وكان

؛ مما دريسههذا مهم جًدا في توفير جهد أستاذ المقرر في إعداد بنك أسئلة لكل مقرر يقوم بت

جامعة وحدة القياس والتقويم بال تبنتذلك بواختبار في أي وقت؛  وبناء سحبيساعده على 

ى صت علمن البرامج التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات، وقد حر سلسلة

شكل قده بوبخاصة في برنامج إعداد جدول المواصفات الذي يتم ع ،انتداب ممثلين من الكليات

ها مع وكيف متكرر، والذي يمثل أهم الخطوات اإلجرائية إلعداد أسئلة اختبارية تتفق في كمها

 الدراسي. محتوى المقرر

نظام أدى إلى سرعة إعالن النتائج؛ فقد يكون هذا غير واضح وبالنسبة إلى أن هذا ال

وإعداد النتائج في الصورة  ،بالفعل في بداية تطبيق التجربة؛ حيث كان يأخذ وقت في المراجعة

 وذلك بسبب أن عملية التصحيح اآللي تستغرق وقتًا في ترتيب النماذج االمتحانيةالنهائية، 

تمهيًدا لتصحيحها، كما يتلوها مراجعات كثيرة يدوية للتحقق من أسماء الطالب الغائبين، وأنه 



 تطبيق نظام التصحيح اآللي تقييم رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب عن واقع إجراءات

............................. 

51 

مما يستغرق بعض الوقت  ؛تم تصحيح أوراق اإلجابة االمتحانية وفقًا للنموذج الخاص بها

مقارنة مما يعتقد البعض، ولكنها بصورة عامة تساعد في ظهور النتيجة بشكل أسرع مقارنة 

التصحيح اليدوي؛ إال أن البعض اعتقد أنها عصا سحرية لتسريع إظهار النتائج بعملية 

 وبخاصة األعداد الكبيرة.

ل على ك يدلطلبة حول نظام اسئلة االختبارات؛ فإن ذلوبالنسبة إلى أنه تم أخذ آراء ا

 مصححةأن جميع أعضاء هيئة التدريس بالفعل تم أخذ آراء طالبهم عن نظام االختبارات ال

لغش ا، وما بها من إيجابيات وسلبيات، وهل هذه االختبارات قللت بالفعل من فرص يًاآل

يئة عضاء هشاملة لجميع أجزاء المنهج أم ال؟؛ إال أن هناك بعض أالجماعي والتخمين، وكانت 

ة ها سريأنه البد من عدم اطالع الطالب على نماذج أسئلة االختبار، وأن ونيعتقدالتدريس 

تجديد بيقوم  فالبد إما أن ،ن وضع السؤال يتطلب جهًدا كبيًرا، وأنه إن تم ذلكإللغاية؛ حيث 

سئلة؛ ب األيحفظ الطال األسئلة وزيادة أعدادها، أو تقديم جزء جديد بالمحتوى الدراسي حتى ال

 ،وذلك يدل على انخفاض القدرة الكافية ألعضاء هيئة التدريس من وضع أسئلة مختلفة

ى هم عل؛ ومن ثم فهم بحاجة ضرورية إلى تدريبلسلوكي الواحد المقاسومتنوعة على الهدف ا

 من األسئلة، وبناء بنك أسئلة خاص بكل مادة يدرسونها.صياغة أنماط مختلفة 

 :وتفسيرها ومناقشتها الثانينتائج الفرض  -
 طالبال استجابات تكرارات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :على الثانيينص الفرض 

 جامعةب لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس مفردات على

 .الزقازيق

والختبار صحة هذا الفرض؛ تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لالستجابات  

 بين لفروقا لداللة 2كا ، وقيمالثالثة للمقياس )بدرجة كبيرة/ بدرجة متوسطة/ بدرجة ضعيفة(

 لياآل التصحيح نظام تطبيق إجراءات رضا الطالب عن واقع مقياسعلى مفردات  التكرارات

 ، والجدول التالي يوضح ذلك:والدرجة الكلية لالختبارات
 (: 10جدول )

 مفردات لىع الطالب استجاباتلداللة الفروق بين تكرارات  2حساب التكرارات والنسب المئوية وقيم كا

  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس

 (364)ن =

 العبارة م

 التكرارات

والنسب 

 المئوية

 االستجابات على المقياس

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة
قيم كا
2

 

مستوى 

داللة 

كا
2

 

2 

تعرفت على آلية تصحيح 

االمتحان الحالي واستخراج 

 وإعالن النتائج.

 184 110 70 التكرارات

النسبة  0,00 55,143

 المئوية
19,2% 30,2% 50,2% 

3 

تدربت على كيفية اإلجابة 

على االمتحان الحالي أثناء  

 المحاضرات.

 152 100 112 التكرارات

النسبة  0,00 12,220

 المئوية
30,8% 27,5% 41,8% 

4 

اشتمل االمتحان الحالي على 

محتوى  أسئلة تغطي جميع

 المقرر الدراسي

 76 83 205 التكرارات

النسبة  0,00 86,742

 المئوية
56,3% 22,8% 20,9% 
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 العبارة م

 التكرارات

والنسب 

 المئوية

 االستجابات على المقياس

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة
قيم كا
2

 

مستوى 

داللة 

كا
2

 

5 

اشتملت ورقة اإلجابة 

اإللكترونية على تعليمات  

واضحة وموحدة لجميع 

 الطالب.

 66 93 205 التكرارات

النسبة  0,00 89,544

 المئوية
56,3% 25,5% 18,1% 

6 

أجبت على جميع أسئلة 

االمتحان الحالي في الزمن 

 المحدد لإلجابة.

 85 129 150 التكرارات

18,137 0,00 
النسبة 

 المئوية
41,2% 35,4% 23,4% 

7 
تضمن كل سؤال إجابة واحدة 

 صحيحة ومتفق عليها.

 83 117 164 التكرارات

27,269 0,00 
النسبة 

 المئوية
45,1% 32,1% 22,8% 

8 
كتبت أسئلة االمتحان الحالي 

 بدون أخطاء لغوية ومطبعية.

 78 99 187 التكرارات

55,126 0,00 
النسبة 

 المئوية
51,4% 27,2% 21,4% 

9 

يحتوي االمتحان الحالي على 

أنماط مختلفة من األسئلة 

)صح وخطأ، اختيار من 

 متعدد، مقالي قصير(.

 186 96 82 التكرارات

52,505 0,00 
النسبة 

 المئوية
22,5% 26,4% 51,1% 

10 

ُطبع نموذج ورقة اإلجابة 

اإللكترونية بلون مختلف عن 

 النموذج اآلخر.

 164 77 123 التكرارات

النسبة  0,00 31,225

 المئوية
33,8% 21,2% 45,1% 

11 

شعرت بالرضا عند أدائي في 

االمتحان الحالي على ورقة 

 اإلجابة اإللكترونية

 118 110 136 التكرارات

2,923 0,232 
النسبة 

 المئوية
37,4% 30,2% 32,4% 

النسبة 

 المئوية
28,5% 32,4% 39% 

 (: 10جدول )تابع 

 على الطالب استجاباتلداللة الفروق بين تكرارات  2حساب التكرارات والنسب المئوية وقيم كا

  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس مفردات

 (364)ن =

 العبارة م

 التكرارات

والنسب 

 المئوية

 االستجابات على المقياس

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة
قيم كا
2

 

مستوى 

داللة 

كا
2
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 العبارة م

 التكرارات

والنسب 

 المئوية

 االستجابات على المقياس

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة
قيم كا
2

 

مستوى 

داللة 

كا
2

 

12 

أرى أن االمتحان الحالي 

يساعد على سرعة إعالن 

 النتائج.

 104 113 147 التكرارات

8,478 0,05 
النسبة 

 المئوية
40,4% 31% 28,6% 

13 
قلل االمتحان الحالي من 

 فرص الغش الدراسي.

 145 101 118 التكرارات

النسبة  0,05 8,115

 المئوية
32,4 27,7% 39,8% 

14 

طَور االمتحان الحالي أدائي 

في سهولة التنظيم وتطبيق 

 التعليمات.

 93 122 149 التكرارات

 النسبة 0,00 12,929

 المئوية
40,9% 33,5% 25,5% 

15 

ُطبعت ورقة اإلجابة 

اإللكترونية بطريقة جيدة 

 ومقروءة.

 65 100 199 التكرارات

النسبة  0,00 22,61

 المئوية
54,7% 27,5% 17,6% 

16 
خفضت زيادة عدد األسئلة من 

 قلق االمتحان الحالي.

 125 131 108 التكرار

النسبة  0,309 2,346

 المئوية
29,7% 36% 34,3% 

17 

شعرت أن اإلجابة على أي 

سؤال لم يعتمد على إجابات 

 أسئلة أخرى.

 100 136 128 التكرار

النسبة  0,05 5,890

 المئوية
35,2% 37,4% 27,5% 

18 

شعرت أن عرض األسئلة 

سهَّل طريقة اإلجابة في 

 االمتحان الحالي.

 95 127 142 التكرار

النسبة  0,00 9,500

 المئوية
39% 34,9% 26,1% 

19 

أفضل نظام التقويم المتبع 

حاليًا في جميع المقررات 

 الدراسية..

