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"أثر استخدام االختبار اإللكتروني بالباركود عبر الهاتف الذكي في تحصيل 
العربية  عمان  بجامعة  التربوية  العلوم  كلية  في  العليا  الدراسات  طلبة 

واتجاهاتهم نحوه"

The Impact of Using the Electronic Barcode Test Via Smartphone in the 
Achievement of the Graduate Students in the Faculty of Educational Sciences 

at Amman Arab University and Their Attitudes Towards it.

هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر استخدام االختبار اإللكتروني بالباركود عبر الهاتف الذكي في تحصيل طلبة الدراسات العليا في كلية 
العلوم التربوية بجامعة عمان العربية واتجاهاتهم نحوه، وتكونت عينة الدراسة من 63 (  )طالبًا وطالبة يدرسون مساق اإلحصاء في البحث العلمي 
أحدهما  مجموعتين  إلى  وتقسيمهم  قصدية،  بطريقة  اختيارهم  تم  2019-2018م)،  الجامعي(  العام  من  الثاني  الفصل  في  التربوية  العلوم  بكلية 
تجريبية واألخرى ضابطة، ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد االختبار التحصيلي اإللكتروني في مادة اإلحصاء، ومقياس االتجاه نحو استخدام االختبارات 
الطريقة  وفق  ورقيًا  عليها  التحصيلي  االختبار  تطبيق  فتم  الضابطة  المجموعة  أما  التجريبية،  المجموعة  على  وتطبيقهما  بالباركود،  اإللكترونية 
التقليدية. وقد أظهرت النتائج؛ وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لتحصيل الطلبة في اختبار اإلحصاء في البحث العلمي لصالح 
المجموعة التجريبية، كما أظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن اتجاهات الطلبة نحو استخدام االختبارت اإللكترونية بالباركود عبر الهاتف الذكي كانت مرتفعة، 

ولم تظهر هذه النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو استخدام االختبارات اإللكترونية بالباركود تعزى لمتغير الجنس.
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This study aimed to identify the effectiveness of using barcode via smartphone in the achievement of graduate students in the Faculty 
of Educational Sciences at Amman Arab University and their attitudes towards it. The sample of this study is consisted of )63 male and female 
students studying the statistics in the scientific research course at the Faculty of Educational Sciences in the second semester of the academic 
year )2018-2019(. The sample was selected in an intentional manner and it was divided randomly into two groups; one is experimental and 
the other one is control. To achieve the goal of this study, the electronic achievement test was prepared in the Statistics course, and articles 
on the use of electronic barcode tests and their applications were applied to the experimental group. As for the control group, the achievement 
test was applied on paper based on the traditional method. The results showed that there were statistically significant difference between 
the arithmetic averages of students' achievement in the statistical test in scientific research in favor of the experimental group. The results 
of the study also showed that students 'attitudes toward using electronic barcode tests via a smartphone were high, and these results did 
not show a statistically significant difference in students' attitudes toward using electronic barcode tests attributed to the gender variable.
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مقدمة الدراسة
في  وتكنولوجية  علمية  ثورة  والعشرون  الحادي  القرن  شهد  لقد 
العمل  كافة  العالم  دول  على  لزامًا  كان  لذلك  ونتيجة  الحياة،  مجاالت  مختلف 
على مواكبة هذا التقدم العلمي والتكنولوجي، وما صاحبه من تطور في مجال 
بناء  خالل  من  وذلك  الرقمية،  الثورة  وظهور  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
إيجاد  على  بالعمل  تعليمه  بمستوى  واالرتقاء  حقيقي،  معرفة  مجتمع  وإعداد 
معلم مبتكر متجدد لهذا العالم المتغير، قادر على تثقيف عقول طلبته، وتطوير 
التعلم.  مجتمع  لتحقيق  الالزمة  للمهارات  وإكسابهم  وقيمهم،  اتجاهاتهم 
وللتأكد من تحقيق ذلك كان ال بد من االعتماد على أساليب حديثة لتقويم أداء 
الطلبة داخل وخارج الموقف التعليمي من خالل االختبارات اإللكترونية التي قد 
توفير  على  قدرتها  حيث  من  الورقية،  التقليدية  لالختبارات  األمثل  البديل  تكون 
الجهد والوقت، وسرعة حصول الطلبة على التغذية الراجعة الستجاباتهم، وتحديد 

نقاط القوة والضعف لديهم.
تزايد  اليومية؛  بالحياة  التقنية  وارتباط  للمعرفة  السريع  التطور  ومع 
األنترنت، والعمل على توفير أفضل  التعليم وشبكة  التربويين بحوسبة  اهتمام 
بهدف  حديثة،  تفاعلية  تقنية  تعليمية  بيئة  لتوفير  الحديثة  واألساليب  الطرق 
جذب انتباه الطلبة وزيادة دافعيتهم نحو التعلم، وإكسابهم القدرة على التعامل 
مع متطلبات العصر وتحدياته. ومن أهم التطورات الحديثة التي ظهرت مع بداية 
القرن الحادي والعشرين في مجال التعليم اإللكتروني؛ استخدام تطبيقات على 
المدارس  وطالب  المعلمين  بين  اإللكترونية  المعرفة  وانتشار  األنترنت،  شبكة 
والجامعات، وأصبح باإلمكان االستفادة مما يعرف بالتخزين السحابي، واالستفادة 
من التطبيقات اإللكترونية والرقمية، والعمل على توظيفها في تصميم وتنفيذ 

وتقويم العملية التعليمية )غانم، 2016(.    
 

اإلطار النظري والدراسات السابقة
وسلوكاتهم  األفراد  فهم  إلى  تهدف  شاملة  عملية  التقويم  يعّد 
وبيئاتهم وأنظمة تدريسهم، فهي عملية تشخيصية تعاونية عالجية مستمرة 
مفهوم  ويختلف  التدريس،  عملية  تطوير  بهدف  منطقية  خطوات  وفق  تسير 
الشيء  على  حكم  إصدار  إلى  يشير  التقويم  أن  حيث  من  التقييم  عن  التقويم 
بالتعديل أو التصويب، في حين أن التقييم يشير إلى إعطاء قيمة للشيء وفهمه 
أنواعها  بجميع  االختبارات  أبرزها:  عدة  بطرق  التقويم  ويتم  عليه،  الحكم  دون 
فردية  كانت  سواء  والمقابالت  والمالحظة،  والموضوعية(،  واألدائية  )المقالية 
وساللم  والبطاقات،  والسجالت   ، والمفتوحة،  المغلقة  واالستبانات  جماعية،  أم 

التقدير ) قطيط،2009(.
تهتم  التي  القياس  عملية  إجراء  من  بد  ال  التقويم  عملية  تتم  وحتى 
بالوصف الكمي للسلوك باالعتماد على لغة األرقام وباستخدام ما يعرف بأدوات 
الصفة  على  بالتعرف  تبدأ  محددة  خطوات  عبر  القياس  عملية  وتتم  القياس، 
يمكن  التي  المظاهر  من  عدد  تحديد  يتم  ثم  ومن  خصائصها،  وتحديد  المقاسة، 
من خاللها مالحظة الخاصية المراد قياسها، وبعد ذلك يتم تحويل تلك المظاهر 

والصفات إلى أرقام )الكسواني والخطيب وعيد، 2007(.
ولقد  العالم،  في  انتشارًا  التقويم  أدوات  أكثر  من  االختبارات  وتعتبر 
الشائعة  الموضوعية  االختبارات  جانب  إلى  االختبارات  من  جديدة  أنواع  ظهرت 
االستخدام في المراحل التعليمية المختلفة، بحيث أصبحت تغطي كافة الجوانب 
المعرفية والمهارية واالنفعالية عند الطلبة، ويمكن تصنيف هذه االختبارات إلى 

ثالثة أقسام رئيسة هي: اختبارات التحصيل المعرفي، واختبارات األداء المهاري، 
والمقاييس النفسية، وبناء على ما سبق يمكن اإلشارة إلى وجود عالقة قوية ما 

بين االختبار والقياس والتقويم يمكن تمثيلها على النحو اآلتي: 

