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Abstract: The present research aims to identify the effect of educational images on the speed and quality of
students' achievement in the third intermediate schools of excellence in biology.
1. There is no difference between the average scores of the students in the group who used the educational
images in the computerized test and the average scores of the students in the group who used the educational
images in the paper test at the speed of collection.
2. There was no difference between the average scores of the students in the group who used the educational
images in the computerized test and the average scores of the students in the group who used the educational
images in the paper test in the quality of performance. In order to verify the research hypotheses, the researcher
prepared and constructed the research tools in the preparation of the educational images within the content of the
first six chapters of the book of biology (human and health) for the third grade intermediate. He also prepared a
paper test containing (60) The researcher prepared a computerized collection test after the installation of the
exam-test program prepared by Dr. Mohamed El-Heila, a free version. Downloaded from the web site link
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(http://www.ziddu.com/download/4518925/setup.exe.html), it was applied to a sample survey of the students of
the third intermediate schools of excellence of the Directorate General of Education Baghdad / Karkh II, was
found The two tests were carried out on the sample of students from the third class of the average trainees of the
General Directorate of Education Baghdad / Al-Rusafa II. The size of the sample was (282) male and female
students distributed as the equivalence of the sample in the variables , Previous achievement, intelligence,
achievement of biology scores for half year) applied experimentation On 02.25.2015 the results yielded:
1. The group of students who used the educational images in the computerized test surpassed the group of
students who used the educational images in the paper test with the average score in the speed of collection
variable.
2. The group that used the educational images in the computerized test excelled on a group that used the
educational images in the paper test in the quality of the collection.
3. The group that used the educational images in the computerized test exceeded the group of students who used
the educational images in the paper test in the total achievement.
The researcher concluded several conclusions, including the importance and role of educational images in
improving the quality and speed of achievement in computerized tests. The researcher recommended several
recommendations, including activation of the use of images teaching in the computerized tests and paperwork
for their role in improving performance and collection, and the researcher made proposals to conduct similar
research in other areas of education.
Keywords: optics, photonics, imaging, electronic journals, Microsoft Word, templates.
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الصور التعليمية واثرها يف سرعة وجودة حتصيل طلبة الصف الثالث متوسط من مدارس املتميزين
يف االختبارات احملوسبة والورقية
ا.م.د .سامل عبدهللا سلمان املوسوي
جامعة بغداد  /كلية الرتبية للعلوم الصرفة  /ابن اهليثم

امللخص
يهدف البحث احلايل اىل معرفة اثر الصور التعليمية يف سرعة وجودة حتصيل طلبة الثالث متوسط من مدارس املتميزين يف مادة علم
االحياء  ،وعلى وفق ذلك وضع الباحث فرضيتا البحث مها
 .1ال يوجد فرق بني متوسط درجات طلبة اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف (االختبار احملوسب) ومتوسط درجات طلبة
اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف (االختبار الورقي) يف سرعة التحصيل .
 .2ال يوجد فرق بني متوسط درجات طلبة اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف (االختبار احملوسب) ومتوسط درجات طلبة
اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف (االختبار الورقي) يف جودة االداء .ولغرض التحقق من فرضييت البحث قام الباحث
أبعداد وبنااء ادا البحاث املتمثلاة أبعاداد الصاور التعليمياة مان ضامن صتاوا ال صاول السات ا وىل مان كتاا علام االحيااء (
االنسان وصحته ) للصف الثالث متوسط  ،كما قام أبعداد اختبار ورقي يتضمن ( )06فقرة من االختيار من املتعدد وضعت
عل ااى وف ااق الص ااور التعليمي ااة  ،واع ااد الباح ااث اختب ااارا حتص اايليا صوس اابا بع ااد تنص اايب ب اار م االختب ااار التحص اايلي احملوس ااب
)Exam-testاملع ا ااد ما ا اان قب ا اال( أ.د .دمحم احليلا ا ااة ) وه ا ااو نس ا ا ا ة اني ا ااة ،مت حتميلا ا ااه م ا اان املوقا ا ااع االن ن ا اات رابا ا ااط
(
)http://www.ziddu.com/download/4518925/setup.exe.htmlمت تطبيقا ا ااه علا ا ااى عينا ا ااة
(
استطالعية من طلبة الثالث متوسط من مدارس املتميزين التابعة للمديرية العامة ل بية بغداد/الكرخ الثانية  ،مت اجياد اخلصائص
السايكومتريية لالختبارين بعد عرضه على احملكمني من ذوي الت صص  ،طبق االختباران علاى عيناة البحاث مان طلباة الثالاث
متوسط من مداس املتميزين للمديرياة العاماة ل بياة بغاداد /الرصاافة الثانياة اذ بلغات حعام عيناة البحاث ( )282طالاب وطالباة
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وزعوا حيث اجري التكافؤ على العينة يف متغريات ( العمر  ،التحصيل السابق ،الذكاء  ،حتصيل درجات علم االحياء لنصف
السنة) طبقت التعربة يف يوم  2612/2/22واس رت النتائ عن :
 .1ت وق موعة الطلبة اليت استعملت الصور التعليمية يف االختبار احملوسب على موعاة الطلباة الايت اساتعملت الصاور التعليمياة
يف االختبار الورقي مبتوسط الدرجات يف متغري سرعة التحصيل.
 .2ت وقت اجمل موعة اليت استعملت الصور التعليمية يف االختبار احملوسب على موعة اليت استعملت الصور التعليمية يف االختباار
الورقي يف جودة التحصيل.
 .3ت ااوق اجملموعااة الاايت اسااتعملت الصااور التعليميااة يف االختبااار احملوسااب علااى موعااة الطلبااة الاايت اسااتعملت الصااور التعليميااة يف
االختبار الورقي يف التحصيل الكلي .
وقد استنت الباحث عدة استنتاجات منها امهية ودور الصور التعليمية يف حتسني جودة وسرعة التحصيل يف االختبارات احملوسبة.
وقد اوصى الباحث عدة توصيات منها  ،ت عيل استعمال الصور التعلايم يف االختباارات احملوسابة والاورقي لادورها يف حتساني االداء
والتحصيل  ،وقد قدم الباحث مق حات يف اجراء حبوث مماثلة يف االت تعليمية اخرا.
املقدمة

توساعت اسات دامات التكنولوجياا يف اال ال بياة والتعلايم  ،اذ اتاا دخلات يف لياع م اصال املؤسساات ال بوياة اذ اد يف عصاار
احلاايل الاذي يتميااز بوجاود كاام هائال ماان املعرفاة واخلااربات االدائياة الاايت يصاعب احتوائهااا يف بودقاة واحااد نضاافة اىل ان عمليااةانتقاء
املعرفااة وحتديااد نوعيتهااا وامهيتهااا ةتاات عمليااة ليساات سااهلة ب ضاال تطااور وتنااوإ مصااادر املعرفااة ماان جهااة نضااافة اىل تطااور وابتكااار
أجهزة ذكية قادرة على اقتناص خمتل ة اخلاربات املعرفية واالدائية من جهة أخرا  ،وهذا التطاور والتناوإ ر ام ضارورته واحلاجاة املاساة
اليه خلق نوإ من التناقضات والسلبيات اليت أدت اىل تنوإ عمليات الغش ال ردي واجلماعي يف االختبارات واالمتحا ت التقليدية
او حىت االختبارات االلك وين مما يؤدي ةلنتيعة اىل قلة رصانة اخلاربات للطالب وةلتايل افراغ العلمية ال بوية والتعليمية من صتواها
وأهدافها الرئيسة مما جيارب امل تصني اىل نجياد البدائل و احللول لتلك املشكالت.

أوال  :الصور التعليمية وامهيتها

ان مادة علم ا حيااء ااا امهياة خاصاة كوناه علام راتص بدراساة مكاو ت وميكانيكياة عمال اخلاالاي يف اجساام الكائناات
احليااة وريثااري ذلااك علااى ساالوكها  ،ويعتااارب ماان العلااوم الطبيعيااة الاايت بااتم ةجملااال احليااوي يف الطبيعااة وهااي ماان اكثاار امل اواد الدراسااية
التعليمية اليت تعتمد على وصف ومالحةة تركيب أجزاء اجسام الكائنات احلية واليت يعارب عنها أبشاكال وخمططاات وصاور و ااذ
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وعينااات ال نكاان االسااتغناء عنهااا وال ااد اي كتااا مت صااص يف علاام االحياااء او مقاارر دراسااي ملااادة االحياااء ال يتضاامن تلااك

امل ططات او االشكال او الصور كوتا جزء ال يتعزأ من صتوا اخلاربات املعرفية( .اسكندر)32 .6891 :

ان عملية ا ال او بميش او اقصاء تلك الصور املتضمنة يف املقررات الدراسية ومنها ما يتضمنه مقرر علم االحياء للصف
الثالث متوسط يف االمتحا ت او االختبارات يعين امهال جانب مهم من اخلاربات املعرفية االدائية اليت مان امل ا ض قياساها يف اداء
الطالب مب تلف االمتحا ت واالختبارات ،كما ان ادخااا بصايغة جديادة هاو ناوإ مان جاذ الطالاب لل كياز علاى مهاارات اري
(صربي )321 : 3008 ،

تقليدية وعملية فعالة لتطوير مهاراته االدائية

ان الصااور واالشااكال التعليميااة املتضاامنة يف املقااررات الدراسااية والكتااب الدراسااية يااتم وضااعها بشااكل اعتباااطي او جملاارد
أمور فنية بل على العكس من ذلك متاما فهي متثل اخلاربة اليصرية اليت ختتزل الكثري من اخلاربات الل ةية اجملردة واليت البا ما يكون
فيها االسها ري املاربر نضافة اىل نمكانية استغالاا بشكل علمي يف االختبارات واالمتحا ت التحصيلية
وعلى وفق ذلك اصبح هذا البحث ضرورة ملحة ملعرفة اثر استعمال الصورة التعليمية ودورهاا لتحساني قادرات ومهاارات
الطالااب عنااد اداء الطالااب لالختبااار يف املاواد العلمياة ومنهااا مااادة علاام االحياااء ماان جهااة وبااني املقارنااة يف ساارعة وجااودة االداء بااني
االختبارات احملوسبة والورقية .
اثنيا  /مشكلة البحث

هذا ةإلضافة اىل ان مسات املتعلم ضمن تكوينه الطبيعي يف السلوك يكون فيه احد ا اط االساسية يف استقبال املعلومة وتعلمها
متميزا وهو اما ان يكون ( بصري أو حسي أو مسعي ) وان نسبة الطلبة الذين نتازون كوتم بصريني يف عملية التعليم التعلم ت اوح

بني (  )%06- %06وهذا ما اكدته الدراسات يف ال علم الن س ال بوي( .اجلنايب)61 : 3060 ,

وت عيل ذلك يكون عارب االنشطة وتقييمها وتقونها يف اختبارات او امتحا ت تتضمن اسئلة تعارب عن فهم الطالب لتلك لل اربات
املعرفية من خالل ادراك العالقات اجلوهرية يف نوعية السؤال وكي ية االجابة عليه وهذا يتطلب اعاادة صايا ة االسائلة لتحقياق ذات
اادف عارب استعمال الصور واالشكال وامل ططات يف احملتوا املعريف للمقرر الدراسي وتوظي ه بصورة نكن منها حتقيق اادف يف
حتسني اخلاربات املعرفية االدائية للطالب  ،من ذلك نستدل ان هناك عالقة وثيقة بني اكتسا الطالب لل اربات املعرفية وبني قياس
تل ااك اخلا ااربات مب ااا كق ااق تكام اال ارك ااان العملي ااة التعليمي ااة التعلمي ااة ع ااارب قي اااس وتقي اايم وتق ااوط م ااا مت اكتس ااابه م اان قب اال الطال ااب .
(فوده )89 , 6886:

اال ان االدوات والوسائل قياس وتقييم تلك اخلاربات املعرفية ما زالت تقليدية واليت تتضمن االسئلة املعتمدة يف اعدادها الستعادة
املعلومة اليت مت ح ةها لدا الطالب ،و البا ما ت تقر اىل الشمولية والتوازن بني اخلاربات املعرفية مل تلف مواضيع احملتوا الدراسي
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ضمن املقرر ،وةلتايل فعملية التقييم يف االمتحا ت ال تتعدا مستوا احل ظ والتذكر لنوعية معينة من احملتوا وحىت االسائلة الايت
يتم وضعها للرسوم واالشكال ال تعارب عن مهارة او فهم جوهري لتلك الرسوم واالشكال اليت نكن ان تكون قد استوعبها الطالب
ر ام ان معةاام نةارايت التعلاايم والااتعلم املعاصارة تركااز علااى ان يكاون الت كااري مب تلاف انواعااه ومسااتوايته هاو االساااس يف يف العمليااة
التعليمية ويف تقييم اداء الطالب .

