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مشرفي الدكتور حمزة العساف الذي تكرم  والتقدير الىبخالص الشكر  مأتقد   بعد شكر اهلل

 ،والذي لم يتوانى عن تقديم الدعم المعنوي والمعرفي والعلمي، على االشراف على عملي المتواضع هذا

 وجه. إلتمام هذا العمل على أكملفقد منحني كثيرا من جهده ووقته لتخطي العقبات التي واجهتني 

كما لن أنسى أن أقدم الشكر الجزيل لعائلتي التي قدمت لي يد العون إلنجاز هذا البحث، 

 ووقفت بجانبي طيلة فترة رحلتي في الماجستير.

كما أود أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة، لما بذلوه من جهود مباركة في قراءة متمعنة للبحث 

 اقتراحات ساهمت في اثراء هذا البحث وتطويره.وما قدموه من 

وفي الختام أشكر جامعتي جامعة الشرق األوسط ممثلة برئيسها وأعضاء الهيئة التدريسية 

خراجها الى  وشكر خاص الدائم،أساتذتنا الكرام على عطائهم  لكل من أسهم في إنجاز هذه الرسالة وا 

 حيز الوجود.
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 معايير الجودة في تصميم االختبارات االلكترونية إلمتحانات المستوىدرجة توافر 
 في الجامعات االردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 إعداد 
 أبو قرصفايز جويل إميل 

 إشراف
 الّدكتور حمزة عبدالفتاح العساف

ملخصال  
هدفت الدراسة الى قياس درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات االلكترونية 

استخدمت قد و  .نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية من وجهةإلمتحانات المستوى 
 .والتأكد من صدقها و ثباتها استبانةتطوير من خالل المنهج الوصفي المسحي، الدراسة 

في  درجة توافر معايير الجودةأن تقديرات أعضاء هيئة التّدريس لالدراسة  وقد أظهرت نتائج
رات كانت ضمن الدرجة المرتفعة، كما كانت تقدي تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستوى

أعضاء هيئة الّتدريس لكاّفة المجاالت ضمن الدرجة المرتفعة أيًضا. وأن نتائج تقديرات أعضاء هيئة 
الّتدريس لدرجة توافر معايير الجودة المتعلقة بعضو هيئة التدريس في تصميم االختبارات اإللكترونّية 

فروق  عدم وجود أيضاً  أظهرت نتائج الّدراسةو  .  ن الّدرجة المرتفعةالمتحانات المستوى كانت ضم
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة توافر معايير الجودة في 
 ،تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستوى في الجامعات األردنّية تعزى إلى متغّيرات الجنس

أظهرت نتائج الّدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بينما . كاديمّية، نوع الكّلّيةالّرتبة األ
متوسطات تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات 
اإللكترونّية المتحانات المستوى في الجامعات األردنّية تعزى إلى متغّير نوع الجامعة )حكومّية، 

ة تطوير معايير الجودة لالختبارات اإللكترونيّ ب وأوصت الدراسة اّصة(، ولصالح الجامعات الخاّصة.خ
مل ع ورشاتوعقد ، في امتحانات تحديد المستوى بحيث تراعي الّطلبة من ذوي الحاجات الخاّصة

لمستوى، ا ودورات تدريبّية ألعضاء هيئة الّتدريس حول جودة االختبارات اإللكترونّية في امتحانات
 .واستخدام أنماط متنّوعة في تلك االختبارات

 .االختبارات االلكترونية،معايير الجودة ، درجة توافرالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The aim of this study was to measure the degree of availability of quality standards 

in the design of electronic tests for the level exams from the point of view of the faculty 

members in the Jordanian universities. The study used the descriptive method, by 

developing a questionnaire and verifying its validity and stability. 

The results of the study showed that the assessment of the faculty members to the 

degree of availability of quality standards in the design of the electronic tests for the level 

tests was high , and the estimates of faculty members for all areas in the high degree also. 

The latter showed that there were no statistically significant differences between 

the average estimates of the faculty members to the degree of availability of quality 

standards in the design of the electronic tests for the level examinations in the Jordanian 

universities due to gender variables, and academic rank. The results also showed that 

there are statistically significant differences between the average of the faculty members' 

estimates for the availability of the quality standards in the design of the electronic tests 

for the level examinations in the Jordanian universities due to the variable type of 

university (government, private). Therefore, the study recommended the development of 

quality standards for the electronic tests in the level tests to take into account students 

with special needs, and the holding of workshops and training courses for faculty 

members on the quality of electronic tests in the level exams, and the use of different 

patterns in those tests. 

lectronic tests.Euality standards, Q, degree Availability Keywords:
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة

ت البيانات والمعرفة، حيث فرض عصر دخلت التقنية الجديدة الى حياتنا وأصبحت مهمة في

وم الى للتقنية الجديدة حيث تحّول العالم اليرمز ذاتها على جميع الفئات العمرية، فالتقدم المتحضر 

إلكترونية فيها حدود مكانية وزمنية واستخدامها في عملية التدريس والتعليم بات شيًئا صغيرة قرية 

 .التربوية مؤسساتاللتطور هامًا 

دخالز والتفاعل والتميّ  وحَول التعلم االلكتروني العملية التعليمية من التلقين الى االبداع   وا 

أساليب جديدة ومتنوعة في التعليم تعتمد على وجود بيئة إلكترونية بحيث تساعد المتعلم الحصول 

 ,Mahdizadeh, Biemans, & Mulder)على المعلومات والمقررات وتقدم له التوجيه واالرشاد

2008.) 

فان عصر التكنولوجيا أدى الى تطبيق الجودة في التعليم الجامعي بحيث أضحى التدريس       

. وهذه الوظائف الجامعي وخدمة المجتمع  والبحث العلمي من الوظائف االساسية لكافة الجامعات

 (.2011، سعدأّدت الى تحقيق التنمية والجودة المطلوبة في الجامعات)

تعلم االلكتروني في ايجاد بيئة معتمدة على المراسالت االلكترونية في لوكان هناك أثر إيجابي 

الختبارات ا لذلك اضافة .، ويبدو هذا ملحوًظا في معدات التعلم االلكتروني واستخداماتهالميادينكل 

اإللكترونية المستخدمة في أنظمة التعلم االلكتروني لقياس مستوى الطلبة باستعمال الكمبيوتر 

وأصبحت االختبارات االلكترونية أساسية في العملية  .الكترونًيا ختباراتوتصحيح اال تحضيرو 
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التعليمية بحيث وّفرت الوقت والجهد على المعلم العداد االختبارات وقياس أداء المتعلم وتقديم التغذية 

 .(2017،السلمي(الراجعة بالرجوع الى معايير الجودة لالختبارات االلكترونية

االمر الذي  .لتعبير من خالل ردود الفعل الفوريةنظم التقويم االلكتروني فرص للطلبة  قّدمكما ت

سات مؤسالجودة األكاديمية في  تأمينطرق إدارية موائمة للتطورات اإلدارية الجديدة لوجود يحتاج 

 .(Denise,2010)مختَلف النواحي التعليمية واإلداريةفي التعليم العالي 

 

 ،في بعض الجامعات بواسطة االختبارات االلكترونية للمواد االساسية )عربي ويتم تقييم الطلبة

الطلبة  يتقدم . وفي بداية كل فصل دراسي ،بامتحانات المستوىالتي تعرف حاسوب، انجليزي( 

المقبولين في الجامعات االردنية لهذه االمتحانات لكي تقيس مستوى الطلبة االساسية ، وفي حال 

 التسجيل لدراسة المواد االستدراكية بحيث ال تحتسب في الخطة الدراسية رسوب الطالب يجب

 (.2018 مطارنة، و )أوعال ، 

م بحيث يت لتفّحص النوعيةمنظمة التعلم االلكتروني أنه عملية تعريف  حومن هنا نستطيع توضي

التطوير المستمرتطبيقها للمعايير المطلوبة وقدرتها على و التأكد من إخالص المؤسسة التعليمية    

  )أبو الرب وآخرون، 2010(.
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 مشكلة الدراسة

 االردنية في الجامعات  همية كبيرةتصممميم االختبارات االلكترونية المتحانات المسممتوى أاحتل 

كترونية تصممميم االختبارات االللذلك كان من الضممروري تسممهيل عملية  ،التطور التكنولوجيمع تزايد 

طور ت و التطور التكنولوجي نترنتوقد سمممممممممهل نمو اإل ،االردنيةالمتحانات المسمممممممممتوى في الجامعات 

امتحانات ن ، فهناك الكثير موتوفير معايير الجودة في تصممممميمهاوانتشممممارها  االختبارات االلكترونية 

س تحصيل قياتي ساعدت في تسهيل عملية ال المستوى للمواد االساسية )عربي، انجليزي، حاسوب(

قنيات أكثر علما ودراية بالت اأن يكونو الجامعات ، لذلك على مدرسممممممممممممممين الكترونيا وليس ورقيا لبةالط

توفير  معايير الجودة في تصممممممممممميم االختبارات  الحديثة والحصممممممممممول على معرفة كاملة وتوظيفها في

 . االلكترونية

وتدريس عدد من  المملكة االردنية الهاشممممممممممممممميةمدارس ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة في 

قت والجهد توفير الو بشمممممممكل عام في  أهمية االختبارات االلكترونية الباحثة  الحظت، المواد المختلفة

امعات المدارس والجاالختبارات االلكترونية في عدد من في توافر معايير الجودة  المعلم وعدم على 

دراكها، كذلك حثت دراسممممممممممممات سممممممممممممابقة في ، مما دفع الباحثة االردنية للوقوف عند هذه المشممممممممممممكلة وا 

الجودة في تصممممممممممممممميم  درجممة توافر معمماييرتممأكممد من لتوصمممممممممممممميمماتهمما على إجراء المزيممد من البحوث ل

 مجال معايير الجودة ( ودراسممممممات أخرى في 2017،عالم و آخرون)دراسممممممة   االختبارات االلكترونية

الدراسممممممممة (. جاءت هذه  2018 ،و الشممممممممربيني  ،آل ملوذدراسممممممممة )مثل  في االختبارات االلكترونية 

من  توىإلمتحانات المسمممدرجة توافر معايير الجودة في تصمممميم االختبارات االلكترونية للكشمممف عن 

 في الجامعات األردنية.وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
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 وأسئلتها الدراسة أهداف

درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات االلكترونية  قياسهذه الدراسة الى  هدفت

ل وذلك من خال، في الجامعات االردنيةمن  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  إلمتحانات المستوى

 :سئلة اتآتيةة عن األباإلجا

ن وجهة م متحانات المستوىإلما درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات االلكترونية . 1

 في الجامعات االردنية؟ نظر أعضاء هيئة التدريس

ونية في تصميم االختبارات االلكتر  المتعلقة بعضو هيئة التدريس ما درجة توافر معايير الجودة -أ

 في الجامعات االردنية؟ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس متحانات المستوىإل

متحانات إلفي تصميم االختبارات االلكترونية المادة العلمية المتعلقة ب ما درجة توافر معايير الجودة -ب

 في الجامعات االردنية؟ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس المستوى

متحانات إلة في تصميم االختبارات االلكترونيالمتعلقة بالبنية التحتية  ما درجة توافر معايير الجودة -ج

 ي الجامعات االردنية؟ف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس المستوى

متحانات إلفي تصميم االختبارات االلكترونية المتعلقة بالطلبة  ما درجة توافر معايير الجودة -د

 في الجامعات االردنية؟ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس المستوى

 في درجة توافر معايير (α≤ 0. 05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 2

يس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدر المستوى المتحانات في تصميم االختبارات االلكترونية  الجودة

 (؟الكلية ،الرتبة االكاديمية  ،الجامعة ، في الجامعات االردنية تعزى لمتغيرات )الجنس
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 أهمية الدراسة

 ن خالل الجانبين النظري والتطبيقي:متكتسب هذه الدراسة أهمية 

 :النظريةاالهمية 

 تصميم االختبارات معايير الجودة فيإثراء المكتبة العربية عامة، واألردنية خاصة بأهمية  - 

 االلكترونية المتحانات المستوى في الجامعات االردنية .

 إثراء البحث العلمي التربوي، واستفادة الباحثين من أداة الدراسة والطريقة المتبعة والتوصيات. - 

:التطبيقيةاالهمية   

توفير معايير الجودة في نحو أهمية  أعضمممممممممممماء الهيئات التدريسممممممممممممية للجامعات االردنيةتشممممممممممممجيع  -

 .االلكترونيةاالختبارات 

في االلكترونية  االختباراتبتوظيف  الجامعات االردنية في   الهيئات التدريسيةاستفادة التربويين و  -

 .)عربي ، حاسوب ، انجليزي( للمواد االساسيةبشكل أساسي  امتحانات المستوى

 حدود الدراسة:

حد الموضوعي: درجة توافر معايير الجودة في تصميم اإلختبارات اإللكترونية إلمتحانات المستوى ال -

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية.

 ضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية.عأ الحد البشري: -

 الحكومية والخاصة. الجامعات االردنيةالمكاني: الحد  -

 . /20182019 الثاني الفصل الدراسي الزماني:الحد -
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 محددات الدراسة:

جراءاتها على المجتمع الذي تعميم نتائج هذه الدراسة  يمكن المجتمعات و  ،منه العينةاختيرت وا 

 ومرهونة بمدى صدق األدوات المستخدمة في الدراسة وثباتها. ،االخرى المماثلة

 وتعريفاتها اإلجرائية: مصطلحات الدراسة

:اتآتية المصطلحات تناولت الدراسة الحالية  

 معايير الجودة:

هي عدد من النُُّظم واالسس التي اتفق عليها دوليًا لتعيين معدالت الجودة بكافة الشركات مع االلتزام 

 . (2013،  )السيد الفروقات في طبيعة ومجال التخصصببعض 

المرتكزات الرئيسّية واالساليب التي تهدف الى تنقيح وتحديث  بأنها وتعرفها الباحثة اجرائيا     

.الشركة التعليمية الرتقاء بمستوى عملية التدريس والتعليم  

 

  :االلكترونية راتاالختبا

وهذا بضبط طرق تقدير الطالب وتطويرها بواسطة التعلم االلكتروني  متعلمهي قياس تأدية ال

الجاري على تكنولوجيا البيانات وتعزيز جدارة الطالب بواسطة توطيد المعارف والمفاهيم المكتسبة 

ظهارو  . لمدرسابنواحي الشدة والقصور عند الشخص وتخفيف عبء عملية التصحيح فيما يتعلق  ا 

الى هدف ت ية التبصورة سريعة ودقيقة فهي واحدة من البرامج التكنولوجياضافة الى فحص النتائج 

ايجاد أساليب الكترونية بديلة للطرق التقليدية ضمانًا للجودة والشفافية والمصداقية وتوفيرًا للوقت 

 (.2009، الغريب)والجهد والمال
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الختبارات الكترونيًا عوضًا عن اأداة ميسرة لتقييم تأدية الطالب بأنها  الباحثة اجرائيا   وتعرفها

 .الورقية لضمان المصداقية في التقدير

 

 :متحانات المستوىا

، )العصيلي لمواداتلك مستواه بوفق في مجموعات كل  حديثينإلى توزيع الطلبة ال سعىهي امتحانات ت

2008.) 

لرئيسية ااإلمتحانات التي تستخدم لقياس مستوى الطلبة في المواد  بأنها اجرائيا الباحثةوتعرفها 

 ووضعه في مجموعة تعليمية من نفس المستوى.
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 ثانيالفصل ال

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

مل يشت ، حيثالدراسةوالدراسات السابقة ذات صلة بموضوع  ألدب النظريا الفصليتناول هذا 

 عيوبهاو ومميزاتها  وأهدافها ومسمياتهاونشأتها  االختبارات االلكترونية على مفهوم النظري اإلطار

بحيث  ،التهاومجاومبادئها وأهميتها وأهدافها  معاييرهاو الجودة  مفهومويشتمل  ،وتصميمها ومكوناتها

 السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة والتعقيب عليها. والدراسات العلميةتشتمل على عرض االبحاث 

 أوال : األدب النظري

 المحور األول: اإلختبارات اإللكترونية:

 نشأة اإلختبارات اإللكترونية و تطورها:

التقنية والتعليمية مع ظهور الثورة  1986عام التعليم االلكترونية في  ختباراتاال استخدامبدأ 

. وساعد ظهور االنترنت على تصميم االختبارات ت بالتطور السريع في التسعيناتحيث بدأ

صحيح الفوري وتعملية إعداد وتطبيق على المعلم ، حيث سهل االلكترونية لتقييم الطلبة الكترونياً 

 (.2014، يدان)ز  لضمان مصداقية وشفافية االختبار الختباراتل

 ة:اإللكتروني االختبارات دافأه

وير لبة ودرجة تطعند الط قوةأو الالضعف جوانب  إظهارالى تهدف االختبارات االلكترونية 

ضافة الى اويتم تقسيم الطلبة الى مجموعات حسب المستوى العلمي  ،والتعلم عملية التعليم وتحسين 

ة الدافعي تشجيعو  ،موالجهد والمال لدى المعل الوقت وتوفير ، لدى الطلبة الفروق الفرديةبمراعاة اهتمام 

 .(2012)بن سليمان،  والدقة في النتائج وتحقيق السرعة ،للتعلم
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 االلكترونية: االختبارات مسميات

بوجود مسميات متنوعة لالختبار  2010التقييم والغد المنعقد في لندن في عام  مؤتمر أظهر

بكة على ش المباشرة االختبارات، االختبارات االلكترونية:(  (2013دمحمتذكر إيناس االلكتروني منها 

 .االنترنتعلى شبكة االختبارات و ، االنترنت

 مميزات االختبارات االلكترونية:

 م العديد من الخدمات ألعضاء هيئةيوتقد ،االختبارات االلكترونية بحسن إدارة الوقت متازت

ار سهولة تصميم االختب وعامة تغطي جميع الجوانب، اضافة الىايجاد اسئلة شاملة التدريس منها 

تمالية إرفاق هناك كذلك اح. وتنوعها مستوى صعوبة االسئلةمن حيث يتناولها  التيالفصول  باختيار

مكانية تحديد وقت زمني لالختبار في أعقاب تنازلي يشاهده  ملف صوتي أو مقطع مرئي لكل سؤال وا 

، حيث يدخل كل طالب المعلومات ختبارخالل تأدية اال علممن جهاز المالطلبة، ومراقبة الطلبة 

 (.2009 ،)الحامدي ختبارالمخصصة به قبل دخول اال

 ختباراتلى االع الكبيراإلقبال ولعل الفوائد الفائتة لالختبارات االلكترونية تعد عاماَل مهمَأ في 

 .أو الطلبة تدريسااللكترونية سواء من منحى أعضاء هيئة ال

ورغم الكثير من المميزات المتنوعة لالختبارات االلكترونية لكن هناك الكثير من المشاكل يمكن 

جابات الطلبة لإلختراق االلكتروني  ختباراتااليتم تعرض  ، أوال :ليتلخيصها فيما ي حيث يتم بوا 

رامج وضع بتم  حاسوبافتقاد الطلبة لمهارات البسبب و  .ختباراتخاذ اجراءات امنية على خادم اال

والتي اضحت شرطا اساسيا لغايات   icdlتدريبية ومنح من يتخطى تلك الدورات الرخصة العالمية

كترونية كاميرات الوضعت وايضًا  .لقرار المجلس االعلى للجامعات االردنية استناداالتخرج الجامعي 

 صلة ذات االنترنت شبكة على التعليمية المصادر من وكذلك، لمكافحة الغش في االختبارات
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 المصادرتلك  باستخدام الطالب قام حاللحظيًا في  االختبارإغالق  بواسطة االختبار بموضوع

 (.2005)حسن ،

 كاميرات تم وضع منع ظاهرة انتحال الشخصية في االختباراتمن اجل ( 2009)إسماعيلوأضاف 

ة الدورية قبل اجراء الصيان، و االلكترونيةوتحقيق الشخصية االلكترونية كالتوقيع أو البصمة الرصد 