إلى  التحصيلية بشكل خاص  واالختبارات  عام  االختبارات بشكل  وتهدف 
مواطن  وتشخيص  المعرفية،  وقدراتهم  األفراد  تحصيل  مستوى  عن  الكشف 
بناء على قدراتهم،  الطلبة  القوة والضعف عندهم وعالجها، والتنبؤ بمستقبل 
أدائهم  بمستوى  أمورهم  أولياء  وإعالم  وإرشادهم،  توجيههم  على  والعمل 
وتحسين  تطوير  على  والعمل  المختلفة،  التعليمية  المستويات  في  وتقدمهم 
الفردية  الفروق  لوجود  ونظرًا  التعليمية.  العملية  في  والتعليم  التعلم  نوعية 
بين المتعلمين؛ كان ال بد من تحديد األسس التي يبنى عليها االختبار التحصيلي، 
أهدافه،  وتقيس  المحتوى  تمثل  بأسئلة  االختبار  تضمين  في  تتمثل  والتي 
يتصف  وأن  الدراسية،  المادة  ومحتوى  أهداف  على  بناء  الفقرات  نوع  وتحديد 
االختبار بالصدق والثبات، واستخدام نتائجه لغايات التحسين والتطوير في العملية 

التربوية )قطيط،2009(.
محددة  خطوات  اتباع  من  بد  ال  كان  جيد  بشكل  االختبار  بناء  يتم  وحتى 
وكذلك  السلوكية،  األهداف  وصياغة  التعليمي،  المحتوى  تحليل  في:  تتمثل 
صياغة أسئلة لقياس كل هدف في المحتوى، ثم يتم إعداد جدول المواصفات؛ 
واألهداف  المحتوى  ألوزان  وفقًا  االختبار  أسئلة  تحديد  عليه  بناء  يتم  والذي 
تطبيق  يتم  ثم  االختبار،  وثبات  صدق  من  التحقق  يتم  ذلك  بعد  به،  المتعلقة 
بناءًا على معامالت  وتفسيره  االختبار  تحليل  يتم  التطبيق  وبعد عملية  االختبار، 

الصعوبة والتمييز )العبسي، 2010(.
أصبحت  المعلوماتية،  والثورة  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  ونتيجة 
إلكترونية  اختبارات  لتصبح  الشائعة  التقليدية  االختبارات  لتطوير  ملحة  الحاجة 
إلكترونية  وتطبيقات  برامج  خالل  من  وإعدادها  تصميمها  يتم  محوسبة 
شكل  على  نشرها  الممكن  من  أصبح  كما  متخصصة،  إلكترونية  مواقع  عبر 
عبر  أو  اإللكتروني،  كالبريد  اإللكترونية  التواصل  قنوات  عبر  إلكترونية  روابط 
وغيرها  االنستغرام  أو  الواتساب  أو  كالفيسبوك  االجتماعي  التواصل  مواقع 

)البالصي،2014(. 
ويتمثل دور االختبارات المحوسبة بوضع األسئلة، وبناء االختبار وتخزينه، 
وتطبيقه، وتحليله، والحصول على تقرير شامل لنتائجه؛ فهي تساعد في تقويم 
المتعلمين وتحديد مدى تحقق األهداف، والكشف عن مواطن القوة والضعف 
للتعلم،  وإثارة دافعيتهم  المتعلمين، وقياس تحصيلهم، ومدى تقدمهم،  لدى 
وتقييم طرائق التدريس المستخدمة، وتقييم المنهج الدراسي ومدى مالءمته 
القرار عن  لحاجات المتعلمين، باإلضافة إلى إعطاء تغذية راجعة لألهل وأصحاب 

مستوى تحصيل الطلبة )الصمادي، 2009(.
التحكم  إمكانيتها  في  التقليدية  عن  المحوسبة  االختبارات  وتتميز 
بمستوى صعوبة األسئلة، ووجود مستوى عاٍل من األمان في حسابات المعلمين 
مشفرة  مرور  وكلمة  المستخدم  اسم  خالل  من  الموقع  ومدير  والمتعلمين 
االختبار  انتهاء  بعد  المتعلمين  إجابات  طباعة  وإمكانية  االختبار،  بدخول  للسماح 
وإظهار النتائج فوريًا، وتقليل فرص الغش من خالل تعدد النماذج وترتيب األسئلة 

التقويمالقياساإلختبار يسبقيسبق
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العالمات  ورصد  وتصحيحه  االختبار  تنفيذ  في  والجهد  الوقت  وتوفير  واإلجابات، 
الخاصة به )وحدة التعلم اإللكتروني، 2013؛ الخزي والزكري، 2011(.

تصميم  أن  في  فتتمثل  اإللكترونية  االختبارات  في  الضعف  جوانب  أما 
هذه االختبارات تتطلب من المعلمين مهارة عالية، ومجهود ووقت إضافيين، كما 
يحتاج المتعلمون للتعامل معها إلى مهارات في استخدام الحاسوب والشبكات 
تجنبًا  دقيق  بشكل  الخاصة  والبرامج  االختبار  أجهزة  لمراقبة  الحاجة  جانب  إلى 

لحدوث األعطال أثناء االختبارات )إسماعيل، 2009(.
 Steve,Bernard,Howard,&( وداسكا  وهاورد  وبيرنار  ستيف  أشار  لقد 
Daxa,2000( إلى أن تطور االختبارات المحوسبة كان في البداية عن طريق توزيع 
المتعلمين من  إجابات  والحصول على  التعليمية،  المؤسسات  االسئلة من خالل 
باإلمكان  أصبح  الشبكات  )Floppy disks(، ولكن مع ظهور  المرنة  األقراص  خالل 
الفوري  بالنشر  ذلك  بعض حيث سمح  بعضها مع  الممتحنين  أجهزة  ربط جميع 

لألسئلة وتصحيح اإلجابات. 
وتعّد تطبيقات جوجل التعليمية Google Apps For Education  من أشهر 
اإللكترونية،  الخدمات  من  العديد  وفرت  التي  العالمية  اإللكترونية  التطبيقات 
مستوى  على  التعلمية  التعليمية  العملية  تطوير  في  فاعل  بشكل  وأسهمت 
بشكل  جوجل  شركة  تقدمها  اإلنتاجية  التطبيقات  من  مجموعة  فهي  العالم، 
جوجل  بريد  التطبيقات:  هذه  وتشمل  التعليمية  والمؤسسات  للمدارس  مجاني 
 Google درايف  وجوجل   ،Google Docs جوجل  ومستندات   ،Gmail اإللكتروني 
Drive، وتقويم جوجل Google Calendar، باإلضافة إلى توفير العديد من األدوات 
التعاونية التي تدعمها أو تملكها شركة جوجل مثل: اليوتيوب YouTube، ونماذج 
 Google ومجموعات جوجل ،Google Slides وشرائح جوجل ،Google Forms جوجل
خالل  من  لها  الوصول  يمكن  التي  والتطبيقات  األدوات  من  وغيرها   ،Groups
درايف  جوجل  السحابي  التخزين  خدمة  طريق  عن  تخزينها  أو  مباشرة،  األنترنت 

.)Herrick,2009(  التي تقدمها جوجل Google Drive
ومن أبرز تطبيقات جوجل التعليمية المتعددة األغراض هي نماذج جوجل 
Google Docs والتي تمّكن المستخدمين من جمع المعلومات أو استطالع الرأي، 
أو تجميع معلومات معينة، أو إنشاء نموذج طلب توظيف، أو عمل نماذج اختبارات 
أو  الردود  جمع  من  المستخدمين  تمّكن  وهي  وسريع،  سهل  بشكل  إلكترونية 
 Google االستجابات في مكان واحد وبشكل فوري عبر ما يعرف بجداول جوجل 
Sheets، مع إمكانية تحليل هذه النتائج بشكل فوري من خالل خيار ملخص الردود 

.)Wise,2015( الموجود في جداول جوجل
     لقد استفاد المعلمون حديثًا من نماذج جوجل Google Forms بأكثر 
وجمع  البيانات  تجميع  على  ساعدته  حيث  التعليمية،  العملية  في  طريقة  من 
المعلومات والمعارف التي يرغب في الحصول عليها بشكل فوري، كما مكنت 
ومن  وفوري،  سريع  بشكل  للطلبة  يعطيها  التي  الواجبات  تجميع  من  المعلم 
اختبارات  تصميم  إمكانية  هي  المعلم  منها  استفاد  التي  المميزة  اإلضافات 
إلكترونية ذات أسئلة من نوع االختيار من متعدد أو تعبئة الفراغ يمكن للطالب 
فوري  بشكل  النتيجة  وإظهار  الراجعة،  التغذية  على  والحصول  عليها  اإلجابة 
بعد االنتهاء من االختبار، أو إمكانية المعلم في إرسال نتيجة االختبار واإلجابات 
وللتسهيل  أوتوماتيكي،  وبشكل  اإللكتروني  البريد  عبر  طالب  لكل  النموذجية 
جوجل  نماذج  وفرت  فلقد  اإللكترونية؛  االختبارات  عن  اإلجابة  في  الطالب  على 
Google Forms إمكانية عمل روابط إلكترونية لكل اختبار أو نموذج يتم إنشاؤه 
الرابط  عبر  االختبار  إلى  مباشرة  الدخول  الطالب  على  يسّهل  بحيث  خاللها  من 
التواصل  مواقع  عبر  أو  اإللكتروني  البريد  عبر  المعلم  قبل  من  اليه  المرسل 

