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اإللكتروني )في نياية  توقيت تقديم استجابات أسئمة االختبارأثر التفاعل بين 
عمى الصالبة  (ي/ المترو المندفع) واألسموب المعرفي بعد كل سؤال( /االختبار

 ةاألكاديمية والكفاءة النفسية لدى طالبات الطفولة المبكر 
 غزالةآيات فوزي أحمد د/ 

 المستخمص: 
 استجابات تقديـ توقيت بيف التفاعؿأثر  عف الكشؼ البحث الحالي إلى ىدؼ

المعرفي  واألسموب (سؤاؿ كؿ بعد/االختبار نياية في)اإللكتروني  االختبار أسئمة
 الطفولة طالبات لدى النفسية والكفاءة األكاديمية الصبلبة عمى (المتروي/ المندفع)

ونظًرا ألف ىذا البحث ينتمي إلى فئة البحوث التطويرية في تكنولوجيا التعميـ، المبكرة 
 في البحث وىي:  الباحثة ثبلث مناىجستخدمت فقد ا
المنيج الوصفي بمرحمة الدراسة والتحميؿ إلعداد اإلطار النظري وتفسير نتائج  -

 البحث.
نتاج االختبارISD  منيج تطوير المنظومات التعميمية - اإللكتروني وفؽ  لتصميـ وا 

 . توقيت تقديـ استجابات )في نياية االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ
المنيج التجريبي لتعرؼ أثر التفاعؿ األنسب بيف توقيت تقديـ استجابات أسئمة  -

 واألسموب المعرفي )في نياية االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ( اإللكتروني االختبار
لكفاءة النفسية لدى طالبات الطفولة عمى الصبلبة األكاديمية وا )المندفع/المتروي(

  المبكرة.
القائـ عمى نظاـ األربع مجموعات، ( 2×2التصميـ التجريبي )وتـ استخداـ 

، الصبلبة األكاديمية وصممت الباحثة أدوات البحث وىي االختبار اإللكتروني ومقياس
مبكرة، ، واقتصر تطبيؽ البحث عمى طالبات قسـ الطفولة الالكفاءة النفسيةومقياس 

 بيف 0,05 مستوى عند إحصائًيا داؿ فروؽ وأسفرت نتائج البحث عف عدـ وجود
 األكاديمية الصبلبة لمقياس البعدي التطبيؽ في التجريبية المجموعات درجات متوسطي
 في) اإللكتروني االختبار استجابات تقديـ توقيت اختبلؼ إلى ويرجع النفسية والكفاءة
 متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ يوجد بينما ،(سؤاؿ كؿ بعد/ االختبار نياية

 إلى يرجع النفسية والكفاءة األكاديمية الصبلبة لمقياس في التجريبية المجموعات درجات
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 ويوجد ،(المتروي)المعرفي  األسموب لصالح( المتروي/ المندفع) المعرفي األسموب أثر
 الصبلبة لمقياس التجريبية المجموعات درجات متوسطات بيف احصائيا دالة فروؽ

 االختبار استجابات تقديـ توقيت بيف التفاعؿ الي يرجع النفسية والكفاءة األكاديمية
( المتروي/ المندفع) المعرفي واألسموب( سؤاؿ كؿ بعد االختبار/ نياية)اإللكتروني

 االختبار لؤلسموب نياية اإللكتروني االختبار استجابات تقديـ لصالح مجموعة توقيت
  المتروي. المعرفي

 المعرفي األسموب -اإللكتروني االختبار -توقيت تقديـ االستجابات الكممات المفتاحية:
  .الكفاءة النفسية -األكاديمية  الصبلبة - (يالمترو  /المندفع)
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The Effect of the Interaction between the Timing of Providing 

Responses to Electronic Test Questions (at the End of the Test 

/ after each Question) and the Cognitive Style (Impulsivity 

/Reflectivity) on Academic Hardiness and Psychological 

Competence Among Female Students  Early Childhood. 
 

Dr/ Ayat Fawzy Ahmad Ghazala 

Abstract:  
The current research aims to reveal the effect of the 

interaction between the timing of providing responses to 

electronic test questions (at the end of the test / after each 

question) and the cognitive style (impulsive / Reflective) on 

academic hardiness and psychological competence among early 

childhood students, and since this research belongs to the category 

of developmental research in Educational technology, the 

researcher used three methods in the research, which are: 

 The descriptive approach at the stage of study and analysis 

to prepare the theoretical framework and interpretation of 

the research results. 

 The ISD educational systems development approach to 

design and produce the electronic test according to the 

timing of providing responses (at the end of the test / after 

each question). 

 The experimental approach to identify the effect of the most 

appropriate interaction between the timing of providing 

responses to the electronic test questions (at the end of the 

test / after each question) and the cognitive style (impulsive 

/ Reflective) on academic hardness and psychological 

efficiency of early childhood students. 

The experimental design (2×2) based on the four-group 

system was used, and the researcher designed the research tools, 

which are the electronic test, the academic hardness scale, and the 

psychological competence scale. 0.05 between the mean scores of 

the experimental groups in the post-application of the measure of 

academic hardness and psychological efficiency due to the 

difference in the timing of submitting the electronic test responses 

(at the end of the test / after each question), while there are 

statistically significant differences between the mean scores of the 
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experimental groups in the measure of academic hardness and 

efficiency The psychological method is due to the effect of the 

cognitive style (impulsive / Reflective) in favor of the cognitive 

style (Reflective), and there are statistically significant differences 

between the mean scores of the experimental groups for the 

academic hardness scale and psychological efficiency due to the 

interaction between the timing of providing electronic test 

responses (end of the test - after each question) and the style 

Cognitive (impulsive/ Reflective) in favor of the timing group for 

submitting electronic test responses at the end of the test for the 

Reflective cognitive style. 
 

Keywords: timing of responses - electronic test - cognitive style 

(Impulsivity /Reflectivity) - Academic Hardiness - 

psychological competence. 
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 المقدمة :
 نتيجة كثيرة أكاديمية ضغوط إلى يتعرضوف الجامعية بالمرحمة الطبلب إف
 الدراسية األعباء وكثرة التقييـ وعممية األقراف بيف كالتنافس العوامؿ مف لمجموعة
 اقتصادية أو مينية أو أسرية كانت سواء األخرى الضغوط وكذلؾ منيـ، المطموبة
  الضغوط ىذه تؤثر وبالطبع ،Nard, 2018, 441)) األكاديمية  إلى باإلضافة
 لمطالب. األكاديمي األداء عمى بالسمب

 األكاديمية الصبلبة إلى بحاجة الجامعات طبلب أف( Tyrrel ,1992)ويؤكد 
 . الضغوط مف لمعديد ويتعرض ألنيـ

 ثبلث  األكاديمية لمصبلبة أف( Benishek & Lopez, 2001)ويشير
 في المعمنة الطبلب رغبة بأنيا بااللتزاـ وتقصد( ،المراقبة التحدي االلتزاـ،) ىي عناصر

 الجيود بأنو والتحدي األكاديمي؛ التفوؽ لتحقيؽ ومستمر متنظـ بشكؿ جيد بذؿ
 وتحقيؽ صػعبة، خبرات اكتساب نحو لمسعي الطبلب يبذليا التي المقصودة المتأصمة

 وتوظيؼ قدراتيـ نحو الطبلب معتقدات بأنيا فتعرؼ المراقبة أما الشخصي؛ التعمـ
 ومواجية تحققيا، المطموب تعميمية نواتج تحقيؽ أجؿ مف الفعاؿ العاطفي الذات

 مف الطبلب تمكف األكاديمية الصبلبة فإف وبالتالي األمؿ، وخيبة األكاديمية الضغوط
 األكاديمي مستواه فترفع األكاديمي المستوى عمى ينعكس مما الضغوط ىذه مواجية
 .  عاـ بشكؿ

 متغيراً  تعد األكاديمية الصبلبة أف( Karimi & Venkatesan,2009)ويرى
 التي والضغوط المرض بيف ما وقائًيا جسرا التعميمية، والمواقؼ الطبلب حياة في ميماً 

 العديد يحقؽ الطبلب لدى وتوافرىا تحقيقيا وأف التعمـ، عممية أثناء الطبلب ليا يتعرض
 ومعززة لمطبلب، األكاديمي األداء جودة رفع: ومنيا الكبيرة األكاديمية الفوائد مف

 التعميمية، بالموقؼ الطبلب وتعزز التعمـ، نحو الطبلب اتجاىات عمى وتؤثر لؤلداء،
 .الطبلب لدى السمبية واالنفعاالت والتحصيمي الدراسي القمؽ وخفض

 األكاديمية الصبلبة أف( Ryan & Twibell 2015,)أيضا يؤكده ما وىذا

                                                


األمريكية  فسلم النعمعية ج نظامالسابع من  اإلصدارع جق وكتابة المراثيفي التوة اجبعث انباحث  APA 

style   ،معروفة في البيئة العربية هيع العربية فتذكر كما جالمرا .  
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 ورفع بالدراسة، األكاديمية والتحديات اإلضرابات مواجية عمى القدرة الطبلب تمنح
( Hystad, et al.2010,ويوصي) الطبلب، لدى األكاديمية الحياة جودة مستوى
 مف العديد تحقؽ ألنيا الطبلب لدى األكاديمية الصبلبة توافر عمى العمؿ بضرورة
  ندرة بوجود( 2020)أحمد ورانيا محمد، أشرؼ يشير كما اليامة؛ األكاديمية الفوائد

 البيئة في األكاديمية لمصبلبة البنائية والمتغيرات العاممة البنية تناولت التي بالدراسات
 .العربية

( 1 ،2018السعيدى، صالح)فيذكر لمطبلب ميمة األكاديمية الصبلبة أف وكما
 عمى تؤثر ألنيا لمطبلب الشخصية القوة ميكانيزمات أىـ مف تعد النفسية الكفاءة أف

 . المستقبؿ أىداؼ لتحقيؽ والمحركة الدافعية القوي وتعد أداءىـ
 تفسير في الميمة المفاىيـ مف النفسية الكفاءة بأف( Pajares,2006) ويشير

 األىداؼ يحقؽ الطالب تجعؿ التي الشخصية، اإلمكانات توفر ألنيا اإلنساني السموؾ
 .المتعددة والعقبات األزمات عمى ويتغمب المطموبة،

 جوانب كؿ تشمؿ النفسية الكفاءة أف( Hintermair 2011,255)،ويذكر
 صالح أيضا ويشير النفسية؛ الصحة مف عالي مستوى إلى الوصوؿ إلى وتيدؼ الحياة

 مواجية أجؿ مف لمطبلب الداعمة الشعورية القوة مف حالة أنيا( 2018) السعيدي
 . الداخمية والطمأنينة األمف وتحقيؽ وكفاءة بنجاح الحياة مواقؼ

 جيياف ؛2018 السعيدي، صالح) دراسة ومنيا الدراسات مف عديد نادت وقد
 Nie ؛2004، وآخروف الشافعي، الديف جماؿ ؛2008مصطفى، ؛ أحمد2012 سويد،

et al.,2011; Bandura & Shunk,1981,586 )االىتماـ زيادة ضرورة عمى 
 ولما األكاديمي، بالمجاؿ التعمـ نواتج عمى وتأثرىا الياـ لدورىا نتيجة النفسية بالكفاءة
 إيجابية سموكيات تحقؽ االختبارات، قمؽ خفض: وىى لمطبلب عديد فوائد مف تحققو

 األىداؼ، تحقيؽ نحو الطبلب وتحفزه المطموبة، النتائج تحقيؽ المختمفة، بالمواقؼ
 لدى المخاوؼ مف وتقمؽ النجاح، وتحقؽ لذاتو، وتقبمو بنفسة الطبلب ثقة مف وتزيد

 الذات قيمة وترفع لمطبلب، إيجابي مفيوـ وتكوف االجتماعي، النضج وتحقؽ الطبلب،
 وحقيؽ الحياه، مجاالت كؿ في والصعوبات التحديات ومواجية الطبلب، لدي وتقبميا
 الشخصية جوانبو بكافة ليـ السميـ النمو وتحقيؽ لمطبلب، الداخمية والطمأنينة األمف
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 . الطبلب لدى عاـ بشكؿ النفسية الصحة مستوى ترفع واالجتماعية، والدراسية
 والكفاءة األكاديمية الصبلبة تحقيؽ أىمية إلى حاجة ظيرت فقد سبؽ ومما

 األكاديمية والمشكبلت التحديات مواجية مف ليتمكنوا الجامعة طبلب لدى النفسية
 بعمميتي منيما كبًل  يحققيا التي الفوائد مف واالستفادة والتعمـ التعميـ عممية أثناء والنفسية
 االختبارات أف( 2016 عيادات، ويوسؼ ، العمرى محمد) ويذكر والتعمـ؛ التعميـ
 االختبار أف كما دقيؽ، بشكؿ لمطبلب الحقيقي األكاديمي المستوى تظير ال التقميدية

 باالختبارات تتواجد التي والصعوبات المشكبلت تجاوز في ىاـ دوًرا ليا اإللكترونية
 أف ذكرىا السابؽ الدراسات أثبتتو ما وىذا ،(219 ،2005، صبحى سالي)التقميدية

 التحصيؿ كزيادة اإليجابية النواتج مف العديد تحقيؽ في ساعدت اإللكترونية االختبارات
 األكاديمي الطفو وزيادة واألكاديمية، النفسية والضغوط القمؽ، وخفض الدراسي،
 لمطبلب.

المستحدثات التكنولوجية في العممية التعميمية لمتغمب عمى التحديات  تستخدـ
بعممية  ميًماوالمشكبلت التي تواجينا، ومما الشؾ فيو أف االختبارات تحتؿ جزًءا 

 ىالتقويـ التي تعد جزًءا أساسًيا بالعممية التعميمية، فيي تعبر عف جودة التعميـ ومد
تماد عمي االختبارات، وأساليب التقويـ اإللكترونية تحقيؽ األىداؼ، وبالفعؿ فقد تـ االع

كبديبلت عف االختبارات التقميدية بعديد مف المؤسسات التعميمية والجامعات بمختمؼ 
رونا، وىذا نتيجة لمميزات التي تتميز بيا االختبارات و أنحاء العالـ في ظؿ جائحة ك

البعد المكاني، وقمة تكمفتيا  اإللكترونية كفاعميتيا بقياس نواتج التعمـ، وحؿ مشكبلت
المادية، وقدرتيا عمى مواجية التحديات المرتبطة بعمميات التقويـ التقميدية كعدـ مراعاة 

الذاتية بعممية خصائص الطبلب، وقمؽ الطبلب المتزايد باالختبارات، ودخوؿ العوامؿ 
 التصحيح . 

تتميز عػف  أف االختبارات اإللكترونية( Linn, 2002, 4) وىذا ما يؤكده
تزيد مف و االختبارات التقميدية بأنيا تتضمف عناصر الوسائط المتعددة بعرضيا، 

نيا أكثر سيولة بتطبيقيا بأي وقت وأي مكاف، وتقيس أمشاركة وتحفيز الطبلب، و 
ميارات يصعب قيسيا باالختبارات التقميدية كميارة البحث عف المعرفة، وتقدـ 

وتصحح آليا وبشكؿ فوري، وتتقدـ أنماط وأنواع  استجابات متنوعة وتغذية راجعة،
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 متعددة مف األسئمة.
 أف (Ryan et al., 2000,125; Bennett,2001) ويضيؼ أيضا كبًل مف

ىي: المحافظة عوائد التربوية عديدة استبداؿ االختبارات التقميدية باإللكترونية حقؽ 
تخزينيا وحفظيا في قواعد عمى السجبلت والدرجات والبيانات لفترة طويمة ألنو يمكف 

البيانات بشكؿ إلكتروني، مما يسيؿ إعداد التقارير والدراسات والمقارنات بسيمة ويسر 
عادة  وكؿ ىذا يوفر العديد مف الوقت والجيد، كما يسيؿ مراجعتيا واكتشاؼ األخطاء وا 

 .تصحيح بنودىا، وتقديـ مثيرات متعددة الوسائط كالصوت والصورة والرسوـ المتحركة
وبالتالي نادت عديد مف الدراسات بتحويؿ االختبارات التقميدية إلى الكترونية 

 & Baumann, et al., 2009; Akdemir: )ومنيا دراسة ،واالعتماد عمييا بعممية التعميـ

Oguz, 2008; Kontos & Mizel, 2005; Pineau, 2005; Clariana & wallance, 

2002; Mukherjee & Cox, 2001; kearsley, 2000; Bajtelsmit, 1986) ، كما سعت
الدراسات والبحوث بالبحث في المتغيرات البنائية المختمفة باالختبارات اإللكترونية 

ومف ىذه الدراسات دراسة  أفضؿ األنماط لعرضيا لتحقيؽ أقصي استفادة منيا، حديدلت
نمط عرض ( التي سعت إلى تعرؼ أثر التفاعؿ بيف 2021محمد السيد، وأمؿ حسف)

منخفض( في االحتفاظ  )مرتفع/ تتابعي( ومستوى القمؽ )كمي/ االختبار اإللكترونية
بالتعمـ وزيادة الدافعية لئلنجاز، وخفض الضغوط النفسية عند الطبلب، وأشارت نتائج 
الدراسة إلى تفوؽ مجموعة النمط الكمى ذوي القمػؽ المػنخفض باالختبارات اإللكترونية 

عمـ عف المجموعات األخرى، كما تفوقت مجموعة النمط الكمى ذوي قمؽ باالحتفاظ بػالت
االختبار المرتفػع باالختبارات اإللكترونية بزيادة الدافعيػة لئلنجػاز بالمقارنة عف 
المجموعات األخرى، أما بالنسبة لخفض الضغوط النفسية فكانت نتائج الدراسة لصالح 

 لمنخفض باالختبارات اإللكترونية. مجموعة النمط الكمي ذوي قمؽ االختبار ا
( التي ىدفت إلى استخداـ أنماط تصميـ 2021) ودراسة إيماف الشريؼ
)المفردة والمرحمة( وأثرىما عمى الضغط والطفو  االختبارات اإللكترونية التكيفية

األكاديمي لدى طبلب تكنولوجيا التعميـ، أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ نمط االختبارات 
نية عمى مستوي المرحمة في الطفو األكاديمي والضغط  األكاديمي لدى طبلب اإللكترو 

 تكنولوجيا التعميـ.



 

 1179 

2022 نوفمبرـ األربعون الثالث و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( فقد سعت إلى دراسة أثر اختبلؼ نمطي 2020) أما دراسة رفيؽ البربري
تصميـ االختبار اإللكتروني) الثابت والمتغير الطوؿ( عمى خفض مستوى القمؽ مف 

ىا لدى الطبلب، وتـ استخداـ ثبلث مجموعات ىي: االختبارات، وتنمية االتجاىات نحو 
مجموعة ضابطة تستخدـ االختبار اإللكتروني التقميدي الخطى، والمجموعة التجريبية 
األولى تستخدـ االختبار اإللكتروني التكيفي الثابت الطوؿ، والمجموعة التجريبية الثانية 

رت النتائج إلى عدـ وجود تستخدـ االختبار اإللكتروني التكيفي متغير الطوؿ، وأسف
فروؽ بيف المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية األولى)ثابت الطوؿ( في خفض 
مستوى القمؽ بينما يوجد فروؽ بيف المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية الثانية 
)متغير الطوؿ( لصالح المجموعة التجريبية الثانية في خفض مستوى القمؽ، وتفوؽ 

لتجريبية الثانية عف المجموعة التجريبية األولى في خفض قمؽ االختبار المجموعة ا
لدى الطبلب ،أما بالنسبة لتنمية االتجاىات نحو االختبارات فأشارت النتائج تفوؽ كبل 
مف المجموعة التجريبية األولى ثابتة الطوؿ والثانية متغير الطوؿ عمى المجموعة 

ألولى ثابتة الطوؿ عمى المجموعة التجريبية الضابطة ،وتفوؽ المجموعة التجريبية ا
 الثانية متغير الطوؿ في تنمية االتجاىات نحو االختبارات اإللكترونية. 

( فقد سعي لتعرؼ التفاعؿ بيف ترتيب 2020دراسة عبدالرحمف حميد)وفي 
األسئمة )متدرج/عشوائي( باالختبارات اإللكترونية مع نمط عرضيا عمى الشاشة )سؤاؿ 

ؿ األسئمة( عمى اتجاه الطبلب نحو االختبارات اإللكترونية ،والجانب الميارى واحد/ ك
 والتحصيمي لمقرر تطبيقات المستحدثات التكنولوجيا لمدراسات العميا بجامعة القصيـ،
وأثبتت الدراسة فيما يتعمؽ باالتجاه نحو االختبارات اإللكترونية كانت لصالح مجموعة 

فيما يتعمؽ بالجانب الميارى فكانت النتائج إيجابية  أما ترتيب األسئمة المتدرج،
لممجموعات األربعة وال يوجد فرؽ بينيـ، وقدـ الباحث مجموعة مف التوصيات كأىمية 
ترتيب األسئمة تدريجيا ،وعرض كؿ سؤاؿ في صفحة واحد، وترتب أسئمة االختبار 

 بشكؿ عشوائي عند تواجد الطبلب بنفس مكاف االختبار.
(التي سعت إلى التحقؽ مف أثر التفاعؿ ألنماط 2019مد السعدني)وبدراسة مح

االختبار اإللكتروني)التكيفي، الوسطي، الخطي( ومستوي قمؽ االختبار غير الطبيعي 
، وتكونت مجموعات البحث مف ست مجموعات تجريبية مف خبلؿ بيئة تعمـ يوالمرض
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وتـ التحقؽ مف خبلؿ تجربة  وني،مدمج تجمع بيف التعمـ التقميدي والتعمـ الذاتي اإللكتر 
الدراسة إلى أف االختبار اإللكتروني بأنماطو الثبلثة المحددة بوجود أثر يتراوح بيف 
الكبير جًدا والمتوسط الستخداميا في تنمية التحصيؿ، وخفض مستوى القمؽ مف 
 االختبارات اإللكترونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميـ؛ أما دراسة ناريماف الودياف

( فقد أشارت النتائج إلى وجود فروؽ في تأثير بيف طريقة عرض 2019وآخروف )
االختبار اإللكتروني) نص، نص وصورة، نص وصورة وصوت، صورة وصوت( عمى 

 معامبلت الصعوبة والتمييز والتحصيؿ لصالح طريقة عرض الصورة والصوت. 
اختبلؼ  نمط (ىدؼ الدراسة إلى  تعرؼ أثر 2017نواؼ السممي) ودراسة

االستجابة )قائمة منسدلة /اختيار مف متعدد المناسب( باالختبارات اإللكترونية ،وتكونت 
طالب مقسميف عشوائيا عمى مجموعتيف تجريبيتيف المجموعة  60عينة الدراسة مف 

األولى استخدمت نمط استجابة القائمة المنسدلة ،المجموعة الثانية استخدمت نمط 
وأشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ بيف المجموعتيف في  استجابة مف متعدد،

االختبار التحصيمي يرجع الختبلؼ نمط االستجابة )قائمة منسدلة، واختيار مف متعدد 
 المناسب(.

( أف نمط التعزيز الفوري) الصح والخطأ( 2017وأثبتت دراسة محمود جميمة)
ظ يار اإلجابة الصحيحة( عمى تنمية أفصؿ مف أنماط التعزيز)إعطاء الدرجة اليا، وا 

الدافعية لئلنجاز، وتكونت عينة الدراسة مف ثبلث مجموعات كؿ مجموعة تكونت مف 
ىدفت  (2014تمميذا مف الصؼ األوؿ المتوسط ؛أما دراسة حسف جامع، وآخروف) 30

إلى دراسة أثر اختبلؼ أنماط االستجابة)الضغط والسحب، واألسقاط، والنصية( 
كـ في زمف االستجابة)تحكـ البرنامج، وتحكـ المتعمـ( باالختبارات وأسموب التح

 6اإللكترونية عمى خفض قمؽ االختبار لمطبلب، وتكونت مجموعات الدراسة مف 
مجموعات وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ 

لضغط والسحب واإلسقاط، القبمي والبعدي لمقياس قمؽ االختبار لنمطي الستجابات ا
بينما ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس قمؽ 
االختبار لنمط االستجابة النصية ،أما بالنسبة ألسموب التحكـ فقد أشارت النتائج إلى 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس قمؽ االختبار 
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وب التحكـ لمبرنامج والمتعمـ، بينما ال يوجد فروؽ في درجات مقياس قمؽ االختبار ألسم
 في التطبيؽ البعدي يرجع الختبلؼ اسموب التحكـ لمبرنامج والمتعمـ .

( تساوي األسموب )التطوري ,.Wang, et al 2011كما أشارت دراسة )
أثبتت كما  ت، ودقة القياس،والمدخمي( ببناء االختبارات اإللكترونية بضبط اتزاف الفقرا

( تفوؽ االستجابة المركبة عمى أسئمة االختيار المتعدد Kim et al.,2010دراسة )
( عدـ وجود Thissen et al.,2005باالختبارات اإللكترونية، في حيف أثبتت دراسة )

فروؽ بيف أسئمة االختيار مف متعدد واإلجابات الحرة باالختبارات اإللكترونية، ولكف 
( أثبتت تفوؽ أسئمة االختيار مف متعدد عمى أسئمة (Bennett et al.,1997دراسة

اإلجابات الحرة وحصوليا عمى درجة عالية مف اإلتقاف، وأشارت نتائج دراسة 
(Pommerich, 2004 أف أداء الطبلب باالختبارات اإللكترونية يبتأثر بمدى وضوح )

، وضرورة االىتماـ بعممية تصميمات  األسئمة وكذلؾ وتنسيؽ الشاشة، وطرؽ إدارتيا
 وجيات التفاعؿ باالختبارات اإللكترونية ألنيا توثر عمى عممية تركيز الطبلب.

