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 وشتخمص البحح:
التعرؼ عمى درجة رضا أعضاء ىيئة التدريس والطالب عف واقع إجراءات ىدؼ البحث إلى 

وكذلؾ التعرؼ عمى مدى اختالؼ درجة ، بجامعة الزقازيؽ تطبيؽ نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات
ونوع الدراسة بالكمية )عممية/ نظرية/ عممية نظرية(، النوع )ذكور/ إناث(، رضا باختالؼ كؿ مف ال

الوقوؼ عمى أىـ المعوقات التي تحد مف تفعيؿ تطبيؽ نظاـ والفرقة الدراسية )الثانية/ الرابعة(، و 
التصحيح اآللي لالختبارات، والتوصؿ إلى مجموعة مف اآلليات والمقترحات لتفعيؿ تطبيؽ ىذا النظاـ 

، ( عضو ىيئة تدريس34( طالًبا، و)453، وتكونت عينة البحث مف )مف وجية نظر أفراد العينة
إعداد مقياس الرضا عف واقع إجراءات تطبيؽ نظاـ التصحيح اآللي وتمثمت أدوات البحث في 

حممت البيانات ، و ( عضو ىيئة تدريس36( طالب، و)56لالختبارات؛ واستطالع رأي تـ تطبيقو عمى )
، 2كا تربيع وكاينحراؼ المعياري، والنسب المئوية والتكررات، باستخداـ المتوسط الحسابي، وال 

، وتحميؿ التبايف البسيط؛ توصمت نتائج البحث إلى؛ أف درجة رضا لعينتيف مستقمتيف واختبار)ت(
عف واقع إجراءات تطبيؽ نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات جاءت بدرجة رضا أعضاء ىيئة التدريس 

كبيرة، بينما درجة رضا الطالب جاءت بدرجة رضا متوسطة، ووجود فروؽ بيف تكرارات استجابات 
مقياس الرضا عف واقع إجراءات تطبيؽ نظاـ التصحيح مفردات أعضاء ىيئة التدريس والطالب عمى 

لح الستجابة )بدرجة كبيرة، ومتوسطة(، كما أنو ل توجد فروؽ ذات دللة اآللي لالختبارات لصا
إحصائية بيف متوسطات درجات الطالب ترجع إلى النوع، والفرقة الدراسية في الدرجة الكمية لمقياس 

توجد فروؽ ذات دللة ، بينما الرضا عف واقع إجراءات تطبيؽ نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات
( بيف متوسطات درجات أعضاء ىيئة التدريس ترجع إلى النوع )ذكور/ 6060مستوى إحصائية )عند 

(، 6060توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى )و ، لصالح متوسط درجات الذكورإناث( 
( بيف متوسطات درجات الطالب وأعضاء ىيئة التدريس التي ترجع إلى نوع الدراسة بالكمية 6064)

لصالح الكميات )نظرية اقع إجراءات تطبيؽ نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات الرضا عف و عمى مقياس 
المعوقات التي تحد مف تفعيؿ تطبيؽ ىذا النظاـ، وتـ التوصؿ إلى مجموعة  بعضعممية(، كما توجد 

ضرورة ويوصي البحث بصفة عامة؛ ، مف اآلليات والمقترحات لتفعيمو مف وجية نظر أفراد العينة
تعميـ نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات في جميع الجامعات بكؿ الكميات العممية والنظرية؛ والستعداد 
مستقباًل لميكنة عممية التعميـ والتقويـ كاممة؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والتحوؿ الرقمي 

 في جميع مجالت الحياة.

 .التصحيح اآللي -الختبارات -رضاال -التقويـ -: التقييـالكممات المفتاحية
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Abstract 

The research aims to identify the degree of satisfaction of faculty 

members and students with the reality of procedures for implementing the 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

implementing the automated correction system for tests came with a great 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

are statistically significant differences at the level (0.01), (0.05) between the 
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mean scores of students ’degrees and faculty members that refer to the type of 

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

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

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

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

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

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

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

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

To keep pace with modern technological developments and digital 

transformation in all areas of life. 

Key words: Assessment- Evaluation - Satisfaction - Tests - Automatic 

Correction. 
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 وكدوة

ومتعددة أدى التطور التكنولوجي اليائؿ خالؿ العصر الحالي إلى تغيرات كبيرة لقد  
الحياة اإلنسانية، وأصبح يسمى ىذا العصر الذي تسيطر عميو تكنولوجيا  مجالتشتى في 

ف، الحاسوب والمعمومات والتصالت عصر التكنولوجيا الرقمية والمعموماتية  السرعة وا 
 قمب في التعميـ وضعت الحياة أمور كؿ فيمف تغيرات  اآلف العالـ يشيدىا التي المذىمة
  .مواجية ىذه التطورات ، وحتميةوالمجتمعي الشخصي التطور

 بسرعة والتصالت المعمومات تكنولوجيا في اسريعً  اتطورً  الحالي العصر يشيدحيث 
 العديد عمى استخدماتيا وتعددت، مختمفة غراضأ في لتستخدـ تطبيقيا اتسعت والتي ،كبيرة
 مف العديد في العالي التعميـ مؤسسات داخؿ والتعمـ التعميـ مجاؿ ذلؾ في بما المجالت مف

 عصر فيف ؛(Dammas, 2016, p.59)لكتروني اإل  والتعمـ الطالب تقييـ منيا الجوانب
 والستفادة سمبياتيا مف لمحد معيا التعامؿ يجب التي التحديات مف مجموعة نواجو العولمة

 الحاسوبية والبرامج الحديثة التقنية مف الستفادة إلى الحاجة تبرز ىنا ومف إيجابياتيا؛ مف
 العربية والتعميـ المممكة التربية )وزارة التعميـ مجاؿ بصفة خاصة فيو  ،المجالت مختمؼ في

 .(2، ص2603السعوية، 
 التعميـ مجاؿ في التكنولوجيا دخاؿإل عديدة دعوات ظيرت التطورات لتمؾ واستجابة

 لنظاـ المصرية والتعميـ التربية وزارة اطالؽ يف احديثً  ذلؾ وظير، التعميمية المراحؿ بمختمؼ
 لمستوى والتقويـ القياس في التكنولوجية الوسائؿ استخداـ عمى امعتمدً  الثانوية لممرحمة جديد

 التعميـ وزارة تناشد كما، الورقي األداء عمى تعتمد التي التقميدية التقويـ لطرؽ كبدائؿ الطالب
)مناؿ شمس الديف  الحديثةأيًضا بالستفادة مف ىذه الوسائؿ التكنولوجية  الجامعات يالعال

 . (222، ص2608أحمد، 
 فضؿأ ولضماف فعاليتيا لزيادة التعميمية العممية في التكنولوجية استخدمتيث ح

 أساسًيا جزًءا التعميـ تقنيات وتعتبر، التربوية ىداؼاأل تحقيؽ في والحديثة المعاصرة السبؿ
 الناتج السريع لمتطور نتيجة التعميـ في ممحة ضرورة أصبحت حيث، الشامؿ التعميـ نظاـ مف
 ووسائمو التعميـ بتقنيات باألخذ التعميمية المؤسسات تقـو ذإ، والتصاؿ المعمومات ثورة عف
 التربوي صالحاإل صبحوأ، التقميدي التعميـ في تتوافر ل يجابيةإ خصائص مف بو تتميز لما

 تختمؼ التعميمية العممية في المستخدمة التقنية وتنوع بالتعميـ، المرتبطة التقنية عمى يعتمد
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 السبورة تستخدـ والتعميـ التعمـ ميداف ففي، لو مناسبتيا ومدى، فيو توظؼ الذي لممجاؿ تبًعا
 والحاسوب ،والشرائح ،والشفافيات البصري، والعارض ،البيانات عرض وأجيزة ،الذكية

 لتآ وتستخدـ ،الحديثة الحاسوبية والبرامج جيزةاأل مف وغيرىا اآللي والمصحح ،التعميمي
)سناء  كبيرة المختبريف عدادأ تكوف عندما العامة الختبارات تصحيح في ليةاآل التصحيح

 .(45، ص2605أحمد المنصور، 
 ؛التقويـ مجاؿ في ىائمة ثورة الماضية القميمة السنوات شيدت قدباإلضافة إلى ىذا؛ 

 ،ضيالما في دوره عف اكميً  ااختالفً  فيو المعمـ دور واختمؼ ،متنوعة اىدافً أ لمتقويـ صبحأ ذإ
 ظيور لىإ دىأ مما ؛التقميدية التقويـ طرؽ تكمفة وارتفاع، الطالب عدادأ تزايد إلى ضافةإ

 ,Fluck, Pullent & Harper, 2009) الطالب ألداء فعاؿ تقويـ في يسيـ لنظاـ الحاجة

p.509) التقويـ نظـ وبإصالح ،والتعمـ التعميـ منظومة مكونات أىـ مف التقويـحيث يعد ؛ 
 الطالب تقويـ يعتبر كما ومنيج، ومتعمـ معمـ مف التعميمية المنظومة مكونات إصالح يمكف
 ظؿ في تنيض أف والتعمـ التعميـ لمنظومة يمكف ول ،التعميـ مخرجات جودة في ميًما عنصًرا
ىماؿ ،فقط المعرفي الجانب قياس عمى تركز تقميدية نظـ  لمتعمـ األخرى الجوانب قياس وا 

 بيف والعدالة الفرص تكافؤ يغيب التقويـ صفاتاومو  معايير غياب والوجداني، وفي المياري
 المتحانات مواصفات يف الكبير لمتفاوت المتناظرة الكميات مف الواحد التخصص في الخريجيف

 . (626، ص2600، ، ونيير طو خسفالخريجيف )ىاني محمد الشيخ ىؤلء يجتازىا التي
 مف نوأل  المراحؿ مف مرحمة أي في التعميمية العممية أركاف أىـ مف التقويـ كما ُيعد

، 2606العممي )مفمح قبالف بجاد،  وتحصيميـ تقدميـ مدى ومعرفة الطالب فرز يتـ خاللو
 لدى الدراسي التحصيؿ جودة ومراقبة التعميـ عممية لتطوير الرئيسة المرتكزات ، وأحد(67ص

 تتضمف التي عممياتو في التقويـ ويعتمد لتعمميـ، المؤشرات أىـ مف ُيعد والذي الطالب،
 الختبارات ولعؿ األدوات؛ مف مجموعة عمى األحكاـ إصدار ثـ المعمومات وجمع التشخيص
 العربية والتعميـ المممكة التربية أىميا )وزارة تكف لـ إف األدوات ىذه أبرز تعتبر التحصيمية
 كؿ نياية في كبير لضغط يتعرض التدريس ىيئة عضو أف إل(؛ 2، ص0345، السعوية
 ورصدىا ومراجعتيا وتدقيقيا الطالب أوراؽ مف المئات تصحيح إلى يحتاج حيث ؛دراسي فصؿ
 وقت الى ويحتاج مرىؽ عمؿ شؾ بال وىذا يوميف، أو بيوـ الختبار بعد أي قياسي؛ زمف في

 ألف وضرورية ماسة حاجة ىناؾ أصبح ولذلؾ؛ (67ص، 2606)مفمح قبالف بجاد،  وجيد



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

- 784 - 

 إليو وصمت ما أحدث واقتناء التكنولوجية، بنيتيا تطوير إلى المصرية الجامعات تسعى
شبو  آلي وتصحيح اختبار نظاـ وجود الميـ مف لذاي؛ و اإللكترون التصحيح في التكنولوجيا
 (.د2608 صر،ن ياسميف) التعميمية المنظومة لنجاح ناجح إلكترونيأو  إلكتروني

 بؿ ،التعميـ مجاؿ فى كبيرة خدمة قدـليجاء نظاـ التصحيح اآللي لالختبارت  وقد
 الوقتالنظاـ  ىذا يوفر حيث ؛التعميمية لمعممية التكنولوجيا قدمتيا التي الخدمات ىـأ مف وُيعد

 مف كبير وقت لىإ يحتاج ل وفإن لتصحيح اليدوي؛با مقارنة التدريس ىيئة عضو عمى والجيد
 والمتابعة والرصد ،التصحيح في الجيد مف مزيد بذؿ لىإول  ،طالبو نتائج عمى الحصوؿ جؿأ

 ،دالجي ىذا بكؿ المصحح اآللي يقـو حيث، النيائي شكميا في النتيجة تخرج حتى والمراجعة
؛ مما يحقؽ ، دوف تدخؿ أي عنصر بشريمعدومة تكوف تكاد خطأ وبنسبة ،قياسي وقت وفي
 .، والعدالة، والشفافية بيف الطالبوالموضوعية ،الدقة

 اتسع ( إلى أنو45، ص2605وفي ىذا الصدد؛ أشارت سناء أحمد المنصور )
وبصفة خاصة  التعميمية بالدوؿ المختمفة المؤسسات في اآللي المصحح استخداـ نطاؽ

 عميو اإلقباؿ يعود وربما، لممختبريف الكبيرة األعداد عمى مقتصًرا توظيفة يعد ولـ، الجامعات
 وضع وفي موضوعية مف بو يتسـ ولما، األساتذة كاىؿ عف التصحيح عبء مف يقمؿ لكونو

  .التصحيح عممية انجاز في نوعيا مف فريدة وسرعة، الدرجات
 أمًرا التعميمية العممية عناصر عف الطالب رضا قياس عديُ  ؛في نفس الوقتو 
 بحساب شبيو ألنو، سواء حد عمى والخاصة الحكومية الجامعية لمكميات بالنسبة استراتيجًيا
، نادرة حالة وىى، الطالب يتوقعو مما أعمى الرضا معدؿ كاف فإذا، لمشركات والخسائر األرباح
 المعارؼ الطالب بإكساب أىدافيا حققت الكمية ألف، متفوؽ ربح حالة في تكوف الجامعة فإف

 وحياتو العممي بتحصيمو ومبتيًجا مسرورًا الطالب وسيكوف، المستيدفة والميارات والقيـ
ذا، إيجابي بشكؿ الكمية عف ويتحدث، المينية  حالة في الجامعة فإف، المتوقع مف أقؿ كاف وا 
 أو، الدراسة مف الطالب ينسحب وقد، الطالب توقعات ول أىدافيا تحقؽ لـ الكمية ألف، خسارة
 عميو تسير ما ىذا، سمبي بشكؿ معيا يتعامؿو  الكمية في يبقى أو، أخرى كمية إلى ينتقؿ
 وخسائرىا أرباحيا حساب يف العربية الجامعات وبعض واألوروبية األمريكية الجامعات معظـ
 مف الطمبة رضا مؤشر ويعد كما(، 366، ص2604)عمي ناصر آؿ مقبؿ، المادية  غير

 المقدمة الخدمات وجودة، الجامعة تقدـ مدى عمى خالليا مف نتعرؼ التي الصادقة المؤشرات
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 ,Grenchik, O'Connor  & Postelli) العالمية الجامعات مصاؼ في وتفوقيا، فييا

1999, Pp.23-24). 
 المنظومة يف الضرورية البيانات يوفر مصدرًا الطمبة تقويـ طرائؽ في البحث ُيعد إذ 
حيث  تقويـ؛ عممية أية في ميًما مصدًرا تقويميـ أساليب نحورضاىـ  معرفة ويعد التربوية،

 معرفة فإف لذا ووظائفة؛ أىدافو ومعرفة إدراكو، دوف تطويره أو شئ أي تحسيف يمكف ل نوإ
 تؤدي التي الخطط ووضع التشخيص، عمى القدرة فمكّ يُ  اقيةدومص ودقة بوضوح الحاؿ واقع
 توفر وسيمة وتقويمة الجامعي التعميـ في البحثية العممية وتعد مغزى، ذي تطوير إحداث إلى

 نحو الطمبة إتجاىات معرفة ُتعد إذ المستقبمية؛ القرارات أساسيا عمى بنىتُ  بيانات قاعدة
، 2607)محمد فوزي أحمد،  التعميمية لمعممية اأساسيً  امرتكزً  وتقويميـ تعميميـ استراتيجيات

 . (026ص
 ستاذاأل تفاعؿ خالؿ مف باألساسيتحقؽ  التدريس يف التميزباإلضافة إلى ذلؾ؛ أف 

 أىـ ومف ،فقط الواحد التجاه ذات والختبارات المحاضرات خالؿ مف وليس ،طمبتو مع
 تغذية لتوفير ستاذاأل مف ةالمطموب الوقت كمية ىى التفاعمية العممية تعترض التي العقبات
 مف وغيرىا قصيرة واختبارات واجبات مف يقدموه ما عمى شخصية بصفة طالب لكؿ راجعة
 الراجعة التغذية وتوفير ،والتقييـ لمتصحيح، أتوماتيكي نظاـ فوجود ذلؾ وعمى ،التقييـ وسائؿ
 مف المختمفة لألنماط أساسًيا تصنيًفا النظاـ ىذا يقدـو  ،التعميمية لمعممية كبيرة فائدة يمثؿ

 ذات والتقنيات المتطمبات إلى وصولً  ،لمطالب توفيرىا يمكف التي الراجعة ولمتغذية األسئمة
؛ الراجعة التغذية وتوفير التصحيح في ستاذاأل لمساعدة يذك إلكتروني مساعد بتصميـ العالقة

 إذ ؛الجيد ـيلمتعم اسًياأس مفتاًحاُيعد  الراجعة التغذية توفير مع والسريع الدقيؽ التصحيحف
 وفي ،الالحقة التعميمية المراجؿ في لمطالب جيد وتسكيف ،متميزة عممية مخرجات عميو يترتب
؛ (42، ص2664)نبيؿ كامؿ،  والكمفةوالجيد  الوقت توفير كثير مف وكذلؾ ،العمؿ أماكف
في  يجب عمينا أف نيتـ بالعنصر البشري ؛نحصؿ عمى تعميـ عاٍؿ جيد وينافس لكي ثـومف 

وآرائيـ حوؿ انطباعاتيـ معرفة و  والطالب،أعضاء ىيئة التدريس ، وبخاصة العممية التعميمية
وىذه المبالغ التي تنفؽ كميا توضع  ،العممية التقويمية، فكؿ ىذا الصرح الكبير والمتطور

لتخدـ أفراد العممية التعميمية؛ حتى ل يكونوا مجرد مستقبؿ بدوف مشاعر واتجاىات )عيسى 
 .(73ص، 2626 الحربي، ومنار جمعة محمد،



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

- 784 - 

 توظيؼ عمى وحرصيا العالي التعميـ مؤسسات اىتماـ يظير ذكره تـ ما ضوء وفي
 التربوي اإلصالح ارتباط فكرة مف انطالًقا، الدراسي التحصيؿ تقويـ في اآللي المصحح تقنية

 وىو، التعميـ في التكنولوجيا استخداـ عف أىمية يقؿ ل آخر جانًبا ىناؾ أف إل ؛بالتكنولوجيا
، 2605)سناء أحمد المنصور،  منيا المرجوة الفائدة يحقؽ بما واستخداميا إدارتيا حسف
 تفاوًتا ىناؾ أف الباحثاف لحظ قدبالعنصر البشري فييا؛ إل أنو  وكذلؾ اىتماميـ (؛46ص
 مجموعة ىناؾفكاف  التدريس، ىيئة أعضاء بيف نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات استخداـ في

النظاـ في  ىذا أىمية عف يتحدث مف ظير وقد معارضوف، وآخروف النظاـ، ليذا مؤيدة
 ذلؾ؛ دوف تحوؿ معوقات ىناؾ أف إل واستخدامو؛ تطبيقو وضرورة عممية تقويـ الطالب،

 ىيئة أعضاء رضا تقييـل إلى ضرورة إجرائودفع الباحثاف ، و البحث ىذا فكرة جاءت ىنا ومف
، ىذا باإلضافة لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف والطالب التدريس
التوصؿ إلى مع ، نظاـىذا المف تفعيؿ  الوقوؼ عمى أىـ المعوقات التي تحدإلى 

 عضاء ىيئة التدريس والطالبأمف وجية نظر  واآلليات والمقترحات لتفعيم مجموعة مف
 .الزقازيؽ بجامعة

 وظكمة البحح

التكنولوجيا وانفجار  عصر السريعة والمتالحقة في التغيرات ظؿ مف المالحظ أنو في
 لمواكبة التعميـ مسار ُتغير جديدة استراتيجيات لستخداـ ممحة الحاجة أصبحت، المعرفة
 األساليب مف العديد ظيرت ولذلؾ، والتكنولوجي التي تمر بو المجتمعات اآلف العممي التقدـ

 عممية عمى أيًضا التكنولوجي ىذا التطور انعكس، و والتعمـ التعميـ في الجديدة والوسائؿ
 .التقييـ والتقويـ لمعممية التعميمية

العممية ات التطور التغيرات و تمؾ ومف باب حرص الجامعات المصرية عمى مواكبة 
بناء ، وبصفة خاصة في في مجاؿ أنظمة إدارة التعميـ وعممية التقويـ الحديثة التكنولوجيةو 

عداد بنوؾ األسئمة ،الختبارات ضوء التجاىات العالمية المعاصرة؛ وتقويـ الطالب في  ،وا 
 اآللي، تطبيؽ وتفعيؿ منظومة التصحيح ـ(2607/2608)الجامعي  الدراسي العاـبداية شيد 

بالجامعات، مع التوجو الذي أعمف عنو وزير التعميـ العالي والبحث العممي، بتغيير المناىج 
التدريس لمقياـ بعمميات  ةىيئعضاء ألوضرورة تقديـ التدريب الكافي الورقية إلى إلكترونية، 

 اآلليلزاـ بتطبيؽ التصحيح ، عمى أف يكوف العاـ الدراسي المقبؿ بداية اإل اآلليالتصحيح 
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والبحث عف عممية تطويرية حديثة وما يتوافؽ مع متطمبات العصر، دوف التفكير  ،بشكؿ كامؿ
 شكؿفقد ؛ دلمواكبة تطورات نظاـ التعميـ الجدي ؛ وذلؾا في تغيير نظـ القبوؿ بالجامعاتحاليً 

المختمفة والناجحة  اآللياألعمى لمجامعات، لجنة مف الخبراء لدراسة نظـ التصحيح المجمس 
أىداؼ الدراسة مع ا لتعميميا عمى كؿ الجامعات بما يتناسب في جميع الجامعات تمييدً 
 وما ل يتعارض مع األىداؼ العممية ليا ،الخاصة بكؿ كمية

https://www.kashqol.com. 
تعميـ التجربة مف ، و النظاـ الجديدىذا سعى المجمس األعمى لمجامعات لتطبيؽ و 

 ،شفافيةالو  ،الحيادية ؛ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ،منطمؽ المميزات الفريدة التي تحققيا
إعالف  ةوسرع ،واختصار وقت التصحيح ألقصى درجة ،عممية التصحيحفي دقة الو  ،عدالةالو 

، ا بعممية التصحيحا مف طباعة أوراؽ اإلجابة مرورً والسرية التامة، بدءً  ،النتائج لمطالب
أعماؿ و  ،تجييزىاو  ،ثمف كراسة اإلجابة) ف النتيجة، وخفض التكمفة المادية إلى إعال ووصولً 

 .(2608 يحيى، سياـ) (التصحيح اليدوي
المعاىد بتطبيؽ نظاـ الجامعات و لتزاـ كافة إجو وزير التعميـ العالي، بضرورة و كما 
مكانيات التكنولوجية ألعضاء اإلكافة الجاري، وتوفير  يبداية مف العاـ الدراس اآلليالتصحيح 

التدريس لمقياـ بعمميـ عمى أكمؿ وجو؛ لتحقيؽ اليدؼ الخاص بتطوير التعميـ بما  ةىيئ
حيث أشارت ؛ (أ2608 نصر، ياسميف) يشيدىا العالـ يمع الثورة التكنولوجية الت يتماشى

في مجاؿ  والتصالت المعمومات تكنولوجيا أىمية عمى Warburton (2006)نتائج بحث 
 التعميـ مستوى عمى حافظت الجامعات أف وأوضحوا ،، وبصفة خاصة عممية التقويـالتعميـ
 عمى المعتمدة اإللكترونية التقنياتالتكنولوجيا الحديثة و  استخداـ دوف السنيف لمئات

 يضيؼ الحاضر الوقت في والتصالت المعمومات تكنولوجيا ىيمنة ولكف، والنترنت الكمبيوتر
 تدىورىا. مف بدلً وتطورىا  العممية ليذهوجودة  قيمة

 وتدعمو األخيرة اآلونة في مصر تشيده توجو ىو وتطبيقو اآللي التصحيحيعد و 
 نظاـ أثبت بعدما وىذا ؛والمعاىد الجامعات في المتحانات منظومة لتطوير العالي التعميـ وزارة

 عمى تطبيقو وأصبح ،الحكومية الجامعات مف عدد في أىميتو لالختبارات اآللي التصحيح
 لموقت وتوفيًرا ،البشري الخطأ ليامش تفادًيا العدؿ لتحقيؽ ضرورًيا أمًرا الجميورية مستوى
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 األمر نياية في الظفر أجؿ مف مصر تخطوىا إيجابية خطوة يوف أ(؛2608)ياسميف نصر، 
 (.ب2608 نصر، ياسميف) والخبرة والمعرفة الكفاءة مف درجة أعمى عمى بخريجيف
إف الدولة تطبؽ  الجميورية رئيسذكر عف التعميـ الجامعي، في ىذا الصدد، و و 

البشري في تقييـ  العنصر حييدتالجامعات، مف أجؿ كافة في المتحانات"  ا لػ"ميكنةا جديدً نظامً 
عطاء كؿ ذي حؽ حقوالطمبة وأكد الرئيس ، ، ول يكوف ىناؾ مجاؿ لممجاممة أو الوساطة، وا 
أف "الرقمنة" ستسيـ في تجنيب الدولة مشكالت كبيرة في الجيؿ الجديد مف الجامعات عمى 

ا، سواء الخاصة التي أصررنا عمى أف تدخؿ في "توأمة" مع جامعات التي سيتـ افتتاحيا قريبً 
 فالدولة تتوسع فييا بشكؿ كبير ،الجامعات األىمية أو الحكومية وأمتقدمة في العالـ، 

https://www.masrawy.com 

طبقت نظاـ التصحيح  ياألولى بيف الجامعات المصرية التجامعة الزقازيؽ وتعد 
مف المقررات الدراسية لمرحمة البكالوريوس والميسانس  (%87)بنسبة تزيد عف  اإللكترونى

والتعميـ المفتوح والدراسات العميا، فضاًل عف وضع المتحانات متعددة البدائؿ مف خالؿ أكثر 
 ،ترتيب األسئمة يا فناؾ ورقة مع كؿ طالب تختمؼ تمامً مف نموذج لألسئمة بحيث تكوف ى

عالف النتائج ،ات بما يضمف استحالة الغش، وسرعة التصحيحترتيب اإلجاب اوأيضً   ،وا 
ييدؼ إلى ة؛ وكؿ ذلؾ المالـز الدراسية الخارجي "مافيا"عمى  اباإلضافة إلى القضاء نيائيً 

 تطويرمف أجؿ ، و (http://www.zu.edu.eg) مسايرة العصر ومواجية متطمبات السوؽ
 ساسيةاأل العناصر حدأ التقويـ عممية تطوير يعدحيث  ،وتحسينيا التعميمية المنظومة
 واقع عف والطالب التدريس ىيئة أعضاء رضا درجة تقييـ فأ لإ، التطوير عممية في والميمة
 مف الكافي الىتماـ تنؿ لـ الزقازيؽ بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات
 معوقاتعف ىذا النظاـ، و  ىـرضادرجة  قييـلت الحالي البحث سعىي ولذلؾ، والبحث الدراسة
 تقوـ التصحيح اآللي لالختبارات منظومة أف نجد الواقع ؛ ففيجامعةالب تفعيمو وآليات ،تطبيقو
 يمكف ل فإنو وبالتالي، عمـتوالم عمـالم أبرزىا ومف التعميمي، لمموقؼ التقميدية العناصر عمى
 الدعائـ أحدىـ رضا يعد ؛ حيثمنظومةىذه ال أطراؼ جميع رضا إلى الوصوؿ بدوف ينجح أف

 .الطالب رضا مع جنب إلى جنًبا ىذا النظاـ لجودة الرئيسة
ممية ىذا النظاـ وجودتو في الع قيمةوالطالب  التدريس ىيئة أعضاء رضا يعكس كما
 ىيئة أعضاء رضا فإف، مف ىذا النظاـ المنشودة النواتج تحقيؽ حيث مف وذلؾالتعميمية؛ 
 أيًضا تؤثر والتي نظاـأي  استخداـ سيولة عمى تؤثر التي العوامؿ أحد يعدوالطالب  التدريس
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محمد عايض محمد أشار  الصدد ىذا وفي ،لنظاـيذا ال وتبنييـ أدائيـ عمى مباشر بشكؿ
 وقبوليا الجامعة جاىزية مدى عمى يتوقؼ أي نظاـ جديد نجاح ( إلى أف433، ص2608)

، التدريس ىيئة أعضاء وكفايات استعداد: أىميا المكونات مف عدد خالؿ مف التبني ليذا
أي  في والنجاح التبني مستوى كاف عالًيا والستعداد الرضا مستوى كاف فكمما، رضاىـ ومدى
يخص  تبني أي نظاـ جديد عند التعميمية المؤسسات عمى ومف ثـ يجب، وأدعى أعمىنظاـ 

 في النجاح لتحقيؽ وكذلؾ الطالب ،التدريس ىيئة أعضاء برضا لىتماـا العممية التعميمية
 التبني. عممية

 الباحث عناية ( إلى أف020-026، ص ص2607كما أشار محمد فوزي أحمد )
 زادت فكمما الطمبة؛ رضا درجة عمى ينعكس نفسي ُبعد لو التقويـ في الحديثة بالتجاىات

 أىدافيا الجامعة حققت قد بذلؾ وتكوف تعمميـ، زاد تقويميـ أساليب عف رضاىـ درجة
 مكتسبة وجدانية استعدادات فالتجاىات المستيدفة؛ والميارات والقيـ المعارؼ الطمبة بإكساب

 سمبية، أو إيجابية تكوف وقد يمارسونو، ما تجاه ومشاعرىـ الطمبة سموؾ في كبير دور ليا
 عدـ يعني ذلؾ فإف توقعاتيـ؛ مف أقؿ الطمبة رضا درجة كانت عمنية؛ فإذا أو سرية تكوف وقد
 فإذا الطمبة؛ سموؾ عمى السمبي النعكاس عف فضالً  األىداؼ، تحقيؽ عمى الجامعة قدرة
 الجامعة تجاه الطمبة لدى إيجابًيا ارتباًطا يعني ذلؾ فإف التوقع؛ مف أكبر الرضا درجة كانت

 التعميمية. والعممية
مف الضروري إجراء و فإن، السابقة المؤشرات ضوء وفى، تقدـ ما كؿ مف وانطالًقا
رغـ تفعيؿ جامعة الزقازيؽ لنظاـ التصحيح اآللي  افالباحث حيث لحظ؛ مثؿ ىذا البحث

 ، إل أف ىناؾ عزوًفا مف بعض أعضاء ىيئة التدريسفي عدد كبير مف كمياتيا اراتلالختب
 ،مصريةالحاجة لتقييـ تجربة الجامعات الوليذا فقد رأت  ىذا النظاـ؛ والطالب عف تطبيؽ

يمكف صياغة مشكمة البحث الحالي في األسئمة مف ثـ و وبصفة خاصة جامعة الزقازيؽ؛ 
 اآلتية: 

 التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقععضاء ىيئة التدريس والطالب عف أما درجة رضا   (0)
 بجامعة الزقازيؽ؟ لالختبارات اآللي

مقياس عضاء ىيئة التدريس عمى مفردات أىؿ توجد فروؽ بيف تكرارات استجابات   (2)
 ؟بجامعة الزقازيؽ لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات الرضا عف واقع
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 واقع عف الرضا مقياس مفردات عمى الطالب استجابات تكرارات بيف فروؽ توجد ىؿ  (4)
  الزقازيؽ؟ بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات

 نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف والطالب التدريس ىيئة أعضاء رضاتختمؼ درجة ىؿ   (3)
ونوع النوع )ذكور/ إناث(، لالختبارات بجامعة الزقازيؽ باختالؼ كؿ مف  اآللي التصحيح
 ؟)عممية/ نظرية/ عممية نظرية( بالكمية الدراسة

 اآللي لالختبارات التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الطالب رضا درجة تختمؼ ىؿ (4)
 ؟(الرابعة/ الثانية) الدراسية الفرقة باختالؼ الزقازيؽ بجامعة

عضاء ىيئة أمف وجية نظر  لالختبارات اآللي التصحيح نظاـتطبيؽ  معوقاتما   (5)
 ؟الزقازيؽ بجامعة التدريس والطالب

مف وجية  لالختبارات اآللي التصحيح نظاـاآلليات والمقترحات لتفعيؿ تطبيؽ ما   (6)
 ؟ الزقازيؽ بجامعة عضاء ىيئة التدريس والطالبأنظر 

 أِداف البحح 

 فيما يمي: الحالي تتمثؿ أىداؼ البحث
 نظاـ تطبيؽ إجراءات واقععضاء ىيئة التدريس والطالب عف أدرجة رضا  التعرؼ عمى  (0)

 بجامعة الزقازيؽ. لالختبارات اآللي التصحيح
عضاء ىيئة التدريس والطالب عمى أفروؽ بيف تكرارات استجابات ال الكشؼ عف  (2)

 لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات الرضا عف واقع يمقياسمفردات 
 بجامعة الزقازيؽ.

