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 المستخلص

 لمستويات وفقا متوازنة تحريرية اختبارات تصميم فی تعليمی لبرنامج کمدخل خبير نظام تأثير"  على التعرف إلى البحث يهدف
 واحدة لمجموعة التجريبي التصميم بإستخدام التجريبي المنهج الباحث استخدم وقد ،"التدريس هيئة ألعضاء المعرفية بلوم

 .دمياط جامعة الرياضية التربية بکلية تدريس هيئة عضو( 05) على األساسية البحث عينة واشتملت والبعدی، القبلی بالقياس
 االتساق معايير زيادة إلى أدى مما اليدوية، الطريقة على الخبير بالنظام االختبارات تصميم تفوق إلى البحث نتائج وأشارت

 وتصحيح وتنفيذ اعداد فی المقترح الخبير النظام تطبيق تعميمويوصى الباحث ب .التقييم فی والعدالة والموثوقية والموضوعية
 انتاج سبيل فی للباحثين الدعم من المزيد الجامعات تقديمو  .الهجين التعلم لنظام والحاجة الرقمى التحول ظل فی االختبارات

 .النظم تلک انتاج تكلفة إلرتفاع نظرا التخصصات کافة فی الفعالة الخبيرة النظم من المزبد

 .االختبارات جودة - المعرفية المستويات - التعليم تکنولوجيا - المعرفي التحصيل: المفتاحية الكلمات

 

Abstract 

The research aims to identify “Effect of expert system as an entry for educational program on 

designing balanced written tests according to Bloom's levels of knowledge for staff faculty 

members”. The researcher used the experimental method using the experimental design of 

one group by pre and post measurement, and the basic research sample included (15) faculty 

members at the Faculty of Sports Education, Damietta University. The results of the research 

indicated the superiority of the test design of the expert system over the manual method, 

which led to an increase in the standards of consistency, objectivity, reliability and fairness in 

the evaluation. The researcher recommends circulating the application of the proposed expert 

system in preparing, implementing and marking tests in light of the digital transformation 

and the need for a hybrid learning system. Universities provide more support to researchers 

in order to produce more effective expert systems in all disciplines due to the high cost of 

producing these systems. 

Key words: Cognitive achievement - educational technology - knowledge levels - quality of 

tests. 
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 مقدمة البحث: أوالً 

تتنافس الدول المتقدمة في عصرنا الحالي بالبحث والتطوير في تقنيات الذكاء االصطناعي وتطبيقاتها في شتى 

النقل، الصحة، الفضاء، الطاقة المتجددة، المياه، التكنولوجيا، التعليم، البيئة، المرور، إدارة الموارد المادية والبشرية، : ميادين

 .  الحكومي، وتطوير حياة البشر لألفضل تحليل البيانات، االرتقاء باألداء

تعتبر األنظمة الخبيرة أحد تقنيات الذكاء االصطناعي، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة، من خالل تطبيق المعرفة و 

ت البشرية، وتتبع البيانات، لحل المشكالت التي تتطلب عادًة مهارات بشرية، كما ان النظم الخبيرة مفيدة جًدا في حل المشكال

 & Supriyanto & Widiaty)التعليمية، كما تساعد المعلمين وصانعي السياسات في دعم تحقيق األهداف التعليمية 

Abdullah & Mupitam, 2018). 

فالنظم الخبيرة هي فئة من برامج الحاسب لديها القدرة على تقديم النصح، التشخيص، الشرح، التصميم، التنبؤ، "

 .(Imriyas, 2009, pp4022)  ، وحل المشكالت المختلفة التي تحتاج الى خبراء بشريين لحلهاالتفسير، التخطيط والعرض

تستخدم عادة عندما تكون االحتماالت التي يجب النظر اليها كبيرة جدا لدرجة انه ال يمكن الوصول الى الحل األمثل و 

، مرقص)بعمليات البحث المباشر، وذلك ألن عملية البحث تأخذ وقتا طويال جدا، او تحتاج لخبير يساعد على اتخاذ القرار 

0101). 

االتصالية التعليمية المعرفية والتي تؤكد على عدم قدرة المتعلم بمفرده على معالجة ترتبط النظم الخبيرة بنظرية حيث 

جميع المعارف التي يحتاجها، ولهذا يعتمد على أفراد اخرين في القيام بجزء من هذه المهمة، فضال عن االعتماد على بعض 

 (2008 ت معالجة وتكوين المعنى للمعرفةمهما األدوات غير البشرية مثل قواعد البيانات الذكية التي تقوم بجزء اخر من

(Simoes & Gouveia,. 

على ضرورة توظيف النظم الخبيرة في التعليم، ألهميتها  (0105)أمين  ؛(0101)؛ مصطفى (0119)أحمد ويتفق كل من 

يجاد حلول للعديد من المشكالت التي تهدد الفرد والمجتمع  . في تطوير العقول البشرية وا 

، اء، تخزين وتوفير الخبراتتمكن الناس العاديين من القيام بعمل الخبر : النظم الخبيرة تتميز بمزايا عديدة أهمهاذلك ألن 

زيادة اإلنتاجية حيث تعمل بشكل أدق وأسرع من العنصر البشرى مما يؤدى الى تدنى األخطاء وتحسين جودة األداء، توفير 

يون، أكثر مرونة من الخبير البشرى لما توفره من بدائل، إمكانية نقل المعرفة إلى النفقات اليومية التي يطلبها الخبراء البشر 

 & Jaryani & Ibrahim & Daruis & Sahibudin غير متحيزة ومنطقية في قراراتهاأماكن متباعدة جغرافيا، كما أنها 

Rahman, 2011)) ؛((Liu & Rus, 2017. 