مما سبؽ يتبيف أف العديد مف الدراسات قد أىتمت بدراسة عديد مف المتغيرات 
ادة البنائية لبلختبارات اإللكترونية ألىميتيا وتأثرىا عمى العديد مف نواتج التعمـ كزي

التحصيؿ الدراسي، وتنمية االتجاىات المختمفة لمطبلب، وخفض القمؽ مف االختبارات، 
وزيادة الطفو األكاديمي، وخفض الضغط النفسي لمطبلب، كما أىتمت ىذه االختبارات 
بدراسة أثر تفاعميا مع متغيرات مختمفة ومتعدد ومف أىـ ىذه المتغيرات أنماط عرض 

نمط العرض)الكمي / تتابعي( وتفاعميا مع ومستوى القمؽ، االختبارات اإللكترونية ك
ونمط عرضيا)سؤاؿ واحد/ كؿ األسئمة( وتفاعميا مع ترتيب األسئمة)متدرج/ عشوائي(، 
 واألنماط) التكيفي، الوسطي، الخطي( وتفاعميـ مع مستوى قمؽ االختبار، ونمط

ط )التطورية والمدخمية(، )المفردة/ المرحمة(، ونمط )الثابت/ المتغير الطوؿ(، واألنما
)نص، نص وصورة، نص وصورة وصوت، صورة وصوت(؛ كما  وأنماط عرضيا

أىتمت أيضا بأسموب التحكـ باالختبار سواء مف البرنامج أو المتعمـ؛ وبطريقة تقدـ 
أسئمة االختبارات اإللكترونية)كأسئمة االختيار مف متعدد/ أسئمة اإلجابات الحرة/ 

ونمط االستجابة باالختبارات اإللكترونية قائمة منسدلة/ اختيار مف واألسئمة المركبة(، 
متعدد، والضغط والسحب، واألسقاط، والنصية؛ ونمط التعزيز الفوري) الصح والخطأ 
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ظيار اإلجابة الصحيحة(؛ كما يتبيف ندرة الدراسات المتعمقة  /إعطاء الدرجة آليا/ وا 
نية بشكؿ عاـ وتقديميا )في نياية بتوقيت تقديـ استجابات االختبارات اإللكترو 

بعد كؿ سؤاؿ( بشكؿ خاص ومف ىنا ظيرت الحاجة إلى فكرة البحث  -االختبار
 الحالي.

( بضرورة االىتماـ بكافة Wang & Heffernar 2012,وقد أوصي )
المتغيرات التي يتعامؿ معيا الطالب باالختبارات اإللكترونية كعددىا ومستوياتيا 

 وتوقيت عرضيا. وتوقيتيا ومستواىا
أنو يجب االىتماـ بتوقيت تقديـ  Hirane, Kime,2009,157-165)ويذكر) 

استجابة أسئمة االختبارات اإللكترونية ألنيا مف العوامؿ الميمة التي تؤثر عمى فاعمية 
االختبار اإللكتروني لذا يجب إجراء البحوث والدراسات التي تزيد مف فاعمية االختبارات 

ورغـ ذلؾ نجد ندرة بالدراسات التي اىتمت بدراسة توقيت تقديـ استجابات اإللكترونية؛ 
 االختبار اإللكترونية.

( أف توقيت تقديـ 2012وفي ىذا الصدد يؤكد)ىاني الشيخ، وزياد خميؿ، 
االستجابة مف المتغيرات التي يجب االىتماـ بيا باالختبارات اإللكترونية ألنيا تؤثر 

شكؿ مباشر لذا يجب أف نيتـ بيا لتحقؽ أعمى قدر مف عمى جودتيا، وفاعميتيا ب
االستفادة التعميمية، وتختمؼ تمؾ المتغيرات باختبلؼ لخصائص وأساليب التعمـ 

 المعرفية .
وبما أف توقيت تقديـ استجابات الطبلب مف المتغيرات اليامة التي تؤثر عمى 

ثر عمى االختبارات جودة االختبار، ويعد عنصر الوقت مف األمور اليامة التي تو 
اإللكترونية، ويؤثر عمى الطالب، وتشغؿ تفكيره أثناء االختبار فيؿ تحديد توقيت تقديـ 

سيؤثر عمى الطبلب وعمي أدائيـ وأي  االستجابات في نياية االختبار أو بعد كؿ سؤاؿ
 مف التوقيتيف أفضؿ وىذا ما يسعى لو البحث الحالي.

مؿ التي تؤثر بتصميـ االختبارات كما أف خصائص الطبلب ىي مف العوا 
ويعد األسموب المعرفي مف ، (163 ، 2009اإللكترونية )نبيؿ عزمي ومحمد المرادنى،

العوامؿ الميمة التي تيتـ بخصائص الطبلب والفروؽ الفردية، وىناؾ شبو اتفاؽ بيف 
فردية بيف الباحثيف عمى أنيا تتواجد بالعمميات النفسية، وأنيا ىي المسئولة عف الفروؽ ال
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الطبلب والعمميات المعرفية واإلدراكية والوجدانية، كما أنيا تعد الوسيمة المفضمة بيف 
(، لذا يجب أف 1997،206الطبلب لتنظيـ النشاط المعرفي لدييـ )محمد المغربي،

نتعرؼ عمى األسموب المعرفي الذي يفضمو الطالب ألنو عامؿ ميـ وفاعؿ في عممية 
 رفي.التعمـ، والمجاؿ المع

، 2011؛ طبلؿ كابمي،2015ويتفؽ كبل مف )محمد مرسي، الطيب ىاروف،
( بضرورة وضع األسموب المعرفي الخاص بالطبلب بعيف االعتبار عند تقديـ 89

 وتصميـ االختبارات اإللكترونية ألىميتيا.
وبالتالي تري الباحثة أف مراعاة األساليب المعرفية الخاصة بالطبلب مف 

لتي يجب مراعاتيا بعممية التعميـ يشكؿ عاـ، وبالتالي يجب األخذ بيا األمور اليامة ا
بعيف االعتبار عند توقيت تقديـ االستجابات باالختبارات اإللكترونية، واختارت الباحثة 
األسموب المعرفي)المندفع/ المتروي( لمطبلب حيث يتسـ الطالب ذو األسموب 

ت لبلختبارات اإللكترونية، وىذا يؤثر عمى المعرفي)المندفع( بسرعة في تقديـ االستجابا
نتيجة االختبارات ألنو سيتعرض إلى الخطأ بشكؿ أكبر، في حيف أف الطالب ذو 
األسموب المعرفي)المتروي( يتسـ بالتأني والػتأمؿ، وعدـ التسرع في تقديـ االستجابات 

إلى الخطأ االختبارات اإللكترونية وىذا يؤثر عمى نتيجة االختبارات ألنو سيتعرض 
يأخذ وقت كبير لتقديـ االستجابات، فيؿ مف الممكف أف تحديد توقيت  وبشكؿ أقؿ ولكن

تقديـ استجابات أسئمة االختبار اإللكتروني )في نياية االختبار/بعد كؿ سؤاؿ( يكوف لو 
دور في مساعد ىؤالء الطبلب ذو األسموب المعرفي )المندفع/المتروي( برفع المستوى 

يـ وتحقيؽ نواتج تعمـ أفضؿ، لذا يسعى البحث الحالي إلى التعرؼ عمى التعميمي لدي
أثر التفاعؿ بيف توقيت تقديـ استجابات أسئمة االختبار اإللكتروني)في نياية 

واألسموب المعرفي)المندفع/ المتروي(عمى الصبلبة األكاديمية  االختبار/بعد كؿ سؤاؿ(
 رة.والكفاءة النفسية لدى طالبات الطفولة المبك

 اإلحساس بمشكمة البحث والتأكد منيا:
أواًل: الحاجة إلى تحقيق الصالبة األكاديمية والكفاءة النفسية لدى طالبات الطفولة 

 .المبكرة
قياـ الباحثة بتدريس مقرر الحاسب اآللي مف خبلؿ المالحظة الشخصية لمباحثة: 
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الحظت الباحثة قصور في واستخداماتو لطالبات بقسـ الطفولة المبكرة بجامعة الجوؼ 
المستوى األكاديمي لمطالبات بالمقرر فيرتفع وينخفض لدى الطالبة أكثر مف مرة بفترة 
زمنية قصيرة، وعدـ توافر الصبلبة األكاديمية لمطالبات في دراسة المقرر، رغـ أنيف 
لدييف القدرة عمى تحقيؽ أىدافيف األكاديمية ولكف يواجيف صعوبة ومشكبلت أكاديمية 
كثيرة بالمقرر مما يشعرىف بانخفاض الصبلبة األكاديمية لدييف، وأنيا تنخفض بشكؿ 
كبير أثناء أداء االختبارات التقميدية لكثرة الصعوبات والتحديات التي تقابميف بفترة 
ف االختبارات التقميدية تحدد وقت االختبار بما يشمؿ كؿ األسئمة، وأف  االختبارات، وا 

تر وخوؼ مف عدـ قدرتيف مف االنتياء مف أداء االختبار بالوقت الطالبات يشعرنا بتو 
المحدد أو مرور الوقت في حؿ بعض أسئمة االختبار دوف حؿ األسئمة األخرى، مما 
يسبب ليف التوتر والقمؽ فيضعؼ الكفاءة النفسية لدييف، ومف ىنا ظيرت الحاجة إلى 

ت التقميدية، وسد الثغرات الموجودة االختبارات اإللكترونية لمتغمب عمى مشاكؿ االختبارا
بو، وزيادة الصبلبة األكاديمية، وتقديـ الوقت المناسب ألسئمة االختبار مما يحقؽ 
الكفاءة النفسية لدى الطالبات، ولتمبية االحتياجات وتطوير مستوى الطالبات مف خبلؿ 

)في نياية تحديد أي التوقيتيف أفضؿ لتقديـ استجابات أسئمة االختبار اإللكتروني 
 بعد كؿ سؤاؿ(. -االختبار

أوصت العديد مف الدراسات بضرورة اىتماـ المؤسسات  توصيات الدراسات السابقة:
التعميمية بتأصيؿ مفيوـ الصبلبة األكاديمية بالمراحؿ التعميمية بشكؿ عاـ والجامعية 

رىا و ودبشكؿ خاصة، والعمؿ عمى تنميتيا لدى الطبلب، ألىميتيا بالعممية التعميمية 
الكبير في مواجية الصعوبات، والضغوط بالسياؽ التعميـ مف ىذه الدراسات دراسة كبًل 

  ؛54، 2020أحمد، ؛ أشرؼ محمد، رانيا2021،58مف) أحمد محاسنة، وآخروف، 
Madrigal et al.,2016 ; Kamtsios & Karagiannopoulou, 2013.) 

بحاجة إلى مزيد مف ( أننا Creed et al.2013 ,وىذا ما يؤكده أيضا) 
الدراسات التي تيتـ بالصبلبة األكاديمية مف خبلؿ دراستيا بمتغيرات مختمفة لمتعرؼ 

 عمى العوامؿ التي توثر عمى تنميتيا وتحقيقيا.
؛ صالح السعيدي، 2021،272كما أوصت دراسة كبًل مف:  )نيممي العمروسي،

 Nie et؛ 2004؛ جماؿ الديف الشافعي، وآخروف،2012؛ جيياف سويد، 2018
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al.,2011; Bandura &Shunk,1981,586)  بضرورة االىتماـ بالكفاءة النفسية
ووضع برامج لتنميتيا لدى طبلب الجامعات بشكؿ خاص ألنيـ بحاجة إلييا ليتمكنوا 

 مف مواجية األزمات المختمفة .
 الدراسة االستكشافية :

تطبيؽ مقياس الصبلبة األكاديمية قامت الباحثة ب مصالبة األكاديمية:ـ بالنسبة لأواًل 
( 2021( ترجمة أحمد محاسنة وآخروف)Benishek et al.2005,المعدؿ )

( فقرة، 12( فقرة لثبلث أبعاد وىى االلتزاـ ويتكوف مف)40وتكوف المقياس مف)
( فقرة واستخدـ المقياس 11( فقرة، والتحدي ويتكوف مف)17والتحكـ ويتكوف مف)

ي موافؽ بشدة، موافؽ، محايد، غير موافؽ، غير أسموب ليكرت الخماسى وى
( وتشير الدرجة 200-40موافؽ بشدة وتتدرج الدرجة الكمية لممقياس مف )

المنخفض إلى أف مستوى الصبلبة األكاديمية منخفض والدرجة العالية إلى أف 
( طالبة مف 15الصبلبة األكاديمية عالية لمطالبات؛ وتـ تطبؽ المقياس عمى)

فولة المبكرة لتحديد مستوي الصبلبة األكاديمية لدييف وكانت متوسط طالبات الط
االستكشافية لمدرجة  درجات الطالبات في مقياس الصبلبة األكاديمية لمدراسة

درجة(مما يشير إلى انخفاض الكفاءة النفسية 200درجة مف59الكمية لممقياس)
الكمية لممقياس و ويوضح الجدوؿ التالي أبعاد المقياس والدرجة  لدى الطالبات

 . بكؿ بعد درجات الطالباتلكؿ بعد لممقياس ومتوسط 
 بكل بعد درجات الطالبات( يوضح األبعاد والدرجة الكمية لممقياس ومتوسط 1جدول) 

 بالبعد متوسط درجات الطالبات الدرجة الكمية لمبعد  أبعاد مقياس الصالبة النفسية
 17 60 البعد األوؿ :االلتزاـ

 20 85 الثاني: التحكـالبعد 
 22 55 البعد الثالث : التحدي

 59 200 الدرجة الكمية 
قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس الكفاءة النفسية لنيممي  بالنسبة لمكفاءة النفسية:ثانًيا: 

( فقرة لثبلث أبعاد وىى الكفاءة 26( ويكوف المقياس مف)2021العمروس)
( فقرات، 10( فقرات، والكفاءة األكاديمية ويتكوف مف)8الشخصية ويتكوف مف)
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( فقرات واستخدـ المقياس أسموب ليكرت 8ويتكوف مف) االجتماعيةوالكفاءة 
وىي موافؽ بشدة، موافؽ، محايد، غير موافؽ، غير موافؽ بشدة  يالخماس

( وتشير الدرجة المنخفض إلى أف 130-26وتتدرج الدرجة الكمية لممقياس مف )
مستوى الكفاءة النفسية منخفض والدرجة العالية إلى أف الكفاءة النفسية عالية 

لة المبكرة ( طالبة مف طالبات الطفو 15لمطالبات، وتـ تطبؽ المقياس عمى)
لتحديد مستوي الكفاءة النفسية لدييف وكانت متوسط درجات الطالبات في مقياس 

درجة مف  37االستكشافية لمدرجة الكمية لممقياس) الكفاءة النفسية لمدراسة
، ويوضح درجة( مما يشير إلى انخفاض الكفاءة النفسية لدى الطالبات130

الجدوؿ التالي أبعاد المقياس والدرجة  الكمية لممقياس و لكؿ بعد لممقياس 
 .بكؿ بعد درجات الطالباتومتوسط 
 بكل بعد درجات الطالبات( يوضح األبعاد والدرجة الكمية لممقياس ومتوسط 2جدول) 

 بالبعد متوسط درجات الطالبات الدرجة الكمية لمبعد  أبعاد مقياس الكفاءة النفسية
 13 40 البعد األوؿ :الكفاءة الشخصية
 12 50 البعد الثاني: الكفاءة األكاديمية 
البعد الثالث : الكفاءة 

 االجتماعية 
40 12 

 37 130 الدرجة الكمية 
بين توقيت تقديم استجابات أسئمة االختبار ثانًيا: الحاجة إلى تحديد مدى التفاعل 

 .واألسموب المعرفي)المندفع/المتروي( بعد كل سؤال( -االختباراإللكتروني )في نياية 
مف خبلؿ العرض السابؽ بمقدمة البحث ُيبلحظ أف االختبارات التقميدية ال 
تحقؽ القدرة عمي توفير احتياجات الطبلب نظًرا الختبلؼ الطبلب فيما بينيـ، ولذلؾ 

والبحث في متغيراتيا البنائية فإنو يوجد حاجة إلى توظيؼ االختبارات اإللكترونية 
لتحديد أفضؿ نمط لتقديميا لتحقيؽ أقصي استفادة منيا بالعممية التعميمية وزيادة نواتج 

( بإجراء المزيد مف البحوث Pommerich,2004التعمـ، وفي ىذا الصدد يوصي )
وني حوؿ متغيرات إضافية لتصميـ االختيارات اإللكترونية لتحسيف عممية التقويـ اإللكتر 

ألنيا تعد مف االتجاىات الحديثة بالجامعات والمدارس بمختمؼ إنحاء العالـ، وعمى حد 
عمـ الباحثة توجد ندرة بالدراسات التي سعت إلى استخداـ توقيت تقديـ استجابات أسئمة 
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بعد كؿ سؤاؿ( وتحديد أييما أفضؿ، كما  -االختبار اإللكتروني )في نياية االختبار
(، ودراسة 2015لدراسات كدراسة محمد مرسي، الطيب ىاروف)أوصت العديد مف  ا

باالختبارات اإللكترونية، واالىتماـ  بمراعاة األساليب المعرفية (2011،89طبلؿ كابمي)
بدور التفاعؿ بيف باالختبارات اإللكترونية واألساليب المعرفية ألنيا تؤثر بشكؿ كبير 

ميمة التي تيتـ بخصائص الطبلب والفروؽ في نواتج عممية التعمـ وألنيا مف العوامؿ ال
الفردية، و أنيا تعد الوسيمة المفضمة بيف الطبلب لتنظيـ النشاط المعرفي لذا يجب أف 
نراعي األساليب المعرفية لموصؿ إلى أفضؿ نتائج لمتعمـ وتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف 

تي سعت إلى االستفادة، وبالرغـ مف ذلؾ ما زاؿ ىناؾ ندرة بالدراسات والبحوث ال
التعرؼ عمى مدى التفاعؿ بيف توقيت تقديـ استجابات أسئمة االختبار اإللكتروني )في 

واألسموب المعرفي)المندفع/المتروي( وىذا ما يسعى  بعد كؿ سؤاؿ( -نياية االختبار
 إليو البحث الحالي .

 شكمة البحث.م
 الصبلبة مستوى انخفاض في ومما سبؽ يمكف صياغة مشكمة البحث

 مستوى عمى يؤثر مما لدى طالبات الطفولة المبكرة النفسية الكفاءة ومستوى األكاديمية،
 فإف ولذا لدييـ، التعميمي بالسياؽ الضغوط مف ويزيد االختبارات في الطالبات أداء

التفاعؿ بيف توقيت تقديـ استجابات أسئمة تحديد مدى يسعي إلى  الحالي البحث
 نياية االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ(واألسموباالختبار اإللكتروني)في 

 المندفع/المتروي(.المعرفي)
 البحث أسئمة

  :التالى الرئيس السؤاؿ عمى االجابة الحالي البحث يحاوؿ
توقيت تقديـ استجابات أسئمة االختبار اإللكتروني) في  ما أثر التفاعؿ بيف 

عمى الصبلبة المندفع/المتروي(المعرفي) واألسموب نياية االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ(
 ؟ األكاديمية والكفاءة النفسية لدى طالبات الطفولة المبكرة 

 ويتفرع  مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية اآلتية:
وقيت تقديـ استجابات أسئمة باالختبار اإللكتروني) في نياية ما أثر اختبلؼ ت .1

بصرؼ النظر عف األسموب المعرفي لمطالبات   االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ(
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 عمي:
  .الصبلبة األكاديمية 
 .الكفاءة النفسية 

 باالختبار اإللكترونيالمندفع/المتروي( ) المعرفي األسموبما أثر اختبلؼ  .2
 عمي:وقيت تقديـ استجابات أسئمة ت بصرؼ النظر عف

  .الصبلبة األكاديمية 
 الكفاءة النفسية. 

توقيت تقديـ استجابات أسئمة االختبار اإللكتروني) في  ما أثر التفاعؿ بيف  .3
عمى  المندفع/المتروي() المعرفي واألسموب نياية االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ(

 عمي:الصبلبة األكاديمية والكفاءة النفسية لدى طالبات الطفولة المبكرة 
  .الصبلبة األكاديمية 
 .الكفاءة النفسية 

 أىداف البحث :
إلى عبلج القصور فى الصبلبة االكاديمية والكفاءة النفسية لبحث الحالي ىدؼ 
 وذلؾ مف خبلؿ

 نياية في)اإللكتروني االختبار أسئمة استجابات تقديـ توقيت بيف التفاعؿ 
 (.المتروي/المندفع)المعرفي واألسموب (سؤاؿ كؿ بعد/ االختبار

 أىمية البحث:
 تعد أىمية البحث الحالي بالنقاط التالية :

 .الصبلبة األكاديمية والكفاءة النفسية لدى طالبات الطفولة المبكرةتنمية  -
يواكب البحث الحالي االتجاىات الحديثة التي تسعي لبلىتماـ بتحقيؽ جودة  عالية   -

بعممية التعمـ ورفع كفاءة الطبلب األكاديمية والنفسية باستخداـ أىـ التقنيات الحديثة 
رات اإللكترونية  التي تعد مف أىـ عناصر المستخدمة بجائحة كرونا وىى االختبا

 التعمـ اإللكتروني.
توجيو نظر المعمميف بضرورة االىتماـ بمراعاة األساليب المعرفية لمطبلب عند  -

 تقديـ االختبارات اإللكترونية ليـ.
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المناسب لتوقيت تقديـ استجابات أسئمة االختبار اإللكتروني يراعى  استخداـ النمط -
 لمطبلب مما يزيد مف كفاءة عممية التعمـ.األسموب المعرفي 

نتاج االختبارات اإللكتروني في االسترشاد باألنماط  - يستفيد بو الميتميف بتصميـ وا 
 المختمفة في مقررات مراحؿ آخري.

 منيج البحث : 
، فقد استخدمت بمجاؿ تكنولوجيا التعميـ بحوث التنمية يعد البحث الحالي مف 

 وىي: (Elgazzar, 2014)المناىج الثبلثة اآلتية، كما حددىا عبد المطيؼ الجزار  ةالباحث
المنيج الوصفي بمرحمة الدراسة والتحميؿ إلعداد اإلطار النظري وتفسير نتائج  -1

 البحث.
نتاج االختبار اإللكتروني  ISD منيج تطوير المنظومات التعميمية  -2 لتصميـ وا 

 . ية االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ()في نيا توقيت تقديـ استجابات وفؽ
توقيت تقديـ استجابات المنيج التجريبي لمتعرؼ عمي أثر التفاعؿ األنسب بيف -3

    اإللكتروني)في نياية االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ(واألسموب أسئمة االختبار

عمى الصبلبة األكاديمية والكفاءة النفسية لدى المندفع/المتروي(المعرفي)
 .المبكرةطالبات الطفولة 

 حدود البحث:  
 اقتصر البحث عمي الحدود اآلتية:

بالفرقة الثانية بالمستوى الرابع  بجامعة  حد بشري: طالبات بقسـ الطفولة المبكرة -
  الجوؼ.

 .2022/  2021حد زماني: الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي  -
بمقرر الحاسب اآللي  الصبلبة األكاديمية والكفاءة النفسيةحد موضوعي :  -

 .واستخداماتو
توقيت تقديـ استجابات أسئمة االختبار اإللكتروني) في نياية االختبار/ حد إجرائي:  -

 .المندفع/المتروي(المعرفي) واألسموب بعد كؿ سؤاؿ(
 متغيرات البحث :  -
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 المتغير المستقل. 
االختبار/ بعد كؿ توقيت تقديـ استجابات أسئمة االختبار اإللكتروني) في نياية  -1

  سؤاؿ(
 :التصنيفيالمتغير 
 المندفع/المتروي(المعرفي) األسموب 

 المتغيرات التابعة.
 الصبلبة األكاديمية . -1
 الكفاءة النفسية. -2

 أدوات البحث:  
 أوال ـ أدوات جمع البيانات: 

استخدمت الباحثة بالدراسة االستكشافية المقياسييف التالية لمتأكد مف وجود قصور لدي 
 والكفاءة النفسية:  الصبلبة األكاديمية الطالبات في

( ترجمة أحمد Benishek et al.2005,مقياس الصبلبة األكاديمية المعدؿ ) .1
   .(2021محاسنة وآخروف)

 .(2021مقياس الكفاءة النفسية لنيممي العمروس) .2
  ثانًيا ـ مادة المعالجة التجريبية:

نتاج االختبار اإللكتروني وفًقا لتوقيتيف لتقديـ استجابات لمطبلب )في نياية  تصميـ وا 
 .  سؤاؿ( االختبار/ بعد كؿ

 ثالثًا ـ أدوات القياس:
 (.1985مقياس األسموب المعرفي)المندفع/المتروي( إعداد حمدي الفرماوي) .1
اختبار تحصيمي إلكتروني بمقرر الحاسب اآللي واستخداماتو )مف إعداد  .2

 الباحثة(
 )مف إعداد الباحثة(. الصبلبة األكاديميةمقياس  .3
 )مف إعداد الباحثة(.الكفاءة النفسية مقياس .4

 عينة البحث:
مجموعات تجريبية كؿ مجموعة تتكوف  4طالبة تـ تقسيميـ إلي  80تكونت مف
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 طالبة  كاالتي : 20مف 
  (مجموعة تجريبية أولي: تستخدـ توقيت تقديـ استجابات أسئمة االختبار اإللكتروني

 لؤلسموب المعرفي)المندفع(. في نياية االختبار(
  توقيت تقديـ استجابات أسئمة االختبار مجموعة تجريبية ثانية: تستخدـ

 المندفع(. المعرفي) اإللكتروني)بعد كؿ سؤاؿ( لؤلسموب
  توقيت تقديـ استجابات أسئمة االختبار مجموعة تجريبية ثالثة: تستخدـ

 متروي(.الالمعرفي) اإللكتروني)في نياية االختبار( لؤلسموب
  :توقيت تقديـ استجابات أسئمة االختبار اإللكتروني)بعد كؿ مجموعة تجريبية رابعة

 المتروي(.المعرفي) سؤاؿ( لؤلسموب
 التصميم التجريبي لمبحث:

 ( الموضح بالجدوؿ التالي:2×2تـ استخداـ التصميـ التجريبي )
 (2×2مجموعات التجريب لمبحث ) (3جدول )

 فروض البحث:
  بيف متوسطي درجات  0,05ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى

ويرجع  الصبلبة األكاديميةالمجموعات التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس 
توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني) في نياية االختبار/ إلى اختبلؼ 
 .بعد كؿ سؤاؿ(

  بيف متوسطي درجات  0,05ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى
ويرجع إلى  الكفاءة النفسيةالمجموعات التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس 

 األسموب المعرفي                      
  المندفع توقيت تقديم  االستجابات

 المتروي

توقيت تقديـ  استجابات االختبار اإللكتروني) في 
  نياية االختبار(

 مجموعة تجريبية أولى
مجموعة 
 تجريبية ثالثة

 توقيت تقديـ  استجابات االختبار اإللكتروني )بعد
 كؿ سؤاؿ(

 ثانيةمجموعة تجريبية 
مجموعة 

 رابعة تجريبية
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توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني) في نياية االختبار/ بعد اختبلؼ 
 .كؿ سؤاؿ(

  وسطي درجات بيف مت 0,05ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى
ويرجع  الصبلبة األكاديميةالمجموعات التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس 

 المندفع /المتروي(. المعرفي) األسموبإلى اختبلؼ 
  بيف متوسطي درجات  0,05ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى

ويرجع إلى  الكفاءة النفسيةالمجموعات التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس 
 المندفع /المتروي(.المعرفي) األسموباختبلؼ 

   بيف متوسطي درجات  0,05ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى
ويرجع  الصبلبة األكاديميةالمجموعات التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس 

توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني) في نياية إلى التفاعؿ بيف 
 المندفع /المتروي(.المعرفي) اؿ( لؤلسموباالختبار/ بعد كؿ سؤ 

  بيف متوسطي درجات  0,05ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى
المجموعات التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس الكفاءة النفسية ويرجع إلى 
التفاعؿ بيف توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني) في نياية االختبار/ 

 سموب المعرفي)المندفع /المتروي(.بعد كؿ سؤاؿ( لؤل
 :مصطمحات البحث

بأنػيا جميع العمميات الخاص  :ػايعرفػو الباحثػة االختبارات اإللكترونية إجرائيً 
ظيار دارة وتصحيح وا  نتاج واستخداـ وا  النتائج بطريقة إلكتروني  باالختبار مف تصميـ وا 

أنواعيػا وأنماطيػا لتقييـ إداء الطالب  وذلؾ بمختمؼ بدؿ مف الطريقة التقميدية الورقية،
 وتحقيؽ أىداؼ التقويـ المختمفة.