 واقع عف والطالب التدريس ىيئة أعضاء رضامدى اختالؼ درجة عمى التعرؼ   (4)
النوع لالختبارات بجامعة الزقازيؽ باختالؼ كؿ مف  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات

 .)عممية/ نظرية/ عممية نظرية( ونوع الدراسة بالكمية)ذكور/ إناث(، 
 التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الطالب رضا درجة التعرؼ عمى الفروؽ بيف  (3)

 .(الرابعة/ الثانية) الدراسية الفرقة التي ترجع إلى الزقازيؽ بجامعة اآللي لالختبارات
 نظاـتطبيؽ مف تفعيؿ  الوقوؼ عمى أىـ المعوقات والمشكالت التي تحد  (4)

 بجامعة عضاء ىيئة التدريس والطالبأمف وجية نظر  لالختبارات اآللي التصحيح
 الزقازيؽ.
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 اآللي التصحيح نظاـاآلليات والمقترحات لتفعيؿ تطبيؽ  التوصؿ إلى مجموعة مف  (5)
  .الزقازيؽ بجامعة عضاء ىيئة التدريس والطالبأمف وجية نظر  لالختبارات

 أِىية البحح

 فيما يمي: الحالي مبحثل النظرية والتطبيقية ىميةاأل تكمف
 لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، ومحاولة أىمية عمى عد ىذا البحث مفيًدا في إلقاء الضوءي -0

 مجاؿ الجامعي، وبصفة خاصة في التعميـ اختبارات إدارة بجودة اإلرتقاء في الرقمي التحوؿ
 في منيا والستفادة تفعيميا والمعاىد، ومحاولة بالجامعات لالختبارات اإللكتروني التصحيح
 .التعميمية األىداؼ تحقيؽ في جودة يسيـ التعميمية؛ مما العممية

نشر ثقافة استخداـ نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات لدى أعضاء ىيئة التدريس والطالب  -2
 بالجامعات المصرية.

ساىـ دوف حيث إنو  ؛اآللي لالختباراتالتصحيح نظاـ بو يتمتع إلقاء الضوء عمى ما  -4
خراجياعممية تنظيـ األسئمة  فيشؾ  عالف النتائج  ،ورصد الدرجات ،وا  أوقات قياسية  فيوا 

 ،النتائج استخراج التدريس ىيئة أعضاء عمى والتسييؿ، امقارنة باألسموب المتبع سابقً 
 .)التظممات( التصحيح إعادة طمب والحد مف ،العدالة وتحقيؽ

 التدريس والطالب ىيئة أعضاء رضا لمدى الراىف الوضع معرفة في الحالي البحث يسيـ -3
 تفعيميا وآليات تطبيقيا ومعوقات لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف

 يساعد الذى األمر، التعميمية العممية فى أساسياً  ركناً  باعتباره بو ، واىتمامياالزقازيؽ بجامعة
 بعض بالجامعة القرار صناع يتخذ المجاؿ، وقد ىذا فى سياساتيا مراجعة عمى الجامعة
 . النظاـ ىذا بتطبيؽ الخاصة التنظيمية القرارت

 عف والطالبالتدريس  ىيئة أعضاء برضا بالىتماـ الحديثة التربوية التجاىات مسايرة -4
حيث إنو ييتـ بيـ ويشعرىـ بأنيـ  لالختبارات؛ اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع

جانب مؤثر وفعاؿ في عممية التقويـ؛ مما يزيد مف دافعيتيـ، ول يكونوف مستقبميف لمعممية 
 مف تزيد التي والميارية المعرفية النواحي لكتساب حافًزا ُيعد ألنو التعميمية فقط؛ وذلؾ

 رأييـ عف التعبير لممارسة فرصة ليـ وتقدـ والمثابرة، النمو عمى وتساعدىـ تحصيميـ،
 .بوضوح
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 نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات تطبيؽ عمى المترتبة اآلثار إلى المسئوليف انتباه توجيو -5
 تمييًدا، التعامؿ مع ىذا النظاـ خبرة لكسابيـ أعضاء ىيئة التدريس والطالب تدريب دوف
 والستجابة التعامؿ كيفية عمى الختبارات، ولمطالب إعداد عمى لألساتذة تدريبية برامج لوضع
 .الختبارات تمؾ عمى
 بمعمومات الجامعى التعميـ عف المسؤوليف تزويد يمكف الحالي البحث نتائج خالؿ مف -6
 اآللي لالختبارات؛عف تطبيؽ نظاـ التصحيح  مدى رضا أعضاء ىيئة التدريس والطالب عف
السمبية في  الجوانب لمعالجة الجيود اإليجابية، وبذؿ الجوانب عمى التركيز ليـ يتيح قد مما

 .ىذا النظاـ
 المناسب القرار لتخاذ الجامعة في المسؤوليف تساعد سوؼ البحث الحالي ىذا نتائج أف -7

اتخاذ القرار الحاسـ في التوجو نحو إعداد عدمو، و  مف مف النظاـ النوع ىذا تطبيؽ حياؿ
 مستقباًل. منظومة كاممة لميكنة الختبارات

 اإلدرائية وصطمحات البحح

 لبحث الحالي فيما يمي:مصطمحات اتتمثؿ 
و "مجموعة مف العمميات التي تستخدـ بواسطة أخصائييف متمرسيف؛ ُيعرؼ بأن :التكييي( 1)

واتخاذ قرارات واختبار فروض تتعمؽ بنمط خصائص فرد لمتوصؿ إلى تصورات وانطباعات 
، وىذا التقييـ يتضمف أساليب متعددة وأدوات متنوعة معيف يحدد سموكو أو تفاعمو مع بيئتو

يعتمد بعضيا أحياًنا عمى القياس الكمي، والبعض اآلخر يعتمد عمى التقديرات الكيفية، 
تقديرات المعمميف لمطالب والعكس، ويختمؼ حكاـ الوصفية؛ وذلؾ بغرض انتقاء األفراد، و واأل

 (.42، ص2604باختالؼ اليدؼ منو" )صالح الديف محمود عالـ، 

 بأنو و الباحثافُيعرف :لالختبارات اآللي عَ التصحيح التدريص والطالب أعضاء ِيئة رضا( 2)
 المؤسسات التصحيح اآللي لالختبارات في عممية وفائدة وفاعمية كفاءة تصوراتيـ عف"

يؿ النجاح في تطبيؽ وتفع تحقيؽ الجامعةعمى  يدؿلمطالب؛ مما  الجامعية بالنسبة التعميمية
 تقدمو ما بشأف والتقدير بالسعادة وشعورىـ ،التصحيح اآللي لالختبارات بالكميات نظاـ

 ."جيد مف الجامعة

 وتصحيحيا أوراؽ إجابة الطالب مسحبأنو " و الباحثافُيعرف :لالختبارات التصحيح اآللي( 3)
يطمؽ عميو المصحح اآللي، مف خالؿ برنامج التصحيح ريمارؾ  باستخداـ ماسح ضوئي
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ثـ يقوـ ، عف طريؽ إدخاؿ نموذج اإلجابة )مفتاح التصحيح(،  Remark Officeأوفيس
 بعممية التصحيح مف خالؿ المطابقة مع نموذج اإلجابة".

المعمومات والميارات السابؽ دراستيا مف خالؿ ُتعرؼ بأنيا "أداة تقيس بيا  :االختبارات( 4)
" )أميف عمي محمد، ورجاء عدد مف األسئمة أو المواقؼ التي تمثؿ محتوى المادة الدراسية

 (.85، ص2606محمود أبو عالـ، 
التقنية ) الصعوبات" بأنيا الباحثاف ايعرفيُ  :وعوقات تطبيل ٌظاً التصحيح اآللي لالختبارات( 5)

مثؿ أجيزة التصحيح اآللي وبرامج تشغيمو وأجيزة الحاسب اآللي والطابعات، والفنية المتمثمو 
والمتمثمة في التكمفة الباىظة ألجيزة  في الدعـ الفني مف وأجيزة الحماية والصيانة، والمالية

لي بالييكؿ التصحيح وبرامج تشغيمو، واإلدارية المتمثمة في إمكانية توفير وحدة لمتصحيح اآل
اإلداري والتنظيمي ليا، والبشرية مثؿ إمكانية توفر فريؽ التصحيح اآللي والمتخصصيف مف 
أعضاء ىيئة التدريس في القياس والتقويـ لتحميؿ البيانات إحصائًيا وتفريغ النتائج وتفسيرىا 

اآللي  التي تواجو التصحيح؛ (وكتابة التقارير، وفريؽ الدعـ الفني عند مواجية أي مشكمة
 ."األمثؿ بالشكؿ ومن والستفادة ىذا النظاـ تطبيؽ الجامعة مف، والتي تحد لالختبارات

الطرؽ واألساليب "بأنيا  الباحثاف ايعرفيُ : آليات تفعين ٌظاً التصحيح اآللي لالختبارات (6)
 والستراتيجيات التي تساعد عمى تحسيف وتحديث العناصر والمكونات التي تتألؼ منيا

، وأجيزة ونماذج اإلجابة ،أسئمة المتحاناتوالتي منيا:) منظومة التصحيح اآللي لالختبارات
رتقاء بقصد اإل  والدعـ الفني،....إلخ(جياز كمبيوتر، التصحيح، وبرامج اإلحصائيات، 

 والشفافية، ،والعدالة ،وذلؾ لتفي بمعايير الجودة ؛ا لألىداؼبمستواىا لتصبح أكثر تحقيقً 
 ."ىرة الغش، وتسريب المتحاناتوالحد مف ظا والدقة والموضوعية،

 حدود البحح

مكانية تعميميا  يتحدَّد البحث الحالي بعدد مف الحدود، والتي يمكنيا مناقشة النتائج وا 
 في ضوئيا، وتتمثؿ فيما يمي:

 رضا تقييـتمثؿ في الموضوع الذي يتناولو البحث الحالي وىو: وي :احلدود املوضوعية( 1)
 لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف والطالب التدريس ىيئة أعضاء
، مع األخذ في العتبار متغير )النوع، والفرقة الزقازيؽ بجامعة تفعيمو وآليات تطبيقو ومعوقات
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غيرات ، باعتبارىما مف المتغيرات الديموجرافية التي تؤثر عمى مت(، ونوع الدراسةالدراسية
 البحث.

مف طالب وطالبات المرحمة الجامعية تمثؿ في أفراد عينة البحث وي :احلدود البظرية( 2)
بالفرقة الدراسية الثانية والرابعة، ومف أعضاء ىيئة التدريس مف بعض كميات جامعة 

 الزقازيؽ.

جامعة عمى بعض كميات ويتمثؿ في مكاف إجراء البحث، وتـ إجرائو  :احلدود املكاٌية( 3)
 اآلداب(. -التجارة -التكنولوجية والتنمية -الزقازيؽ مثؿ:)الصيدلة

وتـ إجرائو في الفصؿ الدراسي الثاني ويتمثؿ في زمف إجراء البحث،  :احلدود الزواٌية( 4)
 ـ.2607/2608لمعاـ الجامعي 

 اإلطار الٍظري

 أكثر تيتـ الجامعات يجعؿ أف شأنو مف العالي التعميـ جودة تحسيف عمى العمؿ إف
 السعى إلى سيدفعيا وكذلؾ وتغييرىا، تقدميا التي الدراسية البرامج أو المناىج بتطوير
 الدولية، والشروط المواصفات لتستوفي التعميمية التكنولوجيا خدمات أحدث لستخداـ باستمرار

ننا  تطويرىا في وبالسعي بالعمـ، واإلرتقاء التطور عمى تساعدنا أداة التكنولوجيا بأف نؤمف وا 
 ناصر، ياسميف)األمـ  بيف العمـ درجات أعمى إلى الوصوؿ يمكننا فييا جديد كؿ ومعرفة
 (. د2608

 التعميـ جودة تحسيف عمى العالـ دوؿ مف العديد في الجامعي التعميـ نظاـ حيث يركز
 في تفيد فاعمة تعميمية بيئة بتوفير العالي التعميـ مؤسسات تيتـ لذا بمخرجاتو؛ واإلرتقاء
 مع التفاعؿ عمى وقدرتيا جودتيا، وضماف جدارتيا، إلثبات قادرة مخرجات عمى الحصوؿ
والتقويـ )عمر عواض الثبيتي،  التقييـ عمميتي ذلؾ في ويساعدىا، الحديث العصر تطورات
 .(423، ص 2607

، المخطط لياتمثؿ عممية التقييـ بشكؿ عاـ مؤشرًا عمى مدى تحقيؽ األىداؼ و 
الخمؿ، ووضع اليد عمييا الضعؼ و ومؤشًرا عمى فعالية األداء، وتسيـ في التعرؼ عمى مواطف 

واإليجابية تمييًدا لمبحث في إيجاد سبؿ المعالجة، كما تسيـ في التعرؼ عمى نقاط القوة 
، والعمؿ عمى إكسابيا لجميع المعنييف بيا، كونيا مف خالؿ عممية التقويـ لتعزيزىا وتنميتيا

عمى ساعد يألداء لمعرفة الواقع الفعمي التقييـ و نصر والمؤشر في النجاح، كما أف عممية الع
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، فإذا ما عرفنا والتكنولوجيةمواكبة مؤسسات التعميـ لمتطورات المتالحقة في الثورة العممية 
نستطيع التوصؿ إلى معايير عممية  ما ىو مطموب تقييمو؛العوامؿ المؤثرة في تقييـ أداء 

)فيصؿ  ة تسيـ بالنتيجة في تطوير العممية التعميمية في مؤسسات التعميـ الجامعيموضوعي
 (.067، ص2608مد اهلل الرويشد، 
 ,National Research Council)لمبحوث التقييـ  القومي المجمس ويعرؼ

 ويساعد في عممية التدريس والتعميـ"، الطالب أداء عف الجودة عالية "معمومات بأنو (2003
 (،227، ص2608احتياجات ىؤلء الطالب )في: مناؿ شمس الديف أحمد،  تحديد في التقييـ

 ُتوظؼ أحكاـ إلى لمتوصؿ واستخداميا المعمومات عمى الحصوؿ عممية بأنو كما ُيعرؼ التقييـ
 عبد خالد) معيف معيار إلى استناًدا معيف شئ قيمة تقدير يتضمف وأنو قرارات، لتخاذ بدورىا
 (46 ص ،2665 الدامغ، العزيز

 والتعمـ، وتؤدي التعميـ جودة عمى ويؤثر يعكس ميًما عاماًل  التقييـ عممية وتعتبر
 لقياس مالئمة الطرؽ أكثر ومف, (Mclaren, 2008, p.10)الطالب  تعمـ في رئيسًيا دورًا
 كما يعد, (Hosseini & Toroujeni, 2017, p.78)التعميمية  البيئة في الطالب تعمـ
ونتائج  طالبيـ، بتقييـ األساتذة فيو يقـو، تعميمي نظاـ كؿ في أساسًيا عاماًل  الطالب تقييـ

 ويعكس، التعميمية األىداؼ تحقؽ مدى حيث يحدد ألدائيـ؛ وفًقا وتحفيزىـ لتوجيييـ تعمميـ؛
 جيد بشكؿ ومحددة جيًدا تنظيًما منظمة قياس أداة يعد لذلؾ عميو؛ ويؤثر والتعمـ التعميـ جودة
 ,Jamil, 2012)الطالب  تعمـ لنتائج المناسب الوقت في الراجعة أو المرتدة التغذية لتوفر

p.267) . 
 التعميـ بيئة مكونات مف رئيًسا مكوًنا والطالب التدريس ىيئة أعضاء رضا يعدو 

 يصعب معقدة قضية فيو ذلؾ ومعوأىـ مفتاح لمواصمة التعمـ،  بالجودة، ةوالتعمـ المتسم
والذي  ،نظاـ أي استخداـ سيولة عمى تؤثر التي العوامؿ أحد يعدكما ، بيا والتنبؤ وصفيا
 المؤسسات عمى يجب وبالتالي، أدائو وتفعيمو والستفادة منو عمى مباشر بشكؿ يؤثر

 جميع أنشطتيـ في النجاح أجؿ مف والطالب التدريس ىيئة أعضاء برضا الىتماـ التعميمية
التعميـ، وأف  برامج نجاح في أساسيوف التدريس ىيئة أعضاء ألف ؛التعميـ والتعمـ بيئة في

أو نظاـ في العممية التعميمية،  برنامجأي  فعالية لتقييـ سيياو أحد المقرضاىـ ى مستويات
وُيعرؼ رضاىـ بأنو التصور الذي يدركو عف أي برنامج أو نظاـ بأنو فعاًل ومفيًدا مف الناحية 

 .(Bolliger & Wasilik, 2009, Pp.104-105) المينية
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 الفرد ابي يشعر الذي بالقيمة القتناع أو السعادة":أنو عمى عاـ بشكؿ الرضا ويعرؼ
أف ، و "عميو يحصؿ أو يفعمو أف يحتاج أو يريده ما شئ عمى يحصؿ أو ،ما شيًئا يفعؿ عندما
 & Bolliger, Inan)والتفاعؿ والتكنولوجيا، المعمـ، ىى الطالب إرضاء في الميمة العوامؿ

Wasilik, 2014, p.184) ،والتي تتصؼ ،لمفرد النفسية "الحالة ُيعرؼ الرضا بأنو كما 
والنفسية" )محمد أحمد  الشخصية وحاجاتيـ رغباتيـ لتحقيؽ بالرتياح والشعور بالقناعة

براىي  أو اختياره بعد بالشئ القتناع وىو (،243، ص2602ـ عبداهلل الرزيقات، مصطفى، وا 
 الشئ عف الرضا أف كما، معينة منفعو أو حاجة أو رغبة إلشباع نتيجة بالرتياح الشعور
 مطابًقا األداء كاف فإذا، توقعاتو تمبية في لممستفيد المقدمة الخدمة فاعمية مدى يعكس
 مقابمة عف األداء عجز حالة في أما، والسعادة الرضا مف حالة لديو يولد ذلؾ فإف ؛لمتوقع
 فإنو متوقع ىو ما األداء تجاوز إذا أما، الرضا وعدـ الستياء مف حالة يولد ذلؾ فإف ؛التوقع
)ىاشمية محمد الموسوي، ولولوه نياية حمادة، وحامد  لمخدمة والولء الرضا مف حالة يولد

 (.040، ص2626جاسـ السيو، 
يياب محمد أبو دىيـ  وقد ميز خالد توفيؽ العساؼ، وعبد الرحمف خميؿ القاضي، وا 

  مستويات لمرضا، والتي تتمثؿ في: ثالث ( بيف44، ص2607)
 عاؿ. برضا يشعر العميؿ فإف التوقعات؛ مف أكبر النتائج كانت إذا -0
 بالرضا. يشعر العميؿ فإف التوقعات؛ تساوي النتائج كانت إذا -2
 الرضا. بعدـ يشعر العميؿ فإف التوقعات؛ مف أقؿ النتائج كانت إذا -4

 مف كثيًراتتضمف  الجامعة في والتعميمية التربوية العمميةأف مف الجدير بالذكر؛ و 
 فاعمة صالحة تنشئة البشرية األجياؿ لتنشئة الالـز النجاح ليا تحقؽ التي األساسية المحاور

 بتحديد المحاور ىذه والزدىار، وتبدأ والرخاء التقدـ ولغيرىا لذاتيا محققة مجتمعيا في
 التدريس ىيئة عضو يتبعيا التي النشاط وأوجو الوسائؿ ثـ لو، والتخطيط التعميـ، أىداؼ

 ضوء في تنفيذه تـ لما التقويـ عممية تأتي ؛أخيًرا ثـ األىداؼ، ىذه لتحقيؽ والجامعة
 ،2667 القدومي، الناصر عبد)التعميـ  لستمرارية الالزمة التالية المراحؿ لتحديد األىداؼ،

 (.4ص
 وُتعد متعددة، قياس أدوات استخداـ خالؿ مف الطالب تقويـ عممية عمى التركيز ويتـ

 الطالب نواتج حوؿ كمية بيانات جمع في تستخدـ التي األدوات تمؾ أىـ الختبارات بأنواعيا
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 في الالزمة القرارات اتخاذ في عمييا الحصوؿ يتـ التي البيانات وتستخدـ التعميمي، النظاـ في
 فرص وزيادة والتعمـ، التعميـ عمميتي وتحسيف البشرية، الموارد تطوير مثؿ التعميمى، المجاؿ
 ميمة أيًضا لكنيا فقط، لمطالب ميمة ليست التقويـ ونتائج الطالب، قبؿ مف األىداؼ تحقيؽ
 العممية أىداؼ لتحقيقيـ التدريسي أدائيـ تعديؿ في تساعدىـ فيى لألساتذة، بالنسبة
 (.074، ص2608أحمد الكندري، وراوية الحميداف، )خالد  التعميمية

 اتخاذ تحسيف منيا الفوائد، مف مجموعة التعميـ عممية تعطي الختبارات أف والواقع
 مستوى مف وتزيد ،الطالب دافعية وتحسيف التدريس والتعميـ، بعممية الخاصة القرارات
 التغذية توفر أنيا كما التعمـ، أثر وانتقاؿ ،بمستواىـ الطالب ، ومعرفةبالمعمومات الحتفاظ
(، 047-046، ص ص2605ندر زيد سالـ، )ب التدريس لعممية (Feed back) الراجعة
 التقدـ مدى لتقييـ ؛العالي التعميـ مؤسسات في المستخدمة الختبارات نماذج وتتعدد

 والمقالية(،الورقية )الموضوعية،  الختبارات ؛المثاؿ سبيؿ عمى ومنيا، لمطالب األكاديمي
 التحصيؿ قياس في شيوًعا األكثر الوسيمة الختبارات وتعد، التقديمية والعروض والواجبات
 .(Sim, Holifield & Brown, 2004, p.216)لمطالب  العممي

 أىـ مفو  التربوية، العمـو في المقاييس أىـ مف واحدة التحصيمية الختبارات وُتعد
 مدى لقياس األساسية الوسيمة الجامعات؛ فيى يف األساتذة يستخدميا التي التقويـ وسائؿ
الدراسي )محمد حسيف فييد،  تحصمييـ مستوى وقياس التربوية، لألىداؼ الطالب تحقيؽ
 أحرزتو الذي التقدـ ومدى ذلؾ، في والضعؼ القوة مواطف عف والكشؼ، (2، ص2607
 ،والتعميمية التربوية العممية وتطوير تحسيف عمى العمؿ ضوئو عمى يمكف وبذلؾ الجامعة،
 (.4ص ،2667 القدومي، الناصر عبد)األفضؿ  إلى بيا والسير

 بو تتميز لما ؛التحصيمية الختبارات أنواع أىـ كأحد الموضوعية الختبارات وتأتي 
 مف الختيار واختبارات التربوي، الميداف في استخداًما األكثر جعمتيا جيدة خصائص مف

 مف بو تتميز لما األساتذة؛ قبؿ مف استخداميا يكثر حيث الختبارات؛ ىذه أنواع أحد متعدد
 مختمفة معرفية مستويات قياس عمى وقدرتيا الستخداـ، في ومرونة التصحيح، في سيولة
 التعمـ نتاجات قياس تستطيع أنيا ، كما(2ص ،2607 فييد، حسيف محمد)التربوية  لألىداؼ

 تكوف وبالتالي السموؾ، مف واسعة مجالت تغطي أف ويمكف المعرفية، المستويات جميع في
 القرارات اتخاذ في تستخدـ اتالختبار  نتائج إف حيث؛ المقالية الختبارات مف وثباًتا صدًقا أكثر
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 تقويـ في أساسي دور ليا أشكاليا بمختمؼ األساتذة يعدىا التي الختبارات فإف التربوية؛
 أف إلى الحاجة زادت تخاذىا،ا يتوقع الذي القرارات أىمية زادت فكمما التدريس والتعميـ، عممية
 الذي بالغرض وثيقة صمة وذات دقيقة، الختبار مف عمييا الحصوؿ يتـ التي المعمومات تكوف
 أف لبد التربوي، القياس أىداؼ –أنواعيا بمختمؼ– الختبارات تحقؽ ولكي، الختبار لو ُأعد

 إلى إضافة التفسير، وسيولة وموضوعيتو، التصحيح سيولة: منيا معينة، بخصائص تتمتع
 زيد بندر)والثبات  الصدؽ وىى الجيد الخبتار بيا يتمتع وأف لبد التي األساسية الخصائص

 (. 047-046ص ص ،2605 سالـ،
 دفعت عديدة أسباب أف ىناؾ (03، ص2665صالح ) محمد وذكرت سياـ

 : يمى ما أىميا ومف ،الختبارات إدارة بجودة الرتقاء عمى العمؿ إلى الجامعات
 العالمية التجاىات ضوء في التربوية بالعممية اإلرتقاء في التربوية أىدافيا تحقيؽ -0

 .الحديثة
 في الحديثة التربوية ساليباأل عمى الطالب وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات تدريب -2

  الختبارات. إعداد
 التدريس. ىيئة عمى أعضاءوتوفير الوقت  الجيد تقميؿ -4
 ،النتائج باستخراج المكمؼ العمؿ فريؽ يعيشيا التى النفسية الضغوط مف التخفيؼ -3

 وتسميميا في الوقت المحدد.
  .الطالبالختبارات بيف  نتائج والشفافية في العدالة مبدأ، و الدقةتحقيؽ  -4
 بكؿ كميات الجامعة.في أعداد الطالب المستمرة والزيادة  النمو مشكمة مواجية -5

ومف ضمف اآلليات التي استخدمت لمعمؿ عمى اإلرتقاء بجودة إدارة الختبارات 
مشروع  رهبدأت ىذه الفكرة عند إطالؽ مبادفقد ؛ اآللي لالختبارات )شبو اإللكتروني( التصحيح

 لمقياس والتقويـ مركزوالمطالبة بإنشاء  ،تطوير نظـ تقويـ الطالب والمتحانات بالجامعات
بالكميات، وكاف مف ضمف أىداؼ ىذا المشروع بناء  رئيسي بالجامعة، ووحدات فرعية لو

 آلية توحيد فكرة عمى مبني المشروع ، وىذاسئمة والتصحيح اآللي لالختباراتبنوؾ األ
 تقيس مقننة اختبارات نماذج ىناؾ تكوف حيث ؛ليا معايير ووضع لالختيارات، التصحيح
 ،الجماعي أو الفردي اليدوي التصحيح طريقة مغىوتُ  ،آلًيا وتصحح ،الطالب تحصيؿ مستوى
 ورصد التدقيؽ أو ،المراجعة أو ،التصحيح في كاف سواء العيوب مف كثير بيا يوجد التي
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 اآللية وىذه ،العالية الكفاءة أو الخبرة ذوي مف التدريس ىيئة عضو كاف ولو حتى لمدرجات
 في العدالة لضماف ؛لالختبارات الدقيقة اإللكترونيشبو  التصحيح عمى تعتمد الجديدة

 موضوع في الحديثة التقنيات باستخداـ وذلؾ لألسئمة، والتدقيؽ ،المراجعة ودقة ،التصحيح
 باستخداـ مقالية، سواء كانت أو موضوعية الختبارات ىذه كانت سواء عاـ بشكؿ الختبارات
 وقت توفير في يساعد بحيث إلكتروني بشكؿ وتصحيحيا األسئمة بنؾ مف حاسوبي برنامج
التكنولوجيا  عالـ في الجديد تواكب عممية وىى النتائج، إلظيار وتسريًعا ،المعنييف وجيد

 (.4، ص2603)عوض حسيف محمد، 
لقد تطورت تكنولوجيات التصحيح اآللي والتعرؼ الضوئي بشكؿ كبير خالؿ العقود و 

 ،فضؿأتيحت لممؤسسات سير عمؿ ا  وأصبحت أكثر دقة وكفاءة وبساطة، و  ،القميمة الماضية
(، وقد تـ تطبيؽ نظاـ 2605)محمد معروؼ، كثر فعالية أوعممية جمع بيانات وتحميميا 

 الجديد النظاـ ويشمؿ بجميع كمياتيا، الجامعات معظـ في عاـ منذالتصحيح اآللي لالختبارات 
 سياـ)قصيرة  مقالية أسئمة أو وخطأ، أو أسئمة المزاوجو، صح أو متعدد، مف الختيار أسئمة
 جميع ومنيا النماذج، مختمؼ لمعالجة الجامعات اآللي في التصحيح ، وجاء(2608 يحيى،
 تحتاجيا التي المختمفة التقييـ ونماذج واإلنصراؼ، الحضور ونماذج الطالب، اختبارات أنواع

 (.د2608 ناصر، ياسميف) التقييمات وكذلؾ والندوات، المؤتمرات واستبيانات الجامعة،
مف وجية نظر الباحثاف،  نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات أىداؼ وأىميةوقد تمثمت 

، 2603) مدعوض حسيف مح(؛ و 00، ص2665سياـ محمد صالح ) كؿ مف تكما ذكر و 
 فيما يمي:( 626، ص2600) ، ونيير طو خسفىاني محمد الشيخ(؛ و 4ص
 حديثة طرؽ واستخداـ ،بالجامعات والمتحانات لمطالب والتقويـ القياس نظـ تطوير -0

 دور ، وتفعيؿ؛ مف أجؿ مواكبة التطورات التكنولوجية في مجاؿ التعميـ والتقويـلمتقويـ
 .الجامعي بالتعميـ الختبارات إعداد في التكنولوجيا

 التقويـ أعماؿ في والعدالة ،والشفافية والدقة، المستمر، والسرعة، التقويـ تحقيؽ -2
 .لنتائج الطالب واإلحصائيات والمتابعة والمتحانات

 لممقررات التعميمية األىداؼ ضوء في المختمفة التخصصات في أسئمة بنوؾ تكويف -4
 كمية. كؿمواصفات الخريج بو  لمبرامج، األكاديمية والمعايير

 المتحانات. وتكرار نمطية عمى تعتمد التيبالجامعة  الخصوصية الدروس ظاىرة مف الحد -3



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

- 868 - 

 .الجودة الشاممة بالجامعات لتحقيؽ والتعمـ التعميـ عمميتي مسار تصحيح -4
عالف المتحانات، لتقويـ آليات تطوير -5  مخرجات وتحسيف تطوير في واستثمارىا النتائج وا 

 . الكميات داخؿ التعمـ عممية
 نتائج عمى الحصوؿ سرعة إلى يؤدي بما ؛التدريس ىيئة عضو وجيد وقت توفير -6

 .الطالب
 .حديثة إلكترونية أنظمة مع التعامؿ في المصححيف كفاءة ورفع التصحيح، وقت اختصار -7
 لمراجعةا إتاحة مع ، وتحييد العنصر البشري،الدرجات رصد في الخطأ نسبة مف اإلقالؿ -8

 لظمـ تعرضيـ مف المتكررة الطالب شكوى مف الحد ثـ ؛ ومفأكثر مف مرة اإللكترونية
   . التدريس ىيئة عضو

 اإلمتحانية لمورقة نموذج مف أكثر لوضع انظرً  المجاف؛ داخؿ الغش ظاىرة عمى القضاء -06
 . الغرض ليذا الُمعد األسئمة ببنؾ بالستعانة الواحدة بالمادة

 الجامعي. التعميـ في الختبارات إدارة بجودة اإلرتقاء أىمية -00
 الدراسية. المواد فيـ مف الطالب، وتمكينيـ بمستوى الفكري النمو -02
 اإلجابة. أوراؽ بتجييز وتصحيح الخاصة المصاريؼ مف التقميؿ -04

مف وجية نظر الباحثاف،  نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات مخرجاتوكانت مف أىـ 
 فيما يمي: (626، ص2600) ، ونيير طو خسفىاني محمد الشيخ كما ذكرو 
 كمياتجميع  في لو فرعية ووحدات لمقياس والتقويـ رئيسي بالجامعة، إنشاء مركز -0

 .المتحاناتالتقويـ و  لنظـ والتطوير لممتابعة ؛الجامعة
تتناسب مع  كمية لكؿ الطالب تقويـ ومواصفات لمعايير أدلة عمى حتويت توفر كتب -2

 العمؿ.وتمبية لمتطمبات واحتياجات سوؽ مواصفات خريجييا، 
؛ إلطالع أعضاء ىيئة التدريس عمييا، والستفادة التقويـ ومعايير بأسس إعداد قائمة -4

 . منيا في تقويـ طالبيـ
 .لالمتحانات والتصحيح التقويـ ألساليب ميكنة وجود -3
التعميمية لكؿ  واألىداؼ المعايير ضوء في المختمفة لمتخصصات أسئمة بناء بنوؾ -4

 .لالستفادة منيا وتطويرىا القياس والتقويـ وحدات في إدراجيا يمكفتخصص بكؿ كمية، و 
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 التغذية يضمف لكي طالب؛ لكؿ ومستمر شامؿ تقويـ يتضمف ؛إلكتروني إنجاز وجود ممؼ -5
 .ليـ في أي وقت الراجعة

 األسئمة مف متنوعة أنماط عمى تشتمؿ ؛الجامعة مستوى عمى بيانات إنشاء قواعد -6
 .قبؿ موعد المتحانات لتدريب الطالب عميياالتقويـ  وأساليب

، وتحقيؽ التميز لمؤسسات التعميـ الجامعات طالب بيف التنافس ثقافة بأعماؿ القياـ -7
 .العالي

؛ استعداًدا لتطبيؽ اإللكترونية النظـ بأحدث مزودة بالجامعات لكترونيةإ إنشاء وحدات -8
ني والتقويـ اإللكتروني مستقباًل )أي ميكنة شاممة لعممية التعميـ والتقويـ؛ التعمـ اإللكترو 

  التحوؿ الرقمي في مجاؿ التعميـ(.
 د ذكرت كؿ مف سياـ يحيىلقوبالنسبة لمميزات التصحيح اآللي لالختبارات؛ 

(؛ وموقع 2626وياسميف نصر ) ب(؛2608(؛ وياسميف نصر )2608)
https://www.kashqol.com العالي التعميـ وزارة ستحققيا التي المكاسب أىـ أف مف 

 تتمثؿ فيما يمي:المصرية اآللي في الجامعات  التصحيحمف عممية 
والطالب؛  والمصححيف الجامعات أساتذة بيف العالقات تحسيف عمى بالتأكيد سيعمؿ ( أنو0)

