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 االختبارات المحوسبة في العملية التعليميةتصورات معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية نحو 
 

 )1(لعبدهللا بن خليفة العدي

 
هدفت الدراسةةةةةةة الحال ة كلف ال تةةةةةةم عم تصةةةةةةورات معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية نحو اسةةةةةةت دا  : ملخصال

خالل  االختبارات المحوسةةةةةةبة في التعل ا  مدراو اللثون الثانوية. وت ونت ع رة الدراسةةةةةةةة مم ماةة معلا ومعلمة

. ولتحق ق أغراض الدراسةةةةة تا اسةةةةت دا  اسةةةةتبانة لل تةةةةم عم 2017الثصةةةةل الدراسةةةةي الول مم العا  الدراسةةةةي 

والتي اشةةةةتملت علف خمحةةةةة محاور ، (2016) تصةةةةورات المعلم م والمعلمات مم كعداب الباحث م العمري وع ابات

ارتثاع محةةتوا اسةةت دا  االختبارات المحوسةةبة في رة حةة ة. تا اسةةت دا  المرلو الواةةثي التحل لي. تتةة ر الرتاةو كلف 

(،   رما كان المتوسط الححا ي ال لي 4.37( و)3.20العمل ة التعل م ة. ح ث تراوحت المتوسطات الححا  ة للا مم )

( و درجة مرتثعة جداً. لذلك يواةةةي الباحث  اسةةةت دا  االختبارات المحوسةةةبة في التعل ا و  او 3.77للتصةةةورات )

 ها علف التحص ل.مدا تأث ر

 

 التصورات. ؛المعلمون والمعلمات ؛االختبارات المحوسبةالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

The Perceptions of High School Teachers toward Computerized Tests in the 

Educational Process 

 

Abdullah Alodail 

 
Abstract: The purpose of this study was to explore the views of high school teachers on 

computerized tests in the educational process from Alhofuf high schools. One-hundred 

instructors of male and female were participated in this study during the first semester of 

academic year 2017. The survey was conducted to achieve the goals of study which 

prepared by Alomari and Eyadat (2016), consisted of five components. The researcher 

used the analytical descriptive approach to analyze the subjects' responses. The results 

refers to highly scored of computerized test usage in the educational setting. The 

arithmetic average was between (3.20) and (4.37), while the overall arithmetic mean was 

very high (3.77). Therefore, the researcher recommended using computerized tests in the 

education and measuring the impact on achievement. 
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 مقدمة

المعرف ة، كلما توال اإلنحان كلف استرات ج ة جديدة زابت عصر ال و  هو عصر الثورات 

تطلعاته وك داعاته، لذا أاةةةبن مم الرةةةروري علف المعلم م شةةةد االنتباا لي اسةةةترات ج ة أو ن رية 

تحاعد علف التطور في جم ع المجاالت. ومم أها ما يحت د  في التأكد مم نجاح أي استرات ج ة هو 

لبة، لذلك يربغي أن ي ون هراك أباة لتقويا الطلبة وكاةةةةدار ح ا علف تقويملا  راء علف محةةةةتوا الط

تعلملا المابة التعل م ة، وي ون مم خالل االختبارات سةةةةةةواء كل ترون ة أو ور  ة متم صة  الصةةةةةةد  

 والثبات.

( كلف أن االختبارات مم المقاي س الملمة للتعرن علف   مة 2010كما تت ر براسة الرجار )

ك االختبارات المحةةةت دمة في العمل ة التعل م ة لل تةةةم عم فاعل ة التعل ا،  درات شةةةيء ما، ومم  ل

المتعلا، المحةةةةةتوا التحصةةةةة لي وكل ما يبذله المعلا لرفع المحةةةةةتوا التحصةةةةة لي لدا الطلبة. وتأتي 

الدراسة الحال ة لل تم علف تصورات المعلم م والمعلمات نحو است دا  االختبارات المحوسبة في 

 التعل م ة.العمل ة 

( أغراض االختبةةارات كةةالتةةالي: مرلةةا مةةا يرمي لتطوير البرامو 2010ولقةةد ل ع عوبة )

التعل م ة وال طط الدراس ة مثل استرات ج ات التدريس، البوات التعل م ة وال تب المدرس ة لمواكبة 

مي أو سةة ر العمل ة التعل م ة. كما أشةةار كلف اختبارات لتصةةر م الطلبة ححةةب ت صةةصةةلا سةةواء عل

أب ي أو ملري ل تحةةةةةةرف للا القبول  الجامعات. ثا اختبارات و  ث ة، اختبارات االسةةةةةةتعداب لبع  

الملم، اختبارات الذكاء والتحصةةةة ل الدراسةةةةي. ولالختبارات التحصةةةة ل ة أهم ة  الغة لق او فاعل ة 

ا المعرفة الهدان التعل م ة علف كنجاز وتحصةةةة ل الطلبة. أيرةةةةا االختبارات التحصةةةة ل ة تق س مد

 والملارة مم خالل أسئلة مم المابة التي تا تدريحلا.

تب ة الت رولوج ا تطور ال ث ر مم الم تص م في المجال التعل مي  ومع االست دا  المتصايد ل

 تةةةة ل ملحو  لمواكبة اسةةةةت دا  الت رولوج ا   افة أشةةةة اللا. ثا  لرت مثاه ا ون ريات وتطب قات 

كن فواةد جحةةةةةة مة في العمل ة التعل م ة مم ح ث توف ر الو ت. ثا  وأجلصة متاح اسةةةةةةت داملا وللا

اسةةت دا  السةةال ب والتوجلات الحديثة في مر ومة التعل ا أاةةبن أمراً هاماً وًةةرورياً ال غرف عره 

في وا عرا الحالي لما تمتاز  ه مم  درة علف تحق ق تطوير نوعي ملحو  علف محةةةةةةتويات التغ  ر 

 (.2005، التعل م ة مبر ة علف است دا  الت رولوج ا )العمري المطلوب، وجعل الهدان

( التي هدفت لل تم عم تصورات طالب ال ل ة التقر ة 2015) أشارت براسة الو دانيو د 

طالبا مم  365 محاف ة الطاةم نحو االختبارات المحوسبة.  ا  الباحث  إعداب استبانة موزعة علف 

طالب ال ل ة التقر ة تا اخت ارها  الطريقة العتةةواة ة. تتةة ر نتاةو البحث كلف أن كجا ة الطالب كانت 

ات المحوسةةةبة، ووجوب فرو   ات باللة كحصةةةاة ة في تصةةةورات طالب ال ل ة محايدة نحو االختبار

التقر ة تعصا للت صع لصالن طالب الت صع العلمي، وفرو  أخرا تعصا للمحتوا الدراسي 

لصةةةالن طالب الحةةةرة الولف. يواةةةي الباحث  اسةةةت دا  االختبارات المحوسةةةبة لوجوب تصةةةورات 

 ايجا  ة نحوها.