.)Petersen,2013( االجتماعي كالواتساب
ونتيجة التطور الكبير في تقنيات المعلومات ظهر مصطلح جديد عرف 
توظيف  خالله  تم  والذي   )Mobile Learning( بالجوال  التعلم  أو  النقال  بالتعلم 
تقنيات  من  تحتويه  ما  خالل  من  التعليمية  العملية  في  المحمولة  الهواتف 
وتطبيقات مختلفة أمكن من خاللها ظهور شكل جديد من أشكال نظم التعليم 
عن بعد، والسماح للمشرفين والمعلمين بتقديم موادهم التعليمية والتدريبية 
للطلبة  السماح  وكذلك  المختلفة،  الخلوية  الهواتف  أجهزة  على  والمهنية 
واختباراتهم  دروسهم  ومواعيد  والتدريبية  التعليمية  المواد  هذه  بمتابعة 
حياة  إلى  الذكية  الهواتف  دخول  إن  المحمولة.  أجهزتهم  عبر  معها  والتفاعل 
األفراد أحدثت تغييرات هيكلية في بنية العمليات االتصالية، وأتاحت لمستخدميها 
بينهم،  المسافات  اختصار  على  وعملت  باالتصال،  القائمين  مع  الحر  التفاعل 
اإللكتروني،  كالبريد  أخرى  خدمات  توفير  جانب  إلى  للوقت،  الجيد  واستثمارهم 
والكاميرا،  الفيديو،  كاأللعاب،  أخرى  تطبيقات  إلى  باإلضافة  النصية،  والرسائل 

وتخزين الصور والبيانات، وتحديد المواقع... وغيرها )العزام، 2017(.

    إن التعلم بالهاتف النقال يعّد شكاًل من أشكال التعلم عن بعد وهو 
التعلم  عن  وفريدة  مختلفة  تجربة  تجعله  التي  الخصائص  من  بمجموعة  يتسم 
وهو  والمكان  بالزمان  االرتباط  على  التعليمية  أنشطته  تعتمد  الذي  التقليدي 
التعلم عن بعد األخرى من خالل توفيره بيئة غنية باألدوات،  مختلف عن أشكال 
ومن أبرز خصائصه تواجد محتواه في كل مكان وإمكانية الوصول إليه من قبل 
المتعلم باستخدام األدوات الرقمية دون اعتبارات مكانية، والقدرة على التواصل 
األنترنت وإمكانية استقبال  النقال من خالل شبكة  بالهاتف  التعلم  السريع في 
النقال  بالهاتف  التعلم  البيانات وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة، كما يتميز 
بقدرته على خلق بيئات تعلم تعاونية يمكن خاللها تبادل المحتويات واألنشطة 
التعليمية عبر وسائل التواصل التي توفرها تكنولوجيا الهاتف النقال كالرسائل 
النقالة  بالهواتف  التعلم  يتسم  كما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  أو  القصيرة 
المتعلمين، وقدرته  المعلم مع  تواصل  وإمكانية  التعلم  بالتفاعلية في عملية 
وحفظها  المعلومات  تخزين  وسهولة  أسئلتهم،  عن  واإلجابة  تقييمهم  على 
لحاجات  يستجيب  النقال  بالهاتف  التعلم  أن  كما  وزنًا،  األخف  الهاتف  ذاكرة  في 
التعلم وفق ظروفهم ورغباتهم  للمتعلمين  ويتيح  المتعلمين ويتكيف معها، 
األخرى  التعلم  طرق  على  التعرف  من  تمّكنه  ميزة  يعطيه  ما  وهذا  وميولهم، 

)زيدان، 2018؛ رمزي ،2016(.
    ويقّدم الهاتف النقال الذي بدأ ظهوره في أوائل التسعينات من القرن 
الماضي العديد من الخدمات التعليمية خاصة بعد دخوله تقنية الجيل الثالث التي 
من خاللها تجاوز الهاتف المحمول حدود أن يكون مجرد هاتف، وإنما أصبح جهاز 
كمبيوتر، وتلفزيون، وجريدة، ومكتبة، ومفكرة شخصية، وأحد الوسائط الجديدة 
في مجال التعليم والتعلم. ومن الخدمات التي يقدمها الهاتف؛ خدمة الرسائل 
القصيرة، خدمة الوسائط )MMS(، وخدمة الواب )WAP(، وخدمات الحزمة العامة 
للراديو )GPRS(، وخدمة البلوتوث )Bluetooth(، ومن المتوقع في األيام القادمة 
توافر خدمات أخرى عديدة في األجهزة المحمولة في ظل ظهور أجيال جديدة 
منها، وخاصة بعد أن تم إطالق تجارب جديدة تطّبق تقنية الجيل الرابع في الهواتف 
النقالة، وهذه التقنية ستؤدي باالرتقاء بالخدمات المتوافرة حاليًا مثل االتصاالت 
الخدمات  من  االستفادة  الضروري  من  أصبح  كما  والبيانات،  والنصوص  الصوتية 
السابقة وتوظيفها في أنظمة وإدارة الهاتف النقال، مما يزيد من فاعلية التعلم 

عن طريق الهاتف النقال )عبدالمنعم، 2017؛ الغامدي، 2017(.    
التعليمية  العملية  في  استخدامها  بدأ  التي  الحديثة  التقنيات  ومن 
 Bar هما  جزأين  من  تتكون  الكلمة  وهذه   )Barcode( الباركود  بتقنية  تعرف  ما 
للباركود  أنواع  عدة  ظهرت  وقد  البيانات،  ترميز  وتعني   Code و  شريط  وتعني 
السريعة  االستجابة  رمز  األنواع:   هذه  أشهر  ومن  واستخدامها  غرضها  بحسب 
صغيرة  بمربعات  ويتميز  الشكل  مربع  األبعاد  ثنائي  باركود  وهو   "QR Code"
وهي   ،Denso Wave لشركة  مسجلة  تجارية  عالمة  هو  النوع  وهذا  الزوايا،  في 
شركة تابعة لشركة تويوتا Toyota؛ والتي وضعت أصاًل رموز QR في عام 1994م 
كوسيلة لتحديد المركبات في عملية التصنيع الخاصة بها، وقد تم االستفادة من 
هذه التقنية وتوظيفها في العملية التعليمة وذلك عن طريق توظيف تطبيق 
الباركود اللتقاط الرموز الشريطية Barcode  الرقمية ونقلها في ملف أو ربطها 
التعليمي  االختبار  أو  بالمحتوى  الخاص  الرابط  عن  التعبير  ويتم  معين،  رابط  مع 
أو قد يكون على شكل مربع فيه مربعات صغيرة  على شكل خطوط شريطية، 

على الزوايا كما هي موضحة في الشكل )1(. 
 ،  )ISBN( للكتاب  الموحد  العالمي  الرقم  هو  للباركود  آخر  نوع  وهنالك 
ويتكون من 10 رموز رقمية ثم تطور إلى 13 رمزًا، ويستخدم لتتبع الكتب الورقية 
واإللكترونية على مستوى العالم، حيث تخزن الرموز الشريطية العمودية البيضاء 
رسمية  جهة  قبل  من  منشور  لكتاب  المخصص  الفريد  التعريف  رقم  والسوداء 
الثالث فهو رمز  النوع  أما  الدولية،  للكتاب  الموحد  العالمي  الرقم  لوكالة  تابعة 
باللونين  عمودية  بخطوط  ممثلة  رقمًا   12 من  ويتكون   ،)UPC( العالمي  المنتج 
تم  التي  المنتجات  لتتبع  وذلك   ، فقط  األرقام  لتخزين  تستخدم  واألسود  األبيض 