(الصمادي )19, 3008:

ان امل تصني يف ال التعليم واملدرسني يعانون كثريا من طية االمتحا ت وطريقة ادائها اليت اصبحت عبءا على ادارة
املدرسااة واملدرسااني  ،اذ ان االدارة تعاااين ماان قلاات وجاود املاراقبني االك اااء ملراقبااة الطلبااة يف قاعااة االمتحااان للساايطرة علااى عمليااات
الغااش الاايت قااد حتصاال ب عاال ساالوكيات الساالبية لاابعث الطلبااة الاايت تااؤثر بشااكل عااام علااى اداء الطلبااة اثناااء حاادوث فوضااى نتيعااة
املشادات او يتم التغاضي عن الكثري من حاالت الغش بسبب التهديدات اليت يتعرض اا املراقبون بصورة مباشرة او ري املباشرة ،
اضافة اىل دخول ادوات ووسائل تقنية تكنولوجية حديثة يصعب متابعتها جلميع الطلباة  ،حاىت ان عملياة تصاحيح اجااةت الطلباة
اصبحت عملية متعبة تع يها الكثاري مان املشاكالت الايت قاد تكاون ساببا يف ريخار نتاائ االمتحاا ت أو حادوث اخطااء كثارية مان
قبل املصحح منها :ا
التعب واالجهاد الذي يع ي املصحح نتيعة لكثرة عدد اوراق االجابة.
.1
ت اوت درجات الطلبة بسبب مزاجية املصحح يف بعث االحيان.
.2
اختالف اآلراء بني جلنة التصحيح ةحتسا الدرجة لكل نوإ سؤال وكي ية وضع االجابة النموذجية.
.3
ريخر عرض نتائ االمتحا ت بسبب اعتماد االساليب التقليدية الورقية.
.4
االخطاء احلاصلة يف عملية لع الدرجات النهائية لألسئلة مما يسبب الكثري من املشكالت مع الطلبة.
.2
التشكيك يف احنيازية املدرس او املصحح ل ئة من الطلبة مهما كانت نوعية االجابة.
.0
كما ان هناك الكثري من املشكالت اليت قاد يصاعب حصارها وذكرهاا والايت قاد تكاون انياة او فردياة او اري ذلاك  ،ومان
منطل ااق ت ااذليل تل ااك املش ااكالت وخت ي ااف اجله ااد والض ااغط عل ااى املدرس ااني واالدارة م اان جه ااة وزايدة ثق ااة الطال ااب بنزاه ااة ودق ااة
االمتحا ت من جهة اخرا اصبح من الضروري اجياد وسائل واساليب حديثاة ومتطاورة ختتصار الوقات واجلهاد يف اداء االختباارات
واالمتحا ت مبا يتناسب ماع الةاروف ومساتعدات العصار الاذي نعيشاه  ،ومان هاذ االدوات وا سااليب الايت قاد حتال الكثاري مان
املشاكالت هاي االختباارات احملوسابة الايت تعتمااد ةلدرجاة االساساية علاى بارام الك ونياة صوساابة الايت متتااز صاائص اجيابياة كثاارية
أمههااا موضااوعية التصااحيح وعاادم االحنيازيااة واختصااار الوقاات واجلهااد كمااا اتااا ت عاال ماان مهااارات الطلبااة االدائيااة واالسااتغناء عاان
( ديفيدسون)91 : 3066 ,

استعمال االوراق الكتابية اليت تعتارب من االساليب التقليدية.
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ان اكثاار الطلبااة ختوفااا ماان اداء االمتحااا ت هاام الصا وف املنتهيااة الاايت املتمثلااة يف الصا وف الثالااث ماان املرحلااة املتوسااطة
والص ا وف السااادس ماان املرحلااة االعداديااة ،و البااا مااا ينةاارون اىل االمتحااا ت ةتااا ح ااة و ااري نزيهااة بساابب كثاارت االخطاااء
وحدوث حاالت ش لاعي ،و البا ما يتهم املدرسون ةالحنيازية وعدم حتقيق العدالة يف تصحيح االجاةت.
(احلصري )61 :3002 ,

تعتارب املرحلة املتوسطة وة خص الص وف الثالثة منهاا مهماة كوتاا مرحلاة انتقاال الطالاب مان مرحلاة الط ولاة اىل مرحلاة
الشبا ( املراهقة املتأخرة)  ،اليت ستحدث فيها تغريات فسلعيه ون سية ومةهرية تا مرحلة و سريعة .

(دمحم حسيبة )69:3003،
كمااا اتااا متثاال مرحلااة انتقااال علااى وفااق امتحااا ت وزاريااة الاايت ختضااع اىل امتحااا ت عامااة موحاادة مل تلااف املاواد وجلميااع
احملافةات والذي يتطلب ذلك استعدادات مكث ة من اجل ا اح عملية ريدية االمتحا ت .وهنا تكون اللعنة املساؤولة عان وضاع
االسئلة الوزارية امام خيارات ليست سهلة التا حتاول جاهدة ان تكون االسئلة متعانسة  ،اذ يكون من املتوقع االجابة على تلك
االسئلة يف االمتحا ت العامة الوزارية ا لب الطلبة وهذا يكون على حسا نوعية السؤال ونوعية الطلبة خصوصا اذا ما علمنا ان
ا لطلبة املتميزون يؤدون االمتحا ت العامة بن س معيار الطلبة يف مدارس الطلبة االعتياديون وبذلك لن يكون هناك معيار حقيقاي
لتميزهم عن ةقي طلبة املدارس االخرا هذا اذا ما علمنا ان املواد الدراسية العلمية حتتا اىل قدرات ومهاارات اكثار ختصصاا كوتاا
تعتمد على ت سري الةواهر وفقا لقوانني وجتار ومشاهدات علمية جتريبية ومنها مادة علم االحياء.
وعلى وفق ما مت ذكرره اعر ه حراول الباحرث صرياشة املشرك ت الر حواجرو احرد مكرولت املرنه الدراسر يف

السؤال االيت ( ما أثر استعمال الصور التعليمية يف سرعة وجودة حتصيل طلبة الصرف الثالرث متوسرط مرن مردارس املتميرزين
يف مادة علم االحياء ) ول جابة على هذا السؤال وضع الباحث اهلدف االيت :ر

هدف البحث - :يهدف البحث احلايل اىل معرفة:

أثررر الصررور التعليميررة يف سرررعة وجررودة حتصرريل طلبررة الصررف الثالررث متوسررط مررن مرردارس املتميررزين يف االختبررارات احملوسرربة
والورقية.

فرضيتا البحث :لتحقيق هدف البحث وضعت ال رضيتني االتيتني-:

 .1ال يوجد فرق بني متوسط درجات طلبة اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف (االختبار احملوسب) ومتوسط درجات طلبة
اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف ( االختبار الورقي ) يف سرعة التحصيل .
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 .2ال يوجد فرق بني متوسط درجات طلبة اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف (االختبار احملوسب) ومتوسط درجات طلبة
اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف (االختبار الورقي) يف جودة االداء.
حدود البحث  :اقتصر البحث احلايل على ما أي :ا
 )1ال صول الدراسية اخلمسة مان الكتاا الدراساي املقارر املاادة علام االحيااء (االنساان وصاحته) املتضامنة (بنااء جسام االنساان ،
اجلهاز اايكلي  ،اجلهاز العضلي  ،اجلهاز ااضمي  ،جهاز الدوران) على التوايل للعام الدراسية  .2610-2610وزارة ال بية
لهورية العراق الطبعة اخلامسة.
 )2الصااور واالشااكال وامل ططااات ماان صتااوا ال صااول اخلمااس االوىل املااذكورة اعااال ماان كتااا ا حياااء االنسااان وصااحته للعااام
الدراسي .2610 -2610
 )3مدارس املتميزين يف املديرية العامة ل بية بغداد الرصافة الثانية  /الكرخ الثانية.
 )4طلبة الص وف الثالث متوسط من مدارس املتميزين الرصافة الثانية  /الكرخ الثانية.

حتديد املصطلحات:ر

الصور التعليميةEducational Images : - :ر لقد عرفها كل من

 محداوي (" )2662متثيل للواقع املرئي ذهنيا أو بصراي ،أو ندراك مباشر للعا اخلارجي املوضوعي جتسيداً وحساً ورؤية .ويتسامهااذا التمثياال ةلتكثيااف واالخت ازال واالختصااار والتصااغري والت يياال والتحوياال .وةلتض ا يم والتهوياال والتكبااري واملبالغااة وتكااون
عالقتها ةلواقع التمثيلي عالقة صاكاة مباشرة ،أو عالقة انعكاس جديل ،أو عالقة متاثل ،أو عالقة م ارقة ".
(محداوي,مجيل )29 :3001 ،

التعريف االجرائ :

الصااور واالشااكال وامل ططااات املتضاامنة يف كتااا املقاارر الدراسااي ملااادة علاام االحياااء (االنسااان وصااحته) لطلبااة الصا وف الثالااث
متوسط للعام الدراسي  ،2612-2614واليت تساعد الطالب على فهم العالقات احلسية البصرية يف اجياد العالقات اجلوهرية
بني اخلاربات املعرفية.

سرعة Speed : -:
عوديشااو ( )2611قاادرة ال اارد علااى أداء حركااات متكااررة ماان نااوإ واحااد يف اقصاار زماان ممكاان س اواء صاااحب ذلااك انتقااال
اجلسم أو عدم انتقاله فالسرعة تعين عدد احلركات يف الوحدة الزمنية أو سرعة عمل حركات من نوإ واحد بصورة متتابعة.
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(عوديشو ،حريس)2:3066،

التعريف االجرائ :

معدل زمن االجابة لكل طالب من الطلبة املتميزين يف كل من اجملموعتني التعريبيتني يف االختبارين احملوسب والورقي.

التحصيل  A achievement-:عرفه كل من :ا

 اجلاليل( " )2610أبنه العالمة اليت كصل عليها الطالب يف أي امتحان مقنن ،أو أي امتحان مدرسي يف مادة دراسية معينة(اجل يل )1 , 3061:

قد تعلمها مع املعلم من قبل .
التعريف االجرائ :

( الدرجة الكلية اليت كصل عليها كل طالب من طلبة املتميزين ةجملماوعتني التعاريبيتني يف االختباارين التحصايلني احملوساب والاورقي
البعديني من االختيار من املتعدد يف مادة علم االحياء للصف الثالث متوسط).
اجلرودة حتصريل  - Quality Achievement :هاي " موعاة ماان املعاايري و اإلجاراءات يهادف تن ياذها نىل التحسااني
املستمر يف مستوا االداء املعريف النات عن تراكم اخلاربة لدا املتعلم ،وتشري كذلك نىل املواص ات و اخلصائص املتوقعة يف هذا
النااات و يف العمليااات و ا نشااطة الاايت تتحقااق ماان خالاااا تلااك املواصا ات مااع تااوفر أدوات و أساااليب متكاملااة تساااعد علااى
حتقيق نتائ مرضية"
سرعة االداء: Performance Speed :ا يعرفها كل من :ا

(التعليم اجلديد )19:3061

Good – (1973):الوقت املستغرق يف ا از مهمة ما وكلما كان الوقت املستغرق اقل كانت السرعة افضل.

