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الصف الحادد  عرار  اد را ار  أثر بعض المتغيرات على أداء طلبة دراسة 

  . د االختبدرات اإللكترونية دولة الكويت

 
 * د. فهد عبدهللا اخلزي

 الملخص
 

( طالباً وطالبةة نةط طلبةة الاةا ا ةار  عمةر س نةدار  521هدفت الدراسة اليت طبقت على )
لتعلةةةال العةةةاة بدولةةةة الختبةةةت ر  اضتبةةةار  )ةةةر بعةةةص ا تمةةة اه )ا ةةة    الت اةةة   انةةةت     ةةةا  ا

حاسةةةتا ضةةةاع  طباعةةةة ا ةةةارا العل اةةةة  والقةةةدرا علةةةى ا را عةةةة و ماةةة  ا  ةةةا ه( علةةةى ا را  س 
واللمةة  االضتباراه ا لخرتوناة. وقد مجعت البااانه عط طربق ) )ة اضتباراه حتاالاة: اللمة العرباة 

ا جنلازبة  ا حاا . و ست داة جم تعة نط ا سالاب ا حاائاة ا  اسبة لتحلاة  الباةاانه   رةاره 
ال تةةةائىل ر  و ةةةتر فةةةرو  س ا را  س االضتبةةةاراه ا لخرتوناةةةة  عةةةزة  تمةةة   طباعةةةة ا ةةةارا العل اةةةة  

نةةةط التتتةةةااه نتعلقةةةة والقةةةدرا علةةةى ا را عةةةة و ماةةة  ا  ةةةا ه. وقةةةد ضلاةةةت الدراسةةةة    تعةةةة 
 الهت اة حبتسبة االضتباراه و ع ا  ا و دربب ا عل ني ونعد  االضتباراه علا ا  ور را  ا زبد نط 

 الدراساه س هذا اجملال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 .الكويت، الكويتامعة ج, الرتبية*كلية 
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 :نقدنة -1

يف جمال  كبريا    تقنية احلاسوب، دورا   ومات واالتصاالت، وخصوصا  لعب تطور تكنولوجيا املعل
التعليم خالل السنوات القليلة املاضية. وال شك أن استخدام التكنولوجيا يف التعليم يعد من أكثر 

أذهان املتخصصني يف جمال الرتبية والتعليم خالل العقود الثالثة املاضية  ،وتشغل ،املوضوعات اليت شغلت
(Al-Gahtani, 2003 .) وإن كانت النزعات واالجتاهات يف اجملال الرتبوي أتيت وتذهب، فإن

التكنولوجيا واستخدامها يف العملية التعليمية يعد من املوضوعات اليت ستبقى طافية على السطح ملدة 
 (. ولئن تنافست املدارس واملؤسسات التعليمية يف العاملSherritt & Basom, 1997ليست ابلقصرية )

لتنال السبق يف تبين التحول اإللكرتوين يف التعليم، إال أن  -ويف وطننا العريب بشكل خاص  –بشكل عام 
يف التعليم  ةوتتمثل يف استخدام التكنولوجيا كعملية مساعد -نسبيا   -االستخدامات ما زالت تعد تقليدية 

ا. وحىت على مستوى العامل ويف الدول أو للمهام اإلدارية كالطباعة وإعداد التقارير وعمل الكشوف وغريه
اليت خطت خطوات حثيثة يف اجتاه استثمار التكنولوجيا يف التعليم، مل يكن لالختبارات االلكرتونية 

 ,Davidsonاألكادميية يف املدارس ومؤسسات التعليم العايل الدور املتوقع برغم املزااي العديدة اليت متيزها )
2003aيا يف التعليم كان يتوقف عادة عند نقطة تسبق عملية التقييم، أو كما يعرب (. فاستخدام التكنولوج

Kilgore (2008 أن استخدام احلاسوب للتقييم كان خارج حدود التفكري ابلنسبة للرتبويني، وكأن )
أ من كجزء ال يتجز   –عن العملية التعليمية. واحلقيقة أنه جيب أال يستثىن التقييم  مستقال   التقييم يعد جزءا  
االستفادة من التطور التكنولوجي. حيث ميكن ان تسهم التكنولوجيا بشكل  جهودمن  –العملية التعليمية 

وأبرز العوامل اليت ستساعد يف إعادة تشكيل مفهوم القياس  فاعل يف حتسينه وتطويره. بل إهنا من أهم   
ن غري املنطقي أن يسعى الرتبويون . وم (Bennett, 1999)دوات القياس والتقومي أوعلى إعادة النظر يف 

على التكنولوجيا مع اإلصرار والتشبث يف  أساسيا   إىل استكشاف طرق حديثة للتدريس معتمدة اعتمادا  
( أن 2001) Bennettذات الوقت ابلطرق التقليدية يف قياس خمرجات ذلك التدريس. فقد ذكر 

املشكالت اليت تواجه التعليم احلديث. كما قرر  ت األمس لقياس مهارات اليوم يعد من أهم   ااستخدام أدو 
(Morris, Brandsford, & Franks, 1977)  أنه جيب أن تكون طرق التدريس وطرق القياس والتقييم

ن كانت إ، و ن كانت الدراسة تقليدية، فيجب أن يكون االختبار تقليداي  إ، فهالطريقة نفسابيعمالن 
 .رتونيا  الكرتونية فيجب أن يكون االختبار الك
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  نمخلة الدراسة: -2
تسعى وزارة الرتبية يف دولة الكويت إىل تطوير نظم التعليم التقليدية للوصول إىل أنظمة من 

 وتؤهل األجيال ملواجهة املتغريات احلديثة. وإميان   ,التعليم احلديث تسهم يف بناء بيئات جديدة حتفز للتعليم
اهلائل والسريع يف جمال تكنولوجيا  ملواكبة التطور خاصا   ماما  منها بدورها يف التعليم، تويل الوزارة اهت

وقامت إبجراءات  ,املعلومات واالتصاالت. وقد خطت الوزارة خطوات واسعة يف جمال حوسبة التعليم
فت الكثري من الوقت واجلهد واملال؛ كعقد املؤمترات املتخصصة، وتدريب أعضاء هيئة التدريس عملية كل  

ولوجيا، وتطوير املوقع االلكرتوين، وإعداد املناهج اإللكرتونية، وجتهيز الفصول الذكية، يف جمال التكن
طالب"، وتوقيع االتفاقيات مع الشركات املتخصصة كاتفاقية "شركاء يف التعليم مع  ومشروع "البتوب لكل   

 أال يكون للتقييم مايكروسوفت" و "مذكرة التفاهم مع شركة إتش يب" وغريها. إال أنه من املستغرب فعال
 جزء من هذا االهتمام. -على أمهيته  –االلكرتوين 

االهتمام الواضح بتكنولوجيا املعلومات من رغم على الوحىت على املستوى العاملي، و 
ا تتكلفه احلكومات من جهد ومال يف استثمار التكنولوجيا يف التعليم، يبدو ممرغم على واالتصاالت، و 

ينل احلظ الوايف من ذلك االستثمار )اخلزي والزكري، قيد النشر(. ولئن كانت  أن التقييم مل واضحا  
اخلطوات حثيثة يف جمال حوسبة التعليم وبطيئة يف جمال حوسبة التقييم، إال أن انتشار التقييم اإللكرتوين 

ل (. فقد بدأت جهات عدة أكادميية وغري أكادميية حو Davisdon, 2003bواعتماده قادم ال حمالة )
العامل بتبين أنواع من االختبارات اإللكرتونية وتطبيقها على منسوبيها من طالب ومتدربني، كما ختطط 
بعض اجلهات األكادميية الستبدال النسخ الورقية من االختبارات ابلنسخ االلكرتونية يف خالل سنوات 

وسبة هي املستقبل (. ويرى بعض املهتمني أن احلAshton, Schofield, & Woodger, 2003قليلة )
بتبين حوسبة االختبارات، كاملدير التنفيذي ملؤسسة كامربدج للتقييم،  هماحلتمي لالختبارات. وقد ابلغ بعض

Simon Lebus  سنة  15-10، والذي يتوقع أن ختتفي النسخ الورقية من االختبارات خالل
(Curtis, 2009بل إن بعض .)مثل قد ذهب ألبعد من ذلك  همIsabel Nisbet  املديرة السابقة

نه )جيب( استبدال كافة االختبارات الورقية أبخرى إلكرتونية أواليت تقول  ,(Ofqualملكتب )
(Stewart, 2011.) 

واخلطط التكنولوجية  ,والنزعات التطويرية امللحوظة ,التوجه العاملي ويف دولة الكويت، ويف ظل   
 من االختبارات اإللكرتونية يف مدارس التعليم العام كوهنا خربا  الطموحة لوزارة الرتبية، يتوقع أن تظهر مناذج 

 -شأهنا شأن تبين أي فكرة حديثة  -ملبتدأ حوسبة التعليم. إال أن التوجه لتبين طرق حديثة للتقييم  مفيدا  
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وا كان  اثر وتداعيات ذلك التحول، ومدى تقبل األفراد طالاب  يتم ابندفاع ودون دراسة متأنية آلال جيب أن 
من عمل الدراسات املناسبة للتأكد من أن التحول إىل الصيغ  (. بل البد  Roger, 2003معلمني له ) مأ

كأن تتأثر نتائجه بعوامل نفسية أو   ,دوات القياسأر على فاعلية وكفاءة اإللكرتونية من التقييم ال يؤث   
و درجة قلقه من أوبية و أن يقيس متغريات أخرى غري التحصيل كقدرات الطالب احلاسأ ,شخصية

ر تؤث    –قد  –من دراسة موضوع التقييم اإللكرتوين واختبار العوامل اليت  احلاسوب أو غريها. وعليه فال بد  
 , عن مستواهم احلقيقيعلى أداء الطلبة يف االختبارات اإللكرتونية بغية التأكد من أن درجاهتم فيها تعرب   

 وليس متأثرة بعوامل أخرى. 
 ة الدراسة: مها -3

أن موضوع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم قد أشبع دراسة  على الرغم من
ندرة الدراسات املتعلقة يف جمال االختبارات اإللكرتونية  من قبل الباحثني الرتبويني، إال أنه يبدو جليا  

ا تبحث يف موضوع مل يعط حقه يف يف وطننا العريب. وتتجلى أمهية الدراسة احلالية يف أهن وخصوصا  
غياب الدراسات  م املقرتحات املناسبة بناء على نتائجها. وأتيت هذه الدراسة يف ظل   وابلتايل تقد    ,البحث

واليت أشارت إىل أن االختبارات احملوسبة  ,املنشورة –العاملية  –العربية واحمللية للبحث يف سياق األدبيات 
ورقية تتأثر بعوامل فردية وأخرى بيئية قد تعزز من كفاءة استخدام هذا النوع من شأهنا شأن االختبارات ال

االختبارات أو تعيق من حسن استخدامها. وميكن للمسؤولني ورامسي السياسات التعليمية االسرتشاد 
الواضح النقص  بنتائج هذه الدراسة فيما يتعلق ابستخدام التكنولوجيا للتقييم. كما ميكن للدراسة، يف ظل   

ع جماالت وأن توس    ,لدراسات مماثلة يف هذا اخلصوص، أن تكون منطلقا   -احمللية والعربية  –للدراسات 
 البحث يف جمال التقييم اإللكرتوين. 