العمل : أن أهداف استخدام النظم الخبيرة في البيئات التعليمية هي ؛(0105) عبد السالم ؛(0110)لرزة اكما يشير كال من 

على تمثيل المعرفة وتخزينها وتحليلها، وسيلة الكتساب المعرفة اإلنسانية المتراكمة والخبرات العملية والتطبيقية وتحديثها 
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، تسهيل عملية التكامل بين العلوم، دعم القرارات والمحافظة عليها واستثمارها االستثمار األمثل، تجاوز مشاكل التلف والنقص

 .التربوية الهامة وتقديم حلول للمشكالت

ان النظم الخبيرة سيكون لها فائدة كبيرة في مجال التعليم ونقل المعرفة ليس فقط Stella & Madhu (0100 )حيث يؤكد 

 .والتعلم لتعليمللطالب بل أيضا ألعضاء هيئة التدريس، وتحسين وزيادة فعالية عملية ا

الموائمة بين : وتظهر الدراسات السابقة ان استخدام تطبيقات النظم الخبيرة كانت مفيدة في حل المشكالت التعليمية، منها 

 & Kaur & Agrawal & Singh الطالبتقييم أداء ، Van Hecke (0100) المناهج الدراسية مع المتطلبات المهنية

Jain  (0101) ، اإلرشاد التربوي والمهنيEl Haji & Azmani & El Harzli (0101)، تقويم المقررات الدراسية 

Muntean (0100)تحسين كفاءة عملية التدريس والتعلم ،Stella and Madhu (0100)تطوير االختبارات عبر االنترنت ، 

Simsek & Balaban & Ergin (0109) الروضة، ودعم أداء معلمي Murphy (0109 .) تعدد ويتضح مما سبق

 .، واالرتقاء بهاتحقيق األهداف التعليمية استخدام العديد من تطبيقات النظم الخبيرة في التعليم، من أجل دعم

، أنه ينبغي على مؤسسات التعليم العالي استخدام وتوظيف وتطويع الحاسوب (0100) محمدويتفق الباحث مع 
حوسبة السحابية، الفصول اإللكترونية، النظم الخبيرة، البيانات الضخمة والتنقيب عن وبرامجه الحديثة والمتطورة مثل ال

 .وعمليات التقويم البيانات، لمصلحة المواد الدراسية والتعليم

عادة تشكيل  فالتقدم التقني أدى الى إعادة النظر في األدوات المستخدمة في التقويم داخل المؤسسات التعليمية وا 
االرتقاء بمستوى جودة االختبارات في الجامعات يساهم في خلق ظروف مواتيه لالبتكار ، فتبارات والمقاييسالكثير من االخ

 (.0101الحسينى، ( )0100الزامل، )، (0101الخزى ) لوفاء بمتطلبات واحتياجات الطالبواالبداع وا

 مشكلة البحث: ثانيا  

ان االختبارات هي أحد األركان األساسية Timakova & Bakon (0108 ) ؛(0108) عبدالمحسنكال من  يشير
في العملية التعليمية، فمحتوى أوراق االمتحان هو المعيار الرئيسي لضمان مستوى جودة التعليم للطالب، حيث تزودنا ببيانات 

هدافها، تقييم أداء يستند اليها في تحديد مستوى كفاءة الطالب والمعلم والمنهج، ومدى نجاح العملية التعليمية في تحقيق أ
 .ون بها وفقا لقدراتهم وامكاناتهموتصنيف الطالب بما يساهم في تحديد مسار الطالب وتخصصاتهم الدراسية التي سيلتحق

أن معظم االختبارات ال يزال يتم التعامل معها يدوًيا، حيث يتسبب ذلك  Sofield (0111) وعلى الرغم من ذلك يؤكد
هدار ا لموارد لشراء وتخزين السجالت الورقية، حدوث أخطاء إمالئية وتكرار البيانات؛ ويزيد ذلك من عبء في استهالك الوقت وا 

 . العمل مضروًبا في عدد المواد التي يجب على كل معلم تقييمها خالل الصف الدراسي

 راسة محمددكما تظهر الدراسات السابقة ان هناك قصورًا لدى بعض المعلمين عند بناء االختبارات، حيث تشير 
، إلى أن معظم أنواع االختبارات التي كانت قيد الدراسة ال تحقق النواتج التعليمية المفروضة، وتقتصر على قياس (0110)

، إلى أن االختبارات تفتقر الى الموضوعية وعدم الدقة ويشوبها (0100) دراسة األميراألهداف المعرفية الدنيا، كما تشير 
، أن تصميم االختبارات بالطريقة اليدوية تعتبر مهمة شاقة، وعماًل Timakova & Bakon (0108) األخطاء، وأكدت دراسة
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 مماًل يستغرق وقتا طويال، ويصعب تحقيق التوازن في أنواع األسئلة التي تتطلب مستويات مختلفة، كما أوضحت احدث دراسة
 .تحتاج لوقت كبير بالطريقة اليدوية مصممةال االختباراتفي  إعداد أسئلة المستويات المعرفية العليا نا ،(0101)الحسينى 

فالواقع ان هناك آليات ومناهج تهدف إلى تسهيل مهمة تصميم االختبارات، ولكن هذه اإلجراءات ال يمكن أن تحل 

 (.Oliver, 2015)محل حكم الخبراء بل تكمله 

 ؛(0101) ؛ الحسينىTimakova & Bakon (0108) ؛(0108)صادق كال من؛  توصى دراسةفى هذا الصدد و 

بضرورة اعداد برنامج خبير لتصميم االختبارات التحريرية، يكون بديل للطريقة اليدوية التي يمارسها األكاديميون، تناسب كافة 

ية، أعضاء هيئة التدريس، تساعد على تجاوز األخطاء من أجل انتاج أوراق امتحانات عالية الجودة، تحقق الموضوعية والشفاف

تضمن التوازن، تتيح التبديل العشوائي في اختيار األسئلة من قاعدة البيانات، وبالتالي تسهم في الحصول على ورقة إمتحانية 