نقال عن (املوسوي ،سامل )68:6881,

التعريف االجرائ :

هاو أقصاار وقاات يسااتغرقه الطالااب يف االجابااة علااى فقارات االختبااار التحصاايلي املعااد احملوسااب او الااورقي عنااد مسااتوا االتقااان او
اجلودة بنسبة مئوية ( )02%من الدرجة اليت كصل عليها الطالب يف كال اجملموعتني 6

مدارس املتميزين distinguished schools: -:
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 العزة (  " :)2662اسلو يلتزم مبدأ اثراء وا ناء املنه الدراسي بدال من التحصيل الدراسي الاذي التازم باه اسالو التساريع ،وينتقااي التالميااذ احلاصاالني علااى معاادل  %88يف امتحااا ت الصااف السااادس االبتاادائي ومماان اجتااازوا اختبااار القاادرة العقليااة
( العزة )3003 :231 ,

واخر يف التحصيل الدراسي بدرجات عالية.

الطلبة املتميزون :

 الروساان ( ":)2661هام الطلباة الاذين يةهارون اداءا متميازا مقارناة ةجملموعااة العمرياة الايت ينتماون اليهاا يف واحادة او اكثار مااناالبعاد االتية ( القدرة العقلية  ،القدرة االبداعية  ،التحصيل االكادني  ،القدرة على القيام مبهاارات عالياة االداء والقادرة علاى
املثابرة وااللتزام والدافعية العالية و ريها من مسات الش صية".

(الروسان)16 :3006 ،

 االختبارات احملوسبةcomputerized –tests -: صبحي ( " :)2664هي نةام يسمح للطلبة لعمل االمتحا ت ةست دام الكمبيوتر سواء علىاالن نت أو من خالل شبكة خاصة بدال من االمتحا ت اخلطية أو على الورق.
التعريف االجرائر :

(صبح )69:3002،

اختباار حتصايلي مت اعاداد وفاق بار م الكا وين صوساب يتضامن االجاباة علاى فقارات االختباار ةساتعمال

الكمبيوتر (احلاسب االيل) والذي يشتمل االجابة على ثالث انواإ هي( االختيار من املتعدد  ،الصح واخلطأ  ،تكملة ال قرة )
ضمن وقت الايل صدد بزمن ( 86دقيقة )

اثلثا أمهية البحث واحلاجة اليو

لقد دخلت التكنولوجيا بقوة يف عصر احلايل حىت اصبحت جزءا ال يتعزأ من حياتنا اليومية بل اتا ت وقت على كل ما
استعد من معارف و خاربات معرفية  ،اذ اصبحت من متمات احلياة اليومية لكل فرد يف اجملتمع بغث النةر عان العمار او اجلانس
او املستوا التعليمي او االجتماعي بشكل عام ، .وال مناص من دخول التكنولوجيا يف التعليم الذي يعتارب الرافد االساسي لكل ما
هااو جديااد او مبتكاار كونااه اجملااال املسااؤول عاان تطااوير الت كااري وتنميااة االبااداإ والبحااث والتعريااب ملااا اسااتعد ماان افكااار وتطبيقااات
عمليااة مل اااهيم العلاام بكافااة مسااتوايته  ،ونتيعااة للتطااور احلاصاال يف تقنيااة اسااتعمال التكنولوجيااا كااان لزامااا علااى مكو تااه واسسااه
املنهعيااة ان تتطااور وتاادخل يف م اصااله تقنيااات التكنولوجيااا  ،وبشااكل خاااص يف عناصاار االساسااية كااالطرائق واساااليب التاادريس
ومستلزمات التقوط وادواته واليت من احدا اركانه هي االختبارات واالمتحا ت اليت تعتارب اهم الوسائل واالدوات اليت حتدد مستوا
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الطالب واعطائه درجة التقييم املناسبة اليت تؤهله لالنتقاال اىل مساتوايت دراساية اخارا علاى وفاق ماا ت ارز نتاائ تلاك االختباارات
واالمتحا ت.
لذا فان احملصلة النهائية ملا يتم تقدنه للطلبة ال بد ان رتارب او يقيم إبحدا ادوات التقييم املتضمنة االمتحا ت واالختبارات سواء
كانت شهرية او فصلية او سنوية بدوتا ال نكن ان يتم انتقال الطالب اىل مستوا معريف جديد او صف دراسي او مرحلة دراسية
دون دخولااه يف احااد اناواإ االختبااارات التحصاايلية او املعرفيااة او مااا ناثلهااا مبااا يتناسااب مااع ناوإ اخلااربات املعرفيااة املقدمااة لااه ضاامن
احملتوا املعريف ملقرر دراسي ي مادة دراسية.

(س مة ،عادل ابو العز)621: 3003 ،

اال ان املقررات الدراسية ختتلف بطبيعتها يف تقدط اخلااربات املعرفياة أبسااليب وطرائاق واسا اتيعيات تادريس متنوعاة  ،فمنهاا
ما كتا اىل ت عيل القدرات العقلية أو القابليات ومنها خاربات معرفية حتتا اىل تدريب مهارات ادائية وعلى وجاه التحدياد املاواد
الدراسية العلمية الطبيعية ( االحياء  ,الكيمياء  ،ال يزايء) واليت تستلزم استعمال الرسوم واالشكال والصور لتساهيل فهام العالقاات
االرتباطية بني اخلاربات املعرفية احملسوسة واجملردة واالدائية فال نكن الي خاربة معرفية تعطاى للطالاب يف اال العلاوم الطبيعياة ومنهاا
علم االحياء دون استعمال الوسائل اليت تعني على فهم تلك اخلاربات وذلك الن ليع تلك اخلاربات املعرفية هاي منتقااة مان ظاواهر
طبيعية حسية متتاز بوجود شكل وحعم ولون وطعم ورائحة اي ان املعلومات اليت مت تضمينها يف احملتوا املعريف ما هاي اال حقاائق
حسية مت االستدالل عليها عن طريق احلواس البصرية او السمعية او احلسية وعليه البد لألشاكال والرساوم والصاور يكاون ااار دورا
مهما يف جتسيد تلك احلقائق.

( عبدالنيب )29:3003 ,

هذا ةإلضافة اىل ان مسات املتعلم ضمن تكوينه الطبيعي يف السلوك يكون فيه احد ا اط االساسية يف استقبال املعلومة وتعلمها
متميزا وهو اما ان يكون ( بصري أو حسي أو مسعي ) وان نسبة الطلبة الذين نتازون كوتم بصريني يف عملية التعليم التعلم ت اوح

بني (  )%06- %06وهذا ما اكدته الدراسات يف ال علم الن س ال بوي (اجلنايب)61 : 3061 ,

وت عيل ذلك يكون عارب االنشطة وتقييمها وتقونها يف اختبارات او امتحا ت تتضمن اسئلة تعارب عن فهم الطالب لتلك لل اربات
املعرفية من خالل ادراك العالقات اجلوهرية يف نوعية السؤال وكي ية االجابة عليه وهذا يتطلب اعاادة صايا ة االسائلة لتحقياق ذات
اادف عارب استعمال الصور واالشكال وامل ططات يف احملتوا املعريف للمقرر الدراسي وتوظي ه بصورة نكن منها حتقيق اادف يف
حتسني اخلاربات املعرفية االدائية للطالب  ،من ذلك نستدل ان هناك عالقة وثيقة بني اكتسا الطالب لل اربات املعرفية وبني قياس
تل ااك اخلا ااربات مب ااا كق ااق تكام اال ارك ااان العملي ااة التعليمي ااة التعلمي ااة ع ااارب قي اااس وتقي اايم وتق ااوط م ااا مت اكتس ااابه م اان قب اال الطال ااب .
(فوده )89 , 6886:
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اال ان االدوات والوسائل قياس وتقييم تلك اخلاربات املعرفية ما زالت تقليدية واليت تتضمن االسائلة املعتمادة يف اعادادها
السااتعادة املعلومااة الاايت مت ح ةهااا لاادا الطالااب ،و البااا مااا ت تقاار اىل الشاامولية والت اوازن بااني اخل ااربات املعرفيااة مل تلااف مواضاايع
احملتوا الدراسي ضمن املقرر ،وةلتايل فعملياة التقيايم يف االمتحاا ت ال تتعادا مساتوا احل اظ والتاذكر لنوعياة معيناة مان احملتاوا
وحىت االسئلة اليت يتم وضعها للرسوم واالشكال ال تعارب عن مهارة او فهم جوهري لتلك الرسوم واالشكال اليت نكن ان تكون قد
استوعبها الطالب ر م ان معةم نةرايت التعليم والتعلم املعاصرة تركز على ان يكون الت كري مب تلف انواعه ومستوايته هو االساس
يف يف العملية التعليمية ويف تقييم اداء الطالب .

(الصمادي )19, 3008:

ان امل تصني يف ال التعليم واملدرسني يعانون كثريا من طية االمتحا ت وطريقة ادائها اليت اصبحت عبءا على ادارة
املدرسااة واملدرسااني  ،اذ ان االدارة تعاااين ماان قلاات وجااود املاراقبني االك اااء ملراقبااة الطلبااة يف قاعااة االمتحااان للساايطرة علااى عمليااات
الغااش الاايت قااد حتصاال ب عاال ساالوكيات الساالبية لاابعث الطلبااة الاايت تااؤثر بشااكل عااام علااى اداء الطلبااة اثناااء حاادوث فوضااى نتيعااة
املشادات او يتم التغاضي عن الكثري من حاالت الغش بسبب التهديدات اليت يتعرض اا املراقبون بصورة مباشرة او ري املباشرة ،
اضافة اىل دخول ادوات ووسائل تقنية تكنولوجية حديثة يصعب متابعتها جلميع الطلباة  ،حاىت ان عملياة تصاحيح اجااةت الطلباة
اصبحت عملية متعبة تع يها الكثاري مان املشاكالت الايت قاد تكاون ساببا يف ريخار نتاائ االمتحاا ت أو حادوث اخطااء كثارية مان
قبل املصحح منها :ا
التعب واالجهاد الذي يع ي املصحح نتيعة لكثرة عدد اوراق االجابة.
.1
ت اوت درجات الطلبة بسبب مزاجية املصحح يف بعث االحيان.
.2
اختالف اآلراء بني جلنة التصحيح ةحتسا الدرجة لكل نوإ سؤال وكي ية وضع االجابة النموذجية.
.3
ريخر عرض نتائ االمتحا ت بسبب اعتماد االساليب التقليدية الورقية.
.4
االخطاء احلاصلة يف عملية لع الدرجات النهائية لألسئلة مما يسبب الكثري من املشكالت مع الطلبة.
.2
التشكيك يف احنيازية املدرس او املصحح ل ئة من الطلبة مهما كانت نوعية االجابة.
.0
كما ان هناك الكثري من املشكالت اليت قد يصعب حصرها وذكرها واليت قد تكون انية او فردية او ري ذلك  ،ومن منطلق تذليل
تلك املشكالت وخت يف اجلهاد والضاغط علاى املدرساني واالدارة مان جهاة وزايدة ثقاة الطالاب بنزاهاة ودقاة االمتحاا ت مان جهاة
اخاارا اصاابح ماان الضااروري اجياااد وسااائل واساااليب حديثااة ومتطااورة ختتصاار الوقاات واجلهااد يف اداء االختبااارات واالمتحااا ت مبااا
يتناساب مااع الةااروف ومساتعدات العصاار الااذي نعيشاه  ،وماان هااذ االدوات وا ساااليب الايت قااد حتاال الكثاري ماان املشااكالت هااي
االختبارات احملوسابة الايت تعتماد ةلدرجاة االساساية علاى بارام الك ونياة صوسابة الايت متتااز صاائص اجيابياة كثارية أمههاا موضاوعية
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التصااحيح وعاادم االحنيازيااة واختصااار الوقاات واجلهااد كمااا اتااا ت عاال ماان مهااارات الطلبااة االدائيااة واالسااتغناء عاان اسااتعمال االوراق
( ديفيدسون)91 : 3066 ,

الكتابية اليت تعتارب من االساليب التقليدية.