 

 مشكلة الدراسة

سةةةةةةت دا  السةةةةةةةال ب والتوجلات الحديثة واإلل ترون ة في مر ومة التعل ا أاةةةةةةبن أمراً هاماً كن ا 

وًةةةةةةرورياً ال غرف عره في وا عرا الحالي لما تمتاز  ه مم  درة علف تحق ق تطوير نوعي ملحو  

علف محتويات التحص ل الدراسي للطلبة خااة طالب المرحلة الثانوية ومم أها تلك السال ب هو 

ختبارات سةةةواء كانت ور  ة عابية أ  محوسةةةبة التي تتحةةةا  حداثتلا و درتلا علف تحةةةل ل العمل ة اال

التعل م ة وترم ة التحصةةة ل الدراسةةةي وتوف ر الو ت والجلد للطالب في تلك المرحلة العمرية اللامة. 
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العمل ة  لا تحةةةةةةت د  االختبار المحوسةةةةةةب في يةبو ما أن المدراو الثانوية  الممل ة العر  ة الحةةةةةةعو

التعل م ة، ولما نتةةةةةةلدا مم ثورة ت رولوج ة. فقد أجرا الباحث براسةةةةةةة اسةةةةةةتطالع ة لرأي  ع  

المعلم م في المدراو الثانوية ووجد تذ ذب   م آراء المعلم م حول اسةةةةةت دا  االختبار المحوسةةةةةب 

 .ومدا ايجا  اتلا أو سلب اتلا

رات أعراء ه ئة التدريس والطلبة نحو كلف أن تصو( 2016لقد أشارت براسة العمري وع ابات ) 

اسةةةةت دا  االختبار المحوسةةةةب في العمل ة التعل م ة كانت  درجة متوسةةةةطة ووجوب فرو   ات باللة 

 كحصاة ة   م استجا ات أعراء ه ئة التدريس والطلبة لصالن الطلبة.

عتواة ة لمعرفة ، تجر ة علف مجموعت م تا اخت ارها  طريقة (٢٠٠٠)رجل ص و د أجرت براسة بي 

مدا جدوا اسةةةت دا  االختبارات المحوسةةةبة في العمل ة التعل م ة. تمثلت الع رة  ثالث م طالبا وطالبة 

تا اختبار كل مجموعة مرة  الطريقة الور  ة ومرة  الحاسةوب والع س. عردةذ وزع الباحث اسةتبانة 

لف ارتثاع محةةتوا التحصةة ل لق او تصةةورات الطلبة نحو االختبارات المحوسةةبة. أشةةارت الرتاةو ك

لدا الطلبة المحةةةةةةت دمة االختبار المحوسةةةةةةةب،   رما تثاوتت برجة الرًةةةةةةةا علف نوع ة االختبار 

المحوسةةةةب   م المتوسةةةةطة والعال ة. كما أن االختبارات المحوسةةةةبة تعطي الطلبة الو ت والحةةةةرعة 

 والتغذية الراجعة  ت ل أسرع.

الدراسةةةات الحةةةا قة، والدراسةةةة االسةةةتطالع ة التي  ومم هرا اترةةةن للباحث خالل االسةةةتطالع علف

أجراها الباحث عم طريق مقا لة المعلم م ومعرفة آراةلا نحو االختبارات المحوسبة وخبرة الباحث 

 لذا المجال التعل مي كأسةةةةتا  جامعي ومت صةةةةع  ت رولوج ا التعل ا  وجوب متةةةة لة، وأنه ال د مم 

 لمي ومعلمات المرحلة الثانوية لخذ تصوراتلا. جمع   انات عم طريق استبانة موجلة لمع

 

 أسئلة الدراسة 

 هذا الدراسة يحاول الباحث اإلجا ة علف سؤال م رة ح م هما:

 ت المحوسبة في العمل ة التعل م ة؟االختباراما تصورات معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية حول  .1

:   م الوسةةاط الححةةا  ة السةةتجا ات ع رة الدراسةةة تعصا ل ل مم اكحصةةاة  بالةهل توجد فرو   .2

 ؟الجرس، المرحلة، ال برة،  طاع التعل ا، ن ا  المدرسة

 

 أهداف الدراسة

 تلدن الدراسة كلف ال تم عم:

 ت المحوسبة في العمل ة التعل م ة.اتصورات معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية حول االختبار -

وسةةاط الححةةا  ة السةةتجا ات أفراب الع رة علف أباة الدراسةةة التي تعصا ل ل تحديد الثرو    م ال -

 مم متغ ر )الجرس، الصثون الدراس ة، ال برة التدريح ة،  طاع التعل ا، ن ا  المدرسة(. 

تتةةةةج ع المعلم م والمعلمات علف اسةةةةت دا  االختبار المحوسةةةةب وااللتحا   دورات تدريب ة في  -

 هذا المجال.

 

 أهمية الدراسة 

 تلتا هذا الدراسة  إ راز أ رز التصورات نحو است دا  االختبار المحوسب في العمل ة التعل م ة. -1

محةةةايرة التصةةةورات الحديثة في العمل ة التعل م ة الرتةةةط مم خالل تو  م االختبار المحوسةةةب  -2

 . دال مم االختبار الور ي في   ئة التعلا اإلل تروني

 دوا است دا  االختبار المحوسب مم عدمه في العمل ة التعل م ة.الواول لقراعة حول ج -3

 تث د في توج ه المعلم م والمعلمات في اخت ار االختبار المحوسب. -4
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  راء جحر كلف تطب ق أكثر مم براسة  لذا الجانب في المحتقبل لثاعل ة االختبارات المحوسبة. -5

 

 مصطلحات الدراسة
الرت جة التي يتحصل عل لا الطالب مم خالل براسته في  هي( االختبارات: "2006يعرن خطاب ) 

 201) .الحروات الحا قة، أي مجموع ال برات والمعلومات التي حصل عل لا الطالب" )ص. 

كما يعرن الباحث االختبارات كجراة ا  أنلا الدرجة التي يحصةةةةةةةل عل لا الطالب خالل تعلمه أو 

 اكتحا ه معلومة مع رة.