 توقيت تقديم االستجابات في نياية االختبار.
اإللكترونية،  ىي عرض توقيت تقديـ االستجابات الخاصة بأسئمة االختبار

بحيث يتـ تحديد توقيت تقديـ االستجابات ليشمؿ جميع األسئمة مرة واحد فقط وتقدـ 
 متوقيت المحدد لجميع األسئمة.لا ع االستجابات في نياية االختبار ووفقً جمي
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 توقيت تقديم االستجابات بعد كل سؤال.
اإللكترونية،  ىي عرض توقيت تقديـ االستجابات الخاصة بأسئمة االختبار

بحيث يتـ وعرض توقيت تقديـ االستجابة الخاصة بكؿ سؤاؿ عمى حدة وتقدـ 
 ا لمتوقيت المحدد لكؿ سؤاؿ.سؤاؿ وفقً  االستجابة الخاصة بكؿ

 األسموب المعرفي المتروي 
استجابات متأنية ويستغرؽ وقت بأنيا الطالبة التي تصدر الباحثة إجرائًيا  تعّرفو

وفقا  قؿ عدد مف األخطاءأ رتكبتو  البدائؿ المتاحة بالموقؼ، في التأمؿ بيف جميع
 (.1985إعداد حمدي الفرماوي)مقياس األسموب المعرفي)المندفع/المتروي( ل

 األسموب المعرفي المندفع
استجابات سريعة بالمواقؼ دوف بأنو الطالبة التي تصدر الباحثة إجرائًيا  تعّرفو 

مقياس وفقا لخطاء كبر عدد مف األأرتكب تالمتاحة و  تأمؿ في جميع البدائؿتف أ
  .(1985األسموب المعرفي)المندفع/المتروي( إعداد حمدي الفرماوي)

 Academic:                                          الصالبة األكاديمية 
Hardiness 

وتعرفيا الباحثة إجرائًيا بأنيا الدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة بقسـ الطفولة       
بمقياس الصبلبة األكاديمية المستخدـ بالبحث  المبكرة مف خبلؿ اإلجابة عمى فقرات

 الحالي.
 : Psychological competenceالنفسية الكفاءة

( الكفاءة النفسية بأنيا القوة الداخمية 5 ،2018ويعرؼ)صالح السعيدي، 
الشعورية لمطبلب والتي تدعميـ لمواجية األزمات ومواقؼ الحياة بنجاح مما تحقيؽ 
األماف الداخمي لمطبلب وتساعدىـ في تحقيؽ النمو السميـ بكافة المجاالت الشخصية 

 والدراسية واالجتماعية.
وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنو الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا الطالبة بقسـ  

عمي فقرات مقياس الكفاءة النفسية المستخدـ بالبحث  الطفولة المبكرة مف خبلؿ اإلجابة
 الحالي.
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 ثانًيا: اإلطار النظري لمبحث. 
 أواًل: االختبارات اإللكترونية.

 بارات اإللكترونية. تعريف االخت
 تطبيقػات بأنػيػا إحػدى (٦١٠٢،٥)غػانـ الػعػارؼ وتفيػدة حسػف مػف يعرفيا كػبلً 

 التقميدية تتواجد باالختبػػارات التي المشكبلت عمى تستخدـ لمتغمب التي اآللي الحاسب
 .الذاتي التعمـ وتنمية ميارة الدراسي لمطبلب، التحصيؿ لزيادة

تصميـ  التي االختبارات بأنيا جميع (149، 2014فخري،  ويعرفو أيضا)أحمد
الكمبيوتر  مف خبلؿ أو مف خبلؿ اإلنترنت بواسطة الحاسب اآللي سواء وتيـ إنتاجيا

 الضوئي. المسح نظاـ عمى أو القائمة التشغيؿ، نظاـ عمى بأنواعيا القائمة
  اإللكترونية تعرؼ االختبارات( ,Wang&  Shin 35 ,2010)يذكر بينمػا
 فيقػـو الحاسب اآللي، طػريػؽ ولكنيا محوسبة عػف التقميدية لبلختبارات بأنيا مطابقة

أو  المفاتيح، أو لوحة الماوس، عف طريؽ عنيػا االختبار واإلجابة  أسئمة بػقػراءة الطالػب
 بواسطة اإلنترنت وشبكاتو تتـ أنيا يري العمماء الممس، كما أف بعض شاشة

الحاسب  أجيزة ىي التي تتـ مف خبلؿ استخداـ يري أنيػا اآلخػر اإللكترونية، البعض
  اآللي بغض النظر إف كانت متصمة أو غير متصمة باألنترنت وشبكاتو.

أف االختبارات اإللكترونية ىي جزء مف  (٦١١٥،٦٦٠ صبحي)سالي وتذكر 
مستوي الطالب مف خبلؿ العممية التعميمية المستمرة والمنتظمة وتيدؼ إلى تقييـ 

 اإلنترنت وشبكاتو اإللكترونية.
 التقنيات الحديثة  مف خبلؿ استخداـ  تتـ التي ىي االختبارات تعرؼ أيضا بأنيا

لمحاسب األلي واإلنترنت ،وتتضمف جميع أنشطة التقييـ مف إعداد األسئمة، وعرضيا، 
ات، ورصد النتائج )حسف واإلجابة عنيا، وتسجيؿ اإلجابات، وتصحيحيا، وتقدير الدراج

  .(225 ،2005زيتوف، 
 اإللكترونية: االختبارات خصائص
 ؛ الغريب إسماعيؿ،226 – 220 ،2005 سالي صبحي،)ويذكر كبًل مف 

خصائص تتميز بيا ويمكف تمخيصيا بالنقاط  اإللكترونية لبلختبارات أف (412 ،2009
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 التالية:
  متعددة لبلختبار مف خبللو . نسخ وجود بنؾ أسئمة يوفر إمكانية إعداد -
 ارتفاع معدؿ صدؽ وثبات االختبار اإللكتروني . -
يمكف تطبيقو بأي وقت وبأي مكاف، شامؿ جميع مفردات المقرر ويناسب جميع  -

 القدرات الطبلبية.
 مما تصحح بشكؿ فوري وسريع عقب االنتياء منو، وتقديـ استجابات التصحيح -

  والجيد. يوفر الكثير مف الوقت
ومما  إعادة تريب األسئمة أكثر مف مرة، وتسجيؿ إجابات الطبلب فر إمكانيةيو  -

 يمكف الرجوع إلييا بأي وقت.
 بسيولة. وتحميميا البيانات توفر إمكانية استخداـ -
 بطرؽ المتعددة. عند تقديـ استجابتو االختبارات اإللكترونية بيئة مع الطالب تفاعؿ -
 باستخداـ تعرض المياـ اإللكترونية التيباالختبارات  المتعددة توظيؼ الوسائط -

 أو الصورة. والصوت مع النص فييا فيتكامؿ المتعددة الوسائط عناصر
 تتميز بدقة عالية في رصد الدرجات بشكؿ إلكتروني لمطبلب. -

 مميزات االختبارات اإللكترونية .
؛ خالد 143، 2018ويذكر العديد مف األدبيات والدراسات وىى:)عمر عثماف، 

 ،2005 حسف زيتوف، ؛222 -2005 ؛ سالي صبحي،103-20066101الدامغ،
 ;Oz, & Ozturan, 2018; Makransky& et  aL., 2015؛257-260

Da'asin , 2016 Wang& et aL., 2012; Fang& et  al., 2010; Basu& et 

aL., 2007, 1850-1853) المميزات مف عديد بيا تتوافر اإللكترونية االختبارات أف 
 التالية: بالنقاط تمخصيا يمكف
 التقميدية. باالختيارات قياسيا يصعب متعددة وميارات معارؼ تقيس -
متعددة لـ تكوف موجودة  وسائط تحتوى عمى األسئمة مف أنواع جديد توفير -

 . باالختبارات التقميدية
تقدـ أدوات مساعدة باالختبارات اإللكترونية كالقواميس واآللة الحاسبة المتواجد  -

 بالحاسب اآللي.



 

 1196 

2022 نوفمبرـ األربعون الثالث و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لخصائص الطبلب  ووفقا بأنماط مختمفة فوري وتعزيز راجعة تقدـ تغذية -
 . ومستوياتيـ

لمتعرؼ عمى نقاط القوة  بيا االختبار بشكؿ إلكترونيا واالحتفاظ درجات رصد -
 والضعؼ .

 الدراسي. أداء الطبلب تقدـ تساعد في التعرؼ عمى مدى -
  الطبلب. اءأد عف واقعية تقارير عمى الحصوؿ سيولة -
 المصحح. ذاتية وعدـ الموضوعية توافر -
 . محددة معايير ووفؽ يكوف آليا التصحيح تقميؿ احتماالت الخطأ ألف -
  أو غبر متزامف الطبلب. متزامف بشكؿ االختبارات تقديـ إمكانية -
 . القرار وصانعي األمور، وأولياء لمطبلب، وسرعة وسيولة بسرية النتائج وصوؿ -
  بمرونة. التقارير واستخراج وأعداد اإلحصاءات البيانات استخداـ سيولة -
 بأماكف أو اإلنترنت، عبر بعد عف أو االختبارية بالقاعات االختبارات تقديـ إمكانية -

 . مختمفة
  األسئمة. بنوؾ استخداـ خبلؿ االختبارات اإللكترونية بدقائؽ مف إعداد سرعة  -
 والحذؼ واالضافة بسيولة. وتجددىااالختبارات  أسئمة في تعديبلت إجراء إمكانية -
  االختبارات. وتصحيح وتقديـ بإنشاء المتعمؽ والجيد توفر الوقت اقتصادية وسيمة -
 االختبار زمف محدد. تحديد -
  ويسر. بسيولة الواحد االختبار مف متعدة ومتكافمة صور إعداد -
 مختمفة بأوقات أو واحد وقت في تنفيذىا يمكف ألنو االختيارات تقديـ في المرونة -

 الطبلب مف كبير ولعدد
 في استغرقو الذي والزمف األسئمة باالختبار كعدد الطالب أداء عف معمومات توفر -

 ككؿ. واالختبار الواحد السؤاؿ عف اإلجابة
 لخضعيـ لنفس ظروؼ االختبار. الطبلب بيف المساواة -

 توفر امكانية الترتيب العشوائي لؤلسئمة مما يقمؿ مف فرص الغش. -
؛ محمد عبد الحميد ٧٠٤-٧٠٤ ،۹۰۰۲ إسماعيؿ، زاىػر الغريػب) )ويذكر

( أنو بالرغـ مف ىذه المميزات المتعددة لبلختبارات اإللكترونية إال انو 227، 2005،
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 يوجد بعض القيود التي يجب مراعاتيا وىي:  
أف يكوف لدي الطبلب مستوى معيف باستخداـ الحاسب اإللى  تنفيذىا يتطمب -

 ت.واالنترن
دارتيا. -  تتطمب توافر ميارات لدى المعمميف ليتمكنوا مف إعدادىا وا 
ارتباط تشغيميا بتوافر باألنترنت مما قد سبب مشاكؿ مف بطي الشبكة وبالتالي  -

 بطي تحميؿ االختبار.
إذا كانت أسئمة االختبار بيا خطأ يكوف صعب تصحيحيا ،وتحتاج دقة وميارة  -

 عالية.
 .ال تقيس المستويات العميا -

ىذه المعوقات ىي معوقات يسيؿ معالجتيا ألف الوقت الحالي  أف الباحثة وترى
وفي ظؿ جائحة كرونا أصبح التعمـ يعتمد بدرجة كبيرة عمى التعمـ اإللكتروني  فأصبح 
لدى جميع الطبلب والمعمميف ميارات استخداـ الحاسب واإلنترنت ألنيا أصبحت مف 

مكف مراجعة االختبار والتأكد مف خموه مف أي متطمبات العصر الحالي األساسية، وي
خطأ قبؿ اإلتاحة لمطبلب، كما يتضمف األف االختبارات اإللكترونية جميع أنواع 
األسئمة وبالتالي ممكف أف يقيس المستويات العميا، وفى ىذا الصد أيضا يؤكد )طبلؿ 

االختبارات الستخداـ  معوقات ىنػاؾ يكوف لف الوقت ( أنو بمرور 85، 2011كابمي،
 اإللكترونية .

 : اإللكترونية وأنواع االختبارات أنماط
( أنو يوجد نمطيف لبلختبارات اإللكترونية 26، 2019ويذكر محمد السعدني)

ىما اختبارات تعتمد عمى الحاسب اآللي دوف استخداـ االنترنت وشبكاتو، واختبارات 
تعتمد عمى االنترنت وشبكاتو وىى تعرض عمى الطبلب مف خبلؿ االتصاؿ بشبكة 

 اإلنترنت سواء كاف بقاعات الدراسة أو خارجيا. 
( أف أنواع االختبار اإللكترونية 535 -532، 2017ويذكر)محمود جميمة ،

 نوعييف أساسييف ىما:
 وضع عمى : تعتمدFixed Response Tests المقيدة  االستجابات اختبارات -

 واحدة استجابة وجود أساسيا عمى يتـ التي المتعمميف الستجابات صارمة قواعد
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 اإلجابة متعدد، اختيار مف االختيار مثؿ المتاحة البدائؿ بيف صحيحة مف فقط
المتعددة، أسئمة الصح والخطأ، الترتيب،  األفضؿ، االختيارات

واإلفبلت(، االستجابات  السحب) المستيدفة ،استجابة المنطقة(المقابمة)المزاوجة
 النصية البسيطة، واالستجابات الرقمية البسيطة، واالستجابات المنطقة المستيدفة .

: وىي اختبارات تتميز بأف Free Response Tests الحرة الستجاباتا اختبارات -
وىي بالطبع  الطبلب، تفكير منطقية استجاباتيا غير محدد أو غير ثابتة وتكتشؼ

غير ثابتة لدى كؿ الطبلب لذا يأتي استجابات مختمفة حسب كؿ طالب وىنا النوع 
مف األسئمة يتطمب ميارات كثيرة عف االختبارات المقيدة ويصعب التصحيح بيا 
إلكترونية لعدـ ثبات اإلجابة لدى الطبلب ومف أنواع ىذه االختبار اختبار المقاؿ، 

 طات.  والبرمجة، التصميـ، والتخطي
ومما سبؽ فقد تـ تحديد أنماط وأنواع االختبارات اإللكترونية المستخدمة 
بالبحث الحالي وىى نمط باالختبارات باستخداـ اإلنترنت ولكف يتـ االختبار بمعمؿ 
الحاسب اآللي بالكمية لمتأكد مف عدـ غش الطبلب وصدؽ النتائج وكما أف اإلنترنت 

المقيد بالبحث الحالي وتحديد منيا  االستجابات اتمتاح بالمعمؿ، وتـ تحديد اختبار 
عادة الترتيب لسيولة وسرعة إنتاجيا  االختيار مف متعدد، وأسئمة الصح والخطأ، وا 

بشكؿ إلكتروني مما يضمف موضوعية التصحيح   النتائج عمي واستخداميا والحصوؿ
 يتـ صياغة األسئمة أف  والنتائج كما أنيا مناسبة لمطبلب كما أنو سيؤخذ بعيف االعتبار

 الدنيا فقط. المستوى عمى االقتصار وعدـ العميا التفكير مستويات بحيث تقيس
 بوقت. المحدد اإللكترونية االستجابات باالختبارات

 بوقت ىي مف أنماط المحدد أف االستجابة (٦١٠١ ويذكر )أسامة ىنداوي،
 االستجابة لمطالب يعطي اإللكترونية وبيا يحدد وقت لكى االختبارات عمى االستجابة

 الطالب يجب ولـ لبلستجابة المحدد الوقت انتيي فإذا المطموب منة بأسئمة االختبار،
فتقدـ تغذية  الوقت، تـ اإلجابة عمى األسئمة في أو عمى األسئمة المحدد أو السؤاؿ،

الموضوعية  األسئمة أنواع لجميع ويصمح  التالي، السؤاؿ راجعة لمطالب أو ينتقؿ إلى
 اإللكتروني االختبار باالختبار، ويعتمد البحث الحالي عمى توقيتيف لتقديـ استجابات

  (سؤاؿ كؿ بعد -االختبار نياية في)
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 تدعمو: االختبار والنظريات التينياية  االستجابات فيتوقيت تقديم أواًل: 
ويقصد بو أف التوقيت الذى يعرض عمى الطبلب ىو الوقت المخصص  

بة أو تقديـ االستجابات  لجميع أسئمة االختبار، وبالتالي سيتـ عرض أسئمة لئلجا
االختبار اإللكتروني بشكؿ كامؿ عمى الطبلب مرة واحدة ويتضمف التوقيت الكامؿ كؿ 

في عرض األسئمة عف طريؽ شريط تمرير، وىذا  األسئمة ، ويستطيع الطالب التحكـ
 سالـ أحمد عادية؛ ويذكر كبًل مف )عبدالرحمفيتفؽ مع الطريؽ التقميدية لبلختبارات ال

( أف النمط الكمى أو عرض 13، 2021؛ محمد السيد، وأمؿ حسف،٢٠٢ ،٦١۹۰،
االختبار كمة في شاشة واحدة يتـ مف خبلؿ المنصة اإللكترونية عمى الطبلب ويسمح  

 لمطبلب بالتنقؿ بيف أسئمة االختبار بحرية لئلجابة عنيا. 
 من نظريات التعمم التي تدعمو:  

  الجشطمت. نظرية
 خبلؿ يتـ مف خبلؿ إدراؾ وفيـ الطالب لمموقؼ التعميمي مف  التعمـ أف ترى و
 المعنػى بطريقة يعطى العبلقات ىذه تنظيـ ثـ يتـ إعادة بيف أجزائو، القائمة العبلقات
 ىػذه مبػادئ أف مف أىػـ (14، 2013لمموقؼ، ويذكر محمد عطية خميس) الكامػؿ
 مًعا بمجموعة المتقاربة يعتمد عمى ظيور األشياء الذي التقارب ىو مبدأ النظرية
 ينبغي ولذلؾ لتقريبيا، جػيػداً  الطالب غير متقاربة ومختمفة يبػذؿ كانت أما إذا واحػدة،

 لمطالب. إدراكيا لسيولة معاً  متقاربة بشاشة األشياء أف نضع
 . التوسعية رايجموت نظرية 

معا وتوقيت  والمبادئ والمفاىيـ جميع المحتوي وعرض بتنظيـ التي تيتـ 
 صػادؽ، منير الجندي ، أمينة) األجراء وليس مف خبلؿ الكؿ يتـ التعيمـ أف واحد،
۹۰۰۲ ،۳۰۳) 
 تدعمو. االستجابات بعد كل سؤال والنظريات التيتوقيت تقديم ثانًيا: 

ويقصد بو أف التوقيت الذى يعرض عمى الطبلب ىو الوقت المخصص 
لئلجابة أو تقديـ االستجابات وىو وقت محدد لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار عمى حده، 
وبالتالي سيتـ عرض سؤاؿ واحد فقط بشاشة ومتضمف توقيت تقديـ االستجابة لمسؤاؿ 

ر، فيركز الطالب عمى السؤاؿ الواحد الظاىر بالشاشة فقط دوف باقي أسئمة االختبا
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 المعروض عمية فقط والمقيد بوقت محدد.
؛محمد السيد ، وأمؿ ٢٠٢ ،٦١۹۰، سالـ أحمد ويذكر كبًل مف )عبدالرحمف

( أنو يسمى النمط الجزئي أو نمط عرض سؤاؿ واحد في كؿ شاشة  13، 2021حسف،
لمطبلب التنقؿ ويتـ عرض سؤاؿ واحد  بالشاشة مف خبلؿ المنصة اإللكترونية يمكف 

 بيف أسئمة االختبار مف خبلؿ تخصيص  زر خاص لذلؾ.
 من نظريات التعمم التي تدعمو. 

  نظرية معالجة المعمومات. 
 & Chen (p. 37,2004) ( و40، ۹۰۰۳كبًل مف محمد خميس) ويتفؽ

Belkada  
يتمقيا التي  المعمومات لمعالجة العقمية بالعمميات تيتـمعالجة المعمومات أف نظرية 

 يتناوؿ الكمبيوتر والتي تشير إلى أف العقؿ البشري شبو الطالب مف العالـ الخارجي،
حدث عممية التعمـ مف خبلؿ عممية تطابؽ بيف الواقع والعقؿ تل ويعالجيا، المعمومات

كما أنيا تقـو  ،لمطبلب ثـ تعالج ىذه المعرفة وتخرج بصورة استجابات سموكية جديدة
وىذا يسيؿ استرجاع  صغير ومحددة، أجزاء أو وحدات إلى معموماتال عمى مبدأ تقسيـ

 المعمومات بسيولة وتكوف أكثر تنظيما.
 نظرية العبء المعرفي. 

 والذي المعرفي العبء وتقوـ ىذه النظرية عمى عدة مبادئ منيا مبدأ خفض
خفاء ما دوف  الطالب أثناء منو يعاني ذلؾ التعمـ، وذلؾ بعرض المعمومات الميمة وا 

خفاء المعمومات التي ال يحتاج ليا و  عرض المعمومات التي يحتاجيا الطالب فقط وا 
المعمومات والعناصر المعروضة عمى الطالب فيقمؿ العبء  تقميؿ وبالتالي سيتـ
التي تنص عمى أف حاستي السمع والبصر ليـ  المحػدودة السعة ، ومبػدأالمعرفي لديو

 وبالتالي فأف السعة والسعة، الػػزمف حيػث مػف لجديػدةا المعمومات لمعالجػة معينة حدود
أف  يجب المتزايدة لذا العناصر المعمومات معالجة نستطيع ال العاممة لمذاكرة المحدودة
 العبء زيادة لتجنب بالموفؽ التعميمي  مباشرة ترتبط ال المعمومات التي يتـ حذؼ
 (28 -21، ۹014 الفيؿ، حممي) العاممة الذاكرة عمى المعرفي

 إلى تنظرأف نظرية العبء المعرفي  (18.ص ،2013يشير محمد خميس)كما 
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تغير في بنية شبكة المعمومات بذاكرة طويمة األمد لمطالب، حتى  بأنياعممية التعمـ 
زائدة عرض معمومات بسبب طالب لمالعبء المعرفي  يحدثيسير حدوث تغيرات بيا، و 

مطالب بالنسبة لىميتيا أاكرة لكثرتيا وعدـ بتمؾ المعمومات بالذ االحتفاظصعب في
 وبالتالي تشكؿ عبء معرفي لديو.

ومن الدراسات التي أىتمت بعرض االختبارات اإللكترونية وتوقيت تقديم االستجابات 
 بيا وأييما أفضل. 

 ودراسة ) (Peytchev& et al, 2006 ) جاءت متناقضة حيث أثبتت دراسة

(Liu & Cerant ,2018بعدـ وج ) ود فروؽ بيف زمف االستجابة عرض كؿ األسئمة
جامع،  حسيني بشاشة واحدة أو عرض كؿ سؤاؿ بشاشة، كما أثبتت دراسة حسف

الطبلب في تحكـ بزمف االختبار  درجات بيف فروؽ وجود ( بعدـ2014وأخروف)
 السيد، وأمؿ اإللكتروني مف قبؿ البرنامج أو مف قبؿ الطالب؛ بينما دراسة محمد

الذي يعرض جميع أسئمة االختبارات تفوؽ مجموعة النمط ( أشارت إلى 2021حسف)
لخفض الضغوط  ئلنجػازلدافعيػة ال وزيادةاالحتفاظ بػالتعمـ مرة واحدة وبوقت محدد ب

( بعرض 2020حميد) ، ولكف أوصت دراسة عبدالرحمفالختبارات اإللكترونيةبا لمطبلب
طبلب بنفس مكاف االختبار، أما دراسة كؿ سؤاؿ في صفحة واحد، عند تواجد ال

(,2008 Bartlett et al. )إلكترونيا اختبرت التي المجموعة أف النتائج أظيرت فقد 
االختبار، كما نبلحظ وندرة  عمى اإلجابة في أقؿ وقتا استغرقت قد اإلنترنت شبكة عبر

ثر التفاعؿ بيف توقيت تقديـ استجابات أسئمة التي سعت إلى التعرؼ عمى أ تالدارسا
 /)المندفعواألسموب المعرفي (بعد كؿ سؤاؿاالختبار/  نيايةفي  )االختبار اإللكتروني

 وىذا ما يسعى إلية البحث الحالي .والكفاءة النفسية  األكاديميةالصبلبة  عمى (المتروى
 ثانيا: األسموب المعرفي )المندفع/المتروي(.