 التحيز مف درجة فيو الجامعات في التصحيح أف الطمبة مف كبير عدد يعتقد حيث
 إلييـ، وتحقيؽ الثقة إعادة الوزارة تستطيع اآللي التصحيح عمى والتحامؿ، وبالعتماد

  .والعدالة فيما بينيـ والشفافية الحيادية
 مف ألكثر سؤاؿ مف أكثر تصحيح يتـ خاللو فمف النتائج، ظيور في السرعة يضمف أنو( 2)

 الساعة باختالؼ األجيزة. في ورقة (0466) تصحيح فيمكنو ،طالب
خالؿ الختبارات  مف المختمفة الطالب وميارات والفيـ، التذكر قدرات يتـ قياس و( أن4)

 .المصححة آلًيا
 وتحقيؽ التصحيح، عممية يسيؿ بما ؛واحدة إجابة لعضو ىيئة التدريس بوضع ( يسمح3)

 غير طالب وتخرج الحفظ، سوى تقيس ول ،مقالية كانت أف مف بدًل  الفرص، تكافؤ
 الميارات. بكؿ استعاف بطالب المنيج مستوعب

https://www.kashqol.com/
https://www.kashqol.com/
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 تصحح المواد مف (%56) فإ حيث النظرية، الكميات كؿ في يصمح النظاـ ىذا ( أف4)
 األوؿ مثؿ تعد لـ فاألسئمة المادة، أستاذ بواسطة تصحح المواد مف (%36و) إلكترونًيا،
 .البوكمت بنظاـ فأصبحت

 بصورة يحتفظالتصحيح اآللي  جيازإف حيث  لمطالب، ( يفيد في حالة وجود تظممات5)
 قميمة جًدا. تكوف الحالة ىذه في ونسبة الخطأ طالب، لكؿ اإلجابة

وتوفير الوقت بشكؿ كبير، حيث ل  ،الدقة في التصحيح بأي عدد مف أوراؽ اإلجابة( 6)
دقائؽ معدودة، وكذلؾ العدؿ المطمؽ في تقدير في إجابة  ورقة 066يستغرؽ تصحيح 

 .فضاًل عف تسييؿ الجابة  عمى الطالب ،الدرجات
 ؛والتقييـ البشري بو قد يكوف معدـو ،األستاذ ىأف عمميات التصحيح تتـ بسيولة عم( 7)

 محددة. نموذج أسئمة محدد بإجابات ىعما ا كميً ألنو يعتمد اعتمادً 
 في والضعؼ القوة مواطف عف يكشؼ التعميمية العممية مف أساسًيا جزًءا ( أنو أصبح8)

 . الطالب لدى التغيرات اآلخرى وقياس ،لمطالب العممي تحصيؿال
 يساعد مما البشري، الخطأ عامؿ ويتجنب التصحيح، عممية جودة مف يرفع ( أنو06)

 التطوير. عممية في التعميمية المؤسسة
مميزات أف مف ضمف ( 26-08، ص ص2665)صالح  محمد كما ذكرت سياـ

 لالختبارات أيًضا ما يمي: التصحيح اآللي
 تعتمد ول ،الطالب فيـ مستوى قياس عمى تساعد الطريقة بيذه المعدة الختبارات أف -0

 . التخميف أو الحفظ عمى
 يحد مما ؛الطالب مف المكتوبة األسئمة كافة استرجاع إلى يسعى التدريس ىيئة عضو أف -2

 برنامج عمى لحفظيا نظًرا ؛سيمة بصورة األسئمة تحديث مف يمكنو ، كماتسريبيا مف
 األصمية. األسئمة تسرب ومنع اآللي، الحاسب في وورد

 التصحيح في المبذوؿ والجيد الوقت مف قمؿت اآللي التصحيح فى المتبعة الطريقة أف -4
 .العدالة وعدـ بالظمـ الطالب شعور مف قمؿت، و والمراجعة

 التصحيح تطبيؽ عند الطالب قبؿ مف التصحيح بإعادة طمب أو شكوى أي وجود قمة -3
 . اآللي
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 التدريس ىيئة عضو مف كؿ يعيشيا التى النفسية الضغوط مف يخفؼ اآللي التصحيح أف -4
 . بسرعة النتائج استخراجتسميـ و ب المكمؼ العمؿ وفريؽ

 التي المئوية والنسبة ،طالب كؿ تحصيؿ مستوى عف راجعة تغذية يوفر اآللي التصحيح -5
 .التربوية لألىداؼطالب  كؿ تحقيؽ مدى عمى التعرؼ مف فمكّ يُ  مما عمييا؛ حصؿ

 وسياـ (؛30-36، ص ص2605ذكرت كؿ مف سناء أحمد المنصور )في حيف 
 في: تتمثؿوالتي  ،التصحيح اآللي لالختباراتلنظاـ ىناؾ عيوب  أف (2608) يحيى

 مفبسيط  جزء ويتيح متعدد، مف والختيار ،والخطأ الصواب أسئمة عمى ينحصر ( أنو0)
   .القصيرة المقالية لألسئمة الورقة

 ،كثيرة نصوص لجمع يستخدـ عندما البيانات جمع في تعقيًدا يسبب ربما أنو لحظ( 2)
مكانية ، ترقيـ دوف األوراؽ توضع عندما، الضوئي المسح أثناء البيانات لبعض فقدانو وا 

 .أو خاطئة منحرفة بطريقة تدخؿ أو، بالخطأ مرتيف تمسح أو
 مف لو لبعض أنواع المصاحبة اإلجابةأوراؽ  وسعر ،سعر أجيزة التصحيح اآللي رتفاع( ا4)

 األجيزة.
 ربما التيو ، فقط متعدد مف الختيار أسئمة نوعمف  الختبارات بعض األجيزة عمى رااقتص( 3)

 .قياسو المطموب طبيعة لقياس لبعض المقررات، أو مناسبة تكوف ل
  :االختبارات اليت ُتصحح آلًيا طريكة إعداد -

بطريقة  اختبار إعداد يمكف( إلى أنو 05، ص2665صالح ) محمد أشارت سياـ
ضافة ،موضوعية أسئمة إعداد يتـ بأف والموضوعي، المقالي الختبار بيف تدمج  سؤاؿ وا 
 مع تسميميا يتـيدوًيا، و  وتصحح منفصمة ورقة في عميو اإلجابة الطالب مف يطمب مقالي

والفرقة  الجموس، ورقـ السـ، كتابة مع اشتراط ،اإلنتياء عند ورقة اإلجابة اإللكتروني
 بمختمؼ موضوعية ألسئمة شامؿ الختبار يكوف الدراسي، وىكذا واسـ المقرر الدراسية،
 الموضوعية األسئمة عمى الختبار يختصر أف وباإلمكافالمقالية،  لألسئمة باإلضافة أنواعيا

  وىى: مجالت ثالث في
 في الحؿ مع يتفؽ ما الثاني العمود مف ارختيا يتـ التي وىى(: المزاوجة) المقابمة أسئمة -0

 . األوؿ العمود
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 ونظًرا الخطأ، أو بالصحة العبارة عمى الحكـ الطالب مف ويطمب: والخطأ أسئمة الصواب -2
 لتخميف الختبار مف%( 46) لديو الكؼء غير الطالب فإف ؛فقط اختياريف لوجود

 . لمتقويـ كأداة الختبار فاعمية مف تقمؿ النسبة وىذه اإلجابة،
 اختيارات خمسة أو أربعة مف واحدة إجابة الطالب يختار حيث: متعدد مف أسئمة الختيار -4

 الصحيحة، اإلجابة في يفكر ويجعمو لمطالب، الصعوبة بعض يمثؿ وىذا ظاىرًيا، مقبولة
 .التخميف أثر مف يقمؿ األسئمة مف النوع وىذا الختبار، في البدائؿ عدد توحيد ويفضؿ

 ورقة اإلدابة اإللكرتوٌية: -

 مواصفات وفؽ تعد بطاقة وىى اإللكتروني(؛ المصحح ويطمؽ عمييا أحياًنا )بطاقة
 يتـ التي الجياز وفؽ وأحجاميا أنواعيا وتختمؼ، معيا المستخدـ البرنامج مع تتفؽ محددة

 وبعد ،بالقمـ عمييا الكتابة يتـ مستطيؿ شكؿ عف عبارة بطاقات فيناؾ ؛خاللو مف تصحيحيا
 ،بيا الخاص الجياز عمى إجرائية خطوات وفؽ تمريرىا يتـ الطالب قبؿ مف تعبأتيا يتـ أف

 وعدـ، الرصاص القمـ استخداـ تشترط ولكف ،الورقة عمى)الباركود(  العالمة بطباعة ويقـو
 الحجـ في تختمؼ آخرى والتدبيس، وىناؾ بطاقات بالطي وتتأثر ممحاه،ال استخداـ

 دللت وتعطي ،المزيؿ استخداـ ترفض ولكف ،األقالـ أنواع جميع يقبؿ فمنيا والمواصفات؛
 تـ ما ومراجعة إلييا الرجوع يتـ حتى الممحاة استخدموا الذيف الطالب لبطاقات تنبييية
 ويتـ إجابة، أي يختار لـ لمف إشارة تعطي كما ،الصحيحة اإلجابة اختيار يتـ فقد ،كتابتو

 ،والخاطئة الصحيحة الجمؿ وعدد ،أنجزه ما عمى ؛يشمؿ ،طالب كؿ عف التقرير استخراج
 بإنزاؿ يقـو أف بإمكانو ببرنامج مرتبطة تكوف جيزةاأل ومعظـحققيا،  التي المئوية والنسبة
 يكوف أف يستوجب ذلؾ لكف ،اإلنجميزية أو العربية بالمغة سواء اسمو بجانب طالب كؿ عالمة
 مرتفعو تكمفتو تكوف وعادة بو، المرتبط البرنامج مع يتفؽ النتائج رصد في بالكامؿ النظاـ
 . (04-03، ص ص2665صالح،  محمد )سياـ فقط اآللي المصحح باستخداـ مقارنة

 (Remark Office )ريمارؾ أوفيس برٌاور التصحيح اآللي لالختبارات -
ساسية وميمة أدوات أصبحت برامج وأجيزة التصحيح اآللي والتعرؼ الضوئي أ

لممؤسسات الحديثة التي تتطمع إلنشاء سير عمؿ فعاؿ، وجعمت تمؾ البرامج والجيزة وظائؼ 
، ومف ضمف ىذه ووفرت الوقت والموارد الثمينة ،البيانات وادخاليا وتحميميا مبسطةجمع 

ساىـ بشكؿ كبير في جمع البيانات فقد ، الرائد في العالـ  OMRالبرامج الػػػػػ "ريمارؾ أوفيس"
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  OMRانـنظمة أتقوـ ، و وفي عمميات وسير العمؿ في المؤسسات التعميمية ،وتحميميا
ا، ثـ تحمؿ صور تمؾ النماذج وتتعرؼ عمى الدوائر المعممة، بمسح النماذج الممتمئة ضوئيً 

 .(2605 معروؼ، )محمد وينشأ التقارير المطموبة ،جوبةوتقيـ وتحمؿ األ
عالمًيا،  الجامعات في األوؿ اآللي التصحيح أوفيس" برنامج "ريمارؾ ُيعد برنامج الػػػو 

 مف الكثير اآللي في العالـ، وقد تـ تطبيؽ التصحيح في شيرة اآللي التصحيح برامج وأكثر
التعميـ  جودة عمى فعاًل  إيجابًيا أثًرا وترؾ العربي، الوطف دوؿ في التعميمية المؤسسات
 في عاـ األمر ىذا بداية كانت وقد، (2626 نصر، ياسميف)دولًيا  اعتمادىا ونسبة وتطوبره،

 (NSF) القومية العمـ ومؤسسة( NRC) القومي البحث مجمس عّرؼ حيف (،0888)
 نصر، ياسميف)المعمومات  تكنولوجيا مف لمتمكف الحاجة وىىاألساسية،  الطالب متطمبات
 (.ب2608

 سئمةاأل عمى الطالب إجابات تصحيح بعممية يقـو الذي اآللي الجياز وىو
 تختمؼ، متناىية وسرعة بدقة متعدد مف والختيار والخطأ، الصواب نوع مف الموضوعية
 لعبارة كاختصار OMR عميو ويطمؽ، المادية وقيمتو مواصفاتو باختالؼ إمكانياتو

Optical Mark Reader اآللي )سناء أحمد  المصحح أو البصري العالمة قارئ أي
 .(48، ص2605المنصور، 

 عمى عممو في يعتمد أوفيس ريمارؾ اآللي التصحيح برنامج أف ؛بالذكر والجدير
 العالمات عمى الضوئي التعرؼ تقنية وىي ،Optical Mark Recognition تكنولوجيا

(OMR,) دخاليا ضوئي، ماسح باستخداـ اإلجابة ورقة مسح مف المستخدـ ُيمّكف فيو  وا 
 دقائؽ في النتائج إصدار ثـ ومف النموذجية، باإلجابات الطالب إجابات ليقارف "ريمارؾ" إلى
 (046) في النتشار عمى وقدرتو جدارتو "ريمارؾ" أثبتقد و (، 2626)ياسميف ناصر،  قميمة
 مف الكثير في الجامعات مف والعديد ،المدارس مف اآللؼ عشرات في اآلف وُيستخدـ دولة،

 الجامعات في مؤخرًا كبيًرا استحساًنا قىول المصرية، الجامعات أبرز عتمد فيالدوؿ، كما اُ 
معظـ  أعمنت فقد وأروبا، أمريكا جامعات في كفاءتو إثبات بعد وذلؾ والعربية، المصرية
 ،وسوىاج ،جامعة بنيا ؛مثؿ "أوفيس ريمارؾ"اآللي  التصحيح برنامج اعتماد الجامعات
 ناصر، ياسميف) ....إلخ والمنصورة ،وكفر الشيخ ،وطنطا ،والقاىرة ،وحمواف ،والزقازيؽ
 (.د2608
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 : اآللي التصحيحبراور  وعايري -

أنو توجد مجموعة مف المعايير، التي يجب أف  (2626) نصر ذكرت ياسميفوقد 
  وىى فيما يمي: ،لالختبارات اآللي تتوفر في برامج التصحيح

 .العربية بالمغة نسخة لو، و سري برقـ مؤمًنا البرنامج يكوف أف يجب -0
 ويسيؿ ،الشاشة عمى لممستخدـ تاًما وضوًحا واضحة التصحيح عمميات كوفيجب أف ت -2

 .اخاللي مف متابعتيا
 بعد أو ،الشاشة في الطالب إجابات مطابقة مف التأكد البرنامج يتيح أف الضروري مف -4

 .الطالب إجابة ورقة مع الطباعة
 .الطالب إجابات مشاىدة وكذلؾ المصححة، اإلجابات ممؼ فتح يمكف -3
 اإلجابات) البرنامج في الُمدخمة البيانات مف احتياطية نسخ أخذ يتيحيجب أف  -4

 (.والدرجات
 في الختيارية لألسئمة والصعوبة السيولة لتقارير البرنامج توفير الضروري مف -5

 .الختبارات
 ،والخاطئة ،الصحيحة اإلجابات عدد حوؿ لتقارير البرنامج توفير الضروري مف -6

 .لمطالب والفارغة ،والمزدوجة
 إلى باإلضافة ،والمشتتات )البدائؿ( البنود كفاءة عف تقارير البرنامج يوفر أف يجب -7

 .الختيار في والدنيا العميا الفئة مواصفات
 .األوفيس صيغ إحدى إلى اآللي التصحيح برنامج مف الختبار تقارير تصدير سيولة -8

 .واإلنجميزية العربية اإلجابة أوراؽ قراءة إمكانية -06
 .A5و A4 مقاس اإلجابة أوراؽ استخداـ -00
 .الطالب يستخدميا التي اإلجابة ورقة عمى( د -ج – ب – أ) اإلجابة رموز وضوح -02
، وكتابة وتظميؿ يده بخط الطالب اسـ لتدويف اإلجابة ورقة في واضًحا مكاًنا توفير -04

 نموذج اإلجابة.
 ورصد المقالية األسئمة عف اإلجابة لتدويف اإلجابة ورقة في واضًحا مكاًنا توفير -03

 .درجاتيا
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 واملعاِد اجلاوعات يف Remark Office "رميارك أوفيص" اآللي التصحيح مميزات برٌاور -
 الجودة تحقيؽ في نوعية نقمة أحدث الجامعات في اآللي لالختبارات التصحيحإف 

 فقط اآللي التصحيح تقنيات أحدث أنو في الريادة صاحب ريمارؾ برنامج يكتفي ول والكفاءة،
 فمف ؛هعد مستويات عمى بكثير ذلؾ تعدت مميزاتو إف بؿ إيجاده؛ عف الكثير عجز حاًل  بتقديـ
 النتائج وتحميؿ الضوئي والمسح الرأي، واستطالعات ستبياناتال تصميـ يمكف خاللو

باإلضافة  ذلؾ، كؿ عمى التعميمية الييئة إدارة وتدريب الختبارات، وتصحيح وتصميـ إحصائًيا،
 بو؛ مما يساعد عمى تطوير واإلرتقاء وتطويره التعميـ جودة عمى التقنيات ىذه مثؿ إلى تأثير
 أو الجامعي األستاذ أو الطالب إلى بالنسبة سواء األصعدة كافة عمى التعميمية المنظومة
 سوؼ المتحانات موسـ في واستخدامكما أف ، (د2608 ناصر، ياسميف) ككؿ الجامعة
 أحد الطالب، فيو لكؿ واحدة مضبوطة ومعايير مقاييس وضع عمى يعمؿ فيو كثيًرا؛ يساعدؾ
 .(ج2608 نصر، ياسميف)دولًيا  اإللكتروني التصحيح أنظمة أشير

كؿ مف  كما ذكرتيمكف ذكر مجموعة مف المميزات لبرنامج التصحيح اآللي مف ثـ و 
 ياسميفو  (؛68، ص2606)مفمح قبالف بجاد و  (؛36، ص2605سناء أحمد المنصور )

 فيما يمي: (د2608) نصر، وياسميف ؛(ج2608) نصر وياسميف ؛(ب2608) نصر
 :لمطالب بالٍشبةأوًلا: 

 يمر التي الفترات أصعب مف المتحانات الطالب؛ حيث إف فترة وتوتر ضغط مف التخفيؼ -0
 انتظار فترة ىو ذلؾ مف واألصعب المتحانات، رىبة بسبب الطالب مف الكثير بيا

 عف العبء الجامعات في اآللي التصحيحفقد أزاؿ  القصيرة، بالفترة ليست وىى النتيجة،
 في طويمة فترة النتظار إلى يحتاج الطالب يعد فمـ كاىميـ، عف الحمؿ ىذا ورفع الطالب
 . والتوتر القمؽ مف حالة

 عمى نوفر وبذلؾ فائقة؛ سرعة في الطالب مئات نتائج استخراج ريمارؾ لبرنامج يمكف -2
 سترخاءوال ،لمستقبمو لمتخطيط الفرصة لو تتاح وبالتالي وتفكيره، وقتو استيالؾ الطالب

 .مستقبمو رسـ في واإلنطالؽ التفكير أو ،القادـ الدراسي لمفصؿ لالستعداد
عادة التظمـ -4  الجامعة تكفمو حؽ ىو المتحاف نتيجة مف التصحيح؛ حيث ُيعد التظمـ وا 

 منو جزء أو ما سؤاؿ تصحيح عدـ عند البشري الخطأ عنصر لوجود سواء وذلؾ لمطالب؛
 نتيجة مف فقط درجتاف أو درجة تحّوؿ ما وأحياًنا الدرجات، رصد إعادة إلى الحاجة أو
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 الطالب تقديرات تقرير يصدر فيو ريمارؾ، دور يأتي وىنا ناجح، إلى راسب مف الطالب
 الشفافية مف مناًخا يخمؽ ما وىو األستاذ، أو لمطالب المتحاف مراجعة عمى لممساعدة

 .التعميـ منظومة في
 تصحيحال أثناء التدريس ىيئة أعضاء فييا يقع التي الدرجات ورصد التصحيح أخطاء -3

 في معدوًما البشري الخطأ يجعؿ مما التقميدية؛ الختبارات في الطالب أوراؽ ورصد
  .آلي بشكؿ درجاتيـ ورصد الطالب إجابات تصحيح يتـ حيث المصححة آلًيا؛ الختبارات

 لعضو ِيئة التدريص: بالٍشبةثاًٌيا: 

 أثمف مف الجامعات في التدريس أعضاء ىيئة وقت والمجيود؛ حيث ُيعد الوقت توفير -0
 أوراؽ مف المئات تصحيح في ُيستغؿ كاف الذي الوقت "ريمارؾ" وفر وقد األوقات،

 .كثيرة أخرى جامعية شئوف في استغاللو ليـ أتاح ما وىو المتحانات،
 أكبر، استثماًرا وعمميـ وقتيـ لستثمار ؛عنيـ العبء الجامعات في اآللي التصحيح خفؼ -2

 ستكوف الطالب نتيجة أف إلى الطمئناف مع غيره، أو العممي البحث في سواء وذلؾ
 . الدقة متناىية نتيجة

 الحواجز الجامعات في اآللي التصحيح والسالمة؛ حيث يمحي الجغرافية الحواجز -4
 في مرونة يوفر إنو بؿ واحد، مكاف في تواجدىـ بضرورة األساتذة قيدتُ  قد التي الجغرافية
 إلى باإلضافة الكمبيوتر، خالؿ مف مكاف أي مف البرنامج إلى الوصوؿ إلمكانية ؛العمؿ
 المتحانات أوراؽ ونقؿ أخرى، إلتزامات أية وجود ظؿ في بو عمميـ وقت تنسيؽ سيولة
 سرقتيا، حتى أو تمفيا أو ضياعيا نسبة مف يخفض فيو أمًنا، وأكثر أسيؿ أوناليف
ف حتى  .الحدوث نادر ذلؾ كاف وا 

 ورؽ نوع أي وعمى ،طابعة أية باستخداـ األوراؽ طباعة المتحاف واضع يستطيع -3 
 ويعتبر ساعة، مف أقؿ في المتحاف نتائج عمى الحصوؿ يمكف التكمفة، كما منخفض
 .اآللي التصحيح مميزات أىـ ىنا واختصار الوقت توفير عامؿ

 إلى لتدخؿ ومسحيا ،المتحانات نماذج تصميـ مف المتحاف واضع ريمارؾ برنامج مكفيُ  -4
مكانيةو  لمتصحيح، البرنامج  باركود رمز وتضميف ،الواحد لالختبار نماذج عدة تصميـ ا 
 .لمنماذج
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 امتحانات نتائج عف الدقيقة اإلحصائية التقارير عشرات استخراج المصحح يستطيع -5
 مستوى وكذلؾ الموضوع، المتحاف كفاءة قياس التقارير ىذه شأف ومف الطالب،

 .متنوعة أسئمة وضع التدريس ىيئة عضو يستطيع المنطمؽ ىذا الطالب، ومف
 وتصحيحيا المقالية األسئمة وىي ،األسئمة تمؾ أىـ لوضع جزء تخصيص لممصصح يتيح -6

 ، مثؿ؛األخرى اآللي التصحيح أنظمة معظـ معيا تتعامؿ ل التي األسئمة آلًيا، ومف
 ريمارؾ ولكف والرسـو والصور واإلكماؿ، الفراغ، وتعبئة والمزاوجة، التصنيؼ، أسئمة
 ليس وقت إلى تحتاج المختمفة األسئمة ىذه أف مف بالرغـو األسئمة،  ىذه بوضع يسمح
 المشكالت، حؿ في معرفتو استخداـ عمى الطالب قدرة تقيس أنيا إل لحميا، بقميؿ

 ،المقارنات: لمطالب العقمية العمميات مف التحقؽ خالليا مف المصحح ويستطيع
صدار ،والستنتاجات  ،أفكاره لتنظيـ الحرية الطالب وتعطي والتحميالت، ،األحكاـ وا 

 حصيمتو باستخداـ لو وتسمح بؿ المناسبة، الحقائؽ واختيار ،والبتكار ،بينيا والتكامؿ
 امتحاف كؿ تكييؼ نستطيع ذلؾ عمى اإلجابة؛ وبناًءا عند وصياغتيا والمعرفية المغوية
 .بيا التي األسئمة وأنواع المادة مع ليتناسب مميكف

 :لمذاوعة بالٍشبةثالًجا: 

 وشرح تحسينو، وكيفية التصحيح جودة عف ثرية وأبحاث مناقشات الجودة؛ حيث أجريت -0
 ومدى التعميمية المنظومة عمى يؤثر وكيؼ ،األمر ىذا أىمية مدى األساتذة مف الكثير

 الدرجات قيمة مف والتعزيز العالي التعميـ جودة رفع إلى اآلف الجامعات جودتيا، وتسعى
 الجامعات بيف دولية منافسة إلى الوصوؿ إلى تطمح وكذلؾ تقدميا، التي العممية
 في التعميـ جودة زادت فكمما الجامعات، في اآللي التصحيح أىمية تأتي وىنا األخرى،
 .بذلؾ دولًيا اعتراًفا ونالت العممية مكانتيا ارتفعت ما جامعة

ويحمميا  ويصححيا ،التعميمية المؤسسات في األجوبة نماذج مختمؼ "ريمارؾبرنامج " يقرأ -2
 والندوات، المؤتمرات واستبيانات المختمفة، التقييـ ونماذج الختبارات، أنواع مثؿ؛ جميع

 تكنولوجيا فاستخداـ لذا التدريبية؛ الدورات تقييمات وأيًضا واإلنصراؼ، الحضور ونماذج
 .والستخدامات اآلفاؽ مف الكثير سيوسع الجامعات في اإللتكروني التصحيح

 يجعؿ مما المكتبية؛ األعماؿ بمختمؼ والقياـ الستخداـ، وسيولة والدقة، بالسرعة يتميز -4
 بيا.  يقـو التي المياـ مقابؿ اقتصادًيا سعره
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 نتائج تحميؿ تقارير كافة استخراج ويمكف التحميمية، التقارير مف واسعة مجموعة يقدـ -3
رساليا ،الممفات مف مختمفة أنواع ىيئة عمى الطمبة  عند المعنية اإلدارية الييئة إلى وا 
 التكراري التوزيع لالختبار، وتقرير التحميمي )التقرير:التقارير ىذه وأىـ إلييا الحاجة

الطالب،  تقدير لمطالب، وتقرير المماثمة الستجابات لمفرقة الدراسية كاممة، وتقرير
 التقديرات بيف الطالب(. مقارنة وتقرير

التي يمكف استخراجيا مف برنامج التصحيح  الطالب نتائج تحميؿ تقارير فوائدوتظير 
فيما  ج(2608؛ وياسميف نصر )(د2608) صرن ياسميفكما ذكرت  أوفيس" ريمارؾ"اآللي 
 يمي:
 ، ونقاط القوة وتعزيزىا وتنميتيا.وتحسينيا الطمبة لدى الضعؼ نقاط عمى التعرؼ -0
مف خالؿ توفير  لدييـ التعميمي المحتوى مستوى وكذلؾ ،بالتبعية الطالب أداء تحسيف -2

 .تغذية راجعة لدييـ
مف خالؿ ؛ لمراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالبالتعميمي المنيج أو ،التدريس طريقة تغيير -4

 .تقديـ تغذية راجعة لعضو ىيئة التدريس عمى المستويات المختمفة لطالبة
 .اإليي الرجوع يمكف البناءة والمالحظات لمتقييمات أساس وجود -3
 .النتائج بشأف الطالب قمؽ مف الحد -4
 يتطمب التقارير ىذه مثؿ فاستخراج ،ىيئة التدريس والمعاونوف ءأعضا وجيد وقت توفير -5

 .جودتيا لضماف كبيًرا ومجيوًدا طوياًل  وقتًا
 عف الضغط ورفع ،النتيجة في الثقة لتوثيؽ بحيادية الكميات أوائؿ نتائج إصدار سرعة -6

 .المصححيف كاىؿ
 عف ومفصمة دقيقة تقارير لتوفر التظمـ ىذا نتيجة استخراج وسرعة ،الطمبة تظمـ سيولة -7

جاباتو طالب كؿ نتيجة  .وا 
 التخطيط في المساىمة شأنيا مف الجودة وعالية مجمعة كبيرة بيانات قاعدة وجود -8

 ووضعو التعميـ تطوير في فاعاًل  دوًرا ليا التقارير ىذه مثؿ فإف وبذلؾ التعميـ؛ لمستقبؿ
 .الدولية الخريطة عمى
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دارتيا، العالي لمتعميـ العامة لمموازنة جديدة سياسة عمؿ في المساىمة -06  وكذلؾ وا 
 إلعداد ؛وأدائيـ الطمبة نتائج لتحسيف القرار صناعة عمى العالي التعميـ وزارة مساعدة
 .والدولي المحمي العمؿ سوؽ في المنافسة عمى وقادر مؤىؿ خريج
 والتقويـ القياس لتطوير األمثؿ الحؿ أوفيس" ريمارؾبرنامج التصحيح اآللي " يعتبرو 
كما ذكر عمى موقع وذلؾ  ،العميا والمعاىد بالكميات

https://remarkomrsoftware.com:؛ لألسباب التالية 
 .والمعاىد بالكميات والتقويـ القياس لمسؤولي اإلحصائية التحميالت جميع إجراء تسييؿ -0
 .بدقة الطالب أداء مستوى لقياس الختبار وأسئمة عناصر لجميع تفصيمية تقارير توفير -2
 صيغة (44) مف بأكثر البرنامج مف الطالب نتائج تحميؿ تقارير استخراج إمكانية -4

 .مختمفة
 إعادة سيولة مع اإلجابات بنماذج المزدوجة واإلجابات ،الطالب أخطاء اكتشاؼ -3

 .التصحيح
رساليا ،طالب لكؿ بالدرجات تقرير استخراج -4  .الطالب بيوية المرتبط اإللكتروني بالبريد وا 
 .العالي التعميـ لوزارة تابعة مركزية بيانات قاعدة أي إلى الطالب نتائج تصدير إمكانية -5

بمعظـ الجامعات " أوفيس ريمارؾ" اآللي التصحيح برنامجتـ اعتماد مف ثـ؛ و 
 عمى موقع كر كما ذُ وذلؾ  ،والمعاىد العميا بمصر

https://remarkomrsoftware.comلألسباب التالية: ؛ 
 (ـ0880)لتصحيح الختبارات إلكترونًيا منذ عاـ  ؛البرنامج األمريكي الرائد عالمًياُيعد  -0

 وحتى اآلف.
 التقميدية. اآلليمف تكاليؼ نماذج اإلجابة الخاصة بأجيزة التصحيح  (%74)يوفر  -2
ول يفرض تصميـ  ،جابة بأنفسيـ وطباعتياالمقررات تصميـ نماذج اإليتيح ألساتذة  -4

 إجباري.
 ول يشترط شراء ماسحات ضوئية مرتفع التكمفة. ،متوافؽ مع معظـ الماسحات الطولية -3
 وقياس مدى تحقؽ ىذه األىداؼ في كؿ اختبار. ،أىداؼ التعمـ مع أسئمة الختبارات ربط -4
 مع خاصية لتضميف درجة األسئمة المقالية. ،يدعـ تصحيح معظـ أنواع أسئمة الختبارات -5

https://remarkomrsoftware.com؛
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مع تجنب األخطاء  ،سيولة تصحيح مئات مف نماذج الختبارات في دقائؽ معدودة -6
 البشرية.

وتحميؿ نتائج  ،عاىد جميع التقارير الالزمة لقياس أداء الطالبمواليوفر لمكميات  -7
 الختبارات.   

