كمية التربية
كمية معتمدة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم
إدارة :البحوث والنشر العممي ( المجمة العممية)
=======

ًاقع هوبرصخ عضٌاد ىٍئخ التدرٌش ثقضن
العلٌم األصبصٍخ ثعوبدح الضنخ األًلى
الوشتركخ أصبلٍت التقٌٌن الجدٌل فً
ثعد فً ظل جبئحخ كٌرًنب
تعلٍوين عن ُ

إعــــــــــداد
أهنو تركً الظفٍري

صيبم هشعل الضرًانً

أهل صبلح الغٍث
نٌره عجدهللا الوالء
إشـــــــــراف
أ.د  /صور عجدالعزٌز الشليٌة
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http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

ممخص البحث:
ىدف البحث إلى التعرف عمى مستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم

المشتركة بعمادة السنة المشتركة ألساليب التقويم البديل في تعميمين عن ُبعد إثر جائحة كورونا
 ،كما ىدف الى التعرف عمى أىم معوقات استخدامين ألساليب التقويم البديل ،واستخدم البحث
في ذلك المنيج الوصفي المسحي ،وتكونت أداة البحث من استبانة مكونة من جزأين باإلضافة
لجزء البيانات الديموغرافية ،الجزء األول مقسم إلى خمس محاور  ،أما الجزء الثاني مقسم الى
ثالث محاور ،وزعت عمى عينة الدراسة المكونة من ( )43عضو ىيئة تدريس بقسم العموم
األساسية في عمادة السنة األولى المشتركة بجامعة الممك سعود والتي تشكل مجتمع البحث
كامل ،وتوصل البحث الى أن مستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية
ألساليب التقويم البديل في تعميمين عن بعد كانت بدرجة متوسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي

لممارستين ( )3784وذلك لألداة بشكل عام ،واحتمت ممارسة التقويم باستخدام االختبارات
والواجبات اإللكترونية أعمى رتبة بمتوسط حسابي بمغ ( )4739بدرجة متوسطة  ،وكانت أقل
ممارسو لين التقويم باستخدام ممفات اإلنجاز اإللكترونية بمتوسط حسابي ( )3739بدرجة
متدنية ،كما توصل البحث بأنو ال توجد فروق في ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم
األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لمتغير
( سنوات الخبرة ،المؤىل العممي ،الدورات التدريبية ،نوع التخصص ،نوع التعميم) ،كما توصل
البحث الى أن ىناك معوقات الستخدام عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية ألساليب
التقويم البديل في تعميمين عن بعد كانت بشكل كبير حيث بمغ المتوسط الحسابي ()4776
وذلك لألداة بشكل عام ،حيث كانت المعوقات التي تتعمق بالمقرر قد حصل عمى الترتيب األول
حيث بمغ المتوسط الحسابي ( )4787ويشكل عائق كبير ،وجاءت المعوقات التي تتعمق باألستاذ
في الترتيب األخير بمتوسط حسابي ( )4755حيث يشكل عائق كبير،وفي ضوء النتائج قدم
البحث جممة من التوصيات والمقترحات.

الكممات المفتاحية :التقويم البديل ،التعميم عن بعد ،ممارسة عضوات ىيئة التدريس ،جائحة
كورونا.
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Abstract
The research aimed to identify the level of practice of alternative
assessment methods in distance learning by female faculty members in
the Basic Sciences Department of the Common First Year Deanship,
following COVID-19 pandemic, and the most significant obstacles to
their use of these alternative assessment methods. The research used the
descriptive approach, and the research instrument was a questionnaire
composed of two parts in addition to the demographic data part; the first
part was divided into five sections and the second one into three sections.
The study sample consisted of 30 female faculty members working in the
Basic Sciences Department of the Common First Year Deanship at King
Saud University, which constituted the study population. The results
revealed that the level of practice of alternative assessment methods in
distance learning by faculty members of the Department of Basic
Sciences was moderate, with a mean of (2.73) for the instrument in
general. The practice of assessment using electronic tests and
assignments was moderate and ranked highest, with a mean of (3.08),
while the practice of assessment using the E-Portfolio was low, with a
mean of (2.28). The results also found that there were no significant
differences between the practice of alternative assessment methods in
distance learning by faculty members of the Basic Sciences Department
and variables of years of experience, academic qualification, training
courses, type of specialization, and type of education. In addition, the
obstacles to the use of alternative assessment methods in distance
learning by faculty members of the Basic Sciences Department were
significant, with a mean of (3.65) for the instrument in general. The
obstacles related to the curriculum ranked first, with a mean of (3.76),
which was a major obstacle, while the obstacles related to the professor
ranked last, with a mean of (3.44), which was a major obstacle, too. In
light of the findings, the research provided some recommendations and
proposals
Keyword: Alternative calendar -distance education- The practice of
female faculty members- COVID-19.
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المقدمة:
يعتبر التعميم من أىم ركائز المجتمع وىو القوة المحركة لو وبو تبني حضارتو ،فيو أساس
نمو وتقدم أي مجتمع ،من أجل ذلك البد من االىتمام بالتعميم ومخرجاتو حتى نواكب التطور

والتقدم مقارنة بالدول األخرى خصوصاً في ىذا العصر الذي يتميز بالتقدم المعموماتي والعممي،
فالتربية والتعميم ىي المحرك األساسي في بناء المجتمعات وبما أننا في مجال التربية والتعميم
نستشعر أىمية التغيير والتطور نحو األفضل لمواكبة المستجدات (السرواني  .)3332،وحيث أن
عممية التقويم ىي التي تمكننا من معرفة مدى تحقق األىداف من العممية التعميمية لذا نادى
التربويون إلى إيجاد تقويم بديل لمتقويم السائد وذلك ألن أساليب التقويم التقميدية لم تعد تواكب
تطور النظام التربوي.
ويمتاز التقويم البديل عن التقويم التقميدي من عدة أوجو؛ حيث ينظر إلى ما ُيمكن أن يفعمو
المتعمم إذا ما وضع في موقف ممارسة حقيقي ،وال يتقيد بمحتوى دراسي معين؛ بمعنى أنو يعني

قدرة المتعمم عمى الممارسة في المواقف بغض النظر عن المحتوى ،ومعيار الحكم عمى أداء
المتعمم في التقويم البديل ىو مدى قربو أو بعده عن األداء الطبيعي في الموقف الحقيقي ،ىذا
ٍ
فضال عن أن التقويم البديل يركز عمى مواقف متكاممة بحيث يمكن أن ينسحب أداء المتعمم فييا
عمى أدائو في معظم المواقف المشابية (سالم.)3326،
ويشير عالم ( )3335إلى أن التقويم البديل ّأدى إلى تحوالت ميمة في الميدان التربوي ىذه
التحوالت ليا ركائز أساسية اعتمدت عمى التطورات المعاصرة التي حدثت في عمم النفس المعرفي
 ،وتقنيات المعمومات  ،وما أدت إليو من تصورات فكرية جديدة لنظريات التعمم اإلنساني،

ومفيومي الذكاء والتحصيل ،وما أسيمت بو في تغيير وجيات النظر حول المستويات التربوية
 ، Standardsوالمناىج الدراسية  ،والبيئة الصفية ،وأساليب التدريس .
ونعرض بعض استراتيجيات التقويم البديل وأدواتو المستخدمة :وىو التقويم الحقيقي
(  )Authentic Evaluationوالتقويم المستند إلى األداء ( Performance-based
 )Assessmentويشمل ميمات أدائية أصيمة أو واقعية ،ومحاكاة ،وممفات أعمال ،وصحائف،
ومشروعات جماعية ،ومعروضات ،ومالحظات ،ومقابالت ،وعروضاً شفيية ،وتقويماً ذاتياً
،وغيرىا(الخوالدة.)3325 ،
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ويمكن تنفيذ مفيوم التقويم البديل وتطبيق استراتيجياتو المختمفة في التعميم الجامعي من
خالل توافر الكوادر األكاديمية التي تمتمك كفاءات وميارات في كافة المجاالت األكاديمية والمينية
والبحثية وتمارسيا في الواقع.
ونظ اًر لمظروف التي يعاني منيا العالم بأكممو في الوقت الراىن المتمثمة بإنتشار فايروس
كورونا ،فقد وجدت المؤسسات التربوية نفسيا مجبرة عمى التحول لمتعمم عن بعد لضمان استم اررية
التعميم واستخدام شبكة االنترنت والحواسيب لمتواصل عن بعد مع الطالب ( ،)Yulia,2020كما
يتطمب من الجامعات توظيف التعميم االلكتروني لمحفاظ عمى التعميم اثناء جائحة كورونا.
وأوصت دراسة أبو خطوة ( )3325بوضع سياسات تتبنى التقويم االلكتروني في الجامعات،
مع ضرورة تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى توظيف استراتيجياتو ،وتطوير المقررات بما يتناسب
مع ذلك.
وبناء عمى ما سبق فالتقويم البديل لو أىمية كبيرة في تحسين عممية التعميم ،اىتمت بيا
ً
كثير من الدراسات منيا ما ذكرتو دراسة العمري ( )3333و دراسة األشقر ( )3326إلى ضرورة
استخدام التقويم البديل أثناء التعميم لما لو اثر في التحصيل الدراسي وتنمية التفكير الرياضي
وأظيرت دراسة العوض ( )3328أثره في تنمية التفكير اليندسي ،وايضاً تكمن أىمية التقويم
البديل من حيث أنو المدخل الفعال اإلصالح منظومة التعميم ،ومن کونو ركن رئيسي من أركان
العممية التربوية  ،لذا كان البد من تقويم ممارسات التقويم لدى (أعضاء ىيئة التدريس بقسم العموم
األساسية في عمادة السنة األولى المشتركة بجامعة الممك سعود) في ضوء استراتيجيات التقويم
البديل ،وذلك من خالل التعرف عمى واقع ممارساتين ليذه االستراتيجيات وأوجو القصور بيا،
والمعيقات والتي تؤثر سمباً في مخرجات المنظومة التعميمية ،ومن ثم تقديم عدد من المقترحات
التي تسيم في تجويد ممارسة أعضاء ىيئة التدريس ليا.

مشكمة الدراسة:
فرضت جائحة كورونا واقعاً جديداً عمى جميع مجاالت الحياة وكان من ضمنيا مجال
التعميم ،فكان لزاماً إعادة النظر في الممارسات التعميمية التقميدية كي تتوافق مع ىذا النيج
الجديد في التعميم والتعمم ،ومن أىم الممارسات التدريسية التي يجب إعادة النظر فييا أساليب
التقويم واستراتيجياتو ،عمى اعتبار أن التقويم اإللكتروني في سياقات التعمم عن بعد يختمف
تماما عن السياقات التقميدية ،ولذلك يواجو الممارسون في الميدان التربوي في الوقت الحالي كثي ار
من التحديات المتصمة باختيار أدوات التقويم المناسبة لبيئة التعمم الرقمية ،مع الحفاظ عمى
مصداقية نتائج التقويم ،وتوظيفيا في تحسين عمميات التعميم والتعمم(.المركز العربي لمبحوث
التربوية لدول الخميج)3333،
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فالتعميم العالي اغمب ما يرتكز عميو في التقويم عمى االختبارات النصفية والنيائية
إضافة إلى تكميفيم ببعض األنشطة والواجبات الستكمال متطمبات المقررات ،وفي أثناء جائحة
كورونا عند منتصف الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي (2552ىـ) أعمنت و ازرة التعميم انتقال
التعميم الحضوري إلى التعميم عن بعد عن طريق البالك بورد  ،فكان لزاماً االعتماد عمى بعض
استراتيجيات التقويم البديل اإللكتروني لما تبقى من تكاليف فصمية واختبارات نيائية لذلك
الفصل الدراسي.
حيث أشارت دراسة السبيعي( )2020إلى أىمية استخدام التقويم اإللكتروني البديل ،
والوقوف عمى أىم المعوقات التي تحد من استخدام أعضاء ىيئة التدريس لو ،وأكدت دراسة عمر
( )2020إلى رضا طمبة الجامعة عن توظيف التقويم االلكتروني أثناء جائحة كورونا  ،والوقوف
عمى أىم المعوقات المحتممة من توظيف التقويم اإللكتروني من وجية نظرىن ،كما أكدت دراسة
( )Fevale et AL,2020أن التقويم اإللكتروني من أفضل الحمول في أثناء جائحة كورونا .
فخرجت جامعة الممك سعود عمى إيجاد حمول مناسبة والتي تضمن العدالة والتيسير عمى
الطالب والطالبات من خالل استخدام استراتيجيات التقويم البديل عن طريق البالك بورد ومنيا
االختبارات االلكترونية القصيرة ،العروض التقديمية ،المشاريع العممية والبحثية ،واختبارات الكتاب
المفتوح .
لذى يرى الباحثات أىمية استخدام استراتيجيات التقويم البديل االلكتروني وخاصة في ظل
جائحة كورونا ،فجاءت ىذه الدراسة لمكشف عن واقع ممارسة مدربات قسم العموم األساسية
بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب التقويم البديل بالبالك بورد في تعميمين عن بعد في ظل
جائحة و كورونا والوقوف عمى أىم المعوقات التي تمنع استخداميا.

أسئمة البحث:
يسعى البحث لإلجابة عن :السؤال الرئيس :ما واقع استخدام عضوات ىيئة التدريس
بقسم العموم المشتركة بعمادة السنة المشتركة ألساليب التقويم البديل في تعميمين عن ُبعد إثر
جائحة كورونا ،وما معوقات تطبيقيا؟

ويتفرع منو عدة أسئمة:


ما مستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم المشتركة بعمادة السنة المشتركة
ألساليب التقويم البديل في تعميمين عن ُبعد إثر جائحة كورونا؟
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ىل توجد فروق لمستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم المشتركة بعمادة
السنة المشتركة ألساليب التقويم البديل في تعميمين عن ُبعد تُعزى لمتغير (المؤىل ،سنوات
الخبرة ،حضور الدورات التدريبية ،نوع التخصص (تربوي _غير تربوي))؟
ىل توجد فروق لمستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم المشتركة بعمادة
السنة المشتركة ألساليب التقويم البديل في تعميمين تُعزى لنوع التعميم (عن ُبعد _
حضوري)
ما معوقات استخدام عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم المشتركة بعمادة السنة المشتركة
ألساليب التقويم البديل في تعميمين؟

فروض البحث:

يختبر البحث صحة الفروض التالية:
ال توجد فروق لمستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم المشتركة بعمادة السنة
المشتركة ألساليب التقويم البديل في تعميمين عن ُبعد تُعزى لمتغير (المؤىل ،سنوات الخبرة،
حضور الدورات التدريبية ،نوع التخصص (تربوي _غير تربوي)).
توجد فروق لمستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم المشتركة بعمادة السنة المشتركة
ألساليب التقويم البديل في تعميمين تُعزى لنوع التعميم (عن ُبعد _ حضوري) لصالح التعميم
عن ُبعد.

أىداف البحث:

ييدف البحث إلى التعرف عمى:
 مستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم المشتركة بعمادة السنة المشتركة
ألساليب التقويم البديل في تعميمين عن ُبعد إثر جائحة كورونا
 معوقات استخدام عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم المشتركة بعمادة السنة المشتركة
ألساليب التقويم البديل في تعميمين

أىمية البحث:
أىمية نظرية

 تثري األدب النظري حول أدوات التقويم االلكترونية والتي تُحقق أىداف التقويم البديل
أىمية تطبيقية
ُيمبي ىذا البحث حاجة المسؤولين في التعميم لمكشف عن أساليب التقويم المستخدمة من قبل
أعضاء ىيئة التدريس
يؤمل من نتائج ىذا البحث لفت انتباه المسؤولين في العمادة إلى نقاط القوة والضعف في
استخدام التقويم البديل والعمل في ضوء ذلك
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قد تمفت انتباه أعضاء ىيئة التدريس إلى أساليب لمتقويم البديل
تقديم قائمة بأدوات التقويم البديل االلكترونية والتي قد تفيد في وضع برامج تدريبية ،خصوصاً
في ظل توجيات المممكة بأن التعميم عن ُبعد سيكون خيار استراتيجي لممستقبل وليس مجرد
بديل
تقدم قائمة بأدوات التقويم البديل االلكترونية والتي قد يستفيد منيا الباحثين ،إذ قد تفتح المجال
بالقيام بأبحاث أخرى تتعمق بالتطوير والتحسين

حدود البحث:
الحدود الموضوعية :واقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية في عمادة السنة
اال ولى المشتركة ألساليب التقويم البديل والتي تتضمن (تقويم األداء بخرائط المفاىيم االلكترونية،
التقويم باستخدام ممفات االنجاز اإللكترونية التقويم باستخدام االختبارات والواجبات اإللكترونية،
تقويم األقران باستخدام منتديات النقاش وساحات الدردشة اإللكترونية أو الفصول االفتراضية،
التقويم الذاتي باستخدام االستبانات اإللكترونية أو منتديات النقاش وساحات الدردشة اإللكترونية
أو الفصول االفتراضية).