فيـ كثير مف حديثة التي تساعد عمى ال مف االتجاىاتب المعرفية ألساليتعد ا
كيفية المثيرات و  الستقباؿالفرد ة قيطر  ىياألساليب المعرفية فالسموؾ، و جوانب النشاط 
أف األسموب  (٠١٤١الشرقاوي،  )أنػوراالستجابة المناسبة، ويذكر صداروا   التعامؿ معيا

الذيف  ز بيف األفرادميالتي تاألساليب المعرفية الميمة مف ( المندفع/المتروي)المعرفي 
إلى حػؿ فعػمػي، وبيف لتحديد والوصوؿ حموؿ في بيف العديد مف االستجابات واليتأمموف 
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 .  يـناػذىأعػمػى  أأوؿ حػؿ يػطػر مف فوريػة وحموؿ  الذيف يستجيبوف الستجابات األفراد
 تعريف األسموب المعرفي )المندفع/المتروي(. 

( أف األسموب المعرفي)المندفع/ المتروي( 1994687ويعرؼ حمدي الفرماوي)
مف أىـ األساليب المعرفية بمجاؿ الدراسات التربوية التي تيتـ بحؿ المشكبلت وأوقات 
تقديـ االستجابات فالطبلب المترويف يستخدموا وقت أطوؿ في تقديـ االستجابة 

فيأخذوا وقت أقؿ في تقديـ االستجابة  المندفعينويرتكبوف أخطاء أقؿ، وأما الطبلب 
 ويرتكبوا أخطاء كثيرة .

( أف الفرد المندفع ىو الذى يأخذ زمف ألداء 325، 1989ويعرؼ فتحي الزيات)
االختبار يكوف أقؿ مف المتوسط ويرتكب عدد أخطاء تزيد عف المتوسط بينما الفرد 

 سط ويرتكب عدد أقؿ مف األخطاء.المتروي يأخذ زمف ألداء االختبار يزيد عف المتو 
بأف الطبلب المندفيف أكثر تسرع  ((Tiedeman,1989, 336-370 ويشير

ويتميزوف بعدـ الدقة والتكيؼ بالمقارنة بالطبلب المترويف الذيف يتميزوا بعدـ التسرع 
 وزيادة الثقة والتكيؼ .

األفراد  ( أف ىذا األسموب يعبر عف الفروؽ بيف1982بينما تذكر نادية شريؼ)
بسرعة استجابتيـ لممواقؼ، وقدرتو عمى اختيار البدائؿ المقدمة لحؿ الموقؼ أو 
المشكمة فاألفراد المندفعيف يصدروف استجابات تطرأ عمى أذىانيـ وغالبا تكوف غير 
صحيحة أما األفراد المترويف يقوموف بمعالجة البدائؿ المتاحة والتحقؽ مف االستجابات 

 قبؿ أصدرىا .
( األسموب)المندفع/ المتروي( بأنيا الفروؽ 102، 2002و ىشاـ الخولي)ويعرف

الفردية بيف األفراد باتخاذ القرارات فيظير بعض األفراد حذرا كبيرًا في اتخاذ القرار، 
البعض يظيروف عشوائية في قراراتيـ وأعماليـ وتكوف ىذه الفروؽ لصالح األفراد 

 المترويف .
 لمندفع/ المتروى(.قياس األساليب المعرفية )ا
( بأنيا طريقة الفرد بتناوؿ المعمومات 89- 1994688ويري حمدي الفرماوي) 

مف حيث استقبميا أو اإلدالء بيا، والتعامؿ المميز مع المواقؼ واستخدـ بعديف لقياس 
 األسموب )المندفع / المتروي( ىما: 
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لب لتقديـ زمف االستجابة : ويقصد بو الفترة الزمنية التي يمر بيا الطا -
 االستجابة. 

مستوى الدقة: عدد االخطاء التي يرتكبيا الطالب لموصوؿ إلى الحؿ  -
 الصحيح .

ولقياس األسموب المعرفي )المندفع/ المتروي( استخدـ بالبحث الحالي مقياس " 
وىو عبارة عف شكؿ  Matching Familiar Figures Testاختبار تزاوج األشكاؿ 

تو مع عدد مف البدائؿ لنفس الشكؿ ولكف يوجد بو اختبلؼ معياري يقوـ الطالب مطابق
بسيط ويوجد شكؿ واحد فقط يكوف مطابؽ مع الشكؿ المعيارى، وتقاس الباحثة استجابة 
الطالب مف خبلؿ ساعة إيقاؼ لتحديد الوقت وىو ما يمثؿ زمف الكموف، ويحسب عدد 

األخطاء وبناء عمى األخطاء لكؿ شكؿ مف األشكاؿ وىو يمثؿ مستوى الدقة أو عدد 
مجموع زمف الكموف ومجموع عدد األخطاء لكؿ االشكاؿ وتصنؼ الطبلب إلى 

 مندفعيف ومترويف كاالتي:
أفراد مندفعوف : ويقضوا زمف كموف أقؿ مف متوسط زمف الكموف وعدد أخطاء 

 أعمي مف متوسط عدد األخطاء لدى أفراد العينة.
متوسط زمف الكموف وعدد أخطاء  أفراد مترويف : ويقضوا زمف كموف أعمى مف

 أقؿ مف متوسط عدد األخطاء لدى أفراد العينة
أفراد مندفعوف مع الدقة : وىـ يتميزوف بزمف كموف أقؿ مف متوسط  زمف 

 الكموف وعدد أخطاء اقؿ مف متوسط عدد األخطاء لدى أفراد العينة
وسط  زمف أفراد مترويف مع عدـ الدقة : وىـ يتميزوف بزمف كموف أعمى مف مت

الكموف وعدد أخطاء أكثر مف متوسط عدد األخطاء لدى أفراد العينة، ويقتصر البحث 
 الحالي عمى الطبلب المندفعوف والمترويف فقط. 

 خصائص األفراد لألسموب المعرفي )المندفع/ المتروى(. 
ىشاـ Tiedman,1989  ;Borkosic, et al.,1983;  ويرى كبل مف )

( أف خصائص األفراد لؤلسموب 18، 1994مدي الفروماوى ،، ح114، 2002الخولي، 
 المعرفي  المندفع / المتروى ىي كاالتي:

األفراد المندفعيف: يتميزوف ببعض الخصائص ىي التسرع، وعدـ الدقة 
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والتكيؼ، والتيور، وشرود الذىف، وأقؿ انتباًىا مف المترويف، وعدـ الحذر، ويرتكبوا عدد 
إلى االستجابات الصحيحة باختبار المتروي والمندفع، كبير مف األخطاء لموصؿ 

وانخفاض المستوي المعرفي لدييـ عف الطبلب المترويف، ومتسرعوف في تقديـ 
استجابتيـ مما يعرضيـ لممخاطرة ألنو ييتموا ببديؿ معيف دوف النظر لمبدائؿ األخرى، 

 ويتخذوا التصنيؼ الشامؿ عند التمييز.

وف بعدـ التسرع، والتأمؿ، والدقة والقدرة عمى التكيؼ، األفراد المترويف: فيتميز 
والحرص واالستقبلؿ والتركيز، وجودة في األداء وسرعة، ويرتكبوا عدد أقؿ مف األخطاء 
لموصؿ إلى االستجابات الصحيحة باختبار المتروي والمندفع، وارتفاع المستوي المعرفي 

ستجابتيـ لمتحقؽ منيا قبؿ إصدارىا لدييـ عف الطبلب المندفعيف، ويتأخروا في تقديـ ا
جراء المقارنات الجزئية،  وذلؾ بفحص البدائؿ بعناية توزيع االنتباه عمى جميع البدائؿ وا 
وأكثر مرونة مف المندفعوف، ولدييـ القدرة عمى تجميع االشياء المتشابية معا بطريقة 

 ز. االرتباط الوظيفي، ويتخذوا التصنيؼ واألسموب التحميمي عند التمي
( أنو يوجد عدة طرؽ لتعديؿ سموؾ 68 -60، 1986وتري) فاطمو فرير،

المندفع إلى سموؾ تأممي ىي التركيز عمى تأجيؿ استجاباتيـ، وزيادة وقت االستجابة أو 
تباع استراتيجيات إمعاف النظر.   نقص األخطاء، وعف طريؽ التقميد، وا 

موب المعرفي المندفع/ ثالثًا: العالقة بين االختبارات اإللكترونية واألس
 المتروى.

( أنو يجب مراعاة خصائص 163، 2009ويذكر)نبيؿ عزمي ومحمد المرادنى،
 المؤثرة في تصميميا. ؿالطبلب عند تصميـ االختبارات اإللكترونية ألنيا مف العوام

( بضرورة وضع األساليب 2011،89كابمي) وفى ىذا الصدد يشير أيضا طبلؿ
ند تصميـ االختبارات اإللكترونية ألف الفروؽ الفردية بيف المعرفية في االعتبار ع

الطبلب تستدعى ضرورة التعرؼ عمى ما يناسب كؿ طالب ووفًقا لؤلسموب المعرفي 
 الخاص بكؿ طالب. 

 كما تؤكد العديد مف الدراسات عمى أىمية مراعاة األسموب المعرفي المندفع
ا جاءت نتائج ىذه الدراسات مختمفة والمتروي عند تصمـ االختبارات اإللكترونية، كم

( التي استخدـ ثبلث 2015ىاروف)الطيب مرسي و محمد ومف ىذه الدراسات دراسة 
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أنواع مف سقاالت التغذية الراجعة في بيئة االختبارات اإللكترونية البنائية وفقا لؤلسموب 
طة لمعرفة المعرفي المتروي مقابؿ المندفع عمى التنظيـ الذاتي لممتعمـ كمتغيرات وسي

وأثرىما عمى االحتفاظ والتصورات عف التقييـ اإللكتروني، وتـ إعداد ستة اختبارات 
الكترونية، ومقياس استراتيجيات التنظيـ الذاتي لمتعمـ، وتكونت عينة الدراسة مف ثبلث 

بدوف  -مؤجمة  -مجموعات األولى وفقا لتوقيت سقاالت التغذية الراجعة) فورية 
 -عة الثانية وفًقا ألنماط التغذية الراجعة المختمفة إلى )معرفة النتائج تغذية(، وبالمجمو 

وبدوف تغذية راجعة(، والمجموعة الثالثة وفقا لتوقت  -معرفة صحة النتائج
اخفاء الزمف( وأظيرت  -وقت االستجابة لبلختبار -االستجابة)وقت االستجابة لممفردة

رية والمؤجمة زادت مف التحصيؿ واالحتفاظ و نتائج الدراسة إلى أف التغذية الراجعة الفو 
تفوؽ التغذية الراجعة الفورية في التصورات اإليجابية لمطبلب عف التقييـ اإللكتروني 
وفيما يخص نوع التغذية الراجعة فإف االختبارات المصاحبة بتغذية راجعة أفضؿ مف 

، كما أشارت االختبارات بدوف تغذية راجعة  في التحصيؿ واالحتفاظ بالمعمومات
الدراسة أف ظيور توقيت االستجابة بأسئمة االختبار أفصؿ في عممية التعمـ واالحتفاظ 
وتكويف التصورات االيجابية عف عممية التعمـ والتقييـ عف عدـ ظيور توقت االستجابة، 
أف األسموب المعرفي المتروي والمندفع يؤثر عمى عممية التعمـ واالحتفاظ بو وتكويف 

 .تعف عممية التقييـ اإللكتروني واالختبارا التصورات
( التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر اختبلؼ شكؿ 2014ودراسة زياد خميؿ)

التغذية الراجعة )نصى، نصى مسموع( باالختبارات اإللكترونية عمى التحصيؿ الدراسي 
فروؽ  وزمف التعمـ لمطبلب المندفعيف والمترويف، والتي أشارت نتائج الدراسة إلى وجود

بيف شكؿ التغذية الراجعة )نصى ، نصى مسموع ( باالختبارات اإللكترونية  في زمف 
التعمـ حيث كاف زمف التعمـ لممجموعة النصي المسموع أكبر مف المجموعة النصي 
والتحصيؿ لصالح لممجموعة النصي المسموع، كما يوجد فروؽ بيف زمف التعمـ لمطبلب 

الطبلب المترويف زمف تعمـ أكبر والتحصيؿ لصالح المندفعيف والمترويف حيث أخذ 
(  مسموع نصى نصى،) المترويف وعدـ وجود أثر لمتفاعؿ بيف شكؿ التغذية الراجعة

 والتحصيؿ التعمـ زمف عمى والمترويف المندفعيف ولمطبلب اإللكترونية باالختبارات
 .  الدراسي
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 اختبلؼ أثر عمى التعرؼ إلى ىدفت فقد( 2011)كابمي طبلؿ أما دراسة
 الطبلب أداء عمى( النص إدخاؿ/ واإلسقاط السحب)اإللكترونية االختبارات استجابة
 الطبلب أداء عمى يؤثر االستجابات اختبلؼ أف النتائج وأظيرت والمترويف، المندفعيف

لصالح نمط االستجابة السحب واألسقاط أكثر فاعمية مف إدخاؿ  اإللكترونية باالختبارات
األسموب المعرفي لمطبلب)المندفع/ المتروي( يؤثر في االختبارات  النص، كما أف

اإللكترونية لصالح الطبلب المترويف، كما أشارت النتائج إلى وجود فرؽ في نتائج 
المجموعات األربعة نتيجة  لمتفاعؿ بيف نمط االستجابات لبلختبارات) السحب 

 ندفع/ المتروي(.واإلسقاط/ إدخاؿ النص( واألسموب المعرفي لمطبلب) الم
 بيف درجات فرؽ وفقد أثبتت وجود( ۹۰۰۰، الكريـ محمود عبد) ودراسة

 وزمف التحصيمي، واالختبار العممػي األداء مستوى في والمترويف المندفعيف، الطبلب
 يرجع فروؽ وجود وعدـ المترويف، الطبلب لػصالح التحصيمي االختبار عمى اإلجابة

 النصوص/ المنطوقة المغػة)البرنامج تقديـ ونمط ،( متروي/ مندفع بػيف التفاعؿ أثر إلى
 واالختبػػار لمميػارات العممي األداء مستوى في الطبلب درجات المكتوبة( بيف

 التحصيمي. االختبار عمى اإلجابة زمف في وأيضا التحصيمي،
 بيف درجات فروؽ وجود إلي عدـ (۹۰۲۰)حذيفو محمد بينما أشارت دراسة

 المعرفي األسموب إلى الختبلؼ يرجع التحصيؿ في التجريبية المجموعات طبلب
 العبلقة معرفة ( التي استيدفتWagner, et al (1998,؛ ودراسة (المتروي/ المندفع)

عمى درجات االختبار ومعدؿ  بالمجاؿ، واالعتماد واالستقبلؿ والمتروي، المندفع بيف
 عمي متعدد اختيار مف سئمة الموضػوعيةوىو مف األ االختبار، فػي اإلجابػة تغيير
 درجات قد حققػوا المندفعيف الطبلب أف الدراسة نتائج وأظيرت عينة البحث، طبلب
 المندفعيف الطبلب لدي اإلجابة أكبر  تغيير معدؿ وأف المترويف، الطبلب مف أعمي
 .المترويف الطبلب مف

مف خبلؿ العرض السابؽ يتضح ضرورة مراعاة األسموب المعرفي المندفع /   
المتروى عند تصميـ االختبارات اإللكترونية ويوجد العديد مف الدراسات السابقة التي 

توقيت راعت ذلؾ ولكف لوحظ أف ىذه الدراسات لـ تتعرض إلى دراسة العبلقة بيف 
بعد كؿ سؤاؿ(  -ني )في نياية االختبارتقديـ استجابات أسئمة االختبار اإللكترو 
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سعي البحث الحالي إلى دراسة ىذه العبلقة  (، لذلؾ/المتروىالمندفعواألسموب المعرفي)
 األسموب اختيار تـ والتعرؼ عمى أثرىما عمى الصبلبة األكاديمية والكفاءة النفسية، وقد

 بالبدائؿ يتأمموف وال عةبسر  إستجابة إبداء إلى الذيف يميموف المندفعيف لمطبلب المعرفي
 بالبدائؿ ويتأمموف متأنية استجابة إبداء إلى يميموف الذيف المترويف المتاحة، والطبلب

)في ىؿ  االختبار اإللكتروني،لتحديد توقيت تقديـ االستجابة المناسب ليـ ب المتاحة
 (. بعد كؿ سؤاؿ أـ نياية االختبار

 :Academic Hardinessرابًعا ـ الصالبة األكاديمية 
نتيجة لما يتسـ بو العصر الحالي مف تعقيدات بمختمؼ المجاالت بما في ذلؾ 
المجاؿ التعميمي، مما يجعؿ الطبلب يتعرضوف إلى العديد مف الضغوطات والتحديات 
األكاديمية التي تتعدي تحمميـ مما يجعميـ يفقدوف الصبلبة األكاديمية في مواجية ىذه 

، وعرؼ Kobasa ((1979ظير مفيوـ الصبلبة عمى يد وقد  ،التحديات والضغوط
في  الشخصية يميز وأسموب والتحدي والتحكـ االلتزاـ مف الصبلبة بأنو مصطمح مترابط

 مف ( بأنيا مزيج 192، ٦١٦٠الفيؿ،  المختمفة، ويعرفيا )حممى الضغوط مع التعامؿ
لمواجية  والصمود الثقة مف مزيدا لمنح الطالب األكاديمي والتحدي والتحكـ االلتزاـ

 األكاديمية، عدـ شعور الطالب وبالعجز. والتحديات الصعوبات
 الضغوط تحت لمصمود مسار بأنيا ىي ((Santos, 2018 بينما يعرفيا

 التي المعتقدات مف مجموعة ىي أف الصبلبة (Maddi 2006,)المختمفة، ويري 
 عمى والتأكيد بو، المحيط الخارجي العالـ مع وتفاعمو بذاتو، يتعمؽ بما الشخص يحمميا
 مزيج العجز، وأنيا مف بدالً  والسيطرة العزلة، مف بدالً  اآلخريف مع االندماج أىمية

معرفي عاطفي يشكؿ مصدرًا ىاـ بالشخصية موجيا نحو النمو وقابؿ لمتعمـ مف خبلؿ 
 األعمػاؿألداء  والدافع الشػجػاعػة، المواقؼ الصعبة التي تقابؿ الطبلب فتمنحيـ

 والتطور. لمتقدـ فرص إلى الظروؼ، والمواقؼ الصعبة، والتوتر وتحويؿ الصعبة،
( بأنيا ىي قدرة الطالب عمي مواجية et al.,2005, 60) Benishekويعرفيا

المشكبلت والصعوبات األكاديمية مع إدراكو أف لدية المقدرة واالستعداد عمى تقديـ 
اديمية والتفوؽ الدراسي،و دمج ثبلث عناصر تضحيات مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ األك

 اساسية ىي االلتزاـ، التحكـ، التحدي مف أجؿ  لموصوؿ إلى االمتياز األكاديمي.
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األكاديمية بأنيا  الصبلبة( Benishek & Lopez 2001,334,) ويعرؼ 
 مسارات ويختاروف الطبلب تساعد عمى تفوؽ التي لؤلسباب أفضؿ لفيـ التقديـ ذلؾ

 الستراتيجيات الطمبة واسػتػخػداـ بالتحػديػات، مميئة تكوف الجامعية دراستيـ خبلؿ دراسية
 استجاباتيـ وتعديؿ الصعبة، األكاديمية المساقات عمى لمتغمب لمساعدتيـ مبلئمة تكيؼ
 أداء يؤدوف ال أنيـ إلى يشير مما الراجعة، التغذية يتمقوف عندما االنفعالية مف أكثر

تعامؿ  بأنيا الشخصية، كما يشير أيضا معاييرىـ مع يتوافؽ مستوى عمى ليكوف المفيوـ
يجابية  الطالب بطريقة مرونة  كذلؾ إرادة األكاديمية، والضغوط الفشؿ بمواقؼ وا 

 األكاديمية، المياـ بإتماـ وااللتزاـ األكاديمية، األعماؿ في االندماج في الطالب القوية
  األكاديمية. المخرجات عمى والسيطرة التحكـ الصعوبات، و مع والقدرة عمى التعامؿ

 مكونات الصالبة األكاديمية. 
 & Sheard 2007,؛202 -201، ٦١٦٠الفيؿ،  ويتفؽ كبًل مف )حممي

Golby ;Benishek &et al.,2005,6; Benishek& Lopez, 2001 أف )
 الصبلبة األكاديمية تتكوف مف: 

الطالب عمى بذؿ جيد متواصؿ مع إيمانو   : وىو قدرة  Commitmentااللتزاـ -
حساسو  األكاديمي. التميز تحقيؽ أجؿ وأىمية وفائدة ما يفعمو مف بقيمة وا 

 في البحث عف الخبرات اليادفة الطالب وىو جيد : Challenge التحدي -
 لتحقيؽ االىداؼ التعميمية. األكاديمية

الطالب عف نفسة في  يكونيا التي : ىي المعتقدات Controlالتحكـ أو المراقبة   -
 المطموب تحقيقيا. األىداؼ والنتائج التعميمية في تحقيؽ قدرتيـ

 العوامل التي تؤثر عمى الصالبة األكاديمية: 
 Gul& et al., 2020, 3) Pratiwi , 2019 ; ; Abdollahiويذكر كبل مف

 et al., , 2018  ;Santos, 2018 & et al.,2017 Ghannadi ; ,2014  
Kamtsios & Karagiannopoulou Maddi & et al., 2009 ; Sheard & 

Golby,2007; ; (Cole& et al., 2004 لمطبلب  األكاديمية الصبلبة أف جودة
 العوامؿ يمكف تمخيصيا بالنقاط التالية : مف بمجموعة تتأثر
دراكيـ الطبلب األكاديمية وتصورات توقعات -  األكاديمية. لمضغوط وا 
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 الطبلب . دافعية مستوى -
 السابقة. إتقاف وكفاءة الطبلب لمخبرة مستوي -
 لدي الطبلب. والتشاؤـ مقدار التفاؤؿ -
 مستوى اإلبداع لدى الطبلب. -
 مستوى الضغوط األكاديمية ومستوى القمؽ واالنفعاالت لدى الطبلب. -
  التعمـ. نحو الطبلب اتجاه -
 األكاديمي لمطبلب. المستوى التحصيؿ -
 بلب.األكاديمية لمط المشاركة -
 لمطبلب. الشخصية والمعايير -

 مستوى االلتزاـ لدي الطبلب. -
 أىمية الصالبة األكاديمية. 