ان مادة علم ا حياء اا امهية خاصة كونه علم رتص بدراسة مكو ت وميكانيكية عمل اخلالاي يف اجسام الكائنات احلية
وريثري ذلك على سلوكها  ،ويعتارب من العلوم الطبيعية اليت بتم ةجملال احليوي يف الطبيعة وهي من اكثر املواد الدراسية التعليمية اليت
تعتمد على وصف ومالحةة تركيب أجزاء اجسام الكائنات احلية واليت يعارب عنها أبشكال وخمططات وصور و اذ وعينات ال
نكن االستغناء عنها وال د اي كتا مت صص يف علم االحياء او مقرر دراسي ملادة االحياء ال يتضمن تلك امل ططات او

االشكال او الصور كوتا جزء ال يتعزأ من صتوا اخلاربات املعرفية( .اسكندر)32 .6891 :
رابعا :

نعايش الياوم يف "حضااارة الصاورة" يعااد قاوالً واقعيًااا ،و يعاد ممكنًااا أن ن كار يف كثااري مان أمااور حياتناا ماان دون أن ن كار يف الصااور،
أينما الت ت جتد ن سك صاطا هبا ،وةتت لغة عاملية ،جتذ الصغار والكبار على حد سواء ,نن الوسيلة املصورة أبنواعها امل تل ة
مهمااا يف العمليااة ال بويااة بعامااة ،والعمليااة التعليميااة التعلميااة اصااة  ،نذ أثبتاات الدراسااات ال بويااة أن مصاااحبة الوساايلة
تلعااب ً
دورا ً
املصورة لنص مكتو تلعب دورا أساسيًا يف فهم واستيعا صتوا هذا النص ،وتك ي صورة واحدة أحيا ً لتعارب عان فكارة قاد ال
دعما حسيًا للكلمة اجملاردة ماا يسااعد علاى عملياة اإلدراك
يك ي شرح طويل للتعبري عنها ،ونذا كانت جبانب نص ما فإتا تشكل ً
عناد الطالااب وربااط املعلومااة ةلواقاع .وتكتسااب الوساايلة املصااورة أمهياة خاصااة يف العمليااة التعليميااة التعلمياة نذ يعااد البصاار ماان أهاام
ماداخل املعرفااة عناد اإلنسااان ،وياذهب الاابعث نىل اعتباار هااذ الوسايلة مساااوية للانص ماان حياث ا مهيااة ان الكتاا املدرسااي قااد
تطااور ب عاال تطااور ادوات صااناعته وقلي ااه وفقااا لنةارايت تعليميااة تعلميااة يف ااال علاام الاان س ال بااوي الااذي مت تطبيقهااا ةسااتعمال
طرائق واساليب واس اتيعيات التعليم الذي اصبحت تركز على تطوير وحتسني مهارات الطالب مبا يناسب مستوا املعريف  ،اذا ان
الكتا املدرسي كان وماا زال املصادر واملرجاع االساساي معةام اخلااربات املعرفياة الايت يكتسابها الطالاب ساواء بوجاود املعلام او عادم
وجود  ،كما اننا ال د كتاة مدرسيا ملقرر ما وة خص املواد الدراسية العلمية ال كتوي على الصور اليت حتاول بلورة معلومة من
خالاا ،لذا ف على مستوا توظيف الصورة البصرية واملرئية ،د ان الكتا حقق احا كبريا يف استثمارها تربواي
(منصور واحلارثي ) 80:2662،
أن الصورة املرئية هي متثيل صسوس ومش ص للعاا  ،وتتمياز عان الصاورة البال ياة واللغوياة ،ذات الطاقاة الت ييلياة اجملاردة ،بطابعهاا
املرئي والبصري .اذ أن الصورة البصرية تعتارب ايقونة رمزية يف الذاكرة ةمتياز ،يتداخل فيها الادال واملادلول واملرجاع لتشاكيل الصاورة
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العالمااة ,ويعااين هااذا أن الصااورة املرئيااة هااي صااورة حسااية ختاطااب العااني أكثاار ممااا ختاطااب احل اواس ا خاارا .وت ارتبط هااذ الصااورة
ةلشك ل واللون واخلط والةالل والنقط واايئة واحلال واالنطباإ واللقطة والضوء ...نخل.
امل هوم العام للصورة التعليمية هي اتا متثيل للواقع املرئي ذهنيا أو بصراي ،أو ندراك مباشر للعا اخلارجي املوضوعي جتسيداً وحساً
ورؤية .ويتسم هذا التمثيل  -من جهة  -ةلتكثيف واالختزال واالختصار والتصغري والت ييل والتحويل .ويتميز  -من جهة أخرا
 ةلتضا يم والتهوياال والتكبااري واملبالغااة .وماان  ،تكااون عالقااة الصااورة ةلواقااع التمثيلااي عالقااة صاكاااة مباشاارة ،أو عالقااة انعكاااسجديل ،أو عالقة متاثل ،أو عالقة م ارقة صارخة( .عبداحلميد) 113:2662 ،
ونجيازا ،وتكثي ه يف عدد قليل من الوحدات البصرية .وقد
تتعلى أمهية الصورة يف نقل العا املوضوعي ،بشكل كلي،
اختصارا ً
ً
صدق احلكيم الصيين كون وشيوس الذي قال" :الصورة خري من ألف كلمة".
ان الصااورة التعليميااة هااي خاااربة معرفيااة هادفااة وم ياادة تساات دم يف ااال ال بيااة والتعلاايم وةلتااايل تتحااول هااذ الصااورة نىل صااورة
ديناميكية كوتا وسيلة توضيحية ،وأداة ال كرة اجملرة ااامة ،تساعد الطالب واملدرس معا على التبليغ واإلفهام والتوضيح ،وت سري ما
يع ا ي مااادة ا لاادرس ماان مااوض ،وتبيااان جزئياتااه وت اصاايله املعقاادة بشااكل صسااوس ومش ا ص ،خاصااة أن املااتعلم ال نكاان فهاام
اجملردات كثريا( .الشنطي)80:2611 ،
لقد اكد الكثري من الدراسات على دور الصور التعليمياة مب تلاف انواعهاا واحعامهاا ال وتو رافياة او الت طيطياة او التوضايحية او
البيانيااة يف تسااهيل واختصااار الكثااري ماان امل ااردات والتعب اريات اللغويااة ماان خااالل توضاايح العالقااات بااني امل اااهيم العلميااة يف عمليااة
االدراك املع ااريف وال اايت تتض اامن اوال ( الرؤي ااة) وه ااي مش اااهدة ص ااورة احلقيق ااة او احل اادث او الة اااهرة ( ال ه اام) وال ااذي ك اادث يف
العمليااات العقليااة للمااتعلم وةلتااايل حص اول اخلاااربة املتكاملااة لاادا الطالااب فااال نكاان جت ازأ الصااورة عاان اللغااة الل ةيااة او املكتوبااة
وة خااص اننااا نعاايش اليااوم يف عصاار حتاايط بنااا الصااورة ماان كاال جانااب ب عاال التطااور احلاصاال يف التكنولوجيااا وخصوصااا دخااول
التكنولوجيااا بكاال م اصاال التعلاايم حااىت ةت طالبنااا االن ال يسااتطيع االسااتغناء عاان اهاام املسااتحدكت التكنولوجيااة اال وهااو اااااتف
النقااال  ،واصاابح تقياايم الطالااب يف املؤسسااات التعليميااة العربيااة منهااا والعامليااة تعتمااد علااى االختبااارات االلك ونيااة او احملوساابة الاايت
متثلاات يف كوتااا العمااود ال قااري لااب االختبااارات التحصاايلية وذلااك ملااا متتاااز هبااا ماان خصااائص وممي ازات وفقااا ملتطلبااات عصاار
التكنولوجيا منها:ا
مميزات وخصائص االختبارات االلك ونية واحملوسبة :ا
تكمن أمهية االمتحا ت احملوسبة أبتا متتاز بعدة خصائص ومميزات منها :ا
تسهم يف الت يف على التدريسي مبا يبذله من جهد ووقت يف ا عمال التعليمية الروتينية.
)1
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تتناسب مع ال لس ة املعاصرة للمناه وطرائق التدريس اليت ةتت الطرائق وأساليب التدريس املعتمدة على التكنولوجياا
)2
احلديثة ا كثر انتشارا وا كثر فاعلية يف ال ال بية والتعليم.
تساعد املدرس يف اختصار الوقت واجلهد يف ختطيط الدروس واحملاضرات اليت تساهم بادورها يف نثاراء الطلباة يف املواضايع
)3
املطروحة.
تساعد املدرس يف عمل خالصة للنتائ من خالل نحصائيات اإلجاةت الصحيحة واخلاطئة لتقييم االمتحان (االختبار
)4
احملوسبة) ذاتيا بطريقة سهلة .
امكانية تغيري ترتيب ا سئلة لكل طالب لت تلف عن الذين جبانبه يف قاعة االمتحان.
)2
حتتوي على تقييم ذا للطالب () ،Feedbackاذ يقوم الارب م يف تاية االمتحان بتحليل نجاةت كل طالب وبيان
)0
نجاةت الصحيحة واخلاطئة مع توضيح اإلجاةت الصحيحة.
سهولة نداربا من قبل مشرف واحد او اثنني على ا كثر.
)0
خت ف عبء تصحيح االختبارات عن املدرس لكوتا حتتوي على التقييم الذا و
)8
ال ختضع للعوامل الذاتية وال تتأثر ةملتغريات الن سية االجتهادية للمدرس عند التصحيح.
)8
 )16متتاز ةلصدق والثبات واا املرونة يف استيعا اكارب كمية من احملتوا املعريف.
ر م املميزات اليت متتاز هبا االختبارات احملوسبة اال اتاا ال ختلاو مان ناواحي قصاور او سالبيات قاد تكاون ساببا يف ختاوف الكثاري مان
املدرسني يف استعمااا مل منها اال :ا
البا ما تقتصر على االسئلة املوضوعية صدد اجلوا وال تصلح مع االسئلة املقالية .
.1
حتتا اىل وقت وجهد كبريين من املدرس لوضع االسئلة مع اجاةبا يف الارب م .
.2
تتأثر بنوعية خاصة من تشغيل احلاسو وةلتايل قد ال تكون بن س الك اءة جلميع الطلبة .
.3
حتتا اىل صيانة دورية وجتريبية قبل استعمااا وةالخص مع توفر الطاقة الكهرةئية
.4
قد يتعرض االختبار ملشاكل فنية بسوء االستعمال وخاصة الذين ال نتلكون خاربة مسبقة يف استعماله .
.2
حتتا اىل مراقبني فنيني يف قاعات امل صصة لالختبار االلك وين احملوسب.
.0
ال نكن اجرائها يف الص وف العادية ،بل يف قاعات هزة أبجهزة حاسو ذات مواص ات عالية.
.0
تعتارب عالية الكل ة قياسيا ةالختبارات الورقية يف االمتحان الواحد.
.8
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ان اال ختبارات احملوسبة مب تلاف انواعهاا االلك ونياة واحملوسابة واملكي اة ماع احلاساو املتزامناة و اري املتزامناة وبكال مميزاباا وسالبيابا
هااي ادوات تقييمي ااة افرزبااا التكنولوجي ااا احلديث ااة يف ااال ال بي ااة والتعلاايم وه ااي تقني ااة ادائيااة مت ت عي اال اساااليب االس اائلة االختباري ااة
التحصيلية والن سية فيهاا للات لص مان الكثاري مان املشاكالت الايت حتادث يف االختباارات الورقياة  ،اال انناا ر ام كال هاذا التطاور يف
تقنيااة االختبااارات االلك ونيااة احملوساابة ال نسااتطيع االسااتغناء عاان االختبااارات الورقيااة الاايت مازالاات متتلااك الصاادا االوسااع يف ليااع
املواد الدراسية وهذا مما حدا ة مل تصني جراء البحوث والدراسات لبيان اثر كل منهما يف مستوا االداء والتحصيل للطلبة.
دراسات سابقة
دراسات عربية
•
لقد اطلع الباحث على الكثري من االدبيات والدراسات العربية ،فلم جيد ساوا دراساة عربياة تقاار مان متغاريات التابعاة
اذ الدراسة  ،لاذا تعتاارب هاذ الد راساة اول دراساة عربياة تااربز امهياة اساتعمال الصاور التعليمياة يف االختباارات احملوسابة والورقياة مان
حيث سرعة التحصيل وجودته اال انه هناك دراسات عربية حول املقارنة بني االختبارات احملوسبة والورقية منها:
دراسة اخلزي & الزكري (:)2668
)1
تكااافؤ االختبااارات اإللك ونيااة مااع االختبااارات الورقيااة يف قياااس التحصاايل الدراسااي دراسااة جتريبيااة علااى طلبااة كليااة ال بيااة جبامعااة
الكويت )
ه اادفت الدراس ااة نىل اختب ااار م اادا التك ااافؤ ب ااني االختب ااارات اإللك وني ااة واالختب ااارات الورقي ااة يف قي اااس التحص اايل الدراس ااي
اجلامعي ،ومدا ريثري تعرض الطلبة لالختبارات اإللك ونية على اجتاهابم حنوها.
 ،وقااد اساات دم املاانه التع اريذ فيهااا،اذ اعطااي (  )310طالااب وطالااب يف كليااة ال بيااة جبامعااة الكوياات نس ا تني متماااثلتني ماان
االختبارات ( ورقية والك ونية) وصاحب ذلك قياس اجتا الطلبة وقد أظهرت النتائ :
(أ) ت كااافؤ االختبااارات اإللك ونيااة والورقيااة يف قياااس التحصاايل الدراسااي للطااال مااع وجااود فااروق ذات داللااة نحصااائية يف الوقاات
الالزم داء االختبار لصاحل االختبارات اإللك ونية.
( ) ارت اإ اجتاهات الطلبة حنو االختبارات اإللك ونية بسبب تعرضهم اا.
أوصاات الدراسااة بتبااين اساات دا م االختبااارات اإللك ونيااة احملوساابة يف التعلاايم اجلااامعي يف الت صصااات ال بويااة واإلنسااانية املشاااهبة،
(اخلزي )1 :2662 ,
وإبجراء دراسات مماثلة يف الت صصات ا خرا .
دراسات اجنبية :
•