 .تناسب جميع الطالب، توفر الوقت، الجهد والموارد بنقرات بسيطة بالكمبيوتر

وأعضاء هيئة التدريس من مختلف ( م والطالبالعميد، وكيل الكلية لشئون التعلي)وبإجراء المقابلة مع إدارة الكلية 

التخصصات الستبيان مدى أهمية وجود النظام الخبير المقترح، فقد أكدوا الحاجة لوجود نظام خبير يسهل من عمل أعضاء 

 .هيئة التدريس في تصميم االختبارات

، Marzukhi & Sulaiman (0101) ،(0103)بغدادي ، (0111) الدامغ وتتفق تلك النتيجة مع دراسة كال من

، حيث أشاروا إلى أن االختبارات المعدة الكترونيا تمكن المعلم من انتاج اختبارات جيدة، مناسبة، تمتاز بالسرعة (0108)الزامل 

 .في البناء والتصميم، خالية من األخطاء المطبعية

بطت بين النظم الخبيرة واالختبارات وبالرجوع للدراسات السابقة في مجال التربية الرياضية لم يجد الباحث دراسات ر 

تأثير نظام خبير كمدخل " تكون هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تبحث في  -في حدود علم الباحث  -التحريرية، وبالتالي 

ن ، بهدف تحسي"لبرنامج تعليمي في تصميم اختبارات تحريرية متوازنة وفقا لمستويات بلوم المعرفية ألعضاء هيئة التدريس

 .وتطوير طرق اعداد االختبارات التحريرية للتغلب على مشاكل اإلعداد اليدوي لالختبارات

 

 هدف البحث: ثالثا

تأثير نظام خبير كمدخل لبرنامج تعليمي في تصميم اختبارات تحريرية متوازنة وفقا  "يهدف البحث إلى التعرف على 
 :من خالل، وذلك "لمستويات بلوم المعرفية ألعضاء هيئة التدريس

 .بناء نظام الخبير لتصميم اختبارات تحريرية متوازنة وفقا لمستويات بلوم المعرفية .0
تحليل التوازن في االختبارات التحريرية التي صممها أعضاء هيئة التدريس بالطريقة اليدوية وفقا لجدول مواصفات اإلختبارات  .0

 .التحريرية
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صممها أعضاء هيئة التدريس بعد استخدام النظام الخبير وفقا لجدول مواصفات تحليل التوازن في االختبارات التحريرية التي  .3
 .اإلختبارات التحريرية

إيجاد الفروق بين االختبارات التحريرية التي صممها أعضاء هيئة التدريس بالطريقة اليدوية واالختبارات التحريرية المصممة  .1
 .بالنظام الخبير

 فروض البحث: رابعا

 :حث يفترض الباحث ما يليمن خالل هدف الب

توجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي بين توازن المستويات المعرفية فى االختبارات التحريرية التي صممها أعضاء هيئة  .0
 . التدريس بالطريقة اليدوية وجدول المواصفات

االختبارات التحريرية التي صممها أعضاء هيئة  ال توجد فروق دالة إحصائيا في القياس البعدي بين توازن المستويات المعرفية في .0
 .التدريس باستخدام النظام الخبير وجدول المواصفات

لالختبارات التحريرية التي صممها أعضاء ( البعدي -القبلي )توجد فروق دالة احصائيا بين توازن المستويات المعرفية في القياسين  .3
 .اختبارات النظام الخبير( القياس البعدي)لصالح ير هيئة التدريس بالطريقة اليدوية و بالنظام الخب

 أهمية البحث: خامسا

 :يمكن أن يساهم هذا البحث في

التطوير المستمر لمهارات أعضاء هيئة التدريس الستخدام ودمج وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء االصطناعي في العملية  .0
 .التعليمية

بالطريقة اليدوية، وتصميم اختبارات تحريرية متوازنة توفر الوقت والجهد التغلب على صعوبات تصميم اختبارات تحريرية  .0
 .والموضوعية والموارد

 .فتح قنوات بحثية جديدة الستخدام النظم الخبيرة في كل مراحل العملية التعليمية .3

 مصطلحات البحث: سادسا

 : النظام الخبير .0
يستخدم قاعدة  التصرف كخبير بشري في مجال معين،برنامج كمبيوتر يحاول : "Stella & Madhu (0100)يعرفه  -

معرفية من الخبرة البشرية لحل المشكالت، ويمثل النظام الخبير المعرفة والخبرة كبيانات أو قواعد داخل الكمبيوتر، يمكن 
 .استدعاء هذه القواعد والبيانات عند الحاجة لحل المشكلة

رنامج كمبيوتر يحتوي على أنماط مختلفة من األسئلة لقياس المستويات ب: بأنه 0ويعرف الباحث النظام الخبير إجرائياً  -
المعرفية لبلوم في بنوك أسئلة، تم تصميمها مسبقا من قبل الخبراء، لمعاونة األكاديميين على التحكم في تصميم عدد كبير 

 . بتوازن وثبات وصدق وموضوعيةمن االختبارات التحريرية خالية من األخطاء المطبعية أو تكرار األسئلة، بسرعة ودقة، 
  :التحريريةاالختبارات  .2

                                                           
 
 تعريف إجرائي 
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أكمل، مقال، اختيار )أسئلة يجيب عليها الطالب بالورقة والقلم، أعدت في شكل أسئلة : بأنها( 0101)الحسينى يعرفها  -
الذي  بهدف الحصول على استجابات محددة تساعد المعلم في التعرف على المستوى المعرفي( من متعدد، صح وخطأ، إلخ

 .اكتسبه الطالب من المادة التعليمية

  :البحثاجراءت : بعاسا

 :تم استخداموفقا إلجراءات البحث  :المنهج المستخدم .0
بإستخدام التصميم التجريبي بالقياس القبلي والبعدي لمجموعة واحدة، ومقارنة درجات القياسين : المنهج شبه التجريبي -

نظام خبير على تصميم وذلك لتبين أثر ال( 0999) راتبإليه كال من عالوى و إلختبار داللة الفروق وفقا لما أشار 
 .االختبارات التحريرية وفقا لمستويات بلوم المعرفية ألعضاء هيئة التدريس