الحدود المكانية :عمادة السنة االولى المشتركة لمطالبات -عميشة.
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2553ه.
الحدود البشرية :جميع عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية في عمادة السنة االولى
المشتركة بجامعة الممك سعود.

مصطمحات البحث:
التقويم البديل :نمط حديث لتقويم المتعممين يقوم عمى استخدام أساليب وطرق غير
تقميدية كاالختبارات التي تركز عمى الحفظ والتذكر ،إنما ىو قائم عمى األداء وتوظيف الميارات
التي تتعمميا الطالبات في مواقف واقعية.

أساليب التقويم البديل:
أدوات واستراتيجيات التقويم البديل اإللكترونية التي تطبقيا عضوات ىيئة التدريس بقسم
العموم األساسية في عمادة السنة االولى المشتركة عن بعد لغرض تحقيق أىداف التقويم البديل.
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جائحة كورونا:
االنتشار الواسع الحاصل بين البشر لعدوى فيروس كورونا المستجد والذي اكتشف ألول

مرة في مدينة ووىان الصينية في ديسمبر من عام .332:
قسم العموم األساسية :

قسم أكاديمي مساند من أقسام كمية العموم يقوم بتقديم مقررات اإلحصاء واالحتماالت،

وحساب التفاضل لطالبات السنة األولى المشتركة بجامعة الممك سعود.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري:
المحور األول :التقويم البديل

المحور الثاني :التقويم اإللكتروني

المحور األول :التقويم البديل Alternative Assessment
مفيوم التقويم البديل:
نظ اًر لحداثة مفيوم التقويم البديل فقد تعددت المصطمحات التي تشير إليو ،ومن خالل
الرجوع إلى أدبيات القياس والتقويم التربوي نالحظ كثي اًر من المصطمحات أو المفاىيم المرادفة
ليذا المفيوم ،مثل التقويم األصيل ،أو التقويم الواقعي ،أو التقويم القائم عمى األداء ،أو التقويم

الطبيعي ،وغير ذلك ،إال أن مفيوم التقويم البديل من أكثر المفاىيم شيوعاً وعمومية ،كما أن
التقويم البديل يزود المعمم بمعمومات حول مدى فيم الطالب لممعارف والميارات وتطبيقو لذلك،
كما أنو يجعل المعمم قاد ار عمى الوصول إلى التكامل المنشود بين عممية التعميم الصفي والتقويم

ويعرف التقويم البديل عمى
البديل ،مـما يؤدي بدوره إلى إثراء الخبرة التعميمية والتربوية لممعمم ُ ،
أنو دمج الطالب في ميام ذات مغزى وليا جدارة وذات معنى ،وىذه التقييمات تتطمب وتتضمن
ميارات تفكير عالية المستوى ،وتنقل إلى الطالب معنى القيام بعمميم عمى نحـو جيد ،بحيث

تظير المعايير التي ُيحكم عمى جودتو في ضوئيا(فرح.)3328،

وعرفو ( Svinicki )2005،p. 23بأنو ذلك النوع من التقويم الذي لم َيعد يعتمد عمى
اختبارات الورقة والقمم ،بل يعتمد عمى األنشطة التي يقوم بيا الطالب في مواقف قريبة بدرجة

كبيرة من مواقف العالم الحقيقي التي يتعرض ليا.
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وتُعرفو الحريري ( )3323بأنو "التقويم الذي يعتمد عمى االفتراض القائل بأن المعرفة يتم
تكوينيا وبنائيا بواسطة المتعمم ،حيث تختمف تمك المعرفة من سياق آلخر وتقوم فكرة ىذا النوع
من التقويم عمى إمكانية تشكيل صورة متكاممة من المتعمم في ضوء مجموعة من البدائل بعضيا
أو جميعيا"(ص.)437.
ويعرفو (خير )3326،بأنو ىو "مجموعة من األساليب واألدوات التي تشمل ميام أدائية
أصيمة أو واقعية ومحاكاة ،وممفات أعمال وصحائف ومشروعات جماعية ومعروضات
ومالحظات ومقابالت وعروض شفيية وتقويم ذاتي وتقويم األقران وغير ذلك"(ص.)8.
عرفو عالم ( )3338بأنو" :قيام الطمبة بأداء ميام مفيدة ،وذات معنی وداللة ،مماثمة
ألنشطة التعمم ،وليس اختبارات تقميدية ،وتتطمب ميارات تفكير عميا ،وتنسيق نطاق واسع من
المعرفة ،وتخبر الطمبة بقيمة األعمال الجيدة ،وذلك بتحديد المحكات التي يستند إلييا الحكم
عمى جودة ىذه األعمال"(ص.)47.
ومن خالل ىذه التعريفات نالحظ أن التقويم البديل يركز عمى الطالب من خالل تقديمو
لألنشطة والميام التي تحاكي الواقع ،وتنميتو معرفياً وميارياً وفكرياً ويتم تقييم أداء الطالب وفق
معايير ومحكات ،اليدف منيا تحسين اداءه وتقديم التغذية الراجعة لو.

مجاالت التقويم التربوي البديل:
تتعدد مجاالت التقويم التربوي البديل لتشمل كافة عناصر المنظومة التعميمية كما ذكرىا
(الفي33۲۱ ،؛ اليويدي:)3335،
 -1المتعمم:
المتعمم من أىم العناصر المراد تقويميا في العممية التعميمية ،ويشمل التقويم جميع
جوانب النمو لديو معرفياً وميارياً ووجدانياً.
 -۲المعمم (عضو ىيئة التدريس):
تقويم المعمم من حيث كفاءتو العممية والمينية وما مدى قيامو بدوره التعميمي في ضوء
ذلك؟ وىل يقتصر دوره عمى تنمية ثقافة الذاكرة لدى المتعممين أم ثقافة اإلبداع؟ وىل يستخدم
طرق التدريس الحديثة وتقنيات التعميم الحديثة واألنشطة اإلثرائية التي تعزز التعمم؟ أم يكتفي
بالممارسات التقميدية لمتقويم التربوي.

333

الوجلد  – 33العدد

الضبدس – ٌٌنٍخ

2021م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -3األىداف التربوية:
ينبغي تحديد مدى إمكانية ترجمة األىداف التربوية التعميمية إلى أىداف سموكية ،ومدی
القدرة عمى صياغتيا في جوانب النمو المختمفة ،وايضاً مراعاتيا لقدرات المتعممين ،ولطرائق

التدريس والتقنيات الحديثة ،ومدى إسياميا في توجيو عمل المعمم وتفاعمو مع المتعممين ،ومدى

مساىمتيا في عمميات التقويم.

 -4المحتوى:
ينبغي تقويم المحتوى الدراسي ،والوقوف عمى مدي مالءمتو لممستوى العمري لممتعممين
وقدراتيم ،وخموه من الحشو ،وارتباطو باألىداف السموكية ،والوقوف عمى مدى ترابط وتسمسل
موضوعات المقرر الدراسي ،وتناولو لقضايا المجتمع ومشكالتو المعاصرة.

 -5طرق التدريس:
ىل ىي تقميدية أم حديثة؟ ىل تناسب قدرات المتعممين وتراعي الفروق الفردية بينيم أم
ال؟ وىل يستخدم عضو ىيئة التدريس طريقة واحدة أم عدة طرق وفقاً لمموقف التدريسي؟

 -6التقنيات واألنشطة التعميمية:
يرتبط نجاح العممية التعميمية بمدى استخدام التقنيات واألنشطة التعميمية التي تثري
التعمم ،والبد من إجراء عمميات تقويم ليما من وقت آلخر لموقوف عمى فعالية الدور الذي
تحققانو تعميمياً ،وىنا البد من الوقوف عمي مدی توافر التقنيات الحديثة في الجامعة والتأكد من

كفاءتيا ودقتيا ،وينبغي تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداميا ،كما ينبغي تحديد
األنشطة التعميمية المرتبطة بالمقررات الدراسية والتي يمكن لممتعممين أدائيا خالل الفصل
الدراسي ،وينبغي إتاحة الفرصة ليم لممارسة النشاط الذي يميمون إليو وتذليل العقبات التي تحول

دون ممارستيم ليذا النشاط.

 -۷اإلدارة:
ينبغي عمى اإلدارة توفير العوامل التي تساعد المتعمم عمى التحصيل واكتساب الميارات
بشكل خاص ،وتؤدي إلى تطوير العممية التعميمية بشكل عام ،والبد من إجراء عمميات تقويم
مختمفة ألداء اإلدارة لموقوف عمى مدى كفاءتيا في أداء دورىا وتحديد مواطن الضعف وعالجيا.
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 -۸القاعات الدراسية:
يتم تقويم القاعات الدراسية باعتبارىا المجال أو الوسط الحيوي الذي تتم بداخمو عمميات
التعمم ،ويتوقف عمى جودة ىذا البناء تحقيق األىداف السموكية ،ويشتمل تقويم المبني الدراسي
عمى مدى اشتمالو عمى الشروط والعوامل التي تساعد المتعمم عمى التعمم.

خصائص التقويم البديل:
اىم خصائص التقويم البديل كما أشار الييا الدوسري ( )2016والربيعي (:)2012
-2التقويم البديل مباشر وواقعي ،يعتمد عمى الميام المعرفية والفكرية المعقدة كما ىي في الواقع،
أو يحاكييا.
-3يركز التقويم البديل عمى العممية والناتج ،وليس عمى الناتج فقط.
-4التقويم البديل يتميز باالستمرار والتكامل والفيم من جية والتطبيق من جية أخرى.
-5دور الطالب في التقويم البديل إيجابي وفاعل ،حيث انو محور العممية التعميمية ويقوم بعممية
البحث عن المعمومات من عدة مصادر.
-6تتطمب الحكم والتجديد حيث يجب عمى الطالب تطبيق المعرفة والميارة بمنطق لحل
المشكالت غير المنظمة.
-7التقويم البديل يجعل الطالب عمى صمة مستمرة مع معممو من بداية الميمة الى اخرىا ومن
خالل ذلك يمكن تعديل ىذه الميمة بناء عمى التغذية الراجعة من خالل حوار الطالب مع
معممو.
-8يستمد التقويم البديل مصداقيتو وصدقو من طبيعة األداء األصيل لمميمة التي ينفذىا الطالب
وارتباطيا بالواقع.
-9يعتمد التقويم البديل عمى التقدير الكيفي وبناء عمى ساللم تقدير وصفية لألداء.
-:يقود التقويم البديل الطالب إلى إعادة تطبيق األداء في مواقف حياتية أخرى مشابية أو
مواقف طبيعية مختمفة عن المواقف التي طبق عمييا أداءه.
 -23األسئمة التي يثيرىا التقويم البديل والميام المرتبطة بيذه األسئمة ال ترتبط بإجابة واحدة
صحيحة فقط ،بل ممكن أن يكون ىنالك عدة إجابات صحيحة أخرى.
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ويضيف األشقر ( ،2015ص )19.أن التقويم البديل يتميز بخصائص وىي:






االستناد
االستناد
االستناد
االستناد
االستناد

إلى
إلى
إلى
إلى
إلى

مستويات تربوية ،أو توقعات مرجوة لممواد الدراسية.
ميام أدائية واقعية تتطمب إنشاء استجابات.
التقييم المباشر لمسموك أو األداء المرجو.
عينات مختمفة من األداء عبر الزمن.
نظام التقويم القائم عمى المستويات.

وتضيف الباحثات أن من اىم خصائص التقويم البديل أن الطالب قادر عمى االكتشاف ألن
التقويم البديل يتطمب من الطالب تنفيذ الميمة بدل من التسميع أو استرجاع ما تم حفظو.

الفرق بين التقويم البديل والتقويم التقميدي:
يمكن توضيح الفرق كما ذكرىا (حسب اهلل )2019،و (زيتون )2007،كالتالي:
التقويم البديل

التقويم التقميدي

2

يقيس القدرة عمى توظيف المعمومات واإلفادة منيا في
حل المشكالت في مواقف تحاكي الواقع ،وعمى الطالب
حل مشكالت تتصف بالواقعية.
يقيس ميارات التفكير العميا (تحميل ،تركيب ،ابداع)
واالتجاىات والميول ودمج مجموعة من الميارات
والمعرفة لحل مشكمة ما.
يتم التقويم من خالل أداء ميمات مثل :عمل البحوث،
التمخيص ،التحميل ،التفسير.
يشترك الطالب مع المعمم في عممية التقويم.
يقدم تغذية راجعة فورية حتى يتمكن الطالب من
تحسين اداءه.
محكي المرجع حيث يقارن أداء الطالب بنفسو لمعرفة
التحسن الذي وصل اليو.

يقيس القدرة عمى التذكر واسترجع المعمومات في الموقف
االمتحاني ،ومنفصمة عن الحياة الواقعية لمطالب.

8

متكامل حيث ييتم بتقويم جميع جوانب الطالب
المعرفية والميارية والوجدانية.
تعاوني بحيث يتشارك مجموعة من الطالب في أداء
ميمة ما.
متعدد األساليب واالستراتيجيات.
مستمر أي يتم اثناء عممية التعمم.
يستند إلى عينات مختمفة من األداء عبر الزمن ألنو
ييتم بأعمال الطالب وتحديد مدى نموه وتطوره عبر
الزمن.
ييتم بتفاصيل األداء.

3
4
5
6
7

9
:
23
22
23
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يقيس ميارات التفكير الدنيا (تذكر ،فيم) ،وعزل الميارات
والتركيز عمى الحقائق.
يتم التقويم باستخدام الورقة والقمم واالسئمة ذات اإلجابة
الواحدة وليس ليا صمة بالواقع.
المعمم فقط ىو المسيطر.
يعبر عن أداء الطالب في صورة كمية.
معياري المرجع فيو يقارن أداء الطالب بزمالئو لمعرفة
تقدمو ،لذا ال يمكننا معرفة المستوى الفعمي لمطالب في
المجال الذي يقيسو االختبار.
ييتم فقط بالجانب المعرفي لمطالب.
فردي ،حيث يتم أداء الميمة بصورة فردية.
قاصر عمى اختبار الورقة والقمم.
ختامي بعد االنتياء من الدرس.
يعتمد عمى الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطالب في
االختبارات.
ييتم بالدرجة الكمية.
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أىداف التقويم البديل:
إذا كان الغرض الرئيس من عممية التقويم ىي تحسين عممية تعمم الطالب بما يحقق أىداف

البرنامج ورسالة المؤسسة التعميمية ،فإن ىناك أىدافا أخرى تستخدم لتحقيق عدة أغراض أخرى

تختمف باختالف الجية التي تحتاج إلى نتائج التقويم مثل أصحاب القرار والمعممين والطالب

وأولياء أمورىم ،ومن بين ىذه األىداف كما ذكرىا الزبيدي ( )332:وخير (:)3326
 صياغة السياسات.المكافآت والجزاءات والممارسات المختمفة. توجيو الموارد بما في ذلك اإلفراد واألموال. تحديد األولوية ونقاط القوة والضعف في البرنامج. تخطيط وتحسين البرامج.الحصول عمى االعتماد.التشخيص وتحديد أداء الفرد ورصد تقدمو ومنح الدرجات. تحفيز الطالب. تحديد مسؤولية المؤسسة التعميمية.-اتخاذ الق اررات التعميمية والمينية.