  سئلة الدراسة: -4
من العوامل قد وجد أن هلا أثرا على األداء يف االختبارات احملوسبة. منها ما  يف ضوء ما تقدم، فإن عددا  

ومنها ما يتعلق خبصائص االختبار االلكرتوين. وعليه، فإن  ,علق ابلطالب من عوامل دميوغرافية ونفسيةيت
 الدراسة احلالية حتاول اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:

هل يتأثر أداء الطالب يف االختبار االلكرتوين أبي من املتغريات )اجلنس، التخصص، امتالك جهاز 
 .(؟، القدرة على املراجعة وتغيري اإلجاابتملادة العلميةحاسوب خاص، طبيعة ا

 ويتفرع من هذا السؤال عدد من األسئلة الفرعية:
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الطالب يف االختبار االلكرتوين تعزى ملتغري  -1-4
 .اجلنس؟

تعزى ملتغري  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الطالب يف االختبار االلكرتوين -2-4
 .التخصص؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الطالب يف االختبار االلكرتوين تعزى ملتغري  -3-4
 .امتالك جهاز حاسوب خاص؟

 ات داللة إحصائية يف أداء الطالب يف االختبار االلكرتوين تعزى ملتغريذهل توجد فروق  -4-4
 .طبيعة املادة العلمية؟

صائية يف أداء الطالب يف االختبار االلكرتوين تعزى ملتغري هل توجد فروق ذات داللة إح -5-4
 .القدرة على مراجعة وتغيري اإلجاابت؟

 حدور الدراسة: -5
: اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصف احلادي عشر بقسميه العلمي احلدود البشرية -1-5

 واألديب يف مدارس التعليم العام بدولة الكويت. 
بعض العوامل اليت قد تؤثر على األداء يف االختبارات لى ع: كما اقتصرت احلدود املوضوعية -2-5

، وطبيعة املادة العلمية ،وامتالك حاسوب خاص ،والتخصص ،اإللكرتونية وهي اجلنس
 .والقدرة على املراجعة وتغيري اإلجاابت

قت هذه الدراسة خالل الفصل الثاين من العام الدراسي : طب   احلدود الزمانية -3-5
2010/2011 

هذه الدراسة يف جمموعة من املدارس الثانوية يف املناطق التعليمية  تق: طب   كانيةاحلدود امل -4-5
 بدولة الكويت. هامجيع

 ناطلحاه الدراسة: -6
 أينما وردت املصطلحات التالية يف هذه الدراسة فإن هلا معان إجرائية حمددة، وذلك كما يلي:

يت درج على استخدامها يف املدارس هي االختبارات الورقية املعروفة ال :االختبارات التقليدية -1-6
 ومؤسسات التعليم العايل.
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من خالل  يُقصد هبا االختبارات اليت تتم   االختبارات اإللكرتونية )أو االختبارات احملوسبة(: -2-6
وجييب الطالب عليها مباشرة  ,عرض بنود االختبار على الشاشة احلاسوب، حيث يتم  

 ح ، الفأرة ، شاشة اللمس(.ابستخدام أدوات اإلدخال )لوحة املفاتي
هو التحاق طالب الصف احلادي عشر أبحد القسمني العلمي أو : ختصص الطالب -3-6

 األديب.
: هو امتالك الطالب جلهاز حاسوب شخصي خاص به يف امتالك جهاز حاسوب خاص -4-6

 نقال(. -مكتيب  –كان نوع هذا اجلهاز )حممول   املنزل أاي  
 ا طار ال ظر : -7

ذا القسم جمموعة من املوضوعات اليت تساعد على وضع تصور عن يتناول الباحث يف ه
عند احلديث عن االختبارات االلكرتونية من التطرق إىل مفهوم االختبارات  بد   االختبارات االلكرتونية. وال

 .واتريخ البحث فيهااإللكرتونية وخصائصها ونشأهتا 
 نف تة االضتباراه االلخرتوناة -1-7

ى عن أو احملوسبة هي نسخ مطابقة لالختبارات الورقية التقليدية إال أهنا تؤد   االختبارات اإللكرتونية
طريق احلاسوب، حيث يقوم الطالب بقراءة األسئلة من الشاشة مباشرة واإلجابة عنها عن طريق أدوات 

 اإلدخال التقليدية )املاوس، لوحة املفاتيح، شاشة اللمس(.
 ( مها:Wang & Shin, 2010عني رئيسيني، )وتنقسم االختبارات اإللكرتونية إىل نو 

(: وهي اختبارات يتم Non Adaptive Testاالختبارات اإللكرتونية غري املتكيفة ) -1-1-7
سئلة فيها بشكل خطي متطابق مع النسخ التقليدية من نحية عدد استعراض األ

 االسئلة وترتيبها وطريقة عرضها على الشاشة.
(: وهي Computerized Adaptive Testاالختبارات االلكرتونية املتكيفة ) -2-1-7

االختبارات اليت تتكيف من نحية الصعوبة والسهولة مع مستوى املمتحن، حيث أن 
 درجة صعوبة السؤال املعروض تعتمد على إجابة السؤال الذي يسبقه. 

 :االضتباراه االلخرتوناة وعاتا نزااي -2-7
 :نزااي االضتباراه االلخرتوناة -1-2-7

خصائص فريدة ال تتوافر يف مكافئاهتا من االختبارات الورقية التقليدية. وقد  لكرتونيةلالختبارات اإل
 تطرق الكثري من الباحثني إىل مزااي االختبارات اإللكرتونية. وميكن تلخيص املزااي يف ثالثة حماور رئيسية:
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 خصائص االختبار: -1-1-2-7
 ;Roid, 1989تبارات التقليدية )إن إعداد االختبارات االلكرتونية أقل تكلفة على املدى الطويل من االخ

McDonald, 2002 ،)  حيث ميكن بفضل )بنوك األسئلة( إعادة عمل االختبار مرات عديدة بطريقة
 Vispoel et al., 2001; Pomplun etآلية دون احلاجة إىل بذل اجلهد والوقت يف عملية اإلعداد )

al., 2002 وفر الكثري من تكاليف الطباعة ونقت اهنأ(. كما( ل األوراقBennett, 2001 كما أنه ال .)
يف أقراص أو  حتفظ إلكرتونيا  ونتائجها يتطلب تكاليف وال مساحات ختزين ألوراق االختبار. فاالختبارات 

لكرتونية أكثر ن االختبارات اإلألبوصة. ويرى الكثري من الباحثني وحدات ختزين قد ال يتجاوز حجمها ا
 متعددة من االختبار مبا فيها األسئلة التفاعلية اليت تقيس مهارات حل   ألهنا تسمح إبعداد صيغ  صدقا  

 & Wise & Plake, 1989; Meadواليت ال ميكن لالختبار التقليدي عملها ) ,املشكالت املعقدة
Drasgow, 1993; Wainer, 1993; Huff & Sireci, 2001 ويرى .)Bennett (2001)  أن

وكذلك تصحيح بنودها إن دعت  ,سهولة مراجعتها واكتشاف األخطاءاالختبارات اإللكرتونية تتميز ب
احلاجة لذلك. ويذكر أيضا أن لالختبارات اإللكرتونية القدرة على تقدمي مثريات ديناميكية متعددة 

 الوسائط كالصوت والصورة والرسوم املتحركة وغريها دون احلاجة إىل أجهزة إضافية خاصة. 
 إجراءات التطبيق: -2-1-2-7

ختبارات اإللكرتونية بسهولة التطبيق وابملرونة ابلزمان واملكان. فكل ما حيتاجه املعلم هو توافر تتميز اال
 ;Zandvliet & Farragher, 1997جهاز حاسوب ميكن للطالب أن يستخدمه لتقدمي االختبار )

Roever, 2001  عمل مناذج متعددة وصيغ خمتلفة من االختبار يف ذات الوقت (. كما ميكن أيضا 
(Olsen et al., 1989; Vispoel, 2000  فمثال ،)  قد يكون الطالب الذين يقدمون االختبار ذاته يف

الوقت ذاته قد حصلوا على مناذج خمتلفة، وهو ما يعد ميزة أخرى فهو حيد من إمكانية الغش ونسخ 
 Youngانبه )اإلجاابت أثناء االختبار حيث أنه يظهر لكل طالب سؤال خمتلف عن زميله الذي خيرب جب

et al., 1996; Vispoel, 2000; Huff & Sireci, 2001( وقد أظهرت بعض الدراسات .)Spray 
et al. 1989; Mason et al., 2001 Bugbee & Bernt, 1990; Chin & Donn, 1991; 

Ogilvie et al. 1999).   ب وقتا  ألهنا تتطل أن الطالب يفضلون االختبارات االلكرتونية على الورقية نظرا 
( كوهنا CATأقصر من االختبار التقليدي. كما أن املمتحنني يفضلون االختبارات االلكرتونية املتكيفة )

 ,Dunkel) أو سهلة جدا   تزودهم أبسئلة تتناسب مع مستواهم، ال تتطلب منهم إجابة أسئلة صعبة جدا  
تسجيل اإلجاابت أقل  ( أن فرصة اخلطأ يفBugbee & Bernt, 1990(. وقد أظهرت دراسة )1997
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يف النسخ االلكرتونية من الورقية، فالطالب يقوم ابختيار اإلجابة على الشاشة مباشرة. وابلتايل، فكون 
ليل اإلجابة اخلاطئة يف ورقة اإلجابة دون قصد أمر ظالطالب على علم ابإلجابة الصحيحة، ولكنه يقوم بت

العالقة بني قلق االختبار وبني أن ( Stowell & Bennett, 2010، أظهرت دراسة )أقل احتمالية. أخريا  
 Powersاألداء يف االختبار أضعف يف االختبارات االلكرتونية منها يف االختبارات الورقية. كما خلص 

 قل من الذي يعايشونه عادة يف االختبارات الورقية. أ( إىل أن املمتحنني يعانون قلق اختبار 2001)
 نتائج االختبار: -3-1-2-7

الختبارات االلكرتونية أبهنا آلية التصحيح، وهو ما خيفف على املعلمني أعباء مجع األوراق تتميز ا
(. كما أنه Meijer & Nering, 1999; Niemeyer, 1999وتصحيحها ومراجعتها ورصد درجاهتا )

علمني مع االختبارات الطويلة واألعداد الكبرية اليت جتهد امل يقلل من أخطاء التصحيح والرصد، وخصوصا  
(Pomplun et al., 2002  عالوة على ذلك يتم .)   وفور انتهاء الطالب من أداء االختبار  التصحيح آنيا
(Wise & Plake, 1989; Bugbee & Bernt, 1990( ويذكر بعض الباحثني .)(Niemeyer, 