 130 109 125 التكرار

النسبة  0,372 1,984

 المئوية
34,3% 29,9% 35,7% 

20 

أرى أن تقديم شكوى عن 

االمتحان الحالي سوف يتم 

 فحصها بسرعة

 142 118 104 التكرار

النسبة  0,05 6,397

 المئوية
28,5% 32,4% 39% 

عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية فروق  أن توجد (:10يتضح من الجدول )

 امنظ تطبيق إجراءات واقعبين تكرارات استجابات الطالب على مقياس رضاهم عن ( 0,01)

لح ( لصا18-15-14-8-7-6-5-4مفردات المقياس التالية ) يف لالختبارات اآللي التصحيح

حين  ي، ف(0,05( فهى عند مستوى داللة )12ماعدا المفردة رقم ) ،االستجابة )بدرجة كبيرة(

لة عند مستوى دال (17)ة رقم كانت الفروق لصالح االستجابة )بدرجة متوسطة( بالمفرد

( عند 10-9-3-2وكانت الفروق لصالح االستجابة )بدرجة ضعيفة( بالمفردات أرقام )؛ (0,05)

نت بينما كا ؛(0,05( عند مستوى داللة )13)رقم (، وكذلك المفردة 0,01مستوى داللة )

 .(19-16-11رقام )أللمفردات  إحصائيًا الفروق بين تكرارات االستجابات غير دالة
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وال  ،جزئيًاتحقق  الفرض يتضح أن :بالنسبة للطالب الثانيولمناقشة نتائج الفرض   

 اتتكرار بيناهتمت بالتعرف على الفروق  -انطالع الباحثافي حدود –يوجد بحوث سابقة 

 آلليا التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا مقياس مفردات على الطالب استجابات

 كما يلي: الثانيويمكن تفسير نتائج الفرض لالختبارات؛ 

عن  فروق بين تكرارات استجابات الطالب على مقياس رضاهم بالنسبة إلى أنه توجد

-6-5-4) مفردات المقياس التالية يف لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع

ن أ؛ قد يدل ذلك على أنه بالفعل ( لصالح االستجابة )بدرجة كبيرة(7-8-12-14-15-18

 الزمن نت أسئلتها تغطي جميع محتوى المقرر الدراسي، وكانالمصححة آليًا كااالختبارات 

وكتبت بدون أخطاء لغوية ومطبعية، وكان عرض األسئلة بطريقة  المحدد مناسب لها،

رقة وكما أن متسلسله، وحسب ترتيب المنهج الدراسي، وكان كل سؤال يتضمن إجابة واحده، 

حرص، بلى جميع التعليمات الخاصة بها للتعامل معها اإلجابة اإللكترونية كانت تحتوي ع

انت مطبوعة بطريقة جيدة ومقروءه؛ فكل هذا يدل على كفاءة ومهارة أعضاء هيئة وك

ى ات علوالتدريب الجيد من قبلهم، وتدريب الطالب في المحاضر ،التدريس على وضع األسئلة

بارات الطالب أن نظام هذه االختكما رأى عامل مع ورقة اإلجابة اإللكتروني، كيفية الت

لتفكير او ،روالتصحيح اآللي لها ساعد على سرعة إعالن النتائج؛ مما قلل لديهم القلق والتوت

تركيز ، والفي انتظار ظهور النتيجة، كما ساعدهم هذا النظام على التنظيم والدقة في أدائهم

يد ام الجدا النظى إيجابية وفوائد هذهذا يؤكد علالجيد أثناء اإلجابة على أسئلة االختبار؛ فكل 

  للطالب.

 واقعلفروق بين تكرارات استجابات الطالب على مقياس رضاهم عن بالنسبة ل

جابة لصالح االست (17)ة رقم المفرد يف لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات

مد سؤال لم تعتشعور الطالب أن اإلجابة على أي )، والتي تنص على أن )بدرجة متوسطة(

ل لبدائا(؛ فقد تكون هناك بعض األسئلة متشابهه إلى حد ما، ولكن على إجابات أسئلة أخرى

ي ؛ فإنه من الممكن وضع أكثر من سؤال فمختلفة عن السؤال السابق الخاصة بكل سؤال

ه جابتعلى إ متكرر أو يعتمدجزئية واحده مع اختالف البدائل؛ ومن هنا يظن الطالب أن السؤال 

 ي تدريبم ينبغتلعب مهارة الحكمة االختبارية للطالب دوًرا مهًما جًدا؛ ومن ثسؤال آخر، وهنا 

 ن زمنمجابي على خفض قلق االختبار لديهم، واالستفادة الطالب عليها لما لها من أثر إي

 االختبار.

 واقعلفروق بين تكرارات استجابات الطالب على مقياس رضاهم عن لوبالنسبة 

لصالح  (13 -10-9-3-2المفردات أرقام )في  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات

 تصحيح ذلك يدل على أن ليس جميع الطالب تعرفت على آليةفإن  ؛االستجابة )بدرجة ضعيفة(

م تصاصه، وليس من اخفهذا لم يكن مهم بالنسبة لهم متحان الحالي، واستخراج النتائج؛اال

 ين الحالالمتحاكيفية اإلجابة على نظام االتعرف على ما يتم عمليًا، كما أن تدريب الطالب على 

ناك ها أن لمطلوب؛ وذلك لكثرة أعداد الطالب، كمأثناء المحاضرات لم يكن بالقدر الكافي وا

ى دريب تقع علبعض أعضاء هيئة التدريس لديهم عزوف عن هذا النظام، وأن مسئولية الت

الب مقرر الدراسي؛ مما أدى إلى نقص بعض خبرات الطعاتق الجامعة وعضو هيئة تدريس ال

  في كيفية التعامل مع ورقة اإلجابة اإللكتروني. 

 وخطأ، صح) األسئلة من مختلفة أنماط على الحالي االمتحان يحتويأنه بالنسبة إلى و

ن االختبارات المقدمة للطالب لم أهذا يعبر عن ؛ فإن (قصير مقاليو متعدد، من اختيارو
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عضاء هيئة التدريس على وضع أحيث اعتاد  ؛سئلة الموضوعيةتضمن أنماط متعددة من األت

 ،وهى أسئلة االختيار من متعدد يا لنظام التصحيح اآللتصحيحها وفقً  يسهل يسئلة التاأل

ا فنظرً  ي؛على التصحيح اليدو تعتمد يسئلة المقالية التما األ، أسئلة الصواب والخطأأو

سئلة منها، وقد يكون ذلك أن يضع أفيتجنب عضو هيئة التدريس  ،اا كبيرً الستغراقها وقتً 

 يلح اآلييتم خضوعها للتصح يوالت ،عدد كبير من الكليات يجابة المعممة فنتيجة لورقة اإل

 نواعأثالثة  يوالمتمثلة ف، ا النظامذا لهسئلة وفقً حكم نوع األ يهو الذ (OMR) عبر جهاز

 .(أو المزاوجة والتوصيل ،والصواب والخطأ ،االختيار من متعدد:)وهى فقط،

ابة ستجتقديم نماذج امتحانية بلون مختلف لصالح اال يكما توجد فروق بين الطالب ف 

ة لزياد كلف، ولم يكن مطبق في جميع الكليات؛ نظًراذا األمر مُ وذلك ألن ه ؛بدرجة ضعيفة

البحث  عينةكليات وبخاصة  ،مكانيات الكليات عامة بجامعة الزقازيقإن ألأعداد الطالب، و

 قليل منقدرة االمتحان على الت)لوان، كما جاءت أحيث يتطلب ذلك ماكينات طباعة  ؛محدودة

اء عضأنخفاض كفاءة وقدرة إلى إيرجع ذلك ؛ ولصالح االستجابة بدرجة ضعيفة (فرص الغش

ارنة ظام مقالعهد بذلك الن يفهم ال زالوا حديث ،سئلة يصعب تخمينهاأهيئة التدريس على وضع 

 بدائلجابة الصحيحة من المما يُيسر على الطالب اكتشاف اإل ؛ببعض الجامعات مثل حلوان

يرجع  كما ،صياغة جذر السؤال ةا على طريقجابة اعتمادً المقدمة، وقد يكون تخمين الطالب لإل

من  يارختواعتماد االختبارات فقط على أسئلة اال ،لك أيًضا إلى حداثة تطبيق هذا النظامذ

فبعض  ،وبدون صوت ،من األسئلة سهلة الغش بأي طريقة ؛ فهىمتعدد، والصواب والخطأ

على  أيًضا، ويدل ذلك في هذا النوع من األسئلة الطالب يستخدمون لغة اإلشارة في الغش

ة أعضاء هيئة التدريس على بناء بنوك أسئلة تتمتع بخصائص سيكومتري بعض نقص خبرات

ن مبدالً  ،اختبارات متعادلة ومتكافئةأسئلة سحب منها يستطيع أستاذ المقرر  ،جيدة ومرتفعة

ذه ه؛ فمثل مما سهل على الطلبة اكتشافها ؛عمل نماذج االختبار بإعادة ترتيب األسئلة

ا ون هذيك ويكاد ،فرص الغش بين الطالب بصورة كبيرة جًدااالختبارات المتكافئة تمنع من 

  االختبارات. األمر معدوم في مثل هذا النوع من

اهم بين تكرارات استجابات الطالب على مقياس رض بالنسبة إلى أنه ال توجد فروق

؛ (19-16-11رقام )ألمفردات في ا لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقععن 

اإلجابة  ( )شعرت بالرضا عن أدائي في االمتحان الحالي على ورقة11فنجد أن المفردة رقم )

سبة نعلى هذه المفردة، وكانت أعلى  اإللكترونية( ال توجد فروق بين استجابات الطالب

 تحان؛في االماستجابة بدرجة كبيرة؛ ويدل ذلك على شعور معظم الطالب بالرضا عن أدائهم 

ة الدقو ،المتحان الحالي بهذه اآللية حقق لديهم الشعور بالرضا عن أدائهمحيث إن نظام ا

 ،مذاكرهية الفي عمل ورقة اإلجابة اإللكترونية، وأكسبهم الدقة والتنظيموالتركيز في استخدام 

( 16قم )ربة للمفردة مع شعورهم بتحقيق العدالة والموضوعية والحيادية فيما بينهم، وبالنس

 لطالبا)خفضت زيادة عدد األسئلة من قلق االمتحان الحالي( ال توجد فروق بين استجابات 

 أن نظام ؛ ويدل ذلك علىمتوسطةعلى هذه المفردة، وكانت أعلى نسبة استجابة بدرجة 

لطالب انتاب نه حالة طبيعية تقلق االمتحان بدرجة كبيرة؛ حيث إ االمتحان الحالي لم يقلل من

ا ن عددهليس له عالقة بطبيعة عدد األسئلة سواء كافذلك  ، وتزول بانتهائه؛وقت االمتحان

 قليل أو كثير، ولكن حالة طبيعية تصيب أي طالب أثناء االمتحانات.