 ( أن التصورات هي وجلة ن ر تجاا است دا  شيء ما. 2001وكومو )ويت ر زيرق، كاسي 

كما يعرفلا الباحث  أن التصةةةةةةورات: وجلات ن ر وآراء معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية تجاا 

 و الثانوية  مديرة اللثون.اراست دا  االختبارات المحوسبة  المد

حي وريصر )  شار بمب سته أن التق  ا هو عمل ة2007أ تحديد كلف أي مدا يتا تحق ق الهدان  (  درا

 التعل م ة. و عبارة أخرا، فلي عمل ة تحديد برجة حدوث تغ رات في الحلوك.

يعرفه الباحث كجراة ا  أن التحصةةةةةة ل هو  درة الطالب علف معرفة وفلا المابة التعل م ة ويقاو  

طريقة متتا عة لسةةةئلة  الدرجة التي يحصةةةل عل لا الطالب مم خالل االختبار التحصةةة لي. وأيرةةةا 

 تعل م ة عم تغ رات الطالب الحلوك ة  لدن ال دمة واإلرشاب.

 

 الدراسات السابقة

(، كلف أن هراك اسةةةةترات ج ة وطر  حديثة تواكب 2016أشةةةةارت براسةةةةة العلي والعمري )

التطور لتق  ا الملةارات الطب ةة لبطبةاء والممةارسةةةةةة م الصةةةةةةح  م. االختبةارات المحوسةةةةةةبةة هي 

الت رولوج ا المتاحة التي تقد  أكثر تطور للعمل ة التعل م ة أفرةةةةةل مم الطر  التقل دية المعتمدة علف 

والقلا. وكل هذا الطر  في التق  ا تلدن لق او مدا تحقق الهدان التعل م ة وترم ة  درات  الور ة

بة  بارات المحوسةةةةةة باحثان علف الترك ص في مم صات اسةةةةةةت دا  االخت لذلك هدن ال ته.  الثرب وملر 

ب وتحق قلا فرص أكبر في التق  ا والق او أفرةةةل مم الطر  التقل دية.  ا  الباحثان  اسةةةت دا  أسةةةلو

التحل ل والثحع للت صع المراب التطب ق عل ه ونوع االختبار ومدا التوافق   م الثقرات و درات 

المتعلم م. تواةةةةلت نتاةو البحث كلف اسةةةةت دا  االختبارات المحوسةةةةبة هو التقويا الت ويري  رحةةةةبة 

 % مم االخت ار المتعدب. 75

و الدرجات   م االختبارات (، كلف المقارنة   م ب ة نتاة2015هدفت براسةةةةةةةة رنتونتي )و

الور  ة واالختبارات المحوسةةةبة في اختبارات ملارات اللغة االنجل صية. هراك اسةةةترات ج ات وطر  

حديثة مم الت رولوج ا تواكب التطور تحةةةةةةت د  لتق  ا العمل ة التعل م ة. االختبارات المحوسةةةةةةبة هي 

 م ة أفرةةةةةل مم الطر  التقل دية المعتمدة علف الت رولوج ا المتاحة التي تقد  أكثر تطور للعمل ة التعل

الور ة والقلا خااةةةةةةةة للمتعلم م الذيم يمتل ون  درات عال ة،   رما المتعلم م مع القدرات المتدن ة 

يثرةةلون االختبارات الور  ة. وكل هذا الطر  في التق  ا تلدن لق او مدا تحقق الهدان التعل م ة 

هدن الباحث علف الترك ص في المقارنة   م االختبار المحوسةةةةةةب  وترم ة  درات الثرب وملر ته. لذلك

ومدا تحق قلا فرص أكبر في التق  ا والق او أفرل مم االختبار  الطر  التقل دية. كما أشار الباحث 

لبع  كيجا  ات االختبار المحوسب مثل أكثر ب ة ونتاةو عبر النترنت،   رما الحلب ات مثل متاكل 

، اإلرها  مم التةةةةاشةةةةة.  ا  الباحث  اسةةةةت دا  المرلو الواةةةةثي علف ع رة مم البرمجة الحاسةةةةو  ة

المتعلم م  مقارنة مصةةةةةةدا  ة و  مة الرتاةو   م االختبار المحوسةةةةةةب واالختبار الور ي في اختبار 

ملارات اللغة االنجل صية. تواةةةةلت نتاةو البحث كلف اسةةةةت دا  االختبارات المحوسةةةةبة أفرةةةةل لمم 
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ة   رما االختبار الور ي أفرةةةل لمم يمل ون  درات مر ثرةةةة  اسةةةت دا  ن رية يمل ون  درات عال 

االسةةةةتجا ة. وعرًةةةةت الدراسةةةةة مع المرلو االختبار ال السةةةة  ي معامل الثبات   م نتاةو االختبار 

 التقل دي والمحوسب متا لة.

 (، كلف المقارنة   م نتاةو الدرجات2017كما هدفت براسةةة كوشةة ما وححةةويري وتوج ري )

  م االختبارات الور  ة واالختبارات المحوسبة في اختبارات ملارات المثربات. هراك استرات ج ات 

وطر  حديثة مم الت رولوج ا تواكب التطور تحةةةةةةت د  لتق  ا العمل ة التعل م ة عم طريق االختبار 

هي  المحوسةةةةب  دال مم االختبار الور ي خالل العتةةةةر سةةةةروات الماًةةةة ة. االختبارات المحوسةةةةبة

الت رولوج ا المتاحة التي تقد  أكثر تطور للعمل ة التعل م ة أفرةةةةةل مم الطر  التقل دية المعتمدة علف 

مدا تحقق الهدان  هذا الطر  في التق  ا تلةدن لق ةاو  خااةةةةةةةة للمتعلم م. وكل  الور ة والقلا 

دا تحق قلا فرص التعل م ة. لذلك هدن الباحث علف الترك ص في المقارنة   م االختبار المحوسب وم

طالبا في  30أكبر في التق  ا والق او أفرةةةل مم االختبار  الطر  التقل دية علف الذكور واإلناث مم 

الجامعة االيران ة.  ا  الباحث  اسةةةت دا  المرلو الواةةةثي علف ع رة مم المتعلم م  مقارنة المتوسةةةط 

والتطب ق. وتواةةلت نت جتي الححةةا ي للدرجات ومعامل ارتباط   رسةةون لمعرفة محةةتوا التثرةة ل 

االختبار كلف عد  وجوب اختالن   م الذكور واإلناث واختالن الجرس لا يؤثر علف محةةةةتوا تطب ق 

االختبار المحوسب. توالت نتاةو البحث كلف است دا  االختبارات المحوسبة أفرل ال  ارات لدا 

 طلبة الب الوريوو في كيران.