-6

دراسة ) 2002(RUSSELL
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بدف الدراسة اىل املقارنة بني اداء الطلبة يف االختبارات احملوسبة والورقية يف موضوعات ( فنون اللغة والرايضيات والعلوم) ،
اذ اجريت الدراسة على طلبة املدارس الثانوية  ،يف مقاطعة ماساتشوستس  ،اذ مت اختياار عيناة عشاوائية مان طلباة الثانوياة الدرجاة
السابعة وقلف عينة البحث من  320طالب وطالبة مت لعهام مان مدرساتني مهاا ( Worcester , Sullivan Middle
) ، Schoolوقسمت اىل موعتني جتريبية وضابطة ،ومت تطبيق االختبار يف ثالث موضوعات هي ( اللغة  ،الرايضيات  ،العلوم
) وفاق نةاام االختباار ( )SAT 9ساتنافورد  ،حياث اظهارت اجملموعاة التعريبياة الايت تسات دم احلاساو يف اداء االختباار تقادما
واضحا ةالداء بنسبة  %06مقارنة ةداء اجملموعة الورقية اليت اظهرت تقدما يف االداء بنسبة .%36
-3

دراسة)Roy & Patricia :(2002

( paper-based versus computer-based assessment :key factors associated with the
)test mode effect
( تقييم العوامل الرئيسة يف ريثري االختبارات احملوسبة مقارنة ةالختبارات الورقية)
هدفت الدراسة نىل معرفة اثر االختبارات احملوسبة مقارنة ةالختبارات الورقية من خالل التحقق من ال رضيات اال :ا
عاادم وجااود فااروق ذات داللااة نحصااائية عنااد مسااتوا ( )6.61بااني اجملموعااة التعريبيااة الاايت مت تقييمهااا يف االختبااارات
•
احملوسبة واجملموعة الضابطة اليت مت تقييمها ةست دام االختبارات الورقية .
عاادم وجااود فااروق ذات داللااة نحصااائية بااني اجتاهااات الطلبااة التعريبيااة الاايت مت تقييمهااا ةساات دام االختبااارات احملوساابة
•
والضابطة اليت مت تقييمها ةست دام االختبارات الورقية.
حيااث تلاات الدراسااة عينااة ريل اات ماان (  )162طالبااا ماان الصااف ا ول جامعااة بنساال انيا ماان كليااة ندارة اإلعمااال مت اختيااارهم
ةلطريقة العشوائية وقسمت نىل موعتني جتريبية ( اختبارات صوسبة ) وضابطة ( االختبارات الورقية ).
مت نعاداد اختبااار صوسااب يتااألف ماان ( )166فقاارة ماان اختبااار االختياار املتعاادد ،ومت نعااداد ن ااس االختبااار ورقااي مطبااوإ  ،وقااد مت
اختبااارهم باان س الوقاات  ،وقااد اساات دم الباحثااان الوسااائل اإلحصااائية املناساابة اإلجياااد ال ااروق بااني اجملمااوعتني مت اساات دام حتلياال
التباين ( )ANOVAوكانت النتائ هي وجود:ا
فروق ذات داللة نحصائية عند مستوا ( )6.61ولصاحل اجملموعة التعريبية اليت مت تقييمها
.1
با ( االختبارات احملوسبة ).
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وجود فروق ذات داللة نحصائية عند مستوا ()6.61ولصاحل اجملموعة التعريبية يف تنمية االجتاهات.
.2
( Patricia 2002 :33).

مناقشة الدراسات :ر

اجرياات الدراسااات يف بلاادان عربيااة مثاال الكوياات وعلااى طلبااة اجلامعااة ودراسااات اجنبيااة يف والايت امريكيااة علااى طلبااة
•
املرحلة الثانوية ،بينما البحث اجري يف صافةة بغداد وعلى طلبة الثالث متوسط من مدارس املتميزين .
اخت ااريت عين ااة دراس ااة (اخل اازي& الزك ااري 2662( ,م اان طلب ااة الكلي ااة وحبع اام ( )310طال ااب وطال ااب  ،ام ااا دراس ااة
•
(Rusell) ,2662فعينتهاا كانات طلباة كلياة يبلاغ عاددها ( ، )320وكاذلك دراساة (  )2662،Roy & Patriciaاذ
بلغ حعم العنية ( )162من طلبة كلية ادارة اعمال  ،اما عينة البحث احلايل فقد بلغت ( )282طالبا وطالبة من ص وف الثالث
متوسط من مدارس املتميزين واملتميزات قاطعي الرصافة /2الكرخ ، 2وبذلك فقد اختل ت الدراسة احلالياة عان الدراساات الساابقة
حبعم العينة واملستوا الدراسي ام.
استعمل التصميم التعريذ ذي الضبط اجلزئي ذات اجملموعة التعريبية والضابطة لكال الدراساات الساابقة  ،اماا الدراساة
•
احلالية فقد استعمل الباحث التصميم التعريذ ذو اجملموعتني الضابطة والتعريبية وبذلك فهي ات قت مع الدراسات السابقة العربية
واالجنبية.
استعملت دراسة (اخلزي &الزكري  ،)2662 ,صتوا مادة احلاسو كعينة معرفية السئلة االختباار بينماا اساتعملت
•
دراساة( Rusell) ,2662صتاوا املاواد الدراساية ( فناون اللغاة  ،الرايضايات والعلاوم) يف اختباار االداء اماا دراساة ( & Roy
،)2662،Patriciaفكاان احملتاوا ادارة االعماال بينماا البحاث احلاايل اساتعمل الصاور التعليمياة يف صتاوا املقارر الدراساي
لل صول الستة ا وىل ملادة علم االحياء للصف الثالث متوسط للعام الدراسي . 2612 – 2614وبذلك فقد اختل ت الدراسة
احلالية يف صتوا املادة املعرفية يف اسئلة االختبارات املعدة لذلك.
كاان املتغاري املساتقل لكال مان دراساة ( اخلازي Rusell, Patricia) ،هاو معرفاة اثار االختباارات االلك ونياة واملتغاري
•
التابع هو التحصايل لكال مانهم اضاافة اىل االجتاا يف دراساة (اخلازي ) و االداء لكال مان ( ) ،Rusell, Patriciaبينماا املتغاري
املستقل للدراسة احلالية هو ( الصور لتعليمية ) اما املتغري التابع فهو السرعة واجلودة يف االختبارات احملوسبة والورقياة  ،وهاي باذلك
اختل ت عن ليع الدراسات السابقة يف اثر املتغري املستقل على املتغريات التابعة وتعتارب اول دراسة تبحث مبتغريات مستقلة وقبعة
ري مطروقة سابقا.
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الوساائل االحصاائية املسااتعملة يف دراساة ( اخلازي  ، )2668,هااي ال اكرونبااخ و  ، ، Paired Sample T-testبينمااا
دراسة ( ) Patriciaاستعملت () ،ANOVAاما دراسة ( )Rusellاستعمل النسبة املئوية كانت النسبة املئوية  ،بينما يف
البحث احلايل هي ( معامل االرتباط بريسون  ،النسبة املئوية T- test ) ،وفق احلقيبة االحصائية لارب م  SPSSاالحصائي.

إجراءات البحث :

استعمل الباحث يف هذا البحث التصميم التعريذ ذات الضبط اجلزئي ذي اجملموعاة التعريبياة والضاابطة  ،اذ مت التكاافؤ باني افاراد
العينة يف متغريات ( العمر الزمين  ،درجات السابقة ).