بيعها من خالل المتاجر عبر األنترنت أو المحالت )صالح، 2016(.   
الطالب  بين  التفاعل  طرق  إحدى  هي  التعليم  في  الباركود  تقنية  إن 
أو  التعليمي  بالمحتوى  وربطها  الكتب  في  الباركود  رموز  بإنشاء  والتكنولوجيا 
يمكن  بحيث  اإللكترونية،  االختبارات  أو  الصفية  األنشطة  أو  اإلضافية  المصادر 
الكاميرا  تطبيق  أو  األكواد  قارئ  بواسطة  المزيد  ومعرفة  المسح  للطالب 
اإلبداعية  واألفكار  االستخدامات  من  العديد  ظهرت  لقد  الذكية.  بالهواتف 
االستخدامات  ، ومن هذه  التعليم  الباركود في  توظيف  يمكن من خاللها  التي 
توظيف الباركود لتدريس اللغات األجنبية وتعليم طريقة نطق الكلمات الصعبة 
في اللغات األجنبية، من خالل إنشاء ملف صوتي يبين الطريقة الصحيحة لنطق 
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الكلمة، و رفعه إلى الويب، و من تم تحويل عنوان الويب الخاص به إلى باركود 
ثنائي األبعاد مربع الشكل يعرف بـ)رمز استجابة سريعة QR Code( وإدماجه بجانب 
الكلمة الصعبة، سواء في مقرر المادة أو كذلك في الواجبات المنزلية أو الوثائق 
التكميلية، كما أمكن توظيف تقنية الباركود في الفصل المعكوس، بحيث يقوم 
المعلم بتزويد الطالب برمز الباركود من نوع QR Code  بعد تحميل رابط االستماع 
الذي  الدرس  لتحضير  تعليمي  أو فيديو  العلمية،  المادة  تعليمي في  حوار  إلى 

سيتم مناقشته في الفصل ) الشائع والنصار، 2014(.    
ومن االستخدامات األخرى التي يمكن توظيف تقنية الباركود فيها هي 
خدمة االستعالم عبر الباركود في مكتبة المدرسة ليتم معرفة الكتب الموجودة 
فيها من خالل مسح الرمز عبر الهاتف الذكي، أو ربطه بموقع المدرسة لمعرفة 
وبياناتهم،  المدرسة  منسوبي  بأعداد  المتعلقة  واإلحصائيات  فيها  العاملين 
وكذلك ربط األنشطة والواجبات المدرسية واالختبارات اإللكترونية بباركود معين، 
وعبر  النقال  الهاتف  كاميرا  بواسطة  مسحه  خالل  من  إليها  الوصول  وسهولة 
كما   ،  reader QR Code مثل  الباركود  بقراءة  المتعلقة  الجوال  تطبيقات  إحدى 
يمكن للطلبة المتغيبين استدراك الدروس التي تغيبوا عنها وذلك من خالل قيام 
درايف  جوجل  مستند  شكل  على  الحصص  بهذه  الخاصة  الدروس  برفع  المعلم 
الويب الخاص  أو صفحات ويب أو أي حامل إلكتروني آخر، و من تم تحويل عنوان 
بالفصل  الخاصة  العرض  سبورة  على  وتثبيته   QR Code نوع  من  باركود  إلى  به 

الدراسي )صالح، 2016 (. 
 ،  QR Code      وفي الدروس العلمية يمكن للمعلم توظيف استخدام 
كأن يتم إلصاق رموز QR Code على مختلف أجزاء المجسمات التي تحاكي جسم 
اإلنسان، و التي تستخدم في مختبرات العلوم، بحيث يمكن مسح هذه الرموز من 
خالل الهواتف الذكية للطلبة للحصول على معلومات وافية عن العضو ووظائفه، 
رابط  تحويل  يمكن  الجغرافيا  الحال في دروس  بوسائط متعددة، وكذلك  معززة 
 Google Maps اإلحداثيات الجغرافية الذي يمكن الحصول عليه من خرائط جوجل
QR Code يتمكن الطالب من خالله االستفادة من كل  إلى رمز استجابة سريعة 

اإلمكانات الهامة التي توفرها خرائط جوجل )الشائع والنصار، 2014(.    
من  اإللكترونية  االختبارات  إلى  السابقة  الدراسات  بعض  أشارت  لقد 
التقليدية  باالختبارات  مقارنة  التعليمية  العملية  في  وتأثيرها  فاعليتها  حيث 
؛ دراسة عبدالسالم )2017( التي هدفت إلى معرفة فاعلية  الدراسات  ومن هذه 
االختبار اإللكتروني في عملية تقويم أداء االختبارات التحصيلية لدارسي الدفعة 
السابعة ماجستير تكنولوجيا التعليم مقارنة مع التقويم التقليدي ) ورقة وقلم(، 
الدراسة  ومعرفة مزايا االختبارات اإللكترونية وصعوبة تطبيقها. وتكونت عينة 
من )40 طالبًا( من طلبة الدفعة السابعة ماجستير تكنولوجيا التعليم تم توزيعهم 
ولتحقيق  طالبًا(،   20( وضابطة  طالبًا(،   20( تجريبية  متساويتين  مجموعتين  على 
هدف الدراسة التي اتبعت المنهج التجريبي والوصفي؛ استخدم الباحث خمسة 
النقاش،  ورقة مالحظة، مجموعة  تقويم،  استمارة  )اختبار،  البيانات  لجمع  أدوات 
األدوات  بيانات هذه  تحليل  بعد  النتائج  المحتوى(. وقد أظهرت  تحليل  واستمارة 
عند  التقليدي  االختبار  على  وتفوق  جيدة  نتائج  حقق  قد  اإللكتروني  االختبار  أن 

.)ɑ = 0.05(مستوى التذكر والفهم والتحليل، ومستوى الداللة
على  التعرف  إلى   هدفت  دراسة    )Hasanin,2017( حسنين  وأجرى 
اتجاهات طالب التعلم المفتوح حول االختبارات اإللكترونية، وتكونت عينة الدراسة 
من 283 طالب وطالبة من برنامج التربية في الجامعة العربية المفتوحة- األردن، 
ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث استبيانًا تم تطبيقه على عينة الدراسة، وقد 
االختبارات  استخدام  نحو  للطلبة  ميل  وجود  ؛  البيانات  تحليل  بعد  النتائج  أظهرت 
وسرعة  أدائها  لسهولة  نظرًا  الورقية  االختبارات  على  وتفضيلها  اإللكترونية، 
الزمان والمكان، وإمكانية استخدام الهواتف  ، والتحرر من قيود  النتيجة  إظهار 

توفير  بضرورة  الدراسة  وأوصت  اإللكترونية،  االختبارات  إجراء  في  المحمولة 
إجراء  للتوسع في  الالزمة  المناسبة  التحتية وتوفير األجهزة والبرمجيات  البنى 
مع  للتعامل  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطلبة  وتأهيل  اإللكترونية،  االختبارات 

االختبارات بكفاءة. 
تصورات  للكشف عن  دراسة هدفت   )2016( وعيادات  العمري  أجرى  كما 
االختبارات  استخدام  حول  اليرموك  جامعة  في  والطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء 
المحوسبة في التعليم، وتكونت عينة الدراسة من 120 عضو هيئة تدريس ومن 
380 طالبًا وطالبة في جامعة اليرموك باألردن، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، 
وبعد تطبيق أداة الدراسة عليهم )االستبيان( وتحليل نتائجه ؛ أظهرت النتائج أن 
تصورات أعضاء هيئة التدريس والطلبة جاءت بدرجة متوسطة، كما أشارت النتائج 
إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس والطلبة  
حول االختبارات المحوسبة في عملية التعليم تعزى لمتغير الحالة )طالب/ عضو 
المحوسبة  لالختبارات  تفضيلهم  أظهروا  الذين  الطلبة  ولصالح  التدريس(  هيئة 
الكليات  ولصالح  علمية(  انسانية/  )كليات  الكلية  ولمتغير  الورقية،  من  أكثر 

اإلنسانية .
 Hosseini,( وبغدارينا  العابدين  وزين  الحسني  أجراها  أخرى  دراسة  وفي 
ZainoAlabdeen, & Baghdarnia, 2014( هدفت إلى المقارنة بين نتائج اختبارين 
من نوع االختيار من متعدد في موضوع الفهم القرائي في أسلوبين مختلفين 
من أساليب االختبار )محوسب/  ورقة وقلم( لدى طلبة السنة األولى في جامعة 
تطبيق  بعد  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  اإلنجليزية،  اللغة  في  اإليرانية  طهران 
وتحليل بيانات أدوات الدراسة أن الطلبة يميلون إلى االختبارات الورقية أكثر من 
المحوسبة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على االتجاه واأللفة نحو جهاز 