ز الحاسةةةةةوب فلقد سةةةةةم ت  االختبارات المحوسةةةةةبة. ول ون االختبارات ترثذ عم طريق جلا

وأيرةةةةةةا ت ون  ديال عم االختبارات الور  ة لثواةدها للطالب وأول اء المور وكثاءة عال ة )المركص 

 (.2015الوطري للق او والتعل ا في التعل ا العالي، 

( تحديد الطبقة ال امرة اسةةةةترابا كلف نمو   2012) وهدفت براسةةةةة جو، م ربي، ل و وشةةةةو

خل ط راسةةةةةةا. تا اخت ار أر ع طر  اخت ار علف أسةةةةةةاو المعلومات المقترحة التي تا مقارنتلا مع 

ل بلر )كل( ومقارنتلا مع الحا ق والو ت الحالي. تمت مقارنة ثالثة أنواع مم المعلومات، المعلومات 

ة أو م تلثة اعتماب علف محتوا القدرة ومحتوا السئلة   م الطبقة الحا قة والحال ة  د ت ون متتا ل

ال امرة.  الرغا أن اختالن المعلومات الحةةةةةةا قة والحال ة والت  ث ة في محةةةةةةتوا القدرة والسةةةةةةئلة 

اسةةةةةت داملا لا يؤثر علف الرتاةو  حةةةةةبب التوزيع المتراسةةةةةق   م الطبقة ال امرة ال اهرية. تا فحع 

قارب في التصةةةةةةر م. اختبار الت  م المحوسةةةةةةب )كات( هو فئة مم خوارزم ات الثقرة مع نقاط الت

تحةةةل ا االختبار لتحةةةج ل الدرجات لتحق ق أعلف تحصةةة ل واختبار كثاءة التحةةةل ا. و د تقدمت  رامو 

االختبارات المحوسةةةبة  حةةةبب اال ت ارات في ن رية الق او وت رولوج ا الحاسةةةب. كن اعتماب اتثا  ة 

ثال ج د علف زيابة اسةةةةةةت دا  نلو التق  ا مؤخرا في  رامو  عة الرطا  هو م لدولة واسةةةةةة بار ا اخت

سئلة االختبارات وتطب قلا وت صيرلا  المحوسب هذا في الممارسة العمل ة للحاسوب بور في وًع أ

 (.2009وتحل للا وتصح حلا للحصول في الرلاية علف الرتاةو التاملة )الصمابي، 

( علف أهم ة البوات التي تقو  المتعلم م وتحقق 2010)ومم  لك المرطلق يتةةة ر العبحةةةي 

الهدان التعل م ة وهي االختبارات المحوسةةةبة. أيرةةةا تحةةةاعد هذا االختبارات في   او التحصةةة ل 

والتقد  والدافع ة واسةةةةترات ج ة التدريس المتاحة، ومواطم الرةةةةعم والقوة لدا المتعلا عالوة علف 

تأكد مم  مالءمته لحاجات المتعلم م، وتق  ا البرنامو التعل مي مع تصويد تق  ا المرلو الدراسةةةةةةي لل

 السر  المحتوا التحص لي ل راةلا. 

 ون را لما تحمله االختبارات المحوسةةةةةةبة مم فواةد وأهم ة في العمل ة التعل م ة فلقد أشةةةةةةار

ه المتعلا (  دراسةةةته لحةةةلب ات االختبارات الور  ة فلي ال تق س محةةةتوا أو ما يحتاج٢٠٠٣وبف لد )
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ل تقد   ت ل أسرع وأفرل. لذلك تلعب الت رولوج ا بورا هاما لمعالجة كل الحلب ات ولجعل المعلم م 

 يتعرون  أهم ة االختبارات المحوسبة في تعديل االسترات ج ات أو المرلو في العمل ة التعل م ة.

قة عتواة ة (، تجر ة علف مجموعت م تا اخت ارها  طري٢٠٠٠و د أجرت براسة بيرجل ص )

لمعرفة مدا جدوا اسةةت دا  االختبارات المحوسةةبة في العمل ة التعل م ة. تمثلت الع رة  ثالث م طالبا 

وطالبة تا اختبار كل مجموعة مرة  الطريقة الور  ة ومرة  الحاسةةوب والع س. عردةذ وزع الباحث 

و كلف ارتثاع محةةةةتوا اسةةةةتبانة لق او تصةةةةورات الطلبة نحو االختبارات المحوسةةةةبة. أشةةةةارت الرتاة

التحصةةةةة ل لدا الطلبة المحةةةةةت دمة االختبار المحوسةةةةةب،   رما تثاوتت برجة الرًةةةةةا علف نوع ة 

االختبار المحوسةةةةةةب   م المتوسةةةةةةطة والعال ة. كما أن االختبارات المحوسةةةةةةبة تعطي الطلبة الو ت 

 والحرعة والتغذية الراجعة  ت ل أسرع.

خالل المقارنة   م االختبار الور ي والمحوسةةب ( مم (2007  رما أشةةارت براسةةة العمري 

طالبا. ح ث طبق الباحث االختبار واالسةةةةةةتبانة والمقا لة لجمع الب انات  167عم طريقة ع رة مم 

وتواةةةةل الباحث لعد  وجوب فرو   ات باللة كحصةةةةاة ة علف متغ رات الدراسةةةةة والتحصةةةة ل لدا 

 الست دا  االختبار الور ي. الطلبة أثراء االختبار المحوسب. لذلك توال الباحث

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

مرلو الدراسةةةة: ترتمي الدراسةةةة كلف فئة الدراسةةةات التي تحةةةت د  المرلو الواةةةثي التحل لي 

الر ري وأبوات الدراسةةة وتحل ل الرتاةو وتثحةة رها  اإلطارلمراسةةبته لطب عة هذا الدراسةةة في كعداب 

 .وتقديا التوا ات والبحوث المقترحة

 

 مجتمع الدراسة وعينتها

( معلا 400ت ونت مجتمع الدراسةةةةةةةة مم معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية البال  عدبها )

ححةةةةةب كحصةةةةةاة ة كبارة التعل ا  الححةةةةةاء في محاف ة الححةةةةةاء  الثانويةومعلمة  مدارو اللثون 

(2017.) 