 ( 0)جدول 
 التصميم التجريبي للبحث

 المجموعة التجريبية
 التدريس بالطريقة اليدويةتحليل التوازن في اإلختبارات التي صممها أعضاء هيئة  التطبيق القبلي
 النظام الخبيرتطبيق البرنامج التعليمي باستخدام  المعالجة

 تحليل التوازن في اإلختبارات التي صممها أعضاء هيئة التدريس بالنظام الخبير التطبيق البعدي

 .دمياطالتربية الرياضية جامعة  بكلية أعضاء هيئة التدريس: مجتمع البحث .2

عينة البحث على بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة دمياط، بعد أخذ الموافقات اشتملت  :العينة .3
، حيث تم تحديد عينة البحث بالطريقة العمدية وهم القائمين بتدريس المقررات الدراسية (0)اإلدارية الالزمة، مرفق 

 :، وذلك لألسباب التالية(0)الخاصة بالفرقة األولى، مرفق 

 .افق شكل ونمط األسئلة مع األسئلة المعدة من قبل الباحث داخل النظام الخبيرتو  -

  (.جدول مواصفات اإلختبارات التحريرية للفرقة األولى)لكي يكون المحك واحد وهو  -

 (0)جدول 

 مجتمع وعينة البحث

 15 أعضاء هيئة تدريس بالكلية مجتمع البحث
 00 مقررات بالفرقة األولىأعضاء هيئة التدريس  العينة األساسية

 3 العينة االستطالعية
 05 إجمالي عدد العينة

 00 للرياضات الفردية واأللعاب الجماعية( قيد البحث)ختبارات اال

 .في التربية الرياضية مساعدين أساتذةأساتذة،  :والمحكمين الخبراء .4
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة .5
 .التكرارات والنسب المئوية للمستويات المعرفيةلحساب : التكرار والنسب المئوية .أ 
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 (.0كا)اختبار  .ب 

 : جمع البياناتأدوات  .7
 .استمارات استطالع رأى الخبراء والمحكمين .أ 

 .(0101) الباحث الحسينىمن اعداد : التحريرية بطاقة تحليل االختبارات .ب 

 :جدول مواصفات اإلختبارات التحريرية للفرقة األولى .ج 

 (3)جدول 
 النسبية للمستويات المعرفية في االختبارات التحريريةاألوزان 

 المجموع التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم المعرفة الصفوف الدراسية

 %011 %01 %01 %01 %01 %01 %31 األول

 :خطوات تطبيق البحث .0

 .االطالع على الدراسات السابقة بهدف تحديد طرق تصميم وبناء النظام الخبير .أ 

أعضاء هيئة إجراء القياس القبلي من خالل تحليل توازن المستويات المعرفية في االختبارات التحريرية التي صممها  .ب 
 .بالطريقة اليدوية التدريس

 (.أعضاء هيئة التدريس)تطبيق استخدام النظام الخبير مع عينة البحث  .ج 

أعضاء هيئة التدريس إجراء القياس البعدي من خالل توازن المستويات المعرفية في االختبارات التحريرية التي صممها  .د 
 .باستخدام النظام الخبير

 .إيجاد الفروق بين االختبارات التحريرية الُمصممة بالطريقة اليدوية وبالنظام الخبير .ه 
 .عرض ومناقشة النتائج .و 
 .التوصيات والمقترحات .ز 

 :انت كما يليوك

 :االطالع على الدراسات السابقة بهدف التعرف على طرق تصميم وبناء النظام الخبير .أ 

وعبد  ، البسيوني(0110)، الباتع (0111)محمد : تم اإلطالع على نماذج تصميم التعليم والتدريب اإللكتروني عند كل من
 .(0108) صادق، (0101) اغب، ر (0105)عبد السالم  ،(0100) ، حربا(0118)الرازق ومطر 

 :وبناء عليه وضع الباحث نموذج مناسب لطبيعة البحث، كما بالشكل التالي

 .مرحلة تحليل احتياجات العينة وتحديد الهدف واإلمكانات والخبرات .0
 .مرحلة التصميم وتخطيط النظام .0



161 
 

 .مرحلة التنفيذ واإلنتاج .3
 .مرحلة التجريب والتقويم .1
 .مرحلة النشر واالستخدام .5

 :يلي توضيح لما تم في مراحل تصميم النظام الخبيروفيما 

 : مرحلة تحليل العينة وتحديد الهدف واإلمكانات والخبرات .0
  تم تحديد أفراد العينة وهم أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الرياضات الجماعية واأللعاب الفردية لطالب الفرقة

 .األولى
  عدم القدرة على تصميم اختبارات متوازنة وفقا لمستويات بلوم المعرفيةتم تحديد أوجه النقص لديهم والتي تمثلت في. 
 تم تحديد الموارد المادية واإلمكانات المطلوبة وتمثلت في أجهزة كمبيوتر بمعمل الكلية. 

صح وخطأ، أكمل، )، في صورة (0113)كما أشار زيتون تم وضع أسئلة من اعداد الباحث في أشكال مقالية وموضوعية 
 .(معرفة، فهم، تطبيق، تحليل، تركيب، تقويم)لقياس المستويات المعرفية (. يار من متعدد، توضيح الصور واالشكالاالخت

 حيث احتوى على (. 3)مرفق . تم استطالع رأى الخبراء في أسئلة النظام الخبير، لحذف واضافة وتعديل ما يروه مناسبا
 : سؤال كانت كما يلي( 035)عدد 
 (01 ) ( 03)سؤال للتركيب، ( 05)سؤال للتحليل، ( 08)سؤال للتطبيق، ( 05)سؤال للفهم، ( 01)للمعرفة، سؤال