اوال :جمتمع البحث :ر

متثل تمع البحث من طلبة مدارس املتميازين مان املديرياة العاماة ل بياة بغاداد الرصاافة /2والكارخ 2وعيناة البحاث متثلات
بطلبة من الصف الثالث متوسط من مدارس املتميزين واملتميزات للرصافة  /2كرخ2

اثنيا  :اختيار العينة :

قام الباحاث ةختياار عيناة البحاث مان تماع البحاث املتمثال بطلباة الصا وف الثالثاة مان مادارس املتميازين مان ماديرايت
العامة ل بية بغداد /الرصافة  2والكرخ الثانية عد احلصول على املوافقات الرمسية من مديرايت ال بية وذلك لالسبا االتية :ا
تقار مستوا اداء الطلبة يف اختبارات الذكاء والتحصيل حيث ال تقل درجة الطلبة عند اجتيااز االختباارات التمهيدياة
•
عن  82%مما يضمن الباحث قثري املدرسني على مستوا الطلبة.
هزة تستوعب  06طالبة او طالبة دفعة واحدة.
وجود خمتاربات حاسو
•
تقع مدارس املتميزين واملتميزات يف رقعة جغرافية واحدة سواء ملنطقة الرصافة  2او الكرخ .2
•
احتواء املدارس على اعداد مناسبة من الطلبة الجراء االختبارات وكما اي :ا
•

جدول ()6

يوضح اعداد الطلبة يف مدارس املتميزين واملتميزات للعام الدراس 3061-3062
ت
4

اسم المدرسة
ثانوية المتميزين

عدد الشعب

مجموع الطلبة

4

182
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2
3
5

ثانوية المتميزات
ثانوية المتميزين
ثانوية المتميزات
المجموع الكلي

179
152
155
685

4
4
4
16

الكرخ الثانية
الرصافة الثانية
الرصافة الثانية

اثلثا :اعداد ادوات البحث
أ .بناء االختبار التحصيل الورق :ر

 )1اعد الباحث االختبار الورقي على وفق احملتوا املعريف للمقرر الدراسي لكتا علم االحياء ( االنسان وصحته) للعام الدراساي
 2610 -2610ال صول الستة االوىل منه واملتكون من ( )06فقرة من االختيار من املتعدد الذي يتضمن الصور واالشكال
والرسوم التعليمية املوجودة يف الكتا الدراسي املقرر فقط وفق املوضح يف اجلدول ( )2اال :
جدول ()3

يوضح عدد الرسوم واالشكال والصور يف حمتوى كتاب االحياء للصف الثالث متوسط
عدد
الصور واالشكال
اطالع
المطلوبة

ت

الفصل

عدد
الصفحات

الوزن النسبي
لعدد الصفحات

.1
.2
.3
.4
.5

بناء جسم االنسان
الجهاز الهيكلي
الجهاز العضلي
الجهاز الهضمي
جهاز الدوران

15
20
12
22
21

%14
%18.69
%11.21
%20.56
%19.62

8
8
5
5
7

.6

الجهاز التنفسي

17

%15.88

5

المجموع
الكلي
للصور

النسبة المئوية
للصور

3
10
7
4
14

11
18
12
9
21

%73.33
%90
%100
%41
%100

12

18

%100

المجموع
%87.61
88
50
38
%100
107
#
 )2مت اعداد الصور التعليمية وصيا تها ووضع التاشري عليهاا مباا ينساعم ماع منطاوق الساؤال لكال فقارة حياث قاام الباحاث ةعاداد
الصور التعليمية املماثلة لصاور الكتاا املقارر جلمياع فقارات الساؤال بن ساه ةساتعمال بار م ( Adobe photoshope
) ،Cs2اصدار شركة ( )Adobe 2012االح ايف.
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 )3مت وضااع فقارات االختبااار التحصاايلي الااورقي بصااورته ا وليااة ( الورقيااة )  ،وعرضااها علااى موعااة ماان احملكمااني املت صصااني يف
ال علوم احلياة وصكمني مت صصني يف طرائق تدريس علوم احلياة كما موضح يف ملحق ( )1ا مساء والقا العلمية ومكان
عمل احملكمني  ،وقد مت لع اراء ومالحةات احملكمني على فقرات االختبار التحصيلي الورقي كما اي :ا
• تعديل صيا ة ال قرة ( )8حسب مالحةات احملكمني الت صص العلمي.
• تقليل عدد التأشريات يف صورة شكل( )11وصورة شكل (.)26
ات ااق احملكمااني علااى فق ارات االختبااار  ،بلغاات قيمااة االت اااق ( )6.80حسااب معاماال االرتباااط بريسااون وبااذلك فهااي متثاال قيمااة
الصدق الةاهري لالختبار التحصيلي الورقي.
 .اعداد االختبار االلك وين احملوسب :ا
اعد الباحث االختبار االلك وين التحصيلي احملوسب وفق ما اي :ا
 .1مت تنص ا ا اايب ب ا ا اار م االختب ا ا ااار االلكا ا ا ا وين احملوس ا ا ااب التحص ا ا اايلي املع ا ا اار م ا ا اان اع ا ا ااداد ( ا.د .دمحم احليل ا ا ااة) م ا ا اان ال ا ا ا ارابط
( )،http://www.ziddu.com/download/4518925/setup.exe.htmlعلااى احلاسااب الش ص ااي
للباح ااث  ،اذ يعت ااارب م اان االختب ااارات االلك وني ااة احملوس اابة اجلي اادة واملناس اابة للبيئ ااة العربي ااة وملس ااتوا الطلب ااة  ،لس ااهولة تنص اايبه
واستعماله ويعتارب من االختبارات االلك ونية املتكي ة مع احلاسو وهو من االختبارات االلك ونية التزامنية .
 .2استغرقت عملية اعداد االختبار االلك وين احملوسب اسبوعا  ،اذ مت فحص وجتريب االختبار بعاد انتهائاه علاى عيناة مان الطلباة
املتميزين واملتميزات ملدرسيت ( متوسطة السرا للبنني ) و (متوسطة املرو للبنات) من املديرية العامة ل بية بغداد /الكرخ الثانية
 ،وبتاريخ  .12/2/2610حيث جرت العملية بنعاح عايل وحبضور جلنة من مشريف املديرية ومديري املدرستني ملحق ()4
 .3بعد التاكد من اح االختبار االلك وين احملوسب وعدم حدوث اي مشكالت فنية وكذلك االختبار الورقي من خالل التعربة
التمهيدية االولية  ،اصابح االختباار احملوساب والاورقي جهاازا للتطبياق علاى عيناة البحاث مان طلباة الصاف الثالاث متوساط مان
مدارس املتميزين واملتميزات.

رابعا :جتربة البحث :ر

صدق ادوات التعربة
أ-
للتاكد من من صدق وثبات االختبار الورقي واالختبار احملوسب قام الباحث ةختياار عيناة اساتطالعية مان طلباة الثالاث
.1
متوسط من مدارس املتميزات واملتميزين من  /املديرية العامة ل بية الكرخ الثانية اذ بلغ عدد الطال ( )26وعدد الطالبات ()26
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 ،وبعد اجراء التكافؤ بني الطلبة يف (العمر الزمين ،حتصيل ماادة علام االحيااء المتحاان نصاف السانة ) ،علماا ان االختياار الطلباة
كان ملان لاه درجاة ال تقال عان ( )82%فماا فاوق  ،لضامان تكاافؤ املساتوا املعاريف باني الطلباة وقاد كانات النتاائ كماا موضاح يف
اجلدول ( .)3
جدول ()2

يوضح التكافؤ بني الطلبة بني املتغريات ( العمر الزمن ،التحصيل السابق  ،االختبار الورق )
عدد

المجموعة
م.متميزات بنات
م.متيزون بنين
م.متميزات بنات
م.متيزون بنين
م.متميزات بنات
م.متيزون بنين

نوع المتغير

ذكور

اناث

25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25

العمر
الزمني
التحصيل
السابق
االختبار
الورقي

الوسط
الحسابي

الداللة عند
قيمة
قيمة
االنحراف درجة
 T-test T-testمستوى
المعياري الحرية
0.05
المحسوبة الجدولية

2.95 183.86
3.33 184.26
3.35 91.26
3.13 88.66
11.59 34.04
9.02 31.84

غير دال

3.329
98

0.435
3.069

3.89

غير دال
غيردال

 .2طبااق االختباااران الااورقي واحملوسااب علااى العينااة االسااتطالعية يف يااوم االربعاااء  2612/2/22حيااث مت اختيااار ( )22طالبااا
بصااورة عشاوائية ليمتحناوا ةالختبااار الااورقي و( )22طالبااا نتحناوا ةالختبااار احملوسااب  ،وايضااا باان س الطريقااة للطالبااات ماان،
( )22طالبااة ام ااتحن ةالختبااار ال ااورقي و( )22طالبااة ةالختب ااار احملوسااب  ،وب اان س اليااوم وب اان س قاعااات مدرس ااة ( كنوي ااة
املتميزين للبنني  /الكرخ الثانية ).
 .3الجياااد اخلصااائص السااايكوم ية الدا البحااث اسااتعمل الباحااث الوسااائل االحصااائية املناساابة ةسااتعمال احلقيبااة االحصااائية
لارب م ( ) ،SPSS.vion.17اذ افرزت بيا ت العينة االستطالعية ما أي :ا
معدل زمن االختبار الورقي ( )00.20دقيقة  ،بينما معدل زمن االختبار احملوسب ( )40.88دقيقة ،للعينة االستطالعية.
معاماال الصااعوبة :مت حسااابه ل قارات االختبااار التحصاايلي الااورقي واحملوسااب يشااكل عااام ووجااد انااه يا اوح مااا بااني (– 6.82
) )Bloom, 1971: 66
 ، )6.32لذا يعد مقبوال .
معامل التمييز  :وجد ان معامل التمييز بني ال قرات قد تراوحت بني ( ،)6.36- 6.82وبذلك يعد معامل التمييز جيدا.
(اهلويدي .) 91: 3002 ,
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فعالية البدائل  :مت حسا فعالية البدائل بتطبيق معادلة فعالية البدائل اخلاطئة جبميع فقرات االختبار اليت هي من نوإ (االختيار
من متعدد ) والبالغ عددها ( )06فقرة ووجد ان معامل فعالية ليع البدائل ساالبة أي اتاا جاذبت اليهاا نجااةت أكثار مان طلباة
اجملموعة الدنيا مقارنة إبجاةت طلبة اجملموعة العليا.
معامل الثبات  :حلسا معامل الثبات من بيا ت العينة االستطالعية ةعتماد التعزئة النص ية ل قرات االختبار حيث بلغت

قيمة معامل الثبات ( )6.83وهي قيمة جيد  ،لذا يعد االختبارعلى درجة عالية من الثبات ( .ع م)629:3000 ،

حطبيق التجربة :ر

• ق بل البدء بتطبيق التعرباة علاى عيناة البحاث وهام طلباة الصاف الثالاث متوساط مان مادارس املتميازين واملتميازات التابعاة للمديرياة
العامااة ل بيااة بغااداد/الرصااافة الثانيااة  ،قااام الباحااث ةخااذ بيااا ت الطلبااة املتمي ازين ( الااذكور  ،اال ث ) لغاارض اج اراء التكااافؤ يف
املتغريات ( العمر الزمن درجات السنة السابقة ملادة االحياء ،درجات مادة االحياء لنصف السنة)  ،اذ بلغ عدد موعة االختبار
احملوس ااب ( )106طال ااب وطالب ااة بينم ااا بلغ اات موع ااة االختب ااار ال ااورقي ( )122طال ااب وطالب ااة وق ااد كان اات نت ااائ التك ااافؤ ب ااني
اجملموعتني وفق اجلدول ( )4كما اي 6:
جدول ()2

التكافؤ بني متوسطات درجات الطلبة يف املتغريات (العمر الزمن ،التحصيل،درجة نصف السنة) لطلبة عينة البحث
المجموعة

عدد الطلبة
ذكور

اناث

نوع
المتغير

الوسط
الحسابي

قيمة الداللة
قيمة
قيمة
االنحراف درجة
 T-test T-testعند مستوى
المعياري الحرية
0.05
المحسوبة الجدولية