متعلمين وتأمين أجهزة حاسوب لل. البرمجيات أثناء تأدية االختبار وأاالختبار تحاشيًا لتعطل االجهزة 

عطاء دورات ،كز الحاسوب المعتمدةاوتسهيل استخدامها للمتعلمين في مر  ،منافسة بأسعار  تدريبية  وا 

 .على التعامل مع تكنولوجيا التعلم االلكتروني الحديثة ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

 مكونات االختبارات االلكترونية: 

السئلة اتصميم االختبار من حيث  االلكترونية تتكون من( أن االختبارات 2015) عزمي يرى

دقيقة بحيث تكون واضحة و  المستخدمة الوسائط  تعيينو  ، الذي تستغرقهالوقت وعددها و  أشكالهاو 

راجعة يتم أعطاء التغذية الفي حالة اإلجابات الخاطئة أو الصحيحة و  ،مع االختبارومتناسبة ومتكاملة 

رشاداتتعليمات و وضع كذلك ، و ةللطالبالفورية  الستجابة ايجاد أنماط ااضافة الى لالختبار.  دقيقة ا 

 واضح ومحدد. مقاالت على نحوالوضع  صور ورسوم تتالئم مع و  ،المطلوبة من الطالب

 

 خصائص االختبارات االلكترونية:

( أهم الخصائص التي تميز االختبارات االلكترونية و منها: التفاعلية 2009)إسماعيلعرض 

لوسائط المتنوعة واستخدام ا استجاباته.بواسطة بحيث يتجاوب المتعلم مع بيئة االختبارات االلكترونية 

لى تصحيح باالضافة ا .والصورة الثابتة والمتحركة  المكتوب والصوت المسموعوعناصرها مثل المقال 

الرجوع و  االعتناء بسجالت إجابات الطلبةكما  على المعلم. والجهد مما يوفر الوقت  اللحظي لالختبار
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ستخدام المعلومات ،عند الحاجة  اليها  وتحليلها وتخزين الكثير من االسئلة على وسائط والبيانات وا 

ية المقرر الشمولية في االختبار لتغط، و االتقان في التقييم ورصد الدرجاتوأيضًا . لتخزين ببساطةا

 الطلبة. إمكانات ومعدالت لقياس 

 تصميم اإلختبارات االلكترونية:

نتاج اإلختبارات االلكترونية ت ( أن تصميم2009يشير اسماعيل ) التحليل فست مراحل.   ضموا 

وتحليل  ،حيث يتم تحديد األهداف العامة لالختبارب  هذه االختبارات االولى لتصميمأتي في المرحلة ي

تعيين و  ،وأيضًا تحليل المحتوى العلمي ،المتعلممواصفات وتحليل  ،األهداف السلوكية والعامة

لورة بمنفذ برمجية االختبار. أما تأتي مرحلة التصميم في المرحلة الثانية بحيث يتم فيها معلومات 

تدوين و ختبار مثلما تعد جدول مواعيد خصائص اال ،االهداف السلوكية وتحديد الوزن النسبي لها

رنامج تأليف التي يتم إختيار ب المرحلة الثالثة هياالختبار. واالنتاج النصائح واالسئلة، وتعيين مدة 

تمام تصميم االختبار، االختبار االلكتروني ي هذه وتحكيم برمجية االختبار وتمتينها وتطويرها. تل ،وا 

 م نشر االختبار عبر وسائط متنوعة مثل شبكة االنترنتتمرحلة النشر االلكتروني بحيث ي ،المرحلة

جتمع بحيث يتم تطبيق االختبار على عينة من المأو نظام إدارة التعلم. وبعد ذلك تبدأ مرحلة التطبيق 

عالن ن على مدى  يتم الحكم، تائجها. أما المرحلة االخيرة وهي مرحلة التقويم النهائيوجمع البيانات وا 

 ومدى تأمين االختبار وسريته. ، صالحية االختبار والبيئة االلكترونية

 :المعايير العامة لتصميم وبناء االختبارات االلكترونية

ات وبناء االختبار من المعايير العامة الواجب مراعاتها في تصميم بعض ( 2009) عرض علي

والتأكد ص استنادا لجدول الخصائمثل تحضير االختبار  فمنها ما يتعلق باالختبار ذاته، االلكترونية

وتحديد  ،ارتعليمات االختبو  بإرشادات ومنها ما يتعلق ،ووضوح االسئلة وصياغتها، من صدقه وثباته
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تضح يكما  .ه وعالمة كل سؤالوتوضيح عدد المساعي المسموحة ل ،الوقت للمتعلم لحل االختبار

 ،عديدةية الكترونبأساليب االختبار إصدار بالجوانب االلكترونية لالختبار مثل مقاييس مرتبطة 

عطاء التغذية الراجعة الفورية نتقاء المو  ،على الشاشةوأحجامها ووضوحها ومراعاة الخطوط  ،وا  اد وا 

لمتعلم لمساعدة ا المعاونة وتأمين شاشة ،االختبارالمتعددة والمتعلقة بأهداف المناسبة من الوسائط 

 .لبةواالسم والبيانات االساسية للط رمثلما يلزم دعوة كلمة الس ،المشاكلعلى حل 

 الجودة: معايير المحور الثاني:

تعد القاعدة والمحور الذي تبنى عليها تطور االختبارات االلكترونية وقد اختلفت  الجودةإن 

 رؤية الباحثين حول تعريف مفهوم الجودة.

 اهاإلدارة في مجال التعليم أو غير  جاحلن األساسية األعمدةفقد عرفها بعض الباحثين بأنها: 

ووضع المعايير  اإلعتناء بهذا الموضوع مؤسسات التعليم العالي إلى  شجع، مما المجاالتمن 

ى عل درةالقالتي تمتاز بمجموعة من المهارات المحكمة كما عرفت بأنها  .التي تخدم الجودة األسسو 

ميادين افة وتحسينها في ك ،وتعديلها ،وتطبيقها ،تتضمن التخطيط للجودةو  ،التعليم أمورتسهيل 

التقدم العلمي أجل  من العصريةلتكنولوجيا امواكبة لعليمي االداء الت وتطوير العملية التعليمية لتحسين

 (.2009، إسماعيل و ،في هذا المجال)الصواف  مبدعينقادة  الحصول علىو 

تطبيق مبادئ الحوكمة في التعليم من خالل  عبارة عن مؤسسات التعليم العالي أن جودةكما 

ستكشاف الوسائل لر  ،وذلك بمراجعتها ،التطور المستمر لعمليات اإلدارة التربوية  ةفع  كفاءوتحليلها وا 

لمجتمع وزيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية وا مستوى األداء واإلنتاجية بالمؤسسات التعليمية

التكلفة ورفع  مما يؤدي إلى تقليل ،استبعاد المهام الغير مفيد لتقليل الوقت إلنجاز العملية التعليميةو 

 (.2010، الجودة )الطراونة مستوى
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 :أهمية الجودة

رفع  ( أهمية الجودة في التعليم من خالل2008جريسات )، و مجيد ، أوضح كل من الحاج

ضبط و  وتطوير المؤسسة التعليمية من خالل ضبط النظام االداري ،في جميع المجالت بةمستوى الطل

 ورفع الكفاءة التعليمية ومستوى االداء ،لها الحلول المناسبةووضع  بةشكاوى أولياء االمور والطل

الرتقاء ا تحليل المشكالت بالطرق العلمية من قبل المؤسسة التعليمية. كماوأيضًا  ،للعاملين بالمؤسسة

 ،بمستوى الطلبة وأولياء االمور تجاه المؤسسة التعليمية من خالل إظهار االلتزام بنظام الجودة

تنفيذ نظام الجودة . فالتعليمية والقائمين في التدريس في المؤسسةبين اإلداريين  كفريق واحد والتعاون

  يقَدم االحترام والتقدير المحلي واالعتراف المحلي للمؤسسة التعليمية.

 :مبادئ الجودة في التعليم

من مبادئ الجودة في التعليم منها: رضى العميل وتلبية  مجموعة( 2012عرض بني حمدان )

بدعين وتحفيز الم ،ومساندة تامة من قيادات المؤسسات التعليمية وآليات الجودة الشاملة ،توقعاته

واالعتماد  ،واالنتقال من أسلوب التسلط والتخويف الى أسلوب التفويض في اإلدارة ،واالفكار المميزة

 الحكيم الليات الدارة الفعالة للوقت والتصرف االيجابي مع الصراعات.

 الوطنية و محاورها لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي:مجاالت المعايير 

إجراءات ومعايير ضمان  يحتوي علىليل دمؤسسات التعليم العالي  اعتمادأصدرت هيئة 

حيث يشتمل على المعايير والتعليمات الواجبة  ب،  2015الجودة في مؤسسات التعليم العالي لعام

للحصول . و اعتماد مؤسسات التعليم العالي االردنية شهادة ضمان الجودة الصادرة عن هيئةالكتساب 

ن مإنجاز دراسة التقييم الذاتي يجب على شهادة ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي االردنية 



16 
 

في مقر ة هذه الدراسفي ورش العمل التي تعقدها الهيئة بشكل دوري للقائمين على خالل المشاركة 

 .ديرية ضمان الجودة في الهيئةالهيئة ، أو من خالل التواصل مع م

رات االلكترونية:الختباودة اجر معايي  

بأَن تخلص نس مؤسسات التعليم العالي االردنية على معايير لجودة االختبارات االردنية  تعتمد

سة مع رسالة المؤس تتناسبمن أن المعايير االكاديمية  هو التأكدجودة التعليم  بضمانالمقصود 

يرجع االهتمام بدراسة معايير جودة االختبارات و  الدولي.التعليمية سواء على المستوى الوطني أو 

كالمرونة دة إمتيازات عديبه من  متازوما ي االلكترونيااللكترونية  الى عدة عوامل منها:طبيعة التعليم 

م من أجل تحديد مستوى الطلبة وقدراته بحيث يستطيع المعلم المحتوى التعليمي وتطوير في تعديل

يم مختلفة أساليب تقو اعطاء في  تقديم االنشطة التي تناسب الجميع. كما أّن هذا النظام يساعد المعلم

على حيث يعتمد ب ،والتعليم  والتقويم الجيد يؤدي الى جودة التقويمتناسب كافة المستويات المعرفية. 

حديد وت، تي يساعد تطبيقها على تحسين المنتج التعليميمجموعة من المعايير واالجراءات ال

ي للحصول ها. والشرط الرئيسواالنشطة التي تسهم في تحقيق المواصفات المتوقعة للخدمة التعليمية

االختبارات ف .بهدف تطوير العملية التعليمية على االعتماد االكاديمي يجب االهتمام بجودة التقويم

العملية التعليمية ومن ثم يجب تقويم مدى جودتها، فاالختبار الجيد هو الذي االلكترونية جزء من 

 (.2015، والشربيني ، )ال ملوذ يتمتع بدالالت الصدق والثبات الجيدة
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ذات الصلة ابقةس  راسات الالد   ثانيا :  

المواقع و  إستعانت الباحثة بالمجالت والدوريات التربوَية والرسائل العلمية العربية واالجنبية

 رونَيةمعايير الجودة في تصميم االختبارات االلكتاستخلصت منها الباحثة التي االلكترونية االردنية 

 .الى األحدث من األقدمتلك المنشورات وفقا لتسلسها الزمني من خالل ، المتحانات المستوى

 المحور األول: الدراسات السابقة المتعلقة باإلختبارات اإللكترونية

بأن يمكن تقليص  هذه الدراسةب ((Stowell & Bennett, 2010  ستويل وبينيت توصل 

وزيادة األداء  مستوى نوهذا سيحسّ  اإللكترونية، االختبارات من خالل قلق االختبار لطلبة الجامعات 

وتم استخدام  ، وطالبة طالبا 69 الدراسة من عينة تكّونت  االختبارات. وقد فيعالمات الطلبة 

 بشكل االختبارتوتر  معّدلهبوط  أسفرت نتائج الدراسة الىو االستبانة لتحقيق أهداف الدراسة. 

 أصال يعانون كانوا الذين الطلبة فئة من لالختبار اإللكتروني المتقدمين لطلبةفيما يتعلق با ملحوظ

توتر من  شكوني ال الذين لبةالط أنوتبين . الورقية تأديتهم لالختبارات خالل االختبار إرتباك من

 بينالرابط  ان الباحثاناستنتج حيث  .اإللكتروني االختبارخالل  ل التوترمعدّ  ارتفع الورقي االختبار

 .منها اإللكترونية االختبارات في ضعيف كان األداء وبين االختبار قلق

فر معايير الجودة في اتو معرفة درجة الى  (2015) والشربيني ملوذ،آل  دراسة سعت

 .جامعة الملك خالد فيوالطالبات  التدريساالختبارات االلكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

من طالبات بكليات البنات في  (124( أعضاء هيئة التدريس و)79) العينة العشوائية من وتكونت

ة تم تحقيق أهداف الدراسول. واستخدام المنهج الوصفي التحليلي لهذه الدراسة ،جامعة الملك خالد

داللة  النتائج عدم وجود فروق ذات بينتللطالبات. حيث و ستبانة ألعضاء هيئة التدريس توزيع اإل

إحصائية بين متوسط تقديرات أعضاء هيئة التدريس في درجة إلتزامهم بتحقيق معايير الجودة في 
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ينة الذين االلكترونية لصالح أفراد الع االختباراتأجريت االختبارات االلكترونية لكل عدد المرات التي 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند كما أظهرت  .إختبارات الكترونية خمسأجروا أكثر من 

بارات االخت يبين متوسط تقديرات الطالبات على مدى توافر معايير الجودة ف (α≤0.05)مستوى 

لمهنية االجدارة رفع  وجوبب الدراسةت وأوص االلكترونية  وفق المستوى األكاديمي والتخصص.

 االختبارات التحصيلية اإللكترونية. تجهيز ألعضاء هيئة التدريس في 

 بةوالطل التدريس هيئة أعضاء اتجاهاتمعرفة الى  (2016دراسة حسن وال مرعي ) هدفت

عداد إستبانة كأداة  حيث استخدم المنهج الوصفي اإللكترونية. نحو االختبارات بجامعة نجران وا 

 وطالبة اطالبً  218و تدريس هيئة عضو 53 من مكونة عينةوطبقت هذه االستبانة على  للدراسة.

 الدراسة وكشفت نتائج .نجران جامعةل التربية في كلية السادس والمستوى الثاني المستوى طالب من

 إلى إيجابية كانت الطلبة اتجاهات بينما ، ايجابية كانت المعرفية هيئة التدريس أعضاء اتجاهات أن

 .ما إلى حد إيجابيةكانت  ألعضاء هيئة التدريس والطلبة والسلوكية الوجدانية االتجاهات أما ما، حد

 علىواستجابات الطالب  الطالبات استجابات داللة إحصائية بين ذات فروق وجود عدم أظهرت كما

 لدى الطالب الوجداني المجال فيذات داللة إحصائية  فروق وجدت بينما  ،االستبانة مجاالت

 بين المعرفي المجال في فروق وجد وكذلك السادس، المستوى اتجاه الدراسي في للمستوى تعزى

 التدريس. هيئة أعضاءلصالح الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 االختبارات في األداء على المتغيرات بعض أثرختبار با (2016دراسة الخزي ) اهتمت 

 الباحث مجموعة من المتغيراتعّين و .االلكترونية لطلبة الصف الحادي عشر في مدارس الكويت

 المراجعة على والقدرة العلمية، المادة طبيعة خاص، حاسوب جهاز امتالك التخصص، )الجنس،

ستخدم المنهج الوصفي اإلرتباطيو . اإلجابات( وتغيير   جمعو   ،طالبًا و طالبة 521طبقت على و  ،ا 
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 االنجليزية، واللغة العربية، اللغة) تحصيلية اختبارات ثالثةمن خالل القيام ب البياناتالباحث 

للطالب  االختبار اإللكتروني نتائجفي   فروق عدم وجود الدراسة هذه نتائجأوضحت و (. واالحصاء

 . بينما الطلبة لدى خاص حاسوب جهازامتالك و  ، والتخصص ،الجنس لمتغّير تعزى والطالبات

 األداء في بحيث كان  ،الدراسية المادة طبيعة في الطلبة نتائج بين فروق دو وجأظهرت النتائج 

 اإلجابة تغييرتمكنوا من  الذين الطلبة فروق بينوجد  كما .التطبيقية المادةأفضل من  النظرية المواد

  .األول الفريق لصالح تعزى نتائجه تغييرلم يتمكنوا من  الذين والطلبة ،في االختبار

إتجاهات طالب التعلم المفتوح نحو االختبارات  معرفةالى  (2017) دراسة حسنينسعت 

طالبا وطالبة  283المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت على عينة الباحث إستخدم االلكترونية. حيث 

على عينة  قام الباحث بتطبيق االستبانةو من برنامج التربية في الجامعة العربية المفتوحة في االردن. 

ت الطلبة إستخدام االختباراتفضيل بحيث أّكدت النتائج  طالبا وطالبة ، 27إستطالعية مكونة من 

 .تقليدية الورقيةااللكترونية عن االختبارات ال

أثر إختالف نمط اإلستجابة في اإلختبارات اإللكترونية على  (2017دراسة السلمي ) تناولت

ستخدام و ظة جّدة. تنمية التحصيل المعرفي لدى طالب المرحلة الثانوية في مادة الرياضيات بمحاف ا 

الى مجموعتين العينة عشوائيًا  قسمتو  .طالبا 60الدراسة على  هذه حيث أجريتب، المنهج التجريبي

ط االختيار منمن و الثانية  مجموعة إستجابة القائمة المنسدلة،من االولى  بحيث تألفت تجريبيتين

عدم وجود فروق ذات داللة نتائج الدراسة . وأظهرت طالب 30وتكونت كل مجموعة من  ،من متعدد

 أوصت و  المجموعتين في اإلختبار التحصيلي في مادة الرياضيات. متوسطي درجات إحصائية بين

وبما  ،ترونيةلالستفادة من اإلختبارات اإللك ضرورية بتوفير البنية التحتية ال عتناءالدراسة الى االهذه 

 .المزايا وتوفير الوقت والجهد وغيرها من من الدقة تمتاز به
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اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة  على لتعرفالى ا (2017) دراسة ال جديعسعت 

لتحقيق أهداف نة استباوتم تصميم  تبوك نحو تطبيق نظام االختبارات االلكترونية ومعوقات تطبيقها.

لتمثيل عضو هيئة تدريس من كلية العلوم  50تكّونت منعلى عينة قصدية وطبقت  ،الدراسة

في ية االنسانلتخصصات ا لتمثيلعضو هيئة تدريس من كلية التربية  50لتخصصات العلمية و ا

لكترونية هذه الدراسة بأن هناك اتجاهات ايجابية حول االختبارات االجامعة تبوك. وقد أوضحت نتائج 

إتجاهات أعضاء هيئة التدريس اإلناث أعلى من من قبل أعضاء هيئة التدريس وفي المقابل كانت 

كما كانت اتجاهات أعضاء هيئة التدريس لتخصصات النظرية أعلى من التخصصات  الذكور.

ذه ثل هممعوقات تحول بين أعضاء هيئة التدريس وتطبيق  وجودالدراسة  هذه بحيث أثبتت. العلمية

 االختبارات.