( )أُفضل نظام التقويم المتبع حاليًا في جميع المقررات 19وبالنسبة للمفردة رقم )

ستجابات الطالب على هذه المفردة، وكانت أعلى نسبة استجابة ال توجد فروق بين ا الدراسية(
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بدرجة ضعيفة؛ فهذا يدل على أن هذا النظام الجديد المطبق حاليًا ال يصلح لجميع المقررات 

من وجهة نظرهم؛ وقد يرجع ذلك إلى أن طوال المراحل الدراسية السابقة كان نظام الدراسية 

والقليل  ،أسئلة االمتحان كلها مقاليةوهو أن تكون  ،ي التقويماالختبارات تتبع النظام التقليدي ف

منها جًدا يحتوي على أسئلة موضوعية، فقد تكون هذه المرحلة انتقالية ولم تغير من اتجاهات 

 وبخاصة أننا في بداية تطبيق التجربة. ،وعادات الطالب فجأة
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 :وتفسيرها ومناقشتها الثالثنتائج الفرض  -
 ءأعضا درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :على الثالثينص الفرض 

 اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن رضاهم مدى عن والطالب التدريس هيئة

 .(إناث /ذكور) النوع إلى ترجع الزقازيق بجامعة لالختبارات

تين، لدى عينتين مستقل T-testتم استخدام اختبار )ت(  والختبار صحة هذا الفرض؛

ئة ء هيمن أعضا وذلك لحساب الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث

، لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات الرضا عن واقعمقياس  على التدريس

 ويتمثل ذلك في الجدول التالي: 
 (: 11جدول )

 هيئة وأعضاء الطالب من واإلناث الذكور بين متوسطات درجاتنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق 

 لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا يمقياسمفردات التدريس على 

 المقياس

 اإلناث الذكور

قيمة 

 )ف(

داللتها 

 اإلحصائية

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة
 179)ن(=   طالب ال

 23)ن(=   ع_هــ 

 185)ن(=    طالبال

 22)ن(=        هـ-ع

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0,08 1,754 0,159 1,99 9,070 38,491 8,211 40,083 الطالب

أعضاء هيئة 

 التدريس
60,304 9,132 52,409 5,704 10,96 0,002 3,494 0,001 

(: أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 11) يتضح من نتائج الجدول  

 اقعو عن الرضامقياس الدرجة الكلية لدرجات الطالب ترجع إلى النوع )ذكور/ إناث( في 

ائية )عند بينما توجد فروق ذات داللة إحصلالختبارات،  اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات

ث( ( بين متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ترجع إلى النوع )ذكور/ إنا0,01مستوى 

 أعضاء هيئة التدريس الذكور. لصالح متوسط درجات

، وال يوجد بحوث جزئيًاتحقق  الفرض يتضح أن :الثالثولمناقشة نتائج الفرض   

ة درجفي  الذكور واإلناث اهتمت بالتعرف على الفروق بين -انالباحث طالعافي حدود –سابقة 

يئة ألعضاء هسواء كان  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا

 كما يلي: الثالثويمكن تفسير نتائج الفرض ؛ أو الطالب التدريس

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب إلى بالنسبة   

 تطبيق إجراءات واقع عن الرضامقياس الدرجة الكلية لترجع إلى النوع )ذكور/ إناث( في 

ق يمكن توضيح ذلك بسبب أن جميع الطالب بالجامعة يطب ؛لالختبارات اآللي التصحيح نظام

دون إعداد بنوك أسئلة وتجريبها  والطريقة، بنفس الكيفية عليهم االختبارات المصححة آليًا

كخطوة مبدئية للتحقق من الخصائص السيكومترية لألسئلة، وإنما تتم وفقًا لبناء عضو هيئة 

وذلك  التدريس لعدد كبير من األسئلة كمخزن لألسئلة ثم تطبيقها على الطالب ثم تصحيحها،

ومسايرة  ،طالب لديهم الرغبة في تطبيق التكنولوجيايدل أيًضا على أن الذكور واإلناث من ال

حتى يكونوا خريجين  ،تعلمهم وتقويمهمومالحقة التغيرات من أجل تطوير  ،تطورات العصر

متطلبات واحتياجات سوق العمل، كما أنهم تتناسب مع  وقدراتوكفاءات  مهاراتيتمتعون ب

ينتهي أن و ،بينهموالشفافية  ،والعدالة ،والموضوعية ،في تحقيق الدقة الشديدة لديهم الرغبة
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وكذلك يدل بشري، وإعطاء كل طالب حقه دون تدخل ألي عنصر  ،عصر المجامالت والوسطة

الخبرة والمعرفة عن كيفية تطبيق االختبارات المصححة آليًا، وذلك على تلقيهم لنفس التدريب 

 ظام وتطبيقه داخل الجامعة؛هذا النعن وما العائد عليهم والفائدة منه، فهم لديهم نفس الثقافة 

تم وي ،، ويتلقون تفس التعليمهدفبينهم؛ حيث إنهم لديهم نفس الومن ثم ال توجد فروق 

  تقويمهم بنفس الطريقة واآللية.

( بين متوسطات 0,01توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى أنه إلى وبالنسبة   

 ضاالرس مقياالدرجة الكلية لدرجات أعضاء هيئة التدريس ترجع إلى النوع )ذكور/ إناث( في 

أعضاء هيئة لصالح متوسط  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن

ذه مستوى الخبرة لديهم بإجراءات تطبيق هارتفاع قد يرجع ذلك إلى ذكور، التدريس ال

ين ح ،معةاالختبارات؛ حيث ارتفاع أعداد المتقدمين للتدريب بمركز القياس والتقويم بالجا

ن مهم متقديم استمارات إلبداء الرغبة للحضور تلك الدورات التدريبية، وقد لوحظ أن معظ

ت، لكليات القياس والتقويم باكما أن المسئولين عن وحدا الذكور من أعضاء هيئة التدريس،

ام النظ ومن ثم ترتفع درجة وعيهم بذلك وعن أجهزة التصحيح اآللي لالختبارات من الذكور؛

اف نسان يخيس، حيث إن اإلوفقًا لدرجة معرفتهم مقارنة باإلناث من أعضاء هيئة التدر

المال جهد ووفير لللديهم من ت ولديهم الخبرة والمعرفة عن فائدة تطبيق هذا النظام، مايجهله

التي  شطتهموالوقت، واستغالل الوقت الذي يُهدر في التصحيح اليدوي في أبحاثهم العلمية وأن

هن اماهتم ، وأن أعباء اإلناث أكثر من الذكور ومن ثمترفع من قيمتهم وعلمهم داخل الجامعة

لتقويم اس واأقل من ناحية حضور الدورات التدريبية أو ورش العمل التي تهتم بنشر ثقافة القي

 ،جابيجاه إيعضاء هيئة التدريس الذكور لديهم رغبة أكثر واتكما يدل ذلك على أن أ، بالجامعة

ي تطبيق نظام التصحيح اآللي لالختبارات، ورغبة ف ودرجة رضا مرتفعة من اإلناث عن

 .البة التطورات التكنولوجية واالستفادة منها في عمليتي التعليم والتقويم للطمواكب

 :وتفسيرها ومناقشتها الرابعنتائج الفرض  -
 بالطال درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :على الرابعينص الفرض 

 قازيقالز بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن رضاهم مدى عن

ر تخدام اختباوالختبار صحة هذا الفرض؛ تم اس .الرابعة( /الثانية) الدراسية الفرقة إلى ترجع

وسطي وذلك لحساب الداللة اإلحصائية للفروق بين مت لدى عينتين مستقلتين؛ T-test)ت( 

 باراتلالخت اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضامقياس على درجات الطالب 

 التي ترجع إلى الفرقة الدراسية، ويتمثل ذلك في الجدول التالي: 
 (: 12جدول )

 إجراءات واقع عن الرضا مقياس الطالب علىنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات 

 ترجع إلى الفرقة الدراسية لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق

 المقياس

 (99الرابعة )ن =  (265)ن = الثانية 
قيمة 

 )ف(

داللتها 

 اإلحصائية

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0,030 0,333 0,938 7,893 39,25 8,973 39,28 الطالب
غير 