الحاسوب في االختبارات المحوسبة .      
كما أجرى جنسن وجونسون )Jensen & Johnson,2002( دراسة هدفت 
التقليدي،  باالختبار  مقارنة  اإللكتروني  االختبار  نظام  فاعلية  عن  الكشف  إلى 
مجموعتين  إلى  تقسيمهم  تم  وطالبة  طالبًا   150 من  الدراسة  عينة  وتكونت 
متساويتين تجريبية وضابطة، وقد أظهرت نتائج التحليل مدى فاعلية نظام االختبار 
المجموعة  حققت  حيث  وقلم(،  )ورقة  التقليدي  باالختبار  مقارنة  اإللكتروني 
التجريبية )االختبار اإللكتروني( مستوى عال في التحصيل مقارنة بالضابطة التي 

استخدمت االختبار التقليدي.
االختبارات  فاعلية  إلى  أشارت  معظمها  أن  نجد  السابقة  الدراسات  من 
دراسة  باستثناء  التقليدية  باالختبارات  مقارنة  الطلبة  تحصيل  على  اإللكترونية 
 Hosseini, ZainoAlabdeen, & Baghdarnia,( وبغدارينا  العابدين  وزين  الحسني 
االختبارات  على  التقليدية  لالختبارات  الطلبة  تفضيل  إلى  أشارت  التي   )2014
اإللكترونية، في حين لم يعثر الباحثان على دراسات أشارت إلى استخدام الباركود 
عبر الهاتف الذكي في االختبارات المحوسبة وتأثيرها على التحصيل واالتجاهات، 
وهذا ما تفردت به الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة وسعت إلى 

تحقيقه.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
شهدت السنوات األخيرة تأثيرًا واسعًا لتقنيات وتطبيقات الحاسوب في 
المراحل التعليمية المختلفة في جميع دول العالم، وقد تمثل هذا التأثير بشكل 
كبير في استخدام تقنيات الحاسوب والمعلومات كأدوات تدريس وتعلم ومصادر 
توظيفها في  حيث  قلياًل من  التقنيات  تأثير هذه  يزال  ال  أنه  إال  العلمي،  للبحث 
أن  في  المتمثلة  الدراسة  بمشكلة  الباحثين  إحساس  جاء  هنا  ومن  االختبارات. 
ناحية توفير  الجامعات من  التقليدية يستنزف موارد  بالطريقة  تقديم االختبارات 
ورصد  للتصحيح  المعلم  من  وقتًا  تأخذ  أنها  كما  االختبار،  وطباعة  للطلبة  أوراق 

QR شكل )1( صورة توضيحية لباركود رمز االستجابة السريعة
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الدرجات، في حين أن االختبارات االلكترونية تعالج هذه العيوب؛ فهي توفر الوقت 
االختبار،  انتهاء  عند  مباشرة  ورصدها  وتصحيحها  االختبارات  تنفيذ  في  والجهد 
على  الطلبة  أداء  حول  بيانية  ورسوم  بإحصائيات  المساق  مدرس  تزود  أنها  كما 
االختبار. وللتغلب على أبرز الصعوبات التي تقلل من تنفيذ االختبارات اإللكترونية 
والمتمثلة بالحاجة لوجود أجهزة ومعامل حاسب جاءت فكرة توظيف استخدام 
الهاتف الذكي في تنفيذ االختبارات لإلسهام في تسهيل اختبار الطلبة وإنجازهم 
أجهزة  وجود  إلى  الحاجة  دون  ممكن  وقت  بأسرع  منهم  المطلوبة  للمهام 
كالتطبيقات  الذكي  الهاتف  تطبيقات  استغالل  على  والعمل  حاسب،  ومعامل 
المتعلقة بقراءة الباركود مثل )QR Read Barcode( والتي تتيح االستخدام اآلمن 
لالختبار وعلى درجة عالية من السرية. وقد جاءت هذه الدراسة لتتفرد في توظيف 
تقنية الباركود بطريقة جديدة قليلة الكلفة والجهد لتنفيذ االختبارات التحصيلية 
العربية  عمان  بجامعة  التربوية  العلوم  بكلية  الجامعية  المساقات  إحدى  في 
في األردن، ولتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة في المؤسسات التعليمية 
المختلفة على استخدام هذه التقنية لتسهيل تنفيذ االختبارات اإللكترونية من 
قبل الطلبة دون الحاجة ألجهزة الحاسب والتكيف معها، ويمكن تحديد مشكلة 

الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
السؤال األول: هل يختلف تحصيل الطلبة باختالف طريقة االختبار )اختبار 

الورقة والقلم/ االختبار اإللكتروني بالباركود عبر الهاتف الذكي(؟
اإللكتروني  االختبار  استخدام  نحو  الطلبة  اتجاهات  ما  الثاني:  السؤال 

بالباركود عبر الهاتف الذكي في اختبارات التحصيل الجامعية؟
نحو  التجريبية  المجموعة  طلبة  اتجاهات  تختلف  هل  الثالث:  السؤال 
استخدام االختبار اإللكتروني بالباركود عبر الهاتف الذكي في اختبارات التحصيل 

الجامعية باختالف الجنس؟

 حدود الدراسة ومحدداتها 
العليا  الدراسات  طلبة  على  الدراسة  هذه  تطبيق  تم  البشرية:  الحدود 

في كلية العلوم التربوية بجامعة عمان العربية.
الحدود الزمنية: تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من 

العام الدراسي )2018/ 2019(. 
الحدود المكانية: تم تطبيق هذا الدراسة في جامعة عمان العربية في 

األردن.

محددات الدراسة
األدوات  وثبات  صدق  بمدى  الدراسة  نتائج  تعميم  إمكانية  تتحدد 

المستخدمة ومدى صدق استجابة أفراد الدراسة.

أهمية الدراسة
تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

المتعلقة 	  بالبحوث  النظري  األدب  إثراء  في  الدراسة  هذه  تسهم  قد 
خصائصها  وبيان  الذكي،  الهاتف  عبر  بالباركود  اإللكترونية  باالختبارات 
هذه  وتطبيق  بناء  وكيفية  الورقية،  باالختبارات  مقارنة  وأهميتها 
الخاص  الباركود  وإنشاء  إلكترونية  روابط  وعمل  اإللكترونية،  االختبارات 
بكل اختبار، وإظهار فعالية االختبارات اإللكترونية بالباركود عبر الهاتف 
الذكي لدى طلبة الدراسات العليا في التخصصات التربوية في المرحلة 
سابقة  دراسات  في  له  اإلشارة  يتم  لم  الجانب  هذا  أن  حيث  الجامعية، 
الباحثين  من  المزيد  تشجيع  في  تسهم  قد  كما  الباحثين،  علم  حسب 

للتوجه بقيام المزيد من الدراسات المماثلة للدراسة الحالية.
في 	  القرار  متخذي  مساعدة  في  الدراسة  هذه  نتائج  تسهم  قد 

الهاتف  تطبيقات  باستخدام  االهتمام  على  التعليمية  المؤسسات 
الذكي في االختبارات التحصيلية، األمر الذي سيساهم في توفير الوقت 
عمليات  تحسين  أجل  من  والتطور  التقنية  ومواكبة  والتكلفة،  والجهد 
على  وتشجيعهم  وتقنياتها،  التعّلمية  التعليمية  للعملية  التقييم 
االختبارات  وبناء  إعداد  مجال  في  للمدرسين  المتخصصة  الدورات  عقد 
اإللكترونية  الويب  تطبيقات  على  باالعتماد  اإللكترونية  التحصيلية 
في  سيسهم  ما  وهذا  الذكي،  الهاتف  تطبيقات  خالل  من  وتنفيذها 
بنوعية  واالرتقاء  فيها  الطلبة  أداء  وتقييم  التعليمية  العملية  تطوير 

مخرجاتها. 

مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية 
االختبارات 	  بأنها  اإللكترونية  االختبارات  تعرف  اإللكترونية:  االختبارات 

عبر  الطالب  قبل  من  وتنفيذها  المدرس  قبل  من  عملها  يتم  التي 
بشكل  عنها  واإلجابه  إعداداها  تم  تقييم  أدوات  فهي  اآللي،  الحاسب 
خالل  من  عملها  تم  الدراسة  هذه  وفي   .)Broek, 2016( إلكتروني 
تطبيقات الويب )Google Docs( وإنشاء رابط إلكتروني خاص بها، ومن ثم 
يتمكن  بحيث  باركود  إلى  إلكتروني متخصص  باستخدام موقع  تحويله 
تطبيقات  أحد  خالل  من  اإللكتروني  االختبار  على  الدخول  من  الطلبة 
 QR barcode تطبيق  مثل  الباركود  بقراءة  المتعلقة  الذكي  الهاتف 

.reader
الباركود: هو نموذج بصري ُيمّثل بخطوط متجاورة ذات عرض ومسافات 	 

متغيرة، يعبر عن بيانات معينة لمنتج أو محتوى معين يمكن التعرف 
هذا  انشاء  ويتم  الضوئي،  الماسح  باستخدام  قراءته  خالل  من  عليه 
الروابط  بتحويل  خاصة  إلكترونية  مواقع  طريق  عن   Barcode النموذج 
هذا  قراءة  ويتم  متجاورة،  خطوط  شكل  على  باركود  إلى  اإللكترونية 
بقـراءة  الخاصة  الذكي  الهاتف  أو تطبيـقات  أجهـزة  الباركود من خالل 
)الشائع   )QR )QR barcode reader رمز  قارئ  تطبيـق  مثـل  األكواد، 
والنصار، 2014(. وفي الدراسة الحالية تم عمل باركود خاص للطلبة لرابط 
وتكليف  العلمي،  البحث  في  اإلحصاء  مساق  في  اإللكتروني  االختبار 
الطلبة بتحميل برنامج قارئ الباركود على هواتفهم الذكية ليتمكنوا 

من خالله الدخول على االختبار اإللكتروني الذي أعده الباحثان.
متطور 	  تشغيل  نظام  وفق  يعمل  محمول  جهاز  هو  الذكي:  الهاتف 

الشخصية  والحواسيب  التقليدية  الهواتف  خدمات  تقديم  بين  يمزج 
المعلومات والتواصل مع اآلخرين  للطلبة تلقي  تتيح  احترافية  بطريقة 
وإنجاز المهام المختلفة وتحميل التطبيقات الذكية المتوفره في متجر 

التطبيقات )عبد المنعم، 2017(. 
االتجاهات: حالة من االستعداد أو التأهب العصبي والنفسي تنتظم من 	 

لموضوع  استجابته  على  توجيهي  تأثير  ذات  وتكون  الفرد،  خبرة  خالل 
العليا  الدراسات  طلبة  بدافعية  إجرائيًا  وتعرف   .)2017 )ملحم،  محدد 
العربية نحو استخدام تطبيق  التربوية بجامعة عمان  العلوم  في كلية 
الباركود عبر الهاتف الذكي للدخول واالستجابة على االختبار اإللكتروني 
لمساق اإلحصاء في البحث العلمي وتم قياس ذلك في هذه الدراسة 
من خالل مجموع الدرجات التي حقققها الطلبة في مقياس االتجاهات 

المعّد من قبل الباحثين.

المنهجية وإجراءات الدراسة
الدراسة  التجريبي لمناسبته ألغراض  المنهج شبه  الدراسة  استخدمت 

الحالية

مجتمع الدراسة
كلية  في  العليا  الدراسات  طلبة  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكون 
طالب   220 عددهم  والبالغ   2019/2018 الجامعي  للعام  والنفسية  التربوية  العلوم 

وطالبة.

عينة الدراسة
في  شعبتين  يشكلون  وطالبة  طالبًا   )63( من  الدراسة  عينة  تكونت 
مساق اإلحصاء في البحث العلمي، جرى اختيار إحداهما عشوائيًا لتكون مجموعة 
تجريبية واألخرى ضابطة حيث استجاب أفراد المجموعة التجريبية والبالغ عددهم 
)33( طالبًا لالختبار اإللكتروني بالباركود عبر الهاتف الذكي، بينما استجاب أفراد 
المجموعة الضابطة لالختبار نفسه ولكن باستخدام الورقة والقلم وعددهم )30( 

طالبًا والجدول )1( يبين توزيع أفراد المجموعتين حسب الجنس.

أدوات الدراسة
اواًل: االختبار التحصيلي:

      تم بناء اختبار تحصيلي في مساق اإلحصاء في البحث العلمي، تكون 
في صورته النهائية من )20( فقرة، من نوع االختيار من متعدد، لكل فقرة أربعة 

بدائل، يختار منها الطالب بدياًل واحدًا فقط.

صدق محتوى االختبار:
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تم عرضه على مجموعة من  لالختبار  المحتوى  للتحقق من صدق       
المحكمين من ذوي االختصاص في اللغة العربية والقياس والتقويم والمناهج 
ضوء  في  التعديالت  إجراء  تم  وقد  محكمين،   7 عددهم  بلغ  التدريس  وطرق 

المالحظات التي أوردوها.

ثبات االختبار:
    للتحقق من ثبات االختبار التحصيلي تم تطبيقه على عينة استطالعية 
معامل  استخراج  وتم  الدراسة،  عينة  خارج  من  وطالبة  طالبًا   )25( من  تكونت 
وهي   )0.89( قيمته  بلغت  وقد  ألفا،  كرونباخ  معادلة  بداللة  الداخلي  االتساق 

مناسبة ألغراض الدراسة الحالية.

البحث  في  اإلحصاء  مساق  في  التحصيلي  االختبار  فقرات  خصائص 
العلمي:

الصعوبة  معامالت  استخراج  تم  االختبار  فقرات  خصائص  على  للتعرف   
والتمييز لهذه الفقرات، والجدول )3( يبين ذلك.

    يالحظ من الجدول )3( ان قيم معامالت الصعوبة قد تراوحت ما بين 
وهي   )0.70( و   )0.33( بين  ما  التمييز  معامالت  قيم  تراوحت  كما   ،)0.65( و   )0.29(

جميعها مناسبة ألغراض الدراسة.
اإللكترونية  االختبارات  استخدام  نحو  االتجاهات  مقياس  ثانيًا: 

بالباركود:
    تم بناء مقياس التجاهات الطلبة نحو استخدام االختبارات اإللكترونية 

الجدول )1( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

المجموع اإلناث الذكور المجموعة

33 18 15 التجريبية

30 20 10 الضابطة

الجدول)3( قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي

معامالت التمييز الفقرة  قيم معامالت  الصعوبة

0.63 0.42 1

0.45 0.44 2

0.56 0.48 3

0.69 0.53 4

0.47 0.50 5

0.60 0.33 6

0.70 0.61 7

0.45 0.52 8

0.54 0.56 9

0.40 0.30 10

0.58 0.57 11

0.51 0.59 12

0.33 0.44 13

0.60 0.39 14

0.45 0.57 15

0.34 0.29 16

0.40 0.54 17

0.43 0.65 18

0.63 0.44 19

0.59 0.43 20
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لألدب  الرجوع  بعد  وذلك  فقرة،   )25( فقراته  عدد  وبلغ  األولية  بصورته  بالباركود 
و  اإللكترونية  االختبارات  نحو  باالتجاهات  المتعلقة  السابقة  والدراسات  النظري 
Hasa- 2017؛ ،استخدام الهواتف الذكية في العملية التعليمية كدراسة )العزام 

nein, 2017؛ العمري وعيادات، 2016(.

صدق مقياس االتجاهات:
 صدق المحتوى:

على  عرضه  خالل  من  االتجاهات  مقياس  صدق  من  التحقق  تم        
مجموعة من المحكمين في اللغة العربية والقياس والتقويم والمناهج وطرق 
التدريس بلغ عددهم 7 محكمين، وتم إجراء التعديالت في ضوء المالحظات التي 
وردت من المحكمين والتعديل على الفقرات باإلضافة والحذف، وأصبح المقياس 

بصورته النهائية مكون من )20( فقرة.

مؤشرات صدق البناء لمقياس االتجاهات: 
ارتباط  معامالت  إيجاد  خالل  من  البناء  صدق  مؤشرات  من  التحقق  تم 

الفقرات مع الدرجة الكلية، والجدول )2( يبين ذلك.
يالحظ من الجدول )2( أن قيم معامالت االرتباط كانت أعلى من )0.30( مما 

يشير إلى تمتع اختبار اإلحصاء في البحث العلمي بصدق بناء مناسب.

ثبات مقياس االتجاهات:
     تم التحقق من ثبات مقياس االتجاهات من خالل تطبيقه على عينة 
استخراج  وتم  الدراسة  عينة  خارج  )25( طالبًا وطالبة من  تكونت من  استطالعية 
 )0.86( قيمته  بلغت  وقد  ألفا  كرونباخ  معادلة  بداللة  الداخلي  االتساق  معامل 

وهي مناسبة ألغراض الدراسة الحالية.

التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسي:
اختبار  تطبيق  خالل  من  الدراسة  مجموعتي  تكافؤ  من  التحقق  تم     
قبلي مكافئ لالختبار المقدم بالباركود عبر الهاتف الذكي، وتم استخراج اختبارت 

للعينات المستقلة كما في الجدول )4(:
     يالحظ من نتائج الجدول )4( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
بلغت  إذ  التحصيل،  اختبار  على  الدراسة  مجموعتي  ألداء  الحسابية  المتوسطات 
0.05( األمر الذي ُيشير   =  ɑ( وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى )قيمة ت )1.348

إلى تكافؤ أداء مجموعتي الدراسة.
تصحيح مقياس االتجاهات:

الجدول )2( قيم معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لمقياس االتجاهات

الفقرة معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة

0.52 1

0.51 2

0.61 3

0.45 4

0.50 5

0.48 6

0.42 7

0.46 8

0.45 9

0.80 10

0.40 11

0.42 12

0.49 13

0.60 14

0.54 15

0.70 16

0.36 17

0.35 18

0.34 19

0.33 20
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      تمت اإلجابة عن هذا المقياس وفق تدريج ليكرت الخماسي، وقد 
أعلى  تكون  وبالتالي  إيجابية،  و)21( فقرة  )4( فقرات سلبية  المقياس من  تكون 
درجة على هذا المقياس )125( وأدنى درجة )25( وقد تم الحكم على المتوسطات 

الحسابية لمقياس االتجاهات في ضوء المعادلة اآلتية:

)أعلى قيمة بالتدريج – أدنى قيمة بالتدريج(/3 = 1.33
وبالتالي يكون المستوى المنخفض )1 - 2.33(

والمستوى المتوسط )2.34 -3.67(
والمستوى المرتفع )3.68 – 5(.

إجراءات الدراسة: 
إعداد فقرات االختبار التحصيلي، والتحقق من صدقها وثباتها.	 
 	 Google Drive درايف  جوجل  نماذج  تطبيق  عبر  االختبار  فقرات  إدخال 

Document
إنشاء رابط إلكتروني لالختبار التحصيلي.	 
تنزيل الطلبة ألحد التطبيقات المتعلقة بقراءة رمز الباركود مثل تطبيق 	 

reader QR Barcode على هواتفهم الذكية.
تحويل الرابط اإللكتروني لالختبار إلى باركود إلكتروني من خالل موقع 	 

إلكتروني متخصص بذلك.
الزمني 	  الوقت  وتحديد  الطلبة  على  وتوزيعه  ورقيًا  الباركود  طباعة 

لالختبار.
بدء االختبار من خالل قيام الطلبة بمسح الباركود عبر هواتفهم الذكية 	 

وتحت إشراف المراقبين. 
تم االنتهاء من االختبار وظهور النتيجة لكل طالب بعد الضغط على خيار 	 

إرسال في نهاية االختبار.
بعد انتهاء االختبار من قبل الجميع وفق الزمن المحدد يعطى الطلبة 	 

اإلجابات  على  والتعرف  إلجاباتهم  راجعه  تغذية  لعمل  الكافي  الوقت 
الصحيحة والخاطئة لديهم.

تطبيق مقياس االتجاهات نحو استخدام االختبارات اإللكترونية بالباركود 	 
باستخدام  اختبرت  التي  التجريبية  المجموعة  على  الذكي  الهاتف  عبر 

االختبار اإللكتروني. 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج اإلجابة المتعلقة بالسؤال األول ومناقشته والذي ينص على: هل 	 

يختلف تحصيل الطلبة باختالف طريقة االختبار )اختبار الورقة والقلم/ 
االختبار اإللكتروني بالباركود عبر الهاتف الذكي(؟

وذلك  المستقلة،  للعينات  )ت(  اختبار  إيجاد  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
تبعًا  الطلبة  لتحصيل  الحسابية  المتوسطات  بين  الفرق  داللة  لفحص 
لطريقة تقديم االختبار )االختبار اإللكتروني بالباركود عبر الهاتف الذكي 

/ اختبار الورقة والقلم التقليدي(، والجدول )5( يبين ذلك.

يالحظ من نتائج الجدول )5( وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسطات 
الحسابية لتحصيل الطلبة تبعًا لطريقة تقديم االختبار، إذ بلغت قيمة ت )2.372( 
بالباركود  اإللكتروني  االختبار  ولصالح   )0.05  =ɑ( مستوى  عند  احصائيًا  دالة  وهي 
االسئلة  تعرض  والتي  االختبار  تقديم  طريقة  إلى  النتيجة  هذه  تعزى  وقد   ،
الذي  بطريقة مختلفة لكل طالب وعلى شكل سؤال منفرد في كل مرة األمر 
يجعل الطالب يركز ويبذل قصارى جهده في اإلجابة عن هذا السؤال، واالعتماد 
واستغالل  الوقت  تضييع  من  يمنعه  لالختبار  المحدد  الزمن  أن  كما  نفسه،  على 
كل دقيقة إذ إن االختبار بعد مضي الزمن المحدد يتوقف ويرسل النتيجة تلقائيًا 
تقديم  فإن ظروف  وبالتالي  اإلجابات،  بتغيير  للطالب  المساق وال يسمح  لمدرس 
تقل  الغش  احتمالية  أن  كما  الورقي،  االختبار  عن  تختلف  اإللكتروني  االختبار 
بشكل كبير نظرًا لعرض فقرات االختبار بشكل عشوائي لكل طالب، وقد اتفقت 
 Jensen( وجونسون  جنسن  دراسة  نتائج  مع  نسبيًا  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  نتائج 
Johnson,2002 &(؛ والتي أشارت نتائجها إلى تحسن أداء الطلبة على االختبارات 
كل  دراستي  نتائج  مع  اتفقت  كما  التقليدية،  االختبارات  مع  مقارنة  اإللكترونية 
من حسنين )Hasanien(  2017, وعبدالسالم )2017( واللتين أشارت نتائجهما إلى 
اختلفت  حين  في  الورقية،  باالختبارات  مقارنة  اإللكترونية  االختبارات  فعالية 
وبغدارينا  العابدين  وزين  الحسني  دراسة  نتائج  السؤال مع  اإلجابة عن هذا  نتائج 
بأن  نتائجها  أظهرت  والتي    )2014,Hosseini , ZainoAlabdeen,& Baghdarnia  (

الطلبة يميلون لالختبارات الورقية أكثر من اإللكترونية.
ينص على: 	  والذي  الثاني ومناقشته  الدراسة  اإلجابة عن سؤال  نتائج 

عبر  بالباركود  اإللكتروني  االختبار  استخدام  نحو  الطلبة  اتجاهات  ما 
الهاتف الذكي في اختبارات التحصيل الجامعية؟

    لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لفقرات مقياس اتجاهات طلبة مساق اإلحصاء في البحث العلمي نحو 

تقديم االختبار اإللكتروني بالباركود، والجدول )6( يبين ذلك.
التجاهات  الكلية  للدرجة  الحسابي  المتوسط  أن   )6( الجدول  نتائج  من  يالحظ 
الهاتف  عبر  بالباركود  اإللكتروني  االختبار  استخدام  نحو  العليا  الدراسات  طلبة 
االتجاهات  لمقياس  الكلي  الحسابي  المتوسط  بلغ  إذ  مرتفعة؛  جاءت  الذكي 
)3.72(، وجاءت في المرتبة األولى الفقرة )6( والتي نصت على " تم إنجاز االختبار 
اإللكتروني بشكل أسرع من التقليدي" بمتوسط حسابي )4.27( وانحراف معياري 
)0.92( وبدرجة مرتفعة، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة )7( والتي نصت على 
بمتوسط  اإللكتروني"،  االختبار  وإدارة  ضبط  المدرس  على  يصعب  أنه  أعتقد   "
حسابي )3.11( وانحراف معياري )0.89( وبدرجة متوسطة، وقد تعزى هذه النتيجة 
إلى أن طريقة عرض االختبار والتي تعرض األسئلة بطريقة منفردة لكل سؤال، 
األمر الذي يسمح للطالب بالتركيز على السؤال المعروض، واختيار البديل الصائب 
في  ساهمت  كلها  المناسبة  األلوان  واستخدام  االختبار  تنسيق  أن  كما  منها، 
أن  كما  لالختبارات،  التقليدية  النمطية  الصورة  عن  واالبتعاد  الطلبة،  انتباه  جذب 
هذه االختبارات تمتاز بسهولة أدائها وسرعة إظهار النتيجة، وخصوصًا في حال 
تزايد أعداد الطلبة في الشعبة الواحدة، حيث يتمكن المدرس من الحصول على 
نتائج الطلبة مباشرة بعد االنتهاء من االختبار على شكل ملف اكسل من خالل
Google Drive، وقد اتفقت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال مع نتائج دراسة العمري 