 .سؤال للتقويم
  حيث احتوى (1)تم التوصل إلى الشكل النهائي ألسئلة النظام الخبير، بعد التعديل واإلضافة وفقا ألراء الخبراء، مرفق ،

 : سؤال كانت كما يلي( 083)على عدد أسئلة 
 (30 ) ،( 01)سؤال للتركيب، ( 31)سؤال للتحليل، ( 30)سؤال للتطبيق، ( 30)سؤال للفهم، ( 31)سؤال للمعرفة

 .سؤال لتقويم
 :مرحلة التصميم وتخطيط النظام .0

  البرنامج األنسب إلعداد النظام ( بمركز التعليم اإللكتروني بجامعة المنصورة)في هذه المرحلة حدد الباحث مع المهندس
منزلية، )وفقا للهدف من البحث واإلمكانات المتوفرة ألعضاء هيئة التدريس، والظروف المتغيرة عن أسلوب الدراسة الخبير، 

 :كما يلي( عبر االنترنت
  تم تحديد عدد من البرامج الخاصة بتصميم النظام الخبير التي لها القدرة على   التحليل والتصميم مثل البرامج

 (Author ware, Course lab, Adobe Flash, Visual Basic) :التالية
 كما أن هناك العديد من البرامج المتخصصة في تصميم اإلختبارات مثل: 

(Wonder Share Quiz Creator, Qedoc Quiz Maker, Easy Test Maker, My Studio, Quiz Biz, My 

Quiz Creator, Google Docs, Quiz Box, Class maker, Quiz Creator) (0111محمد، )، (0101 راغب،) . 
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 تاحته لالستخدام عبر االنترنت، نظرا لظروف انتشار فيرس كورونا المستجد  تم تصميم البرنامج وا 
 Covid-19 والتعامل مع نظم  االختبارات في المستقبل عبر شبكة االنترنت( تصميم، تنفيذ، تصحيح)، واحتمالية ان يتم

 .المقررات ونظم اإلختبارات إلكترونيا
  اعداد نموذج هيكلي للنظام الخبير من خاللتم: 

 تخطيط الشاشات والواجهات الخاصة بالنظام وتحديد خط سير المستخدم وفقا للنظام. 
 تم وضع أنماط استخدام البرنامج وصالحياتها وكانت كما يلي: 

o  (.مستخدم، مدير البرنامج، زائر)الدخول بصفة 
  وكذلك المهندس، من أجل تسهيل االتصال واالستفسار وحل (الباحث)تم إضافة أيقونة للتواصل مع مدير البرنامج ،

 .المشكالت والتوجيه واإلرشاد لالستخدام األمثل للنظام
  تم إضافة أيقونة خاصة بالخبرات على شكل أسئلة وأجوبة، وتم وضع فيه كافة الخبرات التي تساعد على تصميم

 .معرفيةأسئلة من أنماط مختلفة لقياس جميع المستويات ال
 :مرحلة التنفيذ واإلنتاج .3

  فى هذه المرحلة قام المهندس المختص بتحويل وبرمجة اإلجراءات والمعلومات والخطط وألية العمل للنظام الخبير إلى
 .شاشات والسيناريو وبرنامج حاسوبي

 تم رفع بنك األسئلة، األسئلة واألجوبة الشائعة المعاونة على تصميم ورقة األسئلة. 
  إتاحة ألية االختيار العشوائي من بنك األسئلة، بما يسمح بإنتاج صور غير متكررة من االختبارات لنفس المقررتم. 
  تم اعداد النظام الخبير باإلبحار غير الخطى(Non – Linear Model). 
 تم تحديد اإلجراءات األمنية، لتأمين النظام، وأخذ النسخ االحتياطية. 

 :مرحلة التجريب والتقويم .1
  في هذه المرحلة قام الباحث بعرض النظام على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم والمناهج

، حيث نصحوا بوضع مقدمة عامة عن النظام، توضيح (5)وطرق التدريس والتقويم والقياس إلبداء الرأي والتقويم، مرفق 
 . ي لالستخدامالهدف من استخدام النظام، ووضع فيديو استرشاد

  أعضاء هيئة تدريس، ( 3)وكانت مكونة من ( المستخدمين)كما قام الباحث بتجريب البرنامج على عينة استطالعية
 :إليضاح طريقة االستخدام، وتحديد الصعوبات او المعوقات ان وجدت، حيث نصح عينة االستطالع بعد التجريب بما يلي

 مي خاص بكل عضو هيئة تدريس، بما يوفر مرونة في النظام الخبير، لكي امكانية إضافة أسئلة داخل كل مقرر تعلي
 .يكون دائما قابل للتطوير من قبل المستخدم

 قام الباحث بالرجوع للمهندس المختص واجراء التعديالت في ضوء أراء الخبراء والعينة االستطالعية. 
 :مرحلة النشر واالستخدام .5
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: في هذه المرحلة قام الباحث بإتاحة البرنامج التعليمي باستخدام النظام الخبير لعينة البحث الستخدامه على الموقع التالي
https://quiz33.gnomio.com/login/index.php 

ة النتائج للتعرف على أثر استخدامه على تصميم اختبارات التحريرية متوازنة وفقا لمستويات بلوم المعرفية، وتم معالج
 (.1)إحصائيا، مرفق الصورة النهائية للنظام الخبير، مرفق 

أعضاء هيئة إجراء القياس القبلي من خالل تحليل توازن المستويات المعرفية في االختبارات التحريرية التي صممها  .ب 
 .بالطريقة اليدوية التدريس

م، حيث تمت المقابلة في المكتب الخاص 0101/  8/  00-8تم اجراء المقابلة مع أعضاء هيئة التدريس في الفترة من 
بسيادتهم وطلب منهم ان يصمموا اختبار في المقرر الخاص بهم وفقا لجدول مواصفات الفرقة األولى، وتم تحليل التوازن داخل 