المحور الثاني  :التقويم اإللكتروني
مفيوم التقويم اإللكتروني:
عرف العنزي (  )332:التقويم اإللكتروني بأنو األدوات التي تستخدم في التقويم التربوي

اإللكترونية ومستحدثاتيا بما يخدم عممية التقويم ويحقق أىدافو في
والتعميمي مستعينة بالشبكات
ّ
عممية محددة وآمنة.
العممية التعميمية وفقا لمعايير ّ

وتعرف الباحثات التقويم اإللكتروني بأنو عممية مقننة توظف بيا شبكات االنترنت

والبرامج التعميمية ،باستخدام أساليب التقويم المختمفة وذلك من أجل إصدار حكم أو قرار معين.
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أنواع التقويم اإللكتروني:
ىناك أنواع مختمفة من التقويم اإللكتروني اعتماداً عمى الغرض الرئيس من عممية التقويم،
حيث يشير كل من (إسماعيل(،)333: ،أحمد،) Cook and Jenkins،2010( ، )3327،
و (عافية )3325 ،إلى عدة أنواع يمكن تطبيقيا إلكترونياً كما يمي:

 التقويم اإللكتروني التشخيصي (القبمي):
ييدف إلى الكشف عن مدى امتالك الطالب لممعارف والميارات ومدى رغبتو الكتساب
الميارة أو موضوع  ،ويطبق في بداية العام الدراسي ،أو بداية كل فصل دراسي أو بداية كل
وحدة دراسية ،ويستطيع المعمم من خاللو تحديد األىداف التربوية التي يأمل من تحقيقيا الطالب
خالل العام الدراسي .

 التقويم اإللكتروني التكويني (البنائي):
ىي عممية تقويمية مستمرة يتم تطبيقيا إلكترونياً من قبل المعمم  ،ييدف إلى معرفة

الطالب لما تعممو ومساعدة المعمم في تحديد نوعية التحسينات في مدخالت وخطوات العممية
التعميمية ،ويزود المعمم والطالب بالتغذية الراجعة الفورية المستمرة ،ويصنف بأنو من أىم أنواع
التقويم اإللكتروني لما لو من دور في تطوير المنظومة التعميمية.

 التقويم اإللكتروني التجميعي (الختامي):

ييدف إلى تحديد درجة تحقيق الطالب لمنواتج الرئيسة لتعمم مقرر ما ،ويكون في نياية
العام الدراسي أو الفصمي .

 التقويم اإللكتروني الذاتي:
ييدف إلى تقويم الطالب لذاتو واصدار حكم دقيق عمى مستوى تحصيمو أو مدى التقدم
الذي أحرزه صوب تحقيق أىداف تعميمية محددة.

 التقويم اإللكتروني التشاركي:

وييدف إلى إشراك المتعممين في عممية التقويم ،وتشجيع العمل الجماعي  ،ويقوم عمى
اتفاق المعممين عمى ما يجب أن يتعممو الطالب ،ويمتزم الجميع بالتعديالت والتكميفات
المنصوص عمييا في الخطة التربوية.
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أساليب التقويم اإللكتروني:
ىناك عدة أساليب تستخدم في تقويم التعمم اإللكتروني ومن أىميا :

-1االختبارات والواجبات اإللكترونية:

وىي كما عرفيا أحمد ( )2005بأنيا "العممية التعميمية المستمرة والمنظمة التي تيدف

إلى تقويم أداء الطالب عن بعد باستخدام الشبكات اإللكترونية "

وليا نوعان وىما:

 االختبارات القصيرة  :وتستخدم لقياس قدرة الطالب عمى استدعاء المعارف وفيميا.

 االختبارات المقالية :ويستخدم ىذا النمط لقياس المستويات األعمى من المعرفة كالقدرة عمى
التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي وحل المشكالت واتخاذ الق اررات.

تعد الواجبات اإللكترونية إحدى أدوات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة

" ،"Blackboardبحيث يكون عضو ىيئة التدريس قاد اًر عمى إرسال الواجبات في شكل ممفات
بأشكال مختمفة عبر المنظومة مع تحديد تاريخ التسميم  ،بحيث ال يسمح بالتسميم بعده ،ومن ثم
يقوم عضو ىيئة التدريس بتقييميا ،ومن بعض الواجبات اإللكترونية التي يكمف بيا الطالب :

بحث عممي ،ورقة عممية ،كتابة تقرير زيارة افتراضية عبر االنترنت ،إعداد عرض تقديمي عن

موضوع (.سالم)2004،

 -۲ممفات اإلنجاز اإللكترونية:
يعرف ( Challis )2005ممفات اإلنجاز اإللكترونية عمى أنيا :تجميع انتقائي منظم

لممعمومات ،يتم تجميع ىذه المعمومات لتحقيق عدد من األغراض المحددة ،مع تقديم أدلة

ممموسة عمى منجزات ونمو المتعمم ،وتتميز ممف ــات اإلنجاز اإللكترونية بالقابمية لمتخزين رقميا،
إضافة إلى إدارتيا بواسطة البرمجيات المناسبة ،ويتم تصميم ممفات اإلنجاز اإللكترونية عادة

باستخدام وسائط متعددة مناسبة .إضافة إلى تعديميا لتناسب االستخدام العممي مع بيئات الويب

المختمفة ،مع إمكان استرجاع محتويات ممفات اإلنجاز اإللكترونية عبر أحد مواقع الويب ،أو

تقديميا باستخدام أسطوانات.
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ويذكر عرفان ( )2004تقسيمات لممفات إنجاز الطالب وىي كاآلتي:
أ -ممف اإلنجاز العام أو الشامل وىو الذي يقوم الطالب في جميع جوانب السموك اإلنساني،
وينقسم إلى


ممف إنجاز عرضي :يتناول تقويم شخصية التمميذ من جميع الجوانب في فترة زمنية
محددة ،بحيث تكون كل مرحمة مستقمة عما قبميا ،وما بعدىا في عممية التقويم.



ممف إنجاز طولي :يتناول تقويم شخصية التمميذ من جميع الجوانب خالل جميع المراحل
التعميمية.

ب -ممف اإلنجاز الخاص :وىو الذي يعنى بجانب واحد أو أكثر من جوانب السموك ،وينقسم
إلى عدة أنواع



ممفات التأمالت الذاتية :ىذا النوع ال يعنى بقياس أداء التمميذ بقدر اىتمامو بمدى معرفة
التمميذ بنفسو ،فيي تظير تطور التمميذ وتأمالتو الشخصية حول أعمالو



ممفات تقويم لمعرض :تتضمن عينات من أجود األعمال التي اختارىا التالميذ من أعماليم
مع إشراف المعمم ،لتمثل الطالب.

 -3الخرائط الذىنية اإللكترونية
تعد الخرائط الذىنية إحدى أدوات التفكير التي تساعد في تقوية الذاكرة واسترجاع
المعمومات ،وتتمثل الخرائط الذىنية اإللكترونية في برامج يمكن التعامل معيا بسيولة وبفاعمية،
وىى برامج حاسوبية إلكترونية تعمل داخل مجموعة الويندوز وتحتوی عمى جميع األدوات من
خطوط وصور و رموز وأشكال مما يسيل رسم الخريطة بمعيارية دقيقة ،وىي أساس تصميم
الخرائط الذىنيةاإللكترونية(.سالمة ،برغوت ،ودرويش)2019،
عرف ىنداوي ( )2013الخرائط الذىنية اإللكترونية بأنيا "وسيمة بصرية يتم تصميميا
وانتاجيا باستخدام إحدى ادوات التأليف المتخصصة من خالل الكمبيوتر بيدف تنظيم المعارف
والمعمومات  ،وتحويميا من الشكل المفظي إلى مثير بصرى يعتمد عمى إظيار الفكرة العامة
واجزائيا الفرعية بشكل مترابط باستخدام الرسم الخطي بإمكاناتو وعناصره المختمفة مما يتيح
معرفة العالقة بين األفكار بسيولة ويسر"(ص)10.
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ومن مزايا الخرائط الذىنية اإللكترونية كما ذكرىا حسن (: )2013
-2تحديث محتوى الخريطة .
-3إعادة ترتيب المواضيع .
-4إضافة صور وفيديو و روابط.
-5تبادل ونشر الخرائط .
 -6العمل التعاوني.

مميزات تطبيق التقويم اإللكتروني:
ىناك عدة مزايا لمتقويم اإللكتروني وىي كما ذكرىا حنان ( ،)2019وعبدالحميد()2009
كاآلتي:
 يوفر بيئة جاذبة تعممية تفاعمية تسمح بالمرونة :يمكن عمل االختبار وتعديمو واعادة
استخدامو عن طريق االنترنت وىو ما يوفر في وقت اإلعداد والتوزيع.
 توفير الوقت لمطالب والمعمم  :يقمل من الزمن المطموب لحصول الطالب عمي النتيجة وعمي
التغذية الراجعة مما يمكن الطالب في عالج أوجو القصور بأسرع وقت ممكن.
 تقمل من الموارد البشرية والمادية أثناء التصحيح :ألنو يمكن تصحيح االختبارات البسيطة
إلكترونيا ،فبواسطة البرامج نستطيع تجميعيا وتصحيحيا والتعميق عمييا الكتروني.
 االحتفاظ بالسجالت :يمكن االحتفاظ بالسجل الخاص بكل طالب ويمكن تخزين ىذه
السجالت مركزيا .
 التيسير :تحقيق الراحة والسيولة لمجميع ،وبالتالي سرعة تكيفيم ،حيث يتم جمع وتصحيح
االختبارات آليا.
 سيولة استخدام البيانات :ألن البيانات الخاصة بتصحيح الواجبات مخزنة إلكترونيا فإنو
يسيل تحميميا واستخداميا.
 التنوع :توفير تمارين تفاعمية وتطبيقات عممية ومناقشات وتغذية راجعة فورية ومعمومات تندمج
مع احتياجات المتعمم.
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معوقات تطبيق التقويم اإللكتروني:
أن من أىم المعوقات التي تواجو تطبيق التقويم اإللكتروني تتمثل فيما يمي:
معوقات تقنية  :تتمثل في البنية التحتية وشبكات اإلنترنت وقمة البرامج التطبيقية .
معوقات بشرية :ضعف تأىيل المعممين قبل الخدمة بالميارات الالزمة الستخدام الحاسوب
وشبكة االنترنت ،وكذلك ضعف ميارات الطالب الحاسوبية.
معوقات اجتماعية  :وتتمثل في االتجاه الرافض لعممية التقويم اإللكتروني في الجامعات.
معوقات فنية :قمة وجود الفنيين والمتخصصين في مجال البرمجة والقياس والتقويم
اإللكتروني(.الروقي)2017،

نظام البالك بورد( )Blackboardإلدارة التعمم اإللكتروني:
وىو نظام إدارة تعمم تجاري من شركة بالك بورد يتميز بالقوة بالنسبة لألنظمة األخری
حيث قدم ىذا النظام فرص تعميمية متنوعة من خالل كسر جميع الحواجز والعوائق التي تواجو
المؤسسات التعميمية  ،حيث ساعد المعممين والطالب عمى التفاعل في المحاضرات المقدمة عن
طريق االنترنت أو استخدام المواد الدراسية عمى األنترنت  ،كما يمكن البالك بورد المدرسين
لتقديم مواد المقررات الدراسية ومنتديات الحوار والمناقشة واالمتحانات القصيرة.
(المنيراوي)2015،
اسم الشركة المنتجةBlackboard :
المغات :متوافر بالمغة اإلنجميزية والعربية واإلسبانية واإليطالية والفرنسية
: http://www.blackboard.com/us/index.aspx

ميزات نظام بالك بورد (:)Blackboard
لمبالك بورد مزايا وخدمات عديدة ومن أىميا كما ذكرىا (الجراح ، )2010 ،والربيعي
وأخرون (كما ورد في الدسيماني  )2017،كاألتي:
 -1سيولة الوصول والمرونة :تسمح برمجية بالك بورد لممستخدم التواصل والتفاعل مع المادة
الدراسية عن طريق الربط مع االنترنت في أي وقت ومن أي مكان حيث يستطيع الطالب
مراجعة المادة الدراسية ،والرقابة المطموبة من خالل إدارة محتويات المناىج والمشاركة فييا.
الفعال :فالمعمول بو في نظام البالك بورد يمكن المؤسسات التعميمية من إدارة
-3النظام اإلداري ّ
تطوير النظام نفسو بنجاح تام ،وبذلك يمكن تخفيض التكاليف اإلدارية العامة
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 -3توفير تغذية راجعة سريعة ومستمرة :توفر البرمجية تغذية راجعة فورية عن نتائج االختبارات
وعن استفسارات الطالب سواء من المدرس أو من زمالئو عن طريق لوحة المناقشة ،أو
البريد اإللكتروني وغيرىا ،كما تقدم تغذية راجعة حول ما يتعمق ببرنامج الطالب واستفساراتو.
-5تحسين وتسييل عممية االتصال :تمتاز البرمجية بخصائص متعددة تسمح لمطالب بالتواصل
مع مدرسييم ومع زمالئيم ،من خالل حمقات النقاش الجماعية التي تتم في قاعات الدراسة
االفتراضي ة من شأنيا التمكين لعمميات المشاركة واالتصاالت اآللية التي تتم في البيئة
التعميمية.
 -6التتبع :إن برمجية بالك بورد تعمل عمى تتبع استخدام الطالب ليذه البرمجية وتقوم بإيداع
النتائج في ممف إحصائي خالل فترة التعميم ،وأيضا متابعة المتعمم في كل مكان من بداية
دخولو عمى النظام وحتى خروجو منو في كل مره يدخل فييا ،و زمن مكوثو فيو ،مع إمكانية
تدوين تقارير الوقت والمكان ،مع إمكانية تصديرىا لممتعممين..
-7إمكانية تغيير اإلعدادات والبرامج بناء عمى المعمومات الراجعة( )Fe edbackالتي يتم
الرفع بيا من قبل المؤسسة التعميمية ونتائج االختبارات التجريبية لمنظام نفسو ،كما أن سجل
عالمات المتعممين الموجود ضمن النظام من شأنو تحسين إنتاجية المعمم.

الدراسات السابقة:
أوال :دراسات تناولت التقويم البديل

بعد مسح األدبيات التي اىتمت بوصف واقع استخدام التقويم البديل والتي تتالءم مع
أىداف البحث الحالي ،تم التوصل إلى أنيا تنوعت في أىدافيا ما بين دراسات اىتمت بكشف
التصورات حولو ،ودراسات درست واقع االستخدام ،وأخرى بحثت معوقات تطبيقو ،لذا تم
تصنيفيا وفق أىدافيا كاآلتي:

دراسات تناولت التصورات حول التقويم البديل

حيث كشفت دراسة بول ودوقاني) (BAL & DOGANAY, 2010عن مستوى إدراك
الطالب والمعممين ألساليب التقويم البديل في مادة الرياضيات ومعرفة مدى تطبيقو ،واستخدمت
الدراسة األسموب المختمط لتحقيق أىدافيا ،وتكونت عينة الدراسة من ( )337معمماً و ()992
طالباً من المناطق اإلدارية في أضنو ،واستخدمت كل من االستبانة ،والمقابالت شبو المنظمة
كأدوات لجمع البيانات ،وتوصمت إلى أن المعممين والطالب يتفقون عمى أىداف التقويم البديل
وأنيم قاموا بتنفيذه.
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ووصفت دراسة توباتس ) (Toptas, 2011تصورات المعممين حول عمميات التقييم البديمة
المقترحة في منيج الرياضيات االبتدائية لممراحل من الصف  2إلى  6حيث تكونت عينة الدراسة
من ( )325معمماً في تركيا من العام  ،3323-333:واستخدمت استبانة كأداة لجمع البيانات،

وتوصمت إلى أن تصورات المعممين حول عمميات التقويم تتفق مع تمك التي يقترحيا البرنامج،

إال أن المعممين ال يعتبرون عروض المشاريع أداة تقويم ميمة.
كما وكشفت دراسة (الحارثي )3326 ،عن تصورات الطالب وأعضاء ىيئة التدريس
بجامعة شقراء حول مدى تطبيق وتفضيل وتخوف الطالب من استخدام أساليب التقويم البديل،
واستخدمت المنيج الوصفي مستخدمةً مقياس تم تصميمو لجمع البيانات من عينة مكونة من

( )333طالب وطالبة و ( )93عضو ىيئة تدريس .وتوصمت إلى عدة نتائج منيا أىميا أن
تصورات أعضاء ىيئة التدريس بكمية المجتمع لتطبيق أساليب التقويم البديل في الواقع الفعمي
كانت أكبر بدرجة دالة عند مستوى داللة  3.32من تصورات أعضاء ىيئة التدريس بكمية
العموم ،وفسر ذلك بأنو عمى الرغم من أن الكميتين بجامعة واحدة إال أن نظم التعميم والتقويم في
الكميتين تختمف باختالف طبيعة البرامج التعميمية ومحتوى المقررات ،وأوصى بتطوير المقررات
بشكل يضمن اشتماليا عمى أساليب تقويم تتعدى اختبارات الورقة والقمم ،واالىتمام بتضمين
قضايا التعميم والتقويم البديل في التعميم العالي