وأكدت عديد مف الدراسات عمى أىمية الصبلبة األكاديمية لمطبلب فقد أشار 
(,2005 Maddi) التي العوامؿ اليامة في ىذا الصدد أف الصبلبة األكاديمية تعد أحد 

  األداء األكاديمي لمطالب.  وتثري الجيدة الصحة إلى تؤدي التي المواجية عمى تؤثر
تحقؽ وتبرز  األكاديمية أف الصبلبة (Creed& et al., 2013,8)ويذكر 

وتزيد مف التزامو  الصعب، األكاديمي بالعمؿ االندماج في ورغبة الطبلب  صمود
  األكاديمية. باألنشطة

 أف أىمية(,Pratiwi 2017; Mawarni (2019,بينما يذكر كبًل مف
 الصبلبة بيف لمطبلب، والتوازف في أنيا تحقؽ التكيؼ تمكف األكاديمية الصبلبة
المختمفة، تجعؿ  األكاديمية القيـ مف رضا الطالب عف  يزيد والتنظيمية األكاديمية

 الطالب قادر عمى التغمب عمى التحديات األكاديمية. 
سواء كانت الصبلبة األكاديمية بالتي اىتمت الدراسات السابقة بالبحث في و 

  Santos, 2018) Abdollahi & Noltemeyer , 2018; أجنبية كدراسة

Ghadampour  et al., ,2017 ,2014   ;Kamtsios & Karagianopoulou  
,2013    Kamtsios & Karagianopoulou ومف الدراسات العربية دراسة كبًل )
أشرؼ محمد، رانيا أحمد ؛  2021ي الفيؿ ،؛ حمم2021، وأخروف ،حمد محاسنةمف )أ
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وأكدت جميع ىذه  الدراسات عمى أىمية الصبلبة  (۹۰۲۲،نبيمة شراب ؛2020،
األكاديمية لدى الطبلب ألنيا تحقؽ العديد مف الفوائد والمميزات األكاديمية والتحصيمية 

ديدة وجميع ،كما أنيا قد اىتمت بدراسة عبلقة  متغير الصبلبة األكاديمية بمتغيرات ع
ىذه المتغيرات ىي متغيرات نفسية، ونبلحظ ندرة الدراسات التي أىتمت بدراسة متغير 
الصبلبة األكاديمية وعبلقتو بالمتغيرات التكنولوجية وبيئات التعمـ االلكتروني بشكؿ عاـ 

بحاجة  عمى أف ىذا المتغير ما زاؿ وىذا يؤكد  ،واالختبارات اإللكترونية بشكؿ خاص
سة أثر استخداـ بيئات التعمـ اإللكتروني واالختبارات اإللكترونية عمية ومف ىنا إلى درا

 يسعى البحث الحالي إلى دراستيا والتعرؼ عمييا. بحثية التي  وجود مشكمةتضح ت
 . Psychological competence النفسية خامًسا: الكفاءة

 القوة، في المماثمة بأنيا العربية المغوية المعاجـ في يعرؼ مصطمح الكفاءة
(، 6، 2018، السعيدي تصريفو) صالح وحسف عميو القدرة أي العمؿ، في الكفاءة وىي

 الفرد لحياة والمبلئمة االزمة، واألساسيات، ىي الوسائؿ بأنيا ويستر قاموس بينما يذكر
  ،( ٣9٤ ،٦١١٥حجي، الوظيفي)أحمد األداء عمى القدرة ويمتمؾ الناجح والكؼء

 (2018 السعيدي، ؛صالح۰۰ ،۹۰۲۹ ، مف)عبد  العزيز الدخيؿوتشير كبًل 
 وذلؾ في ضوء مجموعة مف األىداؼ والنتائج المطموب تحقيقيا،  تحقيؽ مدى بأنيا

 أفضؿ، وتختمؼ التكاليؼ إلى العائد نسبة كانت كمما وتزداد مسبقًا، محددة المعايير
 الكفاءة النتائج المطموبة، اما عمى بالحصوؿ إال تيتـ ال فالفاعمية الفاعمية عف الكفاءة

  وكًما. نوًعا األىداؼ تحقيؽ تيتـ بمدى
 عمى الفرد قدرة بأنيا النفسية ( الكفاءة248،  2021العمروسي ) نيممي تعرؼ

مكاناتو قدراتو واستثمار إيجابيًا، ذاتو تقديراً  تقدير  استقبللو يدعـ إيجابية بحيث بطريقة وا 
 عمى والتغمب األزمات، مواجية عمى قادرا وبالتالي تجعمو وعيو، مف ويزيد الشخصي
 المناسبة، وتطوير قرارات واتخاذ المستقبمية، األىداؼ تحديد عمى مما يساعده التحديات

  النجاح. عمى قدرتو وفي بنفسو وزيادة ثقتو  ، الطمأنينة وتحقيؽ ، مياراتو وتنمية ذاتو،
 (أف الكفاءةPajures,2006)( و1990،٠٢٤أيمف قطب، ويتفؽ كبًل مف )

 عمى ويتغمب يتطور الفرد لتجعؿ الشخصية واإلمكانات توافر الخصائص ىي النفسية
 لتحقيؽ المختمفة األساليب مف خبلؿ استثمار امكانياتو واستخدـ المشكبلت والعقبات
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 الممكنة. السػبؿ بأفضػؿ واالجتماعية والبيئية الشخصية األىداؼ
 االيجابي الشعور بأنيا النفسية الكفاءة (۲۲۰ ،۹۰۲۹ جيياف سويد،)تعرؼ

 أثناء أزمات الفرد مستوى تقبمو لذاتو، والمواجو الذات، وارتفاع بقوة الفرد لدى المتكوف
 بنجاح لممستقبؿ والتخطيط اآلخريف، مع التفاعؿ أثناء سموكو وتنظيـ الحياة المختمفة،

  مختمؼ المستويات. عمى والنمو األىداؼ لتحقيؽ
 المرتفعة. النفسية الكفاءة ذوي الطالب خصائص

 ،۹۰۲۰ ، وآخروف ؛ مناؿ حسيف 2018،8، ويذكر كبًل مف )صالح السعيدي
 & Nie& et al.,2011 ; ;Kear,2000 1981,586 Bandura ؛۹۰۳

Schunk،المرتفعة يتميزوف بالخصائص التالية : النفسية الكفاءة ذوي ( أف الطبلب 
 اآلخريف. مع تفاعمو أثناء سموكو وينظـ ذاتو، يتقبؿ -
 . بنجاح لممستقبؿ يخططوف -
  الداخمي. باألمف ويشعروف المختمفة بنجاح الحياة مواجيو مواقؼ -
  االختبارات. خفض مستوي قمؽ -
 . مختمفة مواقؼ في إيجابية يظير سموكيات -
 النجاح. عمى قدرتو يتميزوف بثقة عالية في -
 العقمية لدييـ. العمميات كفاءة -
 استراتيجيات حموؿ لممشكبلت المختمفة، واستخداـ عف التعمـ والبحث في برةالمثا -

 ىذه الحموؿ. عف البحث في مرنة
 الذاتية لدييـ. زيادة مستوى الدافعية -
 المياـ. إنجاز في لمذات والتحدي الشخصي -
 األداء. تقويـ في ، ولدييـ دقة ؼباألىدا ممتزميف -
 المتواصؿ. بالجيد العقبات عمى التغمب -
  أوضاع أفضؿ بتحويؿ الفشؿ إلى نجاح.  إلى األزمات مف القدرة عمى الخروج -
 غير المرغوبة. والسموكيات الخاطئة االستراتيجيات مف التخمص سرعة -

 مكونات وأبعاد الكفاءة النفسية.
( أبعاد الكفاءة النفسية وىى أربع أبعاد 134، 2008مصطفي ،  وحدد )أحمد
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 كاآلتي. 
 عمى في التغمب وقدراتيـ الشباب مع التعامؿ عمى الفرد قدرة وىي: المينية الكفاءة -

 . البرامج تنفيذ عند يقابميا التي المعوقات
 في االستجابة عمى وقدرتو لمفرد االجتماعي النضج وىي: االجتماعية الكفاءة -

 . بالبيئة المحيطة والتأثر التأثير وعمى المواقػؼ
 والتحكـ بالمواقؼ وخبراتو قدراتو استثمار عمى الفرد قدرة وىي: الشخصية الكفاءة -

 االنفعاالت. في
 وتعنى قدرة الفرد عمى تحقيؽ االىداؼ.: األكاديمية الكفاءة -

؛ 2018؛ صالح السعيدى ،248،  2021العمروسي ، ويتفؽ كؤل مف)نيممي
 أبعاد ىي:  أف لمكفاءة النفسية ثبلث (2012، سويد جيياف

مكاناتو قدراتو استغبلؿ عمى القدرة الشخصية: ىي الكفاءة -  يدعـ إيجابي بشكؿ وا 
 إيجابيًا. لذاتو تقديره

 عممية التعمـ، أثناء التعمـ في خبراتو استثمار عمى القدرة ىي األكاديمية: الكفاءة -
  . والعممية األكاديمية اإلنجازات و أىداؼ لتحقيؽ

 الزمبلء، مع النشط والتفاعؿ التواصؿ : ىي القدرة عمى االجتماعية الكفاءة -
 االجتماعية. المواقؼ ومعالجة

 النفسية لمكفاءة أبعاد ثبلثة ( 2004وحدد )جماؿ الديف الشافعي ، وأخروف ،
 ,Hintermairحدد ) حيف المرونة، في األىداؼ، بموغ االجتماعي، النضج ىي

 النمو البيئية، الكفاءة وىي االستقبللية، لمكفاءة النفسية أبعاد ( ستة255 ,2011
 ةالذات، وتـ االستفاد تقبؿ الحياة، اآلخريف، أىداؼ اإليجابية مع العبلقات الشخصي،

مف األبعاد السابقة بأعداد مقياس الكفاءة النفسية حيث اعتمد عمى ثبلث أبعاد ىي 
 الكفاءة الشخصية ، والكفاءة االجتماعية ، الكفاءة الدراسية .

 أىمية الكفاءة النفسية.  
 أىـ مف لمفرد النفسية الكفاءة (أف2، 2018ني ،ويذكر) صبلح السعد

الفرد  المحركة والقوى الدافعية ،وأنيا أداءه عمى تؤثر والتي الشخصية لمقوة ميكانيزمات
 المختمفة. أىدافو تحقيؽ في التي تساعده
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 المرتفعة تجعؿ النفسية ( أف الكفاءةBandura & Schunk, 1981,586ويشير )
إيجابية مختمفة مما تساعده عمى تحقيؽ النتائج  سموكيات تأدية قادر عمى  الفرد

 واألىداؼ
نحو  وتحفزه الفرد تفكير تؤثر عمى النفسية ( أف الكفاءةKear, 2000ويذكر )
 بنفسة وتجعمو أكثر قدرة عمى لنجاح ثقتو مف وتزيد المنشودة تحقيؽ األىداؼ

لمطبلب واألفراد  وكما أثبتت العديد مف الدراسات عمى أىمية الكفاءة النفسية
التي تؤثر عمى العممية التعميمية ومف ىذه الدراسات  تالرتباطيا بالعديد مف المتغيرا

 ( التي أظيرت النتائج أف2012جيياف سويد ) ( ودراسة2018دراسة )صالح السعيدي ،
 حيث لديو الميني المستقبؿ قمؽ ودرجة معدؿ النفسية ليا أىمية كبيرة في خفض الكفاءة

 النفسية الكفاءة درجة كانت نفسي، فكمما قمؽ ألي صد حائط تعد الكفاءة ىذه أف
أىدافو  صياغة أكثر قدرة عمى الميني، وكما تجعمو المستقبؿ قمؽ قؿ كمما مرتفعة

 الذاتي التنظيـ أف إلى( Garamina,2020) دراسة أشارت ومثابرة، وقد بعـز وتحقيقيا
 النفسية. الكفاءة لتنمية األساس ىي التواصمية والميارات الذاتية والفعالية النفس وضبط

( أف الكفاءة 149-148، 2008دراسة )أحمد مصطفى ، وأوضحت نتائج 
النفسية تؤثر عمى مفيوـ الذات والرضا الوظيفي لمفرد فإذا كانت الكفاءة النفسية مرتفعة 

ذا  بالكفاءة منخفض لدي الفرد شعور کاف شعر الفرد بالرضا الوظيفي بدرجة عالية، وا 
جماؿ الديف  وينخفض مفيوـ الذات لديو، ودراسة النجاح عف عاجز بأنو شعر النفسية

النفسية  ( التي أشارت إلى أنو يوجد عبلقة بيف الكفاءة 2004الشافعي وأخروف )
 لدى المينية المخاوؼ تنخفض النفسية الكفاءة مستوى بزيادة وأنو المينية، المخاوؼ
 األفراد.

سبؽ يتضح أىمية الكفاءة النفسية تحقؽ العديد مف الفوائد ومف خبلؿ ما 
بالنفسية، وتجعؿ الطالب أكثر قدرة عمى النجاح، كما  الثقة مف بالعممية التعممية، وتزيد

إيجابية مختمفة، وترفع مفيوـ الذات والرضا الوظيفي،  سموكيات قادر عمى تأدية تجعمو
المينية مما يحقؽ  تقبؿ، والمخاوؼالمس القمؽ االختبارات قمؽ وتخفض مف درجة 

 االىداؼ المطموب بفاعمية عالية.
والصالبة األكاديمية والكفاءة  االختبارات اإللكترونية بين سادًسا: العالقة
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 النفسية .
إف الطبلب أثناء أداء االختبارات يواجيوف بعض الصعوبات والضغوط والتوتر 

واالجتماعية لدييـ، وىذا بسبب أىمية وكؿ ىذا يؤثر عمى الحالة النفسية والشخصية 
االختبارات ألنيا ليا دور ىامًا في حياة الطالب وما يترتب عمية مف نتائجيا عمى 

 حياتيـ ومستقبميـ أو نجاحيـ او رسوبيـ.
(أف الضغوط االكاديمي تظير 513-512، 2021وتذكر)إيماف الشريؼ، 

االختبار  تأخير الطالب في بةرغ بمجرد إعبلف المعمـ بأنو يوجد اختبار وذلؾ بسبب
 أفعالو وانفعاالتو عمى وتنعكس عميو تظير التي النفسية الراحة ألنو يشعر بعدـ

وأثناء أداء االختبار  المعرفية، الجوانب والفسيولوجية، وبالتالي تؤثر عمى الجسمية
درسيا ،كما يعانى مف مجموعة  التي مف المعمومات شيئا يتذكر يشعر الطالب أنو ال

بالمواقؼ األخرى، كما أشارت إلى أف  يعانى منيا  ال مف األعراض النفسية التي
االختبارات اإللكتروني ساعدت في تقميؿ الضغط االكاديمي لمطبلب وزيادة الطفو 

 االكاديمي لدىـ.   
المعرفة وتزيد مف  عمى التي تحافظ مف األساليب األكاديمي الصبلبة وتعتبر

(التي أثبتت أف 2020أحمد) محمد، رانيا ا أثبتت دراسة أشرؼالتحصيؿ الدراسي وىذا م
  طبلب الماجستير. لدى األكاديمي أسيمت في التنبؤ بالتحصيؿ  األكاديمية لمصبلبة

 عبلقة ( التي أظيرت نتائجيا وجود2021محاسنة وأخروف) ودراسة أحمد
 ووجود الدراسي، والتحصيؿ األكاديمية الصبلبة بيف إحصائيا ودالة موجبة ارتباطية
 األكاديمية والضغوط األكاديمية الصبلبة بيف إحصائيا ودالة سالبة ارتباطية عبلقة

 كما أف الصبلبة األكاديمية ستساعد الطبلب عمى التغمب عمى ىذه التحديات 
لمواجية  والصمود الثقة مف مزيدا مثؿ االختبارات، وتمنح الطالب األكاديمية والعقبات

 الطالب تجعؿ األكاديمية، عدـ شعور الطالب وبالعجز، كما ياتوالتحد الصعوبات
تمامو االنفعالي واالتزاف بالثبات يشعر  بعد تخطيو العديد مف الصعوبات والتحديات وا 
 منو بنجاح. المطموبة األكاديمية لممياـ

 قدرة تزيد مف األكاديمية الصبلبة ( أف202، 2021ويشير حممي الفيؿ)
 وتقمؿشعر بمتعة التعمـ تجعؿ الطالب يالمعرفي، الخطر وتحمؿ اإلبداع عمى الطبلب
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والتحصيؿ الدراسي،  ، تزيد مف الدافعية لمتعمـاالختبارمف قمؽ البالعجز و  الطالب شعور
 ، تجعؿ الطبلب أكثر قدرة عمى مواجية التعمـ واالتجاه نحو الذات فعالية مف تحسف

 األكاديمية. الضغوط
 المرتفعة مف المستويات ( أف (Nie& et al., 2011وأوضحت نتائج دراسة

 طبلب الجامعة لدى االختبارات قمؽ خفض إلى تؤدي النفسية الكفاءة
الطبلب  النفسية واألعباء األكاديمية عمى  وبالعصر الحالي تزايد الضغوط

 ةنتيجة كثير متطمبات العصر بجميع مجاالت الحياه سواء كانت أكاديمية أو شخصي
مما سبب لدييـ مشاكؿ أكاديمية ونفسية وأصبحوا بحاجة إلى الصبلبة  ،ةأو اجتماعي

االكاديمي والكفاءة النفسية حتى يستطيعوا أف يتغمبوا عمى ىذه المشاكؿ النفسية 
تقديـ ل يفتوقيتب اإللكترونية االختبارات استخداـ الحالي واألكاديمية، لذا يحاوؿ البحث

 كأحد (بعد كؿ سؤاؿ -االختبارنياية  في) اإللكتروني االختباراستجابات أسئمة 
تحقيؽ الصبلبة األكاديمية  في تسيـ أف يمكف التي الجديدة التكنولوجية المداخؿ

 والكفاءة النفسية.
 .اإلجراءات المنيجية لمبحث

 اإللكترونية. االختبارات بناء أواًل: إجراءات
 تقديـ توقيت بيف بما أف اليدؼ مف البحث الحالي ىو تحديد أثر التفاعؿ

 واألسموب( سؤاؿ كؿ بعد -االختبار نياية في)اإللكتروني االختبار أسئمة استجابات
، فبلبد مف بناء  النفسية والكفاءة األكاديمية الصبلبة عمى(المتروى /المندفع)المعرفي

، ( سؤاؿ كؿ بعد -االختبار نياية في) استجابات اختباريف إلكترونيف وفقا لتوقيت تقديـ
بمراحمو األساسية ADDIE  التعميمي استخدمت الباحثة النموذج العاـ لمتصميـوقد 
 ،Development اإلنتػاج/ التطػػوير Design التصميـ ،Analysis التحميػؿ: وىى
، ألنو (٦١٠٢عزمي، نبيؿ Evaluation( التقػػػػػػػػػوـ ،Implementation التنفيػذ

 بتحديد الباحثة قامت ذلؾ المختمفة ،وعمىيتضمف جميع عمميات النماذج التعميمية 
البحث  طبيعة مع يتناسب النػمػوذج وبما مراحػؿ مػف مرحمػة لكػؿ الفرعيػة الخطوات
  ىذه الخطوات الفرعية. في االختبارات بناء ومعايير خصائص مع مراعاة الحالي،

 التالية: الخطواتتتضمن التحميل: و  مرحمة - أواًل 
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وىى اخفاض وضعؼ الصبلبة األكاديمية االحتياجات: المشكمة وتقدير  تحميل .1
والكفاءة النفسية لمطبلب بمقرر الحاسب األلى واستخداماتو وأثناء أداء 
االختبارات التقميدية لكثرة الصعوبات والتحديات والمشاكؿ النفسية التي تقابميف 

مدى التفاعؿ بيف توقيت تقديـ ووجود الحاجة إلى تحديد  ،بفترة االختبارات
 (بعد كؿ سؤاؿ -االختبارنياية  في) اإللكتروني االختباراستجابات أسئمة 
وىي تـ تحديد الحاجات التعميمية ، وبالتالي (المتروي/)المندفعواألسموب المعرفي

لمطالبات بمقرر الحاسب اآللي  والكفاءة النفسية األكاديميةالصبلبة  رفع
   واستخداماتو.

وتـ وتحميل الميمات التعميمية:  اإللكتروني من االختبار العام اليدف ديدتح .2
الحاسب " مقرر توصيؼ واقع تحديد اليدؼ العاـ مف االختبار اإللكتروني مف

 العاـ اليدؼ بالمستوى الرابع ويتمثؿ بقسـ الطفولة المبكرة"  اآللي واستخداماتو
بمقرر الحاسب اآللي  الخاصة والميارات المعارؼ تنمية لممقرر في

الحاسب  "واستخداماتو، وتـ تحميؿ الميمات التعميمية لممحتوى التعميمي بمقرر
 إلى ميمات أساسية يندرج منيا ميمات فرعية فالميمات" اآللي واستخداماتو

التي تتضمف االختبار  الموضوعات ولكنيا األىداؼ، ىي ليست التعميمية
 .الحالي بالبحث المستخدـ اإللكتروني

لطالبات قسـ : الطالبات المتقدمين لالختبار اإللكترونيتحميل خصائص  .3
الطفولة المبكرة بكمية العموـ اآلداب بالقريات بالفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ 

لدييف  ويتقاربالطػالبات  جميػع أف مف التأكد وتـ ، 2022-2021الجامعي 
خبلؿ المقاببلت ، الثقافي، مف العممي، واالجتماعي واالقتصادي المستوى

شخصية ،واالطبلع السجبلت األكاديمية اإللكترونية الخاصة بكؿ طالبة، وتـ 
المتروى( إعداد حمدي /المندفع)المعرفي تطبيؽ مقياس واألسموب

وىو عبارة عف  Matching Familiar Figures Test( 1985الفرماوي)
اختبار تزاوج األشكاؿ المألوفة لؤلفراد الراشديف لتحديد الطبلب المندفعيف 

طالبة مف ذوي األسموب  40والمترويف بمجموعات البحث الحالي وتـ تحديد 
المعرفي المندفع وتقسميـ بشكؿ عشوائي عمى المجموعة التجريبية االولى 
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مف ذوي االسموب المعرفي المتروي طالبة  40والمجموعة التجريبية الثانية، و
 وتقسميـ بشكؿ عشوائي عمى المجموعة التجريبية الثالثة والرابعة.

بما أنو سيتـ تطبيؽ االختبار  :االختبار اإللكتروني ةببيئ والقيود مواردال ديدتح .4
اإللكتروني بمعمؿ الحاسب اآللي بالكمية فتـ التأكد مف قبؿ الباحثة بتوافر العدد 

وأف بيئة التعمـ  ةأجيز الكمبيوتر وتوافر اإلنترنت عمى جميع األجيز الكافي مف 
 ال يوجد بيا أي مشاكؿ تعوؽ تنفيذ االختبار اإللكتروني بالوقت المحدد . 

 مرحمة التصميم. -اثانيً 
 التعميمية تـ صياغة األىداؼ: تصميم األىداف التعميمية لالختبار اإللكتروني -1

 مػف ،السابقة تحديدهُمبلحظتيا، وقياسيا في ضوء اليدؼ العاـ  يمكف إجرائية بصورة
مقرر" الحاسب اآللي استخداماتو" لممستوى الرابع بقسـ الطفولة المبكرة  توصيؼ واقػع

 في لممقرر العامة األىداؼ تمثمت وقد بجامعة الجوؼ بكمية العوـ واآلداب بالقريات 
  :  التالي
 . اآللي بالحاسب  األساسية والمفاىيـ المصطمحات عمى التعرؼ -
 .استخداـ الحاسب اآللي بالتعميـ في المؤثرة التعرؼ عمى العوامؿ -
 .التعميـ في اآللي الحاسب الستخداـ التعميمية المختمفة التميز بيف االنماط -
نتاج تصميـ -  .التعميمية الحاسب اآللي برامج وا 
 تطبيؽ خطوات اجراء وبرمجة الدرس الحاسوبي. -
  التعميمية. اآللي الحاسب برامج تقويـ -
 تطبيؽ معايير تقويـ واختيار برامج الحاسب اآللي.  -
 . التعمـ عممية في اإللكتروني التعمـ التعرؼ عمى استخدامات -
 حميا. وكيفية اآللي الحاسب تطبيؽ التعرؼ عمى مشكبلت -

 كتاب واقع االختبار مف مفردات محتوى تحديد تـ :االختبار مفردات محتوي تحديد -2
لمادة الحاسب اآللي استخداماتو ىو كتاب استخدامات الحاسب اآللي في  المقػرر

 مفردات وحدات أساسية لمحتوى( 9)وتـ تحديد  (2008التعميـ )عبد اهلل الموسى،
حدة مف ىذه الوحدات مجموعة مف العناصر ليا المحتوى التعميمي ، وبكؿ و االختبار
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 الخاص بيا .
 ن الخطوات الفرعية التالية: تصميم االختبار ويتكون م -3
تـ تحديد أنماط وأنواع االختبارات اإللكترونية : ختباراالوأنماط أسئمة تحديد نوع  -

المستخدمة بالبحث الحالي وىى نمط باالختبارات باستخداـ عبر اإلنترنت ولكف يتـ 
المقيدة  االستجابات االختبار بمعمؿ الحاسب اآللي بالكمية، وتـ تحديد اختبارات

عادة  بالبحث الحالي، وتحديد منيا اختيار مف متعدد، وأسئمة الصح والخطأ، وا 
بشكؿ إلكتروني مما يضمف موضوعية   النتائج عمي الترتيب ويمكف الحصوؿ

 التصحيح والنتائج .
رشادات  - وتـ وضع تعميمات االختبار ليتكوف مف اسـ  :االختباروضع تعميمات وا 

اليدؼ مف االختبار، االختبار وىو " اختبار مقرر الحاسب اآللي واستخداماتو" 
عف ضرورة قراءة  اإلرشاداتو مجموعة مف وأسـ الطالبة ورقيما األكاديمي؛ 

األسئمة جيدا قبؿ اإلجابة عنيا، واإلجابة عمى جميع األسئمة وعدـ ترؾ أسئمة دوف 
 االختبار كؿ سؤاؿ مف أسئمة درجات وتوضيع أنماط وعدد األسئمة وتقديرات إجابة،

وتوضح توقيت تقديـ استجابات أسئمة االختبار بالبحث الحالي سواء كاف)في نياية 
  االختبار أو بعد كؿ سؤاؿ (.

