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درجة امتالك معلمي التكنولوجيا بالمرحلة الثانوية بغزة لكفايات
التقييم اإللكتروني من وجهة نظرهم

د .سامح مجيل العجرمي *
الملخص
هدف البحث إىل الكشف عن درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة

لكفاايت التقييم اإللكرتوين من وجهة نظرهم ،وأثر كل من متغريات( :النوع االجتماعي /املؤهل

العلمي /عدد مرات استخدام التقييم إلكرتوين) يف ذلك .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي

لتحقيق أهداف البحث ،وأعد استبانة مكونة من ( )36فقرة موزعة على ثالثة حماور ،ومت تطبيقها

على عينة بلغ عدد أفرادها ( )167من معلمي ومعلمات التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة ،وأظهرت

نتائج البحث حصول حمور إعداد األسئلة اإللكرتونية على الرتتيب األول يف درجة امتالك معلمي

التكنولوجيا كفاايت التقييم اإللكرتوين ،بينما حصل حمور إعداد االختبارات اإللكرتونية على الرتبة

الثانية ،وحصل حمور ملف اإلجناز اإللكرتوين على الرتتيب الثالث واألخري من حماور االستبانة ،كما

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني متوسطات
استجاابت عينة البحث تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،بينما أظهرت النتائج وجود فروق دالة

إحصائياً عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني متوسطات استجاابت عينة البحث تعزى ملتغريي
املؤهل العلمي ،وعدد مرات استخدام التقييم اإللكرتوين ،وأوصى البحث بضرورة حتفيز معلمي
التكنولوجيا على استخدام أدوات التقييم اإللكرتوين؛ من خالل تقدمي احلوافز املعنوية واملادية ،ونشر

التجارب املتميزة والناجحة منها.

الكلمات املفتاحية :معلم التكنولوجيا  -املرحلة الثانوية -التقييم اإللكرتوين.
* أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد – كلية الرتبية  -جامعة األقصى -غزة – فلسطني
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The Degree of Acquiring e-Assessment Competencies
among the Technology Teachers in The Secondary Stage
in Gaza From Their Perspective
Dr. Sameh J. H. Elagrami
Assistant Professor of Educational Technology
(Faculty of Education)
El-Aqsa University
Gaza- Palestine
Abstract
This research aimed at identifying the degree of acquiring eassessment competencies among the technology teachers in the
secondary stage in Gaza from their perspective, and the effect of the
following variables: gender, academic qualification, the rate of using eassessment. To achieve these objectives, the researcher used the
descriptive methodology. The researcher prepared a questionnaire
which consisted of three axes. It was conducted on a sample numbered
up 167 male and female of technology teachers in the secondary stage in
Gaza. The results showed that the axis of preparing e-questions was
ranked first in the degree of acquiring e-assessment competencies
among the technology teachers, the axis of preparing e-test was ranked
second, the axis of e-portfolio was ranked last. The results showed that
there were no statistically significant differences at the level (α≤0.05)
between the mean of the responses of the study sample according to the
gender, while there were statistically significant differences at the level
(α≤0.05) between the mean of the responses of the study sample
according to the academic qualification and the rate of using eassessment. The researcher recommended the importance of prompting
technology teachers to use e-assessment tools, through providing moral
and material incentives, and publishing the distinguished and successful
experiences.
Key Words: Technology Teacher - secondary stage – e-assessment.
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املقدمة:
يشهد العامل يف العصر احلايل جمموعة من التحدايت فرضتها بعض املتغيات العاملية واإلقليمية واحمللية،
ولعل من أبرز مظاهر تلك التحدايت الثورة العلميّة والتقنيّة اهلائلة ،ويف ظل تلك التحدايت كان لزاماً
على املؤسسات التعليمية مالحقة هذا التطور ملواكبة هذه التغيات املتسارعة؛ هبدف إعداد جيل من
املعلمني والطلبة تواكب مسة هذا العصر ،وال تعان من الفجوة بني ما يتلقونه يف املدرسة وما يرونه على
أرض الواقع.
وقد أخذت املؤسسات التعليمية على عاتقها مسؤولية مالحقة التغيات السريعة والتطوير لعناصر
ميسر الكتساهبا ،أما عن
املنظومة التعليمية كافة ،ومن بينها املعلم الذي ّ
تغي دوره من انقل للمعرفة إىل ّ
إسرتاتيجيات التدريس ،فقد ظهرت إسرتاتيجيات تعليميّة جديدة ،كالتعلم اإللكرتون ،E-Learning
فقد ظهرت مصطلحات جديدة مثل :املدرسة اإللكرتونية ،واملكتبة اإللكرتونية ،واملعلم اإللكرتون ،والتقييم
اإللكرتون (احلربدي.)1 ،2017 ،
واستناداً إىل تنفيذ اإلسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس القائم معظمها على التعلم اإللكرتون ،فقد
أصبح لزاماً االعتماد على طرق أخرى حديثة لقياس مستوى خمرجات هذا النوع من التعلم وهو ما اندت
به العديد من الدراسات وأدركته الكثي من املؤسسات التعليمية ما أدى إىل توظيف التكنولوجيا يف عملية
تقييم الطلبة (الزين ،)22 ،2017 ،إذ مل يعد من املنطقي أن يسعى الرتبويون إىل استخدام واستكشاف
فعالية إسرتاتيجيات تعلم إلكرتونية جديدة ،والتمسك يف الوقت ذاته ابلطرق التقليدية لتقييم خمرجات هذا
التعلم (اخلزي.)169 ،2011 ،
ويعد التقييم اإللكرتون بعناصره املختلفة من أبرز االجتاهات احلديثة يف عمليات التقومي اليت ميكن من
خالهلا احلكم على مدى حتقق األهداف التعليمية ،وفعالية إسرتاتيجيات التعلم املستخدمة ،وكذلك مدى
فعالية مصادر التعلم املختلفة املستخدمة يف التدريس (الزامل واحلجيالن ،)195 ،2016 ،ويعرف العنزي
( ) 62 ،2019التقييم اإللكرتون أبنه" :جمموعة األدوات واألساليب اليت تستخدم يف التقومي الرتبوي
والتعليمي مستثمرة شبكة االنرتنت مبا خيدم عملية التقومي ،وحي ّقق أهدافه يف العملية التعليمية وفق معايي
علمية حمددة ،مثل :االختبارات اإللكرتونية ،وبنوك األسئلة ،وملفات اإلجناز اإللكرتون".
وظهرت احلاجة إىل التقييم اإللكرتون؛ عقب التطور التكنولوجي ملالحقة التغيات السريعة ،إضافة
إىل وجود جمموعة من السلبيات يف نظام التقييم التقليدي املتبع يف املؤسسات التعليمية ،والنقد املوجه
لالختبارات الورقية التقليدية املستخدمة ،ففي التقييم اإللكرتون يتم توفي تغذية راجعة فورية ،وعرض فوري
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للدرجات على الشاشة يف هناية االختبار ،ولكن ال زالت املشكالت األمنية مثل صعوبة حتديد هوية
املتقدم لالختبار مصدر قلق رئيس عند تطبيقها ).(Hosseini & Toroujeni, 2017
ويتميز التقييم اإللكرتون أبنه يتضمن قدراً كبياً من التفاعلية مع املتعلم ،كما يقدم بعض التلميحات
ملساعدة ا لطلبة ذوي صعوابت التعلم واخنفاض مستوى التحصيل ،وكذلك يتمتع بقدر كبي من األمن
املعلومايت من خالل وضع كلمات مرور لالختبارات اإللكرتونية (عبد الرمحن.)609 ،2019 ،
كما يتميز التقييم اإللكرتون بوصفه أحد التطبيقات اهلامة لتكنولوجيا التعلم اإللكرتون ،أبنه يساعد
املعلمني على تقييم أداء طلبتهم أبساليب وطرائق متنوعة كاالختبارات اإللكرتونية ،وبنوك األسئلة ،وملفات
اإلجناز اإللكرتونية ،ويساعد على تنمية مهارات التواصل االجتماعي ،والتفكي الناقد لدى الطلبة فيما
يقدم إليهم من معلومات ،كما ينمي لدى الطلبة مهارات استخدام التكنولوجيا وتوظيفها يف تعلمهم الذايت
(أبو خطوة.)2014 ،
وتساعد أدوات التقييم اإللكرتون كاالختبارات اإللكرتونية وبنوك األسئلة وملفات اإلجناز اإللكرتونية
على تطوير العملية التعليمية؛ وتاليف بعض أوجه القصور يف االختبارات بصورهتا احلالية ،بينما يهدف
التقييم اإللكرتون إىل حتقيق موضوعية القياس فيساعد على تطوير العملية التعليمية (عالم وآخرون،
.)329 ،2017
ويتفق الكندري واحلميدان ( )182 ،2019وهالل ( )534 ،2018على أن وسائل التقييم
اإللكرتون كاالختبارات اإللكرتونية ،أصبحت من أهم وسائل التقييم الرتبوي يف العصر احلايل ،وذلك ملا
تتميز به من مقومات تتعلق بسهولة تقدمي االختبار وإعداده ،وإمكانية تطبيقها يف وقت واحد أو أوقات
خمتلفة جملموعة كبية من األفراد ويف أماكن خمتلفة ،وتوفر أمناطاً جديدة من األسئلة تشتمل على الوسائط
املتعددة ،وسهولة االستجابة والتفاعل معها ،كما ميكن إعداد جمموعة نسخ متكافئة من االختبار الواحد
وتصحيحه ،وتقدم التغذية الراجعة والتعزيز الفوري أبشكال املختلفة ،وكذلك توفر أدوات قياس اقتصادية
من حيث توفي الوقت أو اجلهد أو املال يف إعداد وتصحيح إلكرتون لالختبارات.
مما سبق يتضح للباحث أن توظيف التكنولوجيا يف قياس أداء املتعلمني قد حيسن من تعلمهم ،وميكن
واضعي السياسات التعليمية واملعلمني من املراجعات السريعة؛ لالستفادة منها يف حتسني نواتج التعلم،
كذلك تسمح عملية التقييم اإللكرتون بتحقيق عملية التكامل بني التقييم والتعليم إلنتاج أدوات تعلم
قوية.
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وتعد كفاايت التقييم اإللكرتون من أهم الكفاايت اليت جيب أن يكتسبها املعلم ألهنا أداة تعليمية
فاعلة لتقييم التحصيل املعريف واملهاري املكتسب ،وألمهية هذا االجتاه احلديث يف عملية التقييم الرتبوي،
نظمت وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية العديد من الدورات التدريبية للمعلمني حول أساليب التقييم
اإللكرتون لتعرف أهم مزاايه ،والصعوابت اليت تواجه استخدامه ،وأبرز إسرتاتيجيات التقييم اإللكرتون:
كاالختبارات اإللكرتونية ،وبنوك األسئلة ،وملفات اإلجناز اإللكرتونية ،وقد صاحب ذلك ظهور العديد
من الدراسات والبحوث اليت تطرقت إىل التقييم اإللكرتون ،والكشف عن مدى استخدام إسرتاتيجياته يف
العملية التعليمية ،ومن هذه الدراسات :دراسة (آل ملوذ والشربيين2015 ،؛ وعالم وآخرون2017 ،؛
والداللعة وداللعة )2019 ،اليت اهتمت بتعرف املهارات الالزمة لبناء االختبارات اإللكرتونية يف ضوء
معايي اجلودة ،كما اهتمت بعض الدراسات بواقع استخدام أدوات التقييم اإللكرتون واالختبارات
اإللكرتونية ومن هذه الدراسات دراسة (احلربدي2017 ،؛ والعنزي.)2019 ،
ويتضح من نتائج هذه الدراسات أن وسائل التقييم اإللكرتون من أهم وسائل التقييم الرتبوي يف
عصران ،ملا متتاز به من خصائص تتعلق ابلسرعة يف البناء وتوظيف الوسائط املختلفة ،وسرعة االستجابة
وسهولتها ،والتصحيح اإللكرتون ،وعرض النتائج فوراً ما أدى إىل ضرورة امتالك املعلمني كفاايت التقييم
اإللكرتون.
كما أوصت دراسة كل من (عفيفي2019 ،؛ والعنزي )2019 ،إبجراء مزيد من الدراسات ذات
العالقة ابلتقييم اإللكرتون مستقبالً من أجل تزويد املعلمني ابملعلومات الكافية عن التقومي اإللكرتون
وأدواته ،وكيفية توظيفه يف العملية التعليمية ،كما أوصت دراسة (آل ملوذ والشربيين2015 ،؛
 )Alyahya& Almutairi, 2019بضرورة تشجيع املعلمني وأعضاء هيئة التدريس على تطبيق
االختبارات اإللكرتونية طوال العام الدراسي من أجل رفع كفاايهتم يف استخدام أدوات التقييم اإللكرتون
وإعداد االختبارات اإللكرتونية.
وأشارت نتائج أغلب هذه الدراسات إىل أمهية كفاايت التقييم اإللكرتون ،وأتكيد ضرورة امتالك
املعلم الكفاايت املتعلقة ابلتقييم اإللكرتون أحد مهارات وكفاايت تكنولوجيا التعليم قبل اخلدمة وأثناءها.
 -1حتديد مشكلة البحث:
ميكن حتديد مشكلة البحث ،من خالل النقاط التالية:

• توصيات الدراسات السابقة بضرورة استخدام أدوات التقييم اإللكرتون كاالختبارات اإللكرتونية
وبنوك األسئلة وملفات اإلجناز يف العملية التعليمية واجراء املزيد من الدراسات يف جمال التقييم
اإللكرتون واالهتمام بتدريب املعلمني وأعضاء هيئة التدريس ابجلامعات على توظيف هذا النمط من
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أمناط التقييم يف العملية التعليمية ،ومن هذه الدراسات :دراسة (الداللعة وداللعة2019 ،؛ وعفيفي،
2019؛ والعنزي2019 ،؛ Alyahya& Almutairi, 2019؛ وعالم وآخرون2017 ،؛
وآل ملوذ والشربيين.)2015 ،

• توصيات املؤمترات الدولية ،واحمللية بضرورة توظيف أدوات التقييم اإللكرتون يف العملية التعليمية ،ومن
هذه املؤمترات:

 أوصى املؤمتر الرتبوي الثامن حول اجتاهات حديثة يف تطوير التعليم ( ،)2020مبواكبة التطوراتالتكنولوجية احلديثة مبا خيدم الرسالة التعليمية الكتساب املعارف واملهارات املناسبة لبناء اجملتمع
القادر على صناعة احلياة (املؤمتر الرتبوي الثامن.)2020 ،
 كما أشار املؤمتر الثان عشر للتقييم اإللكرتون مستقبالً ( ،)2018املنعقد يف أدنربة ابململكةاملتحدة إىل أن دور املؤسسات التعليمية سوف يكون حمورايً يف أتهيل املعلمني لتوظيف التقييم
اإللكرتون القائم على االختبارات اإللكرتونية وملفات اإلجناز اإللكرتون يف القاعات الدراسية
(The 12th annual Scottish Conference and Exhibition,
)2018
 وكذلك أوصى املؤمتر العلمي الدويل الثان للقياس والتقومي ( )2016بضرورة استخدام النظماملتطورة يف القياس والتقومي ،واالعتماد على أنظمة متطورة لبنوك األسئلة يف تقييم الطلبة،
وخمرجات العملية التعليمية ،وتفعيل أليات التصحيح اإللكرتون (املؤمتر العلمي الدويل الثان
للقياس والتقومي)2016 ،
 وأوصى املؤمتر الدويل الرابع للتعليم اإللكرتون والتعليم عن بعد ( ،)2015بضرورة نشر ثقافةالتعلم اإللكرتون ،وإدخاهلا على نطاق واسع يف املدارس واجلامعات ،وهتيئة البيئة العلمية
احلا ضنة للتعلم اإللكرتون ،وإعداد الكوادر الواعدة وأتهيلها يف جمال تطبيقات التعلم اإللكرتون
(املؤمتر الدويل الثالث للتعليم اإللكرتون والتعليم عن بعد.)2015 ،

• توصيات اجلمعيات الدولية واجملالس القومية ،حول جمموعة املعايي الواجب توافرها لدى املعلم قبل
وأثناء التحاقه مبهنة التدريس ،ومنها معايي استخدام املستحداثت التكنولوجية ،وتوظيفها يف عملية
تقييم جوانب التعلم لدى الطلبة ،ومن هذه املنظمات واجملالس :اجلمعية الدولية للتكنولوجيا يف التعليم
 ،)ISTE( International Society for Technology in Educationواجمللس
National Council for
القومي األمريكي العتماد برامج إعداد املعلمني
 ،)NCATE( Accreditation of Teacher Educationواجلمعية الدولية لتقييم
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التحصيل الرتبوي International Association for the Evaluation of
) ،Educational Achievement (IEAإذ أكدت هذه املنظمات ضرورة توظيف
مهارات استخدام احلاسوب وشبكة اإلنرتنت يف عمليات التقومي وتصميم ملف اإلجناز اإللكرتون
وإعداده.
 ومن واقع عمل الباحث حماضراً يف كلية الرتبية جبامعة األقصى ،وذلك خالل قيامه ابإلشراف الرتبويمبدارس حمافظات غزة عدة سنوات ،وتفاعله مع معلمي التكنولوجيا ابملراحل التعليمية املختلفة،
الحظ عزوف كثي من معلمي التكنولوجيا عن استخدام أدوات التقييم اإللكرتون وتوظيفها يف
العملية التعليمية فما زالت أساليب التقييم التقليدية هي السائدة.
وبناء على ما سبق ،وبسبب حداثة هذا االجتاه يف عملية التقييم ،جاءت هذه الدراسة لتعرف
درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت التقييم اإللكرتون.
لذا تتحدد مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التايل :ما درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة

الثانوية بغزة كفاايت التقييم اإللكرتوين من وجهة نظرهم؟
من خالل اإلجابة عن تساؤالت البحث التالية:

• ما درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت إعداد االختبارات اإللكرتونية
من وجهة نظرهم؟
• ما درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت إعداد األسئلة اإللكرتونية من
وجهة نظرهم؟
• ما درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت إعداد ملف اإلجناز اإللكرتون
من وجهة نظرهم؟
• هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05يف درجة امتالك معلمي
التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت التقييم اإللكرتون من وجهة نظرهم تعزى إىل متغيات
(النوع االجتماعي /املؤهل العلمي /عدد مرات استخدام التقييم اإللكرتون)؟

 -2أهداف البحث:
سعى البحث احلايل لتحقيق األهداف التالية:

• تعرف درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت إعداد االختبارات
اإللكرتونية من وجهة نظرهم.
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• تعرف درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت إعداد األسئلة اإللكرتونية
من وجهة نظرهم.
• تعرف درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت إعداد ملف اإلجناز
اإللكرتون من وجهة نظرهم.
• تعرف درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت التقييم اإللكرتون من وجهة
نظرهم تعزى إىل متغيات (النوع االجتماعي /املؤهل العلمي /عدد مرات استخدام التقييم
اإللكرتون).
 -3فرضيات البحث:
يسعى البحث احلايل للتحقق من الفرضيات التالية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05يف درجة امتالك معلمي
التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت التقييم اإللكرتون من وجهة نظرهم تعزى إىل متغي
النوع االجتماعي.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05يف درجة امتالك معلمي
التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت التقييم اإللكرتون من وجهة نظرهم تعزى إىل متغي
املؤهل العلمي.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05يف درجة امتالك معلمي
التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت التقييم اإللكرتون من وجهة نظرهم تعزى إىل متغي
عدد مرات استخدام التقييم اإللكرتون.

 -4أمهية البحث:
تكمن أمهية الدراسة احلالية فيما يلي:
 -1تتوافق الدراسة احلالية مع ما تنادي به وزارة التعليم الفلسطينية من ضرورة دمج املستحداثت
التكنولوجية يف كافة مراحل العملية التعليمية مبا يُسهم يف تطورها وجناح ممارساهتا.
 -2قد تفيد أداة الدراسة احلالية ابحثني آخرين يف إجراء دراسات تتكامل مع نتائج الدراسة احلالية.
 -3قد تُسهم نتائج الدراسة احلالية يف فتح جماالت حبثية أخرى تتناول أدوات تقييم إلكرتون بديلة
يف مواد دراسية خمتلفة.
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ِّ
اسة استجابة للمطالبات العامليَّة اليت ابتت واضحة من خالل املؤمترات والندوات وورش
 -4أتيت ال ّدر َ
العمل يف حرصها على توظيف أدوات التقييم اإللكرتون ،واالهتمام بتحصيل الطالب يف عصر
التقنية.
 -5قد تفيد نتائج الدراسة احلالية القائمني على وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية ،وكافة املؤسسات
املهتمة بتنمية أداء املعلمني يف توظيف أدوات التقييم اإللكرتون يف مواجهة التحدايت املعاصرة.