دراسات تناولت واقع استخدام التقويم البديل
وصفت دراسة العميان ( )3326واقع استخدام معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة
ألساليب التقويم البديل وعالقتو بمتغيرات سنوات الخبرة والدورات التدريبية ولتحقيق أىداف
الدراسة اتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي ،واالستبانة كأداة لتحقيق أىدافيا ،وتكونت
عينتيا من ( )79معمماً من معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة بالمدارس األىمية بمدينة
الرياض ،واظيرت النتائج أن درجة استخدام المعممين ألساليب التقويم البديل كانت ضعيفة

لالستبانة ككل وتنوعت مستوياتيا ما بين ضعيفة إلى غير مستخدمة كما أظيرت النتائج وجود
فروق دالة في درجة االستخدام تعزى لمتغير سنوات الخبرة والدورات التدريبية ،لصالح ذوي
الخبرة األكثر من  26سنة ،ولمن خضعوا لدورة تدريبية أو أكثر.
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كما واستقصت دراسة (برىم )3329 ،أغراض استخدام التقويم البديل لدى معممي
الرياضيات في صفوف مرحمة التعميم األساسي العميا في األردن ،وفيما إذا كانت العوامل
المستقمة (الدورات التدريبية ،النوع االجتماعي ،سنوات الخبرة) تحدث اختالفاً في درجة
استخداميم ،وتكونت أداتي الدراسة من االستبانة والتي وزعت عمى عينة مكونة من ()22:

معمماً ومعممة من معممي الرياضيات لصفوف التعميم األساسي في محافظة الزرقاء ،كما
استخدمت المقابالت الشخصية مع ( )24معمماً ومعممة ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:
أن درجة استخدام معممي الرياضيات ألغراض التقويم الواقعي جاءت عالية لألداة ككل وبدرجات
متنوعة لمفقرات فمعظميا كانت بدرجة عالية وبعضيا كانت درجة استخداميم ليا بدرجة
متوسطة ،كما توصمت إلى عدم وجود فروق دالة بين متوسطات درجة استجابة المعممين تعزى
ألثر الدورات أو سنوات الخبرة ،بينما توصمت إلى أنو توجد فروق دالة تعزى لمتغير الجنس
ولصالح اإلناث.
وتعرفت دراسة (المرحبي و الحربي )332: ،عمى أدوات التقويم البديل المستخدمة لدى
معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة بمحافظة القنفذة ودرجة ممارستيم ليا ،ومعرفة أثر كل
من متغير الخبرة والدورات التدريبية عمى درجة الممارسة ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي
المسحي لتحقيق أىدافيا ،واستخدمت بطاقة المالحظة كأداة لجمع البيانات ،وطُبقت الدراسة عمى
عينة اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية وتكونت من ( )43معمماً من معممي الرياضيات،
وتوصمت إلى عدة نتائج منيا :أن درجة ممارسة المعممين جاء بدرجة ضعيفة والى وجود فروق
دالة لدرجة الممارسة تعزى لمتغير الخبرة ولصالح المعممين الذين خبرتيم عشر سنوات فأكثر،
والى وجود فروق دالة تعزى لمتغير الدورات التدريبية ولصالح المعممين الذين خضعوا

لبرامج تدريبية

كما وكشفت دراسة (الرويمي والحربي )332: ،عن درجة ممارسة استراتيجيات التقويم
البديل لدى معممات الرياضيات في ضوء المناىج المطورة لممرحمة الثانوية ،واستخدمت االستبانة
كأداة لتحقيق أىداف الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )243معممة من معممات الرياضيات
لممرحمة الثانوية بالمدينة المنورة في المممكة العربية السعودية ،وتوصمت الدراسة إلى أن درجة

ممارسة المعممات الستراتيجيات التقويم البديل كانت بدرجة متوسطة ،كما توصمت إلى وجود
فروق دالة في درجة االستخدام تعزى إلى سنوات الخبرة والدورات التدريبية.
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ووصفت دراسة (الصيعري )3333 ،واقع ممارسة معممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية
لالحتياجات التدريبية في استخدام استراتيجيات التقويم البديل وأدواتو ،واستخدمت االستبانة كأداة
لتحقيق أىداف الدراسة تضمنت  6استراتيجيات لمتقويم البديل( التقويم القائم عمى األداء ،التقويم
الذاتي ،التقويم بالورقة والقمم ،التقويم بالتواصل ،التقويم باألقران) وتكونت عينة الدراسة من ():7
معمماً ومعممة لمرياضيات بالمرحمة الثانوية ،واظيرت النتائج إلى أن مستوى ممارسة المعممين
الستراتيجيات التقويم البديل كانت بدرجة منخفضة لالستبيان ككل كما أظيرت النتائج وجود
فروق دالة الستجابات المعممين حول الدرجة الكمية الستراتيجيات التقويم البديل تبعاً لمتغير
(سنوات الخبرة ،المؤىل العممي ،الدورات التدريبية).

دراسات بحثت عن معوقات تطبيق التقويم البديل
كشفت دراسة (المحمدي ،نصار ،و أبا حسين )3326 ،عن معوقات استخدام أساليب
التقويم البديل من وجية نظر كل من الطالبات وعضوات ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة
الممك سعود مقارنةً فيما بينيا ،واستخدمت المنيج الوصفي المقارن ،وتكونت عينة الدراسة من
( )76عضوة من أعضاء ىيئة التدريس ،و ( )463طالبة ،واستخدمت مقياس من أعداد
الباحثات كأداة لتحقيق أىداف الدراسة ،أسفرت عن مجموعة نتائج قدمت في ضوءىا عدة
مقترحات لتذليل العقبات ،كتقميل أعداد الطالبات في الشعب ،واعداد دورات تثقيفية حول التقويم
البديل وأساليبو
وتعرفت دراسة (السعدوني ،أبو شقير ،و أبو عودة )332: ،عمى معوقات تطبيق التقويم
البديل في المرحمة األساسية بفمسطين والى تقديم تصور مقترح لتطويره ،واستخدمت المنيج
الوصفي التحميمي  ،مستخدمةً أداتين لتحقيق أىدافيا ،أوالىما االستبانة ،واألخرى المجموعة
البؤرية لبناء التصور المقترح ،وطبقت عمى عينة عشوائية طبقية مكونة من ( )323معمم
ومعممة ،وتوصمت إلى أن المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية والطالب ىي من أىم معوقات
التطبيق ،تمييا المعوقات المرتبطة بأولياء األمور ،ثم المعوقات المرتبطة بالمعمم ،وأخي ًار
المعوقات المرتبطة باإلدارة المدرسية واألشراف التربوي.
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وفي السياق نفسو كشفت دراسة(الديحاني و الدويري )332: ،عن معوقات تطبيق
استراتيجيات التقويم البديل وأدواتو لدى معممي المرحمة الثانوية في دولة الكويت ،واستخدمت
المنيج الوصفي ،واالستبانة كأداة لتحقيق أىدافيا ،حيث وزعت عمى ( )2:3معمم ومعممة
اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية ،وتوصمت الدراسة إلى أن درجة المعوقات لألداة ككل جاءت
بدرجة مرتفعة ،حيث احتمت المعوقات المتعمقة بالطمبة المرتبة األولى ،تمتيا المتعمقة بالمعمم ،ثم
المقرر الدراسي ،وأخي اًر المعوقات المتعمقة بالموجو التربوي واإلدارة المدرسية.

دراسات تناولت واقع االستخدام مع بحث معيقات تطبيقو

كشفت دراسة (عبيدات )3333 ،عن درجة تطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي في
المدارس األردنية وبحثت عن معوقات تطبيقو ،وسبل التغمب عمييا ،واستخدمت المنيج الوصفي
لتحقيق أىدافيا ،حيث تم تطبيق بطاقة مالحظة لمتعرف عمى درجة التطبيق ،ووزع استبيان
لمتعرف عمى معوقات االستخدام وسبل التغمب عمييا ،وطبقت عمى ( )73معمما ومعممة،
وتوصمت الدراسة إلى أن درجة التطبيق كانت منخفضة لدى عينة الدراسة ،وتوصمت إلى عدة
معيقات لالستخدام أبرزىا عدم كفاية الزمن المخصص لتغطية المقرر ،واقترح في ضوءىا زيادة
عدد الحصص المقررة لمتدريس.
وفي نفس السياق كشفت دراسة (ابن عمر )3333 ،عن واقع استخدام معممي
الرياضيات ألدوات التقويم البديل لممرحمة المتوسطة من وجية نظرىم والمشرفين التربويين ،كما
ىدفت إلى التعرف عمى المعوقات التي تواجو تطبيقيا ،والحمول المقترحة لمتغمب عمييا ،ولتحقيق
أىداف الدراسة اعتمدت المنيج الوصفي المسحي ،واستخدمت االستبانة كأداة لإلجابة عمى
أسئمة الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )434معمماً لمرياضيات في المرحمة المتوسطة

و( )35مشرفاً تربوياً بمدينة الرياض وتوصمت الدراسة لعدة نتائج منيا :أن واقع استخدام
المعممين ألدوات التقويم البديل من وجية نظرىم جاء بنسب مختمفة أعالىا (قواعد تقدير األداء)
وبنسبة ( )%86.9ثم (التقويم باالختبارات الكتابية) بنسبة ( )%8477ثم (ممفات اإلنجاز) بنسبة
( )%84ثم التقويم الذاتي بنسبة ( )%7:77وكان أقميا استخداماً (التقويم بخرائط المفاىيم) بنسبة
( .)%7477والى أن من أبرز معوقات تطبيقو كانت ،كثرة أعداد الطالب ،وعدم وجود حوافز
مادية ومعنوية ،وعدم توافر دورات تدريبية ،وعدم الفيم الكامل لتطبيقو
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ثانياً :دراسات تناولت التقويم االلكتروني عن ُبعد
تعرفت دراسة (الريامي ،أحاجي ،و كداي  )3333 ،عمى تحديات تطبيق التقويم
االلكتروني في ظل جائحة كورونا من وجية نظر المعممين ،واستخدمت في ذلك المنيج
الوصفي ،واالستبانة كأداة لتحقيق أىدافيا ُوزعت عمى عينة مكونة من ( )42:معمما ومعممة من
معممي العموم والرياضيات (متخصصين مواد عممية) ،و( )38:معمماً ومعممة من معممي
التخصصات اإلنسانية ،وتوصمت إلى أن التحديات المالية ىي من أىم التحديات التي تواجو
تطبيق التقويم االلكتروني ،تمييا التحديات التقنية والفنية ،ثم التحديات المتعمقة بالطمبة ،وأخي اًر
التحديات المتعمقة بالمعممين.
كما وصفت دراسة (عمي )3332 ،درجة استخدام عضوات ىيئة التدريس بجامعة بيشة
الستراتيجيات التقويم البديل قبل وأثناء جائحة كورونا ،واستخدمت المنيج الوصفي ،مستخدمة
االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة والمكونة من( )75عضوة ىيئة تدريس بكميتي
التربية واآلداب ،وتوصمت إلى أن ىناك فروق إيجابية الستخدامين لالستراتيجيات أثناء الجائحة
منيا قبل الجائحة ،واوصت بأىمية التأكيد من قبل إدارة الجامعة عمى استخدام استراتيجيات
التقويم البديل ،والى أن يوضح في توصيف المقررات ،والى ضرورة تفعيميا من قبل عضوات
عموم الجامعات.
وكشفت دراسة (الغيث )3332 ،عن واقع ممارسة معممات الرياضيات لممرحمة المتوسطة
في الرياض ألساليب التقويم البديل االلكترونية في تعميمين عن ُبعد إثر جائحة كورونا،

مستخدمةً المنيج الوصفي المسحي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث وزعت عمى عينة
مكونة من ( )232معممة ،وتوصمت إلى أن متوسطات ممارسة المعممات ألساليب التقويم البديل
االلكترونية كانت كبيرة في تعميمين عن ُبعد ،والى وجود فروق في ممارستين ليا في تعميمين

(الحضوري ،والتعميم عن ُبعد) لصالح التعميم عن ُبعدُ .مفسرةً ذلك إلى احتياجين الكبير لتمك
الممارسات في التعميم عن ُبعد ،حيث تعذر الصدق والموضوعية في االختبارات عن ُبعد.
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المتخذ
كما وكشفت دراسة (البرجاوي )3333 ،عن إشكالية التقويم عن ُبعد َبعد القرار ُ

من مختمف المؤسسات التربوية الجامعية ذات االستقطاب المحدود ،والى استكشاف مواطن القوة
والضعف فيو ،مستخدمةً في ذلك منيجية تشخيصية – تحميمية -اقتراحية وقامت بتقصي آراء
طمبة اإلجازة في عموم التربية الذين استفادوا من التعميم عن ُبعد خالل الموسم التكويني الجامعي

 3333-332:وتوصمت الدراسة إلى مجموعة نتائج أُقترح في ضوءىا مساىمة عممية إلجراء
تقويم عن ُبعد يرتكز عمى أطر مرجعية مبنية عمى المقاربة بالكفايات تحتكم إلى معايير محددة.
وقارنت دراسة روج وجيتا ) (Reju & Jita, 2020بين ممارسة التقييم في الرياضيات
الجامعية لمتعمم عن ُبعد ،والتعمم عبر االنترنت في مؤسستين (مزدوجة و أحادية النمط) في

نيجيريا ،مستخدمة المنيج المختمط حيث تم تطبيق االستبانة واجراء المقابالت مع عينة الدراسة
المكونة من ( )49طالب من طالب السنة الثالثة الجامعية في تعميم الرياضيات.

تعقيب عمى الدراسات السابقة
تنوعت أىداف الدراسات الوصفية ما بين دراسات تناولت التصورات وما بين دراسات
تناولت واقع االستخدام ودراسات بحثت المعوقات ،فمجموعة الدراسات التي تناولت دراسة
التصورات ،استخدمت أغمبيا المنيج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،عدا دراسة (BAL
) & DOGANAY, 2010حيث استخدمت المنيج المختمط حيث استخدمت المقابالت شبو
المنظمة مع تطبيق االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتنوعت عينة الدراسات فييا حيث تناولت
دراسة ) (BAL & DOGANAY, 2010الطالب والمعممين ومثميا دراسة الحارثي ()3326
تناولت الطالب وأعضاء ىيئة التدريس ،بينما اكتفت دراسة ) (Toptas, 2011بدراسة
تصورات المعممين.
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أما مجموعة الدراسات التي تناولت واقع التطبيق ،استخدمت أغمبيا المنيج الوصفي،
واالستبانة كأداة لجمع بياناتيا ،بينما دراسة (المرحبي332:،؛ عبيدات )3333 ،طبقت
المالحظة كأداة لجمع البيانات ،وتفردت دراسة برىم ( )3329بمنيجيا حيث اتبعت المنيج
المختمط مستخدمةً المقابالت شبو المنظمة كأداة لجمع البيانات اضافةً إلى تطبيق االستبانة،
ودرست أغمب الدراسات أثر بعض المتغيرات المستقمة عمى واقع التطبيق ،كأثر الجنس والخبرة
والدورات التدريبية .وتكونت عينة أغمب تمك الدراسات من المعممين أنفسيم ،عدا دراسة ابن
معمر ( )3333حيث تكونت عينة دراستو من المشرفين التربويين
والدراسات التي بحثت المعوقات ،استخدمت أغمبيا الدراسات المنيج الوصفي واالستبانة
كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينتيا من المعممين أيضاً عدا دراسة (المحمدي ،نصار ،و أبا
حسين )3326 ،حيث تكونت عينتيا من الطالبات وعضوات ىيئة التدريس بكمية التربية ،ودراسة
(ابن معمر )3333 ،والتي تكونت عينتيا من معممي الرياضيات والمشرفين التربويين.
أما الدراسات التي تناولت أساليب التقويم في التعميم عن بعد فقد تنوعت أىدافيا،
فبعضيا درس تحديات تطبيق التقويم االلكتروني في ظل جائحة كورونا كدراسة (الريامي،
أحاجي ،و كداي  )3333 ،؛ (البرجاوي ،)3333،والبعض درس واقع تطبيق التقويم البديل أثناء
جائحة كورونا وقارنتو بواقع التطبيق قبل الجائحة كدراسة (عمي3332 ،؛ الغيث)3332 ،
واتفقت الدراسة الحالية في أىدافيا مع الدراسات التي تناولت واقع االستخدام ،وبحثت
معوقات تطبيقو ،وتفردت عنيا بأنيا ستبحثيا في نظام التعميم عن ُبعد ،حيث تغير الظروف
والبيئة التعميمية ،واستفادت منيا في اختيار وبناء أداة الدراسة ،وفي اختيار منيج الدراسة ،وفي

بحث أثر بعض المتغيرات المستقمة عمى واقع الممارسة.