تطبيقات جوجل التربوية  عدد مناستخدام  التعرف علىالى  (2017) دراسة الضلعاناهتمت 

في  اسوبمادة الحفي تنمية مهارات تصميم اإلختبارات اإللكترونية لطالبات الدبلوم التربوي في 

طالبة من  54عينة من وتكونت ال ،المنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي تم استخدام التعليم. و 

في التعليم في برنامج الدبلوم التربوي المقدم في عمادة خدمة المجتمع  مادة الحاسوبالمسجالت في 

مجموعتين  الىهذه العينة قسمت بحيث  والتعليم المستمر في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

في بيئة التعلم المدمج باستخدام بعض تطبيقات جوجل  تعلمتطالبة  27تكونت من  :االولىتجريبية

راسة الى الد استنتجت هذهبالطريقة التقليدية. و  تعلمتطالبة  27 ضابطة تكونت من الثانيةالتربوية. و 

بار المجموعة الضابطة في االختوجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية و 

يقات جوجل عزى الستخدام تطبتختبارات االلكترونية لصالح التجريبية المعرفي لمهارات تصميم اال

( بين متوسط 0.01) وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللةكما توصلت الدراسة الى  التربوية.
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في االختبار األدائي لمهارات تصميم االختبارات  والمجموعة الضابطةدرجات المجموعة التجريبية 

الدراسة الى  هذه وأوصتعزى الستخدام تطبيقات جوجل التربوية. تلح التجريبية االلكترونية لصا

لعملية افي  اسوبالح مادةفي توصيف الزامي تصميم اإلختبارات اإللكترونية كمتطلب  ستخداما

  في المقررات اإللكترونية. ةيالرئيسا االسسأحد  التعليمية كونه

بناء االختبارات االلكترونية في ضوء مهارات  معرفةالى  (2017)وآخرون دراسة عالم سعت 

تمدت . واعومعاونيهمأعضاء هيئة التدريس  لدىوالعمل على تنمية هذه المهارات  ،معايير الجودة

لية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بك عينة الدراسة تكونتو  ،الدراسة على المنهج الوصفيهذه 

 زيادة اكتساب خصائص االختبار الخاص منها نتائج عديدةالى وتم التوصل  التربية جامعة األزهر.

زيادة اكتساب معايير ضبط خصائص األسئلة الخاصة و  ،عمومي باالختبارات اإللكترونية بشكل

 لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم نتيجت فاعلية البرنامج التدريبي.باالختبارات اإللكترونية 

أثر اختالف نمط الفصول االفتراضية على التحصيل  الى تحديد (2018) دراسة هاللهدفت 

 الدراسة هذه نةعي تكونتحيث بلمهارات إنتاج االختبارات االلكترونية.  االدائيعلى الجانب و المعرفي 

المنهج  الباحث مجموعتين تجريبيتين. واعتمد الى تقسيمهمأعضاء هيئة التدريس تم  (42) من

اقة بطو  ،اختبار تحصيلي وهي لتحقيق أهداف الدراسةواستخدام عدة أدوات  ،لهذه الدراسة الوصفي

مقياس االتجاه نحو استخدام االختبارات و  ،تقييم االداء لمهارات إنتاج االختبارات االلكترونية

 االلكترونية.

 المحور الثاني :الدراسات السابقة المتعلقة  بمعايير الجودة:

تحديد درجة ممارسة مؤشرات جودة األداء الجامعي في الى ( 2011) دراسة عبابنةسعت 

درجة اختالف األداء الجامعي وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ، و  كلية اتآداب بجامعة مصراتة من
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الدراسة إلى أن درجة توفر مؤشرات جودة األداء الجامعي متوسطة، هذه  وأسفرت .لعدد من المتغيرات

لة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغيرات الرتبة كما أظهرت عدم وجود فروق ذات دال

ة فروق كانت دالة لمتغير عدد سنوات الخبر  وفي المقابل بينت وجوداألكاديمية والمؤهل والجنسية، 

 لصالح الخبرة القصيرة.

ن ضما نظام تطبيققع وا تحليلل)  (Mairata et.al, 2012 وآخرون ميراتا دراسة وجاءت

نتائج  أوضحتوقد  .تمعالجاباالجودة  مسؤؤلي استجواب بواسطة السبانيةت امعاالجودة في الجا

 معلوماتتوفير  من خالل  تنوعهاو  وظائفها قّدمتو ن الجودة خاليا لضماوجود  نعهذه الدراسة 

 شفتك كما في هذه الجامعات. ن الجودةضما نظام  تطبيقعلى والخارجية  التقييم الداخلية لوحدات

 ،في بعض االوقات ن الجودةلضماعدم وجود مسؤول :منها ومتطلبات  معوقات وجود نع الدراسةهذه 

كما أّن هناك عدد غير كافي ، أو األساليب اءاترالجاضع الجودة ووسياسة أهداف  تحديدوضرورة 

و العنصر هن الجودة ضما نظامف .لموارد التكنولوجيةوافتقار في اإدارة الجودة،  المتخصصين في من 

 عليمللتوروبي ألء الفضاامع ح بنجا إلنسجاماالسبانية لي العاا التعليملمؤسسات  ذي يضمنلااالساسي 

 لي.لعاا

الى التعرف على واقع استخدام التعليم االلكتروني في المدارس  (2013دراسة التركي)تناولت 

الحكومية في ضوء ضمان الجودة في المملكة العربية السعودية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

وأداة االستبانة لمعرفة واقع التعليم االلكتروني في المدارس الحكومية في المملكة العربية  ،المسحي

ومنطقة  ،والقصيم ،في منطقة تبوك ( مديرة ومديراً 4521ن مجتمع الدراسة من )السعودية. وتكوّ 

المدينة المنورة وحائل. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن واقع التعليم االلكتروني في المدارس الحكومية 

وجود فروق ذات داللة  أوضحتفي المملكة العربية السعودية كانت ضمن الدرجة المتوسطة. كما 
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عند مستوى الداللة في واقع التعليم االلكتروني في ضوء ضمان الجودة على كافة المجاالت  إحصائية

تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث. و أيضًا هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ن التكنولوجية وكفايات المعلمي ،والتجهيزات االلكترونية ،في مجاالت كفايات مدير المدرسة التكنولوجية

 تعزى للمؤهل العلمي لصالح الدراسات العليا.

الى معرفة درجة تطبيق الجامعات االردنية الخاصة ( 2017و حوامدة) ،دراسة الذيبان هدفت 

لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 

( عضو 280وتم تطوير أداة االستبانة حيث وزعت على عينة عشوائية ) ،المسحي المنهج الوصفي

أظهرت النتائج أن درجة تطبيق الجامعات الجودة الشاملة هيئة التدريس في الجامعات االردنية. و 

 كانت ضمن الدرجة الكبيرة للكل ولجميع المجاالت.

 معايير الجودة مستوى تطبيقالى التعرف على  (2017) حامد نعيم ،دراسة القدرةسعت 

الشاملة في الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة. ولتحقيق أهداف الدراسة 

( طالبا وطالبة من مجتمع 129على عينة عشوائية )وزعت استبانة  ،استخدم المنهج الوصفي التحليلي

النتائج: أن  هذه . وتوصلت الدراسة الىالدراسة معلومات عن( وذلك لجمع 860الدراسة البالغ )

 تتأالدرجة الكلية لمستوى تطبيق معايير الجودة الشاملة في الدراسات العليا من وجهة نظر الطلبة 

االخيرة  نال المرتبةو  ،المرتبة االولى فيمجال عضو هيئة التدريس وحصل  ،بدرجة تقدير متوسطة

فروق ذات داللة إحصائية بين لدراسة الى عدم وجود وأوضحت نتائج هذه ااإلدارة الجامعية.  مجال

متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى تطبيق معايير الجودة الشاملة في الدراسات العليا في 

والجامعة  ،الجنسو  ،: المستوى الدراسي لمتغيرات ا النتائج الى هذه تعزىبحيث الجامعات الفلسطينية 
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ضمان مخرجات وفق من أجل  بضبط المدخالت الجامعية  العنايةوأوصى الباحث الى  .والدراسة ،

 في مرحلة العمليات. هذه الجودةعلى تطبيق الجاد والمنتظم العمل بواسطة معايير الجودة 

معرفة وجهة نظر اإلدارة العليا ورؤساء األقسام  الى (2018) دراسة أحمد، وسعيد هدفت

بجامعة الزعيم األزهري بالسودان في دور الجامعة لتطوير المجتمع المحلي في ضوء معايير ضمان 

عينة رت واختيالمنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام جودة مؤسسات التعليم العالي بالسودان. 

ردًا من رؤساء األقسام من بعض الكليات النظرية ( ف52) االجماليقصدية بحيث أصبح العدد ا

ي ضوء معايير فللمؤسسات تطبيق وظيفة خدمة المجتمع  الحاجة الى علىالعينة  اتفقتو  والتطبيقية.

اللة إحصائية ألهمية خدمة دوجود فروق ذات بعدم  وأوضحت نتائج الدراسة .لهاضمان الجودة 

لمتغير النوع، بينما يوجد فروق بين األساتذة المتدربين المجتمع في جامعة الزعيم األزهري تعزى 

 وغير المتدربين.

توافر معايير جودة خدمة  مدىالى معرفة  (2018) رقاد، ولعكيكزة، وبويمةدراسة  سعت

 رضى الطالب ودورها في تحقيق الموقع اإللكتروني لكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

عينة لى وطبقت ع، في جامعة سطيف في الجزائر. إعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي

على كل من معيار  الموافقة االيجابيةالدراسة الى  هذه . وتوصلتطالب (257عشوائية بسيطة )

تأثير هناك و  لمعيار التصميم.و عدم الرضى ، محتوى الموقع والتنظيم وسهولة التعامل على الترتيب

 ذات داللة إحصائية لمعايير جودة خدمة الموقع االلكتروني على رضى الطالب.

جودة التعليم  بعض الى الكشف عن أثر (2018) ربيع فخري فالح ،دراسة المومنيتناولت 

 واستخدم الباحث المنهج الوصفي واالستبانة كأداة .على رضا الطلبة في جامعة الزرقاء الخاصة

هذه  ( طالبا وطالبة. وبينت نتائج449عينة عشوائية تكونت من ) اختيرتو  ، لدراسةا لتحقيق أهداف
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ة واإلدارية الهيئة التدريسي وأيضًا نالت ، عال  تقدير كانت ضمن أن مستوى الجودة التعليمية  الدراسة

ند وجود فروق ذات داللة احصائية ع. كما أوضحت النتائج تقدير متوسطبالمناهج أما ، بتقدير عال  

بين جودة التعليم ورضا طلبة جامعة الزرقاء الخاصة تعزى لمتغير ( α =0.05مستوى الداللة )

 جديدتطوير وت بضرورة  أوصى الباحث ،نتائج الدراسةوباالعتماد على ولصالح اإلناث.  ،الجنس

ريبية ورشات ودورات تدوضرورة عقد ، جودة العملية التعليمية ومخرجات لمدخالت  رغوبةالم معاييرال

 لمعرفة أهمية الجودة  في الجامعة.الطلبة والعاملين  لكافة

التعرف على مفهوم حوكمة الجامعات  الى (2018) شريفة بنت عوض ،دراسة الكسرهدفت 

ة تطبيق معايير الجودلمعرفة مدى الدارسة  سعت هذهكما  .ومدى تطبيقها لتطوير أداء الجامعات

عت أداة ووز  ،استخدم المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسةو . الحوكمة اإلداريةالشاملة بتفعيل 

الدارسة على العينة المكونة من أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية بالجامعات الخاصة 

انت ضمن ك تطبيق الحوكمة في الجامعات الخاصة بالرياضأن من خالل النتائج . وتبين بالرياض

الدراسة وجود عالقة متوسطة بين معايير الجودة البرامجية وتفعيل  هذه وأوضحت. اليةالع الدرجة

كومة مجية وتفعيل الحراوعلى وجود عالقة بين تطبيق معايير الجودة الشاملة الب ،الحوكمة اإلدارية

 بالرياض. اإلدارية في الجامعات الخاصة

التكاملية بين الحوكمة الجامعية  العالقةإلى تقييم أثر  (2018) ، والحياريدراسة مطراهتمت 

وقد تناول الباحثان منهجية البحث الوصفي  .ومعايير ضمان الجودة في تحسين نوعية الخريجين

العمل  وقس: الهيئة التدريسية، والطلبة الخريجين، وأرباب وهم العمل أصحاببأخذ آراء التحليلي 

( فردًا من الفئات 90عددها ) على عينة مقصودةاالستبانة وزعت وقد  .الذين يوظفون الخريجين

النتائج أهمها أن للمحاور العشر التي تمثل العالقة التكاملية  بعضكشفت الدراسة عن كما  .الثالث
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أو مجتمعة أثرا معنويًا ذا داللة  يبين الحوكمة الجامعية ومعايير ضمان النوعية والجودة سواًء فرد

راسة بين آراء الفئات المشمولة في عينة الد تباعد وجد، ولكن ينالخريجاحصائية في تحسين نوعية 

 .فئة الطلبة الخريجون األهمية النسبية األقل حصلتتجاه األهمية النسبية لهذا األثر. إذ 

 

 تعقيب على الدراسات السابقةال

 المحور األول: اإلختبارات اإللكترونية

بعرض عدد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضوع  قامت الباحثة

حيث الحظت اختالف األهداف في تلك الدراسات؛ فبعضها هدف الى ، اإلختبارات اإللكترونية

 Stowell & Bennett  ستويل وبينيتوالورقية مثل دراسة  اإللكترونية االختبارات المقارنة بين

أثر إختالف نمط اإلستجابة في اإلختبارات اإللكترونية على  الى معرفة. وبعضها هدف ( (2010,

الى التعرف على اتجاهات  وبعضها هدف(. 2017مثل دراسة سلمي ) تنمية التحصيل المعرفي

( 2016) اإللكترونية مثل دراسة حسن وآل مرعي االختباراتأعضاء هيئة التدريس والطلبة نحو 

الى معرفة استخدام  (2017) دراسة الضلعانكما اهتمت  (.2015ودراسة آل ملوذ والشربيني )

بعض تطبيقات جوجل التربوية في تنمية مهارات تصميم اإلختبارات اإللكترونية لطالبات الدبلوم 

 التربوي في مقرر الحاسب في التعليم.

واتفقت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة من حيث المنهجية حيث استخدمت 

 ودراسة ،(2016) حسن وآل مرعيودراسة  ،(2015المنهج الوصفي مثل دراسة آل ملوذ والشربيني )

كما اتفقت هذه الدراسة  .(2017) وآخروندراسة عالم و  ،(2017ودراسة حسنين ) ،(2016الخزي )
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الدراسات السابقة من حيث العينة حيث طبقة على عينة من أعضاء هيئة التدريس مثل  مع بعض

 (.2017( ودراسة ال جديع )2018) دراسة هالل

ى ؛ حيث طبقت هذه الدراسات علواختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات من حيث العينة

ودراسة الخزي  ،((Stowell & Bennett, 2010 ستويل وبينيتعينة من الطلبة مثل دراسة 

. كما (2017) الضلعانودراسة  ،(2017ودراسة سلمي ) ،(2017ودراسة حسنين ) ،(2016)

طبقت هذه الدراسات على عينة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس مثل دراسة آل ملوذ والشربيني 

 (.2016) حسن وآل مرعيودراسة  ،(2015)

 ومن العمليات اإلحصائية التي استخدمت في ،السابقةواستفادت الباحثة من نتائج الدراسات 

د من على العدي واالطالعإضافة الى معرفة مدى مالئمة المنهج الوصفي للدراسة الحالية  ،الدراسات

 المراجع المهمة والتعرف عليها.

 ثاني : معايير الجودةالمحور ال

 وعوالحظت تنرضت الباحثة مجموعة من الدراسات السابقة التي اختصت بمعايير الجودة ع

وبعضها  ،(2011أهداف الدراسات فبعضها لتحديد درجة ممارسة مؤشرات الجودة مثل دراسة عبابنة )

مة رقاد، ولعكيكزة، وبويمثل دراسة  مدى توافر معايير جودة خدمة الموقع اإللكترونيهدف لمعرفة 

(2018). 

اتا مير وبعضها هدف الى الكشف عن جودة مؤسسات التعليم العالي والجامعات مثل دراسة 

حامد  ،دراسة القدرة. واهتمت (2018) دراسة أحمد، وسعيدو   (Mairata et. al, 2012)وآخرون

الى التعرف على مستوى تطبيق معايير الجودة الشاملة في الدراسات العليا في  (2017) نعيم
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إلى تقييم أثر  (2018) ، والحياريدراسة مطروهدفت  الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة.

 .العالقة التكاملية بين الحوكمة الجامعية ومعايير ضمان الجودة في تحسين نوعية الخريجين

واتفقت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة من حيث المنهجية حيث استخدمت 

و  ، (2018) دراسة أحمد، وسعيدو (، 2018رقاد، ولعكيكزة، وبويمة )دراسة المنهج الوصفي مثل 

 .(2017و حوامدة) ،و دراسة الذيبان ،( 2013دراسة التركي)

 ،(2011في دراسة عبابنة ) وقد تشابهت هيئة التدريسأما عينة الدراسة فقد تمثلت من أعضاء 

 .(2017وحوامدة) ،ودراسة الذيبان

فر معايير امعرفة مدى تو لواتفقت ايضًا النتائج مع الدراسات السابقة حيث شجعت كل الدراسات 

 الجودة.

ى حيث طبقت هذه الدراسات عل العينة؛واختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات من حيث 

رقاد، ولعكيكزة، وبويمة دراسة و  ،(2018) ربيع فخري فالح ،المومنيعينة من الطلبة مثل دراسة 

 .(2017) حامد نعيم ،ودراسة القدرة (،2018)

رجة دالدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها إهتمت بمحاولة التعرف على  وتميزت

ر أعضاء من وجهة نظإلمتحانات المستوى  في تصميم االختبارات االلكترونية توافر معايير الجودة

إلطار من الدراسات السابقة في بناء ا الماثلة. واستفادت الدراسة في الجامعات االردنية هيئة التدريس

 االستبانة. تمهيدا العدادالنظري 
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 الثالثالفصل 
 الطريقة واإلجراءات

يتناول هذا الفصممممممل وصممممممفًا لمجتمع الدراسممممممة، وطريقة اختيار العينة، ووصممممممفًا ألداة الدراسممممممة 

وطرق التحقق من صدقها وثباتها، وكذلك وصفًا للمنهجية المستخدمة في الدراسة ومتغيرات الدراسة 

انات. معالجة اإلحصممممممممائية لتحليل البي)المسممممممممتقلة والتابعة( واإلجراءات المتبعة في تنفيذ الدراسممممممممة وال

 وفيما يلي تفصياًل لذلك: 

 مجتمع الدراسة

تكّون مجتمع الدراسممممة من جميع أعضمممماء هيئة الّتدريس في الجامعات األردنّية للعام الدراسممممي 

( عضو هيئة تدريس موّزعين على الجامعات الحكومّية 10627(، والبالغ عددهم )2019 –2018)

ة، وفقًا  ادرة من وزارة الّتعليم العالي، والجدول )والخاصممّ ( يوضممح توزيع أعضمماء 1لإلحصممائيات الصممّ

 هيئة الّتدريس تبعًا لنوع الجامعة والجنس.

 و نوع الجامعة توزيع مجتمع الّدراسة تبعا  لمتغّير الجنس (1)جدول 
 الجنس
 المجموع أنثى ذكر الجامعة

 7611 1987 5624 حكومّية
 3016 888 2128 خاّصة
 10627 2875 7752 المجموع

 عينة الدراسة

( لتحديد Krejce & Morgan,1997تّم تحديد عّينة الّدراسممة وفًقا لجدول كريسممي ومورجان )

( عضمممو هيئة تدريس، اختيروا بالطريقة العشممموائّية 370حجم العينة، وقد تكونت عينة الدراسمممة من )
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( توزيع 2هيئة تدريس. ويبين الجدول ) ( عضممممو200، اسممممتجاب منهم السممممتبانة الّدراسممممة )البسمممميطة

 عينة الدراسة وفقا لمتغيرات الّدراسة.