1999; Parshall & Balizet, 2001    ا يكون مزااي االختبارات اإللكرتونية أن تصحيحه أن من أهم
وال يتأثر بشخصانية املقيمني. وتساعد االختبارات  ألنه يتم إلكرتونيا   هملممتحنني مجيعل وموحدا   موضوعيا  

وتبني مواطن الضعف والقوة يف املختربين، حيث أهنا ميكن  ,االلكرتونية يف رسم صورة تفصيلية عن الطالب
 ;Vispoel et al., 2001اخلاطئة )يتجاوز عدد اإلجاابت الصحيحة و  مفصال   أن تقدم تقريرا  

Pomplun et al., 2002 .) هذه املعلومات ميكن استخدامها من قبل املعلمني لتفريد التدريس، وميكن
استخدامها من قبل مصممي املناهج لتصميم مناهج خاصة تناسب بعض الفئات من الطلبة 

(Davidson, 2003a  وأخريا .) االحتفاظ ابلسجالت والبيانت ملدة ، متكن االختبارات االلكرتونية من
ومراجعة السياسات بطريقة سهلة  ,طويلة، وميكن عن طريق تلك املعلومات عمل الدراسات واملقارنت

 (.Ryan et al., 2000) يذكر أو جهدا   وسريعة ال تتطلب وقتا  
 عاتا االضتباراه ا لخرتوناة: -2-2-7

االختبارات اإللكرتونية. ومع أن هذه يثري عدد من الباحثني بعض املالحظات واألسئلة حول 
ر على قرار الطلبة يف أداء ومل تؤث    ,لكرتونيةأهنا تعيق استخدام االختبارات اإلاملالحظات ال يبدو 

(، إال أنه ال ميكن التغافل عن وجودها عند Bernt & Bugbee, 1990االختبارات بصورة إلكرتونية )
 ونية. وميكن تلخيص تلك املالحظات يف ثالثة حماور رئيسة:التفكري ابلتحول إىل االختبارات اإللكرت 
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 خصائص االختبار: -1-2-2-7

نه ال ميكن التحقق من ألكرتونية موضع تساؤل، حيث ض الباحثني أن صدق االختبارات اإليرى بع
معلومات الطالب )ما صمم لقياسه( وليس مهاراهتم يف استخدام احلاسوب  أن االختبار يقيس فعال  

(Kobrin, 2000) كما أن القراءة من الشاشة مباشرة تتطلب عمليات عقلية خمتلفة عن تلك اليت .
 ,Sawakiتتطلبها القراءة التقليدية من الورقة مما قد يشكك يف تكافؤ االختبارات الورقية وااللكرتونية )

بشكل  –عيوب االختبارات اإللكرتونية هو كوهنا  أن من أهم    (Ryan et al., 2000)(. ويرى 2001
 ا ,من النوع املوضوعي، ومن املعروف أن إعداد هذا النوع من االختبارات يتطلب مهارة وتدريب –عام 

. كما أن قياس املهارات العليا أمر صعب يف االختبارات املوضوعية. ويضيف طويال   وابلتايل تستهلك وقتا  
(Davidson, 2003a أن من التحدايت اليت تواجه االختبارات اإللكرت ) ونية وحتد من تقبل املعلمني هلا

هو أن املعلم حيتاج إىل تدريب خاص على إعداد التقييم اإللكرتوين ومهارات تكنولوجيا املعلومات وإدارة 
االمتحانت. كما أن األسئلة وبنوك املعلومات حتتاج إىل املراجعة والتغيري الدائم حىت ال تستخدم أكثر من 

أن من عيوب االختبارات  (Meijer & Nering, 1999)ويذكر  . (Ban et al., 2001)الالزم  
إىل قواعد ( Hackers)اإللكرتونية هو موضوع األمان والوصول غري املشروع من قبل بعض اهلاكرز 

 البيانت واحلصول على األسئلة. 
 إجراءات التطبيق: -2-2-2-7

الختبارات التقليدية يضاف لكرتونية كل املشكالت احملتملة لمن اإلقرار أبن لالختبارات اإل ال بد  
أو تعطل  ,لكرتونية كاحتمال انقطاع التيار الكهرابئي أثناء االختباراملشكالت احملتملة يف البيئة اإل إليها

(. إن تعطل Bugbee & Burnet, 1990أو غريها ) ,أو إمكانية إصابته بفريوسات ,جهاز احلاسوب
ار هو أشبه ما يكون بضياع أوراق اإلجابة قبل تصحيحها احلاسوب أثناء أو فور االنتهاء من أتدية االختب

من قبل املعلمني. وهو ما يتطلب مراقبة أجهزة احلاسوب والربامج بدقة لتجنب األعطال أثناء االختبار 
وتوفري الدعم الفين الالزم للتدخل حال حدوث أي مشكالت. كما أن عدم توافر أجهزة احلاسوب أو 

 & Wise)يف بعض األماكن قد حيد من إمكانية تطبيق االختبارات االلكرتونية االتصال اجليد ابإلنرتنت 
Plake, 1989)وقد ذكر بعض الباحثني .  (Bracey, 1990; Webster & Compeau, 1996; 

Kobrin, 2000; Davidson, 2003a إىل عدم  -حال توافرها  –( جمموعة من العوامل اليت قد تؤدي
، منها عالقة قلق احلاسوب ابالختبار. فقد أظهرت بعض الدراسات أن ةرتونيموثوقية االختبارات االلك
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 (. كما توصلRussell et al., 2003درجات الطالب قد تتأثر مبستوى قلقهم من استخدام احلاسوب )
Legg & Buhr (1992 إىل أن حوسبة االختبارات قد تؤدي إىل فروق من النتائج مرجعها قلق )

إىل أن  طريقة عرض األسئلة على الشاشة، وعددها يف الشاشة الواحدة، وترتيبها ابإلضافة  االختبار.
 Greenوابلتايل يثري التساؤل حول موثوقيتها. وخيلص  ,دي إىل عدم تكافؤها مع االختبارات التقليديةؤ ي

et al. (1984إىل أنه ال ميكن اجلزم أبن درجة صعوبة السؤال ال تتأثر ابختالف الوسيط الذي ي ) عرض
وبعضها تبدو أصعب. كما  ,عليه )ورقة أو شاشة حاسوب(، فبعض األسئلة تبدو أسهل على احلاسوب
 يقررون أن سبب ذلك غري معلوم وحيتاج إىل مزيد من البحث الستكشافه. 

 نتائج االختبار: -3-2-2-7
لة لتقييم ها الباحثون هو احتمالية أن يعتمد املعلمون أكثر من الالزم على اآلر من أهم العيوب اليت ذك

. وتربز املشكلة بشكل أكرب يف االختبارات اليت (McMinn et al., 1999)الطالب وحتديد مستواهم 
وابلتايل فاألحكام  ,من األسئلة، أو تلك اليت مل تكن قد أعدت بشكل جيد كبريا    ال تتطلب عددا  

 ,Davidsonالشكوك )مستوى الطالب قد يشوهبا الكثري من  والقرارات املرتتبة عليها فيما خيص  
2003a لتقيم  -احلاسوب  –(. وبشكل عام، يرى الباحثون الرتبويون أن االعتماد على اآللة وحدها
أمر غري  -املتمثل يف املعلم  -واختاذ القرارات التعليمية حبقهم دون تضمني اجلانب اإلنساين  ,الطالب

 لذهنية للطالب. مقبول. حيث ال ميكن لآللة التعامل مع اجلوانب النفسية وا
 اخل تة:  -

إن التساؤالت اليت تثار حول االختبارات اإللكرتونية واملتمثلة يف العيوب آنفة الذكر قد تفسر 
أن مزااي  نه يبدو جليا  أالرتدد والبطء يف تقبل املعلمني والرتبويني لالختبارات اإللكرتونية والتحول هلا. إال 

عند اختاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب املشكالت  احملتملة هلا خصوصا  االختبارات االلكرتونية تفوق العيوب 
 (. Davison, 2003aاحملتملة، وكذلك التدريب اجليد ملعدي االختبار واملمتحنني )

 اتربخ البحث س االضتباراه االلخرتوناة: -3-7
ية هي النوع منذ بداايت تطوير أداوت القياس واالختبارات السيكولوجية املقننة، كانت الصيغ الورق

(. ومع تطور التكنولوجيا، وبعد ظهور Weiss & Kingsbury, 1984السائد هلذه االختبارات )
احلاسبات وانتشارها بشكل كبري، وبسبب اخنفاض تكاليفها وزايدة كفاءهتا، بدأت بعض النماذج من 

 كرتونية إىل فرتتني رئيسيتني:االختبارات االلكرتونية ابلظهور واالنتشار. وميكن تقسيم تطور االختبارات االل
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 (1985-1969الفرتة األوىل ) -1-3-7
يف أواخر الستينات وبداية السبعينات، كانت وزارة الدفاع األمريكية، وعلماء النفس اإلكلينيكيني هم 

خصائيني النفسيني، تزيد من كفاءة االختبار رواد تطوير االختبارات احملوسبة. ألهنا كما يرى األ
(. أما يف حقل الرتبية، فلم توجد Russell et al., 2003تتأثر بشخصانية املقيمني ) وموضوعيته، وال

ة النسخ . ويالحظ يف تلك الفرتة أنه أجريت العديد من الدراسات ملقارن1986دراسات تذكر قبل عام 
األساسي لكرتونية من مقاييس الشخصية ومقاييس الذكاء وغريها. وقد كان اهلدف التقليدية مع نظريهتا اإل

 من االختبارات وابلتايل صدق وثبات النسخ نيمن هذه الدراسات هو التأكد من تكافؤ هذين النوع
 (.Russell et al., 2003االلكرتونية من تلك املقاييس )

 وما بعده(: 1986الفرتة الثانية ) -2-3-7
ية وبدأت املدارس لكرتونية يف جمال الرتبهر بعض النماذج من االختبارات اإلبدأت بعد هذا التاريخ تظ

ومؤسسات التعليم العايل يف تقبل واستخدام هذا النوع من االختبارات. وإذا كانت الدراسات يف الفرتة 
بدأ  1986لكرتونية ونظرياهتا الورقية، فإنه بعد عام أتسيس التكافؤ بني االختبارات اإلاألوىل تركز على 

لكرتونية وحتد من تكافؤ تخدمني لالختبارات اإلداء املسر على أتركيز الباحثني على العوامل اليت قد تؤث   
 النوعني من االختبارات. 