 -5حدود البحث:
اقتصر البحث احلايل على احلدود التالية:
 احلد املكان :مت التطبيق امليدان للبحث على معلمي التكنولوجيا بغزة /فلسطني. احلد البشري :عينة من معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة /فلسطني. احلد املوضوعي :اقتصر البحث على تقديرات معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة لدرجةامتالكهم كفاايت التقييم اإللكرتون إعداد (االختبارات اإللكرتونية /األسئلة اإللكرتونية /ملف
اإلجناز اإللكرتون).
 احلد الزمان :أجري البحث يف الفصل الثان من العام الدراسي 2020/2019م. -6مصطلحات البحث:
 كفاايت التقييم اإللكرتون :يعرفها الباحث إجرائياً أبهنا" :اجلوانب املعرفية واألدائية اليت ينبغيأن يتمكن منها معلم التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية ،لبناء االختبارات وبنوك األسئلة وملفات
اإلجناز اإللكرتونية ،ويتم قياسها إجرائياً ابستخدام فقرات االستبيان املعد هلذا الغرض".
 معلم التكنولوجيا :يعرفه الباحث إجرائياً أبنه :املعلم املؤهل تربوايً وأكادميياً احلاصل على درجةالبكالوريوس حداً أدىن يف جمال (الرتبية التكنولوجية ،علوم احلاسوب ،هندسة احلاسوب)،
ويدرس مبحث التكنولوجيا من الصف اخلامس األساسي حىت الصف احلادي عشر".
 املرحلة الثانوية :يعرفها الباحث إجرائياً أبهنا :املرحلة األخية من مراحل التعليم املدرسي ،يسبقهامرحلة التعليم األساسي ويليها مرحلة التعليم اجلامعي ،ومدة الدراسة هبا ثالث سنوات ،وترتاوح
أعمار الطلبة فيها من  15إىل  18سنة ومتثل مرحلة املراهقة".
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 -7اإلطار النظري

 مفهوم التقييم اإللكرتوين:عرفه عبد العاطي ( )248 ،2015أبنه" :عملية هتدف إىل تقدير مستوى معارف الطلبة
ومهاراهتم واجتاهاهتم يف أحد املساقات الدراسية ابستخدام أدوات التقييم املتمثلة يف الواجبات واالختبارات
اإللكرتونية واالستبياانت مبا يساعد املعلم على تقدير مستوى املتعلمني".
وعرفه داماس ) (Dammas, 2016أبنه" :نظام يسمح بتقييم اجلوانب املعرفية لدى الطلبة
يف مرحلة معينة ،وتعرف مدى حتقق األهداف التعليمية ،مساعدة الطلبة على حتديد الفجوة بني مستواهم
الفعلي واألهداف املخطط هلا".
ويُعرفه احلربدي ( )5 ،2017أبنه" :جمموعة األدوات واألساليب اإللكرتونية احلديثة مثل:
ملفات اإلجناز اإللكرتونية ،واالختبارات اإللكرتونية ،وبنوك األسئلة اإللكرتونية اليت تستخدم أدوات بديلة
عن أدوات التقومي الرتبوي التقليدية".
كما عرف العنزي ( )62 ،2019التقييم اإللكرتون أبنه" :جمموعة األساليب واألدوات
املستخدمة يف التقومي التعليمي مستثمرة مستحداثت الشبكات اإللكرتونية (كاالختبارات اإللكرتونية،
وبنوك األسئلة اإللكرتونية ،وملفات اإلجناز اإللكرتون) مبا خيدم عملية التقومي وحي ّقق أهدافها التعليمية،
وفق معايي علمية حمددة".
وبتحليل التعريفات السابقة نالحظ ما يلي:
 تقييم يسمح للطلبة أبداء االختبارات واألنشطة ابستخدام احلاسوب عرب اإلنرتنت بدالً مناالختبارات الورقية.
 يتضمن التقييم اإللكرتون العديد من أدوات القياس مثل االختبارات اإللكرتونية ،وبنوك األسئلة،وملفات اإلجناز اإللكرتونية ،والواجبات ،واالستبياانت.
 تتفق على أ ن التقييم اإللكرتون يعين استخدام تكنولوجيا املعلومات يف أي نشاط ينطوي على تقييماملعارف واملهارات واالجتاهات.
 يوفر سرعة احلصول على نتائج تقدمي الطلبة لالختبار ومعاجلتها كماً وكيفاً. يعتمد على تطبيقات وبرجميات إلكرتونية متخصصة يف بنائه. مميزات التقييم اإللكرتوين:أكد كل من (آل ملوذ والشربيين29 ،2015 ،؛ والعنزي )64 ،2019 ،مميزات عدة للتقييم
اإللكرتون هي:
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سهولة إعداد األسئلة.
التنوع يف األسئلة.
إمكانية توظيف الوسائط املتعددة.
سرعة تقدمي التغذية الراجعة.
سرعة التصحيح وسهولته.
املوضوعية واخلصوصية.
احلفاظ على سرية نتائج الطلبة يف االختبارات.
يزود مبؤقت زمين يقوم ابلعد التنازيل أمام الطلبة.
إمكانية مراقبة املعلم أداء الطلبة أثناء تقدمي االختبار.

 أدوات التقييم اإللكرتوين:ختتلف أدوات التقييم اإللكرتون ابختالف الربجمية املستخدمة واختالف نظام إدارة التعلم ،حيث
يوجد أشكال خمتلفة ومتعددة ألدوات التقييم عدد منها (آل ملوذ والشربيين30 ،29 ،2015 ،؛ وفرج
هللا16 ،2017 ،؛ والعنزي )65 ،64 ،2019 ،ما يلي:
 االختبارات اإللكرتونية :وهي اختبارات تتم عرب احلاسب اآليل ،حبيث يتم عرض فقرات االختبارعرب شاشة احلاسوب جييب عليها الطالب مباشرة ابستخدام أدوات اإلدخال مثل لوحة املفاتيح
والفأرة.
 بنوك األسئلة :وهي جمموعة كبية من األسئلة املربجمة املنظمة ذات مستوايت خمتلفة ،يتمتصنيفها حبسب األهداف التعليمية اليت يتم قياسها واملستوى التعليمي للطلبة ،ويتم ختزينها يف
ذاكرة احلاسوب وفق أحد برامج إدارة التعلم املعدة سلفاً.
 ملفات اإلجناز اإللكرتونية :حافظة إلكرتونية متثل أداة تقييمية فاعلة وهادفة لقياس مدى تقدمالتعلم ،وحيتوي على مواد تعليمية حموسبة وجممعة مثل (االختبارات اإللكرتونية ،مقاطع الفيديو
الرقمية ،العروض التقدميية) ميكن نشرها من خالل شبكة االنرتنت.
 االستبياانت واستطالعات الرأي :وهي استفتاء بسيط للحصول على ردود الطلبة على موضوعما الستطالع آرائهم ومجع املعلومات عن هذا املوضوع واستعراض النتائج.
 الواجبات (األسئلة املقالية) :جمموعة من األسئلة املتعلقة بتقييم الطالب وتقدم بشكل متزامن أوغي متزامن ،وتقيس قدرات الطالب على استدعاء املعارف وفهمها.
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 املدوانت :يسمح للطلبة إبنشاء مدوانت شخصية ينشرون من خالهلا بعض املعلوماتواملوضوعات ذات الصلة ابملادة الدراسية ،مث تقيم تلك املشاركات املنشورة.
وقد ركز البحث احلايل على أهم ثالث أدوات رئيسة من هذه األدوات هي :االختبارات
اإللكرتونية ،وبنوك األسئلة ،وملف اإلجناز اإللكرتون.
 أمناط تقدمي التقييم اإللكرتون:صنف (عبد العاطي286 ،2015 ،؛ وعبد الرمحن )619 ،2019 ،أمناط تقدمي التقييم
اإللكرتون إىل منطني مها:
 التقييم اإللكرتون املتزامن :وهو تقييم جوانب التعلم يف وقت حمدد فردايً أو مجاعياً ،وهو تقييممباشر يعتمد على شبكة اإلنرتنت للوصول لالختبار ،وفيه يتلقى املعلم والطالب نتائج االختبار
فور إمتامه.
 التقييم اإللكرتون غي املتزامن :تقييم ال حيتاج وجود املتعلمني يف نفس الوقت ،ولكنه يعتمد علىاختيار الطلبة للوقت املناسب هلم إلجراء التقييم ،ويتم عن طريق تطبيقات احلاسوب فقط دون
احلاجة لشبكة اإلنرتنت.