 توزيع العينة لغايات االستبانة تبعا  لمتغيرات الّدراسة (2)جدول 
 النسبة التكرار أبعاد المتغير المتغير

 الجنس
 %52 104 ذكر
 %48 96 أنثى

 نوع الجامعة
 %45 90 حكومّية
 %55 110 خاّصة

 الّرتبة األكاديمّية

 %11.5 23 محاضر
 %52.5 105 أستاذ مساعد
 %26.5 53 أستاذ مشارك

 %9.5 19 أستاذ

 الكّلّية
 %29.5 59 علمّية
 %46 92 إنسانّية
 %24.5 49 صحية

 %100 200 المجموع

 أداة الدراسة

صمممميم الجودة في تبهدف تحقيق هدف الدراسمممة والمتمثل في الكشمممف عن درجة توافر معايير 

من وجهة نظر أعضمممممممممماء هيئة التدريس في الجامعات  االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسممممممممممتوى

األردنّية، قامت الباحثة بتصمممممممميم اسمممممممتبانة تقيس درجة توافر معايير الجودة في تصمممممممميم االختبارات 

ت سممممات السممممابقة التي تناولاإللكترونّية المتحانات المسممممتوى، من خالل مراجعة األدب النظري والدرا

(  ودراسة آل ملوذ، والشربيني (Stowell & Bennett ,2010الموضوع كدراسة ستويل و بينيت  

(، إذ تّم وضممع قائمة 2017(، ودراسممة حسممنين )2016(، ودراسممة دراسممة حسممن وال مرعي )2015)
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ّية المتحانات اإللكترونبالفقرات المرتبطة بقياس درجة توافر معايير الجودة في تصمممممممممممميم االختبارات 

( فقرة، موزعة في أربعة 43تكّونت بصورتها األولية من ) ،المستوى، ثم صياغتها على شكل استبانة

مجاالت هي: معايير متعلقة بعضممممممممممممممو هيئة التدريس، معايير متعلقة بالمادة العلمية، معايير متعلقة 

 بالبنية التحتية، معايير متعلقة بالطلبة.

  ةأداة الدراسصدق 

( محكمين من ذوي االختصممممماص في مجال 10تم عرض االسمممممتبانة بصمممممورتها األولية على )

(، وقد طلب إليهم تحديد درجة مالءمة الفقرات الواردة في االسممممممممممممممتبانة 1تكنولوجيا الّتعليم )ملحق 

ودرجة شمممممممممموليتها لقياس درجة توافر معايير الجودة في تصمممممممممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات 

من وجهة نظر أعضممممممممممممممماء هيئة التدريس في الجامعات األردنّية، ودرجة انتماء الفقرات  لمسممممممممممممممتوىا

للمجال الواردة فيه )معايير متعلقة بعضممممممممممممممو هيئة التدريس، معايير متعلقة بالمادة العلمية، معايير 

لغوية، وكذلك ال(، ودرجة وضمممممممممموح الفقرات وسممممممممممالمتها ةمتعلقة بالبنية التحتية، معايير متعلقة بالطلب

إبداء أي تعديالت مقترحة واقتراح فقرات يرونها ضممممممممممممرورية وحذف الفقرات غير الضممممممممممممرورية. وبعد 

( من المحكمين في توصياتهم. %80إعادة االستبانة تم إجراء التعديالت المقترحة التي اتفق عليها )

 (.  2ملحق رقم( فقرة )35وفي ضوء التعديالت خرجت االستبانة بعد التحكيم مكونة ممن )

 أداة الدراسةثبات 

 تّم التّأّكد من ثبات االستبانة من خالل اإلجراءات اتآتية:

عادة االختبار )  (:test-retestأواًّل: طريقة االختبار وا 

( عضمممو هيئة تدريس من خارج 32االسمممتبانة على عّينة اسمممتطالعّية مكّونة من ) تطبيقتّم  

د ذلك تّم عاالستبانة على نفس العينة االستطالعّية بعد مضي أسبوعين، وبثّم ُطّبقت عّينة الّدراسة، 
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 Pearsonحسممماب معامل االرتباط بين الّتطبيقين األّول والثّاني باسمممتخدام معامل ارتباط بيرسمممون )

correlation coefficient ( 0.78االسممممممممممممتبانة ما بين ) لفقرات(، وقد تراوحت قيم معامل االرتباط

(. وتعّد هذه القيم مناسممممممممممممممبة ألغراض هذه 0.90حين كان معامل االرتباط الكّلّي )(، في 0.86و)

    .الّدراسة

 :(Cronbach Alpha)ثانًيا: طريقة االّتساق الّداخلّي باستخدام معادلة كرونباخ الفا 

االسمممممتبانة على العينة االسمممممتطالعّية، تّم حسممممماب الثبات بطريقة االتسممممماق الداخلي  تطبيقبعد 

( يوضممممممح معامالت الثبات لمجاالت 3، والجدول )(Cronbach Alpha)ادلة كرونباخ الفا وفق مع

 االستبانة األربعة واالستبانة الكلية.

 معامالت الثبات لالستبانة وفق طريقة االتساق الداخلي )كرونباخ الفا(  (3) جدول
 قيمة الثبات )ألفا( مجاالت االستبانة الرقم
 0.74 هيئة التدريسمعايير متعلقة بعضو  1
 0.76 معايير متعلقة بالمادة العلمية 2
 0.80 معايير متعلقة بالبنية التحتية 3
 0.80 معايير متعلقة بالطلبة 4

 0.82 االستبانة الكلية

 وتعد معامالت الثبات هذه مقبولة ومناسبة ألغراض الدراسة الحالية.

وبالتالي فإن االسمممتبانة قد تحق لها دالالت صمممدق وثبات مناسمممبة تسممممح بتطبيقها على العينة 

 أربعة( فقرة موزعة في 35األصممملية للدراسمممة، حيث خرجت االسمممتبانة بصمممورتها النهائية مكونة من )

 مجاالت كما يلي: 
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 ( فقرة.13المجال األول: معايير متعلقة بعضو هيئة التدريس )

 ( فقرات.10الثاني: معايير متعلقة بالمادة العلمية )المجال 

 ( فقرات.6المجال الثّالث: معايير متعلقة بالبنية التحتية )

 ( فقرات.6المجال الّرابع: معايير متعلقة بالطلبة )

وقد تم تصمممممممممميم االسمممممممممتجابة على االسمممممممممتبانة وفق التدريج الخماسمممممممممي حسمممممممممب نموذج ليكرت 

درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية  وكما يلي: (Likert Scale) الخماسي

طة ولها ) ،( درجات4كبيرة ولها ) ،( درجات5كبيرة جدًّا ولها ) :المتحانات المسممممممممممممممتوى ( 3متوسممممممممممممممّ

 قليلة جدًّا ولها )درجة واحدة( فقط. ،قليلة ولها )درجتان( ،درجات

وجبة بانة عند تفريغ البيانات بحيث تأخذ الفقرات الموقد تم مراعاة الصياغة السالبة في االست

 االتجاه العالمة كما يلي:

 1غير موافق بشدة =  2غير موافق =   3غير متأكد =   4موافممق  =  5موافق بشدة =

 أما الفقرات سالبة االتجاه فتأخذ العالمة على النحو التالي: 

 5قليلة جدًّا =        4قليلة =        3=متوّسطة        2كبيرة =         1كبيرة جدًّا =

وألغراض الدراسممممممممممة الحالية تم احتسمممممممممماب درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممميم االختبارات 

من وجهة نظر أعضممممماء هيئة التدريس في الجامعات األردنّية على  اإللكترونّية المتحانات المسمممممتوى

 النحو التالي:
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 (1)والحّد األدنى للبدائل  (5)حسمماب طول الفئة من خالل قسمممة الفرق بين الحّد األعلى للبدائل  -

طة، منخفضمممة، منخفضمممة جدًّا( على خمسمممة مسمممتويات: ن ، كما هو مبيّ )مرتفعة جًدا، مرتفعة، متوسمممّ

 في المعادلة:

 (5 – 1  )÷ 5  =0.8 

 : (4) كما هو مبّين في الجدولوهكذا تصبح أوزان الفقرات 

توافر معايير الجودة في تصميم أوزان الفقرات والمجاالت لقياس درجة  (4) جدول
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في  االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستوى

 الجامعات األردنّية
 درجة توافر معايير الجودة المتوّسط الحسابيّ 

 منخفضة جدًّا 1.8إلى أقل من  1من 
 منخفضة 2.6إلى أقل من  1.8من 
 متوّسطة 3.4إلى أقل من  2.6من 
 مرتفعة 4.2إلى أقل من  3.4من 

 مرتفعة جًدا 5إلى  4.2من 

 منهجية الدراسة

درجة توافر معايير الجودة في تصمممممميم االختبارات هدفت إلى الكشمممممف عن بما أن الدراسمممممة 

 ،هيئة التدريس في الجامعات األردنّيةمن وجهة نظر أعضمممممممممممممماء  ىاإللكترونّية المتحانات المسممممممممممممممتو 

المنهجية "إذ تعّرف المنهجية الوصمممفية المسمممحية بأنها اتّبعت الّدراسمممة المنهجّية الوصمممفّية المسمممحّية، 

التي تقوم بدراسمممممممممة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، وتهتم بوصمممممممممفها وصمممممممممفًا دقيقًا يعبر عنها 

بير التعبير الكيفي يصمممممممف لنا الظاهرة ويوضمممممممح خصمممممممائصمممممممها، أما التعتعبيرًا كيفيًا أو تعبيرًا كميًا، ف

الكمي فيعطينا وصممممممممممفًا رقميًا يوضممممممممممح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر 

 .(190 ،2014)الدليمي،  ."المختلفة األخرى
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 متغيرات الدراسة

 أوال : المتغّير المستقل:

 ى.تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو درجة توافر معايير الجودة في 

 ثانيا : المتغّيرات الوسيطة:

 الجنس: -1

 أنثى  -  ذكر  -        

 :الجامعة -2

 خاّصة -      حكومّية -        

 الّرتبة األكاديمّية: -3

  أستاذ -     أستاذ مشارك    -         أستاذ مساعد -        محاضر -        

 :الكّلّية -4

 صحّية -إنسانّية              -   علمّية         -        

 ثالثا : المتغير التابع:

 ستقاس من خالل االستبانة. وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنّية

 إجراءات الدراسة:

 مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة. -

 ذلك. اوتعديلها وفقً  إعداد استبانة الدراسة وعرضها على المحّكمين، -

الستخراج  عضو هيئة تدريس من خارج العينة األصلّية؛( 32تطبيق االستبانة على عينة من ) -

 معامالت الثبات.

 عينة الدراسة وفقًا لذلك.حجم وتحديد  تحديد حجم مجتمع الّدراسة، -
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 على عينة الدراسة.تطبيق االستبانة  -

تفريغ البيانات على قوائم خاصة، ثم إدخال البيانات إلى الحاسب اتآلي ومعالجتها إحصائًيا  -

 .(SPSS)باستخدام "الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية" 

 مناقشة النتائج ووضع التوصيات. -

 المعالجة اإلحصائية:

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية اتآتية:

وافر معايير درجة تالمتعلقة بالكشف عن  فيه و الفروع االربعة الرئيسي السؤال االولجابة عن لإل -

من وجهة نظر أعضاء هيئة  ىالجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 واالنحرافات المعيارية.  الحسابّية المتوسطات التدريس في الجامعات األردنّية

ودة في درجة توافر معايير الجالمتعلق بالكشف عن الفروق في الثاني لإلجابة عن سؤال الدراسة  -

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في  ىتصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

لة قتم استخدام اختبار "ت" للعينات المست ،(الجامعة، الجنس) يلمتغّير تبًعا  الجامعات األردنّية

Independent Samples T-test. 

درجة توافر معايير الجودة في تصميم المتعلق بالكشف عن  ثانيالالدراسة  سؤاللإلجابة عن  -

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  ىاالختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 One) ( تم استخدام تحليل التباين األحاديالكّلّية، الّرتبة األكاديمّية) يلمتغّير ، تبًعا األردنّية

Way ANOVA) وفي حال أظهرت النتائج وجود فروق تعزى لمتغيرات الدراسة تم اللجوء ،

 . "Scheffeإلجراء المقارنات البعدية بطريقة "شيفيه""
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 الفصل الرابع
 نتائـج الدراسـة

 عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، بعد تطبيق االستبانة يتناول هذا الفصل

درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات ، إذ حاولت الدراسة الكشف عن على عّينة الّدراسة

ي فمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنّية،  ىاإللكترونّية المتحانات المستو 

 . ونوع الجامعة والّرتبة األكاديمّية ونوع الكّلّيةالجنس ضوء متغيرات 

 وفقًا لتسلسل أسئلتها: الدراسةعرض لنتائج  وفيما يلي

النتائج المتعلقة بالسؤال األول وينص على: "ما درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات 

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنّية ؟"من وجهة نظر ى اإللكترونّية المتحانات المستو 

لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري والترتيب لتقديرات 

م درجة توافر معايير الجودة في تصمياالستبانة التي تقيس  مجاالتعلى  أعضاء هيئة الّتدريس

 (. 1. وكانت النتائج كما في الجدول )ىاالختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

وافر درجة تأعضاء هيئة الّتدريس لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديرات  (1) جدول
 تهاوفق مجاال  ، مرتبة تنازليا  ىمعايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

رقم 
 المجال

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الّتوافردرجة  الترتيب 

 مرتفعة 1 0.54 3.88 متعلقة بالبنية التحتيةالمعايير ال 3
 مرتفعة 2 0.57 3.78 متعلقة بالطلبةالمعايير ال 4
 مرتفعة 3 0.47 3.76 متعلقة بالمادة العلميةالمعايير ال 2
 مرتفعة 4 0.46 3.67 متعلقة بعضو هيئة التدريسالمعايير ال 1

معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية 
 ىالمتحانات المستو 

 مرتفعة - 0.41 3.75
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درجة توافر معايير ل أعضمممممممممممممماء هيئة الّتدريس( أن تقديرات 1يتبين من النتائج في الجدول )

، حيث عةالمرتفدرجة الكانت ضممممن  ىالجودة في تصمممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسمممتو 

أعضمممماء تقديرات  كانت كما(، 0.41( وبانحراف معياري )3.75بلغ المتوسممممط الحسممممابي لتقديراتهم )

ا. وقد حّل مجال )الدرجة الضمممممممممممممممن هيئة الّتدريس لكاّفة المجاالت  علقة متالمعايير المرتفعة أيضممممممممممممممً

مجال  وجاء (،0.54( وانحراف معياري )3.88وبمتوسمممط حسمممابي ) ،الترتيب األولب (بالبنية التحتية

،  (0.57( وانحراف معياري )3.78وبمتوسمممط حسمممابي ) الثّاني،الترتيب ( بمتعلقة بالطلبةالمعايير )ال

( 3.76وبمتوسممممممممممممممط حسمممممممممممممممابي ) الّثالث،الترتيب ( بمتعلقة بالمادة العلميةالمعايير وحّل  مجال )ال

 لّرابع،االترتيب ( بسمتعلقة بعضممممممممممممممو هيئة التدريالمعايير وحّل مجال )ال ،(0.47وانحراف معياري )

 .(0.46( وانحراف معياري )3.67وبمتوسط حسابي )

تعلقة مالوينص على: "ما درجة توافر معايير الجودة  ول الفرع االولالنتائج المتعلقة بالسؤال اال 

ظر أعضاء من وجهة نى بعضو هيئة التدريس في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 في الجامعات األردنّية ؟"هيئة التدريس 

لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري والترتيب لتقديرات 

متعلقة بعضو العلى فقرات االستبانة التي تقيس درجة توافر معايير الجودة  أعضاء هيئة الّتدريس

ما في الجدول . وكانت النتائج كىالمستو هيئة التدريس في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات 

(2 .) 
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رجة دأعضاء هيئة الّتدريس لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديرات  (2)جدول 
متعلقة بعضو هيئة التدريس في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات التوافر معايير الجودة 

 وفق فقراتها ، مرتبة تنازليا  ىالمستو 
رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الّتوافردرجة  الترتيب المعياري

6 
أشجع الطلبة على التعلم التعاوني في استخدام 

 مرتفعة 1 0.71 4.00 المصادر اإللكترونّية

 مرتفعة 2 0.83 3.93 أفضل استخدام  االختبارات اإللكترونّية على الورقية 3

9 
التدريس كامل المعلومات عضاء هيئة ألتتوفر 

 مرتفعة 3 0.83 3.82 المتعلقة بسير االختبارات إلكترونياً 

5 
اإللمام والمعرفة بالمصادر اإللكترونّية العالمية 

 مرتفعة 4 0.68 3.79 والمحلية

7 
إعداد معلومات وأسئلة الكترونية للطلبة من أجل 

 مرتفعة 5 0.75 3.74 تنشيط استخدامهم للمصادر اإللكترونّية

يمتلك أعضاء وحدة سير االختبارات مهارات  11
 التواصل الجيد مع أعضاء هيئة التدريس

 مرتفعة 6 0.70 3.73

يتفاعل الطلبة مع المعلومات عند استخدامهم  4
 المصادر اإللكترونّية

 مرتفعة 7 0.71 3.70

هيئة التدريس للمصادر أعضاء تتوافر لدى  1
 مرتفعة 8 0.72 3.68 اإللكترونّية...(اإللكترونّية )االختبارات 

تثقيف الطلبة بالمعلومات المتعلقة بدرجة   10
 مرتفعة 9 0.69 3.62 االختبارات اإللكترونّية

12 
 يتستجيب وحدة سير االختبارات للشكاو 
 مرتفعة 10 0.83 3.60 واالقتراحات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس

8 
إعطاء الطلبة التغذية  الراجعة مع تفاصيل 

 مرتفعة 11 0.78 3.47 استخدامهم للمصادر اإللكترونّية  

13 
التجاوب السريع على استفسارات الطلبة عن 

 مرتفعة 12 0.83 3.46 محتوى االختبار

 متوّسطة 13 0.88 3.24 استخدم االختبارات اإللكترونّية بشكل دائم 2
في  بأعضاء هيئة الّتدريس متعلقةالمتعلقة المعايير الجودة 

 مرتفعة - 0.46 3.67 ىتصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 
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درجة توافر معايير أعضمممممممممممممماء هيئة الّتدريس ل( أن تقديرات 2يتبين من النتائج في الجدول )

كانت  ىسمممتو المتحانات الممتعلقة بعضمممو هيئة التدريس في تصمممميم االختبارات اإللكترونّية الالجودة 

(، 0.46( وبانحراف معياري )3.67، حيث بلغ المتوسط الحسابي لتقديراتهم )الّدرجة المرتفعةضمن 

رتفعة والّدرجة المرجة دّ ال ما بينلها  أعضمممممممممماء هيئة الّتدريستقديرات  تراوحتوبالنسممممممممممبة للفقرات فقد 

م التعاوني في اسممممممممممممتخدام المصممممممممممممادر أشممممممممممممجع الطلبة على التعل( "6وقد حّلت الفقرة ) .لمتوسممممممممممممطةا

(، وجاءت الفقرة 0.71) ( وانحراف معياريّ 4.00وبمتوسممممممط حسممممممابي ) ،لرتيب األوّ التّ ب" اإللكترونّية

( 3.93) الترتيب الثاني بمتوسط حسابيب" أفضل استخدام  االختبارات اإللكترونّية على الورقية( "3)

 (.0.83وانحراف معياري )

ر الترتيب األخيب" اسممممممممتخدم االختبارات اإللكترونّية بشممممممممكل دائم( "2في حين جاءت الفقرة ) 

( 13الترتيب قبل األخير الفقرة )جاء ب(، و 0.88( وانحراف معياري )3.24بمتوسممممممممممممممط حسمممممممممممممممابي )

( وانحراف 3.46" بمتوسممط حسممابي )التجاوب السممريع على اسممتفسممارات الطلبة عن محتوى االختبار"

 (.0.83معياري )

متعلقة لاوينص على: "ما درجة توافر معايير الجودة  االول الفرع الثاني  ة بالسؤالالنتائج المتعلق

يئة من وجهة نظر أعضاء هى بالمادة العلمية في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 التدريس في الجامعات األردنّية ؟"

قديرات راف المعياري والترتيب لتلإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسط الحسابي، واالنح

متعلقة بالمادة العلى فقرات االستبانة التي تقيس درجة توافر معايير الجودة  أعضاء هيئة الّتدريس