الطريقة واإلجراءات
يتضمن عرضاً لمنيج البحث المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتيا وأداة الدراسة وكيفية
التحقق من صدقيا وثباتيا ،فضالً عن المعالجة اإلحصائية لمبيانات ،وىي كما يأتي:
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منيج الدراسة:

لتحقيق أىداف الدراسة اعتمدت الباحثات منيج البحث الوصفي المسحي الذي يعد المنيج
األكثر مالءمة لمثل ىذا النوع من األبحاث ،واستخدمت االستبانة وسيمة لجمع بيانات الدراسة.

مجتمع وعينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من مجتمع البحث كامل و البالغ عددىم ( )43عضو ىيئة تدريس
بقسم العموم األساسية في عمادة السنة األولى المشتركة بجامعة الممك سعود ،مع يوجد فاقد واحد
لمردود ،وأصبح العدد ( ،)3:والجدول التالي يوضح توزيع عينة البحث حسب متغيراتو.
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة عمى متغيرات الدراسة.

المتغير

التصنيف

العدد

سنوات العمل(الخدمة)

اقل من  6سنوات

6

من  23- 6سنوات

22

المؤىل العممي

أكثر من  23سنوات

24

بكالوريوس

2

دكتوراه

2

غير تربوي

28

لم يتم حضور الدورات

8

تم حضور الدورات

33

ماجستير
تربوي

نوع التخصص
حضور دورات تدريبية حول

استراتيجيات التقويم البديل في التعميم

38
23

أداة الدراسة:
قامت الباحثات بتقنين وتطوير أداة من دراستين سابقتين (المالكي وحريري)3332 ،
و(الغيث )3332،وىي عبارة عن استبانة بمغت قيمة معامل ثباتيا ( )3.:38لمدرجة الكمية
لألداة بيدف التعرف عمى واقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية في عمادة
السنة األولى المشتركة ألساليب التقويم البديل في تعميمين عن بعد في ظل جائحة كورونا،
تحتوي عمى ( )63فقرة في صورتيا األولية موزعة عمى جزأين ،باإلضافة لجزء البيانات
الديموغرافية وىي كالتالي:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزء األول :البيانات الديمغرافية لألستاذة.
الجزء الثاني :أساليب التقويم االلكترونية في التعميم عن بعد ويتكون من ستة محاور :
-2التقويم باستخدام ممفات اإلنجاز االلكترونية.
-3التقويم باستخدام االختبارات الكتابية والواجبات االلكترونية.
-4تقويم األداء بخرائط المفاىيم االلكترونية.
-5تقويم األقران (باستخدام منتديات النقاش وساحات الدردشة االلكترونية أو الفصول
االفتراضية) مثالً.
-6التقويم الذاتي (باستخدام االستبانات االلكترونية أو منتديات النقاش وساحات الدردشة
االلكترونية أو الفصول االفتراضية) مثالً.
-7ممارسة أساليب التقويم البديل في التعميم الحضوري والتعميم عن بعد.
اعتمد أربعة بدائل لإلجابة عن فقرات ىذا الجزء وفقاً لمقياس ليكرت الرباعي ،إذ أعطي
وُ
البديل (بدرجة عالية) أربع درجات ،والبديل (متوسطة) ثالث درجات ،والبديل (متدنية) درجتين،
والبديل (منعدمة) درجة واحدة.
الجزء الثالث :معوقات استخدام أساليب التقويم البديل االلكترونية في التعمم عن بعد ويتكون من

ثالثة محاور:

-2معوقات متعمقة باألستاذة.
-3معوقات متعمقة بالطالبات.
-4معوقات متعمقة بالمقرر الدراسي.
اعتمد خمسة بدائل لإلجابة عن فقرات ىذا المحور وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي ،إذ
وُ
أعطي البديل(موافق بشدة) خمس درجات ،والبديل (موافق) أربع درجات ،والبديل (محايد ) ثالث
درجات ،والبديل (معارض) درجتين ،والبديل (معارض بشدة) درجة واحدة  ،والممحق ( )2يبين
االستبانة بصورتيا األولية.
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ثبات األداة:
حيث أن عينة البحث مكونة من مجتمعو كامل فقد تم استشارة المختصين في اإلحصاء،
وتم التوجيو في ىذه الحالة إلى التحقق من ثبات األداة بعد توزيعيا عمى المجتمع ،إذ

يتعذر توفر عينة استطالعية تحمل نفس خصائص مجتمع البحث ،فقد تم التحقق من ثباتيا
بعد التحقق من صدقيا الظاىري ،إذ وزعت عمى عينة البحث (المجتمع كامل)،
وأجرت الباحثات عدة خطوات لمتأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة کرونباخ ألفا
(  ) Cronbach-Alphaإليجاد الثبات الكمي بعد حذف الفقرة ( )53لرفع الثبات حيث بمغت
قيمتو ( )،:38وجدول( )3يبين قيمة معامل الثبات الكمي لألداة .
جدول ()2
ثبات أداة الدراسة لواقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية في عمادة
السنة األولى المشتركة ألساليب التقويم البديل في تعميمين عن بعد في ظل جائحة كورونا
الفقرات

كرونباخ ألفا

5:

،:38

صدق األداة:
-1صدق المحكمين:
تم ارسال خطاب لمجموعة من المتخصصين بمغ عددىم ( )6لتحكيم االستبانة ويحق
ليؤالء المحكمين تعديل ،أو حذف أو اضافة ما يرونو مناسباً من أجل التأكد من الصدق

الظاىري ليذه األداة وتم التعديل بناء عمى مالحظاتيم.

-2الصدق الداخمي:
تم توزيع األداة عمى العينة وباعتبار العينة ىي نفسيا العينة االستطالعية وعددىم
( ،)3:وذلك لمتحقق من صدق بناء األداة وصدق االتساق الداخمي لألداة كالتالي:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
o

صدق بناء األداة :من خالل حساب ارتباط كل محور من أداة الدراسة بالدرجة الكمية
وجدول ( )4يوضح ذلك
جدول ( :)3معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور بالجزء الثاني والدرجة الكمية
لالستبانة
المحور

معامل ارتباط المحور

الداللة

**.840

.000

باألداة

المحور األول :التقويم باستخدام ممفات اإلنجاز االلكترونية.

المحور الثاني :التقويم باستخدام االختبارات الكتابية والواجبات

**.622

المحور الثالث :تقويم األداء بخرائط المفاىيم االلكترونية.

**.759

.000

المحور الخامس :التقويم الذاتي

**.792

.000

االلكترونية.

المحور الرابع :تقويم األقران

**

**.821

.000

.000

دال احصائياً عند مستوى الداللة ))0.01

يالحظ من الجدول ( )4أن معامالت االرتباط بين كل محور من محاور األداة والدرجة

الكمية دال احصائياً.

جدول ( :)4معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور بالجزء الثالث والدرجة الكمية
لالستبانة
المحور

معامل ارتباط المحور باألداة

الداللة

المحور األول :معوقات متعمقة باألستاذة

**.864

.000

**.730

.000

المحور الثاني :معوقات متعمقة بالطالبات

المحور الثالث :معوقات متعمقة بالمقرر الدراسي
**

**.639

.000

دال احصائياً عند مستوى الداللة ))0.01

يالحظ من الجدول ( )5أن معامالت االرتباط وبين كل محور من محاور األداة والدرجة
الكمية دال احصائياً.
 oصدق االتساق الداخمي :تم التحقق من صدق االتساق الداخمي عن طريق حساب معامل
ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة في
محاور االستبانة ،وكانت كما في جدول (:)6
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )5معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي
اليو
المحور

التقويم باستخدام
ممفات اإلنجاز
االلكترونية.

التقويم باستخدام
االختبارات
الكتابية والواجبات
االلكترونية

تقويم األداء
بخرائط المفاىيم
االلكترونية.

تقويم األقران

رقم الفقرة

معامل ارتباط
pearson

2
3
4
5
6
7
8
9

**.940
**.827
**.971
**.865
**.940
**.929
**.964
**.943

:

**.817

23

**.752

22
23
24
25
26
27

**.741
**.596
**.717
**.820
*.433
**.800

28

**.780

29
2:
33
32
33
34
35
36
37

**.880
**.877
**.859
**.848
**.758
**.902
**.524
**.751
**.826
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المحور

رقم الفقرة

معامل ارتباط
pearson

38

**.840

39

**.854

3:
43
42

**.778
**.623
**.710

43

**.854

46
47
48
49
4:
53
52
54
55

**.601
**.533
**.895
**.886
**.826
**.744
**.586
**.872
**.850

56

**.619

57

**.630

58

**.824

59

**.849

5:

**.684

63

**.638

التقويم الذاتي

معوقات متعمقة
باألستاذة.

معوقات متعمقة
بالطالبات.

معوقات متعمقة
بالمقرر الدراسي.

الوجلد  – 33العدد

الضبدس – ٌٌنٍخ

2021م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحقق من اعتدالية التوزيع:
جدول ()5
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk
Sig.

df

Statistic

Sig.

df

Statistic

.471

29

.967

.098

29

.149

الجزء األول
الممارسة

a. Lilliefors Significance Correction

نالحظ االختبار غير دال احصائياً ،أي أن ممارسة التقويم البديل تتوزع بشكل اعتدالي
عمى أفراد العينة

المعالجة اإلحصائية:
لمعالجة البيانات إحصائياً تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية:


تم استخدام اإلحصاء الوصفي البسيط :المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية والرتب

لمستوى الممارسة ودرجة العائق وفق معيار احصائي تم تحديده بحساب المدى (قيمة أكبر
بديل ناقص قيمة أصغر بديل) ثم تقسيمو عمى عدد فترات المقياس كما يمي :طول الفئة =

()۲ -5

-

 .،86 =5وبيذا أصبحت طول الفترات كما يمي

من  2إلى أقل من  2.86تمثل درجة منعدمة

من  2.86إلى أقل من  3.6تمثل درجة متدنية

من  3.6إلى أقل من  4.36تمثل درجة متوسطة
من  4.36إلى  5تمثل درجة عالية

أما بالنسبة لممعوقات:

طول الفترة الفئة = ()2 -6

 3.93 = 6وبيذا أصبحت طول الفترات كما يمي:

 من ( )2إلى أقل من ( )2.93تمثل أبدأً (معارض بشدة) بمعنى (ال تشكل عائق) من ( )2.93إلى أقل من ( )3.73تمثل (معارض) بمعنى العائق محدود) -من ( )3.73إلى أقل من ( )4.53تمثل (محايد) بمعنى (العائق متوسط)
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أ /أمنو تركي الظفيري
أ /سيام مشعل السرواني
أ /أمل صالح الغيث
أ /نوره عبداهلل المالء
أ.د  /سمر عبدالعزيز الشميوب

واقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من ( )4.53إلى أقل من ( )5.33تمثل (موافق) بمعنى (العائق كبير) من ( )5.33إلى ( )6تمثل (موافق بشدة) بمعنى (العائق كبير جدا) تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ،ومعامل ألفا كرونباخ لمتحقق من الخصائص السيكومترية
لألداة.
 تم استخدام تحميل التباين األحادي ( )Way AnovaOneلمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك
فروق دالة بين استجابات أفراد عينة البحث تبعا لمتغير (سنوات الخبرة ،والمؤىل).
 تم استخدام اختبار( )T-testلعينتين مستقمتين لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق دالة
بين استجابات أفراد عينة البحث تبعا لمتغير (نوع التخصص ،الدورات التدريبية).
 اختبار ( )T-testلعينتين مترابطتين لدراسة الفروق بين المتوسطات الحسابية بين ممارسة
أفراد العينة ألساليب التقويم البديل في تعميميم الحضوري (قبل جائحة كورونا) عنو في
تعميميم (عن ُبعد  -بعد جائحة كورونا) حيث المتغيرالمستقل ىنا ىو (نوع التعميم).

تحميل نتائج الدراسة وتفسيرىا

التوصيات والمقترحات
نتائج البحث:

أوالً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول ،والذي ينص عمى"ما مستوى ممارسة
عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب التقويم
البديل في تعميمين عن ُبعد إثر جائحة كورونا؟
لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع ممارسة
عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب التقويم
البديل في تعميمين عن ُبعد ويظير الجدول ( )2النتائج المتعمقة بذلك.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )1المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لواقع ممارسة عضوات ىيئة
التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب التقويم البديل في
تعميمين عن ُبعد

م

اسم المحور

المحور األول

التقويم باستخدام (ممفات اإلنجاز

الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.2802

1.15855

مستوى
الممارسة

5

متدنية

االلكترونية)
المحور الثاني

التقويم باستخدام االختبارات

3.0828

.77555

1

متوسطة

والواجبات االلكترونية
المحور الثالث

تقويم األداء بخرائط المفاىيم

2.8678

.82180

3

متوسطة

اإللكترونية
المحور الرابع

تقويم األقران

2.6108

.84679

4

متوسطة

المحور الخامس

التقويم الذاتي

2.9655

.79729

2

متوسطة

2.7323

.67731

الدرجة الكمية

متوسطة

يالحظ من الجدول ( )2بأن مستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم
األساسية ألساليب التقويم البديل في تعميمين عن بعد كانت بدرجة متوسطة حيث بمغ المتوسط
الحسابي لممارستين ( )2.73بانحراف معياري ( ).67وذلك لألداة بشكل عام ،وكان المحور
الثاني المتعمق بالتقويم باستخدام االختبارات والواجبات االلكترونية ىو األعمى ممارسة حيث بمغ
المتوسط الحسابي ( ،)3.08ويعتبر مستوى الممارسة فيو (متوسطة) وفق المعيار اإلحصائي
المحدد ،وكانت أقل ممارسة لين ىي التقويم باستخدام (ممفات اإلنجاز االلكترونية) حيث بمغ
المتوسط الحسابي ( )2.28حيث يعتبر مستوى الممارسة فيو (متدنية).

وقد قمن الباحثات بعرض النتائج المتعمقة بكل محور من محاور االستبانة
عمى النحو التالي:
 -1النتائج المتعمقة بالمحور األول :التقويم باستخدام (ممفات اإلنجاز
االلكترونية) :

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ولترتيب لواقع ممارسة عضوات
ىيئة التدريس بقسم العموم ااألساسية بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب لمتقويم باستخدام
(ممفات اإلنجاز االلكترونية) ويظير الجدول ( )3النتائج المتعمقة بذلك.
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أ /أمنو تركي الظفيري
أ /سيام مشعل السرواني
أ /أمل صالح الغيث
أ /نوره عبداهلل المالء
أ.د  /سمر عبدالعزيز الشميوب

واقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرقم

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

مستوى
الممارسة

1

تحدد األستاذة لمطالبات الغرض من استخدام ممف
اإلنجاز االلكتروني
تعرض األستاذة نموذجاً مسبقاً لممف إنجاز
صمم مسبقاً في المقرر
إلكتروني ُ
توضح األستاذة إرشادات بناء ممف اإلنجاز
اإللكتروني لمطالبات
توجو األستاذة طاباتيا لحفظ وتوثيق بعض من
أعمالين المتميزة مثل :مطويات ،تقارير ذاتية،
تمثيالت بيانية ،أوراق عمل ،حمول لمسائل
رياضية متنوعة
توجو األستاذة الطالبات لتضمين الممف بتأمالتين
الذاتية حول أعمالين وتقدم تعممين.