 (100)ن=لا الر عة تبعاً لمتغ رات موزعة ع رة الدراسة: (1جدول )

 النسبة العدد فشات المتغير المتغير

 65.0 65  كور الجرس

 35.0 35 كناث

 11.0 11 أول ثانوي المرحلة

 14.0 14 ثاني ثانوي

 75.0 75 ثالث ثانوي

 12.0 12 أ ل مم سرت م سروات ال برة

سروات 5مم سرت م كلف   19 19.0 

سروات 10سروات كلف  5مم   21 21.0 

سرواتأكثر مم عتر   48 48.0 

 43.0 44 أهلي  طاع التعل ا

 56.0 56 ح ومي

 48.0 48 مقررات ن ا  المدرسة

 52.0 52 فصلي
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 إجراءات الدراسة

 ا  الباحث  االطالع علف البحوث والدراسةةةةات الحةةةةا قة والب  ات  ات العال ة  موًةةةةوع 

يتعلق  االختبارات  مالت ويم خلث ة واسةةةةعة حول موًةةةةوع الدراسةةةةة وخااةةةةة كل  و لكالدراسةةةةة 

 المحوسبة.

 

( مع كجراء 2016: تا اسةةةةت دا  أباة براسةةةةة مم العمري، محمد وع ابات، يوسةةةةم )أداة الدراسةةةةة

  ع  التعديالت لتوج للا للمعلم م والمعلمات فقط.

 (.2016العمري، ع ابات ): تا التحقق مم مصدا  ة الباة مم  بل صدقال

 (.2016: تا التأكد مم ثبات المق او مم  بل العمري، ع ابات )ثباتال

: للتحقق مم اةةةةد  المق او، تات التأكد مم اةةةةد ه وثباته محةةةةبقا مع كجراء  ع  المحكمين صةةةةدق

 التغ  رات مم  بل الباحث  لذا الدراسة لبع  الثقرات  عد عرًه علف  ع  المح م م.

( المتوسةةةةةط الححةةةةةا ي )الح ا علف تصةةةةةورات معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية مم 2جدول ر ا )

 خالل المتوسط الححا ي(

 برجة االحت ا  المتوسطات الححا  ة  

 سلب ة جداً  1.8أ ل مم  – 1 1

 سلب ة 2.6أ ل مم  – 1.8 2

 متوسطة 3.4_ أ ل مم  2.6 3

 كيجا  ة 4.2أ ل مم  – 3.4 4

 جدا كيجا  ة 5 – 4.2 5

 

  متغيرات الدراسة

 الجرس، المرحلة، ال برة،  طاع التعل ا، ن ا  المدرسة.المتغ ر المحتقل:  -

 .الثانويةالمتغ ر التا ع: تصورات معلمي ومعلمات المرحلة  -

 

 نتائج الدراسة 

ت اما تصةةةةورات معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية حوو االختبار النتائج المتعلقة بالسةةةةااو ا وو:

 المحوسبة في العملية التعليمية بمدينة الهفوف؟

هذا الحةةةؤال تا اسةةةت دا  المتوسةةةطات الححةةةا  ة واالنحرافات المع ارية لثقرات  مع لإلجا ة

( أن تصةةةةةةورات لدا المعلم م والمعلمات كانت جم علا 3ح ث ي لر جدول ) التصةةةةةةوراتمق او 

(،   رما كان 4.37( و)3.20ا مم )مرتثعة ومرتثعة جداً ح ث تراوحت المتوسةةةةةةطات الححةةةةةةا  ة لل

( و درجة مرتثعة جداً. وف ما يتعلق  الثقرات فقد جاءت 3.77المتوسةط الححةا ي ال لي للتصةورات )

" في المرتبة الولف  متوسط ححا ي مقدارا  "توفر الو ت والجلد علف الطالب والمعلا( 12الثقرة )

" في المرتبة  تصةةلن ل ل المواب الدراسةة ة( " 20( و درجة مرتثعة جداً،   رما جاءت الثقرة )4.37)

( و درجة متوسةةةةةةطة. ويعصو الباحث  لك كلف أن معلمي 3.20الخ رة  متوسةةةةةةط ححةةةةةةا ي مقدارا )

 ومعلمات المرحلة الثانوية علف  مة االسةةةةةةتعداب لتطب ق االختبارات المحوسةةةةةةبة  العمل ة التعل م ة

 تصةةورات المعلم م والمعلماتعلف  (2015الو داني )براسةةة و (2010براسةةة الرجار ) االتثا  مع 

بة في العمل ة التعل م ة بارات المحوسةةةةةة . وهذا يرجع لوزارة التعل ا االيجا  ة نحو اسةةةةةةت دا  االخت
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الحةةعوبية مم خالل توف ر معامل حاسةةو  ة  المدارو وتدريب للمعلم م والمعلمات  العر  ة الممل ة 

 اإلًةةةةةافة كلف أن ج ل المعلم م  حوسةةةةةبة في العمل ة التعل م ة.علف ك ث ة اسةةةةةت دا  االختبارات الم

 يجد اعو ة في التعامل مع الحاسوب. والمعلمات  د نتأ في أحران التقر ة فال

( المتوسطات الححا  ة واالنحرافات المع ارية لمعرفة تصورات المعلم م والمعلمات نحو 3جدول )

 (100االختبارات المحوسبة )ن= 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب االتجاه