 (. 3دول ). وكانت النتائج كما في الجىاالختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو  العلمية في تصميم
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وافر درجة تأعضاء هيئة الّتدريس لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديرات  (3)جدول 
، مرتبة ىمتعلقة بالمادة العلمية في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو المعايير الجودة 

 وفق فقراتها تنازليا  

 الفقرة ةالفقر رقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الّتوافردرجة  الترتيب 

23 
ُيْعَلُن عن جداول االختبارات بوقت مبكر قبل بدء 

 االختبارات
 مرتفعة جًدا 1 0.70 4.36

 مرتفعة 2 0.70 4.16 تتميز جداول االختبارات بالوضوح 22

21 
طلبة و أعضاء لتوضع جداول االختبارات ل

 الهيئة التدريسية في موقع الجامعة
 مرتفعة 3 0.65 4.11

 مرتفعة 4 0.63 3.85 دعم الطلبة على التفاعل مع المحتوى  17
 مرتفعة 5 0.63 3.76 ترتيب وتوزيع المحتوى الى أجزاء متدرجة 14

16 
االتصال بالمواقع والمصادر العامة على 

 االنترنت 
 مرتفعة 6 0.69 3.75

مساعدة الطلبة وتشجيعهم من خالل المحتوى  15
 االلكتروني 

 مرتفعة 7 0.64 3.62

20 
يمنح الطلبة التفاعل من خالل االتصال 
جراء المناقشات  المباشر مع اتآخرين وا 

 والحوارات لتعزيز التعاون لديهم 
 مرتفعة 8 0.69 3.42

18 
استعمال أنماط مختلفة من الوسائط المتعددة 
مثل الرسوم، النصوص، الفيديو، مما يساعد 

 على بقاء أثر التعلم 
 متوّسطة 9 0.95 3.36

19 
يمنح للطلبة التغذية الراجعة الكترونيًا لتحقيق 

 متوّسطة 10 0.86 3.28 الفهم لديهم

متعلقة بالمادة العلمية في تصميم المعايير الجودة 
 ىاالختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 مرتفعة - 0.47 3.76

درجة توافر معايير الّتدريس لأعضممممممممممممممماء هيئة ( أن تقديرات 3يتبين من النتائج في الجدول )

كانت ضممممن  ىمتعلقة بالمادة العلمية في تصمممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسمممتو الالجودة 

(، 0.47( وبانحراف معياري )3.76، حيث بلغ المتوسممممممممممممممط الحسممممممممممممممابي لتقديراتهم )الّدرجة المرتفعة
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رتفعة جًدا وعددها المرجة دّ ال ما بينلها  ريسأعضاء هيئة الّتدتقديرات  تراوحتوبالنسبة للفقرات فقد 

وقد حّلت  وعددها فقرتان. لمتوسممممممممممممممطة( فقرات، والّدرجة ا7فقرة واحدة، والّدرجة المرتفعة وعددها )

 ،لوّ رتيمممب األالتّ بممم" ُيْعَلُن عن جمممداول االختبمممارات بوقمممت مبكر قبمممل بمممدء االختبمممارات ( "23الفقرة )

( 22، وجاءت الفقرة )ودرجة مرتفعة جًدا (0.70) ( وانحراف معياريّ 4.36وبمتوسمممممممممممممط حسمممممممممممممابي )

( وانحراف معياري 4.16الترتيب الثاني بمتوسممممممممط حسممممممممابي )ب" تتميز جداول االختبارات بالوضمممممممموح"

 .ودرجة مرتفعة (0.70)

" ديهمقيق الفهم لميمنح للطلبمة التغمذيمة الراجعمة الكترونيمًا لتح ( "19في حين جماءت الفقرة ) 

طة (0.86( وانحراف معياري )3.28الترتيب األخير بمتوسممممممممممممط حسممممممممممممابي )ب جاء ، و ودرجة متوسممممممممممممّ

اسممممممممممممتعمال أنماط مختلفة من الوسممممممممممممائط المتعددة مثل الرسمممممممممممموم، ( "18الترتيب قبل األخير الفقرة )ب

معياري  ( وانحراف3.36" بمتوسمممممط حسمممممابي )النصممممموص، الفيديو، مما يسممممماعد على بقاء أثر التعلم

 .ودرجة متوّسطة (0.95)

متعلقة لاوينص على: "ما درجة توافر معايير الجودة  ول الفرع الثالثاال النتائج المتعلقة بالسؤال 

اء هيئة من وجهة نظر أعضى بالبنية التحتية في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 التدريس في الجامعات األردنّية ؟"

لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري والترتيب لتقديرات 

متعلقة بالبنية العلى فقرات االستبانة التي تقيس درجة توافر معايير الجودة  أعضاء هيئة الّتدريس

 (. 4ي الجدول )ف. وكانت النتائج كما ىالتحتية في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 
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وافر درجة تأعضاء هيئة الّتدريس لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديرات  (4)جدول 
، مرتبة ىمتعلقة بالبنية التحتية في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو المعايير الجودة 

 وفق فقراتها تنازليا  

 الفقرة رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الّتوافر الترتيب المعياري

28 
تفتح المكتبة ومصادر التعلم لعدد كافي من 

 ساعات الدوام
 مرتفعة 1 0.91 4.03

26 
تياجات إح مثل تتوفر لدى المكتبة ومصادر التعلم

ومتطلبات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من 
 المجالت والكتب والدوريات األجنبية والعربية

 مرتفعة 2 0.71 4.02

24 
توفر الجامعة دلياًل للسياسات واإلجراءات تتعلق 

 بمصادر التعلم
 مرتفعة 3 0.73 3.90

27 
لدى الجامعة مساحة للمكتبة اإللكترونية 

 مرتفعة 4 0.68 3.89 والتقليدية ويوجد معدات للتصوير اإللكتروني

25 
تقدم الجامعة خدمات المكتبة اإللكترونية التي 
تلبي المعايير الدولية وتأمين إحتياجات الطلبة 

 للتعلم 
 مرتفعة 5 0.92 3.86

29 
لدى الجامعة مختبرات حاسوبية متعددة مجهزة 

 مرتفعة 6 0.90 3.57 بأدوات تكنولوجية حديثة

الختبارات افي تصميم  معايير الجودة المتعلقة بالبنية التحتية
 اإللكترونّية المتحانات المستوى

 مرتفعة - 0.54 3.88

درجة توافر معايير أعضمممممممممممممماء هيئة الّتدريس ل( أن تقديرات 4يتبين من النتائج في الجدول )

كانت ضممممن  ىمتعلقة بالبنية التحتية في تصمممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسمممتو الالجودة 

(، 0.54( وبانحراف معياري )3.88بلغ المتوسممممممممممممممط الحسممممممممممممممابي لتقديراتهم ) ، حيثالّدرجة المرتفعة

تفتح المكتبة ( "28وقد حّلت الفقرة ) جاءت جميعها ضممممممممممن الّدرجة المرتفعة.وبالنسمممممممممبة للفقرات فقد 

( وانحراف 4.03وبمتوسممط حسممابي ) ،لرتيب األوّ التّ ب" ومصممادر التعلم لعدد كافي من سمماعات الدوام

مثل تتوفر لدى المكتبة ومصمممممممممممممممادر التعلم  ( "26، وجاءت الفقرة )ودرجة مرتفعة (0.91) معياريّ 
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احتيمماجممات ومتطلبممات الطلبممة وأعضمممممممممممممممماء هيئممة التممدريس من المجالت والكتممب والممدوريممات األجنبيممة 

 .ودرجة مرتفعة (0.71( وانحراف معياري )4.02الترتيب الثاني بمتوسط حسابي )ب" والعربية

لممدى الجممامعممة مختبرات حمماسمممممممممممممموبيممة متعممددة مجهزة بممأدوات ( "29في حين جمماءت الفقرة ) 

ودرجة  (0.90( وانحراف معياري )3.57الترتيب األخير بمتوسمممممممممممممط حسمممممممممممممابي )ب" تكنولوجية حديثة

تقدم الجامعة خدمات المكتبة اإللكترونية التي تلبي ( "25الترتيب قبل األخير الفقرة )جاء ب، و مرتفعة

( وانحراف معياري 3.86" بمتوسممممممممممممممط حسمممممممممممممممابي )ياجات الطلبة للتعلمالمعايير الدولية و تأمين إحت

 .ودرجة مرتفعة (0.92)

متعلقة لاوينص على: "ما درجة توافر معايير الجودة  ول الفرع الرابعاال النتائج المتعلقة بالسؤال 

من وجهة نظر أعضاء هيئة ى بالطلبة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 التدريس في الجامعات األردنّية ؟"

تقديرات للإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري والترتيب 

متعلقة بالطلبة العلى فقرات االستبانة التي تقيس درجة توافر معايير الجودة  أعضاء هيئة الّتدريس

 (. 5. وكانت النتائج كما في الجدول )ىمستو في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات ال
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وافر درجة تأعضاء هيئة الّتدريس لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديرات  (5)جدول 
 تنازليا   ، مرتبةىمتعلقة بالطلبة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو المعايير الجودة 

 وفق فقراتها

 الفقرة ةالفقر رقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الّتوافردرجة  الترتيب 

 مرتفعة جًدا 1 0.69 4.32 تقدم الجامعة بيئة تعليمية آمنة للطلبة 35

30 
يتوفر لدى الجامعة دليل لإلجراءات والسياسات 
بحيث يتضمن الطلبة وكل ما يتعلق بهم من 

 تسجيل وخدمات
 مرتفعة 2 0.66 3.98

لكل طالب مرشد أكاديمي منذ دخوله الى يوجد  32
 الجامعة حتى تخرجه منها

 مرتفعة 3 0.97 3.80

34 
تعمل الجامعة على تطوير الطلبة ودعمهم 

 على التعلم التشاركي والذاتي
 مرتفعة 4 0.73 3.65

31 
تهتم الجامعة بإعطاء ورش عمل للطلبة تتعلق 

 التعليمو بالتكنولوجيا واستخدام أدواتها في التعلم 
 مرتفعة 5 0.73 3.62

33 
يتوفر لدى الجامعة لجنة خاصة لمقابلة الطلبة 
ذوي االحتياجات الخاصة لمعرفة درجة قدرتهم 

 على التعلم 
 متوّسطة 6 1.03 3.30

 في تصميم االختباراتمتعلقة بالطلبة المعايير الجودة 
 ىاإللكترونّية المتحانات المستو 

 مرتفعة - 0.57 3.78

درجة توافر معايير أعضمممممممممممممماء هيئة الّتدريس ل( أن تقديرات 5من النتائج في الجدول ) يتبين

الّدرجة ضمممن  كانت ىمتعلقة بالطلبة في تصممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسممتو الالجودة 

(، وبالنسمممممممبة 0.57( وبانحراف معياري )3.78، حيث بلغ المتوسممممممممط الحسممممممممابي لتقديراتهم )المرتفعة

( 4تراوحت بين الّدرجة المرتفعة جدًّا، وعددها فقرة واحدة، والّدرجة المرتفعة، وعددها )قرات فقد للف

طة، وعددها فقرة واحدة. تقدم الجامعة بيئة تعليمية ( "35وقد حّلت الفقرة ) فقرات، والّدرجة المتوسممممممممممممممّ

ودرجة مرتفعة  (0.69) ( وانحراف معياريّ 4.32وبمتوسممممممط حسممممممابي ) ،لرتيب األوّ التّ ب" آمنة للطلبة
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يتوفر لدى الجامعة دليل لإلجراءات والسممممممياسممممممات بحيث يتضمممممممن الطلبة ( "30، وجاءت الفقرة )جدًّا

( وانحراف معياري 3.98الترتيب الثاني بمتوسط حسابي )ب" وكل ما يتعلق بهم من تسجيل وخدمات

 .ودرجة مرتفعة (0.66)

ة لجنممة خمماصممممممممممممممممة لمقممابلممة الطلبممة ذوي يتوفر لممدى الجممامعمم( "33في حين جمماءت الفقرة ) 

( 3.30الترتيب األخير بمتوسممممط حسممممابي )ب" االحتياجات الخاصممممة لمعرفة درجة قدرتهم على التعلم 

طة (1.03وانحراف معياري ) تهتم الجامعة ( "25الترتيب قبل األخير الفقرة )جاء ب، و ودرجة متوسممممممممممممّ

بمتوسمممط حسمممابي  "دواتها في التعلم والتعليمبإعطاء ورش عمل للطلبة تتعلق بالتكنولوجيا واسمممتخدام أ

 .ودرجة مرتفعة (0.73( وانحراف معياري )3.62)

وينص على: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال 

درجة توافر معايير الجودة في تصميم ل أعضاء هيئة التدريستقديرات في  (α≤ 0. 05)الداللة

، لجنسامتغّيرات )في الجامعات األردنّية تعزى إلى ى االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 ؟"الجامعة، الّرتبة األكاديمّية، الكّلّية(

 وقد تّمت اإلجابة عن هذه الّسؤال وفًقا لمتغّيراته، كاتآتي:

 متغّير الجنس: -أ

ودة في درجة توافر معايير الجل التدريسأعضاء هيئة تقديرات للكشف عن داللة الفروق في 

)ذكر،  في الجامعات األردنّية، تبعاً لمتغير الجنسى تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

أنثى(، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديرات أعضاء هيئة التدريس على 
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-Independent Samples t)اختبار "ت" للعينات المستقلة  استبانة الدراسة، كما تم استخدام

test) ( 6، وكانت النتائج كما في الجدول.) 

وافر درجة تل أعضاء هيئة التدريستقديرات نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق في  (6) جدول
متغير الجامعات األردنّية، تبعا  لفي ى معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 الجنس

المتوسط  العدد الجنس المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

متعلقة بعضو المعايير ال
 هيئة التدريس

 0.47 3.67 104 ذكر
-0.258 0.797 

 0.45 3.68 96 أنثى

متعلقة بالمادة المعايير ال
 العلمية

 0.48 3.75 104 ذكر
-0.319 0.750 

 0.46 3.78 96 أنثى

ة متعلقة بالبنيالمعايير ال
 التحتية

 0.53 3.83 104 ذكر
-1.173 0.242 

 0.55 3.92 96 أنثى

 ةمتعلقة بالطلبالمعايير ال
 0.58 3.71 104 ذكر

-1.630 0.105 
 0.55 3.85 96 أنثى

معايير الجودة في تصميم 
اإللكترونّية االختبارات 

 ىالمتحانات المستو 

 0.43 3.73 104 ذكر
 0.39 3.78 96 أنثى 0.391 1.860-

 * دالة إحصائيا

( إلى وجود فروق ظاهرية في المتوسمممممممطات 6تشمممممممير المتوسمممممممطات الحسمممممممابية في الجدول )

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممممممميم االختبارات ل الحسممممممممممممممابية لتقديرات أعضمممممممممممممماء هيئة التدريس

ار تبعًا لمتغير الجنس، وقد تم إجراء اختب، في الجامعات األردنّيةى اإللكترونّية المتحانات المسمممممممممممممتو 
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"ت" للكشمممممف عن داللة الفروق بين تقديرات أعضممممماء هيئة التدريس في ضممممموء متغير الجنس )ذكر، 

 .أنثى(

تقديرات وجود فروق ذات داللة إحصمممممممممممممممائية بين متوسممممممممممممممطات عدم حيث أظهرت النتائج  

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات ل أعضمممممممممماء هيئة التدريس

الجنس، إذ بلغت قيمة "ت" المحسمموبة لهذا المجال  متغّير في الجامعات األردنّية تعزى إلىى المسممتو 

  .(α≤ 0. 05) عند مستوى الداللة ليست ذات داللة إحصائّية( وهذه القيمة 1.860)

تشممممممممممممممير النتائج في الجدول نفسمممممممممممممممه إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصمممممممممممممممائية بين  اكم

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممممميم االختبارات ل أعضمممممممممممماء هيئة التدريستقديرات متوسممممممممممممطات 

ع المجاالت في جميالجنس  متغّير في الجامعات األردنّية تعزى إلىى اإللكترونّية المتحانات المسممتو 

متعلقة المعايير ال ،متعلقة بالمادة العلميةالمعايير ، المتعلقة بعضمممو هيئة التدريسالمعايير الالفرعّية )

( 0.258-حيث تراوحت قيم "ت" المحسوبة لها ما بين ) ،(متعلقة بالطلبةالمعايير ، البالبنية التحتية

 . (α≤ 0. 05) ا عند مستوى الداللة( وهذه القيم غير دالة إحصائيًّ 1.173-و)

 درجة توافر معايير الجودة فيل أعضممممممممممممممماء هيئة التدريستقديرات وبالتالي يمكن القول أن 

 الّنظر عن تتساوى بغّض  في الجامعات األردنّيةى تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 . متغّير الجنس

 متغّير الجامعة )حكومّية، خاّصة(: -ب

ودة في درجة توافر معايير الجل عضاء هيئة التدريسأتقديرات للكشف عن داللة الفروق في 

لجامعة افي الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديرات أعضاء هيئة )حكومّية، خاّصة(
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 Independent)ة، كما تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة التدريس على استبانة الدراس

Samples t-test) ( 7، وكانت النتائج كما في الجدول.) 