 دالة
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توسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين م(: أنه ال 12يتضح من نتائج الجدول )        

 مقياسللية درجات الطالب التي ترجع إلى الفرقة الدراسية )الثانية/ الرابعة( في الدرجة الك

 .لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا

، وال يوجد بحوث سابقة كليًا تحقق الفرض يتضح أن :الرابعولمناقشة نتائج الفرض   

 نع الرضافي درجة بين الطالب اهتمت بالتعرف على الفروق  -انطالع الباحثافي حدود -

يمكن و؛ ترجع إلى الفرقة الدراسية لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع

 لثانيةاالتي أشارت إلى أنه ال توجد فروق بين طالب الفرقة  :الرابعتفسير نتائج الفرض 

ذلك  ؛ بأنوالرابعة في درجة الرضا عن واقع إجراءات تطبيق نظام التصحيح اآللي لالختبارات

عليمهم تمن أجل تطوير عملية  ؛درجة الرضا عن تطبيق هذا النظامنفس يدل على أنهم لديهم 

بصفة و ،اةرغبة في مواكبة التطورات الحديثة والتكنولوجية في جميع مجاالت الحي ،وتقويمهم

 أجل من ؛وتقويم أدق وأشمل ،خاصة في مجال التعليم، فهم جميعًا بحاجة إلى تعليم أفضل

ينهم، بحقيقي ، وتحقيق التميز والتنافس الوالحيادية فيما بينهم ،الموضوعيةو ،تحقيق العدالة

م لى أنهعكل ذي حقًا حقه؛ كما يدل ذلك ضع في المكان المناسب له، وإعطاء وأن كل طالب يو

ان من ن نظام التصحيح اآللي لالختبارات سواء كالخبرة والمعرفه عالتدريب وتلقوا نفس 

ميع جلهم  أساتذة المقررات بالمحاضرات، أو من مركز القياس والتقويم بالجامعة، وتم توضيح

خفيف تفي  أفضل من التصحيح اليدويبصورة إيجابيات هذا النظام، وكيفية االستفاده منه 

 سواء صحيح التي كانت يتعرضون لهاعنهم الضغوط والقلق والتوتر والتفكير في عملية الت

جامعة ليات الأن جميع الفرق الدراسية بكانتظار النتيجة، كما أو حتى وقت  ،أثناء االمتحانات

 يطبق عليها االختبارات المصححة آليًا بنفس الكيفية.

 :ومناقشتها وتفسيرها الخامسنتائج الفرض  -
 ءأعضا درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :على الخامسينص الفرض 

 اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن رضاهم مدى عن والطالب التدريس هيئة

 .نظرية( عملية /نظرية /عملية) الدراسة نوع إلى ترجع الزقازيق بجامعة لالختبارات
ه واحد في اتجاالبسيط تم استخدام اختبار تحليل التباين والختبار صحة هذا الفرض؛ 

One Way ANOVAوذلك لحساب الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات  ؛

اس لى مقيع (النظرية والعملية /العملية /النظريةالطالب وأعضاء هيئة التدريس من الكليات )

جدول ، ويتمثل ذلك في اللالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا

 التالي: 
 (:13جدول )

والطالب على  التدريس هيئة أعضاءنتائج اختبار تحليل التباين لداللة الفروق بين متوسطات درجات  

نوع التي ترجع إلى متغير لالختبارات  اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا يمقياس

 الدراسة بالكلية

 مصدر التباين المقياس
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 الطالب

 324,004 2 648,007 بين المجموعات
4,378 

 دالة

0,013 

 74,013 361 26718,52 داخل المجموعات

  363 27366,527 المجموع الكلي
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أعضاء 

هيئة 

 التدريس

 245,756 2 491,511 بين المجموعات
 دالة 3,784

0,031 
 64,943 42 2727,600 المجموعاتداخل 

  44 3219,111 المجموع الكلي

عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  :أنه( 13)يتضح من نتائج الجدول   

ع نوبين متوسطات درجات الطالب وأعضاء هيئة التدريس التي ترجع إلى ( 0,05( )0,01)

 تطبيق إجراءات واقع عن الرضاعلى مقياس  (نظرية عملية /عملية /نظرية) الدراسة بالكلية

 لالختبارات. اآللي التصحيح نظام

للمقارنات البعدية،  Scheffeولمعرفة اتجاه تلك الفروق، تم استخدام اختبار "شفيه"  

 ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي: 
 (:14جدول )

مقياس  على هيئة التدريسأعضاء لداللة الفروق بين متوسطات درجات  Scheffeنتائج اختبار  

نوع الدراسة التي ترجع إلى متغير  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا

 بالكلية

 نوع الدراسة بالكلية المقياس
 نظرية

 15ن = 

 عملية

 15ن = 

 نظرية عملية

 15ن = 

الرضا عن واقع إجراءات تطبيق 

نظام التصحيح اآللي لالختبارات 

 أعضاء هيئة التدريس لدى

 نظرية

 54,73المتوسط = 
--- -1,200 6,333* 

 عملية

 53,53المتوسط = 
 --- 7,533* 

 نظرية عملية

 61,07المتوسط = 
  --- 

  :أنه( 14)يتضح من نتائج الجدول 

 أعضاء هيئةبين متوسطات درجات ( 0,05)عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

مقياس  على (نظرية عملية /عملية /)نظرية الدراسة بالكلية نوع التي ترجع إلى التدريس

يات لالختبارات بين كل من الكل اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا

ة ء هيئ)نظرية عملية( وكل من الكليات )العملية( و)النظرية( لصالح متوسط درجات أعضا

 عملية(.التدريس بالكليات )نظرية 

ة( لنظريال توجد فروق بين متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس بالكليات )العملية( و)ا -

 لالختبارات. اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن على مقياس الرضا
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 :(15جدول ) 

 الرضامقياس  على الطالب لداللة الفروق بين متوسطات درجات Scheffeنتائج اختبار "شفيه"  

 نوع الدراسة بالكليةالتي ترجع إلى متغير  لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن

 نوع الدراسة بالكلية المقياس
 نظرية

 106ن = 

 عملية

 99ن = 

 نظرية عملية

 159ن = 

الرضا عن واقع إجراءات تطبيق 

نظام التصحيح اآللي لالختبارات 

 لدى الطالب

 نظرية

 37,37=  المتوسط
--- 1,885 3,192** 

 عملية

 39,25المتوسط = 
 --- -1,307 

 نظرية عملية

 40,56المتوسط = 
  --- 

  :أنه (15)يتضح من نتائج الجدول  

ي التالطالب بين متوسطات درجات ( 0,01)عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

 واقع عن الرضاعلى مقياس  (نظرية عملية /عملية /)نظرية الدراسة بالكلية نوع ترجع إلى

لكليات لالختبارات بين كل من الكليات )النظرية( وا اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات

 العملية( لصالح متوسط درجات الطالب بالكليات )النظرية العملية(. )النظرية

قياس مو)العملية( على ال توجد فروق بين متوسطات درجات الطالب بالكليات )النظرية(  -

 لالختبارات. اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضا

لى ية( عال توجد فروق بين متوسطات درجات الطالب بالكليات )العملية( و)النظرية العمل -

 لالختبارات. اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن مقياس الرضا

ث ، وال يوجد بحوجزئيًا يتضح أنه تحقق الفرض: الخامسولمناقشة نتائج الفرض 

يئة وأعضاء ه بين الطالباهتمت بالتعرف على الفروق  -انطالع الباحثافي حدود –سابقة 

رجع ت لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضافي درجة  التدريس

 :كما يلي الخامسويمكن تفسير نتائج الفرض ؛ نوع الدراسة بالكليةإلى 

راسة الد نوع التي ترجع إلى أعضاء هيئة التدريسبين توجد فروق  إلى أنهبالنسبة 

ين كل من لالختبارات ب اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضافي درجة  بالكلية

رية )النظ الكلياتعملية( وكل من الكليات )العملية( و)النظرية( لصالح النظرية الالكليات )

ضا رأكثر  الكليات )النظرية العملية(أعضاء هيئة التدريس ب؛ فإن ذلك يدل على أن العملية(

دريس ة التلديهم الرغبة الشديدة أكثر من أعضاء هيئ، وواتجاه إيجابي عن تطبيق هذا النظام

حوه نبالكليات اآلخرى في تطبيق النظام الحديث لتقويم طالبهم، ولديهم إتجاه إيجابي 

جيا في وكنولة منه، والرغبة في مواكبة االتجاهات العالمية المعاصرة في توظيف التواالستفاد

ية ة العمللنظرياكما أن زيارات مركز القياس والتقويم لطالب الكليات  عمليتي التعليم والتقويم،

و ألعملية ا ياتتمت لكل من الكل كانت أكثر مقارنة بالزيارات التي لنشر ثقافة القياس والتقويم

 باراتالنظرية كال على حدا، فقد تم تدريبهم بصورة جيدة وكافية على كيفية بناء االخت

يفية ، وكياآلل، وإعداد بنوك األسئلة، والتصحيح ، وإعداد جدول المواصفاتالتحصيلية الجيدة

 ذهكتابة التقارير واستخالص النتائج، كما أنهم كانوا حريصين كل الحرص على حضور ه

  دورات أكثر من مرة.ال
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ات مقرركما يفسر ذلك بأن وضع األسئلة أو األنواع المختلفة منها التي تتفق مع ال