آراء بعض أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات في برنامج التصحيح اآللي لالختبارات  -
 "ريمارؾ أوفيس":

لقد تـ حصر آراء بعض أعضاء ىيئة التدريس ببعض الكميات مف خالؿ موقع 
https://remarkomrsoftware.comإسكندر )مدير ، ومف بيف ىذه اآلراء ذكر رامي 

 األعمى المصرية(: أف المجمس لمجامعات األعمى اإللكتروني بالمجمس لمتعمـ القومي المركز
 الختبارات لتصحيح ( سنوات3منذ ) "أوفيس ريمارؾ" برنامج يستخدـ المصرية لمجامعات
 عممية في تماًما البشرية األخطاء تجنب مف ذلؾ مكننا وقد اليندسة، لكميات التأىيمية
، نستخدميا التي األسئمة بنوؾ معظـ مع متوافؽ البرنامج أف كما الدرجات، ورصد التصحيح

 ريمارؾ" طنطا( أف برنامج والتقويـ بجامعة القياس مركز مدير البرماوي )نائب وذكرت مناؿ
 التقارير مف العديد ليـ وفر كما بسيولة، إلكترونًيا الختبارات تصحيح ساعدىـ عمى "أوفيس
 في تحسينيا عمى والعمؿ تصحيحيا، بعد الختبارات أسئمة جودة تقييـ مف تمكنيـ التي

بنيا(؛  والتقويـ بجامعة القياس مركز اهلل )مدير عبد القادمة، وكذلؾ ذكرت عزة الختبارات
 لما بنيا، جامعة كميات بجميع والتقويـ القياس منظومة لتطوير "أوفيس ريمارؾ" أنيـ اختاروا

 مع الطالب، تقييـ في العدالة تحقيؽ تضمف ودقة النتائج، إخراج في سرعة مف بو يتميز
 التحميالت جميع وتوفير جاىزة، نماذج بشراء التقيد دوف اإلجابة نماذج تصميـ حرية

 الطالب. لنتائج اإلحصائية
( أف جامعة القاىرة -عميد كمية طب قصر العيني) ىالة صالح الديفكما ذكرت 

، عتمد عمى برنامج ريمارؾ لتصحيح الختبارات آليا ضمف مشروع أتمتة الختباراتالكمية ت
( أف جامعة القاىرة -رئيس قسـ الجراحة العامة بكمية طب قصر العيني) ىشاـ عامروقاؿ 

أتاح لنا تصحيح أوراؽ إجابات الختبار بدقة متناىية في مدة زمنية قصيرة ل  برنامج ريمارؾ
جامعة  -بكمية الطب اآلليوأوضح بالؿ ماجد العاني )لجنة التصحيح ، تتجاوز ساعة واحدة

https://remarkomrsoftware.com/
https://remarkomrsoftware.com/
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منذ عاميف؛ وىو برنامج رائع  اآللييستخدموا برنامج "ريمارؾ أوفيس" لمتصحيح  ( أنيـاألنبار
 ة.الختبارات في كميتنا، ونطمح أف نطور عممنا بو في األعواـ القادموسيؿ عمينا تصحيح 

 بعض ىناؾ أف إل التصحيح اآللي لالختبارات؛ بيا يمتاز التي المميزات كؿ ىذه ومع
 معرفة عدـ المشاكؿ؛ ىذهبيف  ومف ،كبير بشكؿ استخدامو مف تحد التي والمشاكؿ الصعوبات

 ،أجيزة التصحيح اآللي والتعامؿ معيا استخداـ والطالب التدريس ىيئة أعضاء بعض
، أجيزة التصحيح اآللي في كؿ الكميات توفر عدـ وأحياًنا جيد، والستفادة منيا بشكؿ

توفر الدعـ الفني الكامؿ لمتعامؿ مع ىذه األجيزة وقت  وعدـ ،والبرنامج الخاص بكؿ جياز
المعوقات مف وجية نظر حدوث أي مشكمة؛ ويتـ التعرؼ عمى بعض ىذه المشكالت أو 

؛ ومف ثـ الخروج بمجموعة مف اآلليات أعضاء ىيئة التدريس والطالب في البحث الحالي
 ، والستفادة منو بأكبر قدر ممكف.والمقترحات لتفعيؿ تطبيؽ نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات

 ورتبطة بالبحح احلالي عاملية وذلمية وخربات جتاربحبوخ سابكة و

وبعض التجارب والخبرات العالمية والمحمية  ،مف البحوث السابقةتوجد مجموعة 
التصحيح اآللي لالختبارات؛ في مجاؿ وبصفة خاصة  ،المعاصرة في مجاؿ ميكنة الختبارات

الرتقاء بجودة الذي ىدؼ إلى  (2665بحث سياـ محمد صالح )ومف بيف ىذه البحوث؛ 
تجربة قسـ التربية وعمـ النفس مع التصحيح  مف خالؿ يالتعميـ الجامع يإدارة الختبارات ف

( عضًوا 66)وتكونت عينة البحث مف ، كمية التربية بالمممكة العربية السعودية يف يلكتروناإل 
 ،أعضاء ىيئة التدريس الالتي يقمف بتدريس الفرقة الثالثة والرابعة في كمية التربيةمف 

يـ لمعرفة آرائيـ في تطبيؽ شخصية معوتـ إجراء مقابمة ، لكترونيويطبقف التصحيح اإل 
إظيار أعضاء ىيئة  ؛نتائج البحث إلى وأشارت التصحيح اإللكتروني عمى بعض المقررات،

 التدريس بمجموعة مف اإليجابيات والسمبيات لممصحح اإللكتروني؛ حيث تتمثؿ اإليجابيات في
تحديث األسئمة بصورة ف مف مكّ يُ و يوفر الوقت والجيد المبذوؿ في التصحيح اليدوي،  :أنو

سيمة نظًرا لحفظيا عمى برنامج ورد في الحاسب اآللي، وعدـ تسرب األسئمة األصمية، كما 
لكف مف السمبيات التي واجيتيف أف و يؤدي إلى النتياء مف إعداد النتائج بصورة سريعة، 

بؿ  ،لكترونيبعض األنواع المستخدمة ل تقوـ بطباعة النتيجة عمى بطاقة المصحح اإل 
أف بعض الطالبات و ، الكود الخاص بكؿ طالبتستخرج تقرير نتيجة منفصؿ لكؿ طالبة وفؽ 
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عدـ موافقة إدارة و لكتروني، يقمف بتغيير إجابتيف مما يستمـز العودة إلى بطاقات المصحح اإل 
 لكتروني.النتائج عمى توحيد البرامج الحاسوبية المستخدـ لدييا مع أجيزة المصحح اإل 

 تجربة إلى تقويـ( 2666) العسكرسياـ محمد صالح، وشيخو راشد  بحثكما ىدؼ 
 والعممية األدبية األقساـ التربية في الطالبات بكمية نظر وجية مف لالختبارات اآللي المصحح
لمتعرؼ مف خالليا وتـ تصميـ استبانو  ( طالبو،026مف )وتكونت عينة البحث  ،بالرياض

التدريب أنو تـ نتائج البحث؛  وأظيرت اآللي لالختبارات،عمى إيجابيات وسمبيات المصحح 
 عدالة في وثقتيف، اآليً  يصحح الذي اإلجابة نموذج لستخداـ لمطالبات واإلعداد الجيد

 رغبتيف وعدـ، والقمـ الورقة مف بدلً  المصحح إجابة ورقة عمى اإلجابة وتفضيميف التقويـ،
 آراء اتفاؽ النتائج أظيرت كما، المقررات جميع في اآللي التصحيح نموذج استخداـ في

، الختبار قاعة في تسميميا قبؿ المصحح ورقة عمى اإلجابات تدقيؽ أىمية عمى الطالبات
 عمى سمبًيا ينعكس الختبار مفردات صياغة في الدقة عدـ أف الطالبات مف (%84) وأفادت
، اآللي المصحح استخداـ عند سيمة الختبار أسئمة أف يريف ل (%40و)، الطالبات إجابات
  .الحفظ عمى تعتمد ل لًياآ تصحح التي الختبارات أف يروف (%42) مف وأكثر

إلى التعرؼ عمى اتجاه أعضاء ( 2600) المنصورسناء أحمد  وكذلؾ ىدؼ بحث
 البكالوريوس مرحمة مقررات لبعض الموضوعية المصححة آلًيا ىيئة التدريس في الختبارات

 الموضوعية الختبارات أسئمة اإلبتدائي، كما ىدؼ إلى تحميؿ معممات إلعداد التربية بكمية
 تمثيميا درجة عمى والتعرؼ الختبارات، أسئمة مف (%77) شكمت يوالت ،آلًيا المصححة
 لألىداؼ الختبارات تمثيؿ درجة ومقارنة، الموضوعية األسئمة بناء وجودة، الدراسية لمخطط

 اختبار (42) مف البحث عينة تكونت وقدالكمية،  أقساـ بيف الدراسية الخطط في السموكية
 األربعة، الدراسية والمراحؿ الكمية أقساـ تمثؿ (026) األصمي المجموع مف موضوعي

 مف المحمميف مف (28) فييا شارؾ التحميؿ عممية لرصد استمارات ثالثة الباحثة استخدمتو 
 قبؿ مف حده عمى اختبار كؿ تحميؿ تـ بحيث التخصصات، مختمؼ مف التدريس ىيئة أعضاء
نتائج البحث؛ وجود إقباؿ  وأظيرت ،الختبار مادة تخصص مجاؿ في آخريف وباحثيف الباحثة

 إلمكانية الفصمية الختبارات في الموضوعية الختبارات نحو وضع التدريس ىيئة مف أعضاء
 بمستوىوافتقاره لمشموؿ  ،الدراسية الخطط ألىداؼ الختبارات آليا، وتمثيؿ تصحيحيا
 التدريس ىيئة أعضاء قدرةكانت و  التدريسية، لألىداؼ الختبارات قياس يعكس لو  ،متوسط
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 إحصائية دللة ذات فروؽ النتائج أظيرت ، كمابالجودة اتسمت موضوعية اختبارات بناء عمى
 والرياضيات، العموـ قسمي اختبارات بيف متعدد مف الختيار أسئمة بناء شروط توفر في

 .والرياضيات العمـو قسـ لصالح األطفاؿ ورياض
إلى دراسة فعالية برنامج مقترح  (2603بحث محمد محمد عبد اليادي )بينما ىدؼ 

في التعميـ اإللكتروني لتنمية ميارات تصميـ الختبارات اإللكترونية والتجاه نحو التقويـ 
كمية با مف طالب الدراسات العميا )ماجستير( ( طالبً 23مف ) البحثاإللكتروني، وتكونت عينة 

التربية جامعة الممؾ خالد، وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ دروس تعميمية باستخداـ 
بطاقة مالحظة لتحديد مدى قدرة الطالب ):ـ تطبيؽ األدوات التاليةوت ، Blackboardبرنامج

اختبار تحصيمي لقياس الجانب و عمى بناء وتصميـ الختبارات اإللكترونية أثناء عممية التعمـ، 
نحو التقويـ  مقياس التجاهو المعرفي لميارات بناء وتصميـ الختبارات اإللكترونية، 

( 6064)ا عند مستوى صائيً د فرؽ داؿ إحو وج؛ عف ، وقد أسفرت نتائج البحث(اإللكتروني
بيف متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيؽ القبمي والبعدي عمى بطاقة مالحظة األداء 

نتاج الختبارات اإللكترونية اختبار التحصيؿ المعرفي لميارات و  ،العممي لميارات تصميـ وا 
لصالح التطبيؽ  نحو التقويـ اإللكتروني تجاهال مقياس و  ،تصميـ الختبارات اإللكترونية

، مع وجود اتجاه إيجابي نحو التقويـ ه األساسي لمبرنامج اإللكترونييرجع أثر و  ،البعدي
 اإللكتروني.

 إدارة فعالية عمى ( إلى التعرؼ2605كما ىدؼ بحث سناء أحمد المنصور )
 نورة األميرة جامعة في التربية بكمية التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مف اآللي التصحيح

وتـ ، اإلناث التدريس ىيئة أعضاء مف (56)البحث مف  وتكونت عينةالرحمف،  عبد بنت
 وتوفر، اآللي المصحح إدارة )جودة:وىى رئيسة مجالت ستة تصميـ استبانة مكونة مف

 نتائجة وسالمة، تقنيتو مف الستفادة ومدى، الطالبات تدريب ومستوى، لو المصاحبة األدوات
 إقباؿ البحث؛ وجود نتائج وأظيرت(، استخدامو في والستمرار أدائو، مستوى وتقدير ودقتيا

 وتوفيره لسرعتو، العالي وتقديرىـ اآللي، المصحح استخداـ عمى التدريس ىيئة مف أعضاء
 التي تشغيمو وجودة إدارتو حسف غياب إلى تشير ، ولكنيا في نفس الوقتوالوقت لمجيد
 عينة تقييـ أيًضا بأف النتائج اظيرت كما الختبارات، نتائج وسالمة دقة عمى تؤثر بدورىا
 بنسبة أدائو ودقة سالمة تضمف التي الجياز معايرة مف كؿل ضعيؼ بمستوى البحث
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دارة (،%42) بنسبة الفني والدعـ (،58%)  تقنية مف والستفادة ،الختبارات شئوف وا 
 .لكمييما (%67) بنسبة المصحح

 الطالب عمى اتجاىات التعرؼ ( إلى2605محمد )في حيف ىدؼ بحث محمد إبراىيـ 
 لمنوع، تبًعا التجاىات ىذه في وبحث الفروؽ اللكترونى، التقويـ وأعضاء ىيئة التدريس نحو

اإللكتروني مف  التقويـ معوقات أىـ وكذلؾ تحديد والتخصص، والخبرة، والفرقة الدراسية،
 كميات مف المنصورة بجامعة وطالبة طالًبا( 446) مف الطالب عينة وتكونت وجية نظرىـ،

 عضًوا( 046) مف التدريس ىيئة أعضاء عينةو  والرابعة، األولى الفرقتيف في وعممية نظرية
 نتائج البحث اإللكتروني؛ أسفرت التقويـ نحو التجاه مقياس وباستخداـ المنصورة، بجامعة

عدـ وجود فروؽ دالة و  اإللكتروني، التقويـ نحو الطالب لدى اتجاه إيجابي عف؛ وجود
عمى  العممي لمتخصص ترجع دالة فروؽ وجودإحصائًيا ترجع لمنوع والفرقة الدراسية، و 
 ىيئة أعضاء لدى سمبي اتجاه في حيف يوجد ،مقياس التجاه نحو التقويـ اإللكتروني

 دالة فروؽ ووجود، لمخبرة ترجع دالة فروؽ وجود وعدـ، اإللكتروني التقويـ نحو التدريس
 ووجود، لصالح الكيات النظرية اإللكتروني التقويـ نحو التجاه مقياس عمى لمتخصص عترج
عدـ توفر والطالب، ومف أبرزىا  التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية لو مف معوقات عدة

التجييزات الالزمة بصورة كاممة، عدـ وجود دورات تدريبية كافية لإلدارييف، يزداد الغش بيف 
 طبيعة بعض المواد الدراسية، يمعب التخميف دوًرا كبير في اإلجابة.الطالب، ل يناسب 

 لتقييـ إلكتروني برنامج تصميـ ( إلى2607عباس ياسر ) دوكذلؾ ىدؼ بحث سيا
 عينة عمى تطبيقو وتـ اإلجابة، بدقة وعالقتيا الزمف وفؽ الموضوعية المتحانات درجات
 المنيج ستخدـاو  العراؽ، في الشطرة/ التقني المعيد مف وطالبة طالًبا (46) مف مكونة

 إلكترونًيا، الجامعية المرحمة طمبة تقييـ اإللكتروني لتطوير البرنامج وتـ تصميـ، التجريبي
 الموضوعي التقييـ إعطاء في البرنامج، ومخرجاتو ومحتوى المدخالت، مف البرنامج وتكوف
 إيجابًيا كاف اإللكتروني التقييـ أف نتائج البحث؛ النيائية لمطالب، وأظيرت الدرجة وىى

 دللة ذات فروؽ يوجد كما أنو، التجريبية الضابطة، بينما كاف مرتفع لممجموعة لممجموعة
 الجامعة في الدراسة إكماؿ بيف الذكور واإلناث في قرار (6060مستوى ) عند إحصائية

 اإلناث. إلكترونًيا لصالح
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 جامعة طمبة اتجاىات عف الكشؼ ( أيًضا إلى2607وىدؼ بحث محمد فوزي أحمد )
 كمية طمبة مف طالًبا( 046)وتكونت عينة البحث مف  تقويميـ؛ أساليب نحو التطبيقية البمقاء
( 24) مف يتكوف وتـ تصميـ مقياسالتدريس،  ىيئة أعضاء مف( 06)و الجامعية، عجموف
 الفصمية األعماؿ ومجاؿ عاـ، بوجو التقويـ أساليب )مجاؿ:مجالت ثالثة عمى موزعة مفردة

 حازت قد المجالت جميع ؛أف البحث نتائج وأظيرت الختبارات(، ومجاؿ الصفية، والمشاركات
 التقويـ طرائؽ ومجاؿ األولى، المرتبة عمى الختبارات مجاؿ حاز إذ المتوسط؛ المستوى عمى
 المرتبة عمى الصفية والمناقشات الفصمية األعماؿ ومجاؿ الثانية، المرتبة عاـ عمى بوجو
 . الثالثة

 لالختبارات اآللي التصحيح دلاه يفبعض اجلاوعات املصرية وخربات جتارب 

توجد مجموعة كبيرة جًدا مف الجامعات المصرية، بؿ معظميا قامت بتطبيؽ نظاـ  
، ومف بيف ىذه الجامعات )حمواف، القاىرة، عيف شمس، الزقازيؽ، التصحيح اآللي لالختبارات

بعض الجامعات ....إلخ(، ولكف نذكر المنصورة، طنطا، كفر الشيخ، المنيا، سوىاجدمنيور، 
 :كما يمي عمى سبيؿ المثاؿ ل الحصر https://www.kashqol.com موقع خالؿ مف
بعض المواد ألوؿ مرة، مف  ي، فاآللينظاـ التصحيح  : قامت بتطبيؽجامعة عيف شمس -

بأحدث األجيزة يتـ مف خالليا النتياء مف رصد مزودة  اآلليخالؿ إنشاء وحدة لمتصحيح 
وحتى يتسنى لمكمية إعالف النتائج في  ،لمعدالة في التصحيح اوذلؾ تحقيقً  ؛الدرجات لكؿ مادة

 أقرب وقت.
تتماشى مع العمميات حتى  بالمتحانات اآلليفعيؿ منظومة التصحيح : تـ تجامعة القاىرة -

اشى مع نظاـ البابؿ شيت بامتحانات الجامعة، وكونو يتم اآلليومنيا التصحيح  ،التطويرية
 يحقؽ مبدأ العدالة لمطالب.

وذكر  المجاؿ، ذلؾ في الناجحة التجارب إحدى الزقازيؽ جامعة : وكانتجامعة الزقازيؽ -
 أو دراسية شعبة أنيت إذا أنو تباًعا، ووضح إعالنيا يتـ المتحانات نتائج أف الجامعة رئيس
 فقط ساعتيف بعد كاممة بيا الخاصة النتائج إعالف يتـ اليـو امتحاناتيا ما بكمية دراسية فرقة
مف أحد األقساـ األكاديمية  اجامعة اعتراضً الشيدت المتحانات، وفي نفس الوقت  انتياء مف

بزعـ أف طبيعة  آلًياعفاء مف وضع امتحانات يتـ تصحيحيا بالجامعة، والتقدـ بطمب اإل
الدراسة بالقسـ تحتـ أف تكوف المتحانات مقالية، إل أف مجمس الجامعة قرر منع أعضاء 
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مف التدريس لمرحمة  آلًياىيئة التدريس الذيف لـ يمتزموا بوضع امتحانات يتـ تصحيحيا 
 البكالوريوس والميسانس بالتدريس لمرحمة الدراسات العميا فقط.

تغيرات العصر مع تتماشى اآللي لالختبارات حتى ؿ منظومة التصحيح فعيجامعة بنيا: تـ ت -
الصناعات الغذائية بكمية الزراعة جامعة  ةذتأستاأحد يرى وتطوير العممية التعميمية؛ إل أنو 

مف النظـ الجيدة فى الكميات النظرية أو الكميات األدبية مثؿ  اآلليبنيا، أف التصحيح 
ا وتخصص ا أنو بالنسبة لتخصص الزراعة عمومً موضحً تخصصات المغات وماشبو ذلؾ، 

سئمة أ يجزء بسيط مف بعض المواد ف ي فإل اآلليالصناعات الغذائية ل يصمح التصحيح 
 ،ومشاكؿ اإلنتاج ،وخطوط اإلنتاج ،وأشار إلى أف التوضيح والشرح، ختيار مف متعددال

، وعمى مستوى كؿ جامعات اآلليوالتصنيع كميا ميارات وآراء ل يفيد فييا نيائيا التصحيح 
 .فييا اإللكترونيشبو مجاؿ الزراعة لـ يطبؽ التصحيح  يالعالـ ف
  يف دلاه التصحيح اآللي لالختبارات بعض الدوهوخربات جتارب 

، قامت بتطبيؽ نظاـ الدوؿ العربية وكذلؾ األجنبيةتوجد مجموعة كبيرة جًدا مف  
 ذكرت كما عمى سبيؿ المثاؿ ل الحصرالدوؿ التصحيح اآللي لالختبارات، ومف بيف ىذه 

ما  https://blog.remarkomrsoftware.comموقع  عمى( 2626) نصر ياسميف
 :يمي
 ىي السعودية العربية المممكة داخؿ التعميمية المؤسساتالسعودية: إف  العربية المممكة -

 المختمفة التعميـ مجالت في التكنولوجيا بتوظيؼ العربية اىتماًما الدوؿ مؤسسات أكثر أحد
 مستوى عمى أوفيس ريمارؾ برنامج استخداـ خاصة، وتـ تعميـ اإللكتروني والتصحيح
بالمدراس،  المركزية الختبارات لتصحيح( 2608) أواخر في بالسعودية التعميمية اإلدارات

 ومقارنة وافية، بدراسة قياميا بعد تطوير شركة ِقبؿ مف التطويري القرار ىذا أتى وقد
 عمى والقدرة المنتج، وجودة الفنية المواصفات حيث مف األخرى المنتجات جميع مع البرنامج
 الجدير الفني، ومف الدعـ وكذلؾ لو، المتاحة والموارد والدقة، نتائجو، عمى العتماد
 مع التاـ البرنامج تطابؽ مف التأكد بعد جاء ريمارؾ برنامج شراء عقد توقيع أف بالىتماـ

 في توافرىا يجب والتي المممكة، في التعميمية اإلدارات وضعتيا التي والشروط المعايير أىـ
 .المستخدـ اآللي التصحيح برنامج

https://blog.remarkomrsoftware.com/
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 في العميا والمعاىد الجامعات فياآللي  لمتصحيح أوفيس ريمارؾ برنامج مصر: ظير نجاح -
 الدرجات، ورصد الختبارات تصحيح في المتناىية ودقتو استخدامو سيولة بسبب مصر

 بالمؤسسات التعميـ وجودة والتقويـ القياس لمسؤولي الالزمة التقارير وفرة إلى باإلضافة
 التعميمية،

 برنامج نسخ كافة بتحديث (2608 )مارس في المصرية لمجامعات األعمى المجمس قاـ فقد
 في التوالي عمى سنوات( 3لػ ) اعتماده بعد –العاشر اإلصدار إلى– لديو المستخدمة ريمارؾ
 في المجمس ثقة لتجديد الخطوة ىذه وتأتي اليندسة، لكميات التأىيمية الختبارات تصحيح
  .عالمًيا األوؿ اآللي التصحيح برنامج

 في بميبيا الزاوية بجامعة الطبية التقنية كمية في أوفيس ريمارؾ برنامج اعتماد تـليبيا:  -
لالختبارات، اآللي  التصحيح تقنيات أحدث تطبيؽ عمى منيا حرًصا (2608 )أكتوبر
 شركة وىو– ليبيا في لو رسمًيا موزًعا اعتماد عف ريمارؾ فريؽ يعمف ذلؾ إلى باإلضافة
 التصحيح برنامج اقتناء خاللو مف الجامعات تستطيع سريًعا حاًل  لتوفير –التقنية أساريا
 في الرقمي التحوؿ بمواكبة إل يتـ ل الدولة في فالتعميـ عالمًيا، األوؿ األمريكياآللي 
 تطويرو  البشرية، األخطاء عمى والقضاء الختبارات، تصحيح كفاءة وتحسيف ،العالـ

 .بمؤسساتيـ والتقويـ القياس منظومة
 مغربية وطنية ىيئة وىو المغربية، بالمممكة والتكويف لمتربية األعمى المجمس المغرب: قاـ -

 والثانوي، األساسي التعميـ مستوى عمى العممي والبحث والتكويف التربية منظومة لتقييـ
 لتصحيح وذلؾ أوفيس، ريمارؾ برنامج في متمثمة لالختبارات اآللي التصحيح آلية باعتماد

 لتقييـ الوطني البرنامج عمؿ آلية ضمف تحميميا في لمبدء النتائج تقييـ ثـ ومف الختبارات
 يتـ خالليا مف التي الدراسية المواد كافة لمطالب؛ حيث تـ تصحيح التحصيمية المكتسبات

 األرض، وعموـ والجغرافيا، والتاريخ، الفرنسية، والمغة العربية، )المغة:وىي القياس فييا
 الطالب تحصيؿ معدلت أف عميو القائموف استنتج والرياضيات(، وقد والفيزياء، والكيمياء،
 بالتعميـ دراستيـ استكمموا الذيف مف أعمى ريمارؾ، وتحميالت لتقارير وفًقا الخاص، بالتعميـ
" فئة في تحديًدا الفروؽ وظيرت العاـ،  والرياضيات، الفرنسية، المغة مواد وباألخص "العمـو

 العربية المغات مواد في الطالب عمى الطالبات تفوقت آخر جانب وعمى والكيمياء، والفيزياء،
 .والفرنسية
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 وىى أكبر لمبنات األحفاد بجامعة الحيوية الكيمياء ووحدة الطب كمية قامت السوداف: فقد -
 اآللي لمتصحيح أوفيس ريمارؾ برنامج باستخداـالسوداف  في أىمية جامعة وأقدـ

 الكمية قامت البرنامج، استخدامات ورؤية التجريبية الجمسة تحميؿ وبعدلالختبارات، 
 .الختبارات تصحيح في استخدامو لبدء وقت أسرع في البرنامج باعتماد

 عمى لمتعرؼ ,Sun, Liu, Zhang & Comfort (1992) تجربة أجراىا وفي
  Optical  Character  البصري الحروؼ قارئ يرتكبيا التي األخطاء نوعية

Recognition (OCR)، األخطاء عمى لمتعرؼ تقني جياز استخداـ يتضمف إجراء واقتراح 
 التدخؿ عند البشري الجيد مف يقمؿ اإلجراء ىذا استخداـ أف التجربة وأظيرت، وتصحيحيا
 مف (359) حوالي البصري؛ حيث إنو يمكف تصحيح الحروؼ قارئ أخطاء وتصحيح لمراجعة
 %(.80، وبدقة )بشري تدخؿأي  بدوف تمقائًيا األخطاء إجمالي

 & Weaverأجراىا university of Plymouth بجامعة حالة وفي دراسة

Chalkley (1997) (2466) عددىـ بمغ الذي طالبال تحصيؿ تقويـ مراجعةإلى  فتوىد 
 عند التدريس ىيئة أعضاء عمى ثقياًل  عبًئا شكؿ مام ؛المقالية الختبارات خالؿ مف طالًبا

 أسئمة إضافة وتـ، اآللي لمتصحيح جيازيف بشراء القسـ قاـ ذلؾ عمى ولمتغمب تصحيحيا،
بينيا  مفو  ،اإلحصائية المعالجة إجراء تـ ثـ، المتحاف إلى متعدد مف الختيار نوع مف

 مف الختيار وأسئمة المقالية السئمة في الطالب تحصيؿ بيف الرتباط معامؿ عمى التعرؼ
 كاف حيث ؛وضعيفبيف نوعي األسئمة كانت  الرتباط معامؿقيمة النتائج أف  وأظيرت، متعدد
 وقدرتيـ الكتابة في ميارتيـ أف عمى يدؿ مما ؛أعمى المقالية الختبارات في الطالب تحصيؿ
 أو، باإلجابة معرفتيـ عدـ مف الرغـ عمى ،التقويـ درجة ارتفاع في دورًا أدت المناقشة عمى

 بالمصحح لالستعانة التدريس ىيئة أعضاء تأييدأيًضا؛  النتائج أظيرت كما الختبار، موضوع
 صيانة، مف يصاحبيا وما التصحيح، عممية إدارة في دور ليـ يكوف ل أف بشرط، اآللي

 .في ذلؾ الفني بالدعـ والستعانة
  



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

- 846 - 

 املرتبطة بالبحح احلاليتعميل عاً عمى البحوخ والتذارب الشابكة 

والتجاه اإليجابي مف  ،أف معظـ البحوث والتجارب السابقة أشارت إلى اإلقباؿ الكبيرنجد  -
الطالب وأعضاء ىيئة التدريس نحو نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات، عمى الرغـ مما 

 تقنية كما أشارت إلى ضرورة توظيؼ، جود بعض السمبيات في ىذا النظاـأشاروا لو مف و 
  .الجامعاتاآللي في جميع  التصحيح

في –لالختبارات وذلؾ  اآللي التصحيح مجاؿ في الحديثة وجود قمة مف البحوث األجنبية -
 إدارتو أف ورأت، تقنًيا أمًرا اعتبرتو ف الجامعات األجنبيةأل  ربما -حدود اطالع الباحثاف

 شركات اختصاص مف وتطويره ،الجامعات في التقنية مراكز اختصاص مف عميو واإلشراؼ
 اآللي، المصحح بعناية التدريس ىيئة أعضاء رغبة بعض البحوث في عدـ يدتووأ، التقنية
 الفني. والدعـ والصيانة التشغيؿ مثؿ، تقنية أمور مف بو يرتبط وما
ضرورة إجراء مثؿ ىذا البحث ألىمية التعرؼ عمى مدى رضا الطالب وأعضاء ىيئة  -

 يحمموف قد بشكؿ مستمر ومباشر؛ ألنيـالتدريس عف نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات 
 ىذا يعطي أف المؤمؿ ألنو مف ؛ وذلؾمف وقت آلخر ىذا النظاـ نحو مغاير آخر اتجاًىا
 واقع ورضا الطالب وأعضاء حوؿ كاماًل  تصورًا عف ىذا النظاـ والمسؤوليف الباحثيف البحث
التصحيح  نظاـ تطبيؽ نحو الزقازيؽ جامعة في وبصفة خاصة ،بالجامعات التدريس ىيئة

تفعيمو  دوف تحوؿ التي والمعوقات التطبيؽ ىذا مف الفائدة ومدى اآللي لالختبارات،
 .والستفادة منو

نجد أف معظـ البحوث والتجارب السابقة تناولت اتجاىات الطالب وأعضاء ىيئة التدريس  -
وسمبيات ىذا النظاـ  نحو نظاـ التصحيح اآللي والتقويـ اإللكتروني، والتعرؼ عمى إيجابيات

، ولكف لـ تتطرؽ إلى آليات وتفعيؿ وتطوير ىذا النظاـ، وألقت المسئولية كاممة ومعوقاتو
تقنية بالجامعة وشركات التقنية؛ مما دفع الباحثاف التعرؼ عمى آليات تفعيؿ ىذا عمى قسـ ال

  النظاـ.
تقييـ مدى رضا أعضاء ىيئة التدريس مباشرة تناولت  بحوثمف إيجاد  افلـ يتمكف الباحث -

بعض المتغيرات  أثروالطالب عف نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات، مع التعرؼ عمى 
الديموجرافية مثؿ:)النوع، والفرقة الدراسية، ونوع الدراسة بالكمية( عمى رضا أفراد العينة 

 .الحالي لبحثااألمر الذي يعزز مف أصالة وبصفة خاصة جامعة الزقازيؽ؛ جامعات بال
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تطبيؽ نظاـ  تصاحب مشكالت ومعوقات أشارت معظـ البحوث والتجارب السابقة عمى وجود -
المختمفة؛ مما  التقنية والمشكالت والغش، التخميف، كمشكمة التصحيح اآللي لالختبارات

دفع الباحثاف التعرؼ عمى تمؾ ىذه المشكالت والمعوقات مف وجية نظر أعضاء ىيئة 
 طالب بجامعة الزقازيؽ.التدريس وال

ضرورة تعميـ نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات  عمى البحوث والتجارب السابقة معظـ تأكيد -
في جميع الجامعات بكؿ الكميات العممية والنظرية؛ والستعداد مستقباًل لميكنة عممية 

ومف ثـ إجراء  عمـ اإللكتروني،التعميـ والتقويـ كاممة بداية مف تطوير المناىج لتناسب الت
 ى أف نصؿ إلى المرحمة األخيرة وىىختبارات اإللكترونية والتقويـ اإللكتروني، إلال

؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية المطبؽ حالًيا بالجامعات التصحيح اإللكتروني وليس اآللي
 والتحوؿ الرقمي في جميع مجالت الحياة. ،الحديثة

 البحح فروض

سبعة أسئمة، منيا ثالثة أسئمة ل ددوا مشكمة البحث في لقد سبؽ لمباحثاف أف ح
الجزء الخاص بالنتائج ومناقشتيا؛ حيث  سيتـ اإلجابة عمييا في، و تحتاج إلى صياغة فروض

أنو ليس مف الضروري أف  (037-036، ص ص2660)أشار رجاء محمود أبو عالـ 
فروض، وفي ىذه  حتاج فييا الباحث إلىكؿ بحث عمى فروض، فيناؾ بحوث ل ييشمؿ 

، بالرغـ مف الفروض تفيد في عدة أغراض، إل الحالة ُتستبدؿ الفروض بمجموعة مف األسئمة
أنيا ليست ضرورية في جميع البحوث؛ مثاؿ ذلؾ الدراسات المسحية التي تيدؼ إلى وصؼ 

، مثؿ ىذه الدراسات تتـ دوف خصائص الظاىرة أو تسعى إلى تحديد اتجاىات وآراء الجماعات
في ضوء نتائج البحوث األسئمة اآلخرى بينما باقي  لمجوء إلى فروض ويتـ طرح أسئمة،ا

 كما يمي:ليا مكف صياغة فروض أ ؛واإلطار النظري لمبحث ،السابقة
عضاء ىيئة التدريس عمى أبيف تكرارات استجابات ذات دللة إحصائية توجد فروؽ ل   (0)

بجامعة  لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات مقياس الرضا عف واقعمفردات 
 الزقازيؽ.