درجة ل أعضاء هيئة التدريستقديرات . نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق في 7جدول
 في الجامعاتى المستو توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات 

 الجامعة )حكومّية، خاّصة(األردنّية، تبعا  

المتوسط  العدد الجامعة المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

متعلقة بعضو المعايير ال
 هيئة التدريس

 0.48 3.66 90 حكومّية
-0.274 0.785 

 0.45 3.68 110 خاّصة

متعلقة بالمادة المعايير ال
 العلمية

 0.43 3.70 90 حكومّية
-1.791 0.075 

 0.49 3.82 110 خاّصة

ة متعلقة بالبنيالمعايير ال
 التحتية

 0.47 3.77 90 حكومّية
-2.532 0.012* 

 0.59 3.96 110 خاّصة

 ةمتعلقة بالطلبالمعايير ال
 0.46 3.44 90 حكومّية

-9.156 0.000* 
 0.49 4.06 110 خاّصة

معايير الجودة في تصميم 
االختبارات اإللكترونّية 

 ىالمتحانات المستو 

 0.40 3.65 90 حكومّية
 0.40 3.83 110 خاّصة *0.002 3.168-

 * دالة إحصائيا

( إلى وجود فروق ظاهرية في المتوسمممممممطات 7تشمممممممير المتوسمممممممطات الحسمممممممابية في الجدول )

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممممممميم االختبارات ل الحسممممممممممممممابية لتقديرات أعضمممممممممممممماء هيئة التدريس

 ة(.الجامعة )حكومّية، خاصّ تبعًا لمتغير ، في الجامعات األردنّيةى اإللكترونّية المتحانات المستو 
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وقد تم إجراء اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس في  

ة(ضمممممموء متغير  ، حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصممممممائية الجامعة )حكومّية، خاصممممممّ

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممميم االختبارات ل أعضمممممماء هيئة التدريستقديرات بين متوسممممممطات 

ة المتحمممانمممات المسممممممممممممممتو  ة تعزى إلىى اإللكترونيمممّ ة،  متغّير في الجمممامعمممات األردنيمممّ الجمممامعمممة )حكوميممّ

ة( ة.، خاصمممّ ذات ( وهذه القيمة 3.168-بلغت قيمة "ت" المحسممموبة )إذ  ولصمممالح الجامعات الخاصمممّ

 .(α≤ 0. 05) عند مستوى الداللة داللة إحصائّية

تشممممير النتائج في الجدول نفسممممه إلى وجود فروق ذات داللة إحصممممائية بين متوسممممطات  كما 

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممممممميم االختبارات اإللكترونّية ل أعضممممممممممممممماء هيئة التدريستقديرات 

ة( متغّير في الجامعات األردنّية تعزى إلىى المتحانات المسممممممممممممممتو   في الجامعة )حكومّية، خاصمممممممممممممممّ

ولصممممممممممالح الجامعات  (متعلقة بالطلبةالمعايير ، المتعلقة بالبنية التحتيةالمعايير الالمجالين الفرعّيين )

ة،   اتانهو  ( على الّتوالي،9.156-و) (2.532-) لهما إذ بلغت قيمة "ت" المحسمممممممممممممموبةالخاصمممممممممممممممّ

 . (α≤ 0. 05) عند مستوى الداللة ذواتا داللة إحصائّية متانالقي

وجود فروق ذات داللة إحصمممممائية عدم تشمممممير النتائج في الجدول نفسمممممه إلى من جانب آخر 

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممميم االختبارات ل أعضمممممماء هيئة التدريستقديرات بين متوسممممممطات 

ة(الجامعة )حكومّية، خ متغّير في الجامعات األردنّية تعزى إلىى المسممتو اإللكترونّية المتحانات   اصممّ

 ،(المادة العلميةمتعلقة بالمعايير ، المتعلقة بعضممممممممممممو هيئة التدريسالمعايير الفي المجالين الفرعّيين )

لسمممممممميتا  متانالقي اتانوه ( على الّتوالي،1.791-و) (0.274-) لهما إذ بلغت قيمة "ت" المحسمممممممموبة

 .(α≤ 0. 05) عند مستوى الداللة تي داللة إحصائّيةذوا
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 متغّير الّرتبة األكاديمّية )محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ(: -ج

ودة في درجة توافر معايير الجل أعضاء هيئة التدريستقديرات للكشف عن داللة الفروق في 

لّرتبة افي الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

استخراج المتوسطات الحسابية  تمّ  األكاديمّية )محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ(،

تغّير الّرتبة في ضوء مواالنحرافات المعيارية، لتقديرات أعضاء هيئة التدريس على استبانة الدراسة، 

 (.8الجدول ) وكانت النتائج كما في األكاديمّية،

درجة ل أعضاء هيئة التدريسلتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  (8) جدول
 في الجامعاتى توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 الّرتبة األكاديمّيةاألردنّية، تبعا  لمتغير 
 الّرتبة األكاديمّية

 
 المجاالت

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متعلقة بعضو المعايير ال
 هيئة التدريس

3.70 0.42 3.55 0.45 3.91 0.60 3.64 0.47 

متعلقة بالمادة المعايير ال
 العلمية

3.82 0.43 3.64 0.42 3.82 0.53 3.73 0.62 

 متعلقة بالبنيةالمعايير ال
 التحتية

3.86 0.57 3.86 0.53 3.86 0.49 3.98 0.52 

 متعلقة المعايير ال
 بالطلبة

3.81 0.58 3.64 0.54 3.55 0.50 4.14 0.43 

معايير الجودة في تصميم 
اإللكترونّية االختبارات 

 ىالمتحانات المستو 
3.78 0.39 3.65 0.39 3.81 0.50 3.81 0.43 

( إلى وجود فروق ظاهرية في المتوسمممممممممطات 8تشمممممممممير المتوسمممممممممطات الحسمممممممممابية في الجدول )

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممممممميم االختبارات ل الحسممممممممممممممابية لتقديرات أعضمممممممممممممماء هيئة التدريس
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ولمعرفة  ،الّرتبة األكاديمّيةفي الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى اإللكترونّية المتحانات المسممممممممممممممتو 

درجة ل مسممتوى الداللة اإلحصممائية للفروق في المتوسممطات الحسممابية لتقديرات أعضمماء هيئة التدريس

ات األردنّية، في الجامعى توافر معايير الجودة في تصممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسممتو 

حليل ، تمممممممممممممممم استخدام تالّرتبة األكاديمّية )محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ(تغير تبعًا لم

 (.9(، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول )One Way ANOVAالتباين األحمادي )

 تقديرات أعضاء هيئة التدريسنتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق في  (9) جدول
في الجامعات ى توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو درجة ل

 الّرتبة األكاديمّيةاألردنّية، تبعا  لمتغير 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

متعلقة بعضو هيئة المعايير ال
 التدريس

 0.66 3 1.97 بين المجموعات
 0.21 195 40.11 داخل المجموعات *0.025 3.18

   198 42.07 المجموع

 متعلقة بالمادة العلميةالمعايير ال
 0.43 3 1.30 بين المجموعات

 0.22 196 42.22 داخل المجموعات 0.113 2.02
   199 43.52 المجموع

 تيةبالبنية التحمتعلقة المعايير ال
 0.09 3 0.27 بين المجموعات

 0.30 196 58.69 داخل المجموعات 0.826 0.30
   199 58.96 المجموع

 متعلقة بالطلبةالمعايير ال
 1.66 3 4.97 بين المجموعات

 0.30 196 59.49 داخل المجموعات *0.001 5.45
   199 64.46 المجموع

تصميم معايير الجودة في 
االختبارات اإللكترونّية المتحانات 

 ىالمستو 

 0.28 3 0.85 بين المجموعات
 0.17 196 32.60 داخل المجموعات 0.169 1.70

   199 33.44 المجموع
 * دالة إحصائيا
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تقديرات أعضاء في وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم ( إلى 9تشير النتائج في الجدول )

في  ىدرجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو ل هيئة التدريس

ة ليست وهذه القيم( 1.70إذ بلغت قيمة "ف" )، الّرتبة األكاديمّيةالجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير 

  (.α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) ةإحصائي داللة ذات

تقديرات ي فوجود فروق ذات داللة إحصائية ظهر الّنتائج عدم أّما بالّنسبة لمجاالت الّدراسة فت

درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات ل أعضاء هيئة التدريس

متعلقة بالمادة لامعايير الفي مجالّي ) ،الّرتبة األكاديمّيةفي الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى المستو 

(، 0.30( و )2.02ا )م"ف" المحسوبة له تاقيم بلغتحيث   (متعلقة بالبنية التحتيةالمعايير لا، العلمية

 (. α≤0.05عند مستوى الداللة ) ةإحصائي داللة تان ليستا ذواتيالقيم اتانوه

تقديرات في وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 9وفي المقابل تظهر الّنتائج في الجدول )

درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات ل أعضاء هيئة التدريس

متعلقة بعضو لامعايير الفي مجالّي ) ،الّرتبة األكاديمّيةفي الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى المستو 

 (،5.45( و)3.18ا )م"ف" المحسوبة له تاقيم بلغتحيث  (متعلقة بالطلبةالمعايير ال، هيئة التدريس

 (.α≤0.05عند مستوى الداللة )ة إحصائي داللة تان ذواتاالقيم اتانوه

لجودة درجة توافر معايير ال تقديرات أعضاء هيئة التدريسفي وللكشف عن مصدر الفروق 

لّرتبة افي الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

، تم إجراء (لبةمتعلقة بالطالمعايير ال، متعلقة بعضو هيئة التدريسالمعايير الفي مجالّي ) ،األكاديمّية

 (.10كما هو موضح في الجدول )  "Scheffeمقارنات بعدية باستخدام طريقة "شيفيه""
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للكشف عن مصدر الفروق   "Scheffeنتائج المقارنات البعدية بطريقة "شيفيه""( 10) الجدول
درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية ل في تقديرات أعضاء هيئة التدريس

 الّرتبة األكاديمّيةفي الجامعات األردنّية، تبعا  لمتغير ى المتحانات المستو 

 الّرتبة األكاديمّية المجال
 أستاذ  أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر 
 3.64 3.91 3.55 3.70 -س

معايير ال
متعلقة بعضو ال

 هيئة التدريس

 0.06 0.21 0.15 - 3.70 محاضر
 0.09 *0.36 - - 3.55 أستاذ مساعد
 0.27 - - - 3.91 أستاذ مشارك

معايير ال
متعلقة ال

 بالطلبة

 الّرتبة األكاديمّية
 أستاذ  أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر 
 4.14 3.55 3.64 3.81 -س

 0.33 0.26 0.17 - 3.81 محاضر
 *0.50 0.09 - - 3.64 أستاذ مساعد
 *0.59 - - - 3.55 أستاذ مشارك

 = المتوسط الحسابي -س   (  ≤ 0.05* دالة إحصائيا عند مستوى )

( أن مصدر الفروق الدالة إحصائيا بين تقديرات أعضاء هيئة 10تبين النتائج في الجدول )

في  ىتوافر معايير الجودة في تصممممممممممممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسممممممممممممتو درجة ل التدريس

ئة ، كانت بين أعضممممممممماء هي(متعلقة بعضمممممممممو هيئة التدريسالمعايير في مجال )الالجامعات األردنّية، 

أستاذ )ة من رتب ، ولصالح أعضاء هيئة التدريسو)أستاذ مشارك(( أستاذ مساعد)من رتبة  التدريس 

  .(مشارك

( أن مصدر الفروق الدالة إحصائيا بين تقديرات أعضاء هيئة 10تبين النتائج في الجدول )

في  ىدرجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسممممممممممممتو ل التدريس

ن م ، كانت بين أعضمممممممممممممماء هيئة التدريس (متعلقة بالطلبةالمعايير في مجال )الالجامعات األردنّية، 

من رتبة )أسمممتاذ( من جهة  أعضممماء هيئة التدريسو)أسمممتاذ مشمممارك( من جهة و ( أسمممتاذ مسممماعد)رتبة 

 .(أستاذ)من رتبة  ، ولصالح أعضاء هيئة التدريسأخرى
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ئة تقديرات أعضممممممممممممممماء هيارتقت الّرتبة األكاديمّية زادت وهذه النتيجة تشممممممممممممممير إلى انه كلما 

في  ىتصممممممممممممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسممممممممممممتو درجة توافر معايير الجودة في ل التدريس

 الجامعات األردنّية بشكل عام.

 متغّير الكّلّية )علمّية، إنسانّية، صّحّية(: -د

ودة في درجة توافر معايير الجل أعضاء هيئة التدريستقديرات للكشف عن داللة الفروق في 

لكّلّية )علمّية، افي الجامعات األردنّية، تبعاً لمتغير ى تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديرات أعضاء هيئة  تمّ  إنسانّية، صّحّية(،

 (.11وكانت النتائج كما في الجدول ) في ضوء متغّير الكّلّية،التدريس على استبانة الدراسة، 

درجة ل أعضاء هيئة التدريسلتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ( 11) جدول
 في الجامعاتى توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 الكّلّيةاألردنّية، تبعا  لمتغير 

 الكّلّية
 

 المجاالت

 صّحّية إنسانّية علمّية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.45 3.54 0.43 3.76 0.49 3.65 متعلقة بعضو هيئة التدريسالمعايير ال
 0.45 3.69 0.43 3.84 0.53 3.71 متعلقة بالمادة العلميةالمعايير ال
 0.60 3.93 0.51 3.86 0.55 3.86 متعلقة بالبنية التحتيةالمعايير ال

 متعلقة المعايير ال
 0.57 3.68 0.52 3.79 0.63 3.84 بالطلبة

معايير الجودة في تصميم االختبارات 
 ىاإللكترونّية المتحانات المستو 

3.73 0.42 3.80 0.39 3.67 0.42 
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المتوسممممممممطات ( إلى وجود فروق ظاهرية في 11تشممممممممير المتوسممممممممطات الحسممممممممابية في الجدول )

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممممممميم االختبارات ل الحسممممممممممممممابية لتقديرات أعضمممممممممممممماء هيئة التدريس

سمممتوى الداللة ، ولمعرفة مالكّلّيةفي الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى اإللكترونّية المتحانات المسمممتو 

افر معايير درجة تو ل يساإلحصمممممائية للفروق في المتوسمممممطات الحسمممممابية لتقديرات أعضممممماء هيئة التدر 

متغير في الجامعات األردنّية، تبعًا لى الجودة في تصمممممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسمممممتو 

(، One Way ANOVA، تمممممممممم استخدام تحليل التباين األحمممممممممادي )الكّلّية )علمّية، إنسانّية، صّحّية(

 (.12وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول )

 تقديرات أعضاء هيئة التدريسنتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق في  (12) جدول
في الجامعات ى درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو ل

 الكّلّيةاألردنّية، تبعا  لمتغير 
مجموع  مصدر التباين المجاالت

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

و متعلقة بعضالمعايير ال
 هيئة التدريس

 0.77 2 1.55 بين المجموعات
 0.21 196 40.53 داخل المجموعات *0.025 3.74

   198 42.07 المجموع

ة متعلقة بالمادالمعايير ال
 العلمية

 0.48 2 0.97 بين المجموعات
 0.22 197 42.56 داخل المجموعات 0.110 2.23

   199 43.52 المجموع

ية متعلقة بالبنالمعايير ال
 التحتية

 0.08 2 0.15 بين المجموعات
 0.30 197 58.81 داخل المجموعات 0.775 0.26

   199 58.96 المجموع

 بةمتعلقة بالطلالمعايير ال
 0.36 2 0.72 بين المجموعات

 0.32 197 63.74 المجموعات داخل 0.329 1.12
   199 64.46 المجموع

معايير الجودة في 
تصميم االختبارات 

اإللكترونّية المتحانات 
 ىالمستو 

 0.29 2 0.57 بين المجموعات
 0.17 197 32.87 داخل المجموعات 0.183 1.71

   199 33.44 المجموع
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 * دالة إحصائيا

تقديرات أعضاء في وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم ( إلى 12تشير النتائج في الجدول )

في  ىدرجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو ل هيئة التدريس

 داللة ة ليست ذاتوهذه القيم( 1.71الكّلّية، إذ بلغت قيمة "ف" )الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير 

  (.α ≤ 0.05توى الداللة )عند مس ةإحصائي

تقديرات ي فوجود فروق ذات داللة إحصائية أّما بالّنسبة لمجاالت الّدراسة فتظهر الّنتائج عدم 

درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات ل أعضاء هيئة التدريس

، المادة العلميةمتعلقة بالمعايير الفي مجاالت )الكّلّية، في الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى المستو 

 ا" المحسوبة له"ف ةقيم بلغتحيث   (متعلقة بالطلبةالمعايير ، المتعلقة بالبنية التحتيةالمعايير ال

عند مستوى الداللة  ةإحصائي داللة القيم ليست ذوات هذه(، و 1.12)و (0.26( و)2.23)

(α≤0.05 .) 

تقديرات في وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 12الجدول ) وفي المقابل تظهر الّنتائج في

درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات ل أعضاء هيئة التدريس

و هيئة متعلقة بعضالمعايير الالكّلّية، في مجال )في الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى المستو 

عند مستوى ة إحصائي داللة ة ذاتالقيم ذه(، وه3.74"ف" المحسوبة ) ةقيم بلغتحيث   (التدريس

 (.α≤0.05الداللة )

لجودة درجة توافر معايير ال تقديرات أعضاء هيئة التدريسفي وللكشف عن مصدر الفروق 

 ،لكّلّيةافي الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 
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، تم إجراء مقارنات بعدية باستخدام طريقة (متعلقة بعضو هيئة التدريسالمعايير الي مجال )ف

 (.13كما هو موضح في الجدول )  "Scheffe"شيفيه""

للكشف عن مصدر الفروق   "Scheffeنتائج المقارنات البعدية بطريقة "شيفيه""( 13) الجدول
 معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّيةدرجة توافر ل في تقديرات أعضاء هيئة التدريس
 الكّلّيةفي الجامعات األردنّية، تبعا  لمتغير ى المتحانات المستو 

 = المتوسط الحسابي -س

( أن مصدر الفروق الدالة إحصائيا بين تقديرات أعضاء هيئة 13تبين النتائج في الجدول )

في  ىدرجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسممممممممممممتو ل التدريس

ئة ، كانت بين أعضممممممممماء هي(متعلقة بعضمممممممممو هيئة التدريسالمعايير في مجال )الالجامعات األردنّية، 

حّية(( اإلنسمممممممممممممانّية)في الكّلّيات التدريس  ّيات في الكلّ  ، ولصمممممممممممممالح أعضممممممممممممماء هيئة التدريسو)الصمممممممممممممّ

  .(الّصحّية)

 

 

 

 

 الكّلّية المجال
 صّحّية إنسانّية علمّية 
 3.54 3.76 3.65 -س

معايير ال
متعلقة بعضو ال

 هيئة التدريس

 0.11 0.09 - 3.65 علمّية

 0.22 - - 3.76 إنسانّية
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج

فاقها إليها الدراسة الحالية، ودرجة اتيتناول هذا الفصل مناقشة ألبرز النتائج التي توصلت 

مع بعض الدراسات السابقة ذات الّصلة، كما يتضمن مجموعة من التوصيات في ضوء النتائج التي 

 توصلت إليها الدراسة.

النتائج المتعلقة بالسؤال األول وينص على: "ما درجة توافر معايير الجودة في تصميم مناقشة 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ى المتحانات المستو االختبارات اإللكترونّية 

 األردنّية؟"

أعضاء هيئة ( أن تقديرات 1أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال والواردة في الجدول )

كانت  ىدرجة توافر معايير الجودة في تصمممممممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسمممممممتو ل الّتدريس

درجة الضممممممممن أعضممممممماء هيئة الّتدريس لكاّفة المجاالت تقديرات  كانت كما، المرتفعةدرجة الضممممممممن 

ا. وقد حّل مجال )ال مجال  الترتيب األول، وجاءب (متعلقة بالبنية التحتيةالمعايير المرتفعة أيضمممممممممممممممً

الترتيب ( بمميمةالعلمتعلقمة بمالممادة المعمايير الثّماني،  ومجمال )الالترتيمب ( بممتعلقمة بمالطلبمةالمعمايير )ال

ذه الّنتيجة الّرابع. ويمكن عزو هالترتيب ( بمتعلقة بعضمممممممممممو هيئة التدريسالمعايير ومجال )ال الثّالث،

إلى الّتوّجه العام لدى الجامعات نحو تطبيق اختبارات المسممممممتوى إلكترونًيا، بسممممممبب زيادة عدد الّطلبة 

وتتفق هذه الّنتيجة مع نتيجة دراسممممممممة  من جهة، وسممممممممهولة التّقييم ورصممممممممد العالمات من جهة أخرى،

سمممتخدام االختبارات االلكترونية وتفضممميلها عن اأّكدت ميل الطلبة الى اّلتي  (2017دراسمممة حسمممنين )

 .االختبارات الورقية
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وينص على: "ما درجة توافر معايير الجودة  الفرع االول الولالنتائج المتعلقة بالسؤال امناقشة 

من وجهة  ىريس في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو متعلقة بعضو هيئة التدال

 نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنّية ؟"

ر درجة توافأعضاء هيئة الّتدريس ل( أن تقديرات 2في الجدول ) أظهرت نتائج الّدراسة والواردة

 ىلمستو االختبارات اإللكترونّية المتحانات امتعلقة بعضو هيئة التدريس في تصميم المعايير الجودة 

 ما بينلها  يسأعضاء هيئة التّدر تقديرات  تراوحت، وبالنسبة للفقرات فقد الّدرجة المرتفعةكانت ضمن 

أشجع الطلبة على التعلم التعاوني في ( "6وقد حّلت الفقرة ) .لمتوسطةالمرتفعة والّدرجة ارجة دّ ال

أفضل استخدام  االختبارات ( "3وجاءت الفقرة ) ،لرتيب األوّ التّ ب" استخدام المصادر اإللكترونّية

سن وال مرعي حوتتفق هذه الّنتيجة مع نتيجة دراسة  الترتيب الثاني.ب" اإللكترونّية على الورقية

 نحو االختبارات بجامعة نجران المعرفية التدريس هيئة أعضاء اتجاهات التي كشفت أن (2016)

 (2017حسنين )تتفق نتيجة هذه الّدراسة إلى حّد ما مع نتيجة دراسة كما  .جابيةيإ كانت اإللكترونية

أيضًا  و ستخدام االختبارات االلكترونية وتفضيلها عن االختبارات الورقية.اأّكدت ميل الطلبة الى  اّلتي

( التي أوضحت أن أعضاء هيئة التدريس يحملون 2017تتفق النتيجة مع نتيجة دراسة الجديع )

ويمكن أن تعزى هذه الّنتيجة إلى سهولة رصد  اتجاهات ايجابية نحو االختبارات االلكترونية.