 .االختبارات المصممة يدويا، ومقارنتها بجدول المواصفات إليجاد الفروق

 النظام الخبير تطبيق البرنامج التعليمي بإستخدام .ج 

/  8/ 00تم اجراء عدة جلسات تدريب مع أعضاء هيئة التدريس بمعمل الحاسب األلى بالكلية لمدة شهر في الفترة من 
م، للتدريب على استخدام برنامج النظام الخبير، حيث تم شرح البرنامج وكيفية استخدامه 0101/  9/  00إلى  0101

االختبارات وبناء بنوك األسئلة وتصنيفها وطرق استدعائها بالنسب المطلوبة في ومميزاته، وامكاناته، وطريقة تصميم 
 .االختبارات

باستخدام  أعضاء هيئة التدريسإجراء القياس البعدي من خالل تحليل التوازن في االختبارات التحريرية التي صممها  .د 
 .النظام الخبير

م، وطلب 0101/  9/  31-08الحاسب األلى بالكلية في الفترة من تم اجراء المقابلة مع أعضاء هيئة التدريس بمعمل 
منهم تصميم اختبارات في المقررات الخاصة بهم وفقا لجدول مواصفات الفرقة األولى، وتم تحليل التوازن داخل االختبارات 

 .المصممة بواسطة النظام الخبير، ومقارنتها بجدول المواصفات إليجاد الفروق

 .االختبارات التحريرية الُمصممة بالطريقة اليدوية وبالنظام الخبير إيجاد الفروق بين .ه 

( 0كا)اختبار  spss v20تم إيجاد الفروق بين القياس القبلي والبعدي بإستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 .لتحليل نتائج البحث وتفسيرها

 .عرض ومناقشة النتائج .و 

 :عرض ومناقشة صحة الفرض األول .0
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توجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي بين توازن المستويات المعرفية في "للتأكد من صحة الفرض االول والقائل انه 

قام الباحث ". االختبارات التحريرية التي صممها أعضاء هيئة التدريس بالطريقة اليدوية وجدول مواصفات اإلختبارات التحريرية

 .القياس القبلي بين اإلختبارات التحريرية المصممة يدويا وجدول المواصفات كما في الجدول التاليبإيجاد داللة الفروق فى 

 (1)جدول 
 داللة الفروق فى القياس القبلي بين اإلختبارات التحريرية المصممة يدويا وجدول المواصفات

 النسبة المتوقعة  المستويات المعرفية
 (جدول المواصفات)

 المشاهدات
 (اإلختبارات اليدوية)

 النسبة المشاهدة
 (اإلختبارات اليدوية)

 (0كا)قيمة 

 15.13 03 31.11 المعرفة

58.11 

 33.05 51 01.11 الفهم
 00.51 01 01.11 التطبيق
 3.05 1 01.11 التحليل
 0.51 1 01.11 التركيب
 0.88 3 01.11 التقويم

 0قيمة كا
 00.101( = 1.15، 5) ج

والنسبة المشاهدة ( جدول المواصفات)وجود فروق دالة احصائيَا بين النسبة المتوقعة ( 1)جدول يتضح من 

الجدولية عند مستوى ( 0كا)وهي أكبر من قيمة  58.11المحسوبة تساوى ( 0كا)حيث كانت قيمة ( اإلختبارات اليدوية)

في االختبارات المصممة بالطريقة اليدوية وفقا لجدول مما يثبت عدم التوازن في المستويات المعرفية بالشكل المطلوب ( 1.15)

 .المواصفات

 

 (0)شكل 
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 فروق القياس القبلي بين االختبارات المصممة يدويا وجدول مواصفات االختبارات التحريرية

وجود تفاوت الفروق في نسب المستويات المعرفية بنسب أكبر أو أقل من النسب المطلوبة في ( 0)كما يتضح من شكل 
عدد أكبر من النسبة المطلوبة في %( 03.8)، ومستوى الفهم %(05.1)جدول المواصفات، حيث حصل مستوى المعرفة على 

بسبب ان مستويات المعرفة والفهم في جدول المواصفات، ويرجع الباحث الفروق بصورة أكبر من المطلوب جدول المواصفات، 
بينما اإلختبارات التحريرية، وتتعدد أشكال تصميم األسئلة بتلك المستويات،  من المستويات األكثر معرفة وانتشارا وتكرارا في

عدد أقل من النسبة المطلوبة في %( 8.0)، التقويم %(0.5)، التركيب %(1.0)، التحليل %(0.5)حصل مستويات التطبيق 
 .جدول المواصفات

ب ان مستويات التطبيق، التحليل، التركيب بسب في جدول المواصفات،ويرجع الباحث الفروق بنسبة أقل من المطلوب 
عداد أسئلة تلك المستويات يحتاج وقت ومجهود  والتقويم من المستويات األقل معرفة وانتشارا وتكرارا في اإلختبارات التحريرية، وا 

 .ودقة لقياس المستوى بصورة صحيحة

بالنسب المطلوبة بالطريقة اليدوية في تصميم وبالتالي يتضح عدم القدرة على تحقيق التوازن في المستويات المعرفية 
االختبارات التحريرية، مما قد يؤثر سلبا على صدق وثبات وموضوعية االختبارات التحريرية وبالتالي ال تقيس المستويات 

 .الحقيقية للطالب

 &  Kumara؛ Timakova & Bakon (0108)؛ Guan (0100)كال من  ويتفق ذلك مع ما أشار إليه

Brahmana & Paik  (0109)  ،إذا  بالنسبة للمحاضرين مملة وعرضة لألخطاءان اعداد ورقة أسئلة متوازنة مهمة صعبة
تم تنفيذها يدويا، فال يمكن أن يكون هناك مستوى دقيق لورقة األسئلة، وبالتالي بدون ورقة أسئلة متوازنة ال يمكن تقييم نتائج 

 .التعلم للمتعلمين

حيث أثبتت ان ، (0101)الحسينى  ؛(0100)سيدهم  ؛(0110)محمد نتيجة مع نتائج دراسة كال من كما تتفق تلك ال
كما يصعب تحقيق التوازن في أنواع األسئلة التي  هناك قصورا لدى بعض المعلمين عند بناء االختبارات بالطريقة اليدوية،