و أملية النظرية أو المقررات العملية أيسر وأسهل لدى أعضاء هيئة التدريس بالكليات الع

مام ها اإللكاهل مقارنة بالكليات النظرية والعملية كال على حدا التي تضع على ،الكليات النظرية

ع م، وتلك التي تتناسب العملي بكافة أنواع األسئلة التي تتناسب مع التخصص العلمي

 يةملعب على بعض التخصصات سواء كانت العفاألمر قد يكون ص ؛النظري التخصص األدبي

 ب؛لمناساوالخطأ بالشكل الجيد أو  أو الصوب ،ار من متعددأن تصيغ أسئلة اختي أو النظرية

ل وورش العمل من أه ،والدورات التدريبية ،ومن ثم فهم بحاجة إلى مزيد من الخبرات

اعها ف أنوالتخصص في القياس والتقويم لتدريبهم على كيفية صياغة األسئلة الجيدة مع اختال

 صاتهمبشكل يناسب جميع التخصصات، إلى أن يصلوا للنهاية لبناء بنوك أسئلة في تخص

 قل.في وقت أقل وجهد أ لمية لتسهيل عليهم األمر بعد ذلك في بناء اختبارات جيدةالع

( أعضاء هيئة التدريس بالكليات )العمليةال توجد فروق بين بالنسبة إلى أنه 

رات، لالختبا اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن و)النظرية( على مقياس الرضا

خبرة س النف فإن ذلك يدل على أنهم لديهم نفس االتجاه ودرجة الرضا عن هذا النظام، ولديهم

لدورات نفس اوالمعرفة بثقافة القياس والتقويم، وتطبيق هذا النظام بكليتهم، وأنهم تعرضوا ل

  التدريبة وورش العمل عن هذا النظام وكيفية تطبيقه واالستفادة منه.

على  ةالدراسة بالكلي نوع التي ترجع إلىالطالب توجد فروق بين بالنسبة إلى أنه 

لكليات الالختبارات بين كل من  اآللي التصحيح نظام تطبيق إجراءات واقع عن الرضامقياس 

ل ذلك يد ة(؛ فإنطالب بالكليات )النظرية العمليالالعملية( لصالح  )النظرية( والكليات )النظرية

 خرى فييات اآلالعملية( لديهم الرغبة الشديدة أكثر من الكل على أن الطالب بالكليات )النظرية

ات هذا يجابيهم، فقد يكونوا أكثر وعيًا وخبرة ومعرفة بفوائد وإم الحديث لتقويمتطبيق النظا

ن خالل رية مالنظام؛ ومن ثم ينبغي نشر ثقافة القياس والتقويم بجميع الكليات العملية والنظ

دة على أهميته وأوجه االستفا دورات تدريبية وورش عمل توضح كيفية تطبيقه، والتعرف

صر لديهم الرغبة في تطبيق التكنولوجيا ومسايرة تطورات العكما يدل على أنهم منه، 

 هاراتومالحقة التغيرات من أجل تطوير تعلمهم وتقويمهم حتى يكونوا خريجين يتمتعون بم

 وكفاءات وقدرات تتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

 ن، وبيالنظرية( و)العملية(ب بالكليات )ال توجد فروق بين الطالبالنسبة إلى أنه 

 تطبيق تإجراءا واقع عن الطالب بالكليات )العملية( و)النظرية العملية( على مقياس الرضا

ن تطبيق فإن ذلك يدل على أنهم لديهم نفس درجة الرضا علالختبارات؛  اآللي التصحيح نظام

ديثة التطورات الحهذا النظام من أجل تطوير عملية تعليمهم وتقويمهم رغبة في مواكبة 

ة إلى بحاج وبصفة خاصة في مجال التعليم، فهم جميعًا ،والتكنولوجية في جميع مجاالت الحياة

يما والحيادية ف ،والموضوعية ،من أجل تحقيق العدالة ؛تعليم أفضل، وتقويم أدق وأشمل

آللي حيح اصكما يدل ذلك على أنهم تلقوا نفس التدريب والخبرة والمعرفه عن نظام الت، بينهم

ويم لالختبارات سواء كان من أساتذة المقررات بالمحاضرات، أو من مركز القياس والتق

 ق عليهاة يطب، وأن جميع الكليات بالجامعبالجامعة، وتم توضيح لهم جميع إيجابيات هذا النظام

 .االختبارات المصححة آليًا بنفس الكيفية

 :وتفسيرها ومناقشتهاالسؤال السادس نتائج  -
 نظر ةوجه من لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق معوقات ما :على السادس السؤالينص 

 الزقازيق؟ بجامعة والطالب التدريس هيئة أعضاء



 تطبيق نظام التصحيح اآللي تقييم رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب عن واقع إجراءات

............................. 

63 

 ريسالتد هيئة أعضاء لدى درجة كبيرة من الرضا وجود إلى البحث هذه نتائج أشارت

 النوع اهذ أن العينة ذكرت حيث, التصحيح اآللي لالختبارات نظام نحو الطالبومتوسطة لدى 

 ي يتمتع بهاوالتكلفة إلى غير ذلك من المميزات الت والجهد الوقت عليهم يوفر االختبارات من

 دون حولت التي المعوقات بعض هناك أن إال كر سابقًا في اإلطار النظري؛هذا النظام كما ذُ 

كل من  كما أشارت نتائج بحث؛ وذلك نظام واالستفادة منه بأعلى درجة ممكنةهذا التفعيل 

 (؛ سناء أحمد2007(؛ سهام محمد صالح، وشيخه راشد العسكر )2006سهام محمد صالح )

 .(2016(؛ محمد إبراهيم محمد )2016المنصور )

غ ح مصاقام الباحثان بتطبيق استطالع رأي به سؤال مفتو ؛السؤالولإلجابة على هذا 

 صحيحالت نظام تطبيق تفعيل من تحد التي المعوقاتما من وجهة نظرك الشخصية: )كالتالي:

تدريس ( من أعضاء هيئة ال40( على عينة تكونت من )؟الزقازيق بجامعة لالختبارات اآللي

طالع كانت نتائج است وبعد حساب التكررات والنسب المئوية آلرائهم؛ الطالب،( من 60)و

 :تتمثل فيما يلي ألكثر اآلراء تكراًرا، وأعلى نسبة مئويةالرأي 

 ؛تالتقويم اإللكتروني في الجامعاالقياس والتقويم، وبصفة خاصة ضعف نشر ثقافة  -1

 .في تقويم الطالب التطورات التكنولوجية المعاصرةلمواكبة 
دة، التحصيلية الجينقص الخبرة لدى بعض أعضاء هيئة التدريس في بناء االختبارات  -2

 .منهاالموضوعية وبخاصة 

القياس مجال  يهيئة التدريس المتخصصين بالجامعات المصرية فأعضاء نقص أعداد  -3

 والتقويم.
ي ليها فضعف اإلعداد والتدريب على بناء بنوك األسئلة وفق األسس العلمية المتعارف ع -4

 .مجال القياس والتقويم

 .حديثةمن االختبار، ومدرجة وفق نظرية القياس ال عدم وجود نماذج متكافئة ومتعادلة -5

ئلة ضعف التدريب الجيد على برامج القياس الحديثة؛ لعمل اإلحصائيات الالزمة ألس -6

 االختبارات المصححة آليًا.
 واضحة فأجوبتها العلمية، المواد في عنه غنى ال أمًرا تكون قد االمتحانات ميكنة إن -7

 عن التعبير اأحيانً  فيها الطالب حتاجي التي النظرية المواد على ينطبق ال ما وهو، ومحددة

 .السياسية والعلوم والتاريخ، لفلسفة،: امثل رأيه،

 الارات فإن نظام التصحيح اآللي لالختبمع كفاءة النظام وفعاليته في بعض التخصصات،  -8

سم التصميم والريتناسب مع بعض التخصصات، التي تعتمد بشكل كبير على اإلنشاء أو 

 أسئلة اختيار من متعدد لبعض في إعدادوربما يكون أمر بالغ الصعوبة  ،وغيرها

 .النظامهذا تتناسب مع  و حتى بعض األسئلة الموضوعية التيأ ،التخصصات

كة قتل مل ؛يتتمثل أهمها فوالتي ال يخلو من العيوب،  اآللي لالختباراتن نظام التصحيح إ -9

 .دةمتعد جاباتإحدد في نموذج إجابة لالختيار من الطالب، الذي يجد نفسه مبداع عند اال

لطالب امما يفقد ؛ إلى عدم ممارسة الكتابةاالختبارات المصححة آليًا يؤدي استخدام  -10

 عد ذلك.ية بمع وجود األخطاء اللغوية واإلمالئ ويصبح خط يده سئ للغاية، ،مهارة الكتابة

، تقييمهلقياس قدرات الطالب و نظام التصحيح اآللي لالختبارات يمكن االعتماد عل ال -11

ا دً مما يفرض قيو؛ صأنه يحتاج لنظام وأسلوب شرح معين وأسئلة من نوع خا باعتبار

 .طريقة شرحه وتقييمه للطالبفي على األستاذ الجامعي 
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لتحليل ا إلى اجالنظام مثل التي تحتهناك الكثير من أنواع األسئلة التي ال تتناسب مع هذا  -12

ا صرً قا اوجداول المقارنات، ويعد نظامً  ،والرسومات التوضيحية ،واالستنباط ،التفصيلي

 ال يستطيع تقييم قدرات الطالب المعرفية بشكل صحيح.