 مقياس مفردات عمى والطالب استجابات تكرارات بيف إحصائية دللة ذات فروؽ توجد ل  (2)
 .الزقازيؽ بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضا
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 التدريس ىيئة أعضاءل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات درجات   (4)
لالختبارات  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات مدى رضاىـ عف واقع عف والطالب

 النوع )ذكور/ إناث(.بجامعة الزقازيؽ ترجع إلى 
 التدريس ىيئة أعضاءل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات درجات   (3)

لالختبارات  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات مدى رضاىـ عف واقع عف والطالب
 .نوع الدراسة )عممية/ نظرية/ عممية نظرية(بجامعة الزقازيؽ ترجع إلى 

مدى رضاىـ عف  عف الطالبل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات درجات   (4)
 لالختبارات بجامعة الزقازيؽ ترجع إلى الفرقة اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع

 .(الرابعة/ الثانية) الدراسية
  إدراءات البحح

 السببي المنيج ، وكذلؾـ استخداـ المنيج الوصفي إلجراء البحث الحاليت :وٍّر البححأوال: 
 .المجموعات بيف الفروؽ لدراسة المقارف
 مف مف أعضاء ىيئة التدريس والطالب بجامعة الزقازيؽ تـ اختيار العينة :عيٍة البححثاًٌيا: 
 النظرية والكميات ،(واليندسة الصيدلة،) العممية والكميات ،(واآلداب التجارة،) النظرية الكميات
( طالب، 066حيث تكونت عينة الخصائص السيكومترية مف ) ؛(والتنمية تكنولوجيا) العممية

ألدوات البحث، الصدؽ والثبات والتساؽ الداخمي لحساب وذلؾ ( عضو ىيئة تدريس؛ 44و)
( عضو ىيئة تدريس؛ وذلؾ لمتحقؽ مف 34( طالًبا، و)453) وبمغت العينة النيائية مف
 .وفيما يمي التوصيؼ العددي لعينة البحث النيائية؛ صحة فروض البحث الحالي

 (:1خذٔل )

 ع ٔانفشلخ انذساعٛخ َٕٔع انذساعخ ثبنكهٛخفٙ ػٕء انُٕ انزٕطٛف انؼذد٘ نهؼُٛخ انُٓبئٛخ 

 انؼُٛخ

 ثبنكهٛخَٕع انذساعخ  انفشلخ انذساعٛخ انُٕع

 االخًبنٙ
 ػًهٛخ َظشٚخ انشاثؼخ انثبَٛخ إَبس ركٕس

َظشٚخ 

 ػًهٛخ

 364 159 99 106 99 265 185 179 انطالة

أػؼبء ْٛئخ 

 انزذسٚظ
 45 15 15 15 ـــــ ـــــ 22 23

 409 174 114 121 99 265 207 202 االخًبنٙ
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 أدوات البحح:ثالًجا: 

لالختبارات؛  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات الرضا عف واقعتـ إعداد مقياس 
مثؿ بحث كؿ  بعد الطالع عمى اإلطار النظري والبحوث السابقة المرتبطة بيذا المجاؿ وذلؾ
 ؛(2600) المنصور أحمد سناء ؛(2666) العسكر راشد وشيخو صالح، محمد سياـ مف

، (2607) أحمد فوزي محمد ؛(2605) محمد إبراىيـ محمد ؛(2605) المنصور أحمد سناء
ومحددة المعنى، وتجنب المفردات الطويمة، والمفردات  ،وقد ُروعي أف تكوف المفردات واضحة

وقد تـ  ،ذلؾ تـ تحديد عدد مفردات المقياس ىوبناًء عم ،التي تحتوي عمى أكثر مف فكرة
 اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات الرضا عف واقع( مفردة ُتعبر عف 26صياغة )
 واقع أيًضا ُتعبر عف الرضا عف ( مفردة ألعضاء ىيئة التدريس24و) ،طالباللدى  لالختبارات
وكانت طريقة الستجابة عمى مفردات لالختبارات،  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات
بدرجة  -بدرجة متوسطة -بدرجة كبيرة)الثالثة:مف خالؿ اختيار أحد البدائؿ  يفالمقياس
كانت جميعيا في التجاه و المفردات،  لجميع( 0-2-4تأخذ تقديرات ) ى(، وىضعيفة

 اإليجابي، وكاف المقياس أحادي البعد.
أىـ المعوقات  لمتعرؼ مف خاللو عمى سؤليف؛ مف مكوف كما تـ بناء استطالع رأي

مف وجية نظر  لالختبارات اآللي التصحيح نظاـتطبيؽ مف تفعيؿ  والمشكالت التي تحد
 التوصؿ إلى مجموعة مفالزقازيؽ، وكذلؾ  بجامعة التدريس والطالب عضاء ىيئةأ

ىـ مف وجية نظر  لالختبارات اآللي التصحيح نظاـاآلليات والمقترحات لتفعيؿ تطبيؽ 
 ( عضو ىيئة تدريس.36( طالب، و)56)؛ حيث تـ التطبيؽ عمى أيًضا

ثـ إدخاليا لبرنامج  ،تقدير الدرجات ورصدىاو  النتياء مف عممية التطبيؽ،وبعد
(SPSS) وصدقيـ عمى عينة  ،والتساؽ الداخمي ،اإلحصائى، تـ حساب ثبات المقياسيف

 حساب الخصائص السيكومترية كما يمي:
 – طالب)اللدى  لالختبارات اآللي التصحيح ٌظاً تطبيل إدراءات واقع عَ الرضا يوكياس( ثبات 1)

 : أعضاء ِيئة التدريص(و

 التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضا يالثبات لمقياستـ حساب معامؿ 
لممقياس  Cronbach's Alphaلالختبارات مف خالؿ حساب معامؿ ألفا لػ "كرونباخ"  اآللي
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)في حالة حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية لممقياس(، وكانت النتائج كما بالجدوؿ 
 التالي:

 (:2خذٔل )

نذٖ  نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب ٙيمٛبعيؼبيالد أنفب نثجبد  

 انطالة ٔأػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ

 رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب يمٛبط

 نذٖ انطالة نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو

 اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب يمٛبط

 انزذسٚظنذٖ اػؼبء ْٛئخ  نالخزجبساد

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 أنفب

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 أنفب

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 أنفب

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 أنفب

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 أنفب

1 0,880 11 0,859 1 0,898 11 0,896 21 0,892 

2 0,871 12 0,863 2 0,897 12 0,898 22 0,901 

3 0,867 13 0,866 3 0,900 13 0,901 23 0,899 

4 0,864 14 0,858 4 0,899 14 0,896 24 0,898 

5 0,864 15 0,863 5 0,897 15 0,898 25 0,899 

6 0,862 16 0,862 6 0,898 16 0,893 

 

7 0,864 17 0,861 7 0,897 17 0,894 

8 0,866 18 0,859 8 0,895 18 0,903 

9 0,871 19 0,861 9 0,895 19 0,896 

10 0,868 20 0,865 10 0,892 20 0,909 

يؼبيم 

 أنفب انؼبو
0,871 0,901 

أف معامؿ ألفا لممقياسيف في حالة حذؼ كؿ مفردة أقؿ مف (: 2يتضح مف الجدوؿ )        
أو يساوي معامؿ ألفا الكمي لممقياس، أي أف جميع المفردات ثابتة، حيث أف تدخؿ المفردة ل 

ثـ تـ اإلبقاء عمى جميع المفردات في يؤدي إلى خفض معامؿ الثبات الكمي لممقياس، ومف 
( بمقياس الطالب، ومف ثـ تـ حذفيا، بينما تـ حذؼ 0ىذا المقياس، فيما عدا المفردة رقـ )

( 07( بمقياس أعضاء ىيئة التدريس، في حيف تـ اإلبقاء عمى المفردة رقـ )26المفردة رقـ )
الثبات الكمي لممقياس؛ إل  بذات المقياس، عمى الرغـ مف أف تدخميا يؤدي إلى خفض معامؿ

أنو تـ اإلبقاء عمييا؛ ألنو إف تـ حذفيا سوؼ ترفع الثبات الكمي لممقياس بمقدار بسيط وىو 
(، وذلؾ لمحفاظ عمى بنية مفردات المقياس؛ مما يدؿ عمى ارتفاع معامؿ الثبات 60662)

لكؿ مف الطالب لالختبارات  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات لمقياسي الرضا عف واقع
 وأعضاء ىيئة التدريس. 

الرضا عف واقع إجراءات تطبيؽ نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات الثبات الكمي لمقياسي  -
 : أعضاء ىيئة التدريس(و  -)الطالبلدى 
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حساب معامؿ ألفا لػ  ىاألولى: ى ؽ؛طربثالثة ، لممقياسيف تـ حساب الثبات الكمي         
 حساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية لػ "سبيرماف/ براوف"، ى"، والثانية: ى"كرونباخ

 :التاليفكانت النتائج كما بالجدوؿ  والثالثة: ىى حساب معامؿ جتماف؛
 (:3خذٔل )

 نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب ٙنًمٛبعيؼبيالد انثجبد انكهٙ  

 ْٛئخ انزذسٚظ(أػؼبء  -)انطالة

الرضا عف واقع إجراءات (: أف معامالت الثبات الكمي لمقياسي 4يتضح مف الجدوؿ )
بالثالث  أعضاء ىيئة التدريسو  الطالبلدى تطبيؽ نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات 

مما يدؿ عمى  ؛وجتماف( مرتفعة ،التجزئة النصفية لػ سبيرماف/براوفو :)ألفا لػ كرونباخ، طرؽ
 ثبات المقياسيف.

 –الرضا عَ واقع إدراءات تطبيل ٌظاً التصحيح اآللي لالختبارات لدى )الطالب  ي( صدم وكياس2)

 أعضاء ِيئة التدريص(: 

الرضا عف واقع إجراءات تطبيؽ نظاـ التصحيح  يتـ حساب صدؽ مفردات مقياس 
عف طريؽ حساب معامؿ الرتباط  أعضاء ىيئة التدريس(و  -)الطالب اآللي لالختبارات لدى

حالة حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية  يف)بيف درجة المفردة والدرجة الكمية لممقياس 
ا لممفردة، وكانت حدود دللة معامؿ ، باعتبار أف بقية مفردات المقياس محكً (لممقياس

(، وعند 60084) ى( ى6064) ( عند مستوى066الرتباط الجدولية لمقياس الطالب )ف=
(، بينما كانت حدود دللة معامؿ الرتباط الجدولية لمقياس 60243) ى( ى6060) ىمستو 

 ى(، وعند مستو 60424) ى( ى6064) ( عند مستوى44عضاء ىيئة التدريس )ف=أ
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: ،(60307) ى( ى6060)

  

 رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب يمٛبط

 نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو

 يؼبيم انثجبد

 أنفب نـ كشَٔجبخ
 انزدضئخ انُظفٛخ

 عجٛشيبٌ/ثشأٌ
 خزًبٌ

 0,902 0,907 0,880 انطالة

 0,962 0,965 0,909 أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ
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 (:4خذٔل )

)فٙ  نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػبيؼبيالد االسرجبؽ  نًمٛبعٙ  

 أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ( -)انطالةحبنخ حزف دسخخ انًفشدح يٍ انذسخخ انكهٛخ نهًمٛبط(
 َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب يمٛبط

 نهطالة نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح

 اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب يمٛبط

 أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظنذٖ  نالخزجبساد

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

1 -0,065 11 0,632** 1 0,498** 11 0,583** 21 0,722** 

2 0,289** 12 0,521** 2 0,537** 12 0,473** 22 0,325* 

3 0,415** 13 0,444** 3 0,375* 13 0,340* 23 0,440** 

4 0,493** 14 0,663** 4 0,439** 14 0,552** 24 0,511** 

5 0,501** 15 0,515** 5 0,605** 15 0,481** 25 0,403* 

6 0,552** 16 0,553** 6 0,519** 16 0,686** 

 

7 0,467** 17 0,578** 7 0,523** 17 0,649** 

8 0,428** 18 0,627** 8 0,594** 18 0,302 

9 0,291** 19 0,567** 9 0,627** 19 0,619** 

10 0,381** 20 0,454** 10 0,710** 20 0,026 

 (  0005(                                      * دال ػُذ يغزٕٖ )   0001** دال ػُذ يغزٕٖ )            

معامالت الرتباط بيف كؿ مفردة مف مفردات  أف جميع (:3ويتضح مف الجدوؿ )
جة الكمية لممقياس( المقياس، والدرجة الكمية لممقياس )في حالة حذؼ درجة المفردة مف الدر 

(، بينما بمقياس أعضاء ىيئة 0بمقياس الطالب، فيما عدا المفردة رقـ )داؿ إحصائًيا 
فردات المقياس، والدرجة الكمية التدريس فكانت جميع معامالت الرتباط بيف كؿ مفردة مف م

، في حيف جة الكمية لممقياس( داؿ إحصائًيالممقياس )في حالة حذؼ درجة المفردة مف الدر 
( 07( غير دالتيف، إل أنو تـ اإلبقاء عمى المفردة رقـ )26، 07كانت المفردتيف ذات األرقاـ )

(؛ مما 26ذؼ المفردة رقـ )ولـ تحذؼ لمحفاظ عمى بنية المقياس، بينما تـ ح ،وتـ تعديميا
 يدؿ عمى صدؽ جميع مفردات المقياسيف. 

لدى  لالختبارات اآللي التصحيح ٌظاً تطبيل إدراءات واقع عَ الرضا يكياسمل االتشام الداخمي( 3)

 : أعضاء ِيئة التدريص( – طالب)ال

معامالت الرتباط بيف درجة حساب عف طريؽ لممقياسيف تـ حساب التساؽ الداخمي 
 ( ما يمي:4كؿ مفردة والدرجة الكمية لممقياس، ويوضح الجدوؿ )
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 (:5خذٔل )

 نذٖ نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػباالرغبق انذاخهٙ  نًمٛبعٙ  

 (انزذسٚظ ْٛئخ أػؼبء – انطالة)

يمٛبط انشػب ػٍ ٔالغ إخشاءاد رطجٛك 

 نطالةَظبو انزظحٛح اٜنٙ نالخزجبساد نذٖ 

يمٛبط انشػب ػٍ ٔالغ إخشاءاد رطجٛك َظبو انزظحٛح اٜنٙ 

 نذٖ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظنالخزجبساد 
سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

2 0,353** 12 0,588** 1 0,462** 11 0,658** 22 0,326* 

3 0,491** 13 0,520** 2 0,591** 12 0,471** 23 0,351* 

4 0,568** 14 0,725** 3 0,418** 13 0,474** 24 0,529** 

5 0,577** 15 0,589** 4 0,524** 14 0,648** 25 0,439** 

6 0,625** 16 0,615** 5 0,574** 15 0,497** 

 

7 0,558** 17 0,636* 6 0,512** 16 0,727** 

8 0,513** 18 0,681** 7 0,585** 17 0,698** 

9 0,367** 19 0,631** 8 0,671** 18 0,355* 

10 0,463** 20 0,524** 9 0,723** 19 0,620** 

11 0,691**   10 0,749** 21 0,683** 

 (0.05دال ػُذ يغزٕٖ )(                                        *  0001** دال ػُذ يغزٕٖ )

(: أف معامالت الرتباط بيف كؿ مفردة مف المفردات والدرجة 4يتضح مف الجدوؿ )
 واقع عف الرضامما يدؿ عمى التساؽ الداخمي لمقياسي  ا؛الكمية لممقياس دالة إحصائيً 

 أعضاء ىيئة التدريس(.و  -)الطالبلدى  لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات
 إجراءات واقع عف الرضامقياسي ومف اإلجراءات السابقة: تـ التأكد مف صدؽ وثبات 

والتساؽ ، عضاء ىيئة التدريسوأ الطالبلدى  لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ
حيث  ؛الختبارات المصححة آلًيانظاـ تطبيؽ عف  ىـرضا لتقييـ مدىالداخمي ليـ، وصالحيتو 

( مفردة ألعضاء ىيئة 23( مفردة لمطالب، )08يتكوف المقياسيف في صورتيما النيائية مف )
 التدريس.

 ٌتـائـر البحح ووٍاقظتـّا وتفشريِا

 :وتفشريِا ووٍاقظتّا األوه الشؤاهٌتائر  -

 إجراءات واقع عف والطالب التدريس ىيئة أعضاء رضا درجة ما :األوؿ عمى السؤاؿينص 
 ؟الزقازيؽ بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ

بناًء عمى استجابات أعضاء ىيئة التدريس والطالب  ة عمى ىذا السؤاؿيتـ اإلجابو 
 مقياسي الرضا عف واقع إجراءات تطبيؽ نظاـ التصحيح اآللي لالختباراتمفردات عمى 

بناًء عمى  المستوى تـ تحديدو  المطبقة عمييـ طبًقا لتقدير ليكرت الثالثي، والدرجة الكمية
 :الجدوؿ التالي؛ وذلؾ كما موضح بفئات الستجابة
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 : (6خذٔل )

 إخشاءاد ٔالغ ػٍ ٔانطالة انزذسٚظ ْٛئخ أػؼبء نذٖ انشػب ٙيمٛبعيفشداد فئبد ٔيغزٕٚبد 

 انكهٛخ ٔانذسخخ نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك

 المستوى التقدير في األداة الفئات
 رضا ضعيؼ بدرجة ضعيفة 56,0أقؿ مف   0مف 
 رضا متوسط بدرجة متوسطة 2043أقؿ مف  56,0مف 

 رضا كبير بدرجة كبيرة 4≤  43,2مف 
 وقد تـ تحديد ىذا المعيار كما يمي:

الدرجة المخصصة  –الدرجة المخصصة ألعمى استجابة )حساب المدى وىو عبارة عف  -
 (.2=0-4= ) (ألقؿ استجابة

أي  مف خالؿ )قسمة المدى عمى عدد الفئات المطموب تكوينيا( الرضاتحديد طوؿ فئة  -
 (.6056= 2/4كبيرة(= ) -متوسطة -ضعيفة الرضا)ثالث فئات لمحكـ عمى 

يتـ إضافة طوؿ الفئة عمى الدرجة المخصصة ألقؿ استجابة لتكويف الفئة األولى وىى فئة  -
( 0، فتكوف فئة الرضا بدرجة ضعيفة مف )(0056=6056+0)ضعيفة =بدرجة  الرضا

أقؿ مف ( حتى 0056(، والفئة الثانية الرضا بدرجة متوسطة مف )0056حتى أقؿ مف )
   (.4( حتى )2043(، وفئة الرضا بدرجة كبيرة مف )2043)

أوًلا: بالٍشبة ملكياض الرضا عَ واقع إدراءات تطبيل ٌظاً التصحيح اآللي لالختبارات لدى أعضاء 

 ة التدريص:ِيئ

مف  لكؿ مفردة والمستوى والترتيبوالنحراؼ المعياري ي تـ حساب المتوسط الحساب
( السابؽ 5الذي تـ تحديده في الجدوؿ )ومقارنة كؿ متوسط بالمعيار  ،مفردات المقياس

 : األتي( 6لجدوؿ )باوجاءت النتائج كما  كبيرة(؛ -متوسطة -لتحديد درجة الرضا )ضعيفة
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  :(7خذٔل )

انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔانًغزٕٖ ٔانزشرٛت نًفشداد يمٛبط انشػب ػٍ ٔالغ إخشاءاد رطجٛك َظبو 

 (45انزظحٛح اٜنٙ نالخزجبساد نذٖ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٌ=)

 الترتيب درجة الرضا النحراؼ المعياري المتوسط المفردة
 20 سػب يزٕعؾ 0,673 1,69 1

 9 سػب كجٛش 0,716 2,38 2

 16 سػب يزٕعؾ 0,447 1,93 3

 )يكشس( 3 سػب كجٛش 0,645 2,64 4

 1 سػب كجٛش 0,387 2,82 5

 )يكشس( 1 سػب كجٛش 0,387 2,82 6

 7 سػب كجٛش 0,813 2,44 7

 5 سػب كجٛش 0,757 2,49 8

 :(7خذٔل )ربثغ 

انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔانًغزٕٖ ٔانزشرٛت نًفشداد يمٛبط انشػب ػٍ ٔالغ إخشاءاد رطجٛك َظبو  

 (45انزظحٛح اٜنٙ نالخزجبساد نذٖ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٌ=)

 الترتيب درجة الرضا النحراؼ المعياري المتوسط المفردة
 يكشس 13 سػب يزٕعؾ 0,588 2,20 9

 12 سػب يزٕعؾ 0,850 2,22 10

 8 سػب كجٛش 0,657 2,42 11

 17 سػب يزٕعؾ 0,557 1,91 12

 3 سػب كجٛش 0,679 2,64 13

 13 سػب يزٕعؾ 0,661 2,20 14

 )يكشس( 2 سػب كجٛش 0,514 2,69 15

 10 سػب كجٛش 0,712 2,36 16

 4 سػب كجٛش 0,694 2,53 17

 14 سػب يزٕعؾ 0,783 2,02 18

 2 سػب كجٛش 0,468 2,69 19

 6 سػب كجٛش 0,726 2,47 21

 15 سػب يزٕعؾ 0,562 1,96 22

 18 سػب ػؼٛف 0,625 1,66 23

 11 سػب يزٕعؾ 0,830 2,24 24

 )يكشس( 4 سػب كجٛش 0,505 2,53 25

الدرجة 
 الكمية

 رضا كبير 70444 2044

 واقع عف مقياس الرضا مفردات أف  أكثر مف نصؼ: (6)يتضح مف الجدوؿ 
بدرجة جاءت  التدريس ىيئة أعضاء لدى لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات
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( 24، فيما عدا المفردة رقـ )مفردات المقياس جاءت بدرجة رضا متوسطةباقي رضا كبيرة، و 
، كما أف الدرجة الكمية لو جاءت بدرجة رضا كبيرة أيًضا بمتوسط جاءت بدرجة رضا ضعيفة

( بالترتيب األوؿ، 5، 4المفردة رقـ ) (، وجاءت70444(، وانحراؼ معياري )2044) حسابي
 ( بالترتيب األخير.0والمفردة رقـ )

: يتضح أنو تحقؽ األوؿ بالنسة ألعضاء ىيئة التدريس السؤاؿولمناقشة نتائج    
 درجةاىتمت بالتعرؼ عمى  -افطالع الباحثافي حدود –، ول يوجد بحوث سابقة كمًيا الفرض
، ولكف لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف التدريس ىيئة أعضاء رضا

سناء أحمد المنصور  كؿ مف كانت جميع البحوث السابقة تدرس اتجاىاتيـ مثؿ بحث
(؛ ومحمد إبراىيـ 2665(؛ وسياـ محمد صالح )2605(؛ وسناء أحمد المنصور )2600)

وتتفؽ نتائج ىذه البحوث مع نتائج ىذا الفرض؛ حيث كاف ىناؾ اتجاه  (2605محمد )
قباؿ مف أعضاء ىيئة التدريس عمى نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات ويمكف تفسير ؛ إيجابي وا 

 كما يمي: األوؿ السؤاؿنتائج 
 نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف التدريس ىيئة أعضاء رضا درجة أف بالنسبة إلىو  
ذلؾ يدؿ عمى وجود رضا بدرجة ، جاءت بدرجة رضا كبيره؛ فإف لالختبارات اآللي التصحيح
؛ لما يرونو عمى تطبيؽ الختبارات المصححة آلًيا مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريسوقناعة كبيرة 

والمجيود؛  الوقت توفير، والتي منيا: مف أف ىذا النظاـ يتمتع بمجموعة كبيرة مف المميزات
 التصحيح خفؼوقد  األوقات، أثمف مف الجامعات في التدريس أعضاء ىيئة وقت حيث ُيعد

 أو العممي البحث في سواء وذلؾ أكبر، استثماًرا وعمميـ وقتيـ لستثمار عنيـ العبء اآللي
، باإلضافة إلى ذلؾ الدقة متناىية نتيجة ستكوف الطالب نتيجة أف إلى الطمئناف مع غيره،

 والشفافية والعدالة بيف الطالب.تحقيؽ الدقة والموضوعية 
والتكنولوجية  ،في مواكبة التطورات العمميةكما يدؿ ذلؾ أيًضا عمى رغبتيـ الشديدة  

ت والتصحيح اآللي ليا، وأف ذلؾ النظاـ نقطة بداية وانطالؽ حقيقية الحديثة في بناء الختبارا
 ،مف أجؿ مالحقة التغيرات السريعة في عصرنا الحالي ؛لميكنة عممية التعميـ والتقويـ كاممة

 فيخاصة في مجاؿ التعميـ، وعمى األخص وبصفة  ،والتحوؿ الرقمي في جميع مجالت الحياة
 اإللكتروني التصحيح مجاؿ الجامعي، وبصفة خاصة في التعميـ اختبارات إدارة بجودة اإلرتقاء
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 التعميمية؛ مما العممية في منيا والستفادة يمياتفع والمعاىد، ومحاولة بالجامعات لالختبارات
 .، ومخرجات التعمـالتعميمية األىداؼ تحقيؽ في جودة يسيـ

ة لمزمف المحدد سئمة الختبار مناسبأ)جاءت جميع  (4وقد جاءت المفردة رقـ )
معياري  (، وبالترتيب األوؿ، وبإنحراؼ2072جابة( بدرجة رضا كبيرة بمتوسط حسابي )لإل
تبت أسئمة الختبار دوف أخطاء لغوية ومطبعية( ( )كُ 5(، كما جاءت المفردة )60476)

(، وبإنحراؼ معياري 2072بالترتيب األوؿ مكرر وبدرجة رضا كبيرة بمتوسط حسابي )
(، ويدؿ ذلؾ عمى  محاولة أعضاء ىيئة التدريس إنجاح منظومة ميكنة الختبارات 60476)

وأنيـ قد راعوا بأف تكوف جميع أسئمة الختبار مناسبة لمزمف  بالنسبة إلييـ،لمميزاتيا العديدة 
عية، وأف ىذه بار دوف أخطاء لغوية ومطبالمحدد لإلجابة، والحرص عمى كتابة أسئمة الخت

مف فراغ؛ حيث كاف أعضاء ىيئة التدريس حريصيف  عمى ذلؾ لـ يأتِ الدقة والحرص منيـ 
كؿ الحرص عمى حضور جميع الدورات التدريبية وورش العمؿ الخاصة ببناء الختبارات 

 التحصيمية الجيدة؛ مما أدى بيـ إلى إخراج أسئمة امتحانات بيذه الدقة والكفاءة.
 (نتائج الختبارتـ كتابة تقرير وصفي وتوصيات عف ) (24بينما جاءت المفردة رقـ )

(؛ ويدؿ ذلؾ 60524(، وبانحراؼ معياري قدره )0076بدرجة رضا ضعيفة بمتوسط حسابي )
عمى أف أعضاء ىيئة التدريس ل يمتمكوف خبرة كافية باألساليب اإلحصائية التي ُتمكنيـ مف 

ذلؾ إعداد تقرير إحصائي عف نتيجة الختبار، كما أف ىذه الميمة تـ توكيميا لوحدة مختصة ب
يح اآللي بكؿ كمية، باإلضافة إلى ذلؾ أنيا تحتاج إلى تدريب أكثر مف مرة وىى وحدة التصح

المياـ التي مف الممكف أف يقـو بيا وأىـ مف خبراء القياس والتقويـ؛ ألنو يعد مف أصعب 
، كما أف بعض أعضاء ىيئة التدريس ل ييميـ مثؿ ىذا األمر؛ فإف عضو ىيئة التدريس

تكوف خاصة بالكمية كاممة ومسئوليتيا؛ لالستفادة منيا  التقارير عف نتائج الختباراتكتابة 
أو لكؿ فرقة دراسية عمى حده، ويقـو المختص بعممية  ،في عمؿ إحصائية ألوائؿ الكمية

، مع العمـ أف غالبية برامج التصحيح اآللي التصحيح اآللي باستخراج وكتابة ىذه التقارير
 مختمفة أنواع ىيئة عمى وغيرىا ،الطمبة نتائج تحميؿ تقارير كافة استخراجيمكف مف خالليا 

رساليا ،الممفات مف  ىذه وأىـ ،إلييا الحاجة عند المعنية اإلدارية الييئة إلى وا 
 لمفرقة الدراسية كاممة، وتقرير التكراري التوزيع لالختبار، وتقرير التحميمي )التقرير:التقارير

 التقديرات بيف الطالب(. مقارنة الطالب، وتقرير تقدير لمطالب، وتقرير المماثمة الستجابات
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( )تعريؼ المالحظيف بالرشادات الصحيحة لمطالب أثناء 0وقد جاءت المفردة رقـ )
، وبإنحراؼ األخير(، وبالترتيب 0058بمتوسط حسابي ) ،متوسطةسير المتحاف( بدرجة رضا 

عضو ىيئة وقد يرجع ذلؾ إلى أف ىذه المسئولية لـ تقع عمى عاتؽ  (،60564معياري )
 التدريس، ولكف تكوف مف اختصاص وحدة القياس والتقويـ بالجامعة أو الكمية، كما أف معظـ
المالحظيف يأتوف مف خارج الكمية، ومف ثـ يوجد بعض المالحظيف لـ يتمقوا أي ارشادت 

 عمى عضو ىيئة التدريس التواصؿ معيـ. خاصة بيذا النظاـ الجديد، ومف الصعوبة
ى الرضا عَ واقع إدراءات تطبيل ٌظاً التصحيح اآللي لالختبارات لد: بالٍشبة ملكياض ثاًٌيا

 الطالب:

 مف مفردة لكؿ والترتيب والمستوى المعياري والنحراؼ الحسابي المتوسط حساب تـ
 السابؽ( 5) الجدوؿ في تحديده تـ الذي بالمعيار متوسط كؿ ومقارنة المقياس، مفردات
( 7)الجدوؿ ب موضحوجاءت النتائج كما  ،(كبيرة -متوسطة -ضعيفة) الرضا درجة لتحديد
 :التالي

 :(8خذٔل )

انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔانًغزٕٖ ٔانزشرٛت نًفشداد يمٛبط انشػب ػٍ ٔالغ إخشاءاد رطجٛك َظبو  

 (364ٌ=) انطالةانزظحٛح اٜنٙ نالخزجبساد نذٖ 

 الترتيب درجة الرضا النحراؼ المعياري المتوسط المفردة
 16 سػب يزٕعؾ 0,775 1,69 2

 يكشس 14 سػب يزٕعؾ 0,846 1,89 3

 2 سػب كجٛش 0,805 2,35 4

 1 سػب كجٛش 0,775 2,38 5

 5 سػب يزٕعؾ 0,784 2,18 6

 4 سػب يزٕعؾ 0,794 2,22 7

 3 سػب يزٕعؾ 0,800 2,30 8

 15 سػب يزٕعؾ 0,810 1,71 9

 يكشس 14 سػب يزٕعؾ 0,882 1,89 10

 10 سػب يزٕعؾ 0,835 2,05 11

 8 سػب يزٕعؾ 0,823 2,12 12

 13 سػب يزٕعؾ 0,848 1,93 13
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 ا :(8خذٔل )ربثغ 

نًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔانًغزٕٖ ٔانزشرٛت نًفشداد يمٛبط انشػب ػٍ ٔالغ إخشاءاد رطجٛك َظبو 

 (364ٌ=) انطالةانزظحٛح اٜنٙ نالخزجبساد نذٖ 

 الترتيب درجة الرضا النحراؼ المعياري المتوسط المفردة
 6 سػب يزٕعؾ 0,802 2,15 14

 يكشس 1 سػب كجٛش 0,778 2,38 15

 12 يزٕعؾ سػب 0,800 1,95 16

 9 سػب يزٕعؾ 0,789 2,08 17

 7 سػب يزٕعؾ 0,798 2,13 18

 11 سػب يزٕعؾ 0,838 1,99 19

 14 سػب يزٕعؾ 0,816 1,89 20

 رضا متوسط 70574 20656 الدرجة الكمية
 إجراءات واقع عف مقياس الرضا مفردات أف معظـما يمى:  (7)يتضح مف الجدوؿ 

بدرجة رضا متوسطة، كما أف جاءت لالختبارات لدى الطالب  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ
نحراؼ 20656الدرجة الكمية لو جاءت بدرجة رضا متوسطة أيًضا بمتوسط حسابي ) (، وا 

، وبالترتيب كانوا بدرجة رضا كبيرة (04)،(4)،(3) رقـ ماعدا المفردة (،70574معياري )
، بينما كانت المفردة رقـ والي( عمى الت4047( )4047( )4024، وبمتوسط حسابي )األوؿ

نحراؼ معياري 0058خير، بمتوسط حسابي )( بدرجة رضا متوسطة، وبالترتيب األ2) (، وا 
(60664). 

، ول كمًيا : يتضح أنو تحقؽ الفرضاألوؿ بالنسة لمطالب السؤاؿولمناقشة نتائج   
 عف رضا الطالب درجةاىتمت بالتعرؼ عمى  -افطالع الباحثافي حدود –يوجد بحوث سابقة 

لالختبارات، ولكف كانت جميع البحوث السابقة  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع
(؛ 2666بحث كؿ مف سياـ محمد صالح، وشيخو راشد العسكر ) ؛مثؿ ،تدرس اتجاىاتيـ

( وتتفؽ نتائج ىذه البحوث مع نتائج ىذا الفرض؛ حيث كاف 2607)سياد عباس ياسر و 
قباؿ مف  عمى نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات؛  الطالب إلى حد ماىناؾ اتجاه إيجابي وا 

 األوؿ كما يمي: السؤاؿويمكف تفسير نتائج 
 اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع الطالب عف بالنسبة إلى أف درجة رضا

؛ فإف ذلؾ يدؿ عمى أف رضا الطالب عف نظاـ بدرجة رضا متوسطةجاءت لالختبارات، 
إلى أف تطبيؽ ىذا البحث كاف  تعزى ىذه النتيجةالختبارات المصححو آلًيا كاف إلى حد ما؛ و 

في بداية تطبيؽ ىذا النظاـ الجديد، وكاف مازاؿ ىناؾ بعض األمور الخاصة بيذا النظاـ غير 
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ليـ، كما أف ألوؿ مره أف تأتي جميع أسئمة الختبارات مف نوع الختيار مف واضحة بالنسبة 
متعدد، والصواب والخطأ، وىذا النظاـ مف األسئمة التي لـ يعتادوا عمييا مف قبؿ، فكانت جميع 

مف نوع األسئمة المقالية، وبالتالي أصبح نظاـ المذاكره جديد بالنسبة ليـ، فيذا األسئمة 
ي الختبارات يحتاج إلى درجة عالية جًدا مف التركيز والدقة أثناء المذاكره، النظاـ الجديد ف

المذاكره في ظؿ نظاـ  محؿ سؤاؿ؛ ومف ثـ ازداد عمييـ عبءأف تكوف وتوقع أي جزئية 
 الختبارات المصححة آلًيا، مما أثر عمى درجة رضاىـ عنيا.