 الدراساه السابقة: -8
اليت تناولت موضوع االختبارات اإللكرتونية من عدة  -األجنبية  -هناك العديد من الدراسات 

نهما، ركزت أخرى زت جمموعة من الدراسات على مقارنة النوعني لتأسيس التكافؤ بيجوانب. ففي حني رك  
على استكشاف العوامل اليت قد تؤثر على التكافؤ بني النوعني من االختبارات. وقد مت الرتكيز يف هذه 

 الدراسة على الدراسات اليت تناولت العوامل املؤثرة على تكافؤ االختبارات.
ة ( أثبتت وجود فروق يف نتائج االختبارات الورقيParshall & Komrey, 1993فدراسة ) -1-8

واحملوسبة تعزى ملتغريات دميوغرافية كاجلنس والعمر واخللفية العرقية. كما أن املعرفة ابلكمبيوتر، 
 ثر على األداء يف االختبارات احملوسبة. أواالجتاه حنو االختبارات احملوسبة مل يكن هلا أي 

أثناء  إجاابهتم( ملعرفة أثر متكني الطالب من مراجعة تغيري Vispoel, 2000ويف دراسة أجراها ) -2-8
اجعة وتغيري اإلجاابت مع لكرتوين يسمح ابملر إونية، قام مبقارنة نتائج اختبار لكرت االختبارات اإل
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أن نتائج الطالب يف  وعلى الرغم منال يسمح ابملراجعة وتغيري اإلجاابت.  لكرتوينإاختبار 
يف اجملموعتني كانوا  االختبارين مل يكن بينها اختالفات ذات داللة إحصائية، إال أن الطالب

يفضلون توافر هذه اخلاصية خالل االختبار. كما أن حتليل النتائج أظهر أن نسبة قليلة من 
كرب من نسبة أ تن نسبة التغيري لإلجاابت الصحيحة كانأالطالب قامت بتغيري إجاابهتا، و 

لطالب. كما مما أدى إىل حتسني أداء معظم ا 2.25:1التغيري إىل اإلجاابت اخلاطئة بنسبة 
أظهرت النتائج أن متكني الطالب من املراجعة أدى إىل حتسني األداء للطالب املتمكنني من 

 أكثر من قبل الطالب الذي يعانون من "قلق االختبار".  نه كان مفضال  أاملادة، و 
من طلبة  (27( وتضمنت )Mason, Patry, & Berstein, 2001ويف الدراسة اليت قام هبا ) -3-8

يف  كونه متطلبا  جود حافز للطالب ألخذ االختبار )نه يف حالة و أأظهرت النتائج اجلامعة، 
املقرر( ويف حالة توافر اخلصائص اخلاصة ابالختبار الورقي كمراجعة اإلجاابت وختطي بعض 

لكرتونية ونظرياهتا الورقية تكون متكافئة. وابلتايل ن االختبارات اإلإاألسئلة وتغيري اإلجاابت، ف
توجد فروق يف النتائج املتحصلة من نوعي االختبار. وقد خرجت الدراسة بتوصيات  فإنه ال

 .لكرتويناملناسبة عند إعداد االختبار اإل تتعلق بضرورة االهتمام بتوفري اخلصائص
( من طالب  اجلامعة هدفت 105( دراسة على )Clariana & Wallace, 2002أجرى ) -4-8

درجات الطالب بني  رقية ملعرفة ما إذا كان هناك فروق يفإىل مقارنة االختبارات احملوسبة والو 
لكرتونية والورقية. وعالقة بعض املتغريات كاجلنس واملعرفة ابلكمبيوتر واملعرفة االختبارات اإل

ابملادة والتنافس على األداء يف االختبار. وقد أثبتت الدراسة أن أداء الطالب يف االختبار 
أثبتت نتائج املقارنة عدم أتثري اإلملام ابحلاسب أو املنافسة أو  احملوسب أفضل من الورقي. كما

 واضحا   ظهر فارقا  أاجلنس على النتائج بني االختبارين. أما الدراية واإلملام مبحتوى االختبار فقد 
املعرفة ابملادة العلمية أفضل يف االختبار  يبني األداء يف االختبارين. حيث كان أداء الطالب ذو 

 ين.اإللكرتو 
يف الصف الثالث  ا  طالب 20( اليت أجريت على Sim & Horton, 2005) ويف دراسة -5-8

االبتدائي يف بريطانيا، ملعرفة الفروق بني أداء الطالب يف االختبار الورقي واحملوسب، وملعرفة 
% من الطالب كان أداؤهم أفضل يف 50اجتاهاهتم حنو االختبار احملوسب. أظهرت النتائج أن 

% كان أداؤهم 25% كان أداؤهم يف االختبار احملوسب أفضل. كما أن 25الورقي، واالختبار 
نه مل تظهر أي فروق يف أداء الطالب بشكل عام يف االختبارين ،  أيف االختبارين. إال  متماثال  
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كما أظهرت عدم وجود فروق بني أداء الذكور واإلنث. كذلك أظهرت النتائج تفضيل الطالب 
 سبة على االختبارات الورقية.و لالختبارات احمل

وطالبة من طالب  ( طالبا  47( اليت طبقت على )Akdemir & Oguz, 2008ويف دراسة ) -6-8
سبة، وملعرفة ما إذا كان هناك عالقة و اجلامعة يف تركيا ملعرفة مدى تكافؤ االختبارات الورقية واحمل

نه ال توجد فروق أنتائج الدراسة لكرتونية. وقد أظهرت نس وبني األداء يف االختبارات اإلبني اجل
يف درجات الطالب بني النوعني من االختبارات. كما أن الدراسة مل تظهر أي عالقة بني اجلنس 
وبني األداء يف االختبارات اإللكرتونية. وقد خلص الباحثان إىل نتيجة مفادها أن الصيغ 

تركيا وأوصوا بتعميمها على اإللكرتونية من االختبارات ستكون هي املستقبل لالختبارات يف 
 اجملتمع الرتكي ملا هلا من مزااي.

والية ب( بدراسة على طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن Kilgore, 2008كما قام ) -7-8
ر على االجتاهات واألداء يف الوالايت املتحدة، الستكشاف العوامل اليت تؤث   يف متشيجان 

ث عدة عوامل هي اجلنس، واملستوى االجتماعي، االختبارات اإللكرتونية. وقد درس الباح
وتوافر أجهزة احلاسوب، واالجتاهات حنو احلاسوب. وقد أظهرت النتائج عدم وجود عالقة بني 

لكرتونية. كما أن االجتاهات حنو املنزل واألداء يف االختبارات اإلتوافر أجهزة حاسوب يف 
ارات اإللكرتونية. كما أن الطالب ذوي أتثري على األداء يف االختب احلاسوب ليس هلا أي  

 ييف االختبارات اإللكرتونية من زمالئهم ذو  ضعف أداء  أاملستوى االجتماعي املنخفض كانوا 
اإلنث أثناء أداء االختبارات املستوى االجتماعي العايل. كما أن الذكور كانوا أكثر ثقة من 

 لكرتونية.اإل
 التعلاق على الدراساه السابقة: -9

لكرتونية، الرتبويون ملوضوع االختبارات اإل ا سبق االهتمام الكبري الذي يوليه الباحثونيتضح مم
وهو ما يدلل على أمهية املوضوع يف اجملال الرتبوي. ويالحظ أن الباحثني قد تناولوا عوامل خمتلفة بغية 

للوصول إىل درجة من  على األداء يف االختبارات اإللكرتونية ورغبة منهم –احملتمل  –التحقق من أثرها 
أن نتائج تلك الدراسات ليس بينها توافق، حبيث جند أن  - جليا   –املوثوقية فيها ويف نتائجها. ويتضح 

يف نتائج بعضها عن بعض. ففي حني تؤكد دراسة عالقة متغري ما ابألداء يف  هناك اختالفا بل وتعارضا  
ة ذلك املتغري ابألداء. لكن اإلطار العام هلا يشري إىل االختبارات اإللكرتونية، جند دراسة أخرى تنفي عالق
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ليس مبعزل عن عوامل فردية أو بيئية قد  - إمجاال   –لكرتونية داها أن األداء يف االختبارات اإلحقيقة مؤ 
 .أو إجيااب   ر فيه سلبا  تؤث   

 
 :ا اداناة ور را اهتا ن   اة الدراسة -10

 ن  ىل الدراسة: -1-10
عرفة عالقة األداء يف االختبار اإللكرتوين ببعض املتغريات الدميوغرافية. لذا فإن تسعى الدراسة احلالية مل 

( يعد املنهج األنسب هلذه 2003املنهج الوصفي االرتباطي، وهو أحد أنواع املنهج الوصفي )العساف، 
 الدراسة.  

 : ة الدراسةعا    -2-10
عشر يف مدارس التعليم العام وطالبة من طلبة الصف احلادي  ا  ( طالب521تكو نت العينة من )  

اختيار الطلبة بطريقة طبقية عنقودية؛ حرص فيها على متثيل اجلنسني يف مناطق  بدولة الكويت. وقد مت  
اثنويتني من كل منطقة تعليمية )مدرسة للذكور  مدرستنياختيار  عشوائيا   . وقد مت  هاالكويت التعليمية مجيع

كل مدرسة )صف علمي وصف أديب(. ومن مث تضمني مجيع   ومدرسة لإلنث(، مث اختيار صفني من
. ويبني اجلدول ( طالبا  23-19الطلبة يف تلك الفصول. وقد تراوح عدد الطالب يف كل صف ما بني )

 لبعض املتغريات الدميوغرافية. نة تبعا  ( توزيع أفراد العي   1)
 (:  ت بع  فرار العا ة  بعا لل تم اه الدميتغرافاة1 دول )

 ال سبة العدر تم اها 

 ا   
 %45.3 236 ذكور
 %54.7 285 إنث

 الت ا 
 %52.4 273 أديب
 %47.6 248 علمي

انت   حاستا س 
 ا  زل

 %84.6 441 نعم
 %15.4 80 ال

 : راا الدراسة -3-10
مت مجع بيانت الدراسة ابستخدام عدة أداوت: )أ( االختبار التحصيلي ملادة اللغة العربية؛ 

 االختبار التحصيلي ملادة اللغة اإلجنليزية؛ و)ج( االختبار التحصيلي ملادة اإلحصاء. و)ب( 
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 :وصف األداة -1-3-10
جنليزية واإلحصاء للصف احلادي ة ملواد اللغة العربية واللغة اإلاالستعانة ابالختبارات املوحد مت  

انة مبشرفني يف التخصصات عشر واملعتمدة من قبل التوجيه يف وزارة الرتبية. حيث قام الباحث ابالستع
سئلة املوضوعية للمواد املختارة من اختبارات الفرتة األوىل والثانية للفصل ألختيار جمموعة من االالثالث 

. وقد مت عمل ثالثة اختبارات )اختبار لكل مادة( حيتوي  2010/2011الدراسي األول للعام الدراسي 
أسئلة من أسئلة الصواب  10و  ,الختيار من متعددأسئلة من أسئلة ا 10) سؤاال   20منها على  كل  

بعد  –ويقوم الطلبة ابإلجابة عنها بتظليل اإلجابة الصحيحة على ورقة اإلجابة. وقد قام الباحث . واخلطأ(
)منوذج أ ، ب( مطابقتني للنسخة  بعمل نسختني إلكرتونيتني -التأكد من صدق وثبات االختبارات 

، يقوم الطالب ابإلجابة عن األسئلة فيها عن هالرتتيب نفسو على ذات األسئلة الورقية من االختبار حتتوي 
 طريق اختيار اإلجابة الصحيحة بواسطة فأرة الكمبيوتر، حيث:

ويتمكن الطالب فيها من املراجعة وختطي  ,يف منوذج )أ(، تعرض األسئلة ابلكامل يف شاشة واحدة -
 .ة يف أي وقت خالل زمن االختباروالعودة هلا الحقا ، وتغيري اإلجاب ,األسئلة

يف الشاشة الواحدة، وال يظهر السؤال التايل إال بعد  ا  واحد سئلة سؤاال  يف منوذج )ب(، تعرض األ -
وال ميكن للطالب أن يقوم ابملراجعة أو ختطي األسئلة والعودة جابة واعتماد السؤال الذي يسبقه. إ

 ا والذهاب للسؤال التايل.  اإلجاابت بعد اعتمادههلا الحقا ، وال تغري   
لكرتونية من االختبار على موقع الباحث للتعليم اإللكرتوين على االنرتنت وقد وضعت النسخ اإل

(ithraa.com). 
 :صدق األداة -2-3-10
 Faceوهو الصدق الظاهري ) ,عتمد الباحث على واحد من أشهر طرق قياس الصدق وأكثرها انتشارا  ا

Validity), ومناسبة لقياس ما يراد قياسه ) ,دو األداة مالئمةويعين إىل أي مدى تبWalsh & Betz, 
على جمموعة من املختصني ليقوموا بتقدير مدى  ةعادة عرض األدا (. ولقياس الصدق الظاهري، يتم  1995

عملها بواسطة مشرفني  (. وحيث أن االختبارات قد مت  Ebel, 1972متثيل البنود للصفة املراد قياسها )
اختيارها مبعرفة املشرفني من نسخ موحدة ومعتمدة من  سئلة مت  يف املواد املذكورة، وحيث أن األمتخصصني 

قبل التوجيه يف وزارة الرتبية، فقد اطمأن الباحث من حتقق درجة صدق مرحية لألدوات. وقد عرضت 
بدوا أالثانوية وقد  يف بعض املدارس على عدد من معلمي املواد املختصني –زايدة يف التأكد  –االختبارات 

 موافقتهم على حمتواها. 
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 :ثبات األداة -3-3-10
(، وهي من الطرق شائعة Split Halfحساب الثبات ابستخدام طريقة التقسيم النصفي ) مت  

و قلة املوارد أ ,يف الظروف اليت يتعذر فيها تطبيق االختبار أكثر من مرة كضيق الوقت خصوصا  االستخدام 
يف هذه الطريقة تطبيق االختبار مرة واحدة على جمموعة  (. ويتم  Cohen & Swerdlik, 2001املادية )

 Odd-Evenسئلة إىل نصفني بطريقة معينة، أشهرها ما يطلق عليه )مث يتم تقسيم األ ,من األشخاص
reliability), خر )سئلة الفردية يف نصف والزوجية يف النصف اآلوفيه توضع األKaplan & 

Saccuzzo, 2001ن مث يتم  (، وم ( حساب معامل االرتباطr .ما بني درجات النصفني ) 
حدى املدارس الثانوية إنث إتطبيق االختبارات على صفني خمتلفني )أديب وعلمي( يف  وقد مت  

 41. وكان جمموع الطلبة 2010/2011خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي 
نصف. ويبني  ( بني درجيت كل   rوحساب معامل االرتباط ) ,اختبار إىل نصفني ل   تقسيم ك طالبة. وقد مت  

 اختبار. ( معامل االرتباط بني نصفي كل   2اجلدول )
 اضتبار ( بني نافي ك    r(: نعان  االر باط )2 دول )

 (rنعان  االر باط ) االضتبار
 0.77 اللمة العرباة
 0.79 اللمة ا جنلازبة
 0.76 ا حاا 

 
  أن قيمة االرتباط تعد  واليت تبني    ,Cohen (1988)وابلرجوع إىل اإلرشادات اليت اقرتحها   

|، وكبرية إذا جتاوزت 0.49| و |0.30|، ومتوسطة ما بني |0.29صغرية إذا قلت عن |
ا ومتكن من االعتماد عليه ,تعطي الثقة يف األداة |، يتضح أن قيمة معامل االرتباط عالية جدا  0.50|

 يف إجراء الدراسة.
 :ا عا ة ا حاائاة -4-10

يف هذه الدراسة استخدام جمموعة من األساليب واالختبارات اإلحصائية للتعامل مع  مت  
 البيانت: 

 & frequencies( والتكرارات والنسب املئوية )descriptive statisticsاإلحصاء الوصفي )
percentage) .ألغراض وصفية 
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 للتأسيس لثبات األدوات )االختبارات التحصيلية(. (rمعامل االرتباط ) -
 ( لإلجابة عن أسئلة الدراسة.ANCOVAحتليل التباين املصاحب األحادي ) -
( للمقارنت البعدية يف حال وجود خالفات بني Bonferroniاالختبار البعدي ) -

 اجملموعات 
 :ر را اه الدراسة -5-10

ابالتفاق مع  2010/2011الدراسي قام الباحث مع هناية الفصل الدراسي األول للعام 
مشريف ومدرسي املدارس املختارة بتحديد موعد للتطبيق، وقد حرص الباحث على ان يكون التطبيق 

 –مشكورين بتطبيق االختبار القليب  همن مجيعو خالل الشهر األول من بدء الفصل الثاين. وقد قام املعلم
احملدد. وبعد مرور أسبوعني على التطبيق األول، قام خالل االسبوع األول من الفصل الدراسي  –الورقي 

طالب  تزويد كل    حيث مت   ,املعلمون إبخضاع الطلبة للنسخة اإللكرتونية من االختبار يف خمترب املدرسة
 -بكلمة مرور للدخول إىل النسخة اإللكرتونية يف املوقع. وقد مت توزيع طلبة كل فصل بطريقة عشوائية 

 النموذجني اإللكرتونيني )أ، ب(.على  -إلكرتونية 
 :نتائىل الدراسة -11

استخدام األساليب اإلحصائية الختبار الفروق بني اجملموعات  لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت  
املستقلة. وحيث أنه من احملتمل أن يكون املتغري التابع )األداء يف االختبار اإللكرتوين( قد أتثر ببعض 

هنا من استخدام إجراء إحصائي يسمح ابكتشاف  (، فال بد  covariateاملتغريات املصاحبة )
(. Pallant, 2001ثر املتغريات املصاحبة )أمن  -إحصائيا   –االختالفات بني اجملموعات مع التخلص 

. األسئلة( لإلجابة عن ANCOVAاستخدام اختبار حتليل التباين املصاحب أحادي االجتاه ) لذا فقد مت  
ض عمليات التحقق املبدئية للتأكد من عدم خمالفة الفرضيات الالزمة الستخدام هذا إجراء بع وقد مت  

( بغية covariateالتعامل مع درجة التحصيل يف االختبار الورقي كمتغري مصاحبة ) االختبار. وقد مت  
 التخلص من أثره على األداء يف االختبار اإللكرتوين.  وفيما يلي استعراض للنتائج:

بة السؤال ا ول: ه   ت د فرو  ذاه راللة رحاائاة س  را  الط ا س االضتبار ر ا -11-1
 االلخرتوين  عزة  تم  ا   ؟

( ما بني ANCOVAإجراء اختبار حتليل التباين املصاحب أحادي االجتاه ) لإلجابة عن هذا السؤال، مت  
 ( نتائج هذا التحليل:3وين. ويبني جدول )الذكور واإلنث إلجياد الفروق يف األداء يف االختبار اإللكرت 
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(  جيار الفرو  س ا را  س ANCOVAنتا ة اضتبار حتلا  التبابط  حار  االجتاه ) :(3 دول )

  تم  ا    االضتبار ا لخرتوين  بعاً 

 Sig 2Partial Eta درجات احلرية Fقيمة  االحنراف املعياري املتوسط العدد اجلنس

 17.245 68.531 236 ذكور
0.121 1,518 0.728 0.000 

 17.55 68.725 285 إنث
( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات الذكور واإلنث يف 3يتضح من جدول )

 ويؤكد ذلك أيضا  .  [F(1,518)=0.121, p=0.728, partial eta2= 0.000]االختبار اإللكرتوين 
واليت تدل على أن حجم التأثري ( partial eta2=0.000إيتا تربيع اجلزئية )حجم التأثري واملتمثل يف قيمة 

حيث حدد اإلرشادات التالية  .Cohen ((1988للمعايري اليت وضعها  وفقا   ملتغري اجلنس يعد معدوما  
= أتثري كبري(. وهذا يعين 0.14= أتثري متوسط، 0.06= أتثري ضئيل، 0.01لتفسري قوة حجم التأثري: )

 نس ليس له أتثري على األداء يف االختبار اإللكرتوين. أن اجل
ر ابة السؤال الثاين: ه   ت د فرو  ذاه راللة رحاائاة س  را  الط ا س االضتبار  -11-2

 االلخرتوين  عزة  تم  الت ا ؟
( ANCOVAإجراء اختبار حتليل التباين املصاحب أحادي االجتاه ) لإلجابة عن هذا السؤال، مت  

( نتائج 4ا بني التخصص العلمي واألديب إلجياد الفروق يف األداء يف االختبار اإللكرتوين. ويبني جدول )م
 هذا التحليل:

(  جيار الفرو  س ا را  س ANCOVAنتا ة اضتبار حتلا  التبابط  حار  االجتاه ) :(4 دول )
  تم  الت ا  االضتبار ا لخرتوين  بعاً 

 Sig Partial درجات احلرية Fقيمة  االحنراف املعياري املتوسط العدد اجلنس
2Eta 

 18.02 68.67 273 أديب
0.015 1,518 0.902 0.000 

 16.69 68.601 248 علمي
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( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات التخصصات العلمية 4يتضح من جدول )
ويؤكد .  [F(1,518)= 0.015, p=0.902, partial eta2= 0.000]واألدبية يف االختبار اإللكرتوين

( واليت تدل على أن partial eta2=0.000حجم التأثري واملتمثل يف قيمة إيتا تربيع اجلزئية ) ذلك أيضا  
. وهذا يعين Cohen ((1988للمعايري اليت وضعها  وفقا   حجم التأثري ملتغري التخصص يعد معدوما  

 داء يف االختبار اإللكرتوين. ختصص الطالب ليس له أتثري على األ
ة س  را  الط ا س االضتبار ر ابة السؤال الثالث: ه   ت د فرو  ذاه راللة رحاائا -3-11

 لخرتوين  عزة  تم  انت   حاستا ضاع؟ا 
 (ANCOVAإجراء اختبار حتليل التباين املصاحب أحادي االجتاه ) لإلجابة عن هذا السؤال، مت  

وذلك  خاصا   والطالب الذين ال ميتلكون جهازا   ,ميتلكون جهاز حاسوب خاصما بني الطالب الذين 
 ( نتائج هذا التحليل:5إلجياد الفروق يف األداء يف االختبار اإللكرتوين. ويبني جدول )

(  جيار الفرو  س ا را  س ANCOVAنتا ة اضتبار حتلا  التبابط  حار  االجتاه ) :(5 دول )
  تم  انت     ا  حاستا  بعاً االضتبار ا لخرتوين 