 20سؤااًل منيـ  45:تـ صياغة أسئمة االختبار ليتكوف مف صياغة أسئمة االختبار -
أسئمة  5، واختيار مف متعدد سؤاًل مف أسئمة 20، والصح والخطأف أسئمة سؤاًل م

 ، وتـ مراعاة شمولو األسئمة لجميع األىداؼ.إعادة الترتيب مف أسئمة
: تـ تقدير درجات االختبار ليكوف درجة واحدة لكؿ سؤاؿ االختبارتقدير درجات  -

، ودرجة  األوؿلجميع أسئمة السؤاؿ درجة  20الصح والخطأ ليكوف مف أسئمة 
لجميع أسئمة السؤاؿ  درجة 20اختيار مف متعدد ليكوف لكؿ سؤاؿ مف أسئمة واحدة 

درجات لجميع 10ليكوف  إعادة الترتيب الثاني ، ودرجتيف لكؿ سؤاؿ مف أسئمة
 درجة لجميع أسئمة االختبار.  50أسئمة السؤاؿ الثالث، 

السادة  ضو عمى حساب صدؽ االختبار بعر : تـ التأكد من صدق االختبار -
شمولية األسئمة ، و الرأي حوؿ مدى قياس األسئمة لؤلىداؼ إلبداء،  محكميفال

،وتـ االتفاؽ بيف المحكميف الدقة العممية والمغوية لمبنود، و لجميع عناصر المقرر
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 .% 80عمى شمولية األسئمة لؤلىداؼ وارتباطيا لؤلىداؼ بنسبة  أكثر مف
بعد تطبيؽ التجربة اب ثبات االختبار حس: تـ التأكد من ثبات االختبار -

طالبات مف ( 20)االستطبلعية لبلختبار لتتكوف عينة التجربة االستطبلعية مف
 ،وبراوف(سيبرماف ) التجزئة النصفيةبطريقة  خارج العينة االساسية لتجربة البحث ،

 مما يشير إلى ثبات االختبار. ( 0.88) وكاف معامؿ ثبات االختبار ىو
 : لكل مفردة من مفردات االختبارحساب معامالت السيولة والصعوبة  -

تػػـػ اسػػػتخداـ معػػػادلتيف لحسػػػاب معامػػػؿ السػػػيولة والصػػػعوبة لكػػػؿ مفػػػردة مػػػف مفػػػردات 
معامػػػػػػؿ السػػػػػػيولة ت عػػػػػػدد اإلجابػػػػػػات الصػػػػػػحيحة / )عػػػػػػدد اإلجابػػػػػػات االختبػػػػػػار وىمػػػػػػا: 

لسيولة، واعتبرت معامؿ ا -1معامؿ الصعوبة ت ، الصحيحة+ عدد اإلجابات الخاطئة(
( أسػػئمة شػػديدة الصػػعوبة إال إذا 0.2الباحثػػة أسػػئمة االختبػػار التػػي بمػػغ معامػػؿ سػػيولتيا )

( أسػئمة 0.9كاف معامؿ تميزىا كبير، واعتبر أسئمة االختبار التي بمغ معامؿ سػيولتيا )
وىػػػػػى قػػػػػيـ ( 0.8: 0.2شػػػػػديدة السػػػػػيولة، وتراوحػػػػػت معػػػػػامبلت سػػػػػيولة االختبػػػػػار بػػػػػيف )

 مبلت السيولة.متوسطة لمعا
 : مفرداث االختبارحساب معامل التمييس لكل مفردة من 

وتػػـ حسػػاب معامػػؿ التمييػػز لمفػػردات االختبػػار وذلػػؾ لتحديػػد قػػدرة كػػؿ مفػػردة مػػف 
التمييػػز بػػيف األداء المرتفػػع واألداء المػػنخفض لعينػػة البحػػث فػػي  عمػػىمفػػردات االختبػػار 

اإلجابة عمى أسئمة االختبار ولحساب معامؿ التمييز مف المعادلة التالية معامػؿ التمييػز 
،  0.25معامػػؿ الصػػعوبة ويتػػراوح معامػػؿ التمييػػز لبلختبػػار بػػيف ) ×ت معامػػؿ السػػيولة 

 ختبار .وىذا يشير إلى قوة تمييز مناسبة لبل ( 0.57
 االختبار.استجابات أسئمة تصميم توقيت تقديم 

 االختبار(.نياية  أواًل :حساب توقيت تقديم استجابات أسئمة االختبار)في
 تػػـ طالبػػة، 20وعػػددىا  االسػػتطبلعية التجربػػة عينػػة عمػػي تطبيػػؽ االختبػػار بعػػد

 لئلجابػة أسػتغرقيف الطالبػات توقيت تقديـ استجابات جميػع أسػئمة االختبػار الػذي حساب
 زمػػػف متوسػػػط حسػػػاب طريػػػؽ عػػػف دقيقػػػة، وذلػػػؾ 68جميػػػع أسػػػئمة االختبػػػار وىػػػو  عمػػػى

1ز   ت 2ز :التالية المعادلة خبلؿ مف االختبار  
1م

2م
  

 ت الزمف المناسب لبلختبار2ز
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ت المتوسػػػػػػػػػط التجريبػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػدرجات االختبػػػػػػػػػار) مجموعػػػػػػػػػة درجػػػػػػػػػات العينػػػػػػػػػة 2ـ
 عددىـ (  ÷االستطبلعية

 (2 ÷ت المتوسط التجريبي لدرجات االختبار )عدد األسئمة 1ـ
 (2 ÷ت الزمف التجريبي لبلختبار )أوؿ طالب + أخر طالب 1ز

 .بعد كل سؤال(حساب توقيت تقديم استجابات أسئمة االختبار) ثانًيا :
أسػػئمة االختبػػار كػػؿ سػػؤاؿ بشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف بػػاقي األسػػئمة لحسػػاب  تطبيػػؽ بعػػد

طالبػػػات تػػػـ  20وعػػػددىا  االسػػػتطبلعية التجربػػػة عينػػػة سػػػؤاؿ عمػػػيالػػػزمف الخػػػاص بكػػػؿ 
  حساب توقيت تقديـ استجابات لكؿ سؤاؿ كاالتي:  

 المعادلػػػػػػة خػػػػػػبلؿ مػػػػػػف األسػػػػػػئمة مػػػػػػف توقيػػػػػػت تقػػػػػػديـ اسػػػػػػتجابات السػػػػػػؤاؿ األوؿ -
ثػػػػـ حسػػػػاب زمػػػػف كػػػػؿ سػػػػؤاؿ مػػػػف لجميػػػػع االسػػػػئمة   دقيقػػػػة 24السػػػػابقة ليكػػػػوف 

الػػػػزمف الكمػػػػي لمسػػػػؤاؿ  تقسػػػػيـ خػػػػبلؿ مػػػػف أسػػػػئمة السػػػػؤاؿ األوؿ الصػػػػح والخطػػػػأ
 دقيقو. 1ثانية: 12ت 20/ 24عمى عدد األسئمة 

 المعادلػػػػػة خػػػػػبلؿ توقيػػػػػت تقػػػػػديـ اسػػػػػتجابات السػػػػػؤاؿ الثػػػػػاني مػػػػػف األسػػػػػئمة مػػػػػف -
ثػػػػػـ حسػػػػػاب زمػػػػػف كػػػػػؿ سػػػػػؤاؿ مػػػػػف أسػػػػػئمة السػػػػػؤاؿ  دقيقػػػػػة 31السػػػػػابقة ليكػػػػػوف

الػػػػػزمف الكمػػػػػي لمسػػػػػؤاؿ عمػػػػػى  تقسػػػػػيـ خػػػػػبلؿ مػػػػػفالثػػػػػاني االختيػػػػػار مػػػػػف متعػػػػػدد 
 دقيقو. 1ثانية: 33ت 20/ 31عدد األسئمة 

 المعادلػػػػػة خػػػػػبلؿ توقيػػػػػت تقػػػػػديـ اسػػػػػتجابات السػػػػػؤاؿ الثالػػػػػث مػػػػػف األسػػػػػئمة مػػػػػف -
وثانيػػػػػػػا حسػػػػػػػاب زمػػػػػػػف كػػػػػػػؿ سػػػػػػػؤاؿ مػػػػػػػف أسػػػػػػػئمة  دقيقػػػػػػػة 13 ليكػػػػػػػوف)السػػػػػػػابقة 

الػػػػزمف الكمػػػػي لمسػػػػؤاؿ عمػػػػى  تقسػػػػيـ خػػػػبلؿ مػػػػف السػػػػؤاؿ الثالػػػػث إعػػػػادة الترتيػػػػب
 قو.دقي 2ثانية: 36ت 5/ 13عدد األسئمة 

وأصبح تصميـ االختبػارات وفقًػا ألنمػاط توقيػت تقػديـ االسػتجابات المسػتخدمة بالبحػث 
 (.1قبؿ تحويمة إلي الكتروني ممحؽ)التقميدية  الحالي في صورتيا النيائية 

  gnomioمنصػػػة اختيػػػار : تػػػـاإللكترونػػػي االختبػػػارمنصػػػة   تحديػػػد -
عمييػػػػػػػا وفقًػػػػػػا لمجموعػػػػػػػات البحػػػػػػث األربعػػػػػػػة  اإللكترونيػػػػػػة االختبػػػػػػػارات إلتاحػػػػػػة

لتوقيػػػػػت تقػػػػػديـ االسػػػػػتجابات لمطػػػػػبلب )فػػػػػي نيايػػػػػة االختبػػػػػار، بعػػػػػد كػػػػػؿ سػػػػػؤاؿ 
بيئػػػػػػػػػة أنيػػػػػػػػػا  ( واألسػػػػػػػػػموب المعرفػػػػػػػػػي )المنػػػػػػػػػدفع/ المتػػػػػػػػػروي(، وذلػػػػػػػػػؾ بسػػػػػػػػػبب

https://drayat.gnomio.com/
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، تتسػػػػػػػػـ مجانيػػػػػػػة متاحػػػػػػػػة لجميػػػػػػػع الطػػػػػػػػبلب فػػػػػػػي أي وقػػػػػػػػت ومػػػػػػػف أي مكػػػػػػػػاف
، ويمكػػػػػف  إعػػػػػداد اسػػػػػـ المسػػػػػتخدـ وكممػػػػػة المػػػػػرور لكػػػػػؿ طالػػػػػبفػػػػػي سػػػػػيولة ب

 ارساؿ االختبارات عبر رابط لمطالبات فيسيؿ الدخوؿ. 
  واالنتاج : مرحمة التطوير -ثالثًا
لتوقيت تقديـ االستجابات لمطبلب )في نياية تطوير االختبارات اإللكتروني وفًقا  -

إلكتروني لتوقيت تقديـ استجابات اختبار  إنتاج تـ:االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ(
الطبلب)في نياية األسئمة( لؤلسموب المعرفي )مندفع/ متروي(، بحيث يظير توقيت 
تقديـ االستجابات لجميع أسئمة االختبار وتتنقؿ الطالبة بيف أسئمة االختبار شريط 

اختبار إلكتروني لتوقيت تقديـ استجابات الطبلب)بعد كؿ سؤاؿ(  إنتاج ،التمرير
سموب المعرفي )مندفع/ متروي( بحيث يظير توقيت تقديـ االستجابات لكؿ لؤل

سؤاؿ عمى حدة وتتنقؿ الطالبة بيف أسئمة االختبار مف خبلؿ الضغط عمى زر 
next التاليةبرامج  العناصر مفإنتاج ىذه  ،وتـ word Microsoft Office 

مؿ البرمجية لع Articulate storyline 3برنامج ،، في كتابة النصوص 2010
نشاء محتوى  ، وبعد االنتياء مف إنتاج االختبارات اإللكترونية تـ إتاحة LMSوا 

 االختبارات لمطالبات عبر الرابط. 
نتاج االختبار اإللكتروني وفًقا وبعد بناء التقويـ البنائي لبلختبار اإللكتروني:   - وا 

بعد كؿ سؤاؿ(  –ألنماط توقيت تقديـ استجابات الطبلب)في نياية األسئمة 
المستخدمة بالبحث الحالي تـ ضبط االختبارات  لمتحقؽ مف مدى صبلحيتيا 

محكميف مف تخصص تكنولوجيا التعميـ لمتعرؼ (5)لمتطبيؽ، وذلؾ بعرضيما عمى 
عمى  مدى مبلءمة ومناسبتيا ، وتـ االتفاؽ بيف السادة المحكميف بصبلحية 

بصورتيا النيائية جاىزة إلجراء التجربة االختبارات  تأصبحاالختبارات ، وبالتالي 
 20االختبارات عمى عينة عشوائية تتكوف مف تـ تجريباالستطبلعية، وبالفعؿ 

طالبة بقسـ الطفولة المبكرة تـ تقسميف إلى أربع مجموعات وىى لتوقيت تقديـ 
االستجابات لبلختبار اإللكتروني في نياية األسئمة /أسموب معرفي متروي، لتوقيت 

يـ االستجابات لبلختبار اإللكتروني في نياية األسئمة/أسموب معرفي مندفع، تقد
لتوقيت تقديـ االستجابات لبلختبار اإللكتروني بعد كؿ سؤاؿ /أسموب معرفي 
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متروي، لتوقيت تقديـ االستجابات لبلختبار اإللكتروني بعد كؿ سؤاؿ/أسموب 
عمى آرائيف حوؿ لمتعرؼ طالبات  5معرفي مندفع(   ليكوف بكؿ مجموعة 

استخدميا، ووضوح األسئمة والوقت المخصص لكؿ سيولة  االختبار مف حيث:
وأشارت  ،االختبار  أثناء تطبيؽ فتواجي التي متعرؼ عمى الصعوباتكذلؾ لو  نمط 

 .نتائج التجربة االستطبلعية إلى أف االختبار مناسبة وسيمة االستخداـ لمطالبات
التأكد مف مناسبة وسيولة استخداـ بعد اإلخراج النيائي لبلختبار اإللكتروني:  -

، واالستخداـ صالًحا لمتطبيؽ النسخة النيائية لبلختبار أصبحاالختبار اإللكتروني 
  الدخوؿ عمى الموقعمف خبلؿ 

https://drayat32.gnomio.com/course/index.php?categoryid=1 
يسمح ليا بالدخوؿ عميو مف خبلؿ كتابة اسـ  ةحساب خاص لكؿ طالب يوجد و6 

المخصص لبلختبار وأصبح االختبارات  المستخدـ  وىو الرقـ االكاديمي وكممة السر
ويوضح األشكاؿ التالية االختبارات في  لتطبيؽاإللكترونية بصورتيا النيائية جاىز 

 . صورتيـ النيائية

 
 االخحبارات وفقًا نمجمىعات انبحثاجاحة رابط ( 1)       

 

 لمطالبات نالخحبار( شاشة انحسجيم واندخىل 2شكم )                   
 

https://drayat32.gnomio.com/course/index.php?categoryid=1
https://drayat32.gnomio.com/course/index.php?categoryid=1
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 نالخحبار( شاشة دخىل 3شكم )

 
 جعهيمات وانهدف من االخحبار( شاشة 4شكم )

  

 

                   

 نالخحبار نحىقيث جقديم اسحجابات بعد كم سؤال ات( شاش5شكم )                   

 

                   
   

 االخحبارات نالخحبار نحىقيث جقديم اسحجابات في نهاية ( شاش6شكم )
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  :مرحمة التنفيذ -رابًعا
إتاحة االختبار اإللكتروني: وتـ اتاحة االختبارات وفًقا لمجموعات البحث عبر  -

 المنصة لمطالبات. 

تطبيؽ االختبارات اإللكترونية: وسيتـ تناوؿ ىذه المرحمة بشكؿ تفصيمي بإجراء  -
 التجربة األساسية لمبحث.

  :مرحمة التقويم -خامًسا
جوانب التعمـ :وتـ تقييـ جوانب عممية التعمـ عقب انتياء الطالبات مف تطبيؽ تقييـ  -

االختبار اإللكتروني وفًقا لممجموعات التجريبية بالبحث الحالي، وذلؾ مف خبلؿ 
 تطبيؽ مقياس الصبلبة األكاديمية والكفاءة النفسية .

كؿ أكثر تفصيبًل تحميؿ النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا: وسيتـ تناوؿ ىذه المرحمة بش -
 في نتائج البحث.

  قياس:أدوات التصميم  -نًياثا
 مقياس األسموب المعرفي)المندفع/المتروي(  أواًل:

 تػزاوج"  ( استخدمت الباحثة اختبػاراألسموب المعرفي)المندفع/المتروي ولقياس
إعداد حمدي  Matching Familiar Figures Test (MFFT" ) المألوفة األشكاؿ
وىو عبارة عف  االختبار، مفردات ٦١ ويتكوف مف  الراشديف ( لؤلفراد1985) الفرماوي

شكؿ معياري تقوـ الطالبة بمطابقتو مع عدد مف البدائؿ لنفس الشكؿ ولكف يوجد بو 
اختبلؼ بسيط ويوجد شكؿ واحد فقط يكوف مطابؽ مع الشكؿ المعيارى، وتقاس الباحثة 

ف خبلؿ ساعة إيقاؼ لتحديد الوقت وىو ما يمثؿ زمف الكموف، استجابة الطالبة م
ويحسب عدد األخطاء لكؿ شكؿ مف األشكاؿ وىو يمثؿ مستوى الدقة أو عدد األخطاء 
وبناء عمى مجموع زمف الكموف ومجموع عدد األخطاء لكؿ االشكاؿ وتصنؼ الطالبات 

 إلى مندفعيف ومترويف كاالتي :
ف كموف أقؿ مف متوسط زمف الكموف وعدد طالبات مندفعوف : ويقضوا زم

 أخطاء أعمي مف متوسط عدد األخطاء لدى أفراد العينة.
طالبات مترويف : ويقضوا زمف كموف أعمى مف متوسط زمف الكموف وعدد 



 

 1225 

2022 نوفمبرـ األربعون الثالث و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 أخطاء أقؿ مف متوسط عدد األخطاء لدى أفراد العينة
 طالبات مف عينة عمى بتطبيقو الباحثة قامت ولمتأكد مف صبلحية االختبار،

 حساب تـ االختبار صدؽ ولحساب طالبة،( 25) عددىف بمغ قسـ الطفولة المبكرة
 عبارة لكؿ الزمف بيف االرتباط معامؿ حساب بواسطة االختبار لعبارات الداخمي االتساؽ
 عبارة، لكؿ األخطاء عػدد بػيف االرتبػاط معامؿ حساب ثـ ألفراد العينة، الكمي والزمف
 األولى االستجابة لزمف بالنسية العبارات جميع أف وتبيف ألفراد العينة، الكمي والعدد
 طريؽ عف االختيار ثبات حساب ، كما تـ( 0 ,01)مستوى عند الكمية بالدرجة يرتبط
 لظروؼ مشابية بظروؼ يوما 20مرور بعد أخرى مرة العينة نفس عمى تطبيقو إعادة

 بيف العاـ لمدرجات( )السيبرماف االرتباط حساب معادلة تطبيؽ تـ و األوؿ، التطبيؽ
 والثاني األوؿ التطبيؽ في الطالبات درجات بيف االرتباػط معامؿ أف وجد التطبيقيف،

وىذا  ،(,82) يساوي األولى لبلستجابة الكموف ولمزمف ،(۰ ,80) يساوي األخطاء لمعدد
 والثاػني األوؿ التطبيقيف في الطالبات درجات بيف موجب دؿ ارتباط وجود إلي يشير
 . (2االختيار وصبلحيتو ) ممحؽ  ثبات عمى ويؤكد

أعدت الباحثة المقياس وفًقا لمخطوات : األكاديمية الصالبة ثانًيا: مقياس
 التالية:

قبؿ وبعد  األكاديمية؛ الصبلبة قياس إلى المقياس ىدؼ: المقياس من اليدف -
 استجاباتيـ باالختبارات لدياستخداـ االختبارات اإللكترونية ووفقا لتوقيت تقديـ 

األكاديمية وىي  ت الباحثة عمى األدبيات ومقاييس الصبلبةاطمععينة البحث، و 
 &Kamisios)(، 2021)حممى الفيؿ، لكبًل مف:

Karagianmopoulou,2013 ،),2005) etal Benishek,) ،Benishek & 
Lopez,2001)). 

ربعة أعبارة  تقيس  23 وف مف ليتكولية صورتو األباس يصمـ المق :بناء المقياس -
( عبارات، القدرة 8، ىي: القدرة عمى االلتزاـ بأداء المياـ المطموبة تتكوف مف )بعادأ

( عبارات ، القدرة عمى حؿ المشكبلت تتكوف مف 8عمى التحكـ بالذات تتكوف مف )
( عبارات، وقد ُروعي 6( عبارات ، القدرة عمى مواجية الصعوبات تتكوف مف )7)

ياغتيا ارتباط العبارة بالمحور الذي تندرج تحتو، وتـ صياغتيا بعبارات في ص
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 تقريرية باالتجاىيف الموجب والسالب.
خمس  مف ويتكوف ليكرت الخماسي مقياس : وتـ استخداـتصحيح المقياس -

يكوف  غير موافقة بشدة،، غير موافقة، ةمحايد ،موافقةبشدة،  موافقة مستويات ىي 
 4و ،وافؽ بشدةأ الستجابة درجات 5كاالتي: يجابية اإلعبارات المقياس  تصحيح
 غيرودرجتاف الستجابة  ة،محايد الستجابةدرجات  3و ،وافؽأ الستجابةدرجات 
 و العكس بعبارات المقياس السمبية،  ؛بشدة غير موافقةودرجة الستجابة  موافقة،

 :ضبط المقياس -
 : وتـ حساب صدؽ المقياس وفقا لبلتي. أواًل صدق المقياس -
ولية عمى عدد مف المحكميف تـ عرض المقياس في صورتو األ: صدق المحكمين -

صبلحية عبارات المقياس  ىبداء الراي حوؿ مدإل(4وعددىـ) مجاؿ عمـ النفسبفي 
بانيا عبارات سالبة 24، 19، 15بعبارة  جراء بعض التعديبلتإوتـ  ،ومناسبتيا

عادة صياغة بعض العبارات كعبارة رقـ وليس موجبة و   المقررات بأف أقتنعمف  18ا 
 المقررات بأف أقتنعإلى  البعيد المدي عمى ستقيدني مشاكؿ بيا التي الدراسية
تصحيح بعض االخطاء  البعيد المدي عمى ستقيدني مشاكؿ بيا التي الدراسية

المغوية مثؿ كممة طرؽ تـ تعدلييا إلى طرقا وكممة وأوجو تـ تعدلييا الى وأواجو، 
 4عبارة تقيس  29 يتكوف مفلمقياس السادة المحكميف أصبح ابناء عمى آرائيـ و 
 (.4لمصبلبة األكاديمية، كما بجدوؿ )عاد بأ

 محاور المقياس عمى الصالبة األكاديمية مقياس عبارات وزيع( ت4) جدول

                                                
 العبارات السالبة    

عدد  أرقام العبارات المحاور
 العبارات

القدرة عمى االلتزاـ األكاديمي 
بأداء المياـ المطموبة.   

2- 3- 4- 8- 9- 27- 29 
8 

القدرة عمى التحكـ  
 األكاديمي.  

5- 6-  14- 15 *- 21-22-20-28* 
8 

 7   18-17-13-12-11-10-*7 القدرة عمى حؿ المشكبلت..
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 25عمي عينة استطبلعية عددىا المقياس : تـ تطبيؽ الصدق االتساق الداخمي -
تـ حساب االتساؽ الداخمي بحساب  ت المقياسثباالصدؽ و اللمتحقؽ مف  طالبة

معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات العينة االستطبلعية عمي مفردات المقياس 
( 0.893حتي  0.516والدرجة الكمية لممقياس وتراوحت القيـ لمعامؿ الثبات )بيف 

، وتـ وىي قيـ مرتفعة تعني صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس وصبلحيتو لمتطبيؽ
الرتباط بيف درجات كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس كما حساب معامبلت ا

 يوضحيا الجدوؿ التالي:
 ( معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكمية لممقياس 5جدول )

 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول أبعاد مقياس الصالبة األكاديمية

 **0.803 **0.899 **0.724 **0.712 االرتباط بالدرجة الكمية
تـ حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ، وبمغت قيمة معامؿ ألفا : حساب الثباتثانًيا: 
ويوضح الجدوؿ التالي معامبلت الثبات  وىي قيمة مرتفعة دالة عمي الثبات. 0,823

وبالتالي  ،مقبولةت و وىي قيمة مرتفعة دالة عمي الثبا لممقياس بطريقة ألفا كرونباخ،
 (.3أصبح المقياس جاىزا لمتطبيؽ، وبصورتو النيائية )ممحؽ

 ( حساب ثبات كل بعد من أبعاد ومقياس الصالبة األكاديمية ككل 6جدول )
المقياس  البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول أبعاد مقياس الصالبة األكاديمية

 ككل
 22823 22819 22821 22822 22822 ألفا كرونباخ

عاد بأ 4عبارة تقيس  29 س يتكوف مفالصورة النيائية لممقيادرجات المقياس:  -
والدرجة الصغرى  145درجة النيائية لممقياس ال لمصبلبة األكاديمية وبالتالي تكوف

29. 

                                                
0.01دالة عند مستوي  **   

القدرة عمى مواجية 
 الصعوبات.

19*-24*-16-23- *25- 26 
6 

 المقياس ككؿ
جمالي اإل

29 
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أعدت الباحثة المقياس وفًقا لمخطوات : الكفاءة النفسية ثالثًا: مقياس
 التالية:

قبؿ وبعد استخداـ  الكفاءة النفسية؛ قياس إلى المقياس ىدؼ: المقياس من اليدف -
عينة  االختبارات اإللكترونية ووفقا لتوقيت تقديـ استجاباتيـ باالختبارات لدي

ت الباحثة عمى األدبيات ومقاييس الكفاءة النفسية وىي لكؿ مف: طمعالبحث، وأ
؛ أحمد 2012سويد،  ؛ جيياف2018السعيدي،  ؛ صالح2021)نيممي العمروسي، 

 (. Nie, et al., 2011؛  Hintermair, 2011؛ 2008 مصطفي،
 ثبلثعبارة تقيس  20ليتكوف مفولية صورتو األباس يصمـ المق :بناء المقياس -

( عبارات، الكفاءة االجتماعية تتكوف 8، ىي: الكفاءة الشخصية تتكوف مف)بعادأ
( عبارات، وقد ُروعي في صياغتيا 6الدراسية تتكوف مف) ( عبارات، الكفاءة6مف)

ارتباط العبارة بالمحور الذي تندرج تحتو، وتـ صياغتيا بعبارات تقريرية باالتجاىيف 
 الموجب والسالب.