جهود أي مل السهل على الطالب الذي لم يبذ نه منحيث إا للطالب المجتهد، نه يسبب ظلمً إ -13

بيل سعلى  منهج أن يجتاز هذا االمتحان،ا عن الوال يعرف شيئً  ،العام الدراسيطوال 

كل  دد فيثبت الطالب اختيار محممكن أن يُ من الفي سؤال االختيار من المتعدد  المثال؛

ل في لمث، وبايجتاز االختباروتكون بعض إجاباته صحيحة و ،اأو يختار عشوائيً  ،األسئلة

 أسئلة الصواب والخطأ.

ن متيار واالخ ،وباألخص بلغة اإلشارة في أسئلة الصح والخطأ ،أنه يسهل الغش الجماعي -14

 متعدد.

 :وتفسيرها ومناقشتها السابع السؤالنتائج  -
 ياآلل التصحيح نظام تطبيق لتفعيل والمقترحات اآلليات ما :على السابع السؤالينص 

 الزقازيق؟  بجامعة والطالب التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من لالختبارات

صاغ مفتوح ؛ قام الباحثان بتطبيق استطالع رأي به سؤال مالسؤالولإلجابة على هذا          

 قتطبي لتفعيل والمقترحات اآللياتأذكر مجموعة من من وجهة نظرك الشخصية: )كالتالي:

ضاء أع( من 40على عينة تكونت من )الزقازيق؟(  بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظام

هتمت ا -في حدود اطالع الباحثان–وال توجد بحوث سابقة  ( من الطالب،60هيئة التدريس و)

 وجهة من لالختبارات اآللي التصحيح نظام تطبيق لتفعيلالمستخدمة  اآلليات بالتعرف  على

انت كوالنسب المئوية آلرائهم؛  وبعد حساب التكررات ،والطالب التدريس هيئة أعضاء نظر

 نتائج استطالع الرأي ألكثر اآلراء تكراًرا، وأعلى نسبة مئوية تتمثل فيما يلي:

ين بالجامعات ب القياس والتقويموندوات علمية لنشر ثقافة  ،ورش عمل ضرورة إعداد -1

بأسس  يهمووع تهمجديومن ثم تفيد في العمل على ؛ الطالب وأعضاء هيئة التدريس

, وجاد حقيقيإحداث عملية إصالح  من أجل ؛توظيفهاو ستخدامهااو القياس والتقويم

التقويم على مدى دقة وموضوعية  اآللية فيالطرق  استخداممر يتوقف قبل فاأل

 مامص هو والتقويم القياس إن حيث ؛هذه البرامج فيواألسئلة المستخدمة  االختبارات

 دائم استعداد على يكونوا أن يجب وعليه الجامعي، التعليم مهام يمارسون للذين أمان

 .)فالتقويم مدخل لتطوير التعليم( جديد ماهو الستخدام

ة، ية الجيدالتحصيل االختبارات بناءكيفية في  إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -2

والنظرية  Classical Test Theoryبناء بنوك األسئلة وفق النظرية التقليدية و

 . في القياس Item Response Theoryالحديثة

بناء  على واإلشراف بكل كلية على حده تتولى مهمة التدريبإنشاء وحدات قياس وتقويم  -3

 .راتسئلة، والتصحيح اآللي لالختبااالختبارات التحصيلية الجيدة، وبناء بنوك األ

 هزةأج بأحدث مزودة كلية كل داخل اإللكتروني بالتقويم خاصة وحدة أو إدارة نشاءإ -4

 الفنيين من كاف عدد وبها باالنترنت ومتصلة والطابعات واالتصاالت الحاسبات

 .والموظفين

 عم يتناسب بما خراجهاوإ, االجابة نماذج على الممحاة استخدام ثرأ معالجة هميةأ -5

 جهة من للجهاز المصاحبة جابةاإل نماذج وتوفير, لياآل التصحيح جهاز مواصفات

 تصنيعه.
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خطأ عن االختبارات، تسمح بتدارك ال أسئلة من أو متكافئةوجود نماذج متعادلة ضرورة  -6

م تقييم الطالب وعد ، وحتى نضمن السرية والعدالة فيطريق حل اختبار محل اآلخر

 الغش.

 ح اآلليأجهزة التصحي على تطرأ قد التي األعطال لمواجهة المناسب الفني الدعم توفير -7

 ألدواتا بتوفير بالجامعة التقنية قسم بصفة مستمرة، وتكليف لالختبارات، مع صيانتها

 من تـأكدوال لصيانته المجدولة والمتابعة الفني الدعم وتوفير, اآللي للمصحح المصاحبة

 . أدائه جودة

 قويمتنظم تطوير األساتذة المتخصصيين في القياس والتقويم إدارة مشروعات  أن يتولى -8

 .واالمتحانات الطالب

 .تلي لالختباراالتصحيح اآل نظام لنجاح الالزمة والتكنولوجية المادية مكاناتاإل كافة توفير -9

 ظامن يف دوارهمبأ ، وجميع المالحظين بلجان االمتحاناتبالجامعة دارييناإل تعريف -10

 .لالختبارات اآللي التصحيح

رر المق وجوائز ألعضاء هيئة التدريس لمن يقوم منهم ببناء بنك أسئلة في وضع مكافأت -11

 الذي يدرسه.
 آلليا التصحيح نحو نظام التدريس هيئة عضاءوأ للطالب يجابيةاإل االتجاهات تدعيم -12

 .لالختبارات

، تدريسال هيئة عضاءوأ الطالببين  لالختبارات اآللي التصحيح ضرورة نشر ثقافة نظام -13

 اآللي صحيحالت تقنية من االستفادة يمكن ؛ حيث إنه الدواتهوأ وفوائده تهبأهميوتعريفهم 

 أو لتدريسأعضاء هيئة ا أو طالبًا كانوا سواء المعنيين مع تتم ونقاش إقناع عملية دون

 إداريين.

في ادة م كل طبيعة مع تتناسبفي وضع أسئلة االختبارات  واضحة آلية وجود من البد أنه -14

 التخصصات المختلفة بالكليات العملية والنظرية.

 واألنظمة والبرامج التطبيقات استخدام على أعضاء هيئة التدريس ضرورة تشجيع -15

 ويلتح شأنها من التي اإللكتروني، للتصحيح ريمارك نظام مثل الحديثة التكنولوجية

 تأكيد. بكل األفضل إلى حياتهم

 أعمال ضمن أو ،فصلية نصف تقويمية امتحانات ضمن مقالية أسئلة وجود ضرورة -16

 .المقالية األسئلة في فرتتو التي المهارات لقياس الدراسي الفصل

 لشئون شامل ببرنامج وربطه ،اآللي المصحح تقنية من القصوى االستفادة تحقيق -17

 التي تاالختبارا جودة عن التدريس هيئة ألعضاء الراجعة التغذية وتوفير االختبارات،

 . بإعدادها يقومون

 تصحيحال عملية وجدولة ،الجامعة في األلي التصحيح بوحدة اتصال وسائل ضرورة إيجاد -18

 الكليات في حالة عدم توفر أجهزة تصحيح آلي بالكلية. بين وتنظيمها اآللي

 تحت بهاتسري ومنع, االسئلة وبنوك البيانات حماية على وقادرة موثوقة برمجيات توفير -19

 . الظروف من ظرف أي

 لطلبةل خاللها من يمكن طريقة وإيجاد المقالية، األسئلة غياب مشكلة حل على العمل -20

 .الموضوعية األسئلة من أفضل بشكل ومعلوماتهم وأفكارهم أنفسهم عن التعبير

كيفية استخدام ورقة اإلجابة اإللكتروني، سواء من حيث  كيفية على الطالب تدريب -21

لرقم  التظليل وطريقةوكتابة رقم الجلوس،  ،لألسئلة المختلفة األنواع عن اإلجابة
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 وأنشطة القصيرة، االختبارات خالل من اإلجابة، وتعديل ،األسئلة إجاباتو ،النموذج

 .فقط النهائية االختبارات لىاآللي ع التصحيح تطبيق يقتصرو التدريس، أثناء التقويم

 مطالب التدريس هيئة عضو أن ؛إلى لنتائج البحث السابق العرض من نتوصلو

يم والتقويم في عمليتي التعل الحديثة االتجاهات على التعرف طريق عن ؛عمله في أدائه بتطوير

 التصحيح نجاح نظام وأن ،االختباراتعملية التعليم و إدارة بجودة رتقاءاإل من تمكنه التي

 طبيقه،ت من وتمكنه ،بجدواته التدريس هيئة عضو اقتناع مدى على يعتمد اآللي لالختبارات

نولوجيا التك عصر أدوات من أداةو ،حقيقيةانطالق اآللي لالختبارات يُعد بداية  فالتصحيح

 االختبارات وجودة بإدارة رتقاءاإل على يساعد بما تطويعها يتم أن من والبد ،والتحول الرقمي

 من مكنستُ  خطوة أنه كما التعليمية، البيئة على إيجابيًا ينعكس والذي الجامعي، التعليم في

 إليجاد ؛يمالتقو أبعاد تعدد على يعتمد الذي التعليمعملية  تقويم في الحديث المنظور تطبيق

 لية التعليمعم ميكنة؛ ومن ثم الوصول إلى التعليمية العمليةجميع أطراف  وبين بينه ما تكامل

، لحياةكاملة؛ لمواكبة تطورات العصر الحالي في استخدام التكنولوجيا في جميع مجاالت ا