امتالك 
 حاسوب

 Sig 2Partial Eta درجات احلرية Fقيمة  االحنراف املعياري املتوسط العدد

 17.417 68.622 441 نعم
0.017 1,518 0.897 0.000 

 17.01 68.722 80 ال
ذين ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات الطالب ال5يتضح من جدول )
 ,F(1,518)= 0.017, p=0.897]هبم  خاصا   والذين ال ميلكون جهازا   ,ميلكون جهاز حاسوب خاص

partial eta2= 0.000]   حجم التأثري واملتمثل يف قيمة إيتا تربيع اجلزئية ) . ويؤكد ذلك أيضاpartial 
=0.0002etaوفقا   د معدوما  ( واليت تدل على أن حجم التأثري ملتغري امتالك جهاز حاسوب خاص يع 

 .Cohen ((1988للمعايري اليت وضعها 
ة س  را  الط ا س االضتبار ر ابة السؤال الرابع: ه   ت د فرو  ذاه راللة رحاائا -4-11

 لخرتوين  عزة  تم  طباعة ا ارا العل اة؟ا 
لإلجابة عن هذا السؤال، مت إجراء اختبار حتليل التباين املصاحب أحادي االجتاه 

(ANCOVA ما بني درجات الطالب يف املواد املختلفة إلجياد الفروق يف األداء يف االختبار )
 ( نتائج هذا التحليل:6اإللكرتوين. ويبني جدول )
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(  جيار الفرو  س ANCOVAنتا ة اضتبار حتلا  التبابط  حار  االجتاه ) :(6 دول )

 ساة تم  ا ارا الدرا ا را  س االضتبار ا لخرتوين  بعاً 
 Sig 2Partial Eta درجات احلرية Fقيمة  االحنراف املعياري املتوسط العدد املادة

 19.244 70.779 521 اللغة العربية

 21.045 69.358 521 اللغة اإلجنليزية 0.026 0.000 2,1559 20.786

 18.782 65.774 521 اإلحصاء
ائية بني درجات الطالب يف املواد ذات داللة إحص ( أن هناك فروقا  6يتضح من جدول )

. وبعمل املقارنت البعدية  [F(2,1559)= 20.786, p=0.000, partial eta2= 0.026]املختلفة
(post hocأظهرت النتائج ،)  نتائج اختبار(Bonferroni)  أن أداء الطالب يف مادة اإلحصاء خيتلف

يف حني مل خيتلف األداء يف ماديت اللغة العربية واللغة  هم يف ماديت اللغة العربية واللغة اإلجنليزية.ئعن أدا
اإلجنليزية عن بعضهما. حيث كان األداء يف مادة اإلحصاء أضعف من األداء يف ماديت اللغة العربية واللغة 

 اإلجنليزية.
ر ابة السؤال اخلان : هة   ت ةد فةرو  ذاه راللةة رحاةائاة س  را  الطة ا س االضتبةار  -5-11

 نرا عة و ما  ا  ا ه؟رنخاناة زة  تم  االلخرتوين  ع
( ANCOVAإجراء اختبار حتليل التباين املصاحب أحادي االجتاه ) لإلجابة عن هذا السؤال، مت  

وذلك إلجياد الفروق يف األداء بني الطالب  ,ما بني نتائج النموذجني )أ( و )ب( من االختبار اإللكرتوين
 ( نتائج هذا التحليل:7دول )يف االختبار اإللكرتوين. ويبني ج

(  جيار الفرو  س ا را  س ANCOVAنتا ة اضتبار حتلا  التبابط  حار  االجتاه ) :(7 دول )
  ا ها را عة و ما  ا رنخاناة  تم   االضتبار ا لخرتوين  بعاً 

القدرة على املراجعة 
 وتغيري االجاابت

 املتوسط العدد
االحنراف 
 املعياري

 Fقيمة 
رجات د

 احلرية
Sig 

Partial 
2Eta 

 19.72 70.04 796 نعم
63.996 1,1560 0.000 0.039 

 19.79 67.18 767 ال
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خذوا أ( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات الطالب الذين 7يتضح من جدول )
ن ذج )ب( الذي ال ميك  جاابت، وبني الطالب الذين أخذوا منو ن من املراجعة وتغيري اإلمنوذج )أ( الذي ميك  

. ومبراجعة F(1,1560)= 63.996, p=0.000, partial eta]2 [0.039 =من املراجعة وتغيري اإلجاابت 
املتوسطات احلسابية لدرجات الطالب يف النموذجني، يتبني أن متوسط أداء الطالب يف منوذج )أ( 

. مما يدل على أن الطلبة (67.17( كان أكرب من متوسط األداء يف النموذج )ب( )م=70.04)م=
الذين كان هلم القدرة على املراجعة وتغيري اإلجاابت كان أداؤهم أفضل من الطالب الذين مل يتمكنوا من 

 املراجعة وتغيري اإلجاابت.
 :حتلا  ال تائىل -12

اجلننننس: أظهنننرت نتنننائج الدراسنننة احلالينننة أننننه ال توجننند فنننروق ذات داللنننة إحصنننائية يف  -12-1
لصف احلادي عشر بني الذكور واإلنث يف االختبار اإللكرتوين. وتتفق نتائج الدراسة منع درجات طالب ا

 ( وSim & Horton, 2005) و ,(Clariana & Wallace, 2002)كننل مننن   ةنتننائج دراسنن
(Akdemir & Oguz, 2008),  عالقننة بننني اجلنننس وبننني األداء يف االختبننارات  الننيت مل تظهننر أي  و

واليت أثبتت  ,(Parshall & Komrey, 1993)ا تتعارض مع ما توصلت إليه دراسة اإللكرتونية. كما أهن
 ,أفضنل للنذكور ( النيت أظهنرت أداء  Kilgore, 2008وجنود فنروق يف األداء تعنزى ملتغنري اجلننس، ودراسنة )

ة أن وثقنة أكننرب يف االختبنار االلكننرتوين منن اإلنث. ويالحننظ منن نتننائج الدراسنة احلاليننة والدراسنات السننابق
 مل يننتم الفصننل يف عالقتهننا ابألداء يف االختبننارات اإللكرتونيننة. وهننو مننا يتمننن العوامننل النن عامننل اجلنننس يعنند  
دت لوجنننود أسنننباب النننيت داء واألعمنننق للوقنننوف علنننى العالقنننة احلقيقينننة بنننني اجلننننس واألأيتطلنننب دراسنننات 

 الفروق.
توجنننند فننننروق ذات داللننننة ختصنننص الطالننننب: أظهننننرت نتنننائج الدراسننننة احلاليننننة أننننه ال   -12-2 

إحصننائية بننني درجننات التخصصننات العلميننة واألدبيننة يف االختبننار اإللكننرتوين. وقنند يكننون السننبب يف ذلننك 
ال إن اختلفت يف نوعية املنواد إعدم وجود اختالفات عملية متعلقة ابحلاسوب بني التخصصني. فالدراسة و 

لتطبيقننننات احلاسننننوب. بعكننننس طننننالب  فننننا  خمتل يف طبيعتهننننا ال تتطلننننب اسننننتخداما   -للتخصصننننني  –أهنننننا 
يف  الكليننننات والتخصصننننات املختلفننننة علننننى املسننننتوى اجلننننامعي حيننننث يعنننند احلاسننننوب واسننننتخدامه أساسننننيا  

وابلتننننايل قنننند يننننؤدي إىل  ,أكثننننر للحاسننننوب ة. ممننننا يننننؤدي إىل ألفننننة أكننننرب واسننننتخداما  يننننلمعالتخصصننننات ال
طننننالب املرحلننننة الثانويننننة ال خيتلفننننون يف التعننننرض . أن اختالفننننات يف األداء عننننند تقنننندمي االختبننننار إلكرتونيننننا  
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ال تعتمد علنى احلاسنوب ، وكنال القسنمني مخنذ مقنرر  –العلمي واألديب  –للحاسوب فاملواد يف القسمني 
 احلاسوب  ذاته. 

امتالك جهاز حاسوب: أظهرت نتائج الدراسة احلالية أنه ال توجد فروق ذات داللة  -12-3
هبم.  خاصا   والذين ال ميلكون جهازا   ,الذين ميلكون جهاز حاسوب خاصإحصائية بني درجات الطالب 

( من أنه ال توجد عالقة بني توافر أجهزة Kilgore, 2008وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إليه )
 . لكرتونيةزل وبني األداء يف االختبارات اإلحاسوب خاصة يف املن

أكثر وألفة أكرب مع احلاسوب. وهي  استخداما   – الغالب يف –إن امتالك جهاز حاسوب خاص قد يعين 
يف األداء يف االختبننننارات  مننننن العوامننننل املننننؤثرة إجيننننااب   –أي االسننننتخدام املتكننننرر واأللفننننة مننننع احلاسننننوب  –

(. وقد وجدت بعض الدراسات أن األشنخاص Ward, Hooper, & Hannafin, 1989اإللكرتونية )
أداؤهنننم يف االختبنننار االلكنننرتوين أسنننوأ منننن نظنننرائهم ذوي اخلنننربة الكبنننرية لننني اخلنننربة منننع احلاسنننوب يكنننون يقل
(Russell et al., 2003 ووجد .)Clariana & Wallace  (2002)    املتغنريات النيت كنان  أن من أهنم

علننى األداء هنني املعرفننة ابلكمبيننوتر. وقنند خلصنا إىل أن الطننالب األقننل خننربة ابلكمبيننوتر، لننن يكننون  ثننر  أهلنا 
أن الطننالب النننذين  Watson (2001)كمننا ميكننن أن يكننون يف البيئنننة التقليديننة. كمننا وجنند   جينندا  أداؤهننم 

يسننتخدمون الكمبينننوتر بشنننكل متكنننرر ميكننن أن يسنننتفيدوا أكثنننر منننن الننربامج احملوسنننبة. وقننند خلنننص إىل أن 
نية، خاصة إن مل لكرتو ؤثر على األداء يف االختبارات اإلاملعرفة واإلملام ابلكمبيوتر هي أهم عامل ممكن أن ي

 يكن هناك إملام ابملادة العلمية أو مع الطالب ذوي املستوايت الضعيفة. 
إال أن نتنننائج هنننذه الدراسنننة مل تنننؤد إىل نتيجنننة مماثلنننة، فقننند أظهنننرت نتائجهنننا أن ال فنننروق يف األداء بنننني منننن 

األلفة مع احلاسوب ال ومن ال ميتلكون. وميكن تفسري ذلك أبن االستخدام املتكرر و  خاصا   ميتلكون جهازا  
يتحقنق فقنط عننند امنتالك جهنناز حاسنوب خنناص. فنيمكن للطننالب اسنتخدام احلاسننوب بشنكل متكننرر يف 

 املنزل أو يف بيت قريب أو عند صديق أو يف املقاهي اخلاصة أو يف خمتربات املدرسة.
لة إحصائية ذات دال طبيعة املادة العلمية: أظهرت نتائج الدراسة احلالية أن هناك فروقا   -12-4