العالمات، وتخفيف عبء تصحيح االختبارات الورقّية في ظّل ضيق الوقت المخّصص لرفع الّنتائج 

 من جهة، وزيادة أعداد الّطلبة في الّشعب من جهة أخرى. 

ر ، الترتيب األخيب" الختبارات اإللكترونّية بشممممممكل دائماسممممممتخدم ا( "2في حين جاءت الفقرة )

ويمكن تفسمممممممممممير هذه الّنتيجة بأّن أعضممممممممممماء هيئة الّتدريس ينّوعون بأشمممممممممممكال االختبارات تبًعا لطبيعة 

المسممماقات الّدراسمممّية وموضممموعاتها، فبعضمممها ال يناسمممبها االختبارات اإللكترونّية كاالختبارات المعتمدة 
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التجمماوب ( "13الترتيممب قبممل األخير الفقرة )جمماء بممو ات، والعرض وغيرهمما. على األداء، والمشممممممممممممممروعمم

في  ويمكن تفسمممممير هذه الّنتيجة بتعّذر ذلك ".السمممممريع على اسمممممتفسمممممارات الطلبة عن محتوى االختبار

كثير من األحيان، بسممممممممممممممبب تقديم االختبارات في نفس الوقت ألكثر من شممممممممممممممعبة، ووجود أكثر من 

يعة الّطلبة في المرحلة الجامعّية المسممممممتندة إلى االعتماد على الّذات، في مراقب، إضممممممافة إلى أّن طب

 فهم محتوى االختبارات.  

وينص على: "ما درجة توافر معايير الجودة الول الفرع الثاني االنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة 

نظر  من وجهةى المستو متعلقة بالمادة العلمية في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات ال

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنّية ؟"

درجة أعضممممممممماء هيئة الّتدريس ل( أن تقديرات 3في الجدول ) أظهرت نتائج الّدراسمممممممممة والواردة

 ىمتعلقة بالمادة العلمية في تصمممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسمممتو التوافر معايير الجودة 

ما لها  يسأعضممممماء هيئة الّتدر تقديرات  تراوحت، وبالنسمممممبة للفقرات فقد ة المرتفعةالّدرجكانت ضممممممن 

( فقرات، والمممّدرجمممة 7المرتفعمممة جمممًدا وعمممددهممما فقرة واحمممدة، والمممّدرجمممة المرتفعمممة وعمممددهممما )رجمممة دّ الممم بين

ء دُيْعَلُن عن جداول االختبارات بوقت مبكر قبل ب ( "23وقد حّلت الفقرة ) وعددها فقرتان. لمتوسطةا

تتميز جممداول االختبممارات ( "22وجمماءت الفقرة ) ،درجممة مرتفعممة جممًداوبممل رتيممب األوّ التّ بمم" االختبممارات

ارات وتعزى هاتان الّنتيجتان إلى أّن إعالن جداول االختب .درجة مرتفعةوبالترتيب الثاني ب" بالوضمموح

بوقت مبّكر ووضمممموح جداول االختبارات هما أمران تنظيمّيان أسمممماسممممّيان، وواضممممحان ضمممممن األجندة 

 الّسنوّية للجامعات.
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 "يمنح للطلبمة التغمذيمة الراجعمة الكترونيمًا لتحقيق الفهم لمديهم ( "19في حين جماءت الفقرة ) 

طةوبخير الترتيب األب ّية ويمكن تفسمممممير هذه الّنتيجة بأّن برمجّيات االختبارات اإللكترون، درجة متوسمممممّ

الحالّية المسممممممممممتخدمة في بعض الجامعات ال تقّدم تغذية راجعة للمفحوصممممممممممين، أو قد تعزى إلى عدم 

بقّية لرغبة بعض أعضاء هيئة الّتدريس بتقديم تغذية راجعة إلكترونّية للّطلبة حّتى ال يحدث تشويش 

اسممممممممممممممتعممال ( "18الترتيمب قبمل األخير الفقرة )جماء بمو الّطلبمة الّمذين يقمّدمون االختبمارات اإللكترونيمّة. 

أنماط مختلفة من الوسممممممائط المتعددة مثل الرسمممممموم، النصمممممموص، الفيديو، مما يسمممممماعد على بقاء أثر 

طةب" التعلم إلى مزيد   الّتدريسمممممّيةأعضممممماء الهيئة  حاجة الّنتيجة إلى تفسمممممير هذهويمكن  .درجة متوسمممممّ

 الّتدريب حول إعداد هذه األنماط المتعّددة من األسمممممئلة، وميلهم نحو أسمممممئلة االختيار من متعّدد.من 

التي أشارت الى ضرورة رفع  (2015آل ملوذ ، و الشربيني )و تتفق هذه النتيجة مع  نتيجة دراسة 

فت ات التحصممممممممميلية اإللكترونية. وقد اختلالكفاءة المهنية ألعضممممممممماء هيئة التدريس في إعداد االختبار 

 ،( التي توصممممملت الى تسممممماوي أثر أنماط اإلسمممممتجابة 2017هذه النتيجة مع نتيجة دراسمممممة السممممملمي )

وهي اسمممممممتجابة القائمة المنسمممممممدلة و اسمممممممتجابة اإلختيار من متعدد على اإلختبارات اإللكترونية ؛ مع 

 إختالف عينة الدراسة وهي الطلبة . 

وينص على: "ما درجة توافر معايير الجودة  ول الفرع الثالثاال النتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة 

جهة نظر من و ى متعلقة بالبنية التحتية في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو ال

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنّية ؟"

درجة أعضممممممممماء هيئة الّتدريس ل( أن تقديرات 4في الجدول ) أظهرت نتائج الّدراسمممممممممة والواردة

 ىمتعلقة بالبنية التحتية في تصممممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسممممتو التوافر معايير الجودة 

قد و  جاءت جميعها ضممممممممممن الّدرجة المرتفعة.، وبالنسمممممممممبة للفقرات فقد الّدرجة المرتفعةكانت ضممممممممممن 
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 لرتيب األوّ التّ ب" ادر التعلم لعدد كافي من سمممممممممممممماعات الدوامتفتح المكتبة ومصمممممممممممممم( "28حّلت الفقرة )

ة، إذ يتم تقممديم  ،درجممة مرتفعممةوبمم وتعكس هممذه الّنتيجممة واقع مصممممممممممممممممادر الّتعّلم في الجممامعممات األردنيممّ

ت الفقرة وجاءالخدمة فيها لسممممماعات متأّخرة بعد انتهاء المحاضمممممرات؛ إلتاحة الفرصمممممة للّطلبة للبحث.

 احتياجات ومتطلبات الطلبة وأعضمماء هيئة التدريس مثل تتوفر لدى المكتبة ومصممادر التعلم ( "26)

 تفسمممممممممممممميريمكن و  .درجة مرتفعةوبالترتيب الثاني ب" من المجالت والكتب والدوريات األجنبية والعربية

شممممممممممممممتراكها اهذه الّنتيجة إلى اهتمام الجامعات األردنّية بتوفير الكتب والمراجع والمجاّلت، من خالل 

 في مكتبات ومواقع بحث عالمية تتيح للّطلبة الوصول إليها إلكترونًيا. 

لممدى الجممامعممة مختبرات حمماسمممممممممممممموبيممة متعممددة مجهزة بممأدوات ( "29في حين جمماءت الفقرة ) 

ا جاء فرغم أّن هذه الفقرة جاءت بالّترتيب األخير إاّل أّن تقديرهالترتيب األخير ، ب" تكنولوجية حديثة

تفعة، ويمكن عزو ذلك إلى أّن مختبرات الحاسوب أصبحت جزًءا أساسًيا من البنية الّتحتّية بدرجة مر 

سمممات الّتعليم العالي، وبالتّالي فإّن  ألي جامعة، كما أّن الجامعات تخضمممع لمعايير هيئة اعتماد مؤسمممّ

 راتا و آخرونميو تختلف هذه النتيجة عن دراسممة توفير هذا المختبرات يعّد شممرًطا أسمماسممًيا لالعتماد.

Mairataet.al,2012)    ( نم، السبانيةت امعان الجودة في الجاضماتطبيق نظام قع والتحليل  

عدم وجود منها وجود صمممعوبات ومتطلبات، نذكر  نع تمعالجاباالجودة  ل اسمممتجواب مسمممؤؤليخال

الجودة، الحاجة لتحديد سياسة ن الجودة، الحاجة لتحديد أهداف لضمافي بعض األحيان مسمممممممممممممؤول 

 .للموارد التكنولوجيةاءات أو األساليب، نقص المتخصصين في إدارة الجودة، الحاجة رالجاضع وو

جامعة خدمات المكتبة اإللكترونية التي تلبي المعايير تقدم ال( "25الترتيب قبل األخير الفقرة )جاء بو 

ي ويمكن أن تعزى هذه الّنتيجة إلى سممممممممممممممع .درجة مرتفعةبو " الدولية وتأمين إحتياجات الطلبة للتعلم
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الجامعات إلى الحصمممول على االعتماد الخارجّي العربّي والّدولي، كما أّنها تسمممعى لمواكبة الّتوّجهات 

 عصر الورقّي إلى اإللكترونّي.الحديثة للّتحّول من ال

وينص على: "ما درجة توافر معايير الجودة  ول الفرع الرابعاال النتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة 

جهة نظر من و ى متعلقة بالطلبة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو المتعلقة ال

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنّية ؟"

درجة أعضممممممممماء هيئة الّتدريس ل( أن تقديرات 5الجدول ) أظهرت نتائج الّدراسمممممممممة والواردة في

كانت  ىمتعلقة بالطلبة في تصمممممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسمممممتو التوافر معايير الجودة 

ا فقرة واحدة، هتراوحت بين الّدرجة المرتفعة جدًّا، وعدد، وبالنسممبة للفقرات فقد الّدرجة المرتفعةضمممن 

طة، وعددها فقرة واحدة.4والّدرجة المرتفعة، وعددها ) وقد حّلت الفقرة  ( فقرات، والّدرجة المتوسممممممممممممممّ

يمكن تفسممممممممممممممير و ، درجة مرتفعة جدًّابو  لرتيب األوّ التّ ب" تقدم الجامعة بيئة تعليمية آمنة للطلبة( "35)

ة في توفير أجواء مريحة وجاذبة وآمنة للّطلبة  هذه الّنتيجة إلى تنافس الجامعات الحكومّية والخاصممممممممممّ

الستقطاب المزيد منهم، على أّن البيئة اتآمنة من أهم مصادر جذب الّطلبة للتسجيل في الجامعات، 

لبة ذبة الستقطاب مزيد من الطّ لذا تحرص الجامعات الحكومّية والخاّصة على توفير بيئة مريحة وجا

يتوفر لدى الجامعة دليل لإلجراءات والسمممممممممممياسممممممممممات ( "30وجاءت الفقرة )األردنيين والعرب وغيرهم. 

 .ة مرتفعةدرجبو الترتيب الثاني ب" بحيث يتضمممممممممممممن الطلبة وكل ما يتعلق بهم من تسممممممممممممجيل وخدمات

ر هذه الّنتيجة بتوفير عمادات شمممممممؤون الّطلبة ومديرّيات  ات أدّلة القبول والّتسمممممممجيل في الجامعوتفسمممممممّ

ياسممممممممات، باعتبارها من أسممممممممس العمل الجامعّي اإلدارّي والفّنّي.  هذا  وتختلف نتيجةلإلجراءات والسممممممممّ

ضع  الحاجة لتحديد ووالتي كشممفت  )  (Mairata et.al,2012 ميراتا و آخروندراسممة البحث عن 

 .السبانيةت امعاالجان الجودة في ضمانظام ل اءات أو األساليبرالجا
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يتوفر لدى الجامعة لجنة خاصة لمقابلة الطلبة ذوي االحتياجات ( "33في حين جاءت الفقرة ) 

ير هذه ويمكن تفس ،درجة متوّسطةبو الترتيب األخير ب" الخاصة لمعرفة درجة قدرتهم على التعلم

رًصا ي يتيح لجميع األفراد فالّنتيجة بحاجة الجامعات إلى مزيد من الّتوّجه نحو المنحى الجامع اّلذ

مالئمة للّتعّلم من حيث الّدخول لنظام الّتعليم العالي، والمشاركة في األنشطة الجامعّية، وتكييف 

تهتم ( "25الترتيب قبل األخير الفقرة )جاء بو  أنظمة التّقويم اإللكترونّية لتناسب قدراتهم وحاجاتهم.

درجة بو  "كنولوجيا واستخدام أدواتها في التعلم والتعليمالجامعة بإعطاء ورش عمل للطلبة تتعلق بالت

فرغم أّن هذه الفقرة جاءت في المركز قبل األخير، فإّنها تشير إلى أّن الجامعات تقّدم ورش  .مرتفعة

عمل للّطلبة تتعّلق بالتكنولوجيا واستخدام أدواتها في التعلم والتعليم، ويمكن تفسير ذلك بأّن ماّدة 

 ب جامعة إجبارّي لجميع الّطلبة وفي جميع الجامعات األردنّية الحكومّية والخاّصة.الحاسوب متطلّ 

بحيث أوصى بعمل ورشات عمل ودورات تدريبية  (2018دراسة المومني )ولم تتفق هذه النتيجة مع 

 لجميع الطلبة والعاملين في الجامعة للتعرف على الجودة وأهميتها في الجامعة.

وينص على: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة 

درجة توافر معايير الجودة في ل أعضاء هيئة التدريستقديرات في  (α≤ 0. 05) مستوى الداللة 

ّيرات متغفي الجامعات األردنّية تعزى إلى ى تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

 ؟"، الجامعة، الّرتبة األكاديمّية، الكّلّية(الجنس)

 بمتغّير الجنس: النتائج المتعلقةمناقشة  -أ

وجود فروق ذات داللة إحصممممائية بين عدم  ( 6الجدول ) والواردة في نتائج الّدراسممممةأظهرت 

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممممميم االختبارات ل أعضمممممممممممماء هيئة التدريستقديرات متوسممممممممممممطات 

يمة "ت" الجنس، إذ بلغت ق متغّير في الجامعات األردنّية تعزى إلىى اإللكترونّية المتحانات المسممممتو 
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 ≥α)عند مستوى الداللة  ليست ذات داللة إحصائّية( وهذه القيمة 1.860المحسوبة لهذا المجال )

0. 05). 

ء ات أعضمممممماكما أظهرت الّنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصممممممائية بين متوسممممممطات تقدير 

هيئة التدريس لدرجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستوى في 

عضممممممممممممو المعايير المتعلقة بالجامعات األردنّية تعزى إلى متغّير الجنس في جميع المجاالت الفرعّية )

يير المتعلقة المتعلقة بالبنية التحتية، المعاهيئة التدريس، المعايير المتعلقة بالمادة العلمية، المعايير 

( وهذه القيم غير 1.173-( و)0.258-، حيث تراوحت قيم "ت" المحسمممممممممممممموبة لها ما بين )بالطلبة(

(  2017. وتتفق هذه الّنتيجة مع نتيجة دراسة القدرة )(α≤ 0. 05) دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة

ن متوسمممممممطات تقدير أفراد عينة الدراسمممممممة لمسمممممممتوى تطبيق بعدم وجود فروق ذات داللة إحصمممممممائية بي

معايير الجودة الشممممماملة في الدراسمممممات العليا في الجامعات الفلسمممممطينية تعزى لمتغيرات : الدراسمممممة ، 

والجنس، والجامعة ، والمسمممممممممممممتوى الدراسمممممممممممممي. وتتقاطع هذه الّنتيجة جزئيًّا مع نتيجة دراسمممممممممممممة الخزي 

البممات الطالب نتممائج بين فروق جممدتو  ال أنممه ( اّلتي خلصممممممممممممممممت إلى2016) االختبممار  في والطممّ

( التي 2017الجنس. وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسمممممممممممممممة ال جديع) لمتغّير تعزى اإللكتروني

أوضممممممممممحت أن أعضمممممممممماء هيئة التدريس يحملون اتجاهات ايجابية نحو االختبارات االلكترونية إال أن 

 أعلى من الذكور.إتجاهات أعضاء هيئة التدريس اإلناث كانت 

 درجة توافر معايير الجودة فيل أعضممممممممممممممماء هيئة التدريستقديرات وبالتالي يمكن القول أن 

 الّنظر عن تتساوى بغّض  في الجامعات األردنّيةى تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو 

ويمكن عزو هذه الّنتيجة بأّن توّجه أعضممممممممممممممماء هئية الّتدريس في الجامعات األردنّية  .متغّير الجنس

ة لدى  نحو اسممممممممتخدام االختبارات اإللكترونّية غير نابع من متغّير الجنس، فال يوجد شممممممممروط خاصممممممممّ
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 والجامعات األردنّية تتعّلق بتدريس مساقات أكاديمّية محّددة من قبل أعضاء هيئة الّتدريس الّذكور أ

اإلناث، وبالتّالي فإّن األهّم هو تحقيق أهداف المسممممممماقات الّتعليمّية، مما يعني توزيع الذكور واإلناث 

صممممممممات، لذا فتوّجه أعضمممممممماء هيئة الّتدريس نحو اسممممممممتخدام االختبارات  في جميع األقسممممممممام والّتخصممممممممّ

 اإللكترونّية قد يتبع طبيعة الّتخّصصات وسياسة الجامعة.

 لمتعّلقة بمتغّير الجامعة )حكومّية، خاّصة(:مناقشة الّنتائج ا -ب

وجود فروق ذات داللة إحصمممممممممممممممائية بين ( 7الجدول ) والواردة في نتائج الّدراسمممممممممممممممةأظهرت 

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممممميم االختبارات ل أعضمممممممممممماء هيئة التدريستقديرات متوسممممممممممممطات 

ة المتحمممانمممات المسممممممممممممممتو  ة تعز ى اإللكترونيمممّ ة،  متغّير ى إلىفي الجمممامعمممات األردنيمممّ الجمممامعمممة )حكوميممّ

ة( ة.، خاصمممّ ذات ( وهذه القيمة 3.168-إذ بلغت قيمة "ت" المحسممموبة ) ولصمممالح الجامعات الخاصمممّ

. ويمكن عزو هذه النتيجة إلى سممممممعي الجامعات (α≤ 0. 05) عند مسممممممتوى الداللة داللة إحصممممممائّية

ة وتنافسمممممممممها في تحقيق معايير الجودة لجذب مزيد من الّطلبة إليها، في حين أّن القبول في  الخاصمممممممممّ

ة أكثر  الجامعات الحكومّية يخضمممممممممع لمعايير القبول الموّحد، وبالتّالي قد تحرص الجامعات الخاصمممممممممّ

الجودة في تصممممممممممممممميم االختبارات اإللكترونّية الختبارات  من الجامعات الحكومّية على توفير معايير

 المستوى.  

ضممماء أعتقديرات النتائج في وجود فروق ذات داللة إحصمممائية بين متوسمممطات  أظهرت كما 

في  ىدرجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو ل هيئة التدريس

ة( متغّير لىالجامعات األردنّية تعزى إ معايير لافي المجالين الفرعّيين ) الجامعة )حكومّية، خاصمممممممممممممممّ

ة،  (متعلقة بالطلبةالمعايير ، المتعلقة بالبنية التحتيةال لغت قيمة "ت" إذ بولصممممالح الجامعات الخاصممممّ

د عن ذواتا داللة إحصممممممائّية متانالقي اتانوه ( على الّتوالي،9.156-و) (2.532-) لهما المحسمممممموبة
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. ويمكن عزو هذه الّنتيجة إلى اهتمام الجامعات الخاّصة بالبنية الّتحتّية (α≤ 0. 05) الداللةمستوى 

ة من ناحية وأكاديمي من ناحية أخرى لجذب الّطلبة وتلبي لتحقيق الكفاءة التنافسممممممية كبعد اسممممممتثماري

 معايير هيئة اعتماد الّتعليم العالّي.