 وبصفة خاصة في مجال التعليم.
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 توصيات البحث
سبق من إطار نظري وبحوث سابقة، وفي ضوء ما انتهى إليه هذا  بناًء على ما

حيح التص نظامسهم في تفعيل أن تُ البحث من نتائج؛ تم استخالص بعض التوصيات على امل 

ي تعليم فقاء عملية البأفضل صورة ممكنة لبمنها األلى لالختبارات وتطويرها، واالستفادة 

لرقمي، ال االتطور واستخدام التكنولوجيا ومواكبة التحول  فكرة تعزيز أجل ومن ،تطور مستمر

 :التالية بالتوصيات األخذ بد من

 علم العالمية، وفي ضوء أساسيات للمواصفات وفقًا المميكنة ضرورة وضع االمتحانات -1

 ريجينالخ تجعل مواصفات بما سليمة، علمية وقواعد أسس والتقويم المبنية على القياس

 مةمنظو العالي التعليم والمهارة؛ مما سيجعل منظومة تتسم بقدر كبير من المعرفة

 ونسيك كما العالمية، الجامعات مصاف في المصرية الجامعات وضعومعتمدة، و موثوقة

 قرار في التفكير من بدالً  بالدهم في تعليمهم يكملوا أن المصريين للطالب أكبر حافًزا

 .الخارج في الدراسة

ب عليه يترت ضرورة تفعيل التعلم اإللكتروني لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة؛ مما -2

رونة ثر مأك ذلك قد يكون، ولكترونية مجهزةعلى حاسبات إإجراء االختبارات اإللكترونية 

عتمد يوالتصحيح أفضل من نظام التصحيح شبه اإللكتروني، الذي  االختباراتفي رقمنة 

 .رعلى توزيع نماذج االمتحان التي يستخدم الطالب فيها قلم رصاص لتظليل الدوائ

 لتعليما ومعاهد جامعات على اإللكترونية التعلم اإللكتروني واالختبارات تجربة تعميم -3

 منح يف وعدالة ،ووقت ،جهد من التقويم في المستخدمة التقنية هذه توفره العالي؛ لما

 .الرقمي للتعليم التحول إلى تهدف والتي، الدرجات

 معيقاتوال الصعوبات مواجهة على قادًرا ليكون التصحيح اآللي لالختبارات نظام تطوير -4

 على لوالعم, النظام لهذا استخدامهم أثناء التدريس هيئة وأعضاء الطلبة تواجه التي

 .عليها والتغلب تذليلها

ي، لكترونالتعلم اإل تعتمد يالت والمحلية الدولية الجامعات تجارب من ضرورة االستفادة -5

 ات إلىوبخاصة الدولية لنقل الخبر، والتصحيح اإللكتروني، اإللكترونية واالختبارات

 مصر بكامل آلياتها.

 قتطبي على المساعدة األماكن وتهيئة ،التكنولوجية التحتية البنية ضرورة توفير -6

 شجعي مما ؛اإللكترونية لالختبارات متخصصة مراكز كتوفير اإللكترونية االختبارات

 .ويُسر سهولة بكل لكترونيةاإل االختبارات لتطبيق التدريس هيئة أعضاء

 التدريس ةهيئ أعضاء بين اإللكترونية اإللكتروني، واالختباراتالتعلم  ثقافة نشرضرورة  -7

ج مناهوربط فكرة التقويم اإللكتروني بطرق تدريس المقررات وال ،والطالب بالجامعات

ق من سيطبل الحوافز من المزيد هم ومنحهمتشجيعو)بناء المناهج والمقررات إلكترونيًا(، 

 .هذا النظام

 الجيل على يزالترك مع ،عام بشكل الرقمي للتعلم التحول عملية في التغيير إلدارة خطة تبني -8

 لكترونية.اإللكتروني واالختبارات اإل التعلم منظومة تبنى أثناء التغيير كقادة الرقمى

 بسرعة يحتم علينا العمل األمر الذيناك حاجة لوضع برامج لضبط الجودة والمساءلة، ه -9

جين ؛ مما تجعل مواصفات الخريالبرامج األكاديمية خريجيعلى تطوير برامج لتقييم 

  .متطلبات سوق العملاحتياجات وتتناسب مع 
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 لطالبا مقارنة من بدالً  ،المحك مرجعية ختباراتاال التعليمية المؤسسات تبني ضرورة -10

 .للمؤسسة التميز يتحقق حتى فقط بزمالئه

 Item Response Theory للمفردة االستجابةنظرية  نماذج استخدام تبنيضرورة  -11

Models للطلبة مناسبة اختبارات تقديم يتم لكي ؛بياناتها وتحليل ،االختبارات بناء في 

 بنك إلى للوصول يقود أن شأنه من وهذا, جيدة ومناسبة سيكومترية بخصائص تتمتع

 .مناسبة لجميع مستويات الطالب إحصائية بخصائص يتمتع أسئلة

 تيسر ، وأنهااإللكتروني التقويم عملية بفوائد الطالبو هيئة التدريسأعضاء  توعية -12

 لعالما دول في السائد االتجاه أنها، والقياس في التقليدية الطرق عن والجهد الوقت

 من انهمأقر بين التنافس ويستطيعون العالمية والمعارف الخبرات يكتسبوا حتى المتقدمة

 . المختلفة العالم دول
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 مقترحة بحوث
راه يا لما ، وإمتدادً البحث الحالي في ضوء اإلطار النظري، وما أسفرت عنه نتائج

 بهام هتماتستدعي اال المقترحات البحثية التيتوجد مجموعة من  ؛اماستكماالً لبحثه انالباحث

 مثل: ؛ودراستها في المستقبل

 صعوبةو, التخمين مشكلة مثل, المصححة آليًا االختبارات عيوب لمعالجة دراسات إجراء -1

 من يزيد أن شأنه من عليا؛ هذا عقلية مستويات تقيس التي المقالية األسئلة تصحيح

 .المصححة آليًا االختبارات في للطلبة تقدم التي األسئلة فاعلية مستوى

 قوف المصححة آليًا لالختبارات السيكومترية بالخصائص خاصة مسحية إجراء دراسات -2

 التقليدية والحديثة.نظريتي القياس 

 التعليمية لالمراح في اإللكتروني تطبيق التقويم نحو العام التعليم ومعلمي طالب اتجاهات -3

 .المختلفة

 ونياإللكتر التعلم نظامي في للتعرف على المستوى األكاديمي للطالب مقارنة دراسة -4

 والتعلم التقليدي.

لتي تطبقه االجامعات  في اإللكتروني التعلم نظام استخدام للتعرف على واقع دراسات إجراء -5

 لتعميمه على باقي الجامعات مستقباًل.

لتعلم ا نظام نحو التدريس هيئة أعضاء اتجاهات موضوع حول الدراسات من المزيد إجراء -6

 االلكترونية التي ستطبق مستقباًل. اإللكتروني واالختبارات

  



 تطبيق نظام التصحيح اآللي تقييم رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب عن واقع إجراءات

............................. 

70 

 عــراجـالم
 أوالً: المراجع العربية:

 العربية المملكة لي.اآل التصحيح ضوابط(. 2014المنورة ) المدينة بمنطقة والتعليم للتربية العامة اإلدارة

 .(المنورة المدينة شرق) والتعليم التربية والتعليم, مكتب التربية السعوية, وزارة

 ."ميكنة االمتحانات" لتحييد العامل البشريــــــــ السيسي: نظام جديد ل

https://www.masrawy.com ،(14  2019سبتمبر ،)م.8:40 

 .التصحيح اإللكتروني يطرق الجامعات المميزات والعيوب تحت ناظري الخبراء

https://www.kashqol.com،  :ص.11:57(، 2018يوليو  10)الثالثاء 

ية "أسسه القياس والتقويم في العلوم اإلنسان(. 2010أمين علي سليمان، ورجاء محمود أبو عالم )
 القاهرة: دار الكتاب الحديث. وأدواته وتطبيقاته".

، https://remarkomrsoftware.comلكتروني لالختبارات )ريمارك أوفيس(. التصحيح اإل برنامج

 م.2:55(، 2019يونيو  15)األربعاء: 
. لكتروني بدء تجربة االمتحانات اإللكترونية بجامعة الزقازيقبعد نجاح التصحيح اإل

http://www.news.zu.edu.eg( ،20  2019يناير ،)ص.11:00 

 على وتأثيرها دمتعد من االختيار اختبار مفرادات بناء في الشائعة األخطاء (.2016سالم ) زيد بن بندر

 لمؤسسةا االجتماعية، للعلوم العربية المجلة .التحصيلية لالختبارات السيكومترية الخصائص
  .175-137(، 9)4، مصر، البشرية الموارد وتنمية العلمية لالستشارات العربية

 االختبارات ونح األساسية التربية كلية طلبة اتجاهات (.2019خالد أحمد الكندري، وراوية الحميدان )

 .216-180(، 10)35 أسيوط، التربية، جامعة كلية مجلةالنقال.  الهاتف بواسطة اإللكترونية

 طلبة رضا مدى (.2018دهيم ) محمد أبو خليل القاضي، وإيهاب الرحمن توفيق العساف، وعبد خالد

 اءالزرق جامعة في تطبيقية دراسة: جامعتي الزرقاء تطبيق استخدام عن الزرقاء جامعة

 بغزة، ميةاإلسال واإلدارية، الجامعة االقتصادية للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلة الخاصة.

26(4 ،)46-68. 