( )اشتمؿ المتحاف الحالي عمى أسئمة تغطي جميع محتوى 3) رقـ ممفردةوبالنسبة ل
( )اشتممت ورقة اإلجابة اإللكترونية عمى تعميمات واضحة 4رقـ )المفردة و  ،المقرر الدراسي(

( )ُطبعت ورقة اإلجابة اإللكترونية بطريقة جيدة 04رقـ )المفردة وموحدة لجميع الطالب(، و 
وذلؾ يدؿ عمى أف المتحاف جاء شاماًل ؛ بالترتيب األوؿومقروءة( كانوا بدرجة رضا كبيرة، و 

عمى جميع محتوى المقرر الدراسي، ول توجد أسئمة خارج المنيج، وكذلؾ كانت ورقة اإلجابة 
لجميع الطالب؛ مما وموحده وكانت واضحة التعميمات  ،جيدة ومقرؤةطباعتيا اإللكترونية 

برغبة أعضاء ىيئة التدريس  ؛ويمكف تفسير ذلؾسيمت عمييـ اإلجابة عمى أسئمة المقرر، 
والتكمفة، وبخاصة بعد إف  ،والجيد ،في إنجاح ىذا النظاـ لما لو مف فاعمية في توفير الوقت

 كاف يقضي فترات طويمة في عممية التصحيح اليدوي ألعداد كبيرة مف الطالب.
حالي واستخراج )تعرفت عمى آلية تصحيح المتحاف ال (2جاءت المفردة رقـ )بينما 

عالف النتائج(،  لطالب لـ ا؛ وذلؾ يدؿ عمى أف بدرجة رضا متوسطة، وبالترتيب األخيروا 
عالف النتائج ألف ذلؾ ليس مف اختصاصيـ ولـ يتـ التدريب  ،يتعرفوا عمى آلية التصحيح وا 

فالطالب ييمو فقط النتيجة النيائية، ول يشغؿ بالو عف آلية التصحيح، وكيفيو  عميو،
عالنيا، كما أف الجامعة أو الكمية لـ تيتـ بتعريؼ الطالب بآلية التصحيح  استخراج النتيجة وا 

، وكيفية استخراج النتائج، فيذه ميمة موكمو لعضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف لالمتحانات
 لالختبارات بالكمية.وحدة التصحيح اآللي 

 :وتفشريِا ووٍاقظتّا األوهٌتائر الفرض  -

 أعضاء استجابات تكرارات بيف إحصائية دللة ذات فروؽ توجد ل :عمى األوؿالفرض  ينص
 اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضا مقياس مفردات عمى التدريس ىيئة

 .الزقازيؽ بجامعة لالختبارات
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الثالثة ولختبار صحة ىذا الفرض؛ تـ استخداـ التكرارات والنسب المئوية لالستجابات  
 بيف الفروؽ لدللة 2كا ، وقيـلممقياس )بدرجة كبيرة/ بدرجة متوسطة/ بدرجة ضعيفة(

 نظاـ تطبيؽ إجراءات رضا أعضاء ىيئة التدريس عف واقع يمٛبطمفردات عمى  التكرارات
 ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: والدرجة الكمية لالختبارات اآللي التصحيح

 (:9خذٔل )
حغبة انزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٔلٛى كب 

2
 ػهٗ انزذسٚظ ْٛئخ أػؼبء اعزدبثبدنذالنخ انفشٔق ثٍٛ ركشاساد  

 (45)ٌ = نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب يمٛبط يفشداد

 انًفشدح و
 انزكشاساد

ٔانُغت 

 انًئٕٚخ

 االعزدبثبد ػهٗ انًمٛبط

ثذسخخ 

 كجٛشح

 ثذسخخ

 يزٕعطخ

دسخخ 

 ػؼٛفخ
لٛى كب

2
 

يغزٕٖ 

دالنخ 

كب
2

 

1 

خطش انًالحظٍٛ ثبإلسشبداد أ

انظحٛحخ نهطالة أثُبء عٛش 

 االخزجبس.

 11 25 9 انزكشاساد

انُغجخ  0,01 10,133

 انًئٕٚخ
20% 55,6% 24,4% 

2 

رؼشفذ ػهٗ آنٛخ رظحٛح 

االيزحبٌ ٔاعزخشاج ٔإػالٌ 

 انُزبئح.

 6 16 23 انزكشاساد

انُغجخ  0,01 9,733

 انًئٕٚخ
51,1% 35,5% 13,3% 

3 

دسثذ انطالة ػهٗ كٛفٛخ 

اإلخبثخ ػهٗ االخزجبس أثُبء  

 انًحبػشاد.

 6 36 3 انزكشاساد

انُغجخ  0,01 44,400

 انًئٕٚخ
6,7% 80% 13,3% 

4 

شًهذ ٔسلخ اإلخبثخ اإلنكزشَٔٛخ 

ػهٗ رؼهًٛبد  ٔاػحخ ٔيٕحذح 

 ندًٛغ انطالة.

 4 8 33 انزكشاساد

انُغجخ  0,01 32,933

 انًئٕٚخ
73,3% 17,8% 8,9% 

5 
خبءد خًٛغ أعئهخ االخزجبس 

 يُبعجخ نهضيٍ انًحذد نإلخبثخ.

 0 8 37 انزكشاساد
انُغجخ  0,01 18,689

 انًئٕٚخ
82,2% 17,8% 0 

6 
كزجذ أعئهخ االخزجبس دٌٔ 

 أخطبء نغٕٚخ ٔيطجؼٛخ.

 0 8 37 انزكشاساد
انُغجخ  0,01 18,689

 انًئٕٚخ
82,2% 17,8 0 

7 

احزٕٖ االخزجبس ػهٗ أًَبؽ 

يخزهفخ يٍ األعئهخ )طح 

أٔخطأ, اخزٛبس يٍ يزؼذد, 

 يمبنٙ لظٛش(.

 9 7 29 انزكشاساد

انُغجخ  0.01 19,733

 انًئٕٚخ
64,4% 15,6% 20% 

8 
ؽُجؼذ ٔسلخ اإلخبثخ اإلنكزشَٔٛخ 

 ثأنٕاٌ يخزهفخ.

 7 9 29 انزكشاساد
انُغجخ  0,01 19,733

 انًئٕٚخ
64,4% 20% 15,6% 

9 
أدٖ انطالة ثشكم خٛذ ػهٗ 

 ٔسلخ اإلخبثخ اإلنكزشَٔٛخ.

 4 28 13 انزكشاساد
انُغجخ  0,01 19,600

 انًئٕٚخ
28,9% 62,2% 8,9% 

1

0 

ادٖ َظبو االخزجبس ػهٗ عشػخ 

 إػالٌ انُزبئح.

 12 11 22 انزكشاساد
4,933 

0,08

5 
انُغجخ 

 انًئٕٚخ
48,9% 24,4% 26,7% 
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 (:9خذٔل )ربثغ 

حغبة انزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٔلٛى كب 
2
 ْٛئخ أػؼبء اعزدبثبدنذالنخ انفشٔق ثٍٛ ركشاساد  

)ٌ  نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب يمٛبط يفشداد ػهٗ انزذسٚظ

=45) 

 انؼجبسح و

 انزكشاساد

ٔانُغت 

 انًئٕٚخ

 االعزدبثبد ػهٗ انًمٛبط

ثذسخخ 

 كجٛشح

ثذسخخ 

 يزٕعطخ

دسخخ 

 ػؼٛفخ
لٛى كب

2
 

يغزٕٖ 

دالنخ 

كب
2

 

11 

لهم االخزجبس ثٓزِ 

انظٕسح يٍ فشص انغش 

 انذساعٙ.

 4 18 23 انزكشاساد

انُغجخ  0,01 12,933

 انًئٕٚخ
51,1% 40% 8,9% 

12 
احزٕٖ االخزجبسػهٗ  

 رؼهًٛبد ٔاػحخ.

 9 31 5 انزكشاساد

انُغجخ  0,01 26,133

 انًئٕٚخ
11,1% 68,9% 20% 

13 

ؽُجؼذ ٔسلخ اإلخبثخ 

اإلنكزشَٔٛخ ثطشٚمخ خٛذح 

 ٔيمشٔءح.

 5 6 34 انزكشاساد

انُغجخ  0,01 36,133

 انًئٕٚخ
75,6% 13,3% 11,1% 

14 

احزٕٖ االخزجبس ػهٗ 

عئهخ ػذد كجٛش يٍ األ

يًب أدٖ إنٗ خفغ لهك 

 االخزجبس نذٖ انطالة.

 6 24 15 انزكشاساد

انُغجخ  0,01 10,800

 انًئٕٚخ
33,3% 53,3% 13,3% 

15 

أسٖ أٌ االخزجبساد 

انًظححخ انٛبً أفؼم يٍ 

 .خاالخزجبساد  انزمهٛذٚ

 1 12 32 انزكشاساد

انُغجخ  0,01 32,933

 انًئٕٚخ
71,1% 26,7% 2,2% 

16 

رى فحض شكٕٖ انطالة 

ػٍ االيزحبٌ ثشكم 

 عهٛى ٔثغشػخ.

 6 17 22 انزكشاس

انُغجخ  0,01 8,933

 انًئٕٚخ
48,8% 37,8% 13,3% 

17 

ؽُجمذ طٕس يخزهفخ يٍ 

ًَبرج االخزجبس فٙ 

 انًمشس انذساعٙ انٕاحذ.

 5 11 29 انزكشاس

انُغجخ  0,01 20,800

 انًئٕٚخ
64,4% 24,4% 11,1% 

18 

رى إػذاد خذٔل 

انًٕاطفبد نزحذٚذ ػذد 

 األعئهخ فٙ االخزجبس.

 13 18 14 انزكشاس

انُغجخ  0,627 0,933

 انًئٕٚخ
31,1% 40% 28,9% 

19 

رى يشاػبح خًٛغ 

انًغزٕٚبد انًؼشفٛخ فٙ 

 أعئهخ االخزجبس.

 0 14 31 انزكشاس

انُغجخ  0,01 6,422

 انًئٕٚخ
68,9% 31,1% 0 

21 

رى إػذاد انزمشٚش 

اإلحظبئٙ نُزبئح 

 االخزجبس.

 6 12 27 انزكشاس

انُغجخ  0,00 15,600

 انًئٕٚخ
60% 26,7% 13,3% 
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 (: 9خذٔل )ربثغ 

حغبة انزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٔلٛى كب
2
 ْٛئخ أػؼبء اعزدبثبدنذالنخ انفشٔق ثٍٛ ركشاساد  

)ٌ  نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب يمٛبط يفشداد ػهٗ انزذسٚظ

=45) 

 انؼجبسح و

 انزكشاساد

ٔانُغت 

 انًئٕٚخ

 االعزدبثبد ػهٗ انًمٛبط

ثذسخخ 

 كجٛشح

ثذسخخ 

 يزٕعطخ

دسخخ 

 ػؼٛفخ
لٛى كب

2
 

يغزٕٖ 

دالنخ 

كب
2

 

22 

رى إػذاد كبسد 

نهغؤال 

 Itemنكزشَٔٙإ

Card0.00 

 8 31 6 انزكشاس

انُغجخ  0,00 25,733

 انًئٕٚخ
13,3% 68,9% 17,8% 

23 

رى كزبثخ رمشٚش 

ٔرٕطٛبد  ٔطفٙ

ػٍ َزبئح 

 االخزجبس.

 12 27 6 انزكشاس

انُغجخ  0,00 15,600

 انًئٕٚخ
13,3% 60% 26,7% 

24 

رى أخز آساء 

انطهجخ حٕل َظبو 

 عئهخ االخزجبساد.أ

 11 12 22 انزكشاس

انُغجخ  0,085 4,933

 انًئٕٚخ
48,9% 26,7% 24,4% 

25 

لهّم االخزجبس يٍ 

فشص انزخًٍٛ فٙ 

 اإلخبثخ.

 0 21 24 انزكشاس

انُغجخ  0,655 0,200

 انًئٕٚخ
53,3% 46,7% 0 

( 6060ذات دللة إحصائية )عند مستوى د فروؽ أنو توج(: 8يتضح مف الجدوؿ )
 تطبيؽ إجراءات واقع بيف تكرارات استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى مقياس الرضا عف

االمقياس لصالح الستجابة )بدرجة كبيرة(، لالختبارات في جميع مفردات  اآللي التصحيح نظاـ
لصالح الستجابة  الفروؽ كانت( 24-22-03-02-8-4-0أرقاـ ) عدا المفرداتفيما 

، بينما ل توجد فروؽ بيف تكرارات استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى )بدرجة متوسطة(
 .(24-23-07-06أرقاـ ) المفردات
 يتضح أف الفرض :ألعضاء ىيئة التدريس بالنسة األوؿولمناقشة نتائج الفرض   
اىتمت بالتعرؼ عمى  -افطالع الباحثافي حدود –، ول يوجد بحوث سابقة جزئًياتحقؽ 
 واقع عف الرضا مقياس مفردات عمى التدريس ىيئة أعضاء استجابات تكرارات بيفالفروؽ 
 كما يمي: األوؿويمكف تفسير نتائج الفرض ؛ لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات

بالنسبة إلى أنو توجد فروؽ بيف تكرارات استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى مقياس 
لالختبارات في جميع مفردات االمقياس  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع الرضا عف
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دورات ويدؿ ذلؾ عمى أف أعضاء ىيئة التدريس تمقوا  لصالح الستجابة )بدرجة كبيرة(،
تصحيح اآللي لالختبارات، تدريبية وورش عمؿ مكثفة حوؿ كافة إجراءات تطبيؽ نظاـ ال

وقدرات أعضاء ىيئة التدريس في وليا أثر إيجابي عمى ميارات  ،ىذه الدورات فعالةوكانت 
التعريؼ بيذه المنظومة الجديدة في عممية تقويـ الطالب؛ حيث تـ تعريفيـ بآلية تصحيح 

عداد التقارير اإلحصائية  الختبار عالف النتيجة، وا  ، بارتلنتائج الخكاممة حتى استخراج وا 
يا مف تعميمات لبد أف بما في ،تصميـ ورقة اإلجابة اإللكترونيوكذلؾ تدريبيـ عمى كيفية 

، مع التنبيو الكامؿ ألعضاء ىيئة التدريس عمى وموحده لجميع الطالب ،تكوف واضحة
الطمبة داخؿ المحاضرات عمى كيفية استخداـ ورقة اإلجابة اإللكتروني، كما ضرورة تدريب 

عداد جدوؿ يدؿ ذلؾ عمى أنو تـ تدريبيـ عمى كيفية بناء الختبارات التحصيمية الجيدة ، وا 
المواصفات حتى تكوف أسئمة الختبار شاممة لجميع محتوى المقرر الدراسي، وتناسب جميع 

مختمفة مف المحدد لإلجابة، وأف تشمؿ عمى أنماط المستويات المعرفية، وتكوف مناسبة لمزمف 
 لقصير.أو المزاوجو، أو المقالي ا ،أو الختيار مف متعدد ،سواء كانت الصح والخطأ األسئمة

وكانت فرص التخميف  ،تبت دوف أخطاء لغوية ومطبعيةيدؿ ذلؾ عمى أف األسئمة كُ كما 
أف وبطريقة جيدة ومقروءة، بمعنى  ،ألواف مختمفةتـ طباعة ورقة اإلجابة اإللكتروني بو  قميمو،

أعضاء ىيئة التدريس تدربوا عمى وضع نماذج مختمفة مف األسئمة لدى طالبيـ حتى تقمؿ 
وتظمماتيـ عف المتحاف  ،، وأنو بالفعؿ تـ فحص شكوى الطالبالغش الجماعيمف فرص 

صورة مف ورقة إجابة الطالب، وتـ  OMRجياز التصحيح بشكؿ سميـ وبسرعة؛ حيث يوفر 
مف قبؿ أساتذة المقررات، وفي النياية يدؿ ذلؾ أخذ آراء الطمبة حوؿ نظاـ أسئمة الختبارات 

آلًيا أفضؿ مف التصحيح اليدوي لما يتمتع بو مف مزايا كثيرة؛ عمى أف الختبارات المصححة 
فيو مواكبو لمتطورات التكنولوجية  ؛مف توفير لموقت والجيد والتكمفة، باإلضافة إلى كؿ ىذا

 الحديثة، وبداية لمتحوؿ الرقمي في جميع مجالت الحياة، وبصفة خاصة في مجاؿ التعميـ.
رارات استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى مقياس بالنسبة إلى أنو توجد فروؽ بيف تك

-4-0المفردات أرقاـ ) لالختبارات في اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع الرضا عف
أنو تـ وقد يرجع ذلؾ إلى  ( لصالح الستجابة )بدرجة متوسطة(،8-02-03-22-24

أثناء سير المتحانات، ولكف يوجيونيا لمطالب المالحظيف بالرشادات الصحيحة التي إخطار 
ومف ثـ  حظيف يأتوف مف خارج الكمية نفسيا؛ليس بالدرجة الكافية؛ حيث إف غالبية المال
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دخؿ بيا، ومف  فيذه المسئولية تكوف عمى عاتؽ الجامعة كاممة وليس لعضو ىيئة التدريس
ات ىذا ىنا تكوف ىناؾ بعض الصعوبات التي تعترضيـ في تعريؼ جميع المالحظيف بتعميم

ولكف  ،، كما أنو تـ تدريب الطالب عمى كيفية استخداـ ورقة اإلجابة اإللكترونيالنظاـ الجديد
وليس لجميع الطالب، فكؿ الطالب ل يحضروف معظـ  ،ليس بالقدر الكافي والمطموب

وبخاصة في الكميات النظرية، كما أنيا أيًضا كانت مسئولية مركز القياس  ،المحاضرات
لـ تكف واحده بكؿ الكميات، فكانت كؿ كمية والتقويـ بالجامعة، وأف ورقة اإلجابة اإللكتروني 

ليا تصميـ ورقة إجابة خاصة بيا، ومناسبة لجياز التصحيح الذي يستخدـ في ىذه الكمية، 
عمى الجامعة التدريب الكافي والشامؿ لجميع الطالب بكؿ كميات ومف ثـ فكاف مف الصعب 

  مع العمـ أنو كاف في بداية تطبيؽ التجربة. ،الجامعة
وذلؾ يدؿ أيًضا عمى أف ورقة أسئمة الختبار لـ تكف شاممة لكافة التعميمات 

ار، بكيفية اإلجابة، وفي نفس الوقت قممت إلى حد ما مف قمؽ الختبوالرشادات الخاصة 
تزوؿ ولكف مازاؿ موجود أيًضا بيف الطالب فيو حالة طبيعية مرتبطة بوقت الختبار و 

بانتيائو، وبالنسبة لمتدريب عمى إعداد كارت سؤاؿ إلكتروني لكؿ سؤاؿ بالختبار، وكتابة 
جاءت بدرجة متوسطة؛ قد يرجع ذلؾ إلى أنو قد  تقرير وصفي وتوصيات عف نتائج الختبار

تـ حضور أعضاء ىيئة التدريس الدورات التدريبية الخاصة بكيفية عمؿ كؿ ىذه الخطوات مرة 
ورش عمؿ أكثر مف مرة، كما أف فقط وىذا غير كافي؛ ألف كؿ ىذا يحتاج إلى تدريب و  واحده

ومف ثـ فيـ بحاجة ضرورية  بعض مف أعضاء ىيئة التدريس لـ يحضر مثؿ ىذه الدورات،
لمتدريب عمى كيفية إعداد  وورش العمؿ بصورة متكرره التدريبية، إلى مثؿ ىذه الدورات

ىذا خريطة الختبار وكارت السؤاؿ، وكتابة التقارير اإلحصائية الخاصة بنتائج الختبار؛ فكؿ 
 ميـ جًدا إلنجاح ىذا النظاـ وتفعيمو.

بيف تكرارات استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى  وبالنسبة إلى أنو ل توجد فروؽ
لالختبارات في المفردات أرقاـ  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع مقياس الرضا عف

بعض وقد يرجع ذلؾ إلى غموض مفيـو جدوؿ المواصفات لدى ؛ (06-07-23-24)
خالؿ ورش عمؿ أعضاء ىيئة التدريس، وأنو محتاج بالفعؿ إلى تدريب أكثر مف مرة مف 

تخصصية في كيفية إعداد جدوؿ مواصفات خاص بكؿ تخصص عمى حده حتى يتثنى فيمو 
بتدريسو، فيو أساس بناء الختبار الجيد إذا وتطبيقو عمى كؿ مقرر دراسي يقوموف  ،كاماًل 
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المقرر،  نجح عضو ىيئة التدريس في بنائو جاءت أسئمة الختبار شاممة لجميع محتوى
لممحتوى والزمف المخصص  عدد األسئمة مناسب لجميع المستويات المعرفية، وكاف ومناسبة

لالختبار؛ فكؿ ىذا ميـ جًدا في توفير جيد أستاذ المقرر في إعداد بنؾ أسئمة لكؿ مقرر يقوـ 
وحدة القياس  تبنتذلؾ بو اختبار في أي وقت؛  وبناء سحببتدريسو؛ مما يساعده عمى 

مف البرامج التدريبية لتدريب أعضاء ىيئة التدريس بجميع الكميات،  والتقويـ بالجامعة سمسمة
وبخاصة في برنامج إعداد جدوؿ المواصفات  ،وقد حرصت عمى انتداب ممثميف مف الكميات

الذي يتـ عقده بشكؿ متكرر، والذي يمثؿ أىـ الخطوات اإلجرائية إلعداد أسئمة اختبارية تتفؽ 
 الدراسي. وكيفيا مع محتوى المقرر في كميا

نظاـ أدى إلى سرعة إعالف النتائج؛ فقد يكوف ىذا غير وبالنسبة إلى أف ىذا ال
عداد النتائج في  ،واضح بالفعؿ في بداية تطبيؽ التجربة؛ حيث كاف يأخذ وقت في المراجعة وا 

وذلؾ بسبب أف عممية التصحيح اآللي تستغرؽ وقًتا في ترتيب النماذج الصورة النيائية، 
تمييًدا لتصحيحيا، كما يتموىا مراجعات كثيرة يدوية لمتحقؽ مف أسماء الطالب  المتحانية

مما يستغرؽ  ؛الغائبيف، وأنو تـ تصحيح أوراؽ اإلجابة المتحانية وفًقا لمنموذج الخاص بيا
بعض الوقت مقارنة مما يعتقد البعض، ولكنيا بصورة عامة تساعد في ظيور النتيجة بشكؿ 

التصحيح اليدوي؛ إل أف البعض اعتقد أنيا عصا سحرية لتسريع إظيار أسرع مقارنة بعممية 
 النتائج وبخاصة األعداد الكبيرة.

لطمبة حوؿ نظاـ اسئمة الختبارات؛ فإف ذلؾ يدؿ عمى وبالنسبة إلى أنو تـ أخذ آراء ا
أف جميع أعضاء ىيئة التدريس بالفعؿ تـ أخذ آراء طالبيـ عف نظاـ الختبارات المصححة 

، وما بيا مف إيجابيات وسمبيات، وىؿ ىذه الختبارات قممت بالفعؿ مف فرص الغش ًياآل
شاممة لجميع أجزاء المنيج أـ ل؟؛ إل أف ىناؾ بعض أعضاء الجماعي والتخميف، وكانت 

أنو لبد مف عدـ اطالع الطالب عمى نماذج أسئمة الختبار، وأنيا  وفيعتقدىيئة التدريس 
فالبد إما أف يقوـ  ،ف وضع السؤاؿ يتطمب جيًدا كبيًرا، وأنو إف تـ ذلؾإسرية لمغاية؛ حيث 

يحفظ الطالب  بتجديد األسئمة وزيادة أعدادىا، أو تقديـ جزء جديد بالمحتوى الدراسي حتى ل
األسئمة؛ وذلؾ يدؿ عمى انخفاض القدرة الكافية ألعضاء ىيئة التدريس مف وضع أسئمة 

؛ ومف ثـ فيـ بحاجة ضرورية إلى لسموكي الواحد المقاسومتنوعة عمى اليدؼ ا ،مختمفة
 مف األسئمة، وبناء بنؾ أسئمة خاص بكؿ مادة يدرسونيا.تدريبيـ عمى صياغة أنماط مختمفة 
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 :وتفشريِا ووٍاقظتّا الجاٌيٌتائر الفرض  -

 الطالب استجابات تكرارات بيف إحصائية دللة ذات فروؽ توجد ل :عمى الثانيينص الفرض 
 بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضا مقياس مفردات عمى

 .الزقازيؽ
ولختبار صحة ىذا الفرض؛ تـ استخداـ التكرارات والنسب المئوية لالستجابات الثالثة  

 بيف الفروؽ لدللة 2كا ، وقيـلممقياس )بدرجة كبيرة/ بدرجة متوسطة/ بدرجة ضعيفة(
 اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات رضا الطالب عف واقع يمٛبطعمى مفردات  التكرارات

 ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:والدرجة الكمية لالختبارات

 (: 10خذٔل )

حغبة انزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٔلٛى كب
2
 يفشداد ػهٗ انطالة اعزدبثبدنذالنخ انفشٔق ثٍٛ ركشاساد  

  نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب يمٛبط

= ٌ(364) 

 انؼجبسح و

 انزكشاساد

ٔانُغت 

 انًئٕٚخ

 االعزدبثبد ػهٗ انًمٛبط

ثذسخخ 

 كجٛشح

ثذسخخ 

 يزٕعطخ

دسخخ 

 ػؼٛفخ
لٛى كب

2
 

يغزٕٖ 

دالنخ 

كب
2

 

2 

رؼشفذ ػهٗ آنٛخ رظحٛح 

االيزحبٌ انحبنٙ ٔاعزخشاج 

 ٔإػالٌ انُزبئح.

 184 110 70 انزكشاساد

انُغجخ  0,00 55,143

 انًئٕٚخ
19,2% 30,2% 50,2% 

3 

رذسثذ ػهٗ كٛفٛخ اإلخبثخ 

ػهٗ االيزحبٌ انحبنٙ أثُبء  

 انًحبػشاد.

 152 100 112 انزكشاساد

انُغجخ  0,00 12,220

 انًئٕٚخ
30,8% 27,5% 41,8% 

4 

اشزًم االيزحبٌ انحبنٙ ػهٗ 

يحزٕٖ  أعئهخ رغطٙ خًٛغ

 انًمشس انذساعٙ

 76 83 205 انزكشاساد

انُغجخ  0,00 86,742

 انًئٕٚخ
56,3% 22,8% 20,9% 

5 

اشزًهذ ٔسلخ اإلخبثخ 

اإلنكزشَٔٛخ ػهٗ رؼهًٛبد  

ٔاػحخ ٔيٕحذح ندًٛغ 

 انطالة.

 66 93 205 انزكشاساد

انُغجخ  0,00 89,544

 انًئٕٚخ
56,3% 25,5% 18,1% 

6 

أخجذ ػهٗ خًٛغ أعئهخ 

االيزحبٌ انحبنٙ فٙ انضيٍ 

 انًحذد نإلخبثخ.

 85 129 150 انزكشاساد

18,137 0,00 
انُغجخ 

 انًئٕٚخ
41,2% 35,4% 23,4% 

7 
رؼًٍ كم عؤال إخبثخ ٔاحذح 

 طحٛحخ ٔيزفك ػهٛٓب.

 83 117 164 انزكشاساد

27,269 0,00 
انُغجخ 

 انًئٕٚخ
45,1% 32,1% 22,8% 
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 انؼجبسح و

 انزكشاساد

ٔانُغت 

 انًئٕٚخ

 االعزدبثبد ػهٗ انًمٛبط

ثذسخخ 

 كجٛشح

ثذسخخ 

 يزٕعطخ

دسخخ 

 ػؼٛفخ
لٛى كب

2
 

يغزٕٖ 

دالنخ 

كب
2

 

8 
كزجذ أعئهخ االيزحبٌ انحبنٙ 

 ثذٌٔ أخطبء نغٕٚخ ٔيطجؼٛخ.

 78 99 187 انزكشاساد

55,126 0,00 
انُغجخ 

 انًئٕٚخ
51,4% 27,2% 21,4% 

9 

ٚحزٕ٘ االيزحبٌ انحبنٙ ػهٗ 

أًَبؽ يخزهفخ يٍ األعئهخ 

)طح ٔخطأ, اخزٛبس يٍ 

 يزؼذد, يمبنٙ لظٛش(.

 186 96 82 انزكشاساد

52,505 0,00 
انُغجخ 

 انًئٕٚخ
22,5% 26,4% 51,1% 

10 

ؽُجغ ًَٕرج ٔسلخ اإلخبثخ 

اإلنكزشَٔٛخ ثهٌٕ يخزهف ػٍ 

 انًُٕرج اٜخش.

 164 77 123 انزكشاساد

انُغجخ  0,00 31,225

 انًئٕٚخ
33,8% 21,2% 45,1% 

11 

شؼشد ثبنشػب ػُذ أدائٙ فٙ 

االيزحبٌ انحبنٙ ػهٗ ٔسلخ 

 اإلخبثخ اإلنكزشَٔٛخ

 118 110 136 انزكشاساد

2,923 0,232 
انُغجخ 

 انًئٕٚخ
37,4% 30,2% 32,4% 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
28,5% 32,4% 39% 

 (: 10خذٔل )ربثغ 

حغبة انزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٔلٛى كب
2
 ػهٗ انطالة اعزدبثبدنذالنخ انفشٔق ثٍٛ ركشاساد  

  نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب يمٛبط يفشداد

= ٌ(364) 

 انؼجبسح و

 انزكشاساد

ٔانُغت 

 انًئٕٚخ

 االعزدبثبد ػهٗ انًمٛبط

ثذسخخ 

 كجٛشح

ثذسخخ 

 يزٕعطخ

دسخخ 

 ػؼٛفخ
لٛى كب

2
 

يغزٕٖ 

دالنخ 

كب
2

 

12 

أسٖ أٌ االيزحبٌ انحبنٙ 

ٚغبػذ ػهٗ عشػخ إػالٌ 

 انُزبئح.

 104 113 147 انزكشاساد

8,478 0,05 
انُغجخ 

 انًئٕٚخ
40,4% 31% 28,6% 

13 
لهم االيزحبٌ انحبنٙ يٍ 

 فشص انغش انذساعٙ.

 145 101 118 انزكشاساد

انُغجخ  0,05 8,115

 انًئٕٚخ
32,4 27,7% 39,8% 

14 

س االيزحبٌ انحبنٙ أدائٙ  َٕ ؽ

فٙ عٕٓنخ انزُظٛى ٔرطجٛك 

 انزؼهًٛبد.

 93 122 149 انزكشاساد

 انُغجخ 0,00 12,929

 انًئٕٚخ
40,9% 33,5% 25,5% 

 0,00 22,61 65 100 199 انزكشاسادؽُجؼذ ٔسلخ اإلخبثخ  15
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 انؼجبسح و

 انزكشاساد

ٔانُغت 

 انًئٕٚخ

 االعزدبثبد ػهٗ انًمٛبط

ثذسخخ 

 كجٛشح

ثذسخخ 

 يزٕعطخ

دسخخ 

 ػؼٛفخ
لٛى كب

2
 

يغزٕٖ 

دالنخ 

كب
2

 

اإلنكزشَٔٛخ ثطشٚمخ خٛذح 

 ٔيمشٔءح.
انُغجخ 

 انًئٕٚخ
54,7% 27,5% 17,6% 

16 
خفؼذ صٚبدح ػذد األعئهخ 

 يٍ لهك االيزحبٌ انحبنٙ.

 125 131 108 انزكشاس

انُغجخ  0,309 2,346

 انًئٕٚخ
29,7% 36% 34,3% 

17 

شؼشد أٌ اإلخبثخ ػهٗ أ٘ 

عؤال نى ٚؼزًذ ػهٗ إخبثبد 

 أعئهخ أخشٖ.

 100 136 128 انزكشاس

انُغجخ  0,05 5,890

 انًئٕٚخ
35,2% 37,4% 27,5% 

18 

شؼشد أٌ ػشع األعئهخ 

عَّٓم ؽشٚمخ اإلخبثخ فٙ 

 االيزحبٌ انحبنٙ.

 95 127 142 انزكشاس

انُغجخ  0,00 9,500

 انًئٕٚخ
39% 34,9% 26,1% 

19 

أفؼم َظبو انزمٕٚى انًزجغ 

حبنًٛب فٙ خًٛغ انًمشساد 

 انذساعٛخ..