 . واقتصرت االختبارات على قياس األهداف المعرفية الدنيا، وتواضع تمثيل المستويات المعرفية العليا تتطلب مستويات مختلفة،

وبالتالي يتضح للباحث عدم استطاعة الطريقة اليدوية في تصميم االختبارات التحريرية على تحقيق توازن المستويات 
 . المعرفية كما هو مطلوب في جدول المواصفات

توجد فروق دالة إحصائيًا في القياس القبلي بين توازن المستويات "الفرض األول للبحث قد تحقق انه  مما سبق نجد ان
 ". المعرفية في االختبارات التحريرية التي صممها أعضاء هيئة التدريس بالطريقة اليدوية وجدول مواصفات اإلختبارات التحريرية

 :عرض ومناقشة صحة الفرض الثاني .0

ال توجد فروق دالة إحصائيا في القياس البعدي بين توازن المستويات المعرفية في "للتأكد من صحة الفرض الثاني والقائل انه 
االختبارات التحريرية التي صممها أعضاء هيئة التدريس بعد تطبيق البرنامج التعليمي باستخدام النظام الخبير وجدول 
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لة الفروق فى القياس البعدي بين اإلختبارات التحريرية المصممة بالنظام الخبير وجدول قام الباحث بإيجاد دال ". المواصفات
 .المواصفات كما في الجدول التالي

 (5)جدول 
 داللة الفروق فى القياس البعدي بين اإلختبارات التحريرية المصممة بالنظام الخبير وجدول المواصفات

النسبة المتوقعة  المستويات
 (المواصفاتجدول )

 المشاهدات
 (اختبارات النظام الخبير)

 النسبة المشاهدة
 (اختبارات النظام الخبير)

قيمة 
 (0كا)

 31.11 18 31.11 المعرفة

1.11 

 01.11 30 01.11 الفهم
 01.11 30 01.11 التطبيق
 01.11 01 01.11 التحليل
 01.11 01 01.11 التركيب
 01.11 01 01.11 التقويم
 00.101( = 1.15، 5) ج 0كاقيمة 

والنسبة المشاهدة ( جدول المواصفات)عدم وجود فروق دالة احصائيا بين النسبة المتوقعة ( 5)يتضح من جدول 
الجدولية عند مستوى ( 0كا)وهى أقل من قيمة ( 1.11)المحسوبة تساوى ( 0كا)حيث كانت قيمة ( اختبارات النظام الخبير)
في المستويات المعرفية بالشكل المطلوب في االختبارات المصممة بالنظام الخبير وفقا لجدول مما يثبت التوازن  (1.15)

 .المواصفات

 

 (0)شكل 

 فروق القياس البعدي بين االختبارات المصممة بالنظام الخبير وجدول مواصفات االختبارات التحريرية
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المعرفية بنسب أكبر أو أقل من النسب المطلوبة  عدم وجود تفاوت الفروق في نسب المستويات( 0)كما يتضح من شكل 
في جدول المواصفات، حيث تطابقت نسب مستويات المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم في االختبارات 

الختبارات المصممة بالنظام الخبير مع النسب المثيلة لها في جدول المواصفات، مما يثبت ذلك دقة النظام الخبير في تصميم ا
 .وفقا للتعليمات او المعطيات المسبقة

في عدد األسئلة المراد وضعها  عضو هيئة التدريس ويرجع الباحث السبب في ذلك هو دقة النظام الخبير في تلبيه طلب
 على تصميم اختبار متوازن المستويات المعرفية ويحقق كافة الشروط المطلوبة إلنتاج ، مما يساعدفي كل مستوى معرفي

 . اختبار جيد متوافق مع اهداف المادة التعليمية والمؤسسة والمجتمع

ان استخدام البرامج الخبيرة إلنتاج االختبارات  ؛Jaryani et al.,(0100)  ؛(0101) الخزى مع ما أشار إليهويتفق ذلك 
التحريرية هي الوسيلة األفضل لتجاوز األخطاء وتحسين جودة األداء، حيث تعمل بشكل ادق وأسرع من العنصر البشرى، كما 

بما المعرفية  تحقق الشفافية دون تدخل للحالة المزاجية او المعرفة السابقة بتنظيم الورقة اإلمتحانية وفقا لمستويات بلوم
 .يساهم في الحصول على ورقة إمتحانية تتناسب مع جميع قدرات الطالب المتفوق والمتوسط والضعيف

أحمد  ؛(0118) البسيونى وأخرون ؛(0111)الدامغ  ؛(0115)الفقيهى  كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كال من
 Liu, et؛Guan (0100) ؛Marzukhi and Sulaiman (0101)، Sivaraman & Krishna (0105) ؛(0119)

al.,  (0100) ؛Kumara, et al., (0109)على الطرق  دام النظم الخبيرةحيث تفوق تنظيم االختبارات من خالل استخ ؛
 التقليدية، مما أدى ذلك إلى زيادة معامالت الثبات، موضوعية، موثوقية وعدالة التقييم، وتوفير بيئة ومناخ للطلبة يتوافق مع

 .رضى الطالب

ال توجد فروق دالة إحصائيا في القياس البعدي بين توازن "مما سبق نجد ان الفرض الثاني للبحث قد تحقق انه 

المستويات المعرفية في االختبارات التحريرية التي صممها أعضاء هيئة التدريس بعد تطبيق البرنامج التعليمي باستخدام النظام 

 ".الخبير وجدول المواصفات

 :عرض ومناقشة صحة الفرض الثالث .3

توجد فروق دالة احصائيا بين توازن المستويات المعرفية في القياسين "للتأكد من صحة الفرض الثالث والقائل انه 
القياس )لصالح . لالختبارات التحريرية التي صممها أعضاء هيئة التدريس بالطريقة اليدوية وبالنظام الخبير( البعدي-القبلي)