 معيقات استخدام التقييم اإللكرتوينذكر كل من (مندور405 ،2013 ،؛ وحسن139 ،2015 ،؛ والعتييب7 ،2019 ،؛ وعفيفي،
 )231 ،230 ،2019جمموعة من السلبيات اليت تعيق تنفيذ التقييم اإللكرتون يف املؤسسات التعليمية
منها:
 حيتاج إىل مهارات وخربات سابقة يف تكنولوجيا التعلم اإللكرتون من املعلمني والطلبة. احلاجة إىل تدريب املعلمني على التقييم اإللكرتون وإعداد بنوك األسئلة. ارتفاع كلفة البنية التحتية الستخدام التقييم اإللكرتون مبا يتضمنه من أجهزة وبرجميات. حباجة إىل مراقبة للنظام والربجمية املستخدمة لتجنب حدوث أعطال أثناء أتدية الطلبةاالختبارات.
 صعوبة قياس املهارات العقلية العليا عن طريق األسئلة املوضوعية. إمكانية أن ينتحل أحد الطلبة شخصية طالب يف اإلجابة على االختبار. ندرة بنوك األسئلة اليت تدعم اللغة العربية. يستغرق وقتاً وجهداً غي قليل يف إعداده. صعوبة تصحيح األسئلة املقالية.240
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 أنواع األسئلة يف التقييم اإللكرتوينحتتوي االختبارات اإللكرتونية على جمموعة واسعة من أنواع األسئلة استعرض منها (حسن،
136 ،2015؛ وهالل554 ،2018 ،؛ والعتييب )7 ،2019 ،ما يلي:
 أسئلة الصواب واخلطأ. أسئلة االختيار من متعدد. أسئلة السحب واإلسقاط. أسئلة املزاوجة واملطابقة. أسئلة ملء الفراغ. أسئلة الرتتيب. أسئلة اإلجاابت القصية. أسئلة النقطة الساخنة. أسئلة اإلصبع احلساس. -8الدراسات السابقة:
 دراسة آل ملوذ والشربيين ( )2015وعنواهنا :معايي جودة االختبارات اإللكرتونية من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس والطالبات يف جامعة امللك خالد ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،ومتثلت أداة
الدراسة يف استبانة ألعضاء هيئة التدريس وأخرى للطالبات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )79عضو هيئة
تدريس ،و( )124طالبة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط تقديرات
أعضاء هيئة التدريس لدرجة التزامهم بتحقيق معايي اجلودة يف االختبارات اإللكرتونية وفق التخصص
والدرجة العلمية ،بينما ظهرت فروق دالة إحصائياً بني متوسط تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة
التزامهم بتحقيق معايي اجلودة يف االختبارات اإللكرتونية وفق عدد مرات إجراء االختبارات اإللكرتونية
لصاحل أفراد العينة الذين أجروا أكثر من ( )5اختبارات إلكرتونية ،بينما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود
فروق دالة إحصائياً بني متوسط تقديرات الطالبات يف حكمهم على مدى توافر معايي اجلودة يف
االختبارات اإللكرتونية وفق التخصص واملستوى األكادميي ،وأوصت الدراسة بضرورة رفع كفاءة أعضاء
هيئة التدريس يف إعداد االختبارات اإللكرتونية.
 دراسة عطا هللا ( )2016وعنواهنا :اجتاهات الطالب وأعضاء هيئة التدريس جبامعة املنصورة حنوالتقومي اإللكرتون ومعوقات تطبيقه .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي منهجاً للدراسة،
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وتكونت عينة الدراسة من ( )350طالباً وطالبة ابجلامعة ،و( )150عضو هيئة تدريس ،واستخدمت
الدراسة مقياس اجتاه حنو التقومي اإللكرتون ،ومقياس معوقات التقومي اإللكرتون أدوات للدراسة ،وأسفرت
نتائج الدراسة عن وجود اجتاه إجيايب لدى طلبة جامعة املنصورة حنو التقومي اإللكرتون ،وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية تعزى للنوع والفرق على مقياس االجتاه حنو التقومي اإللكرتون ،وكذلك وجود فروق
ذات داللة إحصائية تعزى للتخصص العلمي ،ووجود اجتاه سليب لدى أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة حنو
التقومي اإللكرتون ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للخربة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى للتخصص على مقياس االجتاه حنو التقومي اإللكرتون ،ووجود عدة معوقات للتقومي اإللكرتون من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 دراسة داماس) (Dammas, 2016وعنواهنا :اجتاهات الطالب يف جامعة امللك عبد العزيز جبدةحنو االختبارات احملوسبة .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،ومت اختيار عينة مكونة من ()60
طالباً من قسم الكيمياء بكلية العلوم ،كما استخدمت الدراسة مقياس االجتاه أداة للدراسة ،وأظهرت
نتائج الدراسة أن غالبية الطالب لديهم اجتاهات إجيابية حنو االختبار احملوسبة ،كما أن أغلبهم كانوا
مؤهلني الستخدام احلاسوب بسبب خربهتم السابقة ،ومل تظهر نتائج الدراسة فروقاً دالة إحصائياً تعزى إىل
اجلنس والعمر واملستوى األكادميي.
 دراسة عالم وآخرين ( )2017وعنواهنا :املهارات الالزمة لبناء االختبارات اإللكرتونية يف ضوء معايياجلودة لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي منهاجاً
للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الرتبية جبامعة األزهر ،ومتثلت
أدوات الدراسة يف استبيان يتضمن قائمة مهارات بناء االختبارات اإللكرتونية وقائمة معايي جودة
االختبارات اإللكرتونية ،وتوصلت نتائج الدراسة اىل أن مجيع معايي ضبط خصائص االختبار ككل
توافرت بدرجة كبية ومتوسطة لدى عينة الدراسة ما يشي اىل فعالية الربانمج التدرييب يف زايدة اكتساب
خصائص االختبارات اإللكرتونية لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تبين
جلان تطوير املناهج واملقررات الدراسية بكليات الرتبية ابجلامعات املصرية إعداد مقررات لتدريس
االختبارات اإللكرتونية مبا يسهم يف التغلب على الكثي من املشاكل مثل زايدة أعداد الطالب ونقص
اإلمكانيات.
 دراسة احلربدي ( )2017وعنواهنا :واقع استخدام أدوات التقومي اإللكرتون لدى معلمي الدراساتاالجتماعية والوطنية ابملرحلة الثانوية مبدينة الرايض ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،كما
استخدم الباحث االستبيان أداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )207معلم دراسات اجتماعية
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ووطنية ابملرحلة الثانوية مبدينة الرايض ،وأسفرت نتائج الدراسة عن أن واقع استخدام أدوات التقومي
اإللكرتون لدى املعلمني يشي إىل درجة استخدام متوسطة ،وأن صعوابت استخدام أدوات التقومي
اإل لكرتون لدى املعلمني تشي إىل درجة صعوبة عالية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تعرف معلمي
الدراسات االجتماعية ابملرحلة الثانوية دوات التقومي اإللكرتون ،وكيفية توظيفها يف عملييت التعليم والتعلم.
 دراسة حسيين وتروجيين ) (Hosseini & Toroujeni, 2017وعنواهنا :الفروق يف أداء طلبةاملستوى األول جبامعة بيام نور جبمهورية إيران يف االختبار التحصيلي للغة االجنليزية على االختبارات
اإللكرتونية واالختبارات الورقية ،وتعرف العالقة بني االجتاه حنو احلاسوب وأداء الطلبة لالختبار
اإللكرتون ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،كما استخدمت االستبيان أداة للدراسة ،وأشارت نتائج
الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجاابت الطلبة ،فقد أظهر الطلبة أداء أفضل
يف االختبارات الورقية مقارنة ابالختبار اإللكرتون ،ومل يظهر أتثي لالجتاه حنو احلاسوب على أداء الطلبة
لالختبار اإللكرتون .كما أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية الطلبة أظهروا تفضيالً كبياً لالختبارات
اإللكرتونية أكثر من االختبارات الورقية.
 دراسة اجلنزوري ( )2017وعنواهنا اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف أدوات التقومياإللكرتون ابستخدام نظام بالك بورد يف العملية التعليمية جبامعة اجلوف .استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي و مقياس االجتاه أداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من  86عضو هيئة تدريس ،وأشارت
النتائج إىل وجود اجتاهات إجيابية لدى أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف أدوات التقومي اإللكرتون يف
العملية التعليمية ،وعدم وجود فروق دالة إحصائياً يف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف أدوات
التقومي اإللكرتون ابختالف النوع االجتماعي والتخصص والدرجة العلمية ،كما أظهرت نتائج الدراسة
رغبة أعضاء هيئة التدريس واحتياجاهتم إىل مزيد من التدريب على توظيف أدوات التقومي اإللكرتون يف
العملية التعليمية.
 دراسة السعدون ) (Alsadoon, 2017وعنواهنا :تصورات الطالب للتقييم اإللكرتون يف اجلامعةالسعودية اإللكرتونية .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،كما استخدمت االستبيان أداة للدراسة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )44طالباً ابجلامعة السعودية اإللكرتونية ،وأظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد
لدى الطالب تصورات إجيابية حول التقييم اإللكرتون ،إذ فضل املشاركون استخدام التقييم اإللكرتون
على التقييم التقليدي ،ملا يتميز به من تغذية راجعة فورية ،وتعلم ذايت معزز ،كما قدروا أن التقييم
اإللكرتون قلل من التحيز وزاد من املوضوعية يف درجاهتم ابالختبارات ،كما أن التقييم اإللكرتون ال
يتطلب أي مهارات متقدمة ،ويقلل من معدالت الغش.
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 دراسة أبياه وتوندير ) (Appiah& Tonder, 2018وعنواهنا :مراجعة جتربة التقييم اإللكرتونيف التعليم العايل ،وقد تناولت الدراسة مناقشة التقييم اإللكرتون من عدة زوااي مثل تعريفات التقييم
اإللكرتون ،ومنصات التقييم اإللكرتون ،واملهام اليت ميكن الوصول إليها من خالل التقييم اإللكرتون؛
وأبرز فوائده وحتدايته ومبادئه ،وخلصت الدراسة إىل أن التقييم اإللكرتون ميكن أن يكون فعاالً إذا كان
جهودا متضافرة إلنشاء تقييم حقيقي ومتسق وشفاف وعملي ،كما
التقييم موثوقاً ،وبذل فيه احملاضرون
ً
ميكن أن يكون قادراً على دعم تعلم الطالب وحتسينه شرط أن تكون مهام التقييم مصممة بشكل
أيضا أن الطالب سيكونون على استعداد للمشاركة يف مهمة التقييم
صحيح ،كما أكدت املراجعة ً
اإللكرتون إذا مت حساب النتائج يف عالمات الفصل الدراسي ألهنا ستحفزهم على االخنراط فيما يتعني
عليهم تعلمه.
 دراسة الداللعة وداللعة ( )2019وعنواهنا :معايي اجلودة يف تصميم االختبارات اإللكرتونية ودرجةتوافرها يف اختبارات املستوى يف اجلامعات األردنية .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )250عضو هيئة تدريس وزعت قائمة املعايي عليهم ابستخدام طريقة دلفي ،وخرجت
النتائج بقائمة معايي للجودة يف االختبارات اإللكرتونية تتكون من ( )52فقرة موزعة على أربعة جماالت
(تصميم وعرض ،الرتبوي ،التقين ،الوسائط املتعددة) ،كما أظهرت النتائج توافر معايي اجلودة يف اختبارات
اجلامعات بدرجة متوسطة ،ووجود فروق بني اجلامعات اخلاصة واحلكومية لصاحل اجلامعات احلكومية ،وقد
أوصت الدراسة بضرورة تطبيق معايي اجلودة يف تصميم االختبارات اإللكرتونية على مجيع االختبارات اليت
تطبق يف مؤسسات التعليم يف اململكة األردنية اهلامشية.
 دراسة عفيفي ( )2019وعنواهنا :االجتاه حنو التقييم اإللكرتون لدى طالب كلية الرتبية جبامعة قناةالسويس .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،وتكونت عينة الدراسة من  615طالباً وطالبة،
ومتثلت أداة الدراسة يف مقياس اجتاه الطلبة حنو التقييم اإللكرتون ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود
اجتاهات إ جيابية بدرجة متوسطة لدى الطلبة حنو التقييم اإللكرتون ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة حنو التقييم اإللكرتون ابختالف متغي جنس الطلبة أو ختصصاهتم
الدراسية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الطلبة لالختبارات اإللكرتونية وأدائهم االختبارات
الورقية لصاحل االختبارات الورقية ،وقد أوصت الدراسة إبجراء الدراسات ذات العالقة ابلتقييم اإللكرتون
مستقبالً من أجل معرفة مزيد من اجتاهات الطلبة يف مراحل تعليمية أخرى.
 دراسة العنزي ( )2019وعنواهنا :درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية ابملرحلةاملتوسطة يف حمافظة حفر الباطن ألدوات التقومي اإللكرتون استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،
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وتوصلت نتائج الدراسة إىل
كما استخدمت االستبانة أداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة ( )34معلماًّ ،
أن درجة تقدير معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية ابملرحلة املتوسطة ألدوات التقومي اإللكرتون
(متوسطة ) لكافة اجملاالت ،كما حصل جمال ملف اإلجناز اإللكرتون وجمال االختبارات اإللكرتونية على
تقدير (مرتفع) ،بينما حصل جمال األسئلة اإللكرتونية على تقدير (متوسط) ،كما توصلت نتائج الدراسة
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائيًّة بني متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة استخدامهم أدوات التقومي
اإللكرتون تعزى ملتغي (املؤهل العلمي ،والدورات اإللكرتونية ،وسنوات اخلدمة) ،وقد أوصت الدراسة
بضرورة تزويد املعلمني ابملعلومات الكافية حول التقومي اإللكرتون وأدواته ،وكيفية توظيفه يف العملية
التعليمية.
 دراسة اليحىي واملطيي ) (Alyahya& Almutairi, 2019وعنواهنا :أثر االختباراتاإللكرتونية يف رفع مستوى التحصيل لدى طالبات املرحلة املتوسطة يف مادة اللغة العربية يف مدرسة الرتبية
املدنية ابلرايض استخدمت الدراسة املنهج التجرييب ،وتكونت عينة الدراسة من ( )42طالبة مت تقسيمهن
إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية ،واستخدمت اختباراً حتصيلياً أداة للدراسة ،وأكدت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف تصنيف اللغة ،بينما أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية يف الفهم السمعي وفهم القراءة والكتابة ومهارات الكتابة اليدوية ومنط اللغة
والوظيفة النحوية وعالمات فئات التعبي التعبيية اليت تعطي تفضيالت الستخدام االختبار اإللكرتون بدالً
من االختبار التقليدي (القلم والورقة) .وأوصت الدراسة بوجوب تشجيع املعلمني على إجراء تقييم مستمر
طوال الفصل الدراسي األكادميي عن طريق تطبيق االختبارات اإللكرتونية.
يف ضوء الدراسات السابقة ذات الصلة يرى الباحث ما يلي:
 اهتمت بعض الدراسات والبحوث السابقة بتعرف املهارات الالزمة لبناء االختبارات اإللكرتونية يفضوء معايي اجلودة ،ومن هذه الدراسات دراسة (آل ملوذ والشربيين2015 ،؛ وعالم وآخرون،
2017؛ والداللعة وداللعة ،)2019 ،كما اهتمت بعض الدراسات بواقع ودرجة استخدام أدوات
التقومي اإللكرتون واالختبارات اإللكرتونية كدراسة (احلربدي2017 ،؛ والعنزي ،)2019 ،وكذلك
اهتمت بعض تلك الدراسات ابجتاهات الطلبة حنو التقييم اإللكرتون واالختبارات اإللكرتونية،
كدراسة (عطا هللا2016 ،؛ وداماس Dammas, 2016؛ واجلنزوري2017 ،؛ وعفيفي،
ونظرا ألمهية االستخدامات التعليمية للتقييم اإللكرتون واالختبارات اإللكرتونية فقد
ً ،)2019
اهتمت بعض الدراسات السابقة بتعرف تصورات الطلبة للفروق واألفضلية بني االختبارات
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اإللكرتونية واالختبارات الورقية ومن هذه الدراسات دراسة (حسيين وتروجيين & Hosseini
Toroujeni, 2017؛ والسعدون .)Alsadoon, 2017
 وفيما يتعلق ابملنهج املستخدم فيتفق البحث احلايل مع العديد من البحوث والدراسات السابقةالواردة يف هذا البحث يف اتباعها املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته طبيعة البحث احلايل وطبيعة تلك
الدراسات ومن هذه الدراسات دراسة (آل ملوذ والشربيين2015 ،؛ وعطا هللا2016 ،؛ وداماس
Dammas, 2016؛ وعالم وآخرين2017 ،؛ واحلربدي2017 ،؛ وحسيين
وتروجيينHosseini & Toroujeni, 2017؛ واجلنزوري2017 ،؛ والسعدون
Alsadoon, 2017؛ الداللعة وداللعة2019 ،؛ وعفيفي2019 ،؛ والعنزي ،)2019 ،بينما
استخدمت دراسة اليحىي واملطيي ( )Alyahya& Almutairi, 2019املنهج التجرييب
القائم على التصميم التجرييب ذي اجملموعتني منهجاً للدراسة.
 وكذلك يتفق البحث احلايل مع العديد من البحوث والدراسات السابقة الواردة يف هذا البحث يفاستخدام االستبيان أداة جلمع البياانت يف الدراسة ،كدراسة (آل ملوذ والشربيين2015 ،؛ وعطا
هللا2016 ،؛ وداماس Dammas, 2016؛ وعالم وآخرين2017 ،؛ واحلربدي2017 ،؛
وحسيين وتروجيينHosseini & Toroujeni, 2017؛ واجلنزوري2017 ،؛ والسعدون
Alsadoon, 2017؛ الداللعة وداللعة2019 ،؛ وعفيفي2019 ،؛ والعنزي ،)2019 ،بينما
استخدمت دراسة اليحىي واملطيي ( )Alyahya& Almutairi, 2019االختبار التحصيلي
أداة للدراسة.
 ويتفق اختيار العينة يف البحث احلايل مع دراسة كل من (احلربدي2017 ،؛ والعنزي )2019 ،يفاختيار عينتها من املعلمني ،بينما اختلفت مع دراسة كل من (داماس Dammas, 2016؛
وحسيين وتروجيين Hosseini & Toroujeni, 2017؛ والسعدون Alsadoon,
2017؛ وعفيفي( 2019 ،حيث اختارت عينتها من طلبة اجلامعات ،وكذلك ختتلف مع دراسة
كل من (آل ملوذ والشربيين2015 ،؛ وعطا هللا2016 ،؛ وعالم وآخرين2017 ،؛ واجلنزوري،
2017؛ والداللعة وداللعة )2019 ،اليت اختارت عينتها من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات ،أما
دراسة اليحىي واملطيي ( )Alyahya& Almutairi, 2019فاختارت عينتها من طالبات
املرحلة املتوسطة.
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 -9منهج البحث:
استخدم البحث احلايل املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافه ،وهي تعرف درجة امتالك
معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت التقييم اإللكرتون ،إذ يهتم هذا املنهج بدراسة
واقع الظواهر املعاصرة؛ ووصفها وصفاً دقيقاً يعرب عنه كيفياً لوصف الظاهرة وتوضيح
خصائصها ،أو كمياً ليوضح مقدار الظاهرة أو حجمها ما يسهم يف فهم هذه الظاهر إضافة إىل
الوصول إىل استنتاجات وتعميمات (عبيدات وآخرون ،)80 ،2012 ،لذلك يعد املنهج
الوصفي التحليلي من أنسب املناهج لتحقيق أهداف الدراسة احلالية.
 -10الطريقة واإلجراءات:
 جمتمع البحث وعينته :تكون جمتمع البحث من مجيع معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة-فلسطني ،وبلغ عدد أفراد جمتمع الدراسة ( )282معلماً ومعلمة وفق اإلحصائية املعتمدة للعام
الدراسي 2020/2019م ،وتكونت عينة البحث من ( )167معلماً ومعلمة مت اختيارهم
ابلطريقة العشوائية ،وجدول ( )١يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حبسب متغيات :النوع
االجتماعي ،املؤهل العلمي ،عدد مرات استخدام التقييم اإللكرتون.
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق اخلصائص والسمات الشخصيةجدول ( )1توزيع خصائص عينة الدراسة
املتغريات
النوع االجتماعي