2.2759

1.25062

3

متدنية

2.3448

1.26140

2

متدنية

2.1379

1.27403

5

متدنية

2.5172

1.27113

1

متوسطة

2.2414

1.24370

4

متدنية

2.1379

1.18696

5

متدنية

2.3448

1.31681

2

متدنية

2.2414

1.24370

4

متدنية

2.2802

1.15855

2
3
4

5

تشارك األستاذة الطالبات في وضع معايير لتقويم
6
ممف اإلنجاز
تحدد األستاذة دور الطالبات في التقويم الذاتي
7
ألعمالين المضمنة في الممف
توظف األستاذة الممف لمقارنة تقدم الطالبة في
8
جانب معين
الدرجة الكمية

متدنية

يالحظ من الجدول ( )3بأن مستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم
األساسية لمتقويم باستخدام (ممفات اإلنجاز االلكترونية) كانت بدرجة متدنية ،حيث احتمت الفقرة
رقم ( ) 4والتي تنص عمى " توجو األستاذة طاباتيا لحفظ وتوثيق بعض من أعمالين المتميزة
مثل :مطويات ،تقارير ذاتية ،تمثيالت بيانية ،أوراق عمل ،حمول لمسائل رياضية متنوعة " عمى
المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )2.51ووبدرجة متوسطة  ،بينمات احتمت الفقرة رقم ( )3والتي
تنص عمى " توضح األستاذة إرشادات بناء ممف اإلنجاز اإللكتروني لمطالبات " عمى الترتيب
األخير بمتوسط حسابي ( )2.13بدرجة متدنية.

 -2النتائج المتعمقة بالمحور الثاني :التقويم باستخدام االختبارات والواجبات
اإللكترونية:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لواقع ممارسة عضوات
ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة لمتقويم باستخدام االختبارات
والواجبات اإللكترونية ويظير الجدول ( )4النتائج المتعمقة بذلك.

333

الوجلد  – 33العدد

الضبدس – ٌٌنٍخ

2021م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لواقع ممارسة عضوات ىيئة

التدريس بقسم العموم ااألساسية بعمادة السنة األولى المشتركة لمتقويم باستخدام االختبارات
والواجبات اإللكترونية

المتوسط
الحسابي

الرقم الفقرة

االنحراف
المعياري

تبني األستاذة في االختبارات اإللكترونية 1.19523 3.0000
:
أسئمة مقالية قصيرة اإلجابة لتقويم فيم
الطالبات لممفاىيم وميارات حل المسائل
الرياضية
 23تطمب األستاذة من الطالبات تبرير اجابتين 1.27210 2.7586
عمى أسئمة االختيار من متعدد
 22تكمف األستاذة الطالبات بواجبات منزلية 1.06904 3.0000
إلكترونية عميقة تقيس ميارات التفكير العميا
ُ 23يستعان باالختبارات التي تعدىا جيات .93903 3.1034
متخصصة كاالختبارات المقننة في
الرياضيات
ُ 24يستعان ببنك األسئمة المعد من جيات .82748 3.5517
مختصة في تقويم الطالبات
.77555 3.0828
الدرجة الكمية

الترتيب

مستوى
الممارسة

3

متوسطة

4

متوسطة

3

متوسطة

2

متوسطة

1

عالية
متوسطة

يالحظ من الجدول ( )4بأن مستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم

األساسية لمتقويم باستخدام االختبارات والواجبات اإللكترونية كانت بدرجة متوسطة ،حيث احتمت

الفقرة رقم ( )24والتي تنص عمى " ُيستعان ببنك األسئمة المعد من جيات مختصة في تقويم
الطالبات " عمى المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.55وبدرجة عالية  ،بينما احتمت الفقرة رقم

( )10والتي تنص عمى " تطمب األستاذة من الطالبات تبرير اجابتين عمى أسئمة االختيار من
متعدد " عمى الترتيب األخير بمتوسط حسابي ( )2.75بدرجة متوسطة.

 -3النتائج المتعمقة بالمحور الثالث :تقويم األداء بخرائط المفاىيم اإللكترونية:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لواقع ممارسة عضوات

ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة لتقويم األداء بخرائط المفاىيم

اإللكترونية ويظير الجدول ( )5النتائج المتعمقة بذلك.
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الضبدس – ٌٌنٍخ

أ /أمنو تركي الظفيري
أ /سيام مشعل السرواني
أ /أمل صالح الغيث
أ /نوره عبداهلل المالء
أ.د  /سمر عبدالعزيز الشميوب

واقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لواقع ممارسة عضوات ىيئة
التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة لتقويم األداء بخرائط المفاىيم
اإللكترونية
الرقم

الفقرة

المتوسط

الحسابي

المعياري

25

توجو األستاذة طالباتيا إلى استخدام خرائط

3.0000

1.06904

المفاىيم اإللكترونية لبناء خريطة مفاىيم

االنحراف

الترتيب

مستوى

2

متوسطة

الممارسة

لمحتوى التعمم
26

تطمب األستاذة من الطالبات الربط بين المفاىيم

3.6552

.66953

1

عالية

27

تكمف األستاذة الطالبات بتعبئة الفراغات في

2.4138

.98261

5

متدنية

28

تطمب األستاذة من الطالبات تصحيح األخطاء

2.4828

1.02193

4

متدنية

29

تستخدم األستاذة خرائط المفاىيم في قياس

2.8276

1.28366

3

متوسطة

2:

تستخدم األستاذة خرائط المفاىيم في تقويم

2.8276

1.19729

3

متوسطة

2.8678

.82180

وتوضيح العالقة بينيا

خريطة مفاىيم الكترونية معطاة

الواردة في خريطة الكترونية معطاة
اإلبداع عند الطالبات

المعرفة السابقة لدى الطالبات

الدرجة الكمية

متوسطة

يالحظ من الجدول ( )5بأن مستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم
األساسية لتقويم األداء بخرائط المفاىيم اإللكترونية كانت بدرجة متوسطة ،حيث احتمت الفقرة رقم
( )26والتي تنص عمى " تطمب األستاذة من الطالبات الربط بين المفاىيم وتوضيح العالقة بينيا"
عمى المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4776وبدرجة عالية  ،بينما احتمت الفقرة رقم ( )27والتي
تنص عمى " تكمف األستاذة الطالبات بتعبئة الفراغات في خريطة مفاىيم الكترونية معطاة "
عمى الترتيب األخير بمتوسط حسابي ( )3752بدرجة متدنية.
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الضبدس – ٌٌنٍخ

2021م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -4النتائج المتعمقة بالمحور الرابع :تقويم األقران:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لواقع ممارسة عضوات
ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة لتقويم األقران ويظير الجدول
( )6النتائج المتعمقة بذلك.
جدول ( )5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لواقع ممارسة عضوات ىيئة
التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة لتقويم األقران
الرقم

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الترتيب

مستوى

33

تقوم الطالبات عمى تقويم أنشطة زميالتين ونقدىا

2.1034

1.04693

7

متدنية

32

تطمب األستاذة من الطالبات تحديد جوانب القوة

2.2414

1.12298

6

متدنية

33

تعزز األستاذة وعي الطالبات نحو المالحظة

2.6552

1.14255

3

متوسطة

الحسابي

بموضوعية

وجوانب الضعف في أداء زميالتين في ميام التعمم

الموضوعية

الشخصية

لزميالتين

بعيداً

عن

التحيزات

المعياري

الممارسة

34

تزود األستاذة الطالبات بمعايير واضحة تساعدىن

2.4138

1.08619

5

متدنية

35

تشجع األستاذة الطالبات عمى الحوار والمناقشة في

3.4828

.82897

1

عالية

36

تعرض األستاذة منجزات الطالبات الفردية أمام

2.8621

1.15648

2

متوسطة

37

تتبادل الطالبات األعمال فيما بينين ليصوب كل

2.5172

1.12188

4

متوسطة

2.6108

.84679

في تقويم أعمال زميالتين
مواقف التعمم المختمفة

الزميالت لمنقد الموضوعي
منين عمل اآلخر

الدرجة الكمية

متوسطة

يالحظ من الجدول ( )6بأن مستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم
األساسية لتقويم األقران كانت بدرجة متوسطة ،حيث احتمت الفقرة رقم ( )35والتي تنص عمى "
تشجع األستاذة الطالبات عمى الحوار والمناقشة في مواقف التعمم المختمفة" عمى المرتبة األولى
بمتوسط حسابي ( )4.59وبدرجة عالية  ،بينما احتمت الفقرة رقم ( )33والتي تنص عمى " تقوم
الطالبات عمى تقويم أنشطة زميالتين ونقدىا بموضوعية " عمى الترتيب األخير بمتوسط حسابي
( )3723بدرجة متدنية.
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أ /أمنو تركي الظفيري
أ /سيام مشعل السرواني
أ /أمل صالح الغيث
أ /نوره عبداهلل المالء
أ.د  /سمر عبدالعزيز الشميوب

واقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -5النتائج المتعمقة بالمحور الخامس :التقويم الذاتي:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لواقع ممارسة عضوات
ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة لمتقويم الذاتي ويظير الجدول

( )7النتائج المتعمقة بذلك.

جدول ( )6المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لواقع ممارسة عضوات ىيئة
التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة لمتقويم الذاتي
الرقم

الفقرة

38

تزود األستاذة طالباتيا بأدوات لمتقويم الذاتي

المتوسط

الحسابي
كـ (األو ارق التأممية ،قوائم التقدير الذاتي،
االستبانات اإللكترونية)....

39

توضح األستاذة لمطالبات كيفية تطبيق أدوات

3:

تقوم الطالبات باشتقاق أسئمة واإلجابة عنيا

43

اكتشاف

42

43

التقويم الذاتي

في ضوء محتوى التعمم ونواتج تعممو
توجو

األستاذة

طالباتيا

نحو

أخطائين بالرجوع إلى القانون أو القاعدة

الرياضية

توجو األستاذة طالباتيا نحو التصحيح الذاتي

ألعمالين وفق معايير واضحة يتفقن عمييا

بفيم

تشجع األستاذة طالباتيا عمى متابعة تطورىن
في المادة من خالل مقارنة نتائجين الحالية

بنتائجين السابقة

الدرجة الكمية
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االنحراف
المعياري

الترتيب

مستوى

الممارسة

2.3103

1.03866

6

متدنية

2.4828

1.05630

5

متدنية

2.7586

1.18488

4

متوسطة

3.6207

3.3448

.77523

.93640

3.2759

1.09859

2.9655

.79729

الوجلد  – 33العدد

عالية

1

عالية

2

عالية

3
متوسطة

الضبدس – ٌٌنٍخ

2021م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يالحظ من الجدول ( )7بأن مستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم
األساسية لمتقويم الذاتي كانت بدرجة متوسطة ،حيث احتمت الفقرة رقم ( )43والتي تنص عمى "
توجو األستاذة طالباتيا نحو اكتشاف أخطائين بالرجوع إلى القانون أو القاعدة الرياضية " عمى
المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4773وبدرجة عالية  ،بينما احتمت الفقرة رقم ( )38والتي
تنص عمى " تزود األستاذة طالباتيا بأدوات لمتقويم الذاتي كـ (األوراق التأممية ،قوائم التقدير
الذاتي ،االستبانات اإللكترونية " )....عمى الترتيب األخير بمتوسط حسابي ()3742
بدرجة متدنية.
ثانياً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني والفرض الخاص بو ،والذي
ينص عمى" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05في ممارسة
عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب
التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لمتغيرات (سنوات الخبرة ،المؤىل العممي ،التدريب

أثناء الخدمة).

لمتحقق من الفرض الصفري السابق تم استخدام تحميل التباين األحادي ( (one way
 anovaلمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق دالة بين استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير
(سنوات الخبرة  -المؤىل العممي) وتم استخدام اختبار ( )T-testلعينتين مستقمتين لمتعرف عمى
ما إذا ىناك فروق دالة بين استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير ( الدورات التدريبية -نوع
التخصص) وكانت النتائج عمى النحو التالي:
 -1النتائج المتعمقة بمتغير الخبرة :تم استخدام تحميل التباين األحادي ( one way
 )anovaلمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق دالة عند مستوى داللة ) )α≥0.05في
ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب
التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لمتغير سنوات الخبرة (عمى الدرجة الكمية) وكانت

النتائج كما في جدول () 8
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أ /أمنو تركي الظفيري
أ /سيام مشعل السرواني
أ /أمل صالح الغيث
أ /نوره عبداهلل المالء
أ.د  /سمر عبدالعزيز الشميوب

واقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول (  )7نتائج تحميل التباين األحادي لمستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس ألساليب
التقويم في التعميم عن بعد تبعا لمتغير سنوات الخبرة
مصدر التباين

درجة الحرية

مجموع
المربعات

متوسط

قيمة F

مستوى الداللة

المربعات

بين المجموعات

11.960

19

.629

داخل المجموعات

3.833

9

.426

المجموع

15.793

28

1.478

.280

من الجدول (  )8يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

) )α≥0.05أي ىنا نقبل الفرض الصفري إذ ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى داللة
) )α≥0.05في ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى
المشتركة ألساليب التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

 -2النتائج المتعمقة بمتغير المؤىل العممي :تم استخدام تحميل التباين األحادي
( )one way anovaلمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق دالة عند مستوى داللة

) )α≥0.05في ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى
المشتركة ألساليب التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لمتغير المؤىل العممي
(عمى الدرجة الكمية) وكانت النتائج كما في جدول (.) 9

جدول ( ) 8نتائج تحميل التباين األحادي لمستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس ألساليب
التقويم في التعميم عن بعد تبعا لمتغير المؤىل العممي

مصدر التباين

مجموع

درجة الحرية

المربعات

متوسط

قيمة F

مستوى الداللة

المربعات

بين المجموعات

1.333

19

.070

داخل المجموعات

.667

9

.074

المجموع

2.000

28
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رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الجدول (  )9يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
) ، )α≥0.05أي ىنا نقبل الفرض الصفري إذ ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى داللة
) ) α≥0.05في ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى
المشتركة ألساليب التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لمتغير المؤىل العممي.
 -3النتائج المتعمقة بمتغير الدورات التدريبية :تم استخدام اختبار ( )T-testلعينتين
مستقمتين لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق دالة عند مستوى داللة ) )α≥0.05في

ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة
ألساليب التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لمتغير الدورات التدريبية (عمى الدرجة
الكمية) وكانت النتائج كما في جدول (.) :
جدول (  )9نتائج اختبار ت لمستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس ألساليب التقويم في
التعميم عن بعد تبعا لمتغير الدورات التدريبية
المتوسط

االنحراف

التدريب أثناء الخدمة

الحسابي

المعياري

أستاذات تمقين تدريب

2.75

.73

أستاذات لم يتمقين تدريب

2.68

.496

درجات الحرية

قيمة T

مستوى
الداللة

27

-.209

.836

من الجدول (  ):يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
) )α≥0.05أي ىنا نقبل الفرض الصفري إذ ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى داللة
) )α≥0.05في ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى
المشتركة ألساليب التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لمتغير الدورات التدريبية.
 -5النتائج المتعمقة بمتغير نوع التخصص (تربوي -غير تربوي) :تم استخدام

اختبار ( )T-testلعينتين مستقمتين لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق دالة عند مستوى

داللة ) )α≥0.05في ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة
األولى المشتركة ألساليب التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لمتغير نوع التخصص
(تربوي -غير تربوي) (عمى الدرجة الكمية) وكانت النتائج كما في جدول ( .)23
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أ /أمنو تركي الظفيري
أ /سيام مشعل السرواني
أ /أمل صالح الغيث
أ /نوره عبداهلل المالء
أ.د  /سمر عبدالعزيز الشميوب

واقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول (  )10نتائج اختبار ت لمستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس ألساليب التقويم في
التعميم عن بعد تبعا لمتغير نوع التخصص
نوع التخصص

المتوسط الحسابي

االنحراف

درجات الحرية

قيمة T

مستوى الداللة

تربوي

2.87

.67

27

-.885

.384

غير تربوي

2.64

المعياري
.69

من الجدول (  )23يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
) )α≥0.05أي ىنا نقبل الفرض الصفري إذ ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى داللة
) )α≥0.05في ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى
المشتركة ألساليب التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لمتغير نوع التخصص (تربوي -غير
تربوي).