خمس  مف ويتكوف ليكرت الخماسي مقياس : وتـ استخداـتصحيح المقياس -
يكوف  غير موافقة بشدة،، ةغير موافق، ةمحايد ،موافقةبشدة،  موافقة مستويات ىي 

 4و ،وافؽ بشدةأ الستجابة درجات 5كاالتي: يجابية اإلعبارات المقياس  تصحيح
 غيرودرجتاف الستجابة  ة،محايد الستجابةدرجات  3و ،وافؽأ الستجابةدرجات 
 والعكس بعبارات المقياس السمبية،  ؛بشدة غير موافقةودرجة الستجابة  موافقة،

 :ضبط المقياس -
 : وتـ حساب صدؽ المقياس وفقا لبلتي. صدق المقياس أواًل  -
ولية عمى عدد مف المحكميف تـ عرض المقياس في صورتو األ:  صدق المحكمين -

 ىبداء الراي حوؿ مدإل(4والصحة النفسية وعددىـ ) مجاؿ عمـ النفسبفي 
 وارتباط كؿ بعد مف أبعاد المقياس بعباراتو، صبلحية عبارات المقياس ومناسبتيا

مثؿ كممة الموافؽ  المقياس بعض عباراتعمى المغوية  جراء بعض التعديبلتإـ وت
بالبعد األوؿ بالقياس وىو الكفاءة  22، 21الى المواقؼ، تـ اضافة عبارة رقـ 

بالبعد  26، 25بالبعد الثالث بالكفاءة الدراسية والعبارة  24، 23الشخصية والعبارة 
يتكوف لمقياس السادة المحكميف أصبح اآرائيـ  بناء عمىالثاني لمكفاءة االجتماعية، 
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 (.7لمكفاءة النفسية كما بجدوؿ رقـ )عاد بأ 3عبارة تقيس  26مف 
 محاور المقياس عمىالكفاءة النفسية  مقياس عبارات توزيع( 7) جدول

 25عمي عينة استطبلعية عددىا المقياس تـ تطبيؽ  :الصدق االتساق الداخمي -
االتساؽ الداخمي بحساب  تـ حسابوثبات لممقياس، و صدؽ اللمتحقؽ مف  طالبة

عمي مفردات المقياس  معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات العينة االستطبلعية
(  0.904حتي  0.492والدرجة الكمية لممقياس وتراوحت القيـ لمعامؿ الثبات )بيف 

، وتـ وىي قيـ مرتفعة تعني صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس وصبلحيتو لمتطبيؽ
وىي قيـ  بيف درجات كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس حساب معامبلت االرتباط

 كما يوضحيا الجدوؿ التالي:مرتفعة تعني صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس 
 ( معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكمية لممقياس8جدول رقم ) 
أبعاد مقياس الكفاءة 

 النفسية
 البعد الثالث  البعد الثاني البعد األول

 **0.835 **0.892 **0.871 االرتباط بالدرجة الكمية
تـ حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ، وبمغت قيمة معامؿ ألفا : المقياس ثباتثانًيا: 
ويوضح الجدوؿ التالي معامبلت الثبات  وىي قيمة مرتفعة دالة عمي الثبات. 0,773

وبالتالي  ،مقبولةو  وىي قيمة مرتفعة دالة عمي الثبات لممقياس بطريقة ألفا كرونباخ
 (.4أصبح المقياس جاىزا لمتطبيؽ، وبصورتو النيائية )ممحؽ

 

                                                
 العبارات السالبة    

0.01مستوي دالة عند  **  

 عدد العبارات أرقام العبارات المحاور
الكفاءة 
 الشخصية

1- 2- 3 - 8- 9- 10- 14-15-21-22  10 
الكفاءة 
  االجتماعية 

4- 5- 7*- 11- 12- 13 *- 25 - 26 8 
 8 24-23-20-*19-18-17-16 -6 الكفاءة الدراسية 

إجمالي عدد عبارات  المقياس ككل
 26سالمقيا
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 حساب ثبات كل بعد من أبعاد ومقياس الكفاءة النفسية ككل(  9جدول رقم )
أبعاد مقياس الكفاءة 

 النفسية
 المقياس ككل البعد الثالث  البعد الثانى البعد األول

 0,773 0.772 0.770 0.771 كرونباخ ألفا

عاد بأ 3عبارة تقيس  26س تتكوف مفالصورة النيائية لممقيا: درجات المقياس -
 . 26والدرجة الصغرى  130درجة النيائية لممقياس ال لمكفاءة النفسية وبالتالي تكوف

 ثالثًا: التجربة األساسية لمبحث:
إلػػػى  2021/ 1/11مػػػف  الفتػػػرةفػػػي التجربػػػة األساسػػػية ليػػػذا البحػػػث تػػػـ تنفيػػػذ  

 :تيةبالمراحؿ اآل ـ28/11/2021
طالبات قسـ الطفولة المبكرة  مفطالبة ( 80)تـ اختيار  اختيار مجموعة البحث: -

وقد تـ تقسيميف إلى  ـ،2022-2021في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 األسموبطالبة مجموعتيف مف الطالبات ذو  20بكؿ مجموعة  أربع مجموعات 

  المعرفي المتروي. المندفع( و مجموعتيف مف الطالبات ذو األسموب)المعرفي

قامت الباحثة باإلجراءات التالية استعداًدا إلجراء تجربة  :لمتجريب االستعداد -
 البحث:

  االختبار اإللكتروني وفقا ألنماط المستخدمة بالبحث والتأكد مف تجييز
 .فاعمية وأنو صالح لبلستخداـ 

  الى االختبار والدخوؿ تمييدية لتعريؼ الطالبات بالتسجيؿ عمؿ جمسات
عطاء لكؿ طالبة االسـ وكممة السر الخاصة بيا لدخوؿ االختبار والتأكد  وا 
مف اف معامؿ  الحاسب اآللي جاىز ومتوفر بو العدد الكافي مف األجيزة 

 واالنترنت.

  النفسية تطبيًقا قبمًيا؛ مقياس الصبلبة األكاديمية ومقياس الكفاءة تطبيؽ
حساب مستوي الداللة اإلحصائية لقيمة لمتأكد مف تكافؤ مجموعات البحث ب

اختبار تحميؿ التبايف أحادي االتجاه  لمفرؽ بيف درجات مجموعات البحث، 
 ويوضح ذلؾ الجدوؿ التالي: 
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ت لمفرق بين متوسطاANOVA ( نتائج اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه 10جدول )
 درجات المجموعات

مصدر  المقياس
 الفروق

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة ف

الصالبة 
 األكاديمية 

بين 
 0.05 0.446 3 1.337 المجموعات

غير 
داخل  دالة

   8.857 76 673.15 المجموعات

     79 674.487 االجمالي
الكفاءة 
 النفسية

بين 
 0.215 1.279 3 3.837 المجموعات

غير 
داخل  دالة

   5.941 76 451.55 المجموعات

     79 455.387 االجمالي
يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

، مما يعتبر مؤشرًا عمي يف متوسطات درجات المجموعات في التطبيؽ القبمي لممقياس
تكافؤ مجموعات البحث قبميًا، وأف أي فروؽ تظير بيف مجموعات البحث في التطبيؽ 

  .التجريبية لمجموعات البحث األربعةالبعدي يمكف ارجاعيا الي اختبلؼ المعالجة 

يتـ بالبداية دخوؿ الطالبات عمى رابط  :تجربة البحثتطبيؽ  -
https://drayat32.gnomio.com/course/index.php?categoryid=1  وتقوـ كؿ مجموعة

بالدخوؿ عمى االختبار المخصص ليا  وفًقا لممجموعات البحث الحالى وتقـو 
لبة، الرقـ االكاديمي وكممة السر الطالبة بكتابة بيانات الدخوؿ الخاصة بكؿ طا

 الخاصة بكؿ طالبة.

تطبيؽ أدوات القياس بعدًيا:)مقياس الصبلبة األكاديمية ومقياس الكفاءة النفسية(  -
 لحساب نتائج البحث. 

 البحث. نتائج: رابًعا
قامت الباحثة بحساب االحصاء الوصفي )المتوسط واالنحراؼ المعياري( لكؿ 

https://drayat32.gnomio.com/course/index.php?categoryid=1
https://drayat32.gnomio.com/course/index.php?categoryid=1
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 . spss* األربعة باستخداـ برنامجمف مجموعات البحث 
 عرض النتائج الخاصة بفروض البحث أوال: 

 الصالبة األكاديمية : -1
لمتحقؽ مف صحة الفروض تـ استخداـ نتائج التطبيؽ البعدي لممجموعات 
األربعة في مقياس الصبلبة األكاديمية باستخداـ نتائج تحميؿ التبايف ثنائي 

 (11كما في جدوؿ )  ANOVA two wayاالتجاه
 

 ( تحميل التباين ثنائي االتجاه11جدول) 

مجموع  مصدر الفروق
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
الداللة  ف المربعات

 االحصائية
Corrected 

Model 13681.3 3 4560.433 87.226 
دال عند 
مستوي 
0001 

Intercept 
1070919.2 1 1070919.2 20483.166 

دال عند 
مستوي 
0001 

 األسموب المعرفي
11328.8 1 11328.8 216.683 

دال عند 
مستوي 
0001 

توقيت تقديم 
غير دالة  1.608 84.05 1 84.05 استجابات

 احصائيا
 * األسموب المعرفي
توقيت تقديم 
 استجابات

2268.45 1 2268.45 43.388 
دال عند 
مستوي 
0001 

Error 3973.5 76 52.283    
Total 1088574 80      

                                                
الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةة المعروفةة باسةم   ة استخدم الباحث * SPSS : Statistical Package for the 

Social Sciences   52االصدار  
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ال يوجد فرؽ داؿ ": الذي ينص عمي أنو  ختبار صحة الفرض األوؿوال
بيف متوسطي درجات المجموعات التجريبية في التطبيؽ  0,05إحصائًيا عند مستوى 

البعدي لمقياس الصبلبة األكاديمية ويرجع إلى اختبلؼ توقيت تقديـ استجابات 
"، يتضح مف الجدوؿ السابؽ (االختبار اإللكتروني ) في نياية االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ

عدـ وجود فروؽ في الصبلبة األكاديمية ترجع الي توقيت تقديـ استجابات االختبار 
بعد كؿ سؤاؿ( حيث قيمة  ؼ  غير دالة احصائيا عند  –اإللكتروني )نياية االختبار 

وقيمة المتوسط الحسابي لمجموعتي البحث متقاربة مع ارتفاع في قيمة  0.05مستوي 
 (12ما يوضحو الجدوؿ التالي رقـ) سط الحسابي لمجموعة )نياية االختبار( كالمتو 

)الصالبة في التطبيق البعدي ينمجموعتالاإلحصاءات الوصفية لدرجات ( 11جدول)
 .األكاديمية(

 المقياس
توقيت تقديم استجابات االختبار 

اإللكتروني )نياية االختبار/ بعد كل 
 سؤال(

المتوسط  عددال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الصالبة 
 األكاديمية

 14631 112631 04 نياية االختبار

 5655 110624 04 بعد كل سؤال

فروؽ ذات داللة مما يعني قبوؿ الفرض الصفري الذي يعني عدـ وجود 
إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعات التجريبية في مقياس الصبلبة األكاديمية 

بعد كؿ  – نياية االختبارتقديـ استجابات االختبار اإللكتروني )يرجع إلى أثر توقيت 
  .سؤاؿ(

ال يوجد فرؽ داؿ " :  الثالث الذي ينص عمي أنواختبار صحة الفرض 
بيف متوسطي درجات المجموعات التجريبية في التطبيؽ  0,05إحصائًيا عند مستوى 

األسموب المعرفي)المندفع البعدي لمقياس الصبلبة األكاديمية ويرجع إلى اختبلؼ 
( وجود فروؽ في الصبلبة األكاديمية ترجع الي 11" يتضح مف الجدوؿ رقـ )/المتروي(

لصالح األسموب المعرفي المتروي حيث قيمة ؼ  (المندفع /المتروي) األسموب المعرفي
وقيمة المتوسط الحسابي لمجموعة األسموب المعرفي المتروي  0.01دالة عند مستوي 

 (:13ف نظيرتيا لمجموعة األسموب المندفع كما يوضحو الجدوؿ التالي رقـ )أعمي م
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) الصالبة  في التطبيق البعدي ينمجموعتالاإلحصاءات الوصفية لدرجات ( 11جدول)
 .األكاديمية (

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عددال األسموب المعرفي المقياس

 الصالبة األكاديمية
 7.70 103.8 40 المندفع
 10.14 127.6 40 المتروي

فروؽ مما يعني رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ الذي يعني وجود 
ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعات التجريبية في مقياس الصبلبة 

لصالح األسموب  (المندفع /المتروي) األسموب المعرفياألكاديمية يرجع إلى أثر 
 المعرفي )المتروي(.

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند ": الخامس الذي ينص عمي أنواختبار صحة الفرض 
بيف متوسطي درجات المجموعات التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس  0,05مستوى 

 رونيالصبلبة األكاديمية ويرجع إلى التفاعؿ بيف توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكت
 .")المندفع /المتروي( )في نياية االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ( لؤلسموب المعرفي

( وجود فروؽ دالة احصائيا ترجع الي التفاعؿ بيف 11يتضح مف الجدوؿ)
األسموب و  بعد كؿ سؤاؿ( –توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني )نياية االختبار 

.، وىذا  0.01حيث قيمة ؼ دالة احصائيا عند مستوي  المعرفي )المندفع /المتروي(
 –يعني أف التفاعؿ بيف توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني )نياية االختبار 

كاف لو تأثير فعاؿ عمي تنمية  األسموب المعرفي )المندفع /المتروي(و  بعد كؿ سؤاؿ(
يف مجموعات البحث لتحديد ( التالي يبيف مقارنة ب14الصبلبة األكاديمية والجدوؿ )

 : Scheffeأييما أكثر فاعمية باستخداـ اختبار شيفيو
لمتفاعل بين توقيت تقديم استجابات االختبار اإللكتروني  (Scheffe( اختبار )14جدول )

عمي الصالبة  بعد كل سؤال( واألسموب المعرفي )المندفع /المتروي( –)نياية االختبار 
 األكاديمية 

نياية االختبار  المتوسط العدد المجموعات
مندفع -  

 /بعد كل سؤال
 مندفع

 /نياية االختبار
متروي   

بعد 
كل 
 /سؤال
 متروي
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نياية 
االختبار/  

 مندفع
20 99.50 -- 0.01 0.01 0.01 

بعد كل سؤال/ 
مندفع   20 108.10 0.01 -- 0.01 0.01 

نياية 
االختبار/ 
 متروي

20 133.95 0.01 0.01 -- 0.01 

سؤال/  بعد كل
متروي    

20 121.25 0.01 0.01 0.01 -- 

 ( أنو بالنسبة لممقارنة بيف متغيرات البحث األربعة :14يتضح مف الجدوؿ ) 
مندفع( : توجد فروؽ دالة احصائيا  -بالنسبة لممجموعة األولي )نياية االختبار -

بيف المجموعة األولي مف جية والمجموعات الثبلثة األخرى مف جية أخري 
لصالح المجموعات التجريبية الثبلثة األخرى األعمى في قيمة المتوسط 
الحسابي حيث المتوسط الحسابي لممجموعة األولي ىو األقؿ بيف المجموعات 

 األربعة.
مندفع( : توجد فروؽ دالة  -بالنسبة لممجموعة الثانية )بعد كؿ سؤاؿ   -

 -ي ) نياية االختبار احصائيا بيف المجموعة الثانية مف جية والمجموعة األول
مندفع ( لصالح المجموعة الثانية، بينما توجد فروؽ دالة احصائيا بيف 
المجموعة الثانية مف جية والمجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة لصالح 

 المجموعتاف الثالثة والرابعة.
متروي( : توجد فروؽ دالة  -بالنسبة لممجموعة الثالثة )نياية االختبار -

بيف المجموعة الثالثة مف جية والمجموعات  0.01ند مستوي احصائيا ع
الثبلثة األخرى مف جية أخري لصالح المجموعة الثالثة األعمى بيف 

 المجموعات األربعة مف حيث قيمة المتوسط الحسابي.
متروي( : توجد فروؽ دالة  -بالنسبة لممجموعة الرابعة )بعد كؿ سؤاؿ  -

نياية المجموعة الرابعة والمجموعة الثالثة )بيف  0.01احصائيا عند مستوي 
( لصالح المجموعة الثالثة )األكبر في المتوسط الحسابي(، متروي -االختبار



 

 1236 

2022 نوفمبرـ األربعون الثالث و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بينما توجد فروؽ دالة احصائيا بيف المجموعة الرابعة والمجموعتيف األولي 
 والثانية لصالح المجموعة الرابعة

ية لمصبلبة األكاديمية : وبذلؾ يمكف ترتيب المجموعات مف حيث أكثرىا تنم
( ثـ متروي -عد كؿ سؤاؿ  ( ثـ الرابعة )بمتروي -نياية االختبار  المجموعة الثالثة )

والتمثيؿ البياني ( مندفع -نياية االختبار مندفع( ثـ األولي ) -الثانية )بعد كؿ سؤاؿ  
 التالي يوضح ذلؾ التفاعؿ:

 
بعد كل سؤال(  –( التفاعل بين توقيت تقديم استجابات االختبار اإللكتروني )نياية االختبار 3شكل )

 واألسموب المعرفي )المندفع /المتروي( عمي الصالبة األكاديمية 
د فروؽ دالة احصائًيا بيف متوسطات و وجوبالتالي يتـ قبوؿ الفرض الذي يعني 

يرجع لتأثير التفاعؿ الصبلبة األكاديمية بحث في درجات أفراد المجموعات التجريبية لم
بعد كؿ  –بيف كؿ مف توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني )نياية االختبار

 (. متروي -اية االختبارلصالح )نيسؤاؿ( واألسموب المعرفي )المندفع /المتروي( 
 بالنسبة لمقياس الكفاءة النفسية: -2

تخداـ نتائج التطبيؽ البعدي لممجموعات لمتحقؽ مف صحة الفروض تـ اس
 Anovaاألربعة في مقياس الكفاءة النفسية باستخداـ نتائج تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه 

two way   ( 15كما في جدوؿ.) 
 
 
 
 
 

 متروي اندفاعي

99.5 في نهاية االختبار 133.95

108.1 بعد كل سؤال 121.25

0
50

100
150

 الصالبة األكاديمية6 التفاعل 
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 ( تحميل التباين ثنائي االتجاه11جدول )

مجموع  مصدر الفروق
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  ف
 االحصائية

Corrected Model 8822285 3 29422283 292543 
دال عند 

 4041مستوي 

Intercept 925251225 1 925251225 92952717 
دال عند 

 4041مستوي 

 722272 699328 1 699328 األسموب المعرفي
دال عند 

 4041مستوي 

 22222 22225 1 22225 توقيت تقديم استجابات
غير دالة 
 احصائيا

توقيت  * األسموب المعرفي
 182136 1825 1 1825 تقديم استجابات

دال عند 
 4041مستوي 

Error 756329 76 992525   
Total 921636 82    
ال يوجد فرؽ داؿ ": الثاني الذي ينص عمي أنوختبار صحة الفرض وال

 بيف متوسطي درجات المجموعات التجريبية في التطبيؽ 0,05إحصائًيا عند مستوى 
البعدي لمقياس الكفاءة النفسية ويرجع إلى اختبلؼ توقيت تقديـ استجابات االختبار 

" ، يتضح مف الجدوؿ عدـ وجود فروؽ اإللكتروني ) في نياية االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ(
في الكفاءة النفسية ترجع الي توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني )نياية 

وقيمة  0.05ث قيمة  ؼ  غير دالة احصائيا عند مستوي بعد كؿ سؤاؿ( حي –االختبار
المتوسط الحسابي لمجموعتي البحث متقاربة مع ارتفاع في قيمة المتوسط الحسابي 

 لمجموعة ) نياية االختبار( كما يوضحو الجدوؿ التالي:
) الكفاءة  في التطبيق البعدي ينمجموعتالاإلحصاءات الوصفية لدرجات ( 12جدول)

 .النفسية (

توقيت تقديم استجابات االختبار اإللكتروني  المقياس
 )نياية االختبار ـ بعد كل سؤال(

المتوسط  عددال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الكفاءة النفسية
 17237 126292 42 نياية االختبار

 12286 125285 42 بعد كل سؤال

داللة فروؽ ذات مما يعني قبوؿ الفرض الصفري الذي يعني عدـ وجود 
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إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعات التجريبية في مقياس الكفاءة النفسية يرجع 
.بعد كؿ سؤاؿ( – نياية االختبارإلى أثر توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني )

  
ال يوجد فرؽ داؿ " :  الرابع الذي ينص عمي أنواختبار صحة الفرض 

سطي درجات المجموعات التجريبية في التطبيؽ بيف متو  0,05إحصائًيا عند مستوى 
البعدي لمقياس الكفاءة النفسية ويرجع إلى اختبلؼ األسموب المعرفي)المندفع 

( وجود فروؽ في الكفاءة النفسية ترجع الي األسموب 15، يتضح مف الجدوؿ)/المتروي(
لصالح األسموب المعرفي المتروي حيث قيمة  ؼ  دالة  (المندفع /المتروي) المعرفي

وقيمة المتوسط الحسابي لمجموعة األسموب المعرفي المتروي أعمي  0.01عند مستوي 
 مف نظيرتيا لمجموعة األسموب المندفع كما يوضحو الجدوؿ التالي:

 ) الكفاءة في التطبيق البعدي ينمجموعتالاإلحصاءات الوصفية لدرجات ( 13 جدول)
 .النفسية (

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عددال األسموب المعرفي المقياس

 الكفاءة النفسية
 12.33 97.03 40 المندفع
 9.42 115.73 40 المتروي

فروؽ مما يعني رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ الذي يعني وجود 
ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعات التجريبية في مقياس الكفاءة 

لصالح األسموب المعرفي  (المندفع /المتروي) األسموب المعرفيالنفسية يرجع إلى أثر 
 )المتروي(

ال يوجد فرؽ داؿ ": السادس الذي ينص عمي أنواختبار صحة الفرض 
سطي درجات المجموعات التجريبية في التطبيؽ بيف متو  0,05إحصائًيا عند مستوى 

البعدي لمقياس الكفاءة النفسية ويرجع إلى التفاعؿ بيف توقيت تقديـ استجابات االختبار 
"، )المندفع /المتروي( )في نياية االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ( لؤلسموب المعرفي اإللكتروني

التفاعؿ بيف توقيت تقديـ ( وجود فروؽ دالة احصائيا ترجع الي 15يتضح مف الجدوؿ )
األسموب المعرفي و  بعد كؿ سؤاؿ( –استجابات االختبار اإللكتروني )نياية االختبار 

 . 0.01حيث قيمة ؼ دالة احصائيا عند مستوي  )المندفع /المتروي(
وىذا يعني أف التفاعؿ بيف توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني )نياية 
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كاف لو تأثير فعاؿ  األسموب المعرفي )المندفع /المتروي(و  (بعد كؿ سؤاؿ –االختبار 
( التالي يبيف مقارنة بيف مجموعات البحث 18عمي تنمية الكفاءة النفسية والجدوؿ)

 : Scheffeلتحديد أييما أكثر فاعمية باستخداـ اختبار شيفيو
اإللكتروني  ( لمتفاعل بين توقيت تقديم استجابات االختبارScheffe( اختبار ) 18جدول )

بعد كل سؤال( واألسموب المعرفي )المندفع /المتروي( عمي الكفاءة  ـ)نياية االختبار 
 النفسية 

 المتوسط العدد المجموعات
نياية 
 -االختبار 
 مندفع

بعد كل سؤال 
مندفع -   

نياية 
 -االختبار  
 متروي

بعد 
كل 
سؤال 

 - 
 متروي

 -نياية االختبار 
 2221 2221 2227 -- 92282 22 مندفع

 -بعد كل سؤال  
 2225 2221 -- 2227 121225 22 مندفع

 -نياية االختبار  
 2225 -- 2221 2221 121 22 متروي

 -بعد كل سؤال  
 -- 2225 2225 2221 112245 22 متروي

 ( أنو بالنسبة لممقارنة بيف متغيرات البحث األربعة :18يتضح مف الجدوؿ )
مندفع( : ال توجد فروؽ ذات  -)نياية االختباربالنسبة لممجموعة األولي  -

داللة إحصائية بيف المجموعة األولي والثانية ، بينما توجد فروؽ دالة 
احصائيا بيف المجموعة األولي مف جية والمجموعتيف الثالثة والرابعة مف 
جية أخري لصالح المجموعتيف الثالثة والرابعة األعمى في قيمة المتوسط 

لمتوسط الحسابي لممجموعة األولي ىو األقؿ بيف الحسابي. حيث ا
 المجموعات األربعة.

مندفع( : ال توجد فروؽ ذات  -بالنسبة لممجموعة الثانية )بعد كؿ سؤاؿ -
داللة إحصائية بيف المجموعة األولي والثانية ، بينما توجد فروؽ دالة 

عة مف احصائيا بيف المجموعة الثانية مف جية والمجموعتيف الثالثة والراب
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جية أخري لصالح المجموعتيف الثالثة والرابعة األعمى في قيمة المتوسط 
 الحسابي.

متروي( : توجد فروؽ دالة  -بالنسبة لممجموعة الثالثة )نياية االختبار -
بيف المجموعة الثالثة مف جية والمجموعات  0.01احصائيا عند مستوي 

الثالثة األعمى بيف الثبلثة األخرى مف جية أخري لصالح المجموعة 
 المجموعات األربعة مف حيث قيمة المتوسط الحسابي.