املؤهل العلمي

عدد مرات استخدام التقييم
اإللكرتوين

الفئات

التكرار

النسبة

معلم

79

% 47.3

معلمة

88

% 52.7

اجملموع

167

%100

بكالوريوس

112

% 67.1

ماجستري

36

% 21.5

دكتوراه

19

% 11.4

اجملموع

167

%100

مرة واحدة فأقل

50

% 30

- 5 2مرة

75

% 45

 6فأكثر

42

% 25

اجملموع

167

%100
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 أداة الدراسة:ولكي حتقق الدراسة أهدافها اليت تسعى إليها استخدم الباحث االستبانة أداة جلمع املعلومات ألهنا
األكثر مناسبة لطبيعة جمتمع الدراسة وخصائص العينة ،وذلك بعد االطالع على جمموعة من الدراسات
السابقة املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية ،واالستفادة من أدوات الدراسة املستخدمة فيها ،ومن هذه
الدراسات دراسة العنزي ( ،)2019ودراسة عالم وآخرون ( ،)2017ودراسة احلربدي (،)2017
ودراسة آل ملوذ والشربيين (.)2015
وقام الباحث بعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة إبعداد استبانة جلمع البياانت من
عينة الدراسة لتعرف درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت التقييم اإللكرتون؛
وذلك من أجل حتقيق أهداف الدراسة .وقد تكونت أداة الدراسة من جزأين:
 اجلزء األول :تضمن بياانت شخصية للمعلمني عينة الدراسة ،وتضم جمموعة من األسئلة عنالنوع االجتماعي ،واملؤهل العلمي ،وعدد مرات استخدام التقييم اإللكرتون ،واخلربة يف جمال
التعليم اإللكرتون.
 اجلزء الثان :وتضمن ( )36فقرة موزعة على ثالثة حماور كالتايل:احملور األول :تضمن ( )14فقرة تناولت إعداد االختبارات اإللكرتونية.
احملور الثان :تضمن ( )10فقرة تناولت إعداد األسئلة اإللكرتونية.
احملور الثالث :تضمن ( )12فقرة تناولت ملف اإلجناز اإللكرتون.
ولتحديد درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة كفاايت التقييم اإللكرتون ،فقد مت
وضع ثالثة اختيارات مقابل كل فقرة وفقاً ملقياس ليكرت الثالثي وهي كالتايل :كبية ،متوسطة،
قليلة ،وزعت عليها الدرجات ( )1 ،2 ،3ابلرتتيب.
 صدق االستبانة:تتصف األداة أب هنا صادقة إذا ثبتت قدرهتا على قياس ما وضعت لقياسه ،وقد مت التحقق من صدق
االستبانة على النحو التايل:

 .1الصدق الظاهري :للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة عرضت على جمموعة من احملكمني
اخلرباء ممن لديهم خربة كافية يف التعليم اإللكرتون وتعليم التكنولوجيا بلغ عددهم ستة خرباء لبيان
رأيهم يف دقة الصياغة ،ووضوح الفقرات ،ومناسبة وارتباط الفقرات للمحور الذي تتبعه ،وأية اقرتاحات
للفقرات أو للمحاور ككل ،وبعد األخذ مبقرتحات السادة احملكمني ،ومالحظاهتم ابحلذف أو
اإلضافة ،أو ابلتعديالت ،أصبحت االستبانة بشكلها النهائي مكونة من ( )36فقرة موزعة على ثالثة
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حماور هي :إعداد االختبارات اإللكرتونية ،وإعداد األسئلة اإللكرتونية ،وإعداد ملف اإلجناز
اإللكرتون.

 .2صدق االتساق الداخلي :قام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية قوامها ( )20معلم من
جمتمع الدراسة وغي مشمولني بعينة الدراسة ،وذلك للتحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل
حساب معامل االرتباط لبيسون ) (Pearson Correlationعلى النحو التايل:
أوالً :حساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه:
جاءت النتائج اخلاصة مبعامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي
إليه على النحو املوضح يف جدول رقم ( )2التايل:
جدول ( )2معامل االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور
حماور االستبانة
إعداد االختبارات اإللكرتونية

إعداد األسئلة اإللكرتونية

ملف اإلجناز اإللكرتوين

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

1

**0.766

1

**0.742

1

**0.879

2

**0.746

2

**0.751

2

**0.899

3

**0.678

3

**0.684

3

**0.856

4

**0.852

4

**0.881

4

**0.759

5

**0.722

5

**0.816

5

**0.955

6

**0.709

6

**0.848

6

**0.911

7

**0.688

7

**0.779

7

**0.896

8

**0.748

8

**0.624

8

**0.880

9

**0.744

9

**0.834

9

**0.850
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**0.728

10

10

**0.917

10

**0.775

**0.756

11

**0.704

11

**0.847

12

**0.809

12

13

**0.756

14

**0.655

**معامل ارتباط عند مستوى داللة 0.01

يتضح من اجلدول رقم ( ) 2أن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور
الذي تنتمي إليه دالة عند مستوى داللة .0.01
اثنياً :حساب معامل االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة
مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة ،وجاءت النتائج على
النحو املوضح يف جدول رقم ( )3التايل:
جدول ( )3معامل االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة

معامالت االرتباط

حماور االستبانة
إعداد االختبارات اإللكرتونية

**0.881

إعداد األسئلة اإللكرتونية

**0.867

ملف اإلجناز اإللكرتوين

**0.871

** معامل ارتباط عند مستوى داللة 0.01

يتبني من اجلدول رقم ( )3أن درجة كل حمور من حماور االستبانة ترتبط ابلدرجة الكلية لالستبانة مبعامل ارتباط دال،
عند مستوى داللة  ،0.01وتشي النتائج السابقة جمتمعة إىل أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من صدق
االتساق الداخلي ،األمر الذي يربر استخدامها ألغراض هذه الدراسة ويزيد الثقة هبا.
 ثبات االستبيان:مت حساب ثبات أداة الدراسة (االستبيان) بطريقتني:
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 .1التجزئة النصفية :قام الباحث حبساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية من خالل برانمج
 SPSSإذ كشف التحليل أن معامل االرتباط سبيمان براون قدره ( )0.897وتدل تلك القيمة
على معامل ثبات مرتفع لالستبانة.