م.االختبارالمحوسب
م.االختبار الورقي

80
60

80
62

العمر
الزمني

184.05
184.23

3.111
3.206

0.493

غير دالة

م.االختبارالمحوسب
م.االختبار الورقي

80
60

80
62

التحصيل
السابق

89.93
89.42

3.27
3.16

1.08

غير دالة

م.االختبارالمحوسب

80

80

م.االختبار الورقي

60

62

درجات
نصف
السنة

89.47
89.54

3.28
3.31
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• مت توجيه الطلبة قبل اسبوعني من بدء تطبيق التعربة ةلتحضري واالساتعداد لالختباار يف ماادة االحيااء للصا وف الثالاث متوساط
ماع التاكياد علااى دراساة الرساوم واالشااكال وامل ططاات واعالمهام ةنااه امتحاان متهيادي ماان مديرياة العاماة ل بيااة بغاداد /الرصااافة
الثانية .
• مت بيئة القاعات وخمتاربات احلاسو  ،وتنصيب بر م االختبار احملوسب يف ليع احلاسبات
• اجريت التعربة يف يوم االربعاء املوافق  4/3/2610 ,متام السااعة ( )8.66صاباحا يف كنوياة املتميازين للبناني  /الرصاافة الثانياة
 ،بينما اجريت التعربة على طالبات كنوية املتميزات للبنات /الرصافة الثانية  ،متام الساعة العاشرة من اليوم ن سه.
• استعانة الباحث مبراقبني فنيني ختصص (طرائق تدريس العلوم )
• مدرسي ومدرسات مادة علم االحياء يف املدرستني.
• مدرسي مادة احلاسو الدارة خمتارب احلاسو .
• قس اامت موع ااة االختب ااار احملوس ااب اىل م ااوعتني ومت ض ااع اح اادا اجملم ااوعتني يف قاع ااة خاص ااة وادخ ااال االخ اارا اىل خمت ااارب
احلاسااو  ،اذ ضاام خمتااارب احلاسااو (  ) 46طالبااا  ،وكااذلك جملموعااة الطالبااات( )46طالبااة  ،بشااكل تتااابعي عنااد خاارو
موعة اتات االختباار  ،ماع تساعيل وقات بادء االختباار وانتهائاه لكال طالاب وطالباة.بينماا ادت موعاة االختباار الاورقي يف
قاعات دراسية ةلنسبة للطالبات  ،ويف قاعة املسرح ةلنسبة للطال .
• مت توثيق اجراءات التعربة ةل ديو والصور ال وتو رافية كما موضح يف ملحق ( )
• انتهت التعربة يف ن س اليوم ويف متام الساعة ( )12.36ظهرا  ،ومت لع البياا ت لالختباار احملوساب بصاورة فورياة عان طرياق
ملف مركزي من كل حاسبة بواسطة ( flash.8GB) .
• مت لع نسخ االختبار الورقي للطلبة كنوية املتميزين بنني وبلغ عددهم ( )06نس ة ،ولطالباات كنوياة املتميازات بلغات ()02
نس ة .
• اعد الباحث االجابة النموذجية واعطائهاا ملدرساي ماادة االحيااء يف املدرساتني  ،ومت تكلياف مدرساات ماادة االحيااء بتصاحيح
اجاةت طال كنوية املتميزين  ،بينما قام مدرسو مادة االحياء يف كنوية املتميزين بتصحيح اجاةت طالبات كنوية املتميزات.
• لعت نتائ االختبار احملوسب بشكل فوري من قبل الطلبة املمتحنني حيث عرفوا نتائعهم بشكل اين  ،بينما استغرق تصحيح
نسخ اجاةت االختبار الورقي مدة اربعة اايم ومت تثبيتها يف جداول بعد التاكد من دقة التصحيح كما موضح يف ملحق (. )0
• بعد معاجلة بيا ت االختبارين احملوسب والورقي ةستعمال الوسائل احلصائية املناسبة ال رزة عن النتائ املبينة يف ما اي :ا
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نتائ التجربة :

بعد تبويب الدرجات اخلام لبيا ت االختبار احملوسب والورقي ومعاجلتها ما اي :
سارعة التحصايل  :ا حلسااا سارعة التحصايل مت معاجلاة بيااان االختباار احملوساب والاورقي يف متغااري( سارعة ) الازمن الااذي
)1
استغرقته اجملموعتني يف االجابة على االختبار كما موضح جدول (: )2
جدول ()5

عدد الطلبة

المجموعة
م .اختبار محوسب

يوضح متوسط سرعة التحصيل بني اجملموعتني يف االختبار احملوسب والورق

ذكور

اناث

المجموع
الكلي

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

80

80

160

45.76

11.51

القيمةالتائية

درجة
الحرية

المحسوبة

الجدولية

280

3.706

3.623

مستوى
الداللة عند
0.05

ذات
داللة

11.03 51.29
122
62
م.اختبار ورقي 60
ماان اجلاادول اعااال ظهاارت قيمااة الوسااط احلسااا ملتوسااط الساارعة للمعموعااة ذات االختبااار احملوسااب ( ، )42.00بينمااا كااان
متوسط سرعة التحصيل جملموعة االختبار الورقي ( )21.28حيث كان القيمة التائية احملسوبة اكارب من القيمة اجلدولية  ،اذ كانت
دالة عند مستوا داللة (  ، )6.62مما يعين ان هناك فرق ذات داللة احصائية لصاحل موعة االختبار احملوساب  ،كاون السارعة
يف االجابة جملموعة االختبار احملوسب اقل من سرعة االجابة جملموعة االختبار الورقي .لذا ترفث ال رضية الص رية اليت تنص على
عدم يوجد فرق بني متوسط درجات طلبة اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف (االختبار احملوسب) ومتوسط درجات طلبة
اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف ( االختبار الورقي ) يف سرعة التحصيل  ،وتقبل ال رضاية البديلاة الايت تانص علاى وجاود
فرق بني متوسطات اجملموعتني ولصاحل اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف االختبار احملوسب.

جودة التحصيل :ر

)3

لبيااان متغااري اجلااودة يف التحصاايل وفااق الدبيااات البحااوث والدراسااات يف جااودة التعلاايم فقااد اعتااارب معاادل ( )02%هااو احلااد االد

(حسون )39: 3062،

للعودة.

وعلى وفق ذلك مت احتسا درجات الطلبة اليت تصل درجابم اىل احلد االد فاكثر من درجات التحصيل يف االختبارين وكانت
وفق ملا موضح يف اجلدول ( )0اد :

اجملموعة

عدد الطلبة

اجملموإ
الكلي

الوسط
احلسا
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احلرية
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ذكور

اث

م .اختبار صوسب

16

24

40

48.67

2.59

م.اختبار ورقي

4

6

10

46.6

1.89

48

احملسوبة

اجلدولية

2.85

0.1

ذات داللة

متوسط درجات جودة التحصيل للطلبة يف جمموع االختبار احملوسب والورق

جدول )(6

يوضح اجلدول اعال متوسط درجات جودة التحصيل جملموعة االختبار احملوساب هاو( )48.00مان مان الدرجاة الكلياة
لالختبااار البالغااة ( )06درجااة جملمااوإ عاادد الطلبااة ضاامن مسااتوا اجلااودة ( )46طالبااا وطالبااة  ،بينمااا كااان متوسااط درجااات جااودة
التحصيل جملموعة االختبار الورقي ( )40.0جملموإ عدد طلبة ( )16طال وطالباات  ،اذ ظهارت هنااك فارق ذو داللاة احصاائية
لصاااحل موعااة االختبااار احملوسااب .وبااذلك تاارفث ال رضااية الص ا رية الاايت تاانص علااى (ال يوجااد فاارق ب اني متوسااط درجااات طلبااة
اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف (االختبار احملوسب) ومتوسط درجات طلبة اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف
( االختبار الورقي) يف جودة االداء) وتقبل ال رضية البديلة اليت تنص على وجود فرق بني متوسطات درجات جودة التحصيل باني
اجمل موعتني ولصاحل اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف االختبار التحصيلي احملوسب .

 )2التحصيل الكل :

مت حسا متوسط درجات حتصيل طلبة االختبار احملوسب الكلي مقارنة مبتوسط درجات حتصيل طلبة االختبار الورقي الكلي
ملعرفة اثر الصورالتعليمية يف التحصيل الكلي وقد افرز البيا ت لطالاجملموعتني عن النتائ املوضحة يف اجلدول ( )0كما اي :ا
جدول ( )9متوسط درجات حتصيل اللطلبة الكل جملموع االختبار احملوسب والورق

عدد الطلبة
ذكور

اناث

المجموع
الكلي

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

م .اختبار
محوسب

80

80

160

39.58

6.826

م.اختبار ورقي

60

62

122

34.84

6.844

لمجموعة

درجة
الحرية

280

القيمةالتائية
المحسو
الجدولية
بة

3.623 5.763

مستوى
الداللة عند
0.05

ذات داللة

مان نتاائ اجلادول ( )0اعاال اظهارت النتاائ فاروق ذات داللاة احصاائية عناد مساتوا داللاة ( )6.62ولصااحل اجملموعاة الاايت
استعملت االختبار احملوسب  ،اذ كان متوساط درجاات حتصايل موعاة االختباار احملوساب ( )38.82يف حاني متوساط درجاات
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حتصيل موعة االختبار الورقي ( ، )34.84حيث يةهر هناك فرق يف متوسطات اجملموعتني ولصاحل موعة االختبار احملوسب
 ،ووفق ملا مت عرضه من نتائ نكن ت سريها وفق ما اي :

 )2حفسري النتائ :