متروي( : توجد فروؽ دالة  -بالنسبة لممجموعة الرابعة )بعد كؿ سؤاؿ -
بيف المجموعة الرابعة والمجموعة الثالثة  0.01احصائيا عند مستوي 

 ( لصالح المجموعة الثالثة )األكبر في المتوسطمتروي -نياية االختبار)
الحسابي(، بينما توجد فروؽ دالة احصائيا بيف المجموعة الرابعة 

 والمجموعتيف األولي والثانية لصالح المجموعة الرابعة
وبذلؾ يمكف ترتيب المجموعات مف حيث أكثرىا تنمية لمكفاءة النفسية : 

( ثـ متروي -عد كؿ سؤاؿ( ثـ الرابعة )بمتروي -نياية االختبارالمجموعة الثالثة )
( والتمثيؿ البياني مندفع -نياية االختبارمندفع( ثـ األولي ) -انية )بعد كؿ سؤاؿ الث

 التالي يوضح ذلؾ التفاعؿ:
 

 
بعد كل  –( التفاعل بين توقيت تقديم استجابات االختبار اإللكتروني )نياية االختبار 4شكل )

 سؤال( واألسموب المعرفي )المندفع /المتروي( عمي الكفاءة النفسية 
د فروؽ دالة احصائًيا بيف متوسطات و وجبالتالي يتـ قبوؿ الفرض الذي يعني و 

يرجع لتأثير التفاعؿ بيف الكفاءة النفسية درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في 

 متروي اندفاعي

92.8 في نهاية االختبار 121

101.25 بعد كل سؤال 110.45
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بعد كؿ سؤاؿ(  –راالختبار اإللكتروني )نياية االختبا كؿ مف توقيت تقديـ استجابات
 (.متروي -اية االختبارلصالح )نيالمتروي(  -واألسموب المعرفي )المندفع

 ثانيًا: تفسير نتائج البحث 
 ممخص النتائج 
فروض الصبلبة األكاديمية والكفاءة  يخص فيما نتائج عدة إلى الباحثة توصمت

بيف متوسطي  0,05ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى النفسية وىي كالتالي: 
الكفاءة و  الصبلبة األكاديمية التطبيؽ البعدي لمقياسدرجات المجموعات التجريبية في 

النفسية ويرجع إلى اختبلؼ توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني ) في نياية 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات وجد ي بينما، االختبار/ بعد كؿ سؤاؿ(

فاءة النفسية يرجع إلى أثر الكو  الصبلبة األكاديميةمقياس لالمجموعات التجريبية في 
ويوجد فروؽ ، لصالح األسموب المعرفي)المتروي( (المندفع /المتروي) األسموب المعرفي

 الصبلبة األكاديميةمقياس لبيف متوسطات درجات المجموعات التجريبية  دالة احصائيا
وني يرجع الي التفاعؿ بيف توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتر  الكفاءة النفسيةو 

 ترتيب وجاء األسموب المعرفي )المندفع /المتروي(و  بعد كؿ سؤاؿ( –)نياية االختبار 
عد كؿ ( ثـ الرابعة )بمتروي -نياية االختبارالمجموعة الثالثة ) كالتالي: المجموعات

 (.مندفع -نياية االختبارمندفع( ثـ األولي ) -( ثـ الثانية )بعد كؿ سؤاؿ متروي -سؤاؿ
 

   نتائج البحث: تفسير
توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني ) في نياية االختبار/ بعد لـ يؤثر 

 وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عمى الصبلبة األكاديمية أو الكفاءة النفسية، كؿ سؤاؿ(

Peytchev& et al, 2006) (ودراسة ) (Liu & Cerant ,2018 بعدـ وجود فروؽ )
 .عرض كؿ األسئمة بشاشة واحدة أو عرض كؿ سؤاؿ بشاشةبيف زمف االستجابة 

باالختبارات  (المندفع /المتروي) بينما كاف يوجد تأثير لؤلسموب المعرفي
األسموب المعرفي  اإللكترونية عمى الصبلبة األكاديمية أو الكفاءة النفسية لصالح

تسرعيف بتقديـ  تفسير ذلؾ لما يتميز بو الطالبات المترويف مف عدـ ويمكف ، المتروى
االستجابات باالختبارات، وتأمميف جيدا بالبدائؿ المتاحة قبؿ تقديـ االستجابات، كما أف 
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عدد األخطاء لدييف أقؿ مف الطالبات المندفعيف ، وارتفاع المستوي المعرفي لدييف عف 
الطالبات  نجد حيف الطالبات المندفعيف، كما أنيف أكثر مرونة مف المندفعيف، في

بالتسرع، وعدـ الدقة والتكيؼ، والتيور، وشرود الذىف، وضعؼ  يتميزوف فعيفالمند
االنتباه، ويرتكبف عدد كبير مف األخطاء لموصؿ إلى االستجابات الصحيحة ، 

(، 2014دراسة زياد خميؿ) مع النتيجة، ىذه وانخفاض المستوي المعرفي لدييف وتتفؽ
 .(۹۰۰۰الكريـ) ودراسة محمود عبػد ،(2011)كابمي ودراسة طبلؿ

بيف متوسطات  وجود فروؽ دالة احصائياوقد أشارت نتائج الدراسة أيضا الي 
يرجع الي  الكفاءة النفسيةو  الصبلبة األكاديميةمقياس لدرجات المجموعات التجريبية 

بعد كؿ  –التفاعؿ بيف توقيت تقديـ استجابات االختبار اإللكتروني )نياية االختبار
: المجموعة الثالثة ( وفًقا لمترتيب التاليالمعرفي )المندفع /المتروياألسموب و  سؤاؿ(

( ثـ المجموعة متروي -عد كؿ سؤاؿ( ثـ المجموعة الرابعة )بمتروي -نياية االختبار)
، وترى (مندفع -نياية االختبارمندفع( ثـ المجموعة األولي ) -الثانية )بعد كؿ سؤاؿ 

( أعمى مف متروي -نياية االختبارالثالثة )المجموعة جاء ترتيب  أنه قدالباحثة 
( وىذا يعنى أف توقيت تقديـ االستجابات متروي -عد كؿ سؤاؿالمجموعة الرابعة )ب

باالختبارات اإللكترونية في نياية االختبار لؤلسموب المعرفي لممتروى أفضؿ مف توقيت 
إلى  ةاحثة ىذه النتيجتقديـ االستجابات باالختبارات اإللكترونية بعد كؿ سؤاؿ وترجع الب

إف الطالبات المترويف كاف أفضؿ لدييف توقيت تقديـ االستجابات باالختبارات 
اإللكترونية في نياية االختبار ألف عرض وقت االختبار بشكؿ كمى لجميع أسئمة 

فكاف أفضؿ التأني بتقديـ االستجابات باالختبار االختبار أعطي فرصة لدييف أكبر ب
 ابات في النياية االختبار وليس بعد كؿ سؤاؿ وىذا يتفؽ مع نظريةليف تقديـ االستج

 مًعا بمجموعة يعتمد عمى ظيور األشياء الذي التقارب الجشطمت تقوـ عمى مبدأ
 والمفاىيـ جميع المحتوي وعرض بتنظيـ التي تيتـ التوسعية رايجموت واحػدة، ونظرية

 .معا وتوقيت واحد والمبادئ
مندفع( كانت  -المندفعيف فكانت المجموعة الثانية )بعد كؿ سؤاؿ أما بالنسبة لمطالبات 

( ىذا يعنى أف توقيت تقديـ مندفع -نياية االختبارأعمى مف المجموعة األولي )
االستجابات باالختبارات اإللكترونية لؤلسموب المعرفي المندفعيف بعد كؿ سؤاؿ أفضؿ 
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وترجع الباحثة  نياية االختبارنية في مف توقيت تقديـ االستجابات باالختبارات اإللكترو 
إف الطالبات المندفعيف كاف أفضؿ لدييف توقيت تقديـ االستجابات  إلى ةىذه النتيج

باالختبارات اإللكترونية بعد كؿ سؤاؿ ألف عرض وقت كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار 
بشكؿ منفصؿ يساعد الطالبات في خفض تسرعيف بتقديـ االستجابات، وزاد مف 
 تركيزىف ألنو يتـ عرض توقيت سؤاؿ واحد فقط بكؿ شاشة، وىذا يتفؽ مع نظرية

صغير  أجزاء أو وحدات إلى المعمومات التي تقوـ عمى مبدأ تقسيـ معالجة المعمومات
لمطالب،  المعرفي العبء التي تقوـ عمى مبدأ خفض نظرية العبء المعرفيومحددة، و 

 ترتبط ال المعمومات التي بالموقؼ وحذؼ وذلؾ بعرض المعمومات اليامة والمرتبطة
 العاممة. الذاكرة عمى المعرفي العبء زيادة بالموفؽ التعميمي لتجنب بشكؿ مباشر

كما أف االختبارات اإللكترونية ساعدت في تحقيؽ الصبلبة األكاديمية والكفاءة 
دراسة )إيماف وىذا يتفؽ مع نتائج ة ،النفسية لدى الطالبات لما توفره مف مميزات عديد

  (.2021، ودراسة )نيمي العمروسى،  (2021الشريؼ،
 توصيات البحث خامسًا:

 بما يمى: الباحثةتوصى   السابقةفي ضوء النتائج 
يفضؿ استخداـ توقيت تقديـ االستجابات باالختبارات اإللكترونية في نياية  -

ختبارات االختبار لؤلسموب المعرفي المتروي وتوقيت تقديـ االستجابات باال
اإللكترونية لؤلسموب المعرفي المندفع بعد كؿ سؤاؿ لتحقيؽ الصبلبة األكاديمية 

 والكفاءة النفسية.
تفعيؿ الجامعات لنظاـ االختبارات اإللكترونية، وعقد دورات تدريبية ألعضاء  -

 ىيئة التدريس عف طرؽ توظيفيا، وكيفية تصميميا وانتاجيا، وتطبيقيا.
تصميـ االختبارات اإللكترونية بما يتناسب مع االسموب المعرفي  ةمراعا -

 لمطبلب. 
 . تيافاعمي ادةزيل البنائية لبلختبارات اإللكترونيةمتغيرات بال االىتماـ -
 : البحوث المقترحة سادسا

 الباحثة بإجراء بحوث فبما يمى :توصى السابقة ضوء النتائج  في
 البنائية المختمفة االختبارات اإللكترونية مزيد مف البحوث عف المتغيراتبإجراء  -
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 التعميمية المختمفة.راحؿ بالم
نتاج االختبارات اإللكترونية  وفقًا  تتناوؿإجراء بحوث  - معايير تصميـ وا 

 لخصائص الفئة التعميمية المستيدفة.
مزيد مف البحوث التي تسعى إلي تنمية الصبلبة األكاديمية والكفاءة بإجراء  -

 ومراحؿ تعميمية أخري.  النفسية لفئات
استخداـ بيئات التعمـ إلكترونية لتنمية الصبلبة األكاديمية  تتناوؿبإجراء بحوث  -

 .والكفاءة النفسية
بحوث تيتـ بدراسة األساليب المعرفية األخرى وعبلقتيا باالختبارات بإجراء  -

 اإللكترونية.
وأثرىا في تنمية  اإللكترونيةالمتغيرات البنائية لبلختبارات  تتناوؿإجراء بحوث  -

 متغيرات أخرى تواكب العصر الحالي.
 المراجع:

 

 دار: القاىرة( 1ط) المدرسية واإلدارة التعميمية اإلدارة(. ٦١١٥) إسماعيؿ حجي أحمد
 العربي. الفكر

 والرضا الذات بمفيوـ وعبلقتيا النفسية الكفاءة .(2008) نصاري مصطفي كماؿ أحمد
 جامعة ،التربية كمية مجمة قنا. بمحافظة الرياضي بالمجاؿ العامميف لدى الوظيفي
  .156 - 124 ،(76)18 التربية، كمية بنيا،

 (. الصبلبة2021العظامات) عطااهلل الغزو، وعمر محمد محاسنة، أحمد محمد أحمد
الجامعة  طمبة لدى الدراسي والتحصيؿ األكاديمية بالضغوط وعبلقتيا األكاديمية
، والنفسية التربوية والدراسات لؤلبحاث المفتوحة القدس جامعة مجمةالياشمية. 

 .43 – 60( ،35 )12القدس،  جامعة
 عمى االفتراضية بالفصوؿ التشارؾ أدوات اختبلؼ أثر .(٦١٠٧) فحري محمود أحمد

نتاج تصميـ ميارات إكساب سمسمة تكنولوجيا التعميـ: . االلكترونية االختبارات وا 
-66(،1)٦5 ،التعميـ لتكنولوجيا المصرية الجمعية دراسات وبحوث محكمة،

120 . 
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 عمى االستجابة ألنماط تصميمات ثبلثة أثر(. ٦١٠١)ىنداوي عمى سعيد أسامة
 في الجامعة لطبلب والمؤجؿ الفوري األداء معدؿ عمى اإللكترونية االختبارات
 ،القاىرة جامعة التربوية، الدراسات معيد التربوية، العموـ مجمة االختبارات.

۲۰(۳)،102-143. 
 العاممية (. البنية2020أحمد) محمد محمد عبد المغني محمد، رانيا عبدالفتاح أشرؼ

سياميا األكاديمية لمصبلبة طبلب  لدى األكاديمي التنبؤ بالتحصيؿ في النسبي وا 
 ج، (14، )والنفسية التربوية لمعموـ الفيوـ جامعة مجمةبيشة.  بجامعة الماجستير

10،1- 62 . 
 في التوسعية ريجمواث نظرية فعالية(. ۹۰۰۲) صادؽ موسي منير الجندي، السيد أمنية

 مادة نحو واالتجاه التحصيؿ في الكيميائية المفاىيـ بعض وتدريس تنظيـ
 التربوية لمبحوث القومي المركز الثانوي، األوؿ الصؼ طبلب لدى الكيمياء
 .٦٧٤ -۹۰۳ ،۲ ،والتنمية

 ،٠٠ ،النفس عمـ مجمة النفس، عمـ في المعرفية التّقدير(.1989) أنور محمد الشرقاوي
٥٢ - ٧٢. 

 التكيفية االلكترونية االختبارات تصميـ (.نمط2021الشريؼ) محمد موسى زكي إيماف
 طبلب لدى األكاديمي والطفو الضغط عمى وأثره (المرحمة /المفردة) مستوى عمى

 -454(،2)9،مجمة الجمعية المصرية الكمبيوتر التعميميالتعميـ،  تكنولوجيا
560. 
 التحديث نحو باالتجاىات وعبلقتيما والفعالية الكفاءة .(۲۲۲۰)قطب أيمف غريب
 األزىر، جامعة التربية، كمية ،دكتوراه رسالة الخارجي. -الداخمي الضبط ومركز
 القاىرة.
يوسؼ  محمد الديف، محمد وبدر مصطفى الشافعي، عبد العاطي جماؿ الديف
التربية  طبلب لدى النفسية الكفاءة عمى وآثارىا المينية (.المخاوؼ2004حجاج)
 كمية التربية حمواف، جامعة ،الرياضة وعموـ البدنية لمتربية العممية المجمة. العممية

 .116 – 95 (،42لمبنيف،) الرياضية
 والقيـ الميني المستقبؿ بقمؽ عبلقتيا النفسية الكفاءة .(2012)سويد  السيد عمي جيياف
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مجمة . ثقافية عبر ميدانية دراسة: والسعودييف المصرييف الجامعة طبلب لدى
 - 109 ،(31)النفسي، اإلرشاد مركز شمس، عيف جامعة ،النفسي اإلرشاد
188. 

 – المفيوـ ،(االلكتروني التعمـ) التعميـ في جديدة رؤية. ( 2005 ).زيتوف حسيف حسف
 لمتربية. الصولتية الدار:  الرياض .التقييـ – التطبيؽ القضايا

الديف،  جماؿ مرسى محمد أبوتيـ، ىناء منصور خميؿ جامع، محمد حسيني حسف
 وأسموب االستجابة أنماط اختبلؼ (. أثر2014المصري) محمود فتحي سموى
 لدى االختبار قمؽ خفض في اإللكترونية االستجابة باالختبارات زمف في التحكـ

 لتكنولوجيا العربية الجمعية وبحوث. دراسات التربية: تكنولوجياالطبلب. 
 .277 -257(،24،)التربية

 وتعمػـ تعميـ تقويـ عممية تحسيف(. ٦١٠٢)غانـ أحمد سيد ، تفيدة العارؼ محمد حسف
 الدولي المؤتمر اإلعدادية، المرحمة في اإللكترونية االختبارات باستخداـ الػعمػوـ
 .القاىرة ،٦١٠٢ مايو ٦٥-٦٧ ،والتنمية التربوية لمبحوث القومي لممركز الثالث

 نظرية  المشتقة مف اإللكتروني التعمـ تصميـ مبادئ(. ٦١٠٧)الفيؿ حممي محمد حممي
 .٧٦-٧ ( ،۲)۲ ،النوعية والفنوف العموـ في بحوث مجمة المعرفي، العبء

 التعمـ بميارات وعبلقتيا والموىبة الذكاء معتقدات( . 2021حممي الفيؿ ) محمد حممي
والعادييف.  الموىوبيف الثانوية المرحمة طبلب لدى والصبلبة األكاديمية اليقظ
، النفسية لمدراسات المصرية النفسية، الجمعية لمدراسات المصرية المجمة
31(112 ،)246 – 177. 

 مكتبة: القاىرة. النظرية والتطبيؽ بيف المعرفية األساليب(.٠١١٧)الفرماوي عمى حمدي
 المصرية. االنجمو

 المرحمة أطفاؿ عند المعرفي التروى -االندفاع أسموب(. ۲۲۰۱)الفرماوى عمی حمدی
 .183-9،153ج ،2 ،تربوية دراسات مجمة الذكاء، بمستوى االبتدائية وعبلقتو

: مكتبة األنجمو . القاىرة اختبار تزاوج األشكاؿ المألوفة(.۲۲۰5)الفرماوى عمی حمدی
 المصرية .

 مجمة التعميمي. التقييـ و القياس في الرقمي .المستقبؿ(٦١١٢) الدامغ عبدالعزيز خالد
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 .57 – 22 (،٦) 16، جامعة اإلسكندرية،لمتربية كمية 
 التكيفي اإللكتروني االختبار تصميـ نمطا (.2020) البربري إسماعيؿ سعيد رفيؽ

 وتنمية االختبار قمؽ مستوى خفض عمى وأثرىما الطوؿ والمتغير الثابت
تكنولوجيا  التربية. كمية طبلب لدى اإللكترونية االختبارات نحو االتجاىات

 التعميـ لتكنولوجيا المصرية الجمعية التعميـ: سمسمة دراسات وبحوث محكمة،
،30(1،) 23-87. 

المقررات  في الراجعة التغذية شكؿ اختبلؼ (. أثر2014إبراىيـ خميؿ) عمي زياد
 الطبلب لدى وزمف التعمـ الدراسي التحصيؿ عمى الويب عبر اإللكترونية
 العربية الجمعية وبحوث. دراسات التربية: تكنولوجياوالمترويف،  المندفعيف
 .209 – 257(، 20،)التربية لتكنولوجيا

 محمد ، تحريرالشبكات عبر اإللكترونية االختبارات (. 2005 وديع صبحي) سالي
 الكتب. عالـ: القاىرة الحميد، عبد

نتػاج تصميـ معايير .(2004) وديع صبحي سالي  في اإللكترونية االختبارات بػرامػج وا 
 حمواف. جامعة التربية، كمية ،ماجستير رسالة الشبكات، عبر التعميـ

 المستقبؿ بقمؽ وعبلقتيا النفسية الكفاءة(. 2018) ىدروس السعيدي شويت صالح
 التربوية العموـ الفيوـ جامعة مجمة. الكويت بدولة الجامعي الشباب لدى الميني
، جامعة ،والنفسية  .31 - 1 ،(9)3 التربية، كمية الفيـو

 االختبارات في االستجابة نمط اختبلؼ (. أثر2011حمزة كابمي) حسف بف طبلؿ
 في طيبةجامعة  التربية بكمية والمتروييف المندفعيف الطبلب عمى أداء اإللكترونية
 .111-2،77 ج (،146)،التربية كمية -األزىر التربية، جامعة مجمةاالختبار. 

. جدة :مكتبة التعميـ في االلي الحاسب (. استخداـ2013عبد اهلل عبد العزيز الموسي)
 تربية الغد

 والعمـو االجتماعية الخدمة مصطمحات معجـ(. ۹۰۲۹) اهلل الدخيمة عبد العزيز عبد
 .والتوزيع النشر المناىج دار: عماف( ۹) ،اإلجتماعية

 بيف اإللكترونية االختبارات في التفاعؿ (. أثر2020حميد) سالـ أحمد عبدالرحمف
/  الشاشة في واحدا سؤاال ونمط عرضيا عشوائيا/  متدرجا األسئمة ترتيب
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 لدى نحوىا واالتجاه واألداء الميارى التحصيؿ في الشاشة في كمو االختبار
 ، جامعةالتربية في العممي البحث مجمةالقصيـ.  بجامعة العميا الدراسات طبلب
 . 695-603، 6(،ح 2والتربية،) والعموـ لآلداب البنات كمية - شمس عيف

 العربية المغة لمتعممي االلكترونية االختبارات(. ۹۰۲۰) عثماف الرسوؿ حسب عمر
 ، (4)14 ،مداد العربية المجمة الطبلب. تقييـ عمى أثرىا و بغيرىا لمناطقيف
۲۳۳-٠٢١. 
 -نشرىا - إنتاجيا - اإللكترونية: تصميميا (. المقررات2009إسماعيؿ) الغريب زاىر
 الكتب. عالـ:  القاىرة تقويميا. -تطبيقيا

 المعرفية. المتغيرات ببعض وعبلقتو ، االندفاع التأمؿ(. ٠١٤٢) فرير حممي فاطمة
 .الزقازيؽ جامعة التربية، كمية ،دكتوراه رسالة

 الوجداني والمجاؿ المعرفي المجاؿ أبعاد بعض .(۲۲۰۲) الزيات مصطفي فتحي
 لػدى المجاؿ عف االستقبلؿ - االعتماد - التروي -االندفاع بأسموب المرتبطة
 المنصورة، ،جامعة التربيػة كميػة مجمػة مقارنػة، تحميمية دراسة الجامعة طبلب

 .360-۲،315ج ،(۲۲)
 الذات كفاءة .(۹۰۲۰)المحسف بدر عبد خالد محمد، سعد حسيف، محمدزكريا  مناؿ

 النفسي واالحتراؽ العمؿ حياة نوعية بيف العبلقة معدؿ كمتغير المدركة العامة
 -۹۹۲ ،(۹)۹۰ مصر، ،نفسية دراسات مجمة العامبلت، النساء مف عينة لدى
۲۲۱. 

أثر الرجع السقالي في  .(2015)ىاروف الطيب أحمد حسفموسي، محمد أحمد فرج 
بيئة االختبارات البنائية اإللكترونية واألسموب المعرفي التروي واإلندفاع والتنظيـ 

تكنولوجيا التعميـ: . الذاتي عمى االحتفاظ والتصورات عف التقييـ اإللكتروني
، 25، التعميـ لتكنولوجيا المصرية الجمعية سمسمة دراسات وبحوث محكمة،

(3،)1-66. 
تصورات أعضاء ىيئة التدريس والطمبة في (. 2016محمد العمرى ، ويوسؼ عيادات )

 . األردف: جامعة اليرموؾ. االختبارات المحوسبة بالعممية  التعميمية والتعممية
 عرض نمط بيف (. التفاعؿ2021السيد حسف) حساف أحمد السيد، وأمؿ حمدي محمد
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 تنمية في وأثره قمؽ االختبار ستوىوم" تتابعي/  كمي" اإللكترونية االختبارات
 تكنولوجيا لدى طبلب النفسية الضغوط وخفض اإلنجاز ودافعية بالتعمـ االحتفاظ
 المصرية الجمعية تكنولوجيا التعميـ: سمسمة دراسات وبحوث محكمة،التعميـ. 
 .90 – 3(، 2)  31،  التعميـ لتكنولوجيا

 . القاىرة: مكتبة دار الكممة.التعميـمنتوجات تكنولوجيا (. 2003خميس)عطية محمد 
. القاىرة: النظرية والبحث التربوي في تكنولوجيا التعميـ(. 2013خميس)عطية محمد 

 دار السحاب لمطباعة والنشر والتوزيع.
 مقترح لبرنامج المحتوى تنظيـ تتابع اختبلؼ أثر(. ۹۰۲۰) حنيفو محمد شوقي محمد

 الطبلب لدى التعميمية الفيديو لبرامج التعميمي التصميـ ميارات تنمية في
 الدراسات معيد ،دكتوراه رسالة. التعميـ تكنولوجيا بشعبة والمترويف المندفعيف
 .القاىرة جامعة التربوية،

 .القاىرة: عالـ الكتب .منظومة التعميـ غير الشبكات .(٦١١٥محمد عبد الحميد أحمد )
 الوسطي، )التكيفي، اإللكتروني االختبار (. أنماط2019الرحمف السعدني ) عبد محمد

 – الطبيعي مف االختبار)غير القمؽ مستوي مع تفاعميا الخطي( وأثر
تكنولوجيا التعميـ.   طبلب لدي القمؽ وخفض تنمية التحصيؿ المرضي(عمي

 لتكنولوجيا المصرية الجمعية تكنولوجيا التعميـ: سمسمة دراسات وبحوث محكمة،
 .94-11(، 8)29،التعميـ

 إكساب في المتعددة الوسائط استخداـ فاعمية(. ۹۰۰۰)الكريـ عبد أحمد محمود
 الكمبيوتر لتشغيؿ األساسية الميارات والمترويف المندفعيف المعمميف الطبلب

 .القاىرة جامعة سويؼ، بني التربية كمية ،رسالة ماجستير المعرفي. والتحصيؿ
اختبلؼ متغيرات تصميـ االختبار  أثر(. 2017)محمود محسوب إبراىيـ جميمة 

. اإللكتروني عمى الدافعية لئلنجاز الدراسي لدى تبلميذ المرحمة المتوسطة
  .560-525(، 83،)عمـ النفس التربية في عربية دراسات

 ،( ۹) ۳ ، الكويت ،الفكر عالـ مجمة. النفسي التمايز(. ۲۲۰۹) شريؼ محمود نادية
156-۲۰۲. 

(. 2019)عبايتو محمد وليد وزياد ، الداللعة أميف محمد ،أسامة الودياف بيجت ناريماف
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 والتمييز الصعوبة معامبلت عمى اإللكتروني االختبار عرض طريقة اختبلؼ أثر
 اإلسبلمية الجامعة مجمة الحاسوب، مبحث في العاشر الصؼ طمبة وتحصيؿ
 .825 -799 (،3)27، والنفسية التربوية لمدراسات

(. أثر التفاعؿ بيف توقيت تقديـ 2009محمد مختار المرادنى )نبيؿ جاد عزمى ، 
 المعرفيضمف صفحات الويب التعميمية واألسموب  التغذية الراجعة البصرية

واالتجاه نحو التعمـ مف مواقع  المعرفيالتحصيؿ  في االبتدائيةلتبلميذ المرحمة 
 الجمعية مة،تكنولوجيا التعميـ: سمسمة دراسات وبحوث محكالويب التعميمية، 

 .205-161(،3) 19،  التعميـ لتكنولوجيا المصرية
 الجودة لنموذج وفقا ADDIE التعميمي التصميـ نموذج(. ٦١٠٢)عزمي جاد نبيؿ

PDCA ، ٠٤ع ،المنصورة جامعة اإللكتروني التعميـ مجمة. 
ساليب اتحاذ القرار وعبلقتيا بالصبلبة أ(. ۹۰۲۲)شرابنبيمة عبدالرؤوؼ عبداهلل 

، جامعة عيف مجمة اإلرشاد النفسي .األكاديمية لدى عينة مف طبلب الجامعة
 .٧٥١ -٧٦٦ ،۹۰مرکز اإلرشاد النفسي،  -شمس 

أثر اختبلؼ نمط االستجابة في االختبارات  (.2017)نواؼ عبد اهلل زيد السممي 
اإللكترونية عمى تنمية التحصيؿ المعرفي لدى طبلب المرحمة الثانوية في مادة 

 لمبحوث القومي ، المركزالتربوية والنفسيةمجمة العموـ ة. ياضيات بمحافظة جدالر 
 . 55-37، (7)1غزة، 

 في الرقمية والتدريبية التعميمية المنصات (. دور2021كامؿ العمروسي) حسيف نيممي
جائحة  مواجية في بالجامعة التدريس ىيئة أعضاء لدى الكفاءة النفسية تعزيز
العممي،  النشر مجمس - الكويت ، جامعةالتربوية المجمة، COVID-19 كورونا
35 ،239-280. 

 محتوى نوع بيف التفاعؿ (.أثر 2012 إبراىيـ خميؿ ) عمى وزياد،  محمد الشيخ ىاني
 عمى اإللكترونية البنائية باالختبارات اإلجابة عدد محاوالت ونمط الراجعة التغذية

تقاف ي الدراس التحصيؿ تكنولوجيا التعميـ: سمسمة دراسات وبحوث . التعمـ وا 
 .152 - 101(،3) 22، التعميـ لتكنولوجيا المصرية الجمعية محكمة،

 دار. القاىرة.النفس عمـ في وضوابطيا المعرفية التّقميدية (.٦١١٦) الخولي محمد ىشاـ
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