ثالثاً :النتائج االمتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث والفرض الخاص بو ،والذي
ينص عمى :توجد فروقً ذات داللة إحصائية إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥0.05بين
متوسطي درجات عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة
ألساليب التقويم البديل تعزى لنوع التعميم (تعميم حضوري/تعميم عن بعد(

لمتحقق من الفرض الصفري السابق تم استخدام اختبار ( )T-testلعينتين مترابطتين
وكانت النتائج كما في الجدول ( .)22
جدول ( )11نتائج اختبار ت لمستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية
بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لنوع التعميم
(حضوري -عن بعد).
نوع التعميم

المتوسط

االنحراف

درجات الحرية

قيمة T

مستوى الداللة

تعميم حضوري

2.9310

.75266

28

-.532

.599

تعميم عن بعد

الحسابي

3.0345

المعياري

.98135
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2021م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باستخدام ( ) )T -testلعينتين مترابطتين من الجدول (  )22نالحظ بأن الفرق غير
دال احصائياً ،أي نرفض الفرض الصفري إذ ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى
داللة ) )α≥0.05في ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى
المشتركة ألساليب التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لنوع التعميم (حضوري -عن بعد)،
وقد بمغ المتوسط الحسابي لمتعميم عن بعد (بعد جائحة كورونا) ( ،)4734بينما بمغ
المتوسطالحسابي لمتعميم الحضوري (.)3،:4

رابعاً :النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع ما معوقات استخدام عضوات ىيئة
التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب التقويم
البديل في تعميمين عن ُبعد إثر جائحة كورونا؟

لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات
استخدام عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب
التقويم البديل في تعميمين عن ُبعد ويظير الجدول ( )23النتائج المتعمقة بذلك.
جدول (  )12المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لمعوقات استخدام عضوات
ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب التقويم البديل
في تعميمين عن ُبعد
م

اسم المحور

المتوسط

الحسابي

المعياري

المحور األول

معوقات تتعمق باألستاذ

3.4433

.77624

3

المحور الثاني

معوقات تتعمق بالطالبات

3.5724

.64967

2

عائق كبير

المحور الثالث

معوقات تتعمق بالمقرر الدراسي

3.7672

.69735

1

عائق كبير

3.5647

.55034

الدرجة الكمية

االنحراف

الترتيب

درجة التأثير
عائق كبير

عائق كبير

يالحظ من الجدول (  ) 23بأن معوقات استخدام عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم
األساسية ألساليب التقويم البديل في تعميمين عن بعد كانت ذات (عائق كبير) حيث بمغ
المتوسط الحسابي ( )4776بانحراف معياري ( )3766وذلك لألداة بشكل عام ،وكان المحور
الثالث (المعوقات التي تتعمق بالمقرر) قد حصل عمى الترتيب األول حيث بمغ المتوسط الحسابي
( ،)4787ويشكل (عائق كبير) وفق المعيار اإلحصائي المحدد ،وجاء المحور األول " معوقات
تتعمق باألستاذ " في الترتيب األخير بمتوسط حسابي ( )4755حيث يشكل عائق كبير وفق
المعيار المحدد.
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أ /أمنو تركي الظفيري
أ /سيام مشعل السرواني
أ /أمل صالح الغيث
أ /نوره عبداهلل المالء
أ.د  /سمر عبدالعزيز الشميوب

واقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد قمن الباحثات بعرض الن تائج المتعمقة بكل محور من محاور االستبانة عمى
النحو التالي:

 -1النتائج المتعمقة بالمحور األول :المعوقات التي تتعمق باألستاذ:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لمعوقات استخدام التقويم
البديل التي تتعمق باألستاذ ويظير الجدول (  )24النتائج المتعمقة بذلك.
جدول (  )13المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لمعوقات استخدام التقويم
البديل التي تتعمق باألستاذ
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة التأثير

46

كثرة األعباء الممقاة عمى عاتق األستاذة

4.0000

.88641

2

عائق كبير

47

يصعب عمى األستاذة تحديد درجات الطالبات

3.6552

.81398

3

عائق كبير

عند استخدام ىذا النوع من التقويم
48

عدم إلمام األستاذة باستراتيجيات التقويم البديل

2.8621

1.15648

7

عائق متوسط

49

قصور معرفة األستاذة بكيفية بناء أدوات

3.0345

1.26725

5

عائق متوسط

مناسبة الستراتيجيات التقويم البديل
4:

ضعف إدراك أىمية استراتيجيات التقويم البديل

2.9310

1.13172

6

عائق متوسط

في تقويم الطالبات
53

األستاذة مقيدة بأساليب تقويم معينة من جية

4.1379

.91512

1

عائق كبير

عميا
52

األستاذة مقيدة بأساليب تقويم معينة العتيادىا

3.4828

1.18384

4

عائق كبير

عمى أساليب معينة
3.4433

الدرجة الكمية
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يالحظ من الجدول (  )24بأن معوقات استخدام عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم
األساسية التي تتعمق باألستاذ كانت ذات (عائق كبير) حيث بمغ المتوسط الحسابي ()4755
بانحراف معياري ( ، )3766وقد حصمت الفقرة رقم ( )53والتي تنص عمى "األستاذة مقيدة
بأساليب تقويم معينة من جية عميا" عمى الترتيب األول حيث بمغ المتوسط الحسابي (،)5724
ويشكل (عائق كبير) وفق المعيار اإلحصائي المحدد ،في حين جاءت الفقرة رقم ( )48والتي
تنص عمى " عدم إلمام األستاذة باستراتيجيات التقويم البديل" في الترتيب األخير بمتوسط
حسابي ( )3797حيث يشكل عائق متوسط وفق المعيار المحدد.

 -2النتائج المتعمقة بالمحور الثاني :المعوقات التي تتعمق بالطالبات:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لمعوقات استخدام التقويم
البديل التي تتعمق بالطالبات ويظير الجدول (  )25النتائج المتعمقة بذلك.
جدول (  ) 14المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لمعوقات استخدام التقويم
البديل التي تتعمق بالطالبات
الرقم

الفقرة

الحسابي

المتوسط

االنحراف
المعياري

الترتيب

درجة التأثير

53

تدني المستوى التحصيمي لمطالبات ال يشجع

3.4828

1.12188

1

عائق كبير

54

قصور فيم الطالبات ليذا النوع من التقويم

3.6897

.96745

2

عائق كبير

55

عدم رغبة الطالبات في إجراء ىذا النوع من

3.7241

.79716

3

عائق كبير

56

صعوبة ضبط إدارة الحصة الصفية عند

3.3103

.92980

4

عائق متوسط

3.5724

.64967

عمى إجراء ىذا النوع من التقويم

التقويم

استخدام ىذا النوع من التقويم

الدرجة الكمية

عائق كبير

يالحظ من الجدول (  )25بأن معوقات استخدام عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم

األساسية التي تتعمق بالطالبات كانت ذات (عائق كبير) حيث بمغ المتوسط الحسابي ()4768
بانحراف معياري ( ، )3775وقد حصمت الفقرة رقم ( )53والتي تنص عمى " تدني المستوى
التحصيمي لمطالبات ال يشجع عمى إجراء ىذا النوع من التقويم " عمى الترتيب األول حيث بمغ
المتوسط الحسابي ( ،)4759ويشكل (عائق كبير) وفق المعيار اإلحصائي المحدد ،في حين
جاءت الفقرة رقم ( ) 56والتي تنص عمى " صعوبة ضبط إدارة الحصة الصفية عند استخدام ىذا
النوع من التقويم " في الترتيب األخير بمتوسط حسابي ( )4،42حيث يشكل عائق متوسط وفق
المعيار المحدد.
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أ /أمنو تركي الظفيري
أ /سيام مشعل السرواني
أ /أمل صالح الغيث
أ /نوره عبداهلل المالء
أ.د  /سمر عبدالعزيز الشميوب

واقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -3النتائج المتعمقة بالمحور األول :المعوقات التي تتعمق بالمقرر:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لمعوقات استخدام التقويم

البديل التي تتعمق بالمقرر ويظير الجدول (  )26النتائج المتعمقة بذلك.

جدول (  ) 15المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لمعوقات استخدام التقويم
البديل التي تتعمق بالمقرر

الرقم

الفقرة

57

طول المقرر الدراسي مقارنة بالوقت

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.0690

.96106

الترتيب

التأثير
1

المخصص لو
58

صعوبة شمولية التقويم لمحتوى المقرر

3.9655

2

.90565

عائق
كبير

عدم توافر دليل واضح ومتكامل الستخدام

3.6897

3

.76080

التقويم البديل في المقررات
5:

عائق
كبير

الدراسي باستخدام أساليب التقويم البديل
59

درجة

عائق
كبير

طبيعة المادة ال تستمزم استخدام التقويم

3.3448

4

1.11085

البديل

عائق
متوسط

3.7672

الدرجة الكمية

عائق كبير

.69735

يالحظ من الجدول (  ) 26بأن معوقات استخدام عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم

األساسية التي تتعمق بالمقرر كانت ذات (عائق كبير) حيث بمغ المتوسط الحسابي ()4787

بانحراف معياري ( ، )377:وقد حصمت الفقرة رقم ( )57والتي تنص عمى " طول المقرر
الدراسي مقارنة بالوقت المخصص لو " عمى الترتيب األول حيث بمغ المتوسط الحسابي

( ،)5،37ويشكل (عائق كبير) وفق المعيار اإلحصائي المحدد ،في حين جاءت الفقرة رقم

( ) 5:والتي تنص عمى " طبيعة المادة ال تستمزم استخدام التقويم البديل" في الترتيب األخير

بمتوسط حسابي ( )4،45حيث يشكل عائق متوسط وفق المعيار المحدد.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسير النتائج:

تفسير النتائج في ضوء الدراسات السابقة:

تفسير السؤال األول

تتعارض نتائج البحث مع ما توصمت لو بعض الدراسات والتي أجريت لنفس اليدف
ولكن في ظروف تعميمية مختمفة حيث كان التعميم فييا حضوري كدراسة (العميان3326 ،؛
المرحبي والحربي332: ،؛ الصيعري3333،؛ عبيدات )3333،والتي توصمت إلى أن درجة
ممارسة معممي الرياضيات ألساليب التقويم البديل منخفضة ،وقد ُيعزى ذلك إلى حاجة عضوات
ىيئة التدريس لمتنويع في أساليب تقويمين في تعميمين عن ُبعد ،وىذا ما فسرتو دراسة
(الغيث ) 3332،والتي توصمت إلى درجات ممارسة كبيرة ألساليب التقويم البديل في تعميم
معممات الرياضيات عن ُبعد ،خصوصاً مع استمرار كون االختبارات تُجرى عن ُبعد في التعميم
العام بعكس التعميم العالي الذي أستثنى حضور الطالبات لالختبارات.
ويالحظ من النتائج بأن التقويم باستخدام االختبارات والواجبات االلكترونية ىو
كما ً
األعمى تطبيقاً وبدرجة متوسطة ،وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسة (الحارثي)3326،
من أن االختبارات ىي األكثر تفضيالً وتطبيقاً لدى أعضاء ىيئة التدريس في بعض كميات
جامعة شقراء ،وىذا ما أكدتو دراسة (عمي )3332 ،من أن اعتماد أغمب عضوات ىيئة التدريس
عمى االختبارات التقميدية والمعتمدة عمى الورقة والقمم ،كما ويالحظ من النتائج بأن التقويم
باستخدام ممفات اإلنجاز االلكترونية أحتل المرتبة األخيرة في التطبيق وىذا ما يتفق مع ما
توصمت لو دراسة (الغيث ،)3332 ،وقد يعود ذلك إلى افتقار معرفة بعضين الستخدام ممفات
اإلنجاز لمتقويم ،وىذا ما الحظتو الشميوب ( )2553في دراسة ليا ىدفت إلى بناء برنامج
تدريبي بيدف إكساب المعممات ميارات استخدامو ،وبالفعل توصمت إلى فاعمية البرنامج في
تطوير ممارساتين .

تفسير السؤال الثاني

يالحظ من النتائج عدم وجود فروق دالة احصائياً ألي متغير من متغيرات البحث ،وقد
يعود ذلك إلى قمة عدد أفراد العينة إذ ال ُيساعد ذلك في الكشف عن الفروق الدالة
(أبوعالم ، )3337،وتتفق تمك النتيجة مع ما توصمت لو دراسة (برىم )3329،بعدم وجدود
فروق تعزى ألثر الدورات ،أو الخبرة ،ومع ما توصمت لو (الغيث )3332،بعدم وجود فروق
تُعزى ألثر الخبرة والمؤىل ،بينما تتعارض مع نتائجيا _ا(الغيث _)3332،فيما توصمت إليو من
وجود فروق تُعزى لحضور الدروات التدريبية ،ومع ما توصمت لو دراسة (المرحبي
والحربي332:،؛ الرويمي والحربي ،الصيعري )3333،من وجود فروق تُعزى ألثر الخبرة
وحضور الدورات التدريبية ،وقد يعود ذلك إلى أن أغمب تخصص العضوات غير تربوي مما قد
ُيعيق من أثر الدورات التدريبية.
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واقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسير السؤال الثالث
يالحظ من النتائج عدم وجود فروق دالة لمممارسة تُعزى لنوع التعميم وقد يعود ذلك إلى

قمة عدد أفراد العينة إذ ال ُيساعد ذلك في الكشف عن الفروق الدالة (أبوعالم ،)3337،حيث
تتعارض ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسة (الغيث3332،؛ عمي )3332 ،إذ توصمت إلى
وجود فروق دالة إحصائياً لدرجة الممارسة ولصالح التعميم عن ُبعد ،وقد ُيعزى ذلك إلى أن أغمب
العضوات من تخصصات غير تربوية ،وىذا يتفق مع ما ذكره (الحارثي )3326 ،من أن

تصورات أعضاء ىيئة التدريس بكميات العموم لتطبيق التقويم البديل أقل بكثير من كميات
المجتمع ،إذ فسر ذلك بأنو عمى الرغم من أن الكميتين في جامعة واحدة إال أن نظم التعميم
والتقويم في الكميتين تختمف باختالف البرامج التعميمية ومحتوى المقررات ،مما أوصى بتضمين
قضايا التقويم في التعميم العالي ،كما وقد تُعزى إلى استم اررية تطبيق االختبارات الحضورية في

كمية العموم األساسية أثناء جائحة كورونا ،مما قد ُيغني عضوة ىيئة التدريس عن التنويع في
أساليب التقويم.

تفسير السؤال الرابع
يالحظ من النتائج بأن جميع المعوقات شكمت عوائق كبيرة تعيق تطبيق أساليب التقويم
البديل وىذا ما يتفق مع دراسة (الديحاني والدويري )332: ،ولكن مع اختالف رتبة كل عائق
حسب وجية نظر المعممين  ،وقد يعود ذلك إلى أن دراسة الديحاني والدويري تناولت معممي
المرحمة الثانوية عمى اختالف تخصصاتيم وموادىم التدريسية ،فبذلك تتفاوت درجة ورتبة المعيق
من تخصص إلى أخر ،وفي البحث الحالي احتمت المعيقات المتعمقة بالمقرر الدراسي أعمى
رتبة ،وىذا ما أكدتو دراسة (الحارثي )3326 ،من أن تصورات أعضاء ىيئة التدريس بكميات
العموم لتطبيق التقويم البديل أقل بكثير من كميات المجتمع وعزى ذلك الختالف البرامج التعميمية
ومحتوى المقررات ،وأكدت ذلك دراسة (عبيدات )3333،والتي أشارت إلى أن عدم كفاية الزمن
المخصص لتغطية المقرر ىي من أبرز معيقات تطبيق أساليب التقويم البديل.
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تفسير النتائج في ضوء خبرة الباحثات:

نص السؤال األول عمى ما مستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية
بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب التقويم البديل في تعميمين عن ُبعد إثر جائحة كورونا،
وقد بينت النتائج أن مستوى ممارسة عضوات ىيئة التدريس ألساليب التقويم البديل كانت
بمستوى "متوسط" وتعزى ىذه النتيجة من وجية نظر الباحثات إلى أن آلية تقويم الطالبات في
السنة األولى المشتركة تكون باستخدام االختبارات والواجبات الموحدة فقط ،حيث لم يوضع
لعضوات ىيئة التدريس حرية استخدام طريقة التقويم المناسبة ،وبناء عمى ذلك جاءت اإلجابة
عمى الفرض الثاني بأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05في
ممارسة عضوات ىيئة التدريس بقسم العموم األساسية بعمادة السنة األولى المشتركة ألساليب
التقويم البديل في التعميم عن ُبعد تعزى لمتغيرات (سنوات الخبرة ،المؤىل العممي ،التدريب أثناء
الخدمة) ،والسبب يعود كما ذكرنا سابقا آللية التقويم المطبقة في قسم العموم األساسية حيث
تعتمد عمى االختبارات الموحدة من جية معينة ،وال يتاح لعضو ىيئة التدربيس اختيار أسموب
التقويم أو توزيع الدرجات بناء عمى ذلك ،وفي ما يخص اإلجابة عمى الفرض الثالث فقد أظيرت
الدراسة أنو ال يوجد فرق بين االستاذات االتي تمقين دورات تدريبية فيما يخص التقويم البديل
وبين من لم يتمقين دورات تدريبية وتعزى الباحثات ىذه النتيجة إلى عدم فرض تطبيق آلية التقويم
البديل في القسم بالتالي لم يكن ىناك فرق ،وفيما يخص السؤال الرابع حول المعوقات فقد
أظيرت النتائج أن ىناك عائق كبير يواجو عضوات ىيئة التدريس في ممارسة أساليب التقويم
البديل ،أبرزىا في مايخص األستاذات حيث حصمت عبارة "األستاذة مقيدة بأساليب تقويم معينة
من جية عميا" عمى أعمى متوسط حسابي ،وىو مايدعم ذكرتو الباحثات فيما يخص أسموب
التقويم المتبع في قسم العموم األساسية.
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التوصيات والمقترحات:
-2
-3
-4
-5
-6

ضرورة تطبيق أساليب التقويم البديل لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات.
عقد الدورات التدريبية لتأىيل عضوات ىيئة التدريس بمايتعمق في أساليب التقويم البديل.