بني درجات الطالب يف املواد املختلفة. وقد بينت النتائج أن األداء يف املواد النظرية )اللغة العربية واللغة 
اإلجنليزية( كان أفضل من األداء يف املادة التطبيقية )اإلحصاء(. وقد يكون السبب يف ذلك أن املواد 

لكرتونية. وقد أظهرت عدة دراسات نتائج ت اإليف البيئا التطبيقية حتتاج إىل مساحة للحل ال تكون متوافرة
تدعم يف جمملها نتائج الدراسة احلالية وتفسر ما توصلت إليه من فروق يف األداء بني املواد املختلفة. فقد 

 ,.Weldon et alيكون السبب يف االختالف ما بني املواد النظرية والتطبيقية ما توصلت إليه دراسة )
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املسائل  املشكالت، وابلتايل فحل   العرض على احلاسوب يقلل قدرة الفرد على حل    ( من أن 1985
 & Krukيكون أصعب يف االختبارات اإللكرتونية. كما وجد  –كما يف مادة اإلحصاء   –الرايضية 
Muter (1984  أن القراءة من الشاشة أتخذ وقتا  ) أطول من القراءة من املواد املطبوعة على ورق، ووجد 

Wright & Lickorish (1983 )نه من األصعب اكتشاف األخطاء من الشاشة مباشرة. وهو ما قد أ
لكرتونية للمواد التطبيقية. وقد تكون القراءة من الشاشة مباشرة لى أداء الطالب يف االختبارات اإليؤثر ع

وهي يف املسائل (. Mourant et al.,1981للطالب من القراءة التقليدية كما أشار ) أكثر إجهادا  
 . إجهادا  الرايضية أكثر 

لكرتونية له أمهية كبرية يف جودة االختبارات. حيث جيب ام بتصميم االختبارات اإلمإن االهت
االهتمام بطريقة عرض األسئلة على الشاشة، والتحدي عند عرض املسائل احلسابية املعقدة اليت تتطلب 

 من املخترب مساحة إضافية للحل.
املراجعة وتغيري اإلجاابت: أظهرت نتائج الدراسة احلالية أنه توجد فروق ذات  نيةإمكا -12-5

خذوا منوذج )أ( الذي ميكن من املراجعة وتغيري اإلجاابت، أداللة إحصائية بني درجات الطالب الذين 
روق الف توبني الطالب الذين أخذوا منوذج )ب( الذي ال ميكن من املراجعة وتغيري اإلجاابت. وقد كان

( اليت أظهرت عدم وجود اختالفات Vispoel, 2003وهو ما يتعارض مع دراسة )لصاحل النموذج )أ(. 
ذات داللة إحصائية بني االختبار الذي يسمح ابملراجعة وتغيري اإلجاابت والذي ال يسمح. إال أن 

ر سليب على أداء ثأمراجعة وتغيري اإلجاابت هلا  إمكانيةأظهرت دالئل على أن عدم دراسات أخرى عدة 
( Vispoel et al., 1992(.  فقد وجد )Wise & Plake, 1989الطالب يف االختبارات االلكرتونية )

 ن من أداء املختربين، وقد مت  على سبيل املثال أن متكني املخترب من مراجعة اإلجاابت وتغيريها قد حس  
أن االختبارات االلكرتونية اليت متكن من تفضيله بشدة من قبل املختربين. وقد خلص إىل نتيجة مفادها 

 ,Wise & Plake. كما الحظ )هاواليت ال متكن من املراجعة قد ال تؤدي إىل النتائج نفس ,املراجعة
( وجود ثالث خصائص أساسية يف االختبار الورقي جيب أن توضع يف االعتبار عند تصميم 1989

الفرصة لتخطي سؤال ما وإجابته يف وقت الحق؛ )ب(  االختبارات االلكرتونية وهي: )أ( إعطاء املخترب
 ,.Lunz et alتغيري اإلجاابت. أما ) إمكانية؛ و)جن( ها سابقا  نت اإلجابة عالفرصة ملراجعة األسئلة اليت مت  

لكرتوين. وقد ن من أدائهم يف االختبار اإل( فريى أن إعطاء الطالب فرصة ملراجعة إجاابهتم قد حتس   1992
حيسنوا من إجاابهتم يف االختبار عندما أعطوا  من الطالب استطاعوا أن   %(32ئج دراسته أن )أظهرت نتا

 الفرصة ملراجعة إجاابهتم وتغيريها.
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لكرتونية مل يدرس ابلشكل الكايف تغيري اإلجابة يف االختبارات اإل ومع أن حرمان املخترب من
راسات قد أجريت على أتثري تغيري اإلجابة يف والوايف خالل السنوات املاضية، إال أن الكثري من الد

( يف أن املخترب سيحصل على Mueller & Waaser, 1977االختبارات الورقية، وقد خلصها )
على  قياسا   -درجات أكثر من اليت سيخسرها عندما يسمح له بتغيري اإلجاابت. وميكن القول 

أداء املختربين يف جيايب على إثر أصية مهمة هلا أن القدرة على تغيري اإلجاابت خا -االختبارات الورقية 
 لكرتونية.االختبارات اإل

حبثها يف هذه الدراسة، فإن  اليت مت   هام، يالحظ أن من بني العوامل مجيعولتلخيص ما تقد  
عاملي طبيعة املادة العلمية والقدرة على املراجعة وتغيري اإلجاابت هي العوامل املؤثرة على األداء يف 

عند الرغبة للتحول إىل االختبارات  احلسبانختبارات اإللكرتونية. مما يعين أنه جيب وضعها يف اال
من توافر اخلصائص املتوافرة يف االختبارات التقليدية كالقدرة على املراجعة وتغيري  اإللكرتونية. فال بد  

 هاذلك ال يناسب املواد مجيعجاابت. كما جيب احلذر عند الرغبة يف التحول اإللكرتوين، فرمبا كان اإل
 اليت حتتاج إىل مساحة للحل.  وخصوصا  
  تتااه الدراسة -13

 يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث ابآليت :
وإدراجها ضمن اخلطط التكنولوجية  ,إوالء اهتمام أكرب حبوسبة أدوات القياس واالختبارات -1-13

 لوزارة الرتبية.  
علمني على االستفادة منها نظرا لكفاءهتا ومزاايها وحث امل ,تعميم االختبارات اإللكرتونية -2-13

 املتعددة.
التدريب اجليد للمعلمني ومعد  ي االختبارات, وذلك لتجنب املشكالت احملتملة  -3-13

 لالختبارات اإللكرتونية. 
لكرتونية ابخلصائص اليت جيب توافرها يف االختبارات  الهتمام عند تصميم االختبارات اإلا -4-13

 جاابت.وتغيري اإلعة والتخطي كالقدرة على املراج
واليت ال تتطلب عمليات معقدة أو مساحة  ,البدء يف التحول اإللكرتوين ابملواد النظرية -5-13

 إضافية للحل.
وإجياد الطرق ملعاجلتها  ,رة على األداء يف االختبارات اإللكرتونيةالرتكيز على العوامل املؤث    -6-13

 والتخلص من آاثرها.
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واليت مل تفصل الدراسات  ,على األداء ةر عض العوامل املؤث   إجراء دراسات متعمقة يف ب -7-13
 آباثرها كعامل اجلنس.

إجراء املزيد من الدراسات املتعلقة ابالختبارات اإللكرتونية عامة كوهنا من املوضوعات اليت   -8-13
 مل تعط حقها من البحث يف البيئة العربية واحمللية. 

رة يف األداء يف ث يف العوامل املؤث   إجراء دراسات على فئات ومستوايت أخرى للبح  -9-13
 االختبارات اإللكرتونية.



 2016 -العدد الثالث  -المجلد الرابع عشر ……. .................... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 167 

 ا را ع
 ا را ع العرباة 

اخلنننزي، فهننند والزكنننري، حممننند. )قيننند النشنننر(. تكنننافؤ االختبنننارات اإللكرتونينننة منننع الورقينننة يف  -
قيننناس التحصنننيل الدراسننني: دراسننننة جتريبينننة علنننى طلبنننة كليننننة الرتبينننة جبامعنننة الكوينننت. جملننننة 

 ليج واجلزيرة العربية.دراسات اخل
(. املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية. الرايض: مكتبة 2003العساف، صاحل ) -

 .العبيكان
 ا را ع ا   باة

- Akdemir, O., & Oguz, A. (2008). Computer-based testing: An 
alternative for the assessment of Turkish undergraduate students. 
Computers & Education, 51(3), 1198-1204. 

- Al-Gahtani, S. S. (2003). Computer technology adoption in Saudi 
Arabia: Correlates of perceived innovation attributes. Information 
Technology for Development, 10(1), 57-69. 

- Ashton, H., Schofield, D., & Woodger, S. (2003). Pilot summative web 
assessment in secondary education. Paper presented at the 7th 
International Assisted Assessment Conference, Loughborough. 

-  

- Ban, J., Hanson, B., Wang, T., Yi, Q., & Harris, D. (2001). A 
comparative study of on-line pretest item-calibration/scaling methods 
in computerized adaptive testing. Journal of Educational Measurement, 
38(3), 191-212. 

- Bennett, R. (1999). Using new technology to improve assessment. 
Educational Measurement: Issues and Practice, 18(3), 5-12. 

- Bennett, R. (2001). How the Internet will help large-scale assessment 
reinvent itself. Education Policy Analysis Archive, 9(5), 1-23. 



 ..................................... د. الخزي الصف الحادي عشر أثر بعض المتغيرات على أداء طلبة دراسة 
 
 

 168 

Retrieved from http://epaa.asu.edu/ 

- Bernt, F. & Bugbee, A. (1990). Factors influencing student resistance to 
computer administered testing. Journal of Research on Computing in 
Education, 22(1), 265-276. 

- Bracey, G. (1990). Computerized testing: A possible alternative to paper 
& pencil? Electronic Learning, 9(5), 16-17. 

- Bugbee, A. & Bernt, F. (1990). Testing by computer: findings in six 
years of use 1982-1988. Journal of Research on Computing in 
Education, 23(1), 87-100. 

- Chin, C. & Donn, J. (1991). Effects of computer-based tests on the 
achievement, anxiety, and attitudes of grade 10 science students. 
Educational and Psychological Measurement, 51(3), 735-745. 

- Clariana, R. &  Wallace, P. (2002). Paper-based versus computer-based 
assessment: Key factors associated with the test mode effect. British 
Journal of Educational Technology, 33(5) 593-602. 

- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. 
Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

- Cohen, R. & Swerdlik, M. (2001). Psychological Testing and 
Assessment: An Introduction To Tests and Measurement (5th ed.). 
New York, NY:  McGraw-Hill 

- Curtis, P. (2009, July 12).  Computerised testing likely to replace 
traditional exams, says head of board. The Guardian. Retrieved 
November 06, 2010, from http://www.guardian.co.uk  

- Davidson, P. (2003). Why Technology Has Had Only A Minimal 
Impact On Testing In Education. Educational Technology Conference 
Proceedings, Sultan Qabus University, Oman, 65-79.  