أ .اظهرت النتائ جدول ( )2ت وق اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف االختبار التحصايلي احملوساب علاى اجملموعاة الايت
اسااتعملت الصااور التعليميااة يف االختبااار الااورقي يف متغااري ساارعة التحصاايل  ،ممااا يعااين ان معاادل زماان االجابااة لطلبااة موعااة
االختبار التحصيلي احملوسب اقل منه لدا طلبة موعة االختبار التحصيلي الورقي  ،عناد مساتوا داللاة ( )6.62وقاد يعاود
السابب اىل ( وجااود عااداد الوقاات) لالختبااار الةاااهر علااى شاشااة االختبااار احااد احمل ازات الاايت جتعاال ماان الطالااب ال كيااز علااى
فقارات االختبااار وصاولتااه عاادم ختطااي الاازمن  ،وهااذا مااا التااوفر االختبااارات الورقيااة.وقااد ات ااق هااذا البحااث مااع دراسااة كاال ماان
دراسااةاخلزي &الزكااري ،دراسااة  ، RUSSELL ,2662ودراسااة  Roy & Patriciaيف ت ااوق موعااة االختبااار
احملوسب.
 .تةهر النتائ جدول ( )0ت وق اجملموعة اليت استعملت الصور التعليمية يف االختبار التحصيلي احملوسب على متوسط درجات
طلبة اجملموعة االختبار الورقي يف متغري جودة التحصيل  ،اذ كا عدد الطلبة الاذين حصالوا علاى درجاات اعلاى مان حاد االدين
للعااودة يف التحصاايل ( )46طالبااا وطالبااة ونتوسااط درجااات ( )48.00مقارنااة بعاادد طلبااة موعااة االختبااار الااورقي ()16
طال وطالبات مبتوسط درجات( ، )40.0ونكن ت سري ذلك اىل ان الطلباة يف االختباار التحصايلي احملوساب اصابحوا اكثار
تركيزا ل هام العالقاات ا الرتباطياة يف الصاور التعليمياة الةااهرة اماامهم ةلشاشاة  ،اضاافة اىل ان كمياة العوامال اخلارجياة املاؤثرة يف
تشتت ذهن الطالب اقل منها يف قاعات االختبار الورقي.
 .اما يف جدول ( )0اظهرت نتائ متوسط درجات التحصايل الكلاي ت اوق طلباة موعاة االختباار احملوساب علاى طلباة موعاة
االختبااار الااورقي  ،اذ كااان متوسااط درجااات طلبااة موعااة االختبااار احملوسااب يف التحصاايل الكلااي ()38.28بينمااا متوسااط
درجااات طلبااة موعااة االختبااار الااورقي بلااغ ( ،)34.48وقااد ي ساار ذلااك بوجااود احمل ازات واملث اريات البص ارية املتحركااة منهااا
،اضااافة اىل اخااتالف يف نوعيااة الطريقااة تقاادط االختبااار املعتمااد علااى اسااتعمال احلاسااو  ،اىل زايدة دافعيااة الطلبااة يف ال كيااز
واالجابة املعتمدة على ال هم ب عل ت اعل الطالب يف االختبار احملوسب مع الصورة التعليمية عن طريقة احملاكاة.
اخل صة
من خالل ما توصلت اليه نتائ هذا البحث يف ت وقت الصور التعليمية يف االختبارات احملوسبة استنت الباحث ما اي :
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 a.للصا ااور التعليميا ااة دورا مهما ااا يف زايدة حت يا ااز الطالا ااب علا ااى االجابا ااة االكا ااثال تركي ا ازا يف االختبا ااارات وعلا ااى وجا ااه التحديا ااة يف
االختبارات احملوسبة .
 b.هناك عالقة طردية بني اجلودة والصور التعليمية يف االختبارات بصورة عامة وبصورة خاصة يف االختبارات احملوسبة كوتا ترتكز
على طرح العالقات االرتباطية بني اخلاربات املعرفية بني يف الصور.
 c.ان الصور التعليمية تعزز املعلوماة وساهولة اسا جاعها عناد كاون ان 02%مان التعلايم يعتماد علاى الصاور البصارية حاىت الرمزياة
منهااا ممااا ي ضااي ذلااك اىل حتسااني مسااتوا التحصاايل الكلااي يف حااال اسااتعمااا بشااكل جيااد يف االختبااارات ومنهااا االختبااارات
احملوسبة.
 d.استعمال االختبارات احملوسبة ساعد يف اختصار وقت وجهد الطالب يف االجابة على فقرات االختبار.
 e.افضت االختبارات احملوسبة على توفري بيئة ت اعلية مناسبة مما سهل على الطلبة املمتحنني تقليل عوامل التشتت وشرود الذهن
عند االجابة.
 f.اعط اات االختب ااارات احملوس اابة تعزي ازا اني ااا حلص ااوام عل ااى نت ااائعهم بص ااورة فوري ااة مم ااا ع اازز ل ااديهم الش ااعور برض ااى لع اادم احنيازي ااة
االختبارات احملوسبة .

 )1التوصيات :
من خالل ما توصل اليه البحث من نتائ واستنتاجات يوصي الباحث مبا اي :ا
 .1ت عياال اسااتعمال االختبااارات احملوساابة بشااكل تاادرجيي ملااا اااا ماان ممي ازات يف اختصااار الوقاات واجلهااد للطالااب واملاادرس  ،ومبااا
ينسعم مع تطورات العصر .
 .2استعمال الصور التعليمية مبا ينسعم مع طبيعة املادة كون ا لب التعليم يف املواد العلمية الطبيعية هو تعليم بصري .
 .3تطوير طية االسئلة يف االختبارات التحصيلية بغية حتسني جودة التحصيل من خالل االسئلة النوعية.

 )9املقرتحات  :يقرتح الباحث ما اييت

أ .اجراء دراسة مماثلة يف ختصصات علمية خمتل ة ملعرفة اثر الصور التعليمية يف سرعة وجودة التحصيل.
 .اجراء دراسات مماثلة ملعرفة اثر الصور التعليمية يف حتسني ا اط ومهارات الت كري .
املراجع References :
أ) املصادر العربية:
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اسكندر ،كمال يوسف ومصط ى ،أبو العزاط عبد املنعم ( :)1880العالقة بني أ اط الصور والرسوم التوضيحية ةلكتب املدرسية و ط املتعلم املعريف

وقدرته على التعرف لة تكنولوجيا التعليم الكويت العدد (. )10
• بدوي ،دمحم دمحم عبدااادي .عبدالرمحن ،عبداحل يظ دمحم" .)2664( .دراسة مقارنة ملهارات است دام الصور والرسوم التوضيحية يف الدراسات
االجتماعية والعلوم لدي تالميذ املرحلة االعدادية" ،لة كلية ال بية ،العدد  ،33جامعة طنطا.
•

قمر  ،اجلبايل  : 2613 ,منةومة التدريب احلديث  ،ط ، 1دار املغر  ،مراكش.

• اجلاليل  ,ملعان مصط ى :التحصيل الدراسي ،ط ، 1دار املسري للطباعة والنشر ‘ عمان .
•

اجلنا  ،عبدالرزاق شنني ( : )2616دراسة حتليلية للصور واالشكال واجلداول وامل ططات يف كتب الكيمياء للمرحلة االعدادية يف العراق يف ضوء

معايري صددة للتقنيات ال بوية  ،لة القادسية يف االدا والعلوم ال بوية  ،اجمللد ( )8العدد ( )2السنة ( ، ) 2616الكوفة.
• حسون ،فاضل عبيد ( ، )2613اثر است دام امل تارب على جودة التحصيل الدراسي والتنور العلمي لدا طلبة املرحة املتوسطة يف مادة ال يزايء  ،اجمللة
الدولية للتنمية  ،اجمللد الثاين  ،العدد ا ول احلصرا ،أمحد كامل ( )2664مستوايت الرسوم التوضيحية ومدا توافرها يف ا سئلة املصورة بكتب وامتحا ت
العلوم ةملرحلة اإلعدادية لة ال بية العلمية ( )2ص .01 -12
•

حكيم  ،عبداجمليد عبداحلميد ( )2664االختبارات واملقاييس  ،ط ، 1مركز خدمة اجملتمع والتعليم املستمر  ،كلية املعلمني  ،مكة املكرمة.

•

احلمداوي  ،ليل ( : )2662الصورة ال بوية يف الكتا املغر  .لة علوم ال بية العدد  28مراكش.

•

اخلزي  ،فهد عبدهللا  ،ودمحم ابراهيم الزكري  :تكافؤ االختبارات االلك ونية مع االختبارات الورقية يف قياس التحصيل الدراسي  :دراسة جتريبية على طلبة

كلية ال بية جبامعة الكويت  ،لة دراسات اخللي واجلزيرة  ،العدد  ، 2611، 143الكويت.
• مخيس ،دمحم عطية ( : )1882أثر است دام بعث متغريات الصورة الثابتة (الكلية ,واملقربة ,والتكامل بينهما) املكملة للعرض الش وي على استدعاء
ا ط ال (ال وري واملؤجل) للمعلومات املقدمة تكنولوجيا التعليم  ،اجمللد الثاين – الكتا الثاين.
• دي يدسون ،بي (  : )2611االختبارات املعتمدة على احلاسب اآليل  ،جامعة امللك سعود – الرايض
• ألز ذ ،دمحم بالل،وعباس الطالفحة( :)2660النةام اإلحصائي  SPSSفهم وحتليل البيا ت اإلحصائية ،اجلامعة ا ردنية،ط 3منقحة ،دار وائل
للنشر ،عمان.
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• الروسان  ،فاروق ( : )2661سيكولوجية االط ال ري العاديني :مقدمة يف ال بية اخلاصة ،ط، 2دار ال كر  ،عمان.
•

السرور  ،داي هايل ( :)2666مدخل اىل تربية املتميزين واملوهوبني ،ط ، 2عمان.

• سالمة ،عادل ابو العز ( : ) 2662طرائق تدريس العلوم ودورها يف الت كري  ،دار ال كر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان
• سلمة ،منصور واحلارثى ،نبراهيم ( )2662املرشد يف ريليف الكتا املدرسي ومواص اته ،مكتب ال بية العر لدول اخللي  .الرايض
لو املصرية ،القاهرة.

•

الشرقاوي ،أنور والشيخ ،سليمان اخلضري ( :)1888اختبار ا شكال املتضمنة (الصورة اجلمعية) كراسة التعليمات ،ا

•

الشنطي  ،ع اف عبدالرمحن ابراهيم ( : )2611التوافق بني ثقافيت الصورة والكلمة كمعيار للعودة يف صتوا كتا العلوم ال لسطيين جبزأيه للصف

الرابع االساسي ،رسالة ماجستري ري منشورة ،كلية ال بية  -جامعة االزهر ،زة.
• صبحي  ،سايل وديع ( : )2664معايري تصميم وانتا برام االختبارات االلك ونية يف التعليم عارب الشبكات  ،رسالة ماجستري ري منشورة ،جامعة
حلوان  ،كلية ال بية  ،مصر.
• صاربي  ،ماهر امساعيل( ، )2668م اهيم مقتاحية يف املناه وطرق التدريس  :لة دراسات عربية يف ال بية وعلم الن س(ASEP).
• الصمادي ،عزت (: )2668االختبار احملوسبة وبنوك ا سئلة  ، 0 ،جامعة الريموك  ،عمان.
• عبداحلميد  ،شاكر ( : )2662عصر الصورة  ،سلسلة عا املعرفة،العدد ، 311الكويت.
• عبد النذ ،رزق حسن ( )2662أثر است دام اإللغاز املصورة يف تدريس العلوم على تنمية مهارات قراءة الصور والتحصيل لتالميذ الصف ا ول
اإلعدادي املعتمدين واملستقلني عن اجملال اإلدراكي .لة ال بية والعلمية )3(4
•

العزة  ،سعيد حسن ( : )2662تربية املوهوبني واملت وقني ‘الدار الدولية  ،دار الثقافة والنشر ،عمان.

• عالم ،صالح الدين صمود ( : )2666القياس والتقوط ال بوي والن سي (أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة) ،ط ،1دار ال كر العر للنشر،
القاهرة.
• اللقاين أمحد و علي اجلمل  . )2663( .مععم املصطلحات ال بوية املعرفة يف املناه و طرق التدريس  ,عا الكتب  ,القاهرة.
•

فتح هللا  ،منذور عبد السالم(: )2662أثر الت اعل بني قراءة الرسوم التوضيحية وا سلو املعريف على التحصيل واالجتا حنو قراءة الرسوم التوضيحية

بكتا العلوم للصف اخلامس يف املرحلة االبتدائية ،رسالة ماجستري  ،كلية ال بية للبنات  ،جامعة القصيم.
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•

فود  ،سهري زكراي ( )1881أثر است دام الرسوم التوضيحية على تعلم م اهيم العلوم ,لة البحث يف ال بية وعلم الن س كلية ال بية جامعة املنيا.

• دمحم،امحد هاشم  ،وشاكر جاسم دمحم( :)2612اثر استعمال الوسائل التعليمية للكتا املدرسي ورسومات التوضيحية يف حتصيل املعلومات التارري
واستبقائها  ،لة البحوث ال بوية والن سية،العدد  ،32بغداد.
• دمحم  ،حسيبة سلمان ( , )2662اسبا رسو طلبة الصف الثالث متوسط من وجهة نةر الطلبة واملدرسني ومديري املدارس  ،لة كلية املعلمني ،
اجلامعة املستنصرية  ،العدد (.)32
•

املشيقح ،دمحم سليمان ( : )2666تقنيات الرسوم التعليمية  ،مكتبة تربية  ،الرايض.

•

النعدي امحد  ،واخرون ( : )1888تدريس العلوم يف العا املعاصر ،مدخل يف تدريس العلوم ،دار ال كر العر  ،القاهرة.

• الناشف  ،سلمى( : )2661دليلك يف تصميم االختبارات االلك ونية  ،دار البشري  ،عمان.
•

ااويدي ،زيد ( : )2664أساسيات القياس والتقوط ال بوي ،ط ،1دار الكتا اجلامعي للنشر ،العني.
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