الجدول )4( نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لفحص تكافؤ المتوسطات الحسابية ألداء مجموعتي الدراسة

مستوى الداللة ت درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد طبيعة االختبار

0.624 1.348 61
2.73 18.69 33  اختبار بالباركود عبر الهاتف

2.81 18.03 30 اختبار الورقة والقلم التقليدي

الجدول )5( نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لتحصيل الطلبة تبعًا
 لطريقة تقديم االختبار )اختبار بالباركود/ اختبار تقليدي(

مستوى الداللة ت درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد طبيعة االختبار

0.021 2.372 61
3.70 20.21 33  االختبار اإللكتروني بالباركود

2.60 18.03 30 اختبار الورقة والقلم التقليدي
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وعيادات )2016( والتي أظهرت ميل الطلبة لالختبارات المقدمة بشكل إلكتروني، 
العابدين  وزين  الحسني  دراسة  نتائج  مع  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  نتائج  واختلفت 
أن  بينت  والتي    )Hosseini, ZainoAlabdeen, & Baghdarnia, 2014( وبغدارينا 
14  بمستوى   ،18  ،13 ،17 الفقرات  الورقية. كما جاءت  لالختبارات  يميلون  الطلبة 
على  سّهل  الباركود  استخدام  أن  إلى  بمجملها  أشارت  والتي  مرتفع  متوسط 
الطلبة  بأقل وقت ممكن، كما سهل على  الطلبة  توزيع األسئلة على  المدرس 
استخدام  فكرة  تعميم  في  ورغبتهم  وإنجازه،  اإللكتروني  االختبار  دخول  سرعة 
في  تسهم  أن  منها  يتوقع  النتيجة  وهذه  اإللكترونية؛  االختبارات  في  الباركود 
تشجيع المؤسسات التعليمية والمدرسين على استخدام وتوظيف الباركود عبر 
عدم  حال  في  وخصوصًا  الطلبة،  لدى  اإللكترونية  االختبارات  في  الذكي  الهاتف 

توافر أجهزة حاسب آلي أو ازدياد أعداد الطلبة في الشعبة الواحدة.
على: 	  ينص  والذي  ومناقشته  الثالث  الدراسة  سؤال  عن  اإلجابة  نتائج 

هل تختلف اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو استخدام االختبار 
التحصيل  اختبارات  في  الذكي  الهاتف  عبر  بالباركود  اإللكتروني 

الجامعية باختالف الجنس؟

المستقلة  للعينات  )ت(  اختبار  استخدام  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
والجدول )7( يبين ذلك.

بين  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود  عدم    )7( الجدول  نتائج  من  يالحظ 
نحو  التجريبية  المجموعة  في  الطلبة  اتجاهات  في  الحسابية  المتوسطات 
إذ  الجنس،  باختالف  الذكي  الهاتف  عبر  بالباركود  اإللكتروني  االختبار  استخدام 
بلغت قيمة "ت" )1.363-( وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.05(، ويعزو 
واإلناث  الذكور  من  كل  لها  تعرض  التي  الظروف  تشابه  إلى  ذلك  سبب  الباحثان 
أنهم في شعبة  اإللكتروني، حيث  االختبار  تنفيذ  التجريبية عند  المجموعة  في 
واحدة وقاموا بتنفيذ االختبار اإللكتروني في وقت ومكان واحد، وبالتالي كانت 
االتجاهات اإليجابية مرتفعة لكليهما دون وجود فرق بينهما في مستوى هذه 

االتجاهات.

الجدول )6( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات طلبة مساق اإلحصاء في البحث العلمي نحو االختبار 
اإللكتروني بالباركود مرتبة ترتيبًا تنازليًا

المستوى الرتبة  االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي نص الفقرة الرقم

مرتفع 1 .920 4.27 .تم إنجاز االختبار اإللكتروني بشكل أسرع من التقليدي -6

مرتفع 2 .930 4.03 .طريقة اإلجابة عن االختبارات اإللكترونية سهلة وحديثة -1

مرتفع 3 .960 3.99 .أشعر باإلثارة والحماس عند اإلجابة عن االختبارات اإللكترونية -8

مرتفع 4 1.06 3.97 .ال تناسب االختبارات اإللكترونية طلبة الدراسات العليا -12

مرتفع 5 .95 3.94 4- .تمكنت من مراجعة إجاباتي بعد االنتهاء من االختبار

مرتفع 5 1.05 3.94 11-   طريقة عرض فقرات االختبار بشكل منفرد أشعرني باالرتياح

مرتفع 7 .960 3.89 .يصعب علّي التساؤل واالستفسار من المدرس أثناء اإلجابة اإللكترونية -5

مرتفع 8 .91 3.86 . يساعد استخدام الباركود المدرس في توزيع االختبار بسهولة على الطلبة -17

مرتفع 9 .99 3.84 .سّهل استخدام الباركود علّي سرعة الدخول  لالختبار اإللكتروني -13

مرتفع 10 .930 3.83 .ساعدني استخدام الباركود في إنجاز االختبار اإللكتروني بسرعة -18

مرتفع 11 1.09 3.74 .اشعر بالحاجة لتعميم فكرة استخدام الباركود في االختبارات اإللكترونية -14

مرتفع 12 .940 3.74 .لم  تواجهني صعوبة في عملية مسح الباركود للدخول إلى االختبار -15

مرتفع 13 .910 3.74 .استخدام نظام الباركود باستخدام الجوال  يمنع الغش باالختبارات -16

مرتفع 14 .890 3.70 .تتيح لي االختبارات اإللكترونية معرفة النتيجة مباشرة بعد االنتهاء منها  -3

متوسط 15 .970 3.50 .تسّهل الحصول على درجة أعلى مقارنة باالختبارات التقليدية -9

متوسط 16 .970 3.50 .لم أشعر بوقت االختبار اإللكتروني أثناء اإلجابة عنه -19

متوسط 17 1.14 3.41 .استخدام الباركود عبر الجوال يزيد من فرصة تنفيذ االختبارات اإللكترونية -20 

متوسط 18 1.13 3.21 استخدام الباركود يستغرق وقتا أطول من االختبار التقليدي -2

متوسط 19 1.33 3.14 .أشعر بالرغبة في البقاء على استخدام االختبارات الورقية -10

متوسط 20 .890 3.11 . أعتقد أنه يصعب على المدرس ضبط وإدارة االختبار اإللكتروني -7

مرتفع 0.59 3.72 الدرجة الكلية
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التوصيات 
بناء على نتائج الدراسة الحالية، يوصي الباحثان بما يلي:

حوسبة 	  على  التدريس  هيئة  ألعضاء  التعليمية  المؤسسات  تشجيع 
االختبارات، واستخدام الهاتف الذكي وتطبيقاته في تنفيذ مساقاتهم 

الجامعية.
على 	  التعليمية  المؤسسات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  تدريب  ضرورة 

الهاتف  عبر  بالباركود  اإللكترونية  االختبارات  وتنفيذ  وتصميم  إعداد 
الذكي، وتشجيع الطلبة على التكيف معها.

استخدام 	  فاعلية  حول  والوصفية  التجريبية  الدراسات  من  المزيد  إجراء 
أعضاء  رضا  مستوى  عن  والكشف  التحصيلية،  االختبارات  في  الباركود 
استخدامها  عن  التعليمية  المؤسسات  في  والطلبة  التدريس  هيئة 

وتوظيفها في العملية التعليمية. 

المراجع العربية:
إنتاجها_. 1 تصميمها_  اإللكترونية،  المقررات   .)2009( الغريب.  اسماعيل، 

نشرها_ تطبيقها_ تقويمها، عالم الكتب، القاهرة، مصر.
والهواتف . 2 اإللكتروني  التعليم  استخدام  فاعلية   .)2014( رباب.  البالصي، 

الذكية في تحصيل طالبات االنتساب لكلية التربية وتنمية االتجاه نحوها، 
للمناهج وطرق  المصرية  للجمعية  الثالث والعشرون  العلمي  المؤتمر 

التدريس "تطوير المناهج: رؤى وتوجهات"، القاهرة، 202-174.
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