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Bugbee+Alan+C.+Jr.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Bernt+Frank+M.%22


 2016 -العدد الثالث  -المجلد الرابع عشر ……. .................... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 169 

- Davidson, P. (2003b). The Equivalence of Paper-Based and Computer-
Based Tests. IATEFL Testing, Evaluation and Assessment SIG 
Newsletter, August. 

- Dunkel, P. (1997). Computer-Adaptive Testing of Listening 
Comprehension: A Blueprint for CAT Development. The Language 
Teacher Online, 21(10). Retrieved from http://jalt-publications.org 

- Ebel, R. (1972) Essentials Of Educational Measurement. Englewood 
Cliff, NJ: Prentice Hall. 

- Green, B., Bock R., Humphreys, L.,  Linn, R., & Reckase, M. (1984). 
Technical guidelines for assessing computerized adaptive tests.  Journal 
of Educational Measurement 21, 347–360. 

- Haas, C. & Hayes, J. (1986). What did I just say? Reading problems in 
writing with the machine. Research in the Teaching of English, 20(1), 
22-35. 

- Huff, K. & Sireci, S. (2001). Validity issues in computer-based testing. 
Educational Measurement: Issues and Practices, 20(3), 16-25. 

- Kaplan, R. & Saccuzzo, D. (2001). Psychological Testing: Principle, 
Applications and Issues (5th Ed). Belmont, CA: Wadsworth 

-  

- Kilgore, J. (2009). Exploring the factors that influence attitudes and 
achievement when students take computerized tests (Doctoral 
dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses 
database. (UMI No. 3342471) 

- Kobrin, J. (2000). An Investigation of the Cognitive Equivalence of 
Computerized and Paper-and-Pencil Reading Comprehension Test 
Items. Paper presented at the Annual Meeting of the American 



 ..................................... د. الخزي الصف الحادي عشر أثر بعض المتغيرات على أداء طلبة دراسة 
 
 

 170 

Educational Research Association, New Orleans, Louisiana. (ED 442 
836). 

- Kruk, R. & Muter, P. (1984). Reading continuous test on video 
screens. Human Factors, 26, 339-345. 

- Legg, S. & Buhr, D. (1992). Computerized adaptive testing with 
different groups. Educational Measuremen: Issues and Practice, 11, 23-
27. 

- Lunz, M., Bergstrom, B.  & Wright, B. (1992). The effect of review on 
student ability and test efficiency for computerized adaptive tests.  
Applied Psychological Measurement, 16, 33-40. 

- Mason, B., Patry, M., & Bernstein, D. (2001). An examination of the 
equivalence between non-adaptive computer-based and traditional 
testing. Journal of Educational Computing Research, 24(1), 29-39. 

- McDonald, A. (2002). The impact of individual differences on the 
equivalence of computer-based and paper-and-pencil educational 
assessment. Computers & Education, 39(4), 299-312. 

- McKee, L., & Levinson, E. (1990). A review of the computerized 
version of the Self- Directed Search. Career Development Quarterly, 
38(4), 325-333. 

- McMinn, M., Ellens, B., & Soref, E. (1999). Ethical perspectives and 
practice behaviors involving computer-based test interpretation. 
Psychological Assessment, 6(1), 71-77. 

- Mead, A. & Drasgow, F. (1993). Equivalence of computerized and 
paper-and-pencil cognitive ability tests: A meta-analysis. Psychological 
Bulletin 114, 449-458. 

- Meijer, R. & Nering, M. (1999). Computerized adaptive testing: 



 2016 -العدد الثالث  -المجلد الرابع عشر ……. .................... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 171 

Overview and introduction. Applied Psychological Measurement, 
23(3), 187-194. 

-  

- Mourant, R., Lakshmanan, R, & Chantadisai, R. (1981). Visual fatigue 
and cathode ray tube display terminals. Human Factors, 23(5), 529-540. 

- Morris, C.,  Brandsford, J., & Franks, J. (1977). Levels of processing 
versus transfer appropriate processing. Journal of Verbal Learning and 
Verbal Behavior. 16, 519-533 

- Mueller, J. & Wasser, V. (1977). Implications of changing answers on 
objective test items. Journal of Educational Measurement, 14, 9-13. 

- Niemeyer, C. (1999). A computerized final exam for a library skills 
course. Reference Services Review, 27(1), 90-106. 

- Ogilvie, R., Trusk, T., & Blue, A. (1999). Student’s attitudes towards 
computer testing in a basic science course. Medical Education, 33, 828-
831. 

- Olsen, J., Maynes, D., Slawson, D., & Ho, K. (1989). Comparison of 
paper-administered, computer-administered and computerized adaptive 
achievement test. Journal of Educational Computing Research, 5, 311-
326. 

- Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. Suffolk, UK: St. Edmundsbury 
Press. 

- Parshall, C, & Kromrey, J. (1993). Computer testing versus paper-and-
pencil: An analysis of examinee characteristics associated with mode 
effect. A paper presented at the Annual Meeting of the American 
Education Research Association, Atlanta, GA, April (Educational 
Resources Document Reproduction Service (ERIC) # ED363272). 



 ..................................... د. الخزي الصف الحادي عشر أثر بعض المتغيرات على أداء طلبة دراسة 
 
 

 172 

- Parshall, C. & Balizet, S. (2001). Audio computer-based tests (CBTs): 
An initial framework for the use of sound in computerized tests. 
Educational Measurement :Issues and Practice, 20(2), 5-15. 

- Parshall, C., Spray, J., Davey, T., & Kalohn, J. (2002). Practical 
considerations in computer-based testing. New York, NY: Springer. 

- Pomplun, M., Frey, S., & Becker, D. (2002). The score equivalence of 
paper-and-pencil and computerized versions of a speeded test of 
reading comprehension. Educational and Psychological Measurement, 
62(2), 337-354. 

- Powers, D. (2001). Test anxiety and test performance: Comparing 
paper-based and computer-adaptive versions of the graduate record 
examinations (GRE) general test. Journal of Educational Computing 
Research, 24(3), 249-273. 

- Roever, C. (2001). Web-based language testing. Language Learning 
and Technology, 5(2), 84-94. 

- Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York, 
NY: Free Press. 

- Roid, G. (1989). Item writing and item banking by microcomputer: An 
update. Educational Measurement: Issues and Practice, 8(3), 17-20. 

- Russell, M., Goldberg, A., & O’Connor, K. (2003). Computer-based 
testing and validity: A look back into the future. Assessment in 
Education: Principles, Policy & Practice, 10(3), 279-293. 

- Ryan, S., Scott, B., Freeman, H., & Patel, D. (2000). The Virtual 
University: The internet and resource-based learning. London, UK: 
Kogan Page. 

- Sawaki, Y. (2001). Comparability of conventional and computerized 



 2016 -العدد الثالث  -المجلد الرابع عشر ……. .................... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 173 

tests of reading in a second language. Language Learning and 
Technology, 5(2), 38-59. 

- Sherritt, C., & Basom, M. (1997). Using the internet for higher 
education. Retrieved from ERIC database. (ED 407 546). 

- Spray, J., Ackerman, T., Reckase, M., & Carlson,  J. (1989). Effect of 
the Medium of Item Presentation on Examinee Performance & Item 
Characteristics.  Journal of Educational Measurement, 26(3), 261-271.  

- Stewart, W. (2011, February 25).  Pen and paper must go, says Ofqual 
head. TES Connect. Retrieved Retrieved March 01, 2010, from 
http://www.tes.co.uk 

- Stowell, J. & Bennett, D. (2010). Effects of online testing on student 
exam performance and test anxiety. Journal of Educational Computing 
Research, 42(2), 161-171. 

- Vispoel, W. (2000). Computerized versus paper-and-pencil assessment 
of self-concept: Score comparability and respondent preference. 
Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 33(2), 
130-143. 

- Vispoel, W., Boo,  J., & Bleiler, T. (2001). Computerized and paper-
and-pencil versions of the Rosenberg self-esteem scale: A comparison 
of psychometric features and respondent preferences. Educational and 
Psychological Measurement, 61, 461-474. 

- Vispoel, W., Wang, T., de la Torre, R., Bleiler, T. & Dings, J. 
(1992).How review options, administration mode and anxiety influence 
scores on computerized vocabulary tests. Paper presented at the 
Meeting of the National Council on Measurement in Education, San 
Francisco (ERIC Document Reproduction service, No. TM018547). 

- Wainer, H. (1993). Some practical considerations when converting a 



 ..................................... د. الخزي الصف الحادي عشر أثر بعض المتغيرات على أداء طلبة دراسة 
 
 

 174 

linearly administered test to an adaptive format. Educational 
Measurement: Issues and Practice, 12(1), 15-20. 

- Wang, H. & Shin, C. (2010). Comparability of Computerized Adaptive 
and Paper-Pencil Tests. Test, Measurement & Research Services. 
Retrieved from http://www.pearsonassessments.com/ 

- Ward, T., Hooper, S., & Hannafin, K.. (1989). The effect of 
computerized tests on the performance and attitudes of college students. 
Journal of Educational Computing Research, 5, 327-333. 

- Watson, B. (2001). Key factors affecting conceptual gains from CAL 
materials. British Journal of Educational Technology, 32(5), 587-593. 

- Webster, J. & Compeau, D. (1996). Computer-assisted versus paper-
and-pencil administration of questionnaires. Behavior Research 
Methods, Instruments, and Computers, 28(4), 567-576. 

- Weiss, D. & Kingsbury, G. (1984). Application of computerized 
adaptive testing to educational problems. Journal of Educational 
Measurement, 21, 361-375. 

- Weldon, L., Mills, C., Koved, L., & Schneiderman, B. (1985). The 
structure of information in outline and paper technical manuals. In R. 
W. Sweeney (Ed.). Proceedings of the Human Factors Society 29th 
Annual Meeting: Vol. 2. Human Factors Society (pp. 1110-1113). 
Santa Monica, CA. 

- Wilson, R. (2001). HTML E-mail: test font readability study. 
Retrieved from http://www.wilsonweb.com/wmt6/html-email-
fonts.htm 

- Wise, S., and Plake, B. (1989). Research on the effects of administering 
tests via computers. Educational Measurement: Issues and Practice 8(3), 
5-10. 



 2016 -العدد الثالث  -المجلد الرابع عشر ……. .................... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 175 

- Wright, P. & Lickorish, A. (1983).Proofreading tests on screen and 
paper. Behavior and Information Technology, 2, 227-235. 

- Young, R., Shermis, M., Brutten, S., & Perkins, K. (1996). From 
Conventional to Computer-Adaptive Testing of ESL Reading 
Comprehension. System, 24(1), 23-40. 

- Zandvliet, D. & Farragher, P. (1997). A Comparison of Computer-
Administered and Written Tests. Journal of Research on Computing in 
Education, 29(4), 423-438. 

 
 
 
 
 

 
  

 <<17/7/2011 ، وص رت الموا قة على نرره بتدريخ7/4/2011وصل هذا البحث إلى المجلة بتدريخ >> 