 15 كيجا  ة 1.04 3.77 تصيد مم بافع ة الطلبة للتعلا 1

 11 كيجا  ة 0.88 3.85 تحلا في حدوث نوع مم التثاعل   رلا و  م المتعلا 2

 8 كيجا  ة 0.89 3.94 تصيد مم برجة استعداب المتعلا 3

 16 كيجا  ة 0.98 3.77 للدراسة استعدابا لالختبارترفع برجة استعداب المتعلا  4

 10 كيجا  ة 1.10 3.85 يثرل الطلبة است داملا علف اختبار الور ة والقلا 5

6 
ال يتعر الطلبة  الحر  عرد ارت اب الخطاء مقارنة 

  اختبار الور ة والقلا
 12 كيجا  ة 1.15 3.78

 17 كيجا  ة 1.04 3.73 تقلل مم عامل ال ون لدا الطلبة 7

 6 كيجا  ة 0.90 4.01 اجراءات عمل ة المرا بة ف ه تقلل مم توتر الطلبة 8

 9 كيجا  ة 1.06 3.88 الطلبة يثقون  رتاةجلا أكثر مم اختبارات الور ة والقلا 9

 5 كيجا  ة جدا 0.99 4.07 تقلل مم فرص الغا 10

 3 كيجا  ة جدا 0.89 4.26 تم م الطالب مم الحصول علف نت جة في و ت  ص ر 11

 1 كيجا  ة جدا 0.76 4.37 توفر الو ت والجلد علف الطالب والمعلا 12

 26 كيجا  ة 1.31 3.30 ال تحتا  كلف تدريب الست داملا مم  بل الطالب 13

 21 كيجا  ة 1.18 3.50 عمل ة تصم ا وتطب ق االختبارات المحوسبة أسلل 14

 13 كيجا  ة 0.98 3.78 لتطب قلاال تحتا  كلف  رامو معقدة  15

16 
الو ت الذي يقر ه الطلبة في االختبار المحوسب 

 أ صر مره في اختبار الور ة والقلا
 7 كيجا  ة 1.05 3.98

 4 كيجا  ة جدا 1.02 4.09 الحرية في االختبارات المحوسبة كب رة 17

 2 كيجا  ة جدا 0.89 4.28 نتاةو االختبارات المحوسبة أكثر ب ة 18

19 
كم ان ة و وع الطلبة  ال طأ أ ل مم االختبارات 

 الور  ة
 23 كيجا  ة 1.15 3.48

 27 متوسطة 1.24 3.20 تصلن ل ل المواب الدراس ة 20

 14 كيجا  ة جدا 1.05 3.77 تقد  تغذية راجعة للطالب والمعلا 21

 18 كيجا  ة جدا 0.93 3.67 تلبي الحاجات التعل م ة للطالب 22

 19 كيجا  ة جدا 1.08 3.61 تراعي الثرو  الثربية   م الطالب 23

 20 كيجا  ة جدا 1.14 3.52 مراسبة لق او جم ع أنواع م رجات التعل ا 24

 25 متوسطة 1.19 3.31 تحاعد الطالب علف اإل داع 25

 22 كيجا  ة 1.10 3.50 تق س  درات الطلبة الحق ق ة 26

27 
مم اختبارات الور ة ت لر محتويات الطلبة أكثر 

 والقلا
 24 كيجا  ة 1.21 3.43

  كيجا  ة 1.04 3.77 المق او ك ل
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الدراسؤؤة ب ن األوسؤؤاا الحسؤؤاب ة اسؤؤتجابا    نة  اإحصؤؤائ  دالةها توجد فروق السؤؤلاا النان   
 ؟ة، قااع التعل م، نظام المدرسةالجنس، المرحلة، الخبر  تعزى لكا من

 ين والمعلمات تبعاً لمتغير الجنسالتصورات لدى المعلمأوالً: الفروق في 

الححةةةةةةا  ة واالنحرافات المع ارية لدرجة االتجاا لدا المعلم م  المتوسةةةةةةطاتتا ححةةةةةةاب 

( ح ث يتةةةةةة ر كلف عد  وجوب فرو   اهرية في تلك 4والمعلمات كما هو موًةةةةةةن في جدول )

المتوسطات، وللتأكد مم وجوب باللة كحصاة ة لتلك الثرو  تا است دا  اختبار )ت( للع رات المحتقلة 

. ويعصو ناثات باللة كحصةةةةةةاة ة في متوسةةةةةةطات الذكور واإلوالذي يتةةةةةة ر كلف عد  وجوب فرو   

الباحث  لك كلف أن المعلم م والمعلمات يدرسةةةون نثس المرحلة )الثانوية(، وأن الجلصة الحاسةةةو  ة 

 االتثا  مع  أيرةةةةا المدخالت العلم ة والتر وية والثقاف ة متقار ة للمعلم م والمعلمات متاحة ل ل لما.

 عد  وجوب فرو   اهريةعلف  (2010عوبة )و (2015براسةةة الو داني )و( 2010براسةةة الرجار )

االيجا  ة نحو اسةةةةةةت دا  االختبارات المحوسةةةةةةبة في العمل ة  تصةةةةةةورات المعلم م والمعلماتنحو 

  التعل م ة تبعا لمتغ ر الجرس.

( المتوسةةةةةطات الححةةةةةا  ة واالنحرافات المع ارية واختبار )ت( لدرجة التصةةةةةورات لدا 4جدول ) 

 المعلم م والمعلمات تبعاً لمتغ ر الجرس

 ن الجنس
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

اختبار ليفين لتساوي 

 التجانس
 اختبار ت

 الداللة بح ت الداللة ن 14.40 102.58 65  كور

 479. 98 710. 011. 6.801 20.97 100.06 35 كناث
 

 والمعلمات تبعاً لمتغير الصفوف الدراسية.ثانيا: الفروق في التصورات لدى المعلمين 

تا ححةةةةةةاب المتوسةةةةةةطات الححةةةةةةا  ة واالنحرافات المع ارية لدرجة االتجاا لدا المعلم م 

( ح ث يتةةةةةة ر كلف عد  وجوب فرو   اهرية في تلك 5والمعلمات كما هو موًةةةةةةن في جدول )

ختبار )ت( للع رات المحتقلة المتوسطات، وللتأكد مم وجوب باللة كحصاة ة لتلك الثرو  تا است دا  ا

 ات باللة كحصةةةةةةاة ة في متوسةةةةةةطات الذكور واإلناث. ويعصو  فرو والذي يتةةةةةة ر كلف عد  وجوب 

الباحث  لك كلف أن المعلم م والمعلمات يدرسةةةون نثس المرحلة )الثانوية(، وأن الجلصة الحاسةةةو  ة 

طة  لا. أيرةةةةةا المدخالت العلم ة متاحة ل ل لما  اإلًةةةةةافة كلف التحةةةةةاوي في الب ئة والحوال المح 

 االتثا  مع   ث الم رجات متقار ة مم الجامعاتوالتر وية والثقاف ة متقار ة للمعلم م والمعلمات  ح

 عد  وجوب فرو   اهريةعلف  (2010عوبة )و (2015براسةةة الو داني )و( 2010براسةةة الرجار )

االختبارات المحوسةةةةةةبة في العمل ة االيجا  ة نحو اسةةةةةةت دا   تصةةةةةةورات المعلم م والمعلماتنحو 

وللتأكد مم وجوب باللة كحصةةةاة ة لتلك الثرو  تا اسةةةت دا  التعل م ة تبعا لمتغ ر الصةةةم الدراسةةةي. 