 130 109 125 انزكشاس

انُغجخ  0,372 1,984

 انًئٕٚخ
34,3% 29,9% 35,7% 

20 

أسٖ أٌ رمذٚى شكٕٖ ػٍ 

االيزحبٌ انحبنٙ عٕف ٚزى 

 فحظٓب ثغشػخ

 142 118 104 انزكشاس

انُغجخ  0,05 6,397

 انًئٕٚخ
28,5% 32,4% 39% 

عند مستوى دللة ذات دللة إحصائية فروؽ  أف توجد (:06يتضح مف الجدوؿ )
 نظاـ تطبيؽ إجراءات واقعبيف تكرارات استجابات الطالب عمى مقياس رضاىـ عف ( 6060)

( 07-04-03-7-6-5-4-3مفردات المقياس التالية ) يف لالختبارات اآللي التصحيح
(، 6064( فيى عند مستوى دللة )02ماعدا المفردة رقـ ) ،لصالح الستجابة )بدرجة كبيرة(

عند مستوى  (06)ة رقـ حيف كانت الفروؽ لصالح الستجابة )بدرجة متوسطة( بالمفرد يف
-4-2وكانت الفروؽ لصالح الستجابة )بدرجة ضعيفة( بالمفردات أرقاـ )؛ (6064دللة )

 ؛(6064( عند مستوى دللة )04)رقـ (، وكذلؾ المفردة 6060( عند مستوى دللة )8-06
-05-00رقاـ )ألممفردات  إحصائًيا بينما كانت الفروؽ بيف تكرارات الستجابات غير دالة

08). 
، ول جزئًياتحقؽ  الفرض يتضح أف :بالنسبة لمطالب الثانيولمناقشة نتائج الفرض   

 تكرارات بيفاىتمت بالتعرؼ عمى الفروؽ  -افطالع الباحثافي حدود –يوجد بحوث سابقة 
 اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضا مقياس مفردات عمى الطالب استجابات

 كما يمي: الثانيويمكف تفسير نتائج الفرض لالختبارات؛ 
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فروؽ بيف تكرارات استجابات الطالب عمى مقياس رضاىـ عف  بالنسبة إلى أنو توجد
-4-3مفردات المقياس التالية ) يف لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع
؛ قد يدؿ ذلؾ عمى أنو بالفعؿ ( لصالح الستجابة )بدرجة كبيرة(5-6-7-02-03-04-07

نت أسئمتيا تغطي جميع محتوى المقرر الدراسي، وكاف الزمف المصححة آلًيا كاأف الختبارات 
وكتبت بدوف أخطاء لغوية ومطبعية، وكاف عرض األسئمة بطريقة  المحدد مناسب ليا،

كما أف ورقة متسمسمو، وحسب ترتيب المنيج الدراسي، وكاف كؿ سؤاؿ يتضمف إجابة واحده، 
مى جميع التعميمات الخاصة بيا لمتعامؿ معيا بحرص، اإلجابة اإللكترونية كانت تحتوي ع

انت مطبوعة بطريقة جيدة ومقروءه؛ فكؿ ىذا يدؿ عمى كفاءة وميارة أعضاء ىيئة وك
والتدريب الجيد مف قبميـ، وتدريب الطالب في المحاضرات عمى  ،التدريس عمى وضع األسئمة

الطالب أف نظاـ ىذه الختبارات كما رأى عامؿ مع ورقة اإلجابة اإللكتروني، كيفية الت
التفكير و  ،والتصحيح اآللي ليا ساعد عمى سرعة إعالف النتائج؛ مما قمؿ لدييـ القمؽ والتوتر

في انتظار ظيور النتيجة، كما ساعدىـ ىذا النظاـ عمى التنظيـ والدقة في أدائيـ، والتركيز 
ى إيجابية وفوائد ىذا النظاـ الجديد ىذا يؤكد عمالجيد أثناء اإلجابة عمى أسئمة الختبار؛ فكؿ 

  لمطالب.
 واقعمفروؽ بيف تكرارات استجابات الطالب عمى مقياس رضاىـ عف بالنسبة ل

لصالح الستجابة  (06)ة رقـ المفرد يف لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات
سؤاؿ لـ تعتمد شعور الطالب أف اإلجابة عمى أي )، والتي تنص عمى أف )بدرجة متوسطة(

(؛ فقد تكوف ىناؾ بعض األسئمة متشابيو إلى حد ما، ولكف البدائؿ عمى إجابات أسئمة أخرى
؛ فإنو مف الممكف وضع أكثر مف سؤاؿ في مختمفة عف السؤاؿ السابؽ الخاصة بكؿ سؤاؿ

متكرر أو يعتمد عمى جزئية واحده مع اختالؼ البدائؿ؛ ومف ىنا يظف الطالب أف السؤاؿ 
تمعب ميارة الحكمة الختبارية لمطالب دوًرا ميًما جًدا؛ ومف ثـ ينبغي و سؤاؿ آخر، وىنا إجابت

جابي عمى خفض قمؽ الختبار لدييـ، والستفادة مف تدريب الطالب عمييا لما ليا مف أثر إي
 زمف الختبار.

 واقعمفروؽ بيف تكرارات استجابات الطالب عمى مقياس رضاىـ عف لوبالنسبة 
 (04 -06-8-4-2المفردات أرقاـ )في  لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات

ذلؾ يدؿ عمى أف ليس جميع الطالب تعرفت عمى فإف  ؛لصالح الستجابة )بدرجة ضعيفة(
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، وليس مف فيذا لـ يكف ميـ بالنسبة ليـ متحاف الحالي، واستخراج النتائج؛آلية تصحيح ال
كيفية اإلجابة عمى نظاـ اختصاصيـ التعرؼ عمى ما يتـ عممًيا، كما أف تدريب الطالب عمى 

لمطموب؛ وذلؾ لكثرة أعداد الطالب، أثناء المحاضرات لـ يكف بالقدر الكافي وا المتحاف الحالي
كما أف ىناؾ بعض أعضاء ىيئة التدريس لدييـ عزوؼ عف ىذا النظاـ، وأف مسئولية 

مقرر الدراسي؛ مما أدى إلى نقص دريب تقع عمى عاتؽ الجامعة وعضو ىيئة تدريس الالت
  بعض خبرات الطالب في كيفية التعامؿ مع ورقة اإلجابة اإللكتروني. 

 صح) األسئمة مف مختمفة أنماط عمى الحالي المتحاف يحتويأنو بالنسبة إلى و 
ف الختبارات المقدمة لمطالب أىذا يعبر عف ؛ فإف (قصير مقاليو  متعدد، مف اختيارو  وخطأ،
عضاء ىيئة التدريس عمى أحيث اعتاد  ؛سئمة الموضوعيةتضمف أنماط متعددة مف األتلـ 

وىى أسئمة الختيار مف  يا لنظاـ التصحيح اآللتصحيحيا وفقً  يسيؿ يسئمة التوضع األ
ا فنظرً  ي؛عمى التصحيح اليدو  تعتمد يسئمة المقالية التما األ، أسئمة الصواب والخطأأو  ،متعدد

سئمة منيا، وقد يكوف ذلؾ أف يضع أفيتجنب عضو ىيئة التدريس  ،اا كبيرً لستغراقيا وقتً 
 يلح اآلييتـ خضوعيا لمتصح يوالت ،عدد كبير مف الكميات يجابة المعممة فنتيجة لورقة اإل

 نواعأثالثة  يوالمتمثمة ف، ا النظاـذا ليسئمة وفقً حكـ نوع األ يىو الذ (OMR) عبر جياز
 .(أو المزاوجة والتوصيؿ ،والصواب والخطأ ،الختيار مف متعدد:)وىى فقط،

تقديـ نماذج امتحانية بموف مختمؼ لصالح  يكما توجد فروؽ بيف الطالب ف 
كمؼ، ولـ يكف مطبؽ في جميع الكميات؛ نظًرا ذا األمر مُ وذلؾ ألف ى ؛الستجابة بدرجة ضعيفة

عينة كميات وبخاصة  ،مكانيات الكميات عامة بجامعة الزقازيؽإف أل أعداد الطالب، و لزيادة 
قدرة المتحاف عمى )لواف، كما جاءت أحيث يتطمب ذلؾ ماكينات طباعة  ؛البحث محدودة

نخفاض كفاءة إلى إيرجع ذلؾ ؛ و لصالح الستجابة بدرجة ضعيفة (التقميؿ مف فرص الغش
العيد  يفيـ ل زالوا حديث ،سئمة يصعب تخمينياأعضاء ىيئة التدريس عمى وضع أوقدرة 

جابة مما ُييسر عمى الطالب اكتشاؼ اإل ؛بذلؾ النظاـ مقارنة ببعض الجامعات مثؿ حمواف
صياغة  ةا عمى طريقجابة اعتمادً الصحيحة مف البدائؿ المقدمة، وقد يكوف تخميف الطالب لإل

واعتماد الختبارات فقط عمى  ،لؾ أيًضا إلى حداثة تطبيؽ ىذا النظاـكما يرجع ذ جذر السؤاؿ،
 ،مف األسئمة سيمة الغش بأي طريقة ؛ فيىيار مف متعدد، والصواب والخطأأسئمة الخت
، في ىذا النوع مف األسئمة فبعض الطالب يستخدموف لغة اإلشارة في الغش ،وبدوف صوت



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

- 845 - 

أعضاء ىيئة التدريس عمى بناء بنوؾ أسئمة تتمتع  بعض نقص خبراتعمى أيًضا ويدؿ ذلؾ 
اختبارات أسئمة سحب منيا يستطيع أستاذ المقرر  ،بخصائص سيكومترية جيدة ومرتفعة

مما سيؿ عمى الطمبة  ؛بدًل مف عمؿ نماذج الختبار بإعادة ترتيب األسئمة ،متعادلة ومتكافئة
 ،فرص الغش بيف الطالب بصورة كبيرة جًدا؛ فمثؿ ىذه الختبارات المتكافئة تمنع مف اكتشافيا
  الختبارات. يكوف ىذا األمر معدـو في مثؿ ىذا النوع مف ويكاد

بيف تكرارات استجابات الطالب عمى مقياس رضاىـ  بالنسبة إلى أنو ل توجد فروؽ
-05-00رقاـ )ألمفردات في ا لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقععف 
( )شعرت بالرضا عف أدائي في المتحاف الحالي عمى ورقة 00فنجد أف المفردة رقـ )؛ (08

عمى ىذه المفردة، وكانت أعمى  اإلجابة اإللكترونية( ل توجد فروؽ بيف استجابات الطالب
في نسبة استجابة بدرجة كبيرة؛ ويدؿ ذلؾ عمى شعور معظـ الطالب بالرضا عف أدائيـ 

 ،لمتحاف الحالي بيذه اآللية حقؽ لدييـ الشعور بالرضا عف أدائيـالمتحاف؛ حيث إف نظاـ ا
في عممية  ورقة اإلجابة اإللكترونية، وأكسبيـ الدقة والتنظيـوالدقة والتركيز في استخداـ 

بة لممفردة رقـ ، مع شعورىـ بتحقيؽ العدالة والموضوعية والحيادية فيما بينيـ، وبالنسالمذاكره
( )خفضت زيادة عدد األسئمة مف قمؽ المتحاف الحالي( ل توجد فروؽ بيف استجابات 05)

أف  ؛ ويدؿ ذلؾ عمىمتوسطةالطالب عمى ىذه المفردة، وكانت أعمى نسبة استجابة بدرجة 
نو حالة طبيعية تنتاب قمؽ المتحاف بدرجة كبيرة؛ حيث إ نظاـ المتحاف الحالي لـ يقمؿ مف

ليس لو عالقة بطبيعة عدد األسئمة سواء كاف فذلؾ  ، وتزوؿ بانتيائو؛الطالب وقت المتحاف
 عددىا قميؿ أو كثير، ولكف حالة طبيعية تصيب أي طالب أثناء المتحانات.

( )ُأفضؿ نظاـ التقويـ المتبع حالًيا في جميع المقررات 08وبالنسبة لممفردة رقـ )
ستجابات الطالب عمى ىذه المفردة، وكانت أعمى نسبة ل توجد فروؽ بيف ا الدراسية(

استجابة بدرجة ضعيفة؛ فيذا يدؿ عمى أف ىذا النظاـ الجديد المطبؽ حالًيا ل يصمح لجميع 
مف وجية نظرىـ؛ وقد يرجع ذلؾ إلى أف طواؿ المراحؿ الدراسية السابقة المقررات الدراسية 

أسئمة المتحاف كميا وىو أف تكوف  ،ي التقويـكاف نظاـ الختبارات تتبع النظاـ التقميدي ف
والقميؿ منيا جًدا يحتوي عمى أسئمة موضوعية، فقد تكوف ىذه المرحمة انتقالية ولـ  ،مقالية

 وبخاصة أننا في بداية تطبيؽ التجربة. ،تغير مف اتجاىات وعادات الطالب فجأة
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 :وتفشريِا ووٍاقظتّا الجالحٌتائر الفرض  -

 أعضاء درجات متوسطات بيف إحصائية دللة ذات فروؽ توجد ل :عمى الثالثينص الفرض 
 اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف رضاىـ مدى عف والطالب التدريس ىيئة

 .(إناث/ ذكور) النوع إلى ترجع الزقازيؽ بجامعة لالختبارات
لدى عينتيف  T-testتـ استخداـ اختبار )ت(  ولختبار صحة ىذا الفرض؛

مف  مستقمتيف، وذلؾ لحساب الدللة اإلحصائية لمفروؽ بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث
 اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات الرضا عف واقعمقياس  عمى أعضاء ىيئة التدريس

 ، ويتمثؿ ذلؾ في الجدوؿ التالي: لالختبارات
 (: 11خذٔل )

 ْٛئخ ٔأػؼبء انطالة يٍ ٔاإلَبس انزكٕس ثٍٛ يزٕعطبد دسخبدَزبئح اخزجبس )د( نذالنخ انفشٔق 

 نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب ٙيمٛبعيفشداد انزذسٚظ ػهٗ 

 انًمٛبط

 اإلَبس انزكٕس

 لًٛخ )ف(
دالنزٓب 

 اإلحظبئٛخ
 لًٛخ )د(

يغزٕٖ 

 انذالنخ
 179)ٌ(=   طالة ان

 23)ٌ(=   ع_ْــ 

 185)ٌ(=    طالةان

 22)ٌ(=        ْـ-ع

انًزٕعؾ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

انًزٕعؾ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 0,08 1,754 0,159 1,99 9,070 38,491 8,211 40,083 انطالة

أػؼبء ْٛئخ 

 انزذسٚظ
60,304 9,132 52,409 5,704 10,96 0,002 3,494 0,001 

(: أنو ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية بيف 00) يتضح مف نتائج الجدوؿ  
 عف الرضاًمٛبط انذسخخ انكهٛخ نمتوسطات درجات الطالب ترجع إلى النوع )ذكور/ إناث( في 

بينما توجد فروؽ ذات دللة إحصائية لالختبارات،  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع
( بيف متوسطات درجات أعضاء ىيئة التدريس ترجع إلى النوع )ذكور/ 6060)عند مستوى 

 أعضاء ىيئة التدريس الذكور. لصالح متوسط درجاتإناث( 
، ول يوجد بحوث جزئًياتحقؽ  الفرض يتضح أف :الثالثولمناقشة نتائج الفرض   
في  الذكور واإلناث اىتمت بالتعرؼ عمى الفروؽ بيف -افالباحث طالعافي حدود –سابقة 
ألعضاء سواء كاف  لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضادرجة 

 كما يمي: الثالثويمكف تفسير نتائج الفرض ؛ أو الطالب ىيئة التدريس
أنو ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطالب إلى بالنسبة   

 نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضاًمٛبط انذسخخ انكهٛخ نترجع إلى النوع )ذكور/ إناث( في 
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ؽ عمييـ يمكف توضيح ذلؾ بسبب أف جميع الطالب بالجامعة يطب ؛لالختبارات اآللي التصحيح
دوف إعداد بنوؾ أسئمة وتجريبيا كخطوة  والطريقة، بنفس الكيفية الختبارات المصححة آلًيا

نما تتـ وفًقا لبناء عضو ىيئة  مبدئية لمتحقؽ مف الخصائص السيكومترية لألسئمة، وا 
وذلؾ  التدريس لعدد كبير مف األسئمة كمخزف لألسئمة ثـ تطبيقيا عمى الطالب ثـ تصحيحيا،

ومسايرة  ،طالب لدييـ الرغبة في تطبيؽ التكنولوجيايدؿ أيًضا عمى أف الذكور واإلناث مف ال
حتى يكونوا خريجيف  ،تعمميـ وتقويميـومالحقة التغيرات مف أجؿ تطوير  ،تطورات العصر

متطمبات واحتياجات سوؽ العمؿ، كما أنيـ تتناسب مع  وقدراتوكفاءات  مياراتيتمتعوف ب
ينتيي أف و  ،بينيـوالشفافية  ،والعدالة ،والموضوعية ،في تحقيؽ الدقة الشديدة لدييـ الرغبة

عطاء كؿ طالب حقو دوف تدخؿ ألي عنصر  ،عصر المجامالت والوسطة وكذلؾ يدؿ بشري، وا 
الخبرة والمعرفة عف كيفية تطبيؽ الختبارات المصححة آلًيا، و ذلؾ عمى تمقييـ لنفس التدريب 

ظاـ وتطبيقو داخؿ ىذا النعف وما العائد عمييـ والفائدة منو، فيـ لدييـ نفس الثقافة 
 ،، ويتمقوف تفس التعميـيدؼبينيـ؛ حيث إنيـ لدييـ نفس الومف ثـ ل توجد فروؽ  الجامعة؛

  تـ تقويميـ بنفس الطريقة واآللية.وي
( بيف 6060توجد فروؽ ذات دللة إحصائية )عند مستوى أنو إلى وبالنسبة   

انذسخخ انكهٛخ متوسطات درجات أعضاء ىيئة التدريس ترجع إلى النوع )ذكور/ إناث( في 

لصالح متوسط  لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضاًمٛبط ن
مستوى الخبرة لدييـ بإجراءات تطبيؽ ارتفاع قد يرجع ذلؾ إلى ذكور، أعضاء ىيئة التدريس ال

حيف  ،ىذه الختبارات؛ حيث ارتفاع أعداد المتقدميف لمتدريب بمركز القياس والتقويـ بالجامعة
تقديـ استمارات إلبداء الرغبة لمحضور تمؾ الدورات التدريبية، وقد لوحظ أف معظميـ مف 

ت القياس والتقويـ بالكميات، كما أف المسئوليف عف وحدا الذكور مف أعضاء ىيئة التدريس،
ومف ثـ ترتفع درجة وعييـ بذلؾ النظاـ  وعف أجيزة التصحيح اآللي لالختبارات مف الذكور؛

نساف يخاؼ يس، حيث إف اإل وفًقا لدرجة معرفتيـ مقارنة باإلناث مف أعضاء ىيئة التدر 
وفير لمجيد والماؿ لدييـ مف ت ولدييـ الخبرة والمعرفة عف فائدة تطبيؽ ىذا النظاـ، مايجيمو

والوقت، واستغالؿ الوقت الذي ُييدر في التصحيح اليدوي في أبحاثيـ العممية وأنشطتيـ التي 
يف ، وأف أعباء اإلناث أكثر مف الذكور ومف ثـ اىتمامترفع مف قيمتيـ وعمميـ داخؿ الجامعة

أقؿ مف ناحية حضور الدورات التدريبية أو ورش العمؿ التي تيتـ بنشر ثقافة القياس 
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عضاء ىيئة التدريس الذكور لدييـ رغبة أكثر كما يدؿ ذلؾ عمى أف أ، والتقويـ بالجامعة
تطبيؽ نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات،  ودرجة رضا مرتفعة مف اإلناث عف ،واتجاه إيجابي

 .ة التطورات التكنولوجية والستفادة منيا في عمميتي التعميـ والتقويـ لمطالبورغبة في مواكب
 :وتفشريِا ووٍاقظتّا الرابعٌتائر الفرض  -

 الطالب درجات متوسطات بيف إحصائية دللة ذات فروؽ توجد ل :عمى الرابعينص الفرض 
 الزقازيؽ بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف رضاىـ مدى عف
ولختبار صحة ىذا الفرض؛ تـ استخداـ اختبار  .الرابعة(/ الثانية) الدراسية الفرقة إلى ترجع
وذلؾ لحساب الدللة اإلحصائية لمفروؽ بيف متوسطي  لدى عينتيف مستقمتيف؛ T-test)ت( 

 لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضامقياس عمى درجات الطالب 
 التي ترجع إلى الفرقة الدراسية، ويتمثؿ ذلؾ في الجدوؿ التالي: 

 (: 12خذٔل )

 إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب يمٛبط انطالة ػهَٗزبئح اخزجبس )د( نذالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد دسخبد 

 رشخغ إنٗ انفشلخ انذساعٛخ نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك

 انًمٛبط

 (99انشاثؼخ )ٌ =  (265)ٌ = انثبَٛخ 
لًٛخ 

 )ف(

دالنزٓب 

 اإلحظبئٛخ

لًٛخ 

 )د(

يغزٕٖ 

 انذالنخ
انًزٕعؾ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

انًزٕعؾ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 0,030 0,333 0,938 7,893 39,25 8,973 39,28 انطالة
غٛش 

 دانخ

توجد فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات (: أنو ل 02يتضح مف نتائج الجدوؿ )        
 مقياسدرجات الطالب التي ترجع إلى الفرقة الدراسية )الثانية/ الرابعة( في الدرجة الكمية ل

 .لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضا
، ول يوجد بحوث سابقة كمًيا تحقؽ الفرض يتضح أف :الرابعولمناقشة نتائج الفرض   

 عف الرضافي درجة بيف الطالب اىتمت بالتعرؼ عمى الفروؽ  -افطالع الباحثافي حدود -
ويمكف ؛ ترجع إلى الفرقة الدراسية لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع

التي أشارت إلى أنو ل توجد فروؽ بيف طالب الفرقة الثانية  :الرابعتفسير نتائج الفرض 
والرابعة في درجة الرضا عف واقع إجراءات تطبيؽ نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات؛ بأف ذلؾ 

مف أجؿ تطوير عممية تعميميـ  ؛درجة الرضا عف تطبيؽ ىذا النظاـنفس يدؿ عمى أنيـ لدييـ 
وبصفة  ،رغبة في مواكبة التطورات الحديثة والتكنولوجية في جميع مجالت الحياة ،وتقويميـ

مف أجؿ  ؛وتقويـ أدؽ وأشمؿ ،خاصة في مجاؿ التعميـ، فيـ جميًعا بحاجة إلى تعميـ أفضؿ



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

- 856 - 

، وتحقيؽ التميز والتنافس الحقيقي بينيـ، والحيادية فيما بينيـ ،الموضوعيةو  ،تحقيؽ العدالة
عطاء وأف كؿ طالب يو  كؿ ذي حًقا حقو؛ كما يدؿ ذلؾ عمى ضع في المكاف المناسب لو، وا 
ف نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات سواء كاف مف الخبرة والمعرفو عالتدريب و أنيـ تمقوا نفس 

أساتذة المقررات بالمحاضرات، أو مف مركز القياس والتقويـ بالجامعة، وتـ توضيح ليـ جميع 
تخفيؼ في  أفضؿ مف التصحيح اليدويبصورة إيجابيات ىذا النظاـ، وكيفية الستفاده منو 

صحيح التي كانت يتعرضوف ليا سواء عنيـ الضغوط والقمؽ والتوتر والتفكير في عممية الت
أف جميع الفرؽ الدراسية بكميات الجامعة انتظار النتيجة، كما أو حتى وقت  ،أثناء المتحانات

 يطبؽ عمييا الختبارات المصححة آلًيا بنفس الكيفية.
 :ووٍاقظتّا وتفشريِا اخلاوصٌتائر الفرض  -

 درجات متوسطات بيف إحصائية دللة ذات فروؽ توجد ل :عمى الخامسينص الفرض 
 التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف رضاىـ مدى عف والطالب التدريس ىيئة أعضاء
 .نظرية( عممية/ نظرية/ عممية) الدراسة نوع إلى ترجع الزقازيؽ بجامعة لالختبارات اآللي

في اتجاه واحد البسيط تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف ولختبار صحة ىذا الفرض؛ 
One Way ANOVAوذلؾ لحساب الدللة اإلحصائية لمفروؽ بيف متوسطات درجات  ؛

عمى مقياس  (النظرية والعممية/ العممية/ النظريةالطالب وأعضاء ىيئة التدريس مف الكميات )
، ويتمثؿ ذلؾ في الجدوؿ لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضا

 التالي: 
 (:13خذٔل )

ٔانطالة ػهٗ  انزذسٚظ ْٛئخ أػؼبءَزبئح اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ نذالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد دسخبد  

َٕع انزٙ رشخغ إنٗ يزغٛش نالخزجبساد  اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب ٙيمٛبع

 انذساعخ ثبنكهٛخ

 يظذس انزجبٍٚ انًمٛبط
يدًٕع 

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕعؾ 

 انًشثؼبد

لًٛخ 

 )ف(

يغزٕٖ 

 انذالنخ

 انطالة

 324,004 2 648,007 ثٍٛ انًدًٕػبد
4,378 

 دانخ

0,013 

 74,013 361 26718,52 داخم انًدًٕػبد

  363 27366,527 انًدًٕع انكهٙ

    

أػؼبء 

ْٛئخ 

 انزذسٚظ

 245,756 2 491,511 ثٍٛ انًدًٕػبد
 دانخ 3,784

0,031 
 64,943 42 2727,600 انًدًٕػبدداخم 

  44 3219,111 انًدًٕع انكهٙ
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عند مستوى توجد فروؽ ذات دللة إحصائية  :أنو( 04)يتضح مف نتائج الجدوؿ   
نوع بيف متوسطات درجات الطالب وأعضاء ىيئة التدريس التي ترجع إلى ( 6064( )6060)

 تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضاعمى مقياس  (نظرية عممية/ عممية/ نظرية) الدراسة بالكمية
 لالختبارات. اآللي التصحيح نظاـ

لممقارنات البعدية،  Scheffeولمعرفة اتجاه تمؾ الفروؽ، تـ استخداـ اختبار "شفيو"  
 ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي: 

 (:14خذٔل )

يمٛبط  ػهٗ ْٛئخ انزذسٚظأػؼبء نذالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد دسخبد  Scheffeَزبئح اخزجبس  

َٕع انذساعخ انزٙ رشخغ إنٗ يزغٛش  نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ انشػب

 ثبنكهٛخ

 َٕع انذساعخ ثبنكهٛخ انًمٛبط
 َظشٚخ

 = ٌ15 

 ػًهٛخ

 = ٌ15 

 َظشٚخ ػًهٛخ

 = ٌ15 

انشػب ػٍ ٔالغ إخشاءاد رطجٛك 

َظبو انزظحٛح اٜنٙ نالخزجبساد 

 أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نذٖ

 َظشٚخ

 54,73انًزٕعؾ = 
--- -1,200

 
6,333* 

 ػًهٛخ

 53,53انًزٕعؾ = 
 

--- 7,533*
 

 َظشٚخ ػًهٛخ

 61,07انًزٕعؾ = 
 

 
--- 

  :أنو( 03)يتضح مف نتائج الجدوؿ 
أعضاء ىيئة بيف متوسطات درجات ( 6064)عند مستوى توجد فروؽ ذات دللة إحصائية  -

عمى مقياس  (نظرية عممية/ عممية/ )نظرية الدراسة بالكمية نوع التي ترجع إلى التدريس
لالختبارات بيف كؿ مف الكميات  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضا

)نظرية عممية( وكؿ مف الكميات )العممية( و)النظرية( لصالح متوسط درجات أعضاء ىيئة 
 عممية(.التدريس بالكميات )نظرية 

ل توجد فروؽ بيف متوسطات درجات أعضاء ىيئة التدريس بالكميات )العممية( و)النظرية(  -
 لالختبارات. اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف عمى مقياس الرضا
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 :(15خذٔل ) 

 انشػبيمٛبط  ػهٗ انطالة نذالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد دسخبد Scheffeَزبئح اخزجبس "شفّٛ"  

 َٕع انذساعخ ثبنكهٛخانزٙ رشخغ إنٗ يزغٛش  نالخزجبساد اٜنٙ انزظحٛح َظبو رطجٛك إخشاءاد ٔالغ ػٍ

 َٕع انذساعخ ثبنكهٛخ انًمٛبط
 َظشٚخ

 = ٌ106 

 ػًهٛخ

 = ٌ99 

 َظشٚخ ػًهٛخ

 = ٌ159 

انشػب ػٍ ٔالغ إخشاءاد رطجٛك 

َظبو انزظحٛح اٜنٙ نالخزجبساد 

 نذٖ انطالة

 َظشٚخ

 37,37=  انًزٕعؾ
--- 1,885

 
3,192** 

 ػًهٛخ

 39,25انًزٕعؾ = 
 

--- -1,307
 

 َظشٚخ ػًهٛخ

 40,56انًزٕعؾ = 
 

 
--- 

  :أنو (04)يتضح مف نتائج الجدوؿ  
التي الطالب بيف متوسطات درجات ( 6060)عند مستوى توجد فروؽ ذات دللة إحصائية  -

 واقع عف الرضاعمى مقياس  (نظرية عممية/ عممية/ )نظرية الدراسة بالكمية نوع ترجع إلى
لالختبارات بيف كؿ مف الكميات )النظرية( والكميات  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات
 العممية( لصالح متوسط درجات الطالب بالكميات )النظرية العممية(. )النظرية

و)العممية( عمى مقياس ل توجد فروؽ بيف متوسطات درجات الطالب بالكميات )النظرية(  -
 لالختبارات. اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضا

ل توجد فروؽ بيف متوسطات درجات الطالب بالكميات )العممية( و)النظرية العممية( عمى  -
 لالختبارات. اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف مقياس الرضا

، ول يوجد بحوث جزئًيا يتضح أنو تحقؽ الفرض: الخامسولمناقشة نتائج الفرض 
وأعضاء ىيئة  بيف الطالباىتمت بالتعرؼ عمى الفروؽ  -افطالع الباحثافي حدود –سابقة 
ترجع إلى  لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضافي درجة  التدريس

 :كما يمي الخامسويمكف تفسير نتائج الفرض ؛ نوع الدراسة بالكمية
الدراسة  نوع التي ترجع إلى أعضاء ىيئة التدريسبيف توجد فروؽ  إلى أنوبالنسبة 

لالختبارات بيف كؿ مف  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضافي درجة  بالكمية
الكميات )النظرية عممية( وكؿ مف الكميات )العممية( و)النظرية( لصالح النظرية الالكميات )
أكثر رضا  الكميات )النظرية العممية(أعضاء ىيئة التدريس ب؛ فإف ذلؾ يدؿ عمى أف العممية(

لدييـ الرغبة الشديدة أكثر مف أعضاء ىيئة التدريس ، و واتجاه إيجابي عف تطبيؽ ىذا النظاـ
بالكميات اآلخرى في تطبيؽ النظاـ الحديث لتقويـ طالبيـ، ولدييـ إتجاه إيجابي نحوه 
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وجيا في ة منو، والرغبة في مواكبة التجاىات العالمية المعاصرة في توظيؼ التكنولوالستفاد
كما أف زيارات مركز القياس والتقويـ لطالب الكميات النظرية العممية  عمميتي التعميـ والتقويـ،

العممية أو  تمت لكؿ مف الكميات كانت أكثر مقارنة بالزيارات التي لنشر ثقافة القياس والتقويـ
النظرية كال عمى حدا، فقد تـ تدريبيـ بصورة جيدة وكافية عمى كيفية بناء الختبارات 

عداد جدوؿ المواصفاتالتحصيمية الجيدة عداد بنوؾ األسئمة، والتصحيح ، وا  ، وكيفية اآللي، وا 
 كتابة التقارير واستخالص النتائج، كما أنيـ كانوا حريصيف كؿ الحرص عمى حضور ىذه

  دورات أكثر مف مرة.ال
كما يفسر ذلؾ بأف وضع األسئمة أو األنواع المختمفة منيا التي تتفؽ مع المقررات 
النظرية أو المقررات العممية أيسر وأسيؿ لدى أعضاء ىيئة التدريس بالكميات العممية أو 

مقارنة بالكميات النظرية والعممية كال عمى حدا التي تضع عمى كاىميا  ،الكميات النظرية
، وتمؾ التي تتناسب مع العممي اإللماـ بكافة أنواع األسئمة التي تتناسب مع التخصص العممي

ية ممعب عمى بعض التخصصات سواء كانت العفاألمر قد يكوف ص ؛النظري التخصص األدبي
 والخطأ بالشكؿ الجيد أو المناسب؛ أو الصوب ،ار مف متعددأف تصيغ أسئمة اختي أو النظرية

وورش العمؿ مف أىؿ  ،والدورات التدريبية ،ومف ثـ فيـ بحاجة إلى مزيد مف الخبرات
التخصص في القياس والتقويـ لتدريبيـ عمى كيفية صياغة األسئمة الجيدة مع اختالؼ 
أنواعيا بشكؿ يناسب جميع التخصصات، إلى أف يصموا لمنياية لبناء بنوؾ أسئمة في 

في وقت أقؿ وجيد  ممية لتسييؿ عمييـ األمر بعد ذلؾ في بناء اختبارات جيدةصاتيـ العتخص
 أقؿ.