وجود فروق ذات داللة إحصمممممممائية بين متوسمممممممطات عدم النتائج إلى  من جانب آخر أظهرت

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممممممميم االختبارات اإللكترونّية ل أعضممممممممممممممماء هيئة التدريستقديرات 

ة( متغّير في الجامعات األردنّية تعزى إلىى المتحانات المسممممممممممممممتو   في الجامعة )حكومّية، خاصمممممممممممممممّ

إذ  ،(العلمية متعلقة بالمادةالمعايير ، الة التدريسمتعلقة بعضممممممممممممممو هيئالمعايير الالمجالين الفرعّيين )

ي تا ذواتسلي متانالقي اتانوه ( على الّتوالي،1.791-و) (0.274-) لهما بلغت قيمة "ت" المحسوبة

. وتبدو هذه الّنتيجة منطقية ويمكن أن تعزى إلى (α≤ 0. 05) عند مسمممممتوى الداللة داللة إحصمممممائّية

الّتدريس والمعايير المتعّلقة بالماّدة العلمّية هي معايير عاّمة بغّض الّنظر أّن معايير أعضمممممممممماء هيئة 

( التي أشارت الى عدم وجود فروق ذات 2017و تتفق هذه النتيجة مع دراسة القدرة)  عن الجامعة.

داللة إحصممائية بين متوسممطات تقدير أفراد عينة الدراسممة لمسممتوى تطبيق معايير الجودة الشمماملة في 

و  ،والجامعة  ،والجنس ،سممممممممممممات العليا في الجامعات الفلسممممممممممممطينية تعزى لمتغيرات : الدراسممممممممممممة الدرا

 المستوى الدراسي.

 مناقشة متغّير الّرتبة األكاديمّية )محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ(: -ج

تقديرات في وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم ( إلى 9في الجدول ) أظهرت الّنتائج الواردة

درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات ل أعضاء هيئة التدريس

وهذه ( 1.70إذ بلغت قيمة "ف" )، الّرتبة األكاديمّيةفي الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى المستو 

هذه الّنتيجة مع نتيجة وتتفق  (.α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) ةإحصائي داللة ة ليست ذاتالقيم
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عدم وجود فروق بين متوسط تقديرات أعضاء هيئة اّلتي أشارت ب( 2015آل ملوذ، والشربيني )دراسة 

قت هذه النتيجة كما اتف .لكترونيةالتدريس في درجة إلتزامهم بتحقيق معايير الجودة في االختبارات اإل

وق ذات داللة إحصائية بين استجابات أظهرت عدم وجود فر التي  (2011) عبابنةمع نتيجة دراسة 

 .عينة الدراسة تعزى لمتغيرات الرتبة األكاديمية والمؤهل والجنسية

 يستقديرات أعضاء هيئة التدر في وجود فروق ذات داللة إحصائية كما وأظهرت الّنتائج عدم 

ي الجامعات فى درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو ل

متعلقة المعايير ال ،متعلقة بالمادة العلميةالمعايير الفي مجالّي ) ،الّرتبة األكاديمّيةاألردنّية، تبعاً لمتغير 

تان ليستا القيم اتان(، وه0.30( و )2.02ا )م"ف" المحسوبة له تاقيم بلغتحيث   (بالبنية التحتية

 (. α≤0.05عند مستوى الداللة ) ةإحصائي داللة ذواتي

تقديرات في وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 9وفي المقابل أظهرت الّنتائج في الجدول )

درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات ل أعضاء هيئة التدريس

متعلقة بعضو ال اييرمعالفي مجالّي ) ،الّرتبة األكاديمّيةفي الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى المستو 

(، 5.45( و)3.18ا )م"ف" المحسوبة له تاقيم بلغتحيث   (متعلقة بالطلبةالمعايير ال، هيئة التدريس

 (.α≤0.05عند مستوى الداللة )ة إحصائي داللة تان ذواتاالقيم اتانوه

ة إحصممممممممممممائيا بين تقديرات ( أن مصممممممممممممدر الفروق الدالّ 10في الجدول )الواردة النتائج  وبّينت

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات ل أعضمممممممممماء هيئة التدريس

انت بين ، ك(متعلقة بعضممممممممممو هيئة التدريسالمعايير في مجال )الفي الجامعات األردنّية، ى المسممممممممممتو 

 سي، ولصممالح أعضمماء هيئة التدر و)أسممتاذ مشممارك(( أسممتاذ مسمماعد)من رتبة  أعضمماء هيئة التدريس 

ويمكن أن تعزى هذه الّنتيجة إلى أّن أعضممممممممماء هيئة الّتدريس من رتبة  .(أسمممممممممتاذ مشمممممممممارك)من رتبة 
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)أسمممممممتاذ مشمممممممارك( أكثر خبرة، وبالتّالي فإّن تقديراتهم لدرجة توّفر معايير الجودة جاءت بدرجة أعلى 

وورشممات  راتمن خالل اّطالعهم على تفاصمميل أكثر بمعايير أعضمماء هيئة الّتدريس، وانخراطهم بدو 

ومؤتمرات، وأبحاث مختلفة؛ مما أتاح لهم االّطالع أكثر على معايير الجودة في تصممميم االختبارات 

 اإللكترونّية.

( أن مصدر الفروق الدالة إحصائيا بين تقديرات أعضاء 10النتائج في الجدول ) كما وبّينت

في ى مستو اإللكترونّية المتحانات الدرجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات ل هيئة التدريس

ن م ، كانت بين أعضمممممممممممممماء هيئة التدريس (متعلقة بالطلبةالمعايير في مجال )الالجامعات األردنّية، 

من رتبة )أسمممتاذ( من جهة  أعضممماء هيئة التدريسو)أسمممتاذ مشمممارك( من جهة و ( أسمممتاذ مسممماعد)رتبة 

رتقت اوهذه النتيجة تشمممممير إلى انه كلما . (أسمممممتاذ)من رتبة  ، ولصمممممالح أعضممممماء هيئة التدريسأخرى

درجة توافر معايير الجودة في تصممممممممممممممميم ل تقديرات أعضممممممممممممممماء هيئة التدريسالّرتبة األكاديمّية زادت 

عزى هذه ، ويمكن أن تفي الجامعات األردنّية بشممكل عامى االختبارات اإللكترونّية المتحانات المسممتو 

ابقة من دور الخبرة في االّطالع على تفاالّنتيجة بما سمممبق اإلشمممارة إليه في تفسمممير  صمميل الّنتيجة السمممّ

 أكثر بمعايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية.

 مناقشة متغّير الكّلّية )علمّية، إنسانّية، صّحّية(: -د

تقديرات أعضاء هيئة في وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم ( 12النتائج في الجدول ) أظهرت

في  ىرجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستو دل التدريس

 داللة ة ليست ذاتوهذه القيم( 1.71الكّلّية، إذ بلغت قيمة "ف" )الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير 

ت اويمكن تفسير هذه الّنتيجة بأّن استخدام االختبار  (.α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) ةإحصائي

اإللكترونّية ال يقتصر على كّلّية دون أخرى، بل هي متاحة وممكنة االستخدام في جميع الكلّيات 
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 ( حيث أوضحت 2017) وتعارضت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ال جديع على اختالف أنواعها.

أن أصحاب التخصصات النظرية كانت إتجاهاتهم أعلى من التخصصات العلمية. بحيث أن هناك 

 معوقات تحول بين أعضاء هيئة التدريس و تطبيق هذا النوع من االختبارات.

ي فوجود فروق ذات داللة إحصائية أّما بالّنسبة لمجاالت الّدراسة فأظهرت الّنتائج عدم 

درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية ل تقديرات أعضاء هيئة التدريس

متعلقة بالمادة لامعايير الالكّلّية، في مجاالت )الجامعات األردنّية، تبعاً لمتغير  فيى المتحانات المستو 

"ف" المحسوبة  ةقيم بلغتحيث   (متعلقة بالطلبةالمعايير ، المتعلقة بالبنية التحتيةالمعايير ال، العلمية

اللة عند مستوى الد ةإحصائي داللة القيم ليست ذوات هذه(، و 1.12)و (0.26( و)2.23) اله

(α≤0.05 .) 

تقديرات في وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 12وفي المقابل أظهرت الّنتائج في الجدول )

درجة توافر معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونّية المتحانات ل أعضاء هيئة التدريس

و هيئة متعلقة بعضالمعايير الالكّلّية، في مجال )في الجامعات األردنّية، تبعًا لمتغير ى المستو 

عند مستوى ة إحصائي داللة ة ذاتالقيم ذه(، وه3.74"ف" المحسوبة ) ةقيم بلغتحيث   (التدريس

 (.α≤0.05الداللة )

( أن مصممممممدر الفروق الدالة إحصممممممائيا بين تقديرات أعضمممممماء 13النتائج في الجدول ) وبّينت

في ى و االختبارات اإللكترونّية المتحانات المستدرجة توافر معايير الجودة في تصميم ل هيئة التدريس

ئة ، كانت بين أعضممممممممماء هي(متعلقة بعضمممممممممو هيئة التدريسالمعايير في مجال )الالجامعات األردنّية، 

حّية(( اإلنسممممممممانّية)في الكّلّيات التدريس  كّلّيات من في ال ، ولصممممممممالح أعضمممممممماء هيئة التدريسو)الصممممممممّ

ر إلى طبيعة المساقات في الكلّيات الّصّحّية اّلتي تتطّلب معاييويمكن عزو هذه الّنتيجة  .(الّصحّية)

دقيقة جًدا، في حين ثّمة نوع من المرونة واختالف وجهات الّنظر والّذاتّية في كثير من الّتخّصصات 
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ّحّية لدرجة الجودة في  اإلنسمممممممممممانّية، وبالتّالي فإّن تقديرات أعضممممممممممماء هيئة الّتدريس في الكّلّيات الصمممممممممممّ

 ات اإللكترونّية كانت أعلى من الكلّيات اإلنسانّية.االختبار 

 الّتوصيات:

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يأتي:

تطوير معايير الجودة لالختبارات اإللكترونّية في امتحانات تحديد المستوى بحيث تراعي الّطلبة  -1

ة، من خالل توفير  معي أو من ذوي الحاجات الخاصمممممممممممّ أجهزة تتيح لهم الّتعامل البصمممممممممممري أو السمممممممممممّ

 .الحركي مع تلك االختبارات وفق كل حالة خاّصة

تطوير برمجّيات االختبارات اإللكترونّية المتحانات تحديد المسممممممممممممممتوى، بحيث تقّدم تغذية راجعة  -2

ويب ي تصمممممممممممللّطلبة بعد جلسمممممممممممة االختبار مباشمممممممممممرة حول أدائهم في تلك االمتحانات؛ لإلفادة منها ف

 أخطائهم وتطوير أدائهم. 

عقد ورشممممممممات عمل ودورات تدريبّية ألعضمممممممماء هيئة الّتدريس حول جودة االختبارات اإللكترونّية  -3

 في امتحانات المستوى، واستخدام أنماط متنّوعة في تلك االختبارات.

نّية في اإللكترو االختبارات الجامعية بما يتوافق وتوّجه الجامعات السمممممممممتخدام  المسممممممممماقاتتطوير  -4

 تقييم الّطلبة.

ة فيما يّتصمممممممممممممممل باالختبارات اإللكترونّية التعاون  -5 بين الجامعات الحكومّية والجامعات الخاصمممممممممممممممّ

 المتحانات المستوى، واإلفادة من اإلمكانات البشرّية والبنية الّتحتّية فيهما لتحقيق معايير الجودة.

هة ، ال سّيما من وجاإللكترونّية على متغّيرات أخرى جودة االختباراتإجراء دراسات أخرى حول  -6

نظر الّطلبة باعتبارهم محور عملّية الّتعّلم والّتعليم؛ للخروج بتصممممممممممممّور متكامل حول جودتها وسممممممممممممبل 

 .تطويرها
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 (1الملحق)

 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألداة الدراسة

 الرقم االسم التخصص/الجامعة

الجامعة األردنية  -تكنولوجيا التعليم  الوريكات أ.د منصور   1 

الجامعة األردنية  -التعليم تكنولوجيا   2 أ.د ماجد أبو جابر 

الجامعة األردنية -تكنولوجيا التعليم   3 أ.د عبد المهدي الجراح 

 4 الجرايدةيوسف  د.  جرش جامعة –تكنولوجيا التعليم 

الجامعة األردنية -تكنولوجيا التعليم   5 د. مهند شبول 

جامعة الشرق األوسط -تكنولوجيا التعليم  6 د.خليل السعيد 

جامعة الشرق األوسط -تكنولوجيا التعليم   7 د. خالدة شتات 

جامعة الشرق األوسط -تكنولوجيا التعليم  8 د. فادي العياصرة  

جامعة الشرق األوسط -تكنولوجيا التعليم   9 د. منال الطوالبة 

جامعة الشرق األوسط -تكنولوجيا التعليم  10 د. فراس العياصرة 

 

 

 



84 
 

(2)الملحق   

 

 االستبانة في صورتها النهائية 

 

 أخي الطالب الفاضل

 أختي الطالبة الفاضلة

 

 السالم عليكم ،

درجة توافر معايير الجودة في تصميم اإلختبارات اإللكترونية تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "

"، كجزء من األردنيةإلمتحانات المستوى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

متطلبات نيل درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم ،بجامعة الشرق 

 األوسط في عمان / األردن.

 .ولغايات تحقيق أهداف الدراسة أعّدت الباحثة استبانة

نة يديكم اإلستباونظراً لما نعهده فيكم من خبرة ودراية ومعرفة متعمقة في هذا المجال، نضع بين أ

عند كل فقرة من فقرات  ( بالحقل الذي ترونه مناسبا√راجية منكم تعبئتها و ذلكبوضع إشارة )

 ، علماً بأن اإلجابات التي ستعطيها سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.االستبانة

 أرجو أن تتقبلوا صادق مودتي واحترامي شاكرة لكم تعاونكم، مع بالغ التقدير. 

 

 

 الباحثة : جويل إميل فايز أبوقرص
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 الجزء االول: معلومات عامة

 الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 الجنس: -1

 

  انثى                                ذكر

 

 الجامعة: -2

 

 حكومية                                             خاصة        

 

 الرتبة األكاديمية: -3

 

 محاضر    أستاذ                        أستاذ مشارك    مساعد أستاذ 

 

 

 الكلية: -4

 

 اإلنسانية                          الصحية علمية                                    ال
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هة نظر المستوى من وجدرجة توافر معايير الجودة في تصميم اإلختبارات اإللكترونية إلمتحانات ما 
 ؟أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية

 معايير متعلقة بعضو هيئة التدريسأوال :

 كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا  
كبيرة 

 جدا  

 الفقرات

 درجة التوافر

 م

     

 

تتوافر لدى أعضاء هيئة 
التدريس للمصادر االلكترونية 
 )االختبارات االلكترونية...(

1 

استخدم االختبارات االلكترونية      
 بشكل دائم

2 

أفضل استخدام  االختبارات      
على الورقية االلكترونية  

3 

يتفاعل الطلبة مع المعلومات      
عند استخدامهم المصادر 

 االلكترونية
4 

اإللمام والمعرفة بالمصادر      
 االلكترونية العالمية والمحلية

5 

     

 

التعلم أشجع الطلبة على 
التعاوني في استخدام المصادر 

 االلكترونية
6 
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إعداد معلومات وأسئلة الكترونية      
من أجل تنشيط  بةللطل

 استخدامهم للمصادر االلكترونية
7 

إعطاء الطلبة التغذية  الراجعة      
مع تفاصيل استخدامهم 
 للمصادر االلكترونية  

8 

    

 

تتوفر ألعضاء هيئة التدريس  
المعلومات المتعلقة بسير كامل 

 االختبارات إلكترونياً 
9 

تثقيف الطلبة بالمعلومات      
المتعلقة بدرجة االختبارات 

 االلكترونية
10 

يمتلك أعضاء وحدة سير      
االختبارات مهارات التواصل 

 الجيد مع أعضاء هيئة التدريس
11 

تستجيب وحدة سير االختبارات      
المقدمة  للشكاوي و االقتراحات

 من أعضاء هيئة التدريس
12 

التجاوب السريع على      
استفسارات الطلبة عن محتوى 

 االختبار

 

13 
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 ثانيا :معايير متعلقة بالمادة العلمية

قليلة 

 جدا  
 كبيرة متوسطة قليلة

كبيرة 

 جدا  

 الفقرات

 درجة التوافر
 م

 1 ترتيب وتوزيع المحتوى الى أجزاء متدرجة     

وتشجيعهم من خالل المحتوى االلكتروني  بةمساعدة الطل       2 

 3 االتصال بالمواقع والمصادر العامة على االنترنت      

 4 دعم الطلبة على التفاعل مع المحتوى      

استعمال أنماط مختلفة من الوسائط المتعددة مثل الرسوم،      
  .ثر التعلمأيساعد على بقاء  النصوص، الفيديو، مما

5 

 6 يمنح للطلبة التغذية الراجعة الكترونيًا لتحقيق الفهم لديهم     

يمنح الطلبة التفاعل من خالل االتصال المباشر مع      
جراء المناقشات والحوارات لتعزيز التعاون  اتآخرين وا 

 لديهم 
7 

توضع جداول االختبارات للطلبة و أعضاء الهيئة      
الجامعةالتدريسية في موقع   

8 

 9 تتميز جداول االختبارات بالوضوح     

يعلن عن جداول االختبارات بوقت مبكر قبل بدء      
 االختبارات

10 
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معايير متعلقة بالبنية التحتية ثالثا :  

 كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا  
كبيرة 

 جدا  

 الفقرات

 درجة التوافر

 م

     

 

توفر الجامعة دلياًل للسياسات و 
 اإلجراءات تتعلق بمصادر التعلم

1 

تقدم الجامعة خدمات المكتبة اإللكترونية      
التي تلبي المعايير الدولية و تأمين 

 إحتياجات الطلبة للتعلم 
2 

تتوفر لدى المكتبة  مصادر التعلم مثل       
إحتياجات و متطلبات الطلبة و أعضاء 
هيئة التدريس من المجالت و الكتب و 

 الدوريات األجنبية و العربية

3 

لدى الجامعة مساحة للمكتبة اإللكترونية      
و التقليدية و يوجد معدات للتصوير 

 اإللكتروني
4 

تفتح المكتبة و مصادر التعلم لعدد كافي      
 من ساعات الدوام

5 

لدى الجامعة مختبرات حاسوبية متعددة      
 مجهزة بأدوات تكنولوجية حديثة

6 
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 رابعأ : معايير متعلقة بالطلبة

 كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا  
كبيرة 

 جدا  

 الفقرات

 درجة التوافر

 م

يتوفر لدى الجامعة دلياًل لإلجراءات و      
السياسات بحيث يتضمن الطلبة و كل 

 ما يتعلق بهم من تسجيل و خدمات
1 

    

 

تهتم الجامعة بإعطاء ورش عمل  
بالتكنولوجيا و إستخدام للطلبة تتعلق 

 أدواتها في التعلم و التعليم
2 

مرشد أكاديمي منذ  طالبيوجد لكل      
 دخوله الى الجامعة حتى تخرجه منها

3 

يتوفر لدى الجامعة لجنة خاصة      
لمقابلة الطلبة ذوي اإلحتياجات 

الخاصة لمعرفة درجة قدرتهم على 
 التعلم 

4 

    

 

تطوير الطلبة و تعمل الجامعة على  
 دعمهم على التعلم التشاركي و الذاتي

5 

    

 

 تقدم الجامعة بيئة تعليمية آمنة للطلبة 
6 

 

 

  



91 
 

 (3الملحق )
 كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط لوزارة التعليم العالي
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(4) الملحق  

 للجامعات الخاصة كتاب تسهيل المهمة من وزارة التعليم العالي
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 (5الملحق )

 للجامعات الحكومية كتاب تسهيل المهمة من وزارة التعليم العالي

 