( والذي يتةةةةةة ر كلف عد  وجوب فرو   ات باللة كحصةةةةةةاة ة في ANOVAتحل ل التبايم الحابي )

احث  لك كلف أن تحاوي المعلم م (. ويعصو الب5صثون الدراس ة. كما في جدول )الالتصورات   م 

  التعل م ة والحوال المح طة  لا والمعلمات في الب ئة

( المتوسةةةةةطات الححةةةةةا  ة واالنحرافات المع ارية واختبار )ت( لدرجة التصةةةةةورات لدا 5جدول )

 المعلم م والمعلمات تبعاً لمتغ ر المرحلة الدراس ة

 الداللة ف المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي ن صف الدراسيال

 16.89 102.82 11 الول

 16.12 104.79 14 الثاني 724. 324.

 17.22 100.96 75 الثالث
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 ت تبعاً لمتغير الخبرة التدريسيةثالثا: الفروق في التصورات لدى المعلمين والمعلما

تا ححةةةةةةاب المتوسةةةةةةطات الححةةةةةةا  ة واالنحرافات المع ارية لدرجة االتجاا لدا المعلم م 

( ح ث يتةةةةةة ر كلف عد  وجوب فرو   اهرية في تلك 6والمعلمات كما هو موًةةةةةةن في جدول )

كحصاة ة لتلك الثرو  تا است دا  اختبار )ت( للع رات المحتقلة  باللةالمتوسطات، وللتأكد مم وجوب 

ف عد  وجوب فرو   ات باللة كحصةةةةةةاة ة في متوسةةةةةةطات الذكور واإلناث. ويعصو والذي يتةةةةةة ر كل

براسة الرجار  االتثا  مع  الباحث  لك كلف أن المعلم م والمعلمات يدرسون نثس المرحلة )الثانوية(

تصورات نحو  عد  وجوب فرو   اهريةعلف  (2010عوبة )و (2015براسة الو داني )و( 2010)

االيجا  ة نحو اسةةةةت دا  االختبارات المحوسةةةةبة في العمل ة التعل م ة تبعا لمتغ ر  المعلم م والمعلمات

وأن الجلصة الحاسو  ة متاحة ل ل لما.  اإلًافة كلف أن التدريب المقد  متحاوي  ،ال برة التدريح ة

مات  عامللا  تةةةةةة ل متحةةةةةةةاوي. لا ي رةةةةةةع المعلم م والمعل مات ووزارة التعل ا ت للمعلم م والمعل

ارات محوسةةةةبلا في كعدابها  الجامعات ولا يتدر وا عل لا. كًةةةةافة أن المعلم م والمعلمات لا الختب

و. لذلك يواةةةف  عمل رايحةةةت دموا االختبارات المحوسةةةبة في تق  ا و  او محةةةتوا الطالب  المد

 مم الت رولوج ا في  راء االختبارات المحوسبة. لالستثابةبورات م ثثة عم االختبارات المحوسبة 

( المتوسةةةةةطات الححةةةةةا  ة واالنحرافات المع ارية واختبار )ت( لدرجة التصةةةةةورات لدا 6دول )ج

 المعلم م والمعلمات تبعاً لمتغ ر ال برة التدريح ة

 ن الخبرة التدريسية
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الداللة ف

 15.93 104.08 12 أ ل مم سرت م

.155 .926 
سروات 5مم سرت م كلف   19 99.84 13.31 

سروات 10سروات كلف  5مم   21 102.10 18.28 

 18.20 101.67 48 أكثر مم عتر سروات

 

وللتةةأكةةد مم وجوب باللةةة كحصةةةةةةةةاة ةةة لتلةةك الثرو  تا اسةةةةةةت ةةدا  تحل ةةل التبةةايم الحةةابي 

(ANOVA والذي يتةةةة ر كلف عد  وجوب فرو   ات باللة كحصةةةةاة ة في التصةةةةورات في ال برة )

(. ويعصو الباحث  لك 6التدريح ة لدا المعلم م والمعلمات تعصا لل برة التدريح ة. كما في جدول )

يدرسةةةةةةون  رثس الطريقةة ويتةدر ون  رثس التةدريبةات مم  بةل وزارة  كلف أن المعلم م والمعلمةات 

 التعل ا.

 

 التعليم.رابعا: الفروق في التصورات لدى المعلمين والمعلمات تبعاً لمتغير قطاع 

تا ححةةةةةةاب المتوسةةةةةةطات الححةةةةةةا  ة واالنحرافات المع ارية لدرجة االتجاا لدا المعلم م 

( ح ث يتةةةةةة ر كلف عد  وجوب فرو   اهرية في تلك 7والمعلمات كما هو موًةةةةةةن في جدول )

كحصاة ة لتلك الثرو  تا است دا  اختبار )ت( للع رات المحتقلة  باللةالمتوسطات، وللتأكد مم وجوب 

ي يتةةةةةة ر كلف عد  وجوب فرو   ات باللة كحصةةةةةةاة ة في متوسةةةةةةطات الذكور واإلناث. ويعصو والذ

براسةةةةةةة  االتثا  مع  ( الباحث  لك كلف أن المعلم م والمعلمات يدرسةةةةةةون نثس المرحلة )الثانوية(

، وأن االختبارات المحوسةةةةبة لا تطبق (2010عوبة )و (2015براسةةةةة الو داني )و( 2010الرجار )

االهتما   قطاعي الهلي والح ومي متحةةةةاوي مم  بل وزارة  الهلي أو الح ومي للتعل ا.في القطاع 

 التعل ا.
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( المتوسةةةةةطات الححةةةةةا  ة واالنحرافات المع ارية واختبار )ت( لدرجة التصةةةةةورات لدا 7جدول )

 المعلم م والمعلمات تبعاً لمتغ ر  طاع التعل ا

 ن قطاع التعليم
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

اختبار ليفين 

 لتساوي التجانس
 اختبار ت

 الداللة بح ت الداللة ن 18.96 98.58 43 أهلي

 112. 97 1.604- 220. 1.525 15.09 104.07 56 ح ومي

 

 علمات تبعاً لمتغير نظام المدرسة: الفروق في التصورات لدى المعلمين والمخامسا

تا ححةةةةةةاب المتوسةةةةةةطات الححةةةةةةا  ة واالنحرافات المع ارية لدرجة االتجاا لدا المعلم م 

( ح ث يتةةةةةة ر كلف عد  وجوب فرو   اهرية في تلك 8والمعلمات كما هو موًةةةةةةن في جدول )

كحصاة ة لتلك الثرو  تا است دا  اختبار )ت( للع رات المحتقلة  باللةالمتوسطات، وللتأكد مم وجوب 