قام الباحث بإيجاد داللة فروق القياس القبلي والبعدي لتوازن المستويات المعرفية بين ". اختبارات النظام الخبير (البعدي
 .االختبارات المصممة يدويا والمصممة بالنظام الخبير كما في الجدول التالي
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 (1)جدول 
 الختبارات المصممة يدويا والمصممة بالنظام الخبيربين ا داللة فروق القياس القبلي والبعدي لتوازن المستويات المعرفية 

 النسبة المتوقعة  المستويات
 (جدول المواصفات)

 القبلي
 االختبارات اليدوية

 البعدي
 (0كا)قيمة  االختبارات بالنظام الخبير

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 31.11 18 15.13 03 31.11 المعرفة

31.01 

 01.11 30 33.05 51 01.11 الفهم
 01.11 30 00.51 01 01.11 التطبيق
 01.11 01 3.05 1 01.11 التحليل
 01.11 01 0.51 1 01.11 التركيب
 01.11 01 0.88 3 01.11 التقويم

 0قيمة كا
 00.101( = 1.15، 5) ج

والتكرارات ( االختبارات اليدوية)وجود فروق دالة احصائيا بين التكرارات المشاهدة في القياس القبلي ( 1)يتضح من جدول 

وهى أكبر من قيمة ( 31.01)المحسوبة تساوى ( 0كا)، حيث كانت قيمة (االختبارات بالنظام الخبير)المشاهدة في القياس البعدي 

 (.1.15)الجدولية عند مستوى ( 0كا)

 

 (3)شكل 

 االختبارات اليدوية وبالنظام الخبيرفروق القياس القبلي والبعدي لتوازن المستويات المعرفية بين 

تفاوت الفروق في نسب المستويات المعرفية بين االختبارات المصممة يدويَا وبالنظام الخبير، ( 3)كما يتضح من شكل 
حيث تطابقت نسب مستويات المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم في االختبارات المصممة بالنظام الخبير مع 
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لنسب المثيلة لها في جدول المواصفات، بينما اختلفت تلك النسب في االختبارات المصممة بالطريقة اليدوية، مما يثبت ذلك ا
دقة النظام الخبير في تصميم االختبارات وفقا للتعليمات المسبقة، ويرجع الباحث السبب في ذلك هو دقة النظام الخبير في تلبيه 

د األسئلة المراد وضعها في كل مستوى معرفي، مما يساعد على تصميم اختبار متوازن طلب عضو هيئة التدريس في عد
 .المستويات المعرفية

أن االعتماد على اإلختبارات التقليدية غالبا ما تهدر الكثير من الوقت  (0100)جاد وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه 
والجهد باإلضافة إلى التحيز وعدم الموضوعية وصعوبة التنسيق بين األسئلة لضمان عدم التكرار مما يتطلب تركيز عالي 

تزويد السادة  ور في عملية التقييم، وكذلكومراجعة تلك األسئلة، بينما تساهم االختبارات المعدة إلكترونيا في معالجة أوجه القص
 .أعضاء هيئة التدريس بمعايير الجودة التي يتم اتباعها عند تصميم االختبارات الكترونيا

بأهمية تفعيل الدور ( 0100)محمد ، (0100)المهنا ، (0118) وآخرونالبسيونى كال من  وفى هذا الصدد أوصى
من المزايا التي يقدمها النظام الخبير ومن التفاعلية والديناميكية التي تتميز بها  التكنولوجي في مجال التقويم واالستفادة

 .الحد من استخدام الطرق التقليدية المتبعةاعداد اختبارات تقويمية جيدة وفعالة و واجهات االستخدام للنظام من أجل 

أحمد  ؛(0118) وآخرون؛ البسيونى (0111) الدامغ؛ (0115) كال من الفقيهىهذه النتيجة مع نتائج دراسة تتفق و 
؛ Guan (0100) ؛Sivaraman & Krishna (0105)؛ Marzukhi and Sulaiman (0101)؛ (0119)

Timakova & Bakon (0108) ؛Kumara, et al., (0109) حيث تفوق تصميم االختبارات من خالل استخدام ؛
على الطرق التقليدية، مما أدى ذلك إلى زيادة معامالت الثبات، ( النظم الخبيرةالنماذج األلية، النظم التوليدية، )الطرق التقنية 

موضوعية، موثوقية وعدالة التقييم، وتوفير بيئة ومناخ للطلبة يتوافق مع رضى الطالب، وتجنب ازدواجية العمل لتحسين كفاءة 
 .العمل

احصائيا بين توازن المستويات المعرفية في  توجد فروق دالة"مما سبق نجد ان الفرض الثالث للبحث قد تحقق انه 
لصالح . لالختبارات التحريرية التي صممها أعضاء هيئة التدريس بالطريقة اليدوية وبالنظام الخبير( البعدي-القبلي)القياسين 

 ".اختبارات النظام الخبير( القياس البعدي)

 .التوصيات والمقترحات .ز 
 :التوصيات -

 :باحث عليها أمكن للباحث التوصل الى التوصيات التاليةمن خالل النتائج التي حصل ال
تعميم تطبيق النظام الخبير المقترح في اعداد وتنفيذ وتصحيح االختبارات في ظل التحول الرقمى والحاجة لنظام التعلم  .0

 .الهجين
التخصصات بيرة الفعالة في كافة تقديم الجامعات المزيد من الدعم المادي للباحثين في سبيل انتاج المزيد من النظم الخ .0

 .نظرا إلرتفاع تكلفة انتاج تلك النظم
 :المقترحات -

 .تأثير برنامج نظام خبير على تطوير البرامج التعليمية وفقا للذكاءات المتعددة لطالب كلية التربية الرياضية .0
  .ي كرة القدمتأثير برنامج تعليمي باستخدام نظام خبير على اتقان المهارات المركبة للناشئين ف .0
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