 كلية التربية، كلية مجلة. التعليمي والتقييم القياس في الرقمي المستقبل(. 2006) الدامغ العزيز عبد خالد
 .57-22 ،(2)16 اإلسكندرية، جامعة التربية،

ر النشر : دافي العلوم النفسية والتربوية، القاهرة البحث(. مناهج 2001رجاء محمود أبو عالم )

 للجامعات.

 لتدريسا هيئة أعضاء بعض نظر وجهه من اآللي التصحيح تقنية دراسة (.2016أحمد المنصور ) سناء

 علومال فرع جازان المجلة مجلة الرحمن. عبد بنت نورة األميرة بجامعة التربية كلية في
  .56-36(، 1)5 جازان، االنسانية، جامعة

 الزمن فقو الموضوعية االمتحانات درجات لتقييم إلكتروني برنامج (. تصميم2018عباس ياسر ) سهاد

 دسيةالهن العلوم مجلةالعراق.  في الشطرة –التقني المعهد طلبة إجابات بدقة وعالقتها
 .59-45(، 2)2 للبحوث، القومي المعلومات، المركز وتكنولوجيا

 التربية قسم تجربة: الجامعي التعليم في االختبارات إدارة بجودة االرتقاء (.2006صالح ) محمد سهام

 يةالدول المجلة السعودية. العربية بالمملكة التربية كلية في اإللكتروني التصحيح مع النفس وعلم
  .21-10(، 6والبشرية، ) التكنولوجية التنمية ، جمعيةباإلنترنت للتعليم

بارات من لكتروني في االختتقويم تجربة المصحح اإل (.2007سهام محمد صالح، وسها راشد العسكر )

   .191-170(، 40عشر، ) الخامسة السنة والتنمية، التربية مجلة. وجهة نظر الطالبات

الجامعات.  يغزو اإللكتروني التجربة التصحيح تعميم بعد (.2019سهام يحيى )

https://www.baladnaelyoum.com،  :م.3:27ديسمبر(،  8)األحد 

https://www.masrawy.com/
https://www.kashqol.com/
http://www.news.zu.edu.eg/
https://www.baladnaelyoum.com/
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ته وتوجهاته القياس والتقويم التربوي والنفسي "أساسياته وتطبيقا(. 2015صالح الدين محمود عالم )
 القاهرة: دار الفكر العربي. .6المعاصرة" ط

ضية، جامعة الريا التربية كلية إعدادها. وطرق التحصيلية االختبارات(. 2008القدومي ) الناصر عبد

  النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. 

 يقهاتحق ومدى الدراسية المقررات عن طيبة جامعة طلبة رضا مستوى (.2015مقبل ) آل ناصر علي

 النشر مركز ة،والنفسي التربوية العلوم مجلةنظرهم.  وجهة من والمستقبلية الحالية الحتياجاتهم

 .497-465(، 2)16 البحرين، جامعة العلمي،

تج بجودة نوا (. أساليب التقويم التي يتبعها أعضاء هيئة التدريس وعالقتها2018عمر عواض الثبيتي )

هاج، معة سوجا المجلة التربوية،، -المملكة العربية السعودية–التعلم لدى طالب جامعة شقراء 

(51 ،)322-353. 

 والمأمول. قعالوا –التعليم تكنولوجيا لمستحدثات وفًقا التربية كليات أداء (.2014محمد ) حسين عوض

 . أسيوط جامعة التربية، كلية

 المتبعة قويمالت أساليب نحو العليا الدراسات طلبة (. اتجاهات2020عيسى الحربي، ومنار جمعة محمد )

 التعليم تطوير مركز العالي، التعليم في دراساتتبوك.  جامعة في واآلداب التربية في كلية

  .103-81(، 17أسيوط، ) الجامعي، جامعة

 ديمي ألعضاءاألكا واألداء الشخصية للسمات والطالبات الطالب (. تقييم2019فيصل مد هللا الرويشد )

 بويينالتر رابطة النفس، وعلم التربية في عربية دراساتالجوف.  جامعة في التدريس هيئة

 . 133-102(، 107العرب، )

 التقويم نحو المنصورة بجامعة التدريس هيئة وأعضاء الطالب (. اتجاهات2016محمد إبراهيم محمد )

(، 90) يق،الزقاز كلية التربية، جامعة ونفسية، تربوية دراساتتطبيقه.  ومعوقات اإللكتروني

201-247. 

 طفالهمأ دمج عن األمور أوليا رضا (. مدى2012الرزيقات )مصطفى، وإبراهيم عبد هللا  أحمد محمد

 أفراد دوعد العلمي ومؤهلهم بجنسهم وعالقته العادية المدارس في التعليمية الصعوبات ذوي

(، 3)10دمشق،  ةكلية التربية، جامع النفس، وعلم للتربية العربية الجامعات اتحاد مجلةاألسرة. 

229-248. 

 ىعل أثرها حيث من متعدد من االختيار اختبار تصحيح طرق مقارنة (.2018فهيد ) حسين محمد

 تشاراتلالس العربية المؤسسة االجتماعية، للعلوم العربية المجلةالسيكومترية.  الخصائص

 . 34-1(، 13)3البشرية،  الموارد وتنمية العلمية

 لمالتع مقررات تدريسهم عن بيشة بجامعة التدريس هيئة أعضاء رضا (.2019) محمد عايض محمد

-343لحق(، )م46األردنية،  الجامعة العلمي، البحث عمادة التربوية، العلوم دراساتالمدمج. 

366. 

 شقراء، جامعة مجلةتقويمهم،  أساليب نحو البلقاء جامعة طلبة (. اتجاهات2018أحمد ) فوزي محمد

  .135-117(، 10شقراء، ) جامعة

 تصميم اراتمه لتنمية اإللكتروني التعليم في مقترح برنامج (. فعالية2014محمد محمد عبد الهادي )

 المجلةليا. الع الدراسات طالب لدى اإللكتروني التقويم نحو واالتجاه اإلختبارات اإللكترونية
 . 176-146(، 5)3واألبحاث،  للدراسات سمات دار المتخصصة، الدولية التربوية

 .الفرق بين التصحيح اآللي والتعرف الضوئي(. 2016محمد معروف )

https://blog.remarkomrsoftware.com( ،1  ،)ص.10:30ديسمبر 

 ومعوقات نيةااللكترو إجراء االختبارات نحو التدريس هيئة أعضاء (. اتجاهات2017مفلح قبالن بجاد )

 جامعة تبوك، ، عمادة البحث العلمي،المتخصصة التربوية الدولية المجلةتبوك.  تطبيقها بجامعة

6(2 ،)77-87. 

https://blog.remarkomrsoftware.com/
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 قناة بجامعة التربية كلية طالب لدى اإللكتروني التقييم نحو (. االتجاه2019أحمد ) الدين شمس منال

 . 270-219(، 1)19الشيخ،  كفر جامعة التربية، كلية مجلةالسويس. 

 ؤتمرمالمدرسية.  والواجبات لالختبارات اآللي التصويب وتقنيات (. متطلبات2005كامل ) نبيل
 عين جامعة ،المفتوح التعليم مركزالمفتوح بالعريش،  للتعليم التنافسية والقدرة المعلوماتية

 . 41-31شمس، يناير، 

 األمور أولياء رضا مدى (.2020جاسم السهو ) وحامد نهاية حماده، ولولوه محمد الموسوي، هاشميه

إللكترونية. ا القوقعه زارعي ألبنائهم واالجتماعي والدراسي اللغوي األداء عن الكويت دولة في

-149(، 1)7واألبحاث،  للدراسات رفاد مركز والنفسية، التربوية للدراسات الدولية المجلة

170. 

 تجربة) واالمتحانات الطالب تقويم نظم تطوير (. مشروع2011هاني محمد الشيخ، ونهير طه خسن )

لتفاعلية، ا التعليم مجتمعات: العربية الشعوب وتحديات اإللكتروني التعليم .(الفيوم جامعة

ة تربوية، جامعال الدراسات معهد القاهرة، وجامعة العربية التربية لتكنولوجيا العربية الجمعية

  .725-719(، 2القاهرة، )

 ،https://www.masrawy.com جميع االمتحانات بتوجيه من السيسي. وزير التعليم العالي: ميكنة
 م.2:51(، 2019مارس  17)األحد: 

 موقع لالختبارات. اإللكتروني التصحيح برنامج عن تعرفه أن تريد ما أ(. كل2019نصر ) ياسمين

 والتكنولوجيا، العلمي البحث أكاديمية

https://blog.remarkomrsoftware.com/autograding ،(29  ،)م.4:15سبتمبر  

الجامعات.  وأساتذة للمعيدين إلكترونية وبرامج تطبيقات 6 ب(. أفضل2019نصر ) ياسمين

https://blog.remarkomrsoftware.com/autograding( ،15  ،)م.3:15ديسمبر 

 فوائد لتقارير تحليل نتائج الطالب والتصحيح اإللكتروني. 10ج(. أفضل 2019ياسمين نصر )

https://blog.remarkomrsoftware.com، (17  ،)م.5:16نوفمبر 

الجامعات.  في اإللكتروني التصحيح لبرنامج مميزات6د(. 2019نصر ) ياسمين

https://blog.remarkomrsoftware.com ،(12  ،)م.2:30سبتمبر  

العربي،  العالم في ريمارك تعتمد التي الجامعات أهم: اإللكتروني التصحيح (.2020) نصر ياسمين

https://blog.remarkomrsoftware.com، (27  ،)م.2:27فبراير 

 :االجنبيةالمراجع  ثانياً:
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