ف عد  وجوب فرو   ات باللة كحصةةةةةةاة ة في متوسةةةةةةطات الذكور واإلناث. ويعصو والذي يتةةةةةة ر كل

براسة الرجار  االتثا  مع  الباحث  لك كلف أن المعلم م والمعلمات يدرسون نثس المرحلة )الثانوية(

، وأن الجلصة الحاسةةةو  ة متاحة ل ل لما. كما (2010عوبة )و (2015براسةةةة الو داني )و( 2010)

 وفر نثس التجل صات والمواب ل ل مم التعل ا الح ومي والهلي. كعدابها واحد لذلك الأن الوزارة ت

  يوجد اختالن   رلا

( المتوسةةةةةطات الححةةةةةا  ة واالنحرافات المع ارية واختبار )ت( لدرجة التصةةةةةورات لدا 8جدول )

 المعلم م والمعلمات تبعاً لمتغ ر ن ا  المدرسة

 ن نظام المدرسة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

اختبار ليفين 

 لتساوي التجانس
 ن اختبار ت

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 14.00 98.88 48 مقررات
1.327 .252 -1.617 98 .109 

 19.00 104.31 52 فصلي

 

 النتائج مناقشة

هدفت هذا الدراسةةةةةةة كلف   او تصةةةةةةورات المعلم م والمعلمات حول اسةةةةةةت دا  االختبار 

. و د اسةةت دمت الدراسةةة طريقة كم ة للحصةةول علف معلومات حول التعل م ةالمحوسةةب في العمل ة 

التصةةورات. تتةة ر الرتاةو علف أن تصةةورات المعلم م والمعلمات كيجا  ة نحو اسةةت دا  االختبارات 

 العمريو (2015) والو داني (2005، )العمريو (2010براسةةةةةة الرجار )  االتثا  مع المحوسةةةةةبة

وعد  وجوب فرو   ات باللة كحصاة ة تعصا لمتغ ر الجرس، المراحل  (٢٠٠٠بيرجل ص )و (2007)

الدراسةة ة، ال برة التدريحةة ة،  طاع التعل ا ون ا  المدرسةةة. و د سةةاهمت الرتاةو التي تواةةلت كل لا 

هذا الدراسة في الب  ات الموجوبة ف ما يتعلق  است دا  االختبارات المحوسبة. و د أعطت الدراسة 

لآل اء وال ران والمدر  م حول است دا  االختبار المحوسب في المدارو الثانوية معلومات حاسمة 

 الممل ة العر  ة الحعوبية. ويم م تعم ا الرتاةو خار  حجا الع رة وس ان المعلم م. ولتحق ق المصيد 

مم التأث رات الت رولوج ة، هراك حاجة كلف مصيد مم البحوث لدراسةةةةةة االسةةةةةت دا  للمحوسةةةةةب عرد 

، وخااةةة في الممل ة العر  ة الحةةعوبية. ويواةةف  ت رار هذا الدراسةةة وتوسةة علا التقر ات دا  اسةةت

لتتةةمل مدارو أخرا في الممل ة العر  ة الحةةعوبية تتةةمل جم ع المحةةتويات التعل م ة،  ح ث ت ون 

 الرت جة  ا لة للتعم ا علف العالا أجمع.
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 توصيات الدراسة

 ثح رها يواي الباحث  ما يلي:نتاةو البحث ومرا تتلا وت ًوءفي 

  دال مم االختبار الور ي في   او التحص ل. زيابة االهتما   االختبار المحوسب .1

أجلصة الحاسب اآللي في المدارو مع ًرورة تدريب المعلم م والمعلمات علف است دا   توف ر .2

 االختبارات المحوسبة.

 القطاع الح ومي والهلي. فياالختبارات المحوسبة    ئات  است دا  االهتما  زيابة .3

 ايجا  ات وسلب ات است دا  االختبارات المحوسبة. استرشابية للمعلم م عم أبلة توف ر .4

أن تترةةمم م تبة المدرسةةة عدب مم االختبارات المحوسةةبة الصةةابرة مم موا ع تعل م ة وتوج ه  .5

 بارات المحوسبة.المعلم م الست داملا خااة ممم ل س لديلا ال برة ال اف ة في تصم ا االخت

 يم م نحخ عدب مم االختبارات المحوسبة  أ راص وتوزيعلا علف المعلم م. .6

 

 مقترحات الدراسة

الدراسة الحال ة، ومم خالل مراجعة الدراسات الحا قة المرتبطة  موًوع  نتاةوفي ًوء 

 يقترح الباحث الموًوعات البحث ة التال ة: الدراسة،

 حال ة علف المعلم م  المراحل التعل م ة الم تلثة. كجراء براسة شب لة  الدراسة ال .1

سة للتعرن .2 ست دامه  المعلم م لتدريب االختبار المحوسب  رنامو فاعل ة علف كجراء برا علف ا

 .في تق  ا الطلبة

 لا تتراوللا التي االختبارات المحوسةةةةةةبة الخرا فاعل ة علف كجراء براسةةةةةةة أخرا للتعرن .3

  جوانبلا الم تلثة. التعل م ة العمل ة كثاءة رفع في الدراسة

االختبارات المحوسةةةةةبة واالختبارات الور  ة وأثرها في تحصةةةةة ل    م كجراء براسةةةةةة مقارنة .4

 .الطلبة

براسةةةةةةة أثر المتغ ر المحةةةةةةتقل للدراسةةةةةةة الحال ة وعال ته  السةةةةةةال ب المعرف ة وغ ر المعرف ة  .5

 للمتعلم م علف  ع  نواتو التعلا الخرا.

علف ملارات التعلا الذاتي، وملارات المعلومات ة، المحةةتقل للدراسةةة الحال ة  المتغ ربراسةةة أثر  .6

 والحعة العقل ة، والتث  ر الرقدي، وترم ة ملارات التث  ر التأملي.

ا تصةةةرت هذا الدراسةةةة علف تجريب المتغ ر المحةةةتقل علف معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية،  .7

 ة وا تداة ة.لذلك مم م ت رار الدراسة علف مدراو متوسط

كجراء براسةةةةةة لمعرفة الحةةةةةبب في عد  وجوب فرو   ات باللة كحصةةةةةاة ة   م الذكور واإلناث  .8

 تعصا لمتغ ر الجرس، الصثون الدراس ة، ال برة التدريح ة،  طاع التعل ا ون ا  المدرسة.
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