 .2معامل ألفا لكرونباخ  :قام الباحث ابستخدام نتائج تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية
السابق ذكرها وقوامها ( )20معلماً للتحقق من ثبات االستبيان ابستخدام معامل ألفا كرونباخ،
وبلغت القيمة الكلية ملعامل الثبات ( ،)0.968كما هو موضح يف اجلدول رقم ( ،)4وهو معامل
ثبات مرتفع واعتربه الباحث كافياً ألغراض هذه الدراسة.
وفيما يلي عرض جلدول رقم ( )4لتوضيح النتائج اخلاصة مبعامالت الثبات لكل حمور من حماور
اال ستبانة على حدة ،ولالستبانة ككل ،وذلك وفق ما أظهرته نتائج حساب معامالت الثبات ابستخدام
معامل التجزئة النصفية ،ومعامل الفا-كرونباخ
جدول ( )4حساب الثبات ابستخدام معامل ألفا لكرونباخ والتجزئة النصفية لسبريمان براون

احملور

عدد الفقرات

معامل التجزئة النصفية

معامل الفا-كرونباخ

إعداد االختبارات اإللكرتونية

14

0.917

0.934

إعداد األسئلة اإللكرتونية

10

0.872

0.920

ملف اإلجناز اإللكرتوين

12

0.932

0.966

الثبات العام لالستبيان

36

0.897

0.968

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة: .1مت توزيع االستبيان على عينة الدراسة لإلجابة عليه يف الفصل الدراسي الثان  ،2020/2019ونظراً
لرغبة الباحث يف اخلروج بنتائج ختدم موضوع الدراسة قام الباحث بتوزيع االستبانة إلكرتونياً على مجيع
معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة ،وذلك عرب جمموعات الفيس بوك اخلاصة هبم ،أو عرب جمموعات
الواتس آب اخلاصة ابملعلمني ،وذلك بعد أخذ موافقة خطية من وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية بغزة.
معلما ومعلمة (العينة الفعلية) ،وميثلون نسبة ( )%59تقريباً
 .2بلغ عدد املستجيبني لالستبيان (ً )167
من إمجايل جمتمع الدراسة ،وبذلك تعد نسبة كافية علمياً لتعميم نتائج الدراسة.
 .3قام الباحث جبمع استجاابت املعلمني اإللكرتونية مث قام بتفريغها إلجراء املعاجلات االحصائية
الالزمة.

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بياانت البحث:251
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لإلجابة على أسئلة البحث قام الباحث إبدخال البياانت اليت مت مجعها من خالل أداة البحث وحتليلها
ابستخدام الربانمج اإلحصائي ( )SPSSوذلك من خالل اآليت:
 لإلجابة عن السؤال األول والثان والثالث من أسئلة البحث مت حساب املتوسطات احلسابيةواالحنرافات املعيارية واملتوسطات النسبية حول درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة
لكفاايت التقييم االلكرتون ،ومت ترتيب فقرات األداة حبسب املتوسطات احلسابية ترتيباً تنازلياً.
 مت اعتماد ثالثة مستوايت للتقدير التحليلي لفقرات االستبيان ،وقد اعتمد الباحث املقياس اآليتللحكم على درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة لكفاايت التقييم االلكرتون كما
يلي:
 oأقل من  %55ميثل درجة امتالك قليلة ،أي ما يعادل أقل من املتوسط احلسايب (.)1.67
 oمن  %56.5إىل أقل من  %78ميثل درجة امتالك متوسطة ،أي ما يعادل املتوسط
احلسايب ( :1.67أقل من .)2.34
 %78 oفأكثر ميثل درجة امتالك كبية ،أي ما يعادل أكثر من املتوسط احلسايب (.)2.34
 ولإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة ،مت استخدام اختبار “ت” ) (T-testوحتليل التبايناألحادي ( )One Way ANOVAملتغيات الدراسة ،لقياس داللة الفروق ،ومت حتديد مستوى
الداللة اإلحصائية عند  .0.05كأساس الستنتاج وجود أو عدم وجود داللة إحصائية.

-10نتائج الدراسة ومناقشتها:

• النتائج املتعلقة ابلسؤال األول ومناقشتها :ينص السؤال األول على :ما درجة امتالك معلمي

التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة لكفاايت إعداد االختبارات االلكرتونية من وجهة نظرهم؟ ولإلجابة
على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية والنسبية والرتب لتقديرات املعلمني ،ومت ترتيب الفقرات
حسب املتوسطات احلسابية تنازلياً ضمن كل حمور ،وكانت كالتايل:

جدول رقم ( )5املتوسطات احلسابية والنسبية والرتبة لدرجة امتالك معلمي التكنولوجيا لكفاايت التقييم االلكرتوين
ضمن حمور إعداد االختبارات االلكرتونية
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كبية

حتديد درجة النجاح يف
3
االختبار االلكرتون.

10 43.1 72 50.9 85

%81.6 0.60 2.44

2

كبية

أقدم التعزيز املناسب
 14إلجاابت الطلبة
الصحيحة واخلاطئة.

5%81. 0.70 2.44 12 20 31.1 52 56.9 95

3

إظهار مؤقت زمين
لوقت بدء االختبار
االلكرتون وانتهاؤه.

%80.0 0.75 2.40 16.2 27 27.5 46 56.3 94

4

كبية

املتوسط احلساب

1

 2حتديد وقت بدء وانتهاء %79.8 0.69 2.39 12 20 36.5 61 51.5 86
االختبار االلكرتون.

5

10

%77.8 0.72 2.33 15 25 36.5 61 48.5 81

8

تعديل اعدادات
 9االختبار االلكرتون يف %77.6 0.70 2.32 13.2 22 40.7 68 46.1 77

9

جدولة نشر االختبار
 12االلكرتون يف وقت
حمدد.

أي وقت.

253

كبية

7

متوسطة

مشاركة االختبار
 7االلكرتون مع طاليب %78.6 0.72 2.35 50.3 84 35.3 59 14.4 24
عرب املنصات التعليمية.

8

متوسطة

7%79. 0.70 2.39 12.6 21 35.3 59 52.1 87

6

كبية

تقدمي التغذية الراجعة
الفورية للطالب عقب
انتهائه من االستجابة
لفقرات االختبار.

6

كبية

وضع تعليمات
 4ومالحظات واضحة %84.2 0.63 2.52 7.2 12 32.9 55 59.9 100
تظهر للطالب قبل بدء
االختبار اإللكرتون.

كبية

االحنراف املعياري

ك

%

ك

%

ك

%

الوزن النسب

الفقرة

متوسطة

الرتتيب

م

كبرية

قليلة

درجة االمتالك

درجة االمتالك
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متوسطة

1

حتديد زمن اإلجابة
على االختبار
اإللكرتون.

10 %77.2 0.65 2.31 41.9 70 47.9 80 10.2 17

أتمني االختبار
1
%77.
11
 5اإللكرتون بكلمة مرور 0.76 2.31 18 30 32.9 55 49.1 82
قوية.

متوسطة

12 %77.0 0.70 2.31 13.8 23 41.3 69 44.9 75

متوسطة

6

أستطيع طباعة تقارير
بنتائج االختبار
اإللكرتون.

استعراض إحصائيات
 11حول إجاابت الطلبة
على االختبار.

13 %77.0 0.75 2.31 17.4 29 34.1 57 48.5 81

متوسطة

أحدد عدد حماوالت
الطلبة لتقدمي
13
االختبارات.

14 %75.8 0.79 2.27 21 35 30.5 51 48.5 81

متوسطة

2

كبرية

املتوسط احلساب العام للمحور

0.44 2.37

%79

يالحظ من اجلدول ( ) 5أن استجاابت عينة الدراسة حول حمور إعداد االختبارات االلكرتونية
جاءت بشكل عام بدرجة (كبية) ،وقد حصل هذا احملور على الرتبة الثانية يف ترتيب درجة امتالك معلمي
التكنولوجيا لكفاايت التقييم االلكرتون ،حيث بلغ املتوسط العام للمحور ( )2.37ومبتوسط نسيب
( ،)%79وهي درجة امتالك (كبية) ،وجاءت ( )7فقرات يف هذا احملور بدرجة (كبية) ،حيث تراوحت
أوساطها احلسابية ما بني ( ،)2.52- 2.27ومبتوسط نسيب ( ،)%84.2-%75.8ويرى الباحث أن
هذه النتيجة جيدة وتدل على زايدة اهتمام املعلمني بتوظيف أدوات التقييم االلكرتون يف التعليم لقياس أداء
املتعلمني ،مما يطور من تعلمهم ،وكذلك ميكن صانعي القرار وكذلك املعلمني من االستفادة منها يف حتسني
التدريس داخل الصفوف من خالل املراجعة السريعة.
وقد حصلت الفقرة ( ) 4املتعلقة بـ (وضع تعليمات ومالحظات واضحة تظهر للطالب قبل بدء
االختبار اإللكرتون) على املرتبة األوىل وحصلت على تقدير بدرجة (كبية) ،مبتوسط حسايب ()2.52
ومبتوسط نسيب ( ،)%84.2ويعزو الباحث ذلك إىل حرص وزارة الرتبية والتعليم عرب مديرايهتا املختلفة
على أ ن جتنوا أفضل مثار جهد طالهبا ومعلميها ،لذا فهي حترص على وضع بعض اإلرشادات والتعليمات
254

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد الرابع 2020 -

واليت تظهر للطلبة قبيل البدء يف التقدم لالختبارات متمنية أن تستفيدوا منها .بينما حصلت الفقرة رقم
( )13املتعلقة بـ (أحدد عدد حماوالت الطلبة لتقدمي االختبارات) على أقل متوسط يف هذا احملور وبلغ
( ،)2.27وحصلت على تقدير بدرجة (متوسطة) ،ومبتوسط نسيب ( )%75.8ويعزو الباحث ذلك إىل
أن بعض التطبيقات إدارة التعلم اليت يستخدمها املعلمني واملصرح هبا من قبل وزارة الرتبية والتعليم وعن
طريق املديرايت التعليمية املختلفة ال تتيح هذه اخلاصية ومن مث ال يوجد خيار للمعلم لوضع بعض احملددات
للطلبة ومنها عدد حماوالت تقدمي االختبار ،كما هو احلال ببعض الربامج األخرى إلدارة التعلم مثل املودل.
وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع ما أشارت إليه دراسة السعدون (Alsadoon,

) 2017من وجود تصورات إجيابية لدى املعلمني واملتعلمني حول التقييم اإللكرتون ،ملا يتميز به من
التغذية الراجعة الفورية ،والتعلم الذايت املعزز ،والتقليل من التحيز وزايدة املوضوعية يف التصحيح ،كما أن
التقييم اإللكرتون قلل من معدالت الغش ،ودراسة عالم وآخرون ( )2017من أن مجيع معايي ضبط
خصائص االختبار توافرت بدرجة كبية ومتوسطة لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف ضوء معايي
اجلودة.
بينما اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة عطا هللا ( )2016واليت أظهرت وجود اجتاه
سليب لدى أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة حنو التقومي اإللكرتون.

• النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ومناقشتها :ينص السؤال الثان على :ما درجة امتالك معلمي التكنولوجيا
ابملرحلة الثانوية بغزة لكفاايت إعداد األسئلة االلكرتونية من وجهة نظرهم؟ ولإلجابة على هذا السؤال مت
حساب املتوسطات احلسابية والنسبية والرتب لتقديرات املعلمني ،ومت ترتيب الفقرات حسب املتوسطات
احلسابية تنازلياً ضمن كل حمور ،وكانت كالتايل:

جدول رقم ()6
املتوسطات احلسابية والنسبية والرتبة لدرجة امتالك معلمي التكنولوجيا لكفاايت التقييم االلكرتوين ضمن حمور إعداد
األسئلة االلكرتونية
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املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

الوزن النسب

الرتتيب

كبية

درجة االمتالك

1

 4حتديد درجة كل سؤال %89.6 0.59 2.68 6.6 11 18 30 75.4 126
من أسئلة االختبار.

2

مراعاة خلو أسئلة
االختبار اإللكرتون من
10 19.2 32 74.9 125
7
املطبعية
األخطاء
واللغوية.

%89.6 0.57 2.69

3

التنويع يف أسئلة
االختبار االلكرتون ما
 5بني (اختيار من %88.2 0.60 2.64 6.6 11 22.2 37 71.3 119
متعدد /صح وخطأ/
املزاوجة).

4

م

كبرية

الفقرة
ك

%

متوسطة
ك

%

قليلة
ك

%

6

كبية

5

كبية

القدرة على خلط
األسئلة داخل االختبار
لتظهر %82.2 0.63 2.46 7.8 13 37.7 63 54.5 91
 2االلكرتون
عند
عشوائية

كبية

حتري الدقة العلمية يف
كتابة
األسئلة %90.2 0.56 2.70 5.4 9 18.6 31 76 127
6
واإلجاابت لالختبار
االلكرتون.

كبية

درجة االمتالك

االستجابة هلا.

حتديد نسبة األسئلة
 3املطلوبة من كل درس %81.2 0.68 2.43 10.8 18 34.7 58 54.5 91
االختبار
يشمله
اإللكرتون.

7
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9

كبية

6

كبية

أنشئ بنك أسئلة
 1يتضمن أسئلة متنوعة 15 36.5 61 54.5 91
للمبحث يف االختبار.

%81.8 0.65 2.45
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تعديل يف أسئلة
االختبارات
سواء %79.4 0.75 2.38 13.8 23 34.1 57 52.1 87
9
ابحلذف أو ابإلضافة
أو التعديل.

9

كبية

8

كبية

التحكم يف طريقة
 10عرض األسئلة على %79.6 0.71 2.39 13.2 22 34.7 58 52.1 87
الشاشة.

ألسئلة %71.9 0.75 2.15 21.6 36 41.3 69 37.1 62
 8فيديو)
االختبار االلكرتون.

10

متوسطة

%83.4 0.40 2.50

1

كبرية

إدراج (صور /مقاطع

املتوسط احلساب العام للمحور

يالحظ من اجلدول ( )6أن استجاابت عينة الدراسة حول حمور إعداد االسئلة االلكرتونية
جاءت بشكل عام بدرجة (كبية) ،وقد حصل هذا احملور على الرتتيب األول يف درجة امتالك معلمي
التكنولوجيا لكفاايت التقييم االلكرتون ،حيث بلغ املتوسط العام للمحور ( )2.50ومبتوسط نسيب
( ،)%83.4وهي درجة امتالك (كبية) ،وجاءت ( )9فقرات يف هذا احملور بدرجة (كبية) ،حيث
تراوحت أوساطها احلسابية ما بني ( ،)2.70- 2.15ومبتوسط نسيب ( ،)%90.2-%71.9ويعزو
الباحث ذلك إىل أنه فعلياً كفاايت ومهارات حمور إعداد األسئلة االلكرتونية هي الكفاايت األكثر
استخداماً من احملاور األخرى حيث أن العديد من تلك الكفاايت كان يستخدمها املعلم فعلياً يف منط
االختبارات التقليدية الورقية ،وابلتايل هي ليست جبديدة على املعلم ومل جيد هبا أي صعوبة تذكر ،كما أن
املعلمني على دراية جيدة يف إعداد األسئلة وتصميمها إلكرتونياً ولكنهم حباجة إىل تعزيز يف هذا اجملال
مهارايً مبا يتناسب مع أمهيته يف عملية التقييم االلكرتون ،كون أن األسئلة تشكل عامالً هاماً يف عملية
التقييم االلكرتون.
وقد حصلت الفقرة ( ) 6املتعلقة بـ (حتري الدقة العلمية يف كتابة األسئلة واإلجاابت لالختبار
االلكرتون) على املرتبة األوىل وحصلت على تقدير بدرجة (كبية) ،مبتوسط حسايب ( )2.70ومبتوسط
نسيب ( ،)%90.2ويعزو الباحث ذلك إىل حرص املعلمني على صياغة األسئلة صياغة واضحة ودقيقة،
وجتنب الصيغ املفتوحة ،أو الناقصة ،مع مراعاة التوازن بني أنواع األسئلة املختلفة ،وترتيب هيئة األسئلة
وكلماهتا بشكل سليم ومفهوم ،ووضوح التعبيات اللغوية ،وذلك انتج عن حرص وزارة الرتبية والتعليم على
تطوير كفاايت املعلم يف القياس والتقومي من خالل الدورات التدريبية املستمرة .بينما حصلت الفقرة رقم
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( )8املتعلقة بـ (إدراج (صور /مقاطع فيديو) ألسئلة االختبار االلكرتون) على أقل متوسط يف هذا احملور
وبلغ ( ،)2.15وحصلت على تقدير بدرجة (متوسطة) ،ومبتوسط نسيب ( )%71.9ويعزو الباحث ذلك
إىل صعوبة هذا النمط من األسئلة على الكثي من املعلمني الذين ال ميتلكون مهارات توظيف الوسائط
املتعددة وكذلك حاجتهم إىل معرفة استخدام العديد من برامج تشغيل تلك الوسائط ،وهو ما ال جييده
مجيع املعلمني نتيجة االختالف والتباين الكبي بني تلك الربامج.
وذلك يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة أبياه وتوندير (Appiah& Tonder, 2018
جهودا متضافرة إلنشاء تقييم حقيقي متسق وشفاف وعملي،
أبن التقييم اإللكرتون يبذل فيه احملاضرون
ً
ولديه القدرة على دعم تعلم الطالب وحتسينه.

بينما اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة العنزي ( )2019أبن درجة تقدير
معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية ابملرحلة املتوسطة ألدوات التقومي اإللكرتون يف جمال األسئلة
االلكرتونية حصلت على تقدير (متوسط).

• النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث ومناقشتها :ينص السؤال الثالث على :ما درجة امتالك معلمي
التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة لكفاايت إعداد ملف اإلجناز االلكرتون من وجهة نظرهم؟ ولإلجابة على
هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية والنسبية والرتب لتقديرات املعلمني ،ومت ترتيب الفقرات حسب
املتوسطات احلسابية تنازلياً ضمن كل حمور ،وكانت كالتايل:
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جدول رقم ()7
املتوسطات احلسابية والنسبية والرتبة لدرجة امتالك معلمي التكنولوجيا لكفاايت التقييم االلكرتوين ضمن حمور إعداد
ملف اإلجناز االلكرتوين

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

الوزن النسب

الرتتيب

أحدث أقسام ملف
اإللكرتون
اإلجناز
 10ابستمرار إبضافة أنشطة %73.7 0.76 2.20 20.4 34 38.3 64 41.3 69
وتكاليف جديدة بشكل
مستمر.

4

أستخدم ملف اإلجناز
 12االلكرتون يف الكشف %72.1 0.76 2.16 22.2 37 39.5 66 38.3 64
عن املواهب اإلبداعية
لدى الطلبة.

5

أستخدم ملف اإلجناز
االلكرتون
كأحد %71.9 0.74 2.15 21 35 42.5 71 36.5 61
1
أساليب التقومي الذايت
للطلبة.

6
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متوسطة

3

متوسطة

تقييم ملفات الطلبة
اإللكرتونيّة
(أنشطة %74.1 0.73 2.22 18 30 41.9 70 40.1 67
2
وورقات عمل) داخل
ملف اإلجناز اإللكرتون.

متوسطة

2

متوسطة

أدرج أوراق العمل
 5املطلوبة للطلبة داخل %74.3 0.74 2.22 18.6 31 40.1 67 41.3 69
ملف اإلجناز االلكرتون.

ك

%

ك

%

ك

%

متوسطة

1

الفقرة

متوسطة

متوسطة

اختبارايت
أضع
 11اإللكرتونية داخل ملف %74.9 0.78 2.24 21 35 33.5 56 45.5 76
اإلجناز اإللكرتون.

م

كبرية

قليلة

درجة االمتالك

درجة االمتالك
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7

أستخدم ملف اإلجناز
 6االلكرتون يف تطبيق %71.7 0.76 2.14 22.8 38 39.5 66 37.7 63
املعرفة واألداء العملي
للطلبة.

8

أدرج تكاليف مبهام حبثيّة
 9للطلبة داخل ملف %71.5 0.73 2.14 20.4 34 44.9 75 34.7 58
اإلجناز اإللكرتون.

9

أستخدم ملف اإلجناز
 7االلكرتون يف الكشف %70.5 0.77 2.11 24.6 41 39.5 66 35.9 60
عن مواطن القوة
والضعف لدى الطلبة.

10

إنشاء أقسام خمتلفة
 8للتقييم داخل ملف %69.7 0.77 2.08 24 40 43.1 72 32.9 55
اإلجناز اإللكرتون.

11

أستخدم املدونة كأداة
 4تقييمية داعمة مللف %64.7 0.77 1.94 32.9 55 40.1 67 26.9 45
اإلجناز االلكرتون.

12

متوسطة

%71.7 0.57 2.15

3

متوسطة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

املتوسط احلساب العام للمحور

متوسطة

أستخدم ملف اإلجناز
 3االلكرتون يف تقدير %71.9 0.72 2.15 19.8 33 44.9 75 35.3 59
درجات الطلبة.