أعضاء ىيئة التدريس بالكميات )العممية( ل توجد فروؽ بيف بالنسبة إلى أنو 
لالختبارات،  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف و)النظرية( عمى مقياس الرضا

نفس الخبرة  فإف ذلؾ يدؿ عمى أنيـ لدييـ نفس التجاه ودرجة الرضا عف ىذا النظاـ، ولدييـ
والمعرفة بثقافة القياس والتقويـ، وتطبيؽ ىذا النظاـ بكميتيـ، وأنيـ تعرضوا لنفس الدورات 

  التدريبة وورش العمؿ عف ىذا النظاـ وكيفية تطبيقو والستفادة منو.
عمى  الدراسة بالكمية نوع التي ترجع إلىالطالب توجد فروؽ بيف بالنسبة إلى أنو 

لالختبارات بيف كؿ مف الكميات  اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ إجراءات واقع عف الرضامقياس 
ذلؾ يدؿ طالب بالكميات )النظرية العممية(؛ فإف الالعممية( لصالح  )النظرية( والكميات )النظرية
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العممية( لدييـ الرغبة الشديدة أكثر مف الكميات اآلخرى في  عمى أف الطالب بالكميات )النظرية
يجابيات ىذا ـ الحديث لتقويمتطبيؽ النظا يـ، فقد يكونوا أكثر وعًيا وخبرة ومعرفة بفوائد وا 

النظاـ؛ ومف ثـ ينبغي نشر ثقافة القياس والتقويـ بجميع الكميات العممية والنظرية مف خالؿ 
عمى أىميتو وأوجو الستفادة منو،  دورات تدريبية وورش عمؿ توضح كيفية تطبيقو، والتعرؼ

لدييـ الرغبة في تطبيؽ التكنولوجيا ومسايرة تطورات العصر ومالحقة كما يدؿ عمى أنيـ 
التغيرات مف أجؿ تطوير تعمميـ وتقويميـ حتى يكونوا خريجيف يتمتعوف بميارات وكفاءات 

 وقدرات تتناسب مع متطمبات واحتياجات سوؽ العمؿ.
 النظرية( و)العممية(، وبيفب بالكميات )ل توجد فروؽ بيف الطالبالنسبة إلى أنو 

 تطبيؽ إجراءات واقع عف الطالب بالكميات )العممية( و)النظرية العممية( عمى مقياس الرضا
فإف ذلؾ يدؿ عمى أنيـ لدييـ نفس درجة الرضا عف تطبيؽ لالختبارات؛  اآللي التصحيح نظاـ

التطورات الحديثة ىذا النظاـ مف أجؿ تطوير عممية تعميميـ وتقويميـ رغبة في مواكبة 
وبصفة خاصة في مجاؿ التعميـ، فيـ جميًعا بحاجة  ،والتكنولوجية في جميع مجالت الحياة
والحيادية فيما  ،والموضوعية ،مف أجؿ تحقيؽ العدالة ؛إلى تعميـ أفضؿ، وتقويـ أدؽ وأشمؿ

حيح اآللي كما يدؿ ذلؾ عمى أنيـ تمقوا نفس التدريب والخبرة والمعرفو عف نظاـ التص، بينيـ
لالختبارات سواء كاف مف أساتذة المقررات بالمحاضرات، أو مف مركز القياس والتقويـ 

، وأف جميع الكميات بالجامعة يطبؽ بالجامعة، وتـ توضيح ليـ جميع إيجابيات ىذا النظاـ
 .عمييا الختبارات المصححة آلًيا بنفس الكيفية

 :وتفشريِا ووٍاقظتّاالشؤاه الشادض ٌتائر  -

 وجية مف لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ معوقات ما :عمى السادس السؤاؿينص 
 الزقازيؽ؟ بجامعة والطالب التدريس ىيئة أعضاء نظر

 التدريس ىيئة أعضاء لدى درجة كبيرة مف الرضا وجود إلى البحث ىذه نتائج أشارت
 النوع ىذا أف العينة ذكرت حيث، التصحيح اآللي لالختبارات نظاـ نحو الطالبومتوسطة لدى 

والتكمفة إلى غير ذلؾ مف المميزات التي يتمتع بيا  والجيد الوقت عمييـ يوفر الختبارات مف
 دوف تحوؿ التي المعوقات بعض ىناؾ أف إل كر سابًقا في اإلطار النظري؛ىذا النظاـ كما ذُ 

كما أشارت نتائج بحث كؿ مف ؛ وذلؾ نظاـ والستفادة منو بأعمى درجة ممكنةىذا التفعيؿ 
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(؛ سناء 2666(؛ سياـ محمد صالح، وشيخو راشد العسكر )2665سياـ محمد صالح )
 .(2605(؛ محمد إبراىيـ محمد )2605أحمد المنصور )

قاـ الباحثاف بتطبيؽ استطالع رأي بو سؤاؿ مفتوح مصاغ  ؛السؤاؿولإلجابة عمى ىذا 
 التصحيح نظاـ تطبيؽ تفعيؿ مف تحد التي المعوقاتما مف وجية نظرؾ الشخصية: )كالتالي:
( مف أعضاء ىيئة التدريس 36( عمى عينة تكونت مف )؟الزقازيؽ بجامعة لالختبارات اآللي
كانت نتائج استطالع  وبعد حساب التكررات والنسب المئوية آلرائيـ؛ الطالب،( مف 56)و

 :تتمثؿ فيما يمي ألكثر اآلراء تكراًرا، وأعمى نسبة مئويةالرأي 
 ؛التقويـ اإللكتروني في الجامعاتالقياس والتقويـ، وبصفة خاصة ضعؼ نشر ثقافة  -0

 .في تقويـ الطالب التطورات التكنولوجية المعاصرةلمواكبة 

التحصيمية الجيدة، نقص الخبرة لدى بعض أعضاء ىيئة التدريس في بناء الختبارات  -2
 .منياالموضوعية وبخاصة 

القياس مجاؿ  يىيئة التدريس المتخصصيف بالجامعات المصرية فأعضاء نقص أعداد  -4
 والتقويـ.

ضعؼ اإلعداد والتدريب عمى بناء بنوؾ األسئمة وفؽ األسس العممية المتعارؼ عمييا في  -3
 .مجاؿ القياس والتقويـ

 مف الختبار، ومدرجة وفؽ نظرية القياس الحديثة. عدـ وجود نماذج متكافئة ومتعادلة -4
ضعؼ التدريب الجيد عمى برامج القياس الحديثة؛ لعمؿ اإلحصائيات الالزمة ألسئمة  -5

 الختبارات المصححة آلًيا.

 واضحة فأجوبتيا العممية، المواد في عنو غنى ل أمًرا تكوف قد المتحانات ميكنة إف -6
 التعبير أحياًنا فييا الطالب حتاجي التي النظرية المواد عمى ينطبؽ ل ما وىو، ومحددة

 .السياسية والعمـو والتاريخ، لفمسفة،: امثؿ رأيو، عف
ل فإف نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات مع كفاءة النظاـ وفعاليتو في بعض التخصصات،  -7

التصميـ والرسـ يتناسب مع بعض التخصصات، التي تعتمد بشكؿ كبير عمى اإلنشاء أو 
أسئمة اختيار مف متعدد لبعض  في إعدادوربما يكوف أمر بالغ الصعوبة  ،وغيرىا

 .النظاـىذا تتناسب مع  و حتى بعض األسئمة الموضوعية التيأ ،التخصصات
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قتؿ  ؛تتمثؿ أىميا فيوالتي ل يخمو مف العيوب،  اآللي لالختباراتف نظاـ التصحيح إ -8
جابات إحدد في نموذج إجابة لالختيار مف الطالب، الذي يجد نفسو مبداع عند ممكة ال
 .متعددة

مما يفقد الطالب ؛ إلى عدـ ممارسة الكتابةالختبارات المصححة آلًيا يؤدي استخداـ  -06
مع وجود األخطاء المغوية واإلمالئية بعد  ويصبح خط يده سئ لمغاية، ،ميارة الكتابة

 ذلؾ.
لقياس قدرات الطالب وتقييمو،  نظاـ التصحيح اآللي لالختبارات يمكف العتماد عؿ ل -00

ا مما يفرض قيودً ؛ صأنو يحتاج لنظاـ وأسموب شرح معيف وأسئمة مف نوع خا باعتبار
 .طريقة شرحو وتقييمو لمطالبفي عمى األستاذ الجامعي 

 إلى النظاـ مثؿ التي تحتاجىناؾ الكثير مف أنواع األسئمة التي ل تتناسب مع ىذا  -02
ا وجداوؿ المقارنات، ويعد نظامً  ،والرسومات التوضيحية ،والستنباط ،التحميؿ التفصيمي

 ا ل يستطيع تقييـ قدرات الطالب المعرفية بشكؿ صحيح.قاصرً 
أي السيؿ عمى الطالب الذي لـ يبذؿ  نو مفحيث إا لمطالب المجتيد، نو يسبب ظممً إ -04

عمى  منيج أف يجتاز ىذا المتحاف،ا عف الول يعرؼ شيئً  ،العاـ الدراسيمجيود طواؿ 
ثبت الطالب اختيار محدد ممكف أف يُ مف الفي سؤاؿ الختيار مف المتعدد  سبيؿ المثاؿ؛

، يجتاز الختباروتكوف بعض إجاباتو صحيحة و  ،اأو يختار عشوائيً  ،في كؿ األسئمة
 وبالمثؿ في أسئمة الصواب والخطأ.

والختيار  ،وباألخص بمغة اإلشارة في أسئمة الصح والخطأ ،أنو يسيؿ الغش الجماعي -03
 مف متعدد.

 :وتفشريِا ووٍاقظتّا الشابع الشؤاهٌتائر  -

 اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ لتفعيؿ والمقترحات اآلليات ما :عمى السابع السؤاؿينص 
 الزقازيؽ؟  بجامعة والطالب التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مف لالختبارات
؛ قاـ الباحثاف بتطبيؽ استطالع رأي بو سؤاؿ مفتوح مصاغ السؤاؿولإلجابة عمى ىذا          
 تطبيؽ لتفعيؿ والمقترحات اآللياتأذكر مجموعة مف مف وجية نظرؾ الشخصية: )كالتالي:
أعضاء ( مف 36عمى عينة تكونت مف )الزقازيؽ؟(  بجامعة لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ

اىتمت  -في حدود اطالع الباحثاف–ول توجد بحوث سابقة  ( مف الطالب،56ىيئة التدريس و)
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 وجية مف لالختبارات اآللي التصحيح نظاـ تطبيؽ لتفعيؿالمستخدمة  اآلليات بالتعرؼ  عمى
والنسب المئوية آلرائيـ؛ كانت  وبعد حساب التكررات ،والطالب التدريس ىيئة أعضاء نظر

 نتائج استطالع الرأي ألكثر اآلراء تكراًرا، وأعمى نسبة مئوية تتمثؿ فيما يمي:
بالجامعات بيف  القياس والتقويـوندوات عممية لنشر ثقافة  ،ورش عمؿ ضرورة إعداد -0

بأسس  ييـووع تيـجديومف ثـ تفيد في العمؿ عمى ؛ الطالب وأعضاء ىيئة التدريس
وجاد،  حقيقيإحداث عممية إصالح  مف أجؿ ؛توظيفياو  ستخداميااو  القياس والتقويـ

التقويـ عمى مدى دقة وموضوعية  اآللية فيالطرؽ  استخداـمر يتوقؼ قبؿ فاأل
 صماـ ىو والتقويـ القياس إف حيث ؛ىذه البرامج فيواألسئمة المستخدمة  الختبارات

 دائـ استعداد عمى يكونوا أف يجب وعميو الجامعي، التعميـ مياـ يمارسوف لمذيف أماف
 .)فالتقويـ مدخؿ لتطوير التعميـ( جديد ماىو لستخداـ

التحصيمية  الختبارات بناءكيفية في  إعداد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس -2
 Classical Test Theoryبناء بنوؾ األسئمة وفؽ النظرية التقميدية الجيدة، و 

 . في القياس Item Response Theoryوالنظرية الحديثة
عمى بناء  واإلشراؼ بكؿ كمية عمى حده تتولى ميمة التدريبإنشاء وحدات قياس وتقويـ  -4

 .سئمة، والتصحيح اآللي لالختباراتالختبارات التحصيمية الجيدة، وبناء بنوؾ األ
 أجيزة بأحدث مزودة كمية كؿ داخؿ اإللكتروني بالتقويـ خاصة وحدة أو إدارة نشاءإ -3

 الفنييف مف كاؼ عدد وبيا بالنترنت ومتصمة والطابعات والتصالت الحاسبات
 .والموظفيف

 مع يتناسب بما خراجياوا  ، الجابة نماذج عمى الممحاة استخداـ ثرأ معالجة ىميةأ -4
 جية مف لمجياز المصاحبة جابةاإل نماذج وتوفير، لياآل التصحيح جياز مواصفات
 تصنيعو.

الختبارات، تسمح بتدارؾ الخطأ عف  أسئمة مف أو متكافئةوجود نماذج متعادلة ضرورة  -5
تقييـ الطالب وعدـ  ، وحتى نضمف السرية والعدالة فيطريؽ حؿ اختبار محؿ اآلخر

 الغش.
 أجيزة التصحيح اآللي عمى تطرأ قد التي األعطاؿ لمواجية المناسب الفني الدعـ توفير -6

 األدوات بتوفير بالجامعة التقنية قسـ بصفة مستمرة، وتكميؼ لالختبارات، مع صيانتيا
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 مف والتػأكد لصيانتو المجدولة والمتابعة الفني الدعـ وتوفير، اآللي لممصحح المصاحبة
 . أدائو جودة

 نظـ تقويـتطوير األساتذة المتخصصييف في القياس والتقويـ إدارة مشروعات  أف يتولى -7
 .والمتحانات الطالب

التصحيح اآللي  نظاـ لنجاح الالزمة والتكنولوجية المادية مكاناتاإل كافة توفير -8
 .لالختبارات

 نظاـ يف دوارىـبأ ، وجميع المالحظيف بمجاف المتحاناتبالجامعة دارييفاإل تعريؼ -06
 .لالختبارات اآللي التصحيح

وجوائز ألعضاء ىيئة التدريس لمف يقـو منيـ ببناء بنؾ أسئمة في  وضع مكافأت -00
 المقرر الذي يدرسو.

 اآللي التصحيح نحو نظاـ التدريس ىيئة عضاءوأ لمطالب يجابيةاإل التجاىات تدعيـ -02
 .لالختبارات

 ىيئة عضاءوأ الطالببيف  لالختبارات اآللي التصحيح ضرورة نشر ثقافة نظاـ -04
 تقنية مف الستفادة يمكف ؛ حيث إنو لدواتووأ وفوائده توبأىمي، وتعريفيـ التدريس
أعضاء  أو طالًبا كانوا سواء المعنييف مع تتـ ونقاش إقناع عممية دوف اآللي التصحيح

 إدارييف. أو ىيئة التدريس
مادة  كؿ طبيعة مع تتناسبفي وضع أسئمة الختبارات  واضحة آلية وجود مف لبد أنو -03

 في التخصصات المختمفة بالكميات العممية والنظرية.
 واألنظمة والبرامج التطبيقات استخداـ عمى أعضاء ىيئة التدريس ضرورة تشجيع -04

 تحويؿ شأنيا مف التي اإللكتروني، لمتصحيح ريمارؾ نظاـ مثؿ الحديثة التكنولوجية
 تأكيد. بكؿ األفضؿ إلى حياتيـ

 أعماؿ ضمف أو ،فصمية نصؼ تقويمية امتحانات ضمف مقالية أسئمة وجود ضرورة -05
 .المقالية األسئمة في فرتتو  التي الميارات لقياس الدراسي الفصؿ

 لشئوف شامؿ ببرنامج وربطو ،اآللي المصحح تقنية مف القصوى الستفادة تحقيؽ -06
 التي الختبارات جودة عف التدريس ىيئة ألعضاء الراجعة التغذية وتوفير الختبارات،
 . بإعدادىا يقوموف
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 عممية وجدولة ،الجامعة في األلي التصحيح بوحدة اتصاؿ وسائؿ ضرورة إيجاد -07
 الكميات في حالة عدـ توفر أجيزة تصحيح آلي بالكمية. بيف وتنظيميا اآللي التصحيح

 تحت تسريبيا ومنع، السئمة وبنوؾ البيانات حماية عمى وقادرة موثوقة برمجيات توفير -08
 . الظروؼ مف ظرؼ أي

يجاد المقالية، األسئمة غياب مشكمة حؿ عمى العمؿ -26  لمطمبة خالليا مف يمكف طريقة وا 
 .الموضوعية األسئمة مف أفضؿ بشكؿ ومعموماتيـ وأفكارىـ أنفسيـ عف التعبير

كيفية استخداـ ورقة اإلجابة اإللكتروني، سواء مف حيث  كيفية عمى الطالب تدريب -20
لرقـ  التظميؿ وطريقةوكتابة رقـ الجموس،  ،لألسئمة المختمفة األنواع عف اإلجابة
جاباتو  ،النموذج  وأنشطة القصيرة، الختبارات خالؿ مف اإلجابة، وتعديؿ ،األسئمة ا 
 .فقط النيائية الختبارات مىاآللي ع التصحيح تطبيؽ يقتصرو  التدريس، أثناء التقويـ
 مطالب التدريس ىيئة عضو أف ؛إلى لنتائج البحث السابؽ العرض مف نتوصؿو 
في عمميتي التعميـ  الحديثة التجاىات عمى التعرؼ طريؽ عف ؛عممو في أدائو بتطوير

نجاح نظاـ  وأف ،الختباراتعممية التعميـ و  إدارة بجودة رتقاءاإل  مف تمكنو والتقويـ التي
 مف وتمكنو ،بجدواتو التدريس ىيئة عضو اقتناع مدى عمى يعتمد اآللي لالختبارات التصحيح
 عصر أدوات مف أداةو  ،حقيقيةانطالؽ اآللي لالختبارات ُيعد بداية  فالتصحيح تطبيقو،

وجودة  بإدارة رتقاءاإل  عمى يساعد بما تطويعيا يتـ أف مف ولبد ،التكنولوجيا والتحوؿ الرقمي
 خطوة أنو كما التعميمية، البيئة عمى إيجابًيا ينعكس والذي الجامعي، التعميـ في الختبارات

 أبعاد تعدد عمى يعتمد الذي التعميـعممية  تقويـ في الحديث المنظور تطبيؽ مف مكفستُ 
؛ ومف ثـ الوصوؿ إلى التعميمية العمميةجميع أطراؼ  وبيف بينو ما تكامؿ إليجاد ؛التقويـ
عممية التعميـ كاممة؛ لمواكبة تطورات العصر الحالي في استخداـ التكنولوجيا في جميع  ميكنة

 مجالت الحياة، وبصفة خاصة في مجاؿ التعميـ.
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 توصيات البحح

سبؽ مف إطار نظري وبحوث سابقة، وفي ضوء ما انتيى إليو ىذا  بناًء عمى ما
 نظاـسيـ في تفعيؿ أف تُ البحث مف نتائج؛ تـ استخالص بعض التوصيات عمى امؿ 

قاء عممية بأفضؿ صورة ممكنة لبمنيا التصحيح األلى لالختبارات وتطويرىا، والستفادة 
التطور واستخداـ التكنولوجيا ومواكبة التحوؿ  فكرة تعزيز أجؿ ومف ،التعميـ في تطور مستمر

 :التالية بالتوصيات األخذ الرقمي، ل بد مف
 عمـ العالمية، وفي ضوء أساسيات لممواصفات وفًقا المميكنة ضرورة وضع المتحانات -0

 الخريجيف تجعؿ مواصفات بما سميمة، عممية وقواعد أسس والتقويـ المبنية عمى القياس
 منظومة العالي التعميـ والميارة؛ مما سيجعؿ منظومة تتسـ بقدر كبير مف المعرفة

 سيكوف كما العالمية، الجامعات مصاؼ في المصرية الجامعات وضعومعتمدة، و  موثوقة
 قرار في التفكير مف بدلً  بالدىـ في تعميميـ يكمموا أف المصرييف لمطالب أكبر حافزًا

 .الخارج في الدراسة
ضرورة تفعيؿ التعمـ اإللكتروني لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة؛ مما يترتب عميو  -2

أكثر مرونة  ذلؾ قد يكوف، و لكترونية مجيزةعمى حاسبات إإجراء الختبارات اإللكترونية 
والتصحيح أفضؿ مف نظاـ التصحيح شبو اإللكتروني، الذي يعتمد  الختباراتفي رقمنة 

 .عمى توزيع نماذج المتحاف التي يستخدـ الطالب فييا قمـ رصاص لتظميؿ الدوائر
 التعميـ ومعاىد جامعات عمى اإللكترونية التعمـ اإللكتروني والختبارات تجربة تعميـ -4

 منح في وعدالة ،ووقت ،جيد مف التقويـ في المستخدمة التقنية ىذه توفره العالي؛ لما
 .الرقمي لمتعميـ التحوؿ إلى تيدؼ والتي، الدرجات

 والمعيقات الصعوبات مواجية عمى قادًرا ليكوف التصحيح اآللي لالختبارات نظاـ تطوير -3
 عمى والعمؿ، النظاـ ليذا استخداميـ أثناء التدريس ىيئة وأعضاء الطمبة تواجو التي

 .عمييا والتغمب تذليميا
ي، التعمـ اإللكترون تعتمد يالت والمحمية الدولية الجامعات تجارب مف ضرورة الستفادة -4

وبخاصة الدولية لنقؿ الخبرات إلى مصر ، والتصحيح اإللكتروني، اإللكترونية والختبارات
 بكامؿ آلياتيا.
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 تطبيؽ عمى المساعدة األماكف وتييئة ،التكنولوجية التحتية البنية ضرورة توفير -5
 شجعي مما ؛اإللكترونية لالختبارات متخصصة مراكز كتوفير اإللكترونية الختبارات
 .وُيسر سيولة بكؿ لكترونيةاإل  الختبارات لتطبيؽ التدريس ىيئة أعضاء

 التدريس ىيئة أعضاء بيف اإللكترونية اإللكتروني، والختباراتالتعمـ  ثقافة نشرضرورة  -6
وربط فكرة التقويـ اإللكتروني بطرؽ تدريس المقررات والمناىج  ،والطالب بالجامعات

لمف سيطبؽ  الحوافز مف المزيد يـ ومنحيـتشجيعو )بناء المناىج والمقررات إلكترونًيا(، 
 .ىذا النظاـ

 عمى التركيز مع ،عاـ بشكؿ الرقمي لمتعمـ التحوؿ عممية في التغيير إلدارة خطة تبني -7
اإللكتروني والختبارات  التعمـ منظومة تبنى أثناء التغيير كقادة الرقمى الجيؿ

 اإللكترونية.
يحتـ عمينا العمؿ بسرعة  األمر الذيناؾ حاجة لوضع برامج لضبط الجودة والمساءلة، ى -8

؛ مما تجعؿ مواصفات الخريجيف البرامج األكاديمية خريجيعمى تطوير برامج لتقييـ 
  .متطمبات سوؽ العمؿاحتياجات و تتناسب مع 

 الطالب مقارنة مف بدلً  ،المحؾ مرجعية ختباراتال التعميمية المؤسسات تبني ضرورة -06
 .لممؤسسة التميز يتحقؽ حتى فقط بزمالئو

 Item Response Theory لممفردة الستجابةنظرية  نماذج استخداـ تبنيضرورة  -00

Models لمطمبة مناسبة اختبارات تقديـ يتـ لكي ؛بياناتيا وتحميؿ ،الختبارات بناء في 
 بنؾ إلى لموصوؿ يقود أف شأنو مف وىذا، جيدة ومناسبة سيكومترية بخصائص تتمتع
 .مناسبة لجميع مستويات الطالب إحصائية بخصائص يتمتع أسئمة

 تيسر ، وأنيااإللكتروني التقويـ عممية بفوائد الطالبو  ىيئة التدريسأعضاء  توعية -02
 العالـ دوؿ في السائد التجاه أنيا، و القياس في التقميدية الطرؽ عف والجيد الوقت

 مف أقرانيـ بيف التنافس ويستطيعوف العالمية والمعارؼ الخبرات يكتسبوا حتى المتقدمة
 . المختمفة العالـ دوؿ
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 وكرتحة حبوخ

متدادً البحث الحالي في ضوء اإلطار النظري، وما أسفرت عنو نتائج راه يا لما ، وا 
 بياتستدعي الىتماـ  المقترحات البحثية التيتوجد مجموعة مف  ؛اماستكماًل لبحثي افالباحث

 مثؿ: ؛ودراستيا في المستقبؿ
 وصعوبة، التخميف مشكمة مثؿ، المصححة آلًيا الختبارات عيوب لمعالجة دراسات إجراء -0

 مف يزيد أف شأنو مف عميا؛ ىذا عقمية مستويات تقيس التي المقالية األسئمة تصحيح
 .المصححة آلًيا الختبارات في لمطمبة تقدـ التي األسئمة فاعمية مستوى

 وفؽ المصححة آلًيا لالختبارات السيكومترية بالخصائص خاصة مسحية إجراء دراسات -2
 التقميدية والحديثة.نظريتي القياس 

 التعميمية المراحؿ في اإللكتروني تطبيؽ التقويـ نحو العاـ التعميـ ومعممي طالب اتجاىات -4
 .المختمفة

 اإللكتروني التعمـ نظامي في لمتعرؼ عمى المستوى األكاديمي لمطالب مقارنة دراسة -3
 والتعمـ التقميدي.

الجامعات التي  في اإللكتروني التعمـ نظاـ استخداـ لمتعرؼ عمى واقع دراسات إجراء -4
 تطبقو لتعميمو عمى باقي الجامعات مستقباًل.

التعمـ  نظاـ نحو التدريس ىيئة أعضاء اتجاىات موضوع حوؿ الدراسات مف المزيد إجراء -5
 اللكترونية التي ستطبؽ مستقباًل. اإللكتروني والختبارات
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 عــرادـامل

 أواًل: املرادع العربية:

 العربية المممكة اآللي. التصحيح ضوابط(. 4102المنورة ) المدينة بمنطقة والتعميم لمتربية العامة اإلدارة
 .(المنورة المدينة شرق) والتعميم التربية والتعميم, مكتب التربية السعوية, وزارة
, https://www.masrawy.com ."ميكنة االمتحانات" لتحييد العامل البشريــــــــ السيسي: نظام جديد ل

 م.4:21(, 4105سبتمبر  02)

 .التصحيح اإللكتروني يطرق الجامعات المميزات والعيوب تحت ناظري الخبراء
https://www.kashqol.com,  :ص.00:13(, 4104يوليو  01)الثالثاء 

القياس والتقويم في العموم اإلنسانية "أسسو (. 4101أمين عمي سميمان, ورجاء محمود أبو عالم )
 القاىرة: دار الكتاب الحديث. وأدواتو وتطبيقاتو".

, https://remarkomrsoftware.comلكتروني لالختبارات )ريمارك أوفيس(. التصحيح اإل برنامج
 م.4:11(, 4105يونيو  01)األربعاء: 

. لكتروني بدء تجربة االمتحانات اإللكترونية بجامعة الزقازيقبعد نجاح التصحيح اإل
http://www.news.zu.edu.eg( ،02  0202يناير ،)ص.00:22 

 عمى وتأثيرىا متعدد من االختيار اختبار مفرادات بناء في الشائعة األخطاء (.4102سالم ) زيد بن بندر
 المؤسسة االجتماعية, لمعموم العربية المجمة .التحصيمية لالختبارات السيكومترية الخصائص

  .031-033(, 5)2, مصر, البشرية الموارد وتنمية العممية لالستشارات العربية
 االختبارات نحو األساسية التربية كمية طمبة اتجاىات (.4105خالد أحمد الكندري, وراوية الحميدان )

 .402-041(, 01)31 أسيوط, التربية, جامعة كمية مجمةالنقال.  الياتف بواسطة اإللكترونية
يياب الرحمن توفيق العساف, وعبد خالد  طمبة رضا مدى (.4104دىيم ) محمد أبو خميل القاضي, وا 

 الخاصة. الزرقاء جامعة في تطبيقية دراسة: جامعتي الزرقاء تطبيق استخدام عن الزرقاء جامعة
(, 2)42 بغزة, اإلسالمية واإلدارية, الجامعة االقتصادية لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمة
22-24. 

 التربية, كمية مجمة. التعميمي والتقييم القياس في الرقمي المستقبل(. 4112) الدامغ العزيز عبد خالد
 .13-44 ,(4)02 اإلسكندرية, جامعة التربية, كمية

: دار النشر في العموم النفسية والتربوية, القاىرة البحث(. مناىج 4110رجاء محمود أبو عالم )
 لمجامعات.

https://www.masrawy.com/
https://www.kashqol.com/
https://www.kashqol.com/
http://www.news.zu.edu.eg/
http://www.news.zu.edu.eg/
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 ىيئة أعضاء بعض نظر وجيو من اآللي التصحيح تقنية دراسة (.4102أحمد المنصور ) سناء
 العموم فرع جازان المجمة مجمة الرحمن. عبد بنت نورة األميرة بجامعة التربية كمية في التدريس

  .12-32(, 0)1 جازان, االنسانية, جامعة
 الزمن وفق الموضوعية االمتحانات درجات لتقييم إلكتروني برنامج (. تصميم4104عباس ياسر ) سياد

 وتكنولوجيا اليندسية العموم مجمةالعراق.  في الشطرة –التقني المعيد طمبة إجابات بدقة وعالقتيا
 .15-21(, 4)4 لمبحوث, القومي المعمومات, المركز

 التربية قسم تجربة: الجامعي التعميم في االختبارات إدارة بجودة االرتقاء (.4112صالح ) محمد سيام
 الدولية المجمةالسعودية.  العربية بالمممكة التربية كمية في اإللكتروني التصحيح مع النفس وعمم

  .40-01(, 2والبشرية, ) التكنولوجية التنمية , جمعيةباإلنترنت لمتعميم
لكتروني في االختبارات من تقويم تجربة المصحح اإل (.4113سيام محمد صالح, وسيا راشد العسكر )

  . 050-031(, 21عشر, ) الخامسة السنة والتنمية, التربية مجمة. وجية نظر الطالبات
الجامعات.  يغزو اإللكتروني التجربة التصحيح تعميم بعد (.9102سهام يحيى )

https://www.baladnaelyoum.com،  :م.3:43ديسمبر(,  4)األحد 
القياس والتقويم التربوي والنفسي "أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو (. 4101صالح الدين محمود عالم )

 القاىرة: دار الفكر العربي. .2المعاصرة" ط
الرياضية, جامعة  التربية كمية إعدادىا. وطرق التحصيمية االختبارات(. 4114القدومي ) الناصر عبد

  النجاح الوطنية, نابمس, فمسطين. 
 تحقيقيا ومدى الدراسية المقررات عن طيبة جامعة طمبة رضا مستوى (.4101مقبل ) آل ناصر عمي

 النشر مركز والنفسية, التربوية العموم مجمةنظرىم.  وجية من والمستقبمية الحالية الحتياجاتيم
 .253-221(, 4)02 البحرين, جامعة العممي,

(. أساليب التقويم التي يتبعيا أعضاء ىيئة التدريس وعالقتيا بجودة نواتج 4104عمر عواض الثبيتي )
جامعة سوىاج,  المجمة التربوية,, -المممكة العربية السعودية–التعمم لدى طالب جامعة شقراء 

(10 ,)344-313. 
 والمأمول. الواقع –التعميم تكنولوجيا لمستحدثات وفقًا التربية كميات أداء (.4102محمد ) حسين عوض

 . أسيوط جامعة التربية, كمية
 التقويم أساليب نحو العميا الدراسات طمبة (. اتجاىات4141عيسى الحربي, ومنار جمعة محمد )

 تطوير مركز العالي, التعميم في دراساتتبوك.  جامعة في واآلداب التربية في كمية المتبعة
  .013-40(, 03أسيوط, ) الجامعي, جامعة التعميم

https://www.baladnaelyoum.com/
https://www.baladnaelyoum.com/
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 األكاديمي ألعضاء واألداء الشخصية لمسمات والطالبات الطالب (. تقييم4105فيصل مد اهلل الرويشد )
 التربويين رابطة النفس, وعمم التربية في عربية دراساتالجوف.  جامعة في التدريس ىيئة

 . 033-014(, 013العرب, )
 التقويم نحو المنصورة بجامعة التدريس ىيئة وأعضاء الطالب (. اتجاىات4102محمد إبراىيم محمد )

(, 51) الزقازيق, كمية التربية, جامعة ونفسية, تربوية دراساتتطبيقو.  ومعوقات اإللكتروني
410-423. 

براىيم عبد اهلل  أحمد محمد  أطفاليم دمج عن األمور أوليا رضا (. مدى4104الرزيقات )مصطفى, وا 
 أفراد وعدد العممي ومؤىميم بجنسيم وعالقتو العادية المدارس في التعميمية الصعوبات ذوي

(, 3)01دمشق,  كمية التربية, جامعة النفس, وعمم لمتربية العربية الجامعات اتحاد مجمةاألسرة. 
445-424. 

 عمى أثرىا حيث من متعدد من االختيار اختبار تصحيح طرق مقارنة (.4104فييد ) حسين محمد
 لالستشارات العربية المؤسسة االجتماعية, لمعموم العربية المجمةالسيكومترية.  الخصائص

 . 32-0(, 03)3البشرية,  الموارد وتنمية العممية
 التعمم مقررات تدريسيم عن بيشة بجامعة التدريس ىيئة أعضاء رضا (.4105) محمد عايض محمد

-323)ممحق(, 22األردنية,  الجامعة العممي, البحث عمادة التربوية, العموم دراساتالمدمج. 
322. 

 شقراء, جامعة مجمةتقويميم,  أساليب نحو البمقاء جامعة طمبة (. اتجاىات4104أحمد ) فوزي محمد
  .031-003(, 01شقراء, ) جامعة

 تصميم ميارات لتنمية اإللكتروني التعميم في مقترح برنامج (. فعالية4102محمد محمد عبد اليادي )
 المجمةالعميا.  الدراسات طالب لدى اإللكتروني التقويم نحو واالتجاه اإلختبارات اإللكترونية

 . 032-022(, 1)3واألبحاث,  لمدراسات سمات دار المتخصصة, الدولية التربوية
 .الفرق بين التصحيح اآللي والتعرف الضوئي(. 4102محمد معروف )

https://blog.remarkomrsoftware.com( ,0  ,)ص.01:31ديسمبر 

 ومعوقات االلكترونية إجراء االختبارات نحو التدريس ىيئة أعضاء (. اتجاىات4103مفمح قبالن بجاد )
, عمادة البحث العممي, جامعة المتخصصة التربوية الدولية المجمةتبوك.  تطبيقيا بجامعة

 .43-33(, 4)2تبوك, 
 قناة بجامعة التربية كمية طالب لدى اإللكتروني التقييم نحو (. االتجاه4105أحمد ) الدين شمس منال

 . 431-405(, 0)05الشيخ,  كفر جامعة التربية, كمية مجمةالسويس. 

https://blog.remarkomrsoftware.com/
https://blog.remarkomrsoftware.com/
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 مؤتمرالمدرسية.  والواجبات لالختبارات اآللي التصويب وتقنيات (. متطمبات4111كامل ) نبيل
شمس,  عين جامعة المفتوح, التعميم مركزالمفتوح بالعريش,  لمتعميم التنافسية والقدرة المعموماتية

 . 20-30يناير, 
 األمور أولياء رضا مدى (.4141جاسم السيو ) وحامد نياية حماده, ولولوه محمد الموسوي, ىاشميو

اإللكترونية.  القوقعو زارعي ألبنائيم واالجتماعي والدراسي المغوي األداء عن الكويت دولة في
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