توفير وتوعية أعضاء ىيئة التدريس باألدوات والبرمجيات اإللكترونية المساعدة في
عممية التقويم عن بعد.
يقترح فاعمية برنامج مقترح تدريبي في تنمية ميارات أساليب التقويم البديل اإللكترونية
لدى أعضاء ىيئة التدريس.
يقترح دراسة أثر تطبيق أساليب التقويم البديل اإللكترونية عمى اتجاىات طالب السنة
األولى المشتركة نحو الرياضيات.
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المراجع

المراجع العربية:
ابن عمر ،سعد عبد اهلل ( .)3333واقع استخدام معممي الرياضيات ألدوات التقويم البديل في
المرحمة المتوسطة من وجية نظرىم والمشرفين التربويين بمدينة الرياض.
مجمة تربويات الرياضيات.353-439 ،)4(34 ،
أبو عالم ،رجاء محمود ( .)3337مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية (المجمد .)6
القاىرة :دار النشر لمجامعات.
أبو خطوة ،السيد عبدالمولى ( .)3325أثر برنامج تدريب عن بعد بمساعدة الفصول االفتراضية
في تنمية ميارات التقويم االلكتروني واالتجاه نحو التدريب عن بعد لدى
أعضاء ىيئة التدريس .مجمة عجمان لمدراسات والبحوث.43-2،)2(24،
أحمد  ،إيناس السيد (.)2016أساليب التقويم المرحمي اإللكتروني بالمقررات المفتوحة واسعة
االلتحاق وأثرىا في الدافعية لإلنجازوتنمية ميارات استخدام أنظمة إدارة
المحتوى لدى طالبات الدراسات العميا في جامعة الممك سعود .دراسات
عربية في الترجمة وعمم النفس.mandumah.com .66-17،
https://search /record /0030830

األشقر ،ميند حسن أحمد ( .)3326أثر توظيف التقويم البديل في تنمية التفكير الرياضي لدى
طالب الصف الرابع األساسي بغزة .رسالة ماجستير ،كمية التربية –
الجامعة اإلسالمية بغزة.

البرجاوي ،موالي المصطفى ( .)3333إشكالية تقويم التعممات عن بعد في ضوء المقاربة
بالكفايات؟ تجربة التقويم عن بعد لطمبة اإلجازة في التربية .مجمة بحوث
( ،)48الصفحات .397-382
برىم ،أريج عصام ( .)3329أغراض استخدام التقويم الواقعي لدى معممي الرياضيات في
صفوف مرحمة التعميم األساسي العميا في األردن .دراسات العموم
التربوية.444-426،)5(56 ،
الجراح ،عبدالميدي عمي(.)2010واقع استخدام مديري ومديرات المدارس األردنية لمنظومة
التعميم اإللكتروني Eduwaveواتجاىاتيم نحوىا والمعوقات التي تحول
دون استخداميا .مجمة جامعة الشارقة لمعموم اإلنسانية واالجتماعية
.88-71،)1(39
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=116122
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحارثي ،صبحي سعيد ( .)3326أساليب التقويم البديل كما يراىا الطالب وأعضاء ىيئة
التدريس في بعض الكميات بجامعة شقراء .المجمة التربوية(،)225
الصفحات .524 -466
الحريري ،رافده ( .)3323التقويم التربوي .عمان :دار المناىج لمنشر والتوزيع.
حسب اهلل ،عبد العزيز محمد ( .)332:تقويم ممارسات التقويم لدى أعضاء ىيئة التدريس
بجامعة المينا في ضوء استراتيجيات التقويم البديل .جامعة أسيوط – كمية
التربية.6:7-62:،)7(46،
حسن ،شيماء محمد عمي ( .)3324فاعمية الخرائط الذىنية اليدوية واإللكترونية في تدريس
النحو لتنمية المفاىيم النحوية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي
 ،مجمة القراءة والمعرفة.)2(16 ،
حنان ،أحمد الزيد( .)2019أثر برامج التقويم اإللكتروني )برنامج کاىوت  Kaho otكنموذج(
عمى زيادة دافعية طالبات جامعة األميرة نورة نحو التعمم ،مجمة کمية
التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية جامعة بابل،أسترجعت من
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=24506

الخوالدة ،ديما عمي ( .)۱۲25مـدي اسـتخـدام استراتيجيات التقويم البديل وأدواتو في تقويم تعمم
الطمبة بالمرحمة األساسية العميا في محافظة الزرقاء من وجية نظر
المعممين .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة الياشمية ،األردن.
خير ،النور عبد الرحمن محمد ( .)3326التقويم التربوي البديل ودوره اإليجابي في قياس
تحصيل الطالب وتقويم أدائيم بمراحل التعمم المختمفة :دراسة تحميمية
نظرية .مجمة البحوث التربوية والنفسية – كمية التربية جامعة المنوفية،
.3:-2، )3(43
الدسيماني ،سمر فيد (.)2017تقويم تجربة جامعة الممك سعود في استخدام نظام إدارة التعميم
اإللكتروني بالك بورد (. )Blackboardالمجمة التربوية الدولية
المتخصصة .mandumah.com /record ،62-72،)3(6،
https://search /84535
الدوسري ،فيحان عبد اهلل ( .)3327التقويم باستخدام ممف أعمال الطالب وتحصيمو .عمان:
دار من المحيط الى الخميج لمنشر والتوزيع.
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الديحاني ،عمي رفاعي؛ والدويري ،أحمد محمد ( .)332:معوقات تطبيق استراتيجيات التقويم
الواقعي وأدواتو التي تواجو معممي المرحمة الثانوية في دولة الكويت .كمية
العموم التربوية جامعة آل البيت [ أطروحة ماجستير منشورة] .الربيعي،
محمود داود ( .)3323التقويم واإلرشاد والتوجيو في الميدان التربوي
والرياضي .بيروت :دار الكتب العممية.

الروقي  ،عبدالعزيز بن عوض(.)2017درجة ممارسة معممي العموم الطبيعة ألساليب التقويم
اإللكتروني في المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض(رسالة ماجستير).كمية
العموم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود.639-677،)4(106،

الرويمي ،عايد عايض والحربي ،بدرية حميد ( .)332:درجة ممارسة استراتيجيات التقويم البديل
لدى معممات الرياضيات في ضوء المناىج المطورة لممرحمة الثانوية
بالمدينة المنورة .مجمة تربويات الرياضيات.224-99 ،):(33 ،
الريامي ،حمد؛ أحاجي ،خالد ؛ وكداي ،عبد المطيف ( .)3333تحديات تطبيق التقويم
االلكتروني في مدارس التعميم األساسي بمحافظة جنوب الباطنة في ظل
جائحة كورونا ( )COVID-19من وجية نظر المعممين .المجمة
المغربية لمتقييم والبحث التربوي( ،)5الصفحات .398-368
الزبيدي ،محمد حسن يحيى ( .)332:واقع التقويم البديل في التعميم العام في منطقة مكة
المكرمة من وجية نظر معممي التعميم العام .المجمة التربوية-كمية
التربية.465-42: ،77،
زيتون ،عايش محمود ( .)3338النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم .عمان :دار
الشروق.
سالم،أحمد محمد (.)2004تكنموجيا التعميم والتعميم اإللكتروني.الرياض:مكتبة الرشد ناشرون.
السبيعي ،عبداهلل محمد(.)2020مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األمير سطام بن
عبدالعزيزالتقويم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا "."covid 19مجمة
العموم التربوية .mandumah.com /record ،89-123،)1(6،
https://search /1129121
السرواني ،سيام مشعل ( .)3332دور القيادة المدرسية بمنطقة مكة في تطوير معممات
الرياضيات مينياً ومعوقاتو ومقترحات المعممات لمتطوير .مجمة العموم
التربوية والنفسية.33-2،)27(6،
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السعدوني ،ىبو جميل؛ أبو شقير ،محمد سميمان؛ و أبو عودة ،محمد فؤاد ( .)332:معوقات
تطبيق التقويم الواقعي في المرحمة األساسية " "5-2في فمسطين وتصور
مقترح لتطويره .غزة :الجامعة االسالمية (غزة) [ أطروحة ماجستير
منشورة].

سالم ،عمي عبد العظيم عمي ( .)3326التقويم البديل مدخل لالرتقاء بأداء المعمم وتطوير برامج
إعداده ،المؤتمر العممي الرابع والعشرون لمجمعية المصرية لممناىج
وطرق التدريس (برامج اعداد المعممين في الجامعات من أجل التميز)،
الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس.22:-:2،
سالمة،وفاء زكي ،برغوت ،محمود محمد ،درويش،عطا حسن (.)2019فاعمية توظيف الخرائط
الذىنية اإللكترونية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي بمبحث العموم لدى
طالبات الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة .مجمة الجامعة
،79-106،
والنفسية
التربوية
لمدراسات
اإلسالمية
http://dx.doi.org/10.33976/iugjeps.v28i2.5806
الشميوب ،سمر عبدالعزيز ( .)2553فاعمية برنامج تدريبي مقترح في إكساب معممات
الرياضيات ميارات استخدام التقويم البديل في تدريسين وأثر ذلك عمى
تنمية الدافعية لإلنجاز لدى طالباتين .مجمة العموم التربوية(،)35
الصفحات .636-548
الصيعري ،منصور سمير (أبريل .)3333 ،واقع ممارسة معممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية
لالحتياجات التدريبية في استخدام استراتيجيات التقويم البديل وأدواتو.
مجمة تربويات الرياضيات ،)4(34 ،الصفحات .::-66

عافية ،حسام عبدالرحيم ( .)2015أثر استخدم التقويم البنائي اإللكتروني عمى التحصيل
الدراسي واألداء المياري لطالب الصف الثاني الثانوي الصناعي في مادة
الحاسب(رسالة ماجستير ،جامعة القاىرة ).
عبدالحميد ،محمد(.)2009منظومة التعميم عبرالشبكات(ط.)2.القاىرة:عالم الكتب.
عبيدات ،عمر سميمان (فبراير .)3333 ،درجة تطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي ومعوقاتو في
المدارس األردنية .مجمة جامعة فمسطين لألبحاث والدراسات،)2(23 ،
الصفحات .323 -2:3
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عرفان ،خالد محمود(.)2004التقويم التراكمي الشامل البروتفوليو ومعوقات استخدامو في
مدارسنا .القاىرة :عالم الكتب.
عالم ،صالح الدين محمود ( .)3335التقويم التربوي البديل ،أسسو النظرية والمنيجية وتطبيقاتو
الميدانية .مصر :دار الفكر العربي.
عالم ،صالح الدين محمود ( .)3338القياس والتقويم التربوي في العممية التدريسية .عمان :دار
المسيرة لمنشر والتوزيع.
عمي ،نادية محمد ( .)3332درجة استخدام استراتيجيات التقويم البديل قبل جائحة كورونا
وأثنائيا من قبل عضوات ىيئة التدريس بجامعة بيشة .المجمة العربية
لمعموم ونشر األبحاث -مجمة العموم التربوية والنفسية،)23(6 ،
الصفحات .225-:4
العميان ،فيد عبد الرحمن (يوليو .)3326 ،واقع استخدام معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة
ألساليب التقويم البديل من وجية نظرىم .مجمة التربية،)275(2 ،
الصفحات .924-873
عمر ،عمر موسى (.)2020واقع توظيف التقويم اإللكتروني بجامعة الممك فيصل أثناء جائحة
كورونا "."covid 19مجمة العموم التربوية،،151-181،)1(6،
https://search .mandumah.com /record /1129127
العمري ،وفاء عبد الرحمن ( .)3333فاعمية استخدام استراتيجيات التقويم البديل في تحصيل
الرياضيات لدى طالبات الصف األول متوسط .مجمة القراءة والمعرفة
.372-338،
العنزي ،خالد حمد( .)2019درجة استخدام معممي الد ارسـات االجتماعية والوطنية بالمرحمة

المتوسطة في محافظة حفر الباطن ألدوات التقـويم اإللكترونـي .مجمة
من
.59-79استرجعت
والنفسية،)19(3،
التربوية
العموم

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=24915

العوض ،فوزي شفيق ( .)3328أثر استخدام تجمع من استراتيجيات التقويم الحقيقي في تنمية
التفكير اليندسي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردن
واتجاىين نحو الرياضيات .مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية
.385-362،)2(28،
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الغيث ،أمل صالح (أبريل .)3332 ،واقع ممارسة معممات الرياضيات في المرحمة المتوسطة
ألساليب التقويم البديل في التعميم عن ُبعد في ظل جائحة كورونا .المجمة
العربية لمعموم ونشر األبحاث -مجمة العموم التربوية والنفسية ،)25(6 ،
الصفحات .223-96
فرح ،أسعد ( .)3328استراتيجيات التعمم النشط .عمان :دار ابن النفيس لمنشر والتوزيع.
الفي ،سعيد عبد اهلل ( .)3323أساليب التدريس .القاىرة :عالم الكتب.
المالكي ،جوىرة حامد ،وحريري ،رندا ( .)3332معوقات تطبيق التقويم الواقعي في مواد التربية
اإلسالمية لممرحمة االبتدائية بالمدارس الحكومية بجدة من وجية نظر
المعممات .المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية( ،)2:الصفحات
.267-228
المحدمي ،عفاف سالم؛ نصار ،وفاء محمود؛ وأبا حسين ،وداد عبدالرحمن ( .)3326معوقات
استخدام أساليب التقويم الحقيقي الميام األدائية واألنشطة في تقويم أداء
الطالبات من وجية نظر الطالبات وعضوات ىيئة التدريس بكمية التربية
جامعة الممك سعود .مجمة كمية التربية جامعة عين شمس،)4:(4 ،
الصفحات .4:6-426
المرحبي ،أحمد عمى والحربي ،إبراىيم بن سميم ( .)332:درجة ممارسة معممي الرياضيات
بالمرحمة المتوسطة ألدوات التقويم البديل .دراسات عربية في التربية وعمم
النفس.563-539 ،223 ،
ىنداوي،أسامة سعيد عمي( . )2013أثر بعض متغيرات عرض الخرائط الذىنية اإللكترونية
بالمحتوى المقدم عبر بيئة التعمم االفتراضية عمى التحصيل المعرفي
والتمثيل البصرى لممعمومات المفظية لدى طالب تكنولوجيا التعميم .
دراسات عربية في التربية وعمم النفس 65-،)37(4،
https://search .mandumah.com /record/ 653609 ،13

اليويدي ،زيد ( .)3335أساسيات القياس والتقويم التربوي .االمارات العربية المتحدة :دار الكتاب
الجامعي.
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