يالحظ من اجلدول ( ) 7أن استجاابت عينة الدراسة حول حمور إعداد ملف اإلجناز االلكرتون
جاءت بشكل عام بدرجة (متوسطة) ،وقد حصل هذا احملور على الرتبة الثالثة يف ترتيب درجة امتالك
معلمي التكنولوجيا لكفاايت التقييم االلكرتون ،حيث بلغ املتوسط العام للمحور ( )2.15ومبتوسط نسيب
( ،)%71.7وهي درجة امتالك (متوسطة) ،وجاءت مجيع فقرات احملور ( )12فقرة بدرجة (متوسطة)،
حيث تراوحت أوساطها احلسابية ما بني ( ،)2.24- 1.94ومبتوسط نسيب (،)%74.9-%64.7
ويعزو الباحث ذلك إىل أن الكثيين من املعلمني ال يزالون يف مراحلهم األولية من امتالكهم لكفاايت
التقييم االلكرتون ،وتقوم الوزارة حالياً جبهود كبية إبحلاق العديد منهم بدورات مكثفة يف التعلم والتقييم
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اإللكرتون ،ويف كيفية استخدام املعلم للمدوانت وملف اإلجناز االلكرتون ،ويتم عقد مثل هذه الدورات من
خالل املعهد الوطين للتدريب التابع لوزارة الرتبية والتعليم.
وقد حصلت الفقرة ( )11املتعلقة بـ (أضع اختبارايت اإللكرتونية داخل ملف اإلجناز اإللكرتون)
على املرتبة األوىل وحصلت على تقدير بدرجة (متوسطة) ،مبتوسط حسايب ( )2.24ومبتوسط نسيب
( ،)%74.9بينما حصلت الفقرة رقم ( )4املتعلقة بـ (أستخدم املدونة كأداة تقييمية داعمة مللف اإلجناز
االلكرتون) على أقل متوسط يف هذا احملور وبلغ ( ،)2.27ومبتوسط نسيب ( ،)%75.8وحصلت على
تقدير بدرجة (متوسطة) ،ويعزو الباحث ذلك إىل أن الكثي من املعلمني ال ميتلكون مدوانت شخصية من
األساس وليس لديهم حساب شخصي عرب اجليميل إلنشاء مدونة ،مما جيعلهم يكتفون بتصميم ملفات
إجناز الكرتونية دون استخدامهم للمدونة كأداة تقييمية.
وذلك يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة الداللعة وداللعة ( )2019وأظهرت النتائج توافر معايي

اجلودة يف تصميم االختبارات اإللكرتونية يف اجلامعات بدرجة متوسطة ،ودراسة احلربدي ()2017
وأسفرت نتائجها عن أن واقع استخدام أدوات التقومي اإللكرتون لدى املعلمني يشي إىل درجة استخدام
متوسطة.

وهي بذلك ختتلف مع ما توصلت إليه نتائج دراسة العنزي ( )2019حيث حصل جمال ملف
اإلجناز االلكرتون على تقدير (مرتفع) من تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية ابملرحلة
املتوسطة ألدوات التقومي اإللكرتون.

• النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع ومناقشتها :ينص السؤال الرابع على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0.05يف درج ة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة لكفاايت التقييم
االلكرتون من وجهة نظرهم تعزى إىل متغيات (النوع االجتماعي /املؤهل العلمي /عدد مرات استخدام
التقييم االلكرتون)؟ ولإلجابة عن السؤال السابق مت اختبار صحة فرضيات البحث ،كما يلي:
 الفرض األول ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05يف درجةامتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة لكفاايت التقييم االلكرتوين من وجهة نظرهم تعزى

إىل متغري النوع االجتماعي" ،وللتحقق من صحة الفرضية مت استخدام اختبار (ت) للكشف عن أثر
متغي النوع االجتماعي ،وكانت الدالئل كما جبدول (:)8

261

درجة امتالك معلمي التكنولوجيا بالمرحلة الثانوية بغزة لكفايات التقييم ال لكتروني .........................د .العجرمي

جدول رقم ( )8نتائج اختبار (ت) لدرجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية لكفاايت التقييم االلكرتوين يف ضوء متغري
النوع االجتماعي
احملور
إعداد

النوع
معلم

االختبارات

االلكرتونية معلمة
إعداد

معلم

األسئلة

االلكرتونية معلمة

عدد
79
88

88

اإلجناز

معلمة

88

معلم

79

معلمة

88

املتوسط
العام

2.34
165

79

إعداد

االلكرتوين

احلساب

املعياري

األفراد احلرية

معلم

ملف

درجات املتوسط

االحنراف

2.39

2.49
165

79
165

165

الفروق

الداللة

الداللة

0.57
0.38
0.46

2.51

0.35

2.12

0.61

2.18

0.54

2.31

0.45

2.36

قيمة (ت)

متوسط

قيمة

مستوى

0.32

-0.701

0.048

غي دالة
0.484

0.692
-0.397
0.025

عند
()0.05
غي دالة
عند
()0.05
غي دالة

 0.484 0.062 -0.701عند
()0.05
-

غي دالة

 0.449 0.045 -0.759عند
()0.05

يتضح من اجلدول ( )8أن نتائج اختبار (ت) تشي إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( ) α≤0.05بني متوسطات استجاابت معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية تعزى ملتغي
النوع االجتماعي يف مجيع حماور أداة البحث واملتوسط العام ،وبذلك تقبل الفرضية الصفرية احلالية ،ويعزو
الباحث ذلك إىل تشابه اهتمامات كال اجلنسني ابلسعي حنو تطوير قدراهتم ومهاراهتم يف سبيل حتقيق
أهدافهم املتمثلة يف رفع مستوى كفاءاهتم وأتمني مستقبلهم ،وكذلك تشابه ظروفهم الوظيفية واالجتماعية
واملعيشية ،ابإلضافة إىل خضوعهم إىل نفس الربامج التدريبية ،حيث يقومون بنفس املهام التدريسية يف
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املدارس الثانوية ،كما أن الدورات التدريبية اليت تنفذها وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية تشمل املعلمني
واملعلمات مما يقلل ظهور االختالفات بني اجلنسني.

وذلك يتوافق مع ما أشارت إليه نتائج دراسة كل من عفيفي ( )2019حيث أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة حنو التقييم اإللكرتون ابختالف متغي جنس الطلبة ،ونتائج
دراسة اجلنزوري ( )2017حيث أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف اجتاهات أعضاء هيئة
التدريس حنو توظيف ادوات التقومي اإللكرتون ابختالف النوع االجتماعي ،ونتائج دراسة عطا هللا

( )2016حيث أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طلبة جامعة املنصورة حنو
التقومي اإللكرتون تعزى للنوع االجتماعي ،وكذلك نتائج دراسة داماس) (Dammas, 2016اليت
أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاه الطالب حنو االختبارات احملوسبة تعزى إىل اجلنس.
•

الفرض الثاين ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05يف درجة

امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة لكفاايت التقييم االلكرتوين من وجهة نظرهم تعزى إىل

متغري املؤهل العلمي" ،وللتحقق من صحة الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي ( One Way
 )ANOVAللكشف عن أثر متغي املؤهل العلمي ،وكانت الدالئل كما جبدول (:)9
جدول رقم ()9

نتائج حتليل التباين األحادي لدرجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية لكفاايت التقييم االلكرتوين
يف ضوء متغري املؤهل العلمي

احملور

مصدر

جمموع

درجات

متوسط

التباين

املربعات

احلرية

املربعات

2

1.910

بني اجملموعات 3.821
إعداد االختبارات
االلكرتونية

إعداد األسئلة

داخل
اجملموعات

164 29.125

0.178

اجملموع

166 32.945

-

بني اجملموعات 0.423

2
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0.211

قيمة ف

10.757

1.289

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.000

0.278

دالة
عند ()0.05

غي دالة
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االلكرتونية

داخل
اجملموعات

164 26.887

اجملموع

166 27.309

بني اجملموعات 1.101
إعداد ملف اإلجناز
االلكرتوين

داخل
اجملموعات
اجملموع

املتوسط العام

اجملموعات
اجملموع

0.164

0.551

164 54.005

0.329

166 55.106

-

بني اجملموعات 1.288
داخل

2

2

عند ()0.05

1.672

0.191

غي دالة
عند ()0.05

0.644

164 23.404

0.143

166 24.692

-

4.514

0.012

دالة
عند ()0.05

يتضح من اجلدول ( )9أن نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAتشي
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني متوسطات استجاابت
معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية تعزى ملتغي املؤهل العلمي يف حموري (إعداد األسئلة االلكرتونية ،وإعداد
ملف اإلجناز االلكرتون) ،ويعزو الباحث ذلك إىل أن مجيع املعلمني على الرغم من اختالف مؤهالهتم فإهنم
يتعاملون مع نظام إداري واحد (وزارة الرتبية والتعليم) بتعليماته وتنظيماته اإلدارية ،وكذلك قد يرجع إىل أن
الغالبية العظمى من معلمني املرحلة الثانوية عينة الدراسة حاصلني على درجة البكالوريوس ،األمر الذي
جيعل هناك اتفاق يف آرائهم حنو درجة استخدامهم لكفاايت التقييم االلكرتون.

وذلك يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة كل من اجلنزوري ( )2017حيث أظهرت النتائج عدم
وجود فروق دالة إحصائياً يف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف ادوات التقومي اإللكرتون ابختالف
الدرجة العلمية ،ودراسة داماس ) (Dammas, 2016وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف اجتاه الطالب حنو االختبارات احملوسبة تعزى إىل املستوى األكادميي.
كما أظهرت نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAوجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني متوسطات استجاابت معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية
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تعزى ملتغي املؤهل العلمي يف حمور (إعداد االختبارات االلكرتونية) ،وبذلك فهي دالة إحصائياً ،وابلتايل
فإن معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية خيتلفون يف استجاابهتم حنو كفاايت إعداد االختبارات االلكرتونية
تبعا ملتغي املؤهل العلمي .وللتحقق من هذه الفروق مت اجراء اختبار شيفيه كما هو موضح يف جدول
( )10التايل:
جدول ( )10نتائج اختبار شيفيه ملعرفة داللة الفروق لدرجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية لكفاايت التقييم
االلكرتوين يف ضوء متغري املؤهل العلمي

احملور

املتوسط ()1

اعداد االختبارات
االلكرتونية

دكتوراه

املتوسط العام

دكتوراه

الفروق بني املتوسطات

القيمة االحتمالية

بكالوريوس

*0.4827

0.000

ماجستي

*0.4482

0.000

بكالوريوس

*0.2640

0.005

ماجستي

*0.3000

0.006

املتوسط ()2

()2-1

().Sig

مبني يف اجلدول ( )10أن داللة الفروق بني املتوسطات
وقد أظهرت نتائج الدراسة كما هو ّ
احلسابي ة الستجاابت معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية حنو كفاايت حمور (إعداد االختبارات
االلكرتونية) ،لصاحل معلمي التكنولوجيا الذين حيملون درجة الدكتوراه ،وهذا يدل على أن معلمي
التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية الذين حيملون درجة الدكتوراه هم الذين ميتلكون كفاايت اعداد االختبارات
االلكرتونية بدرجة أكرب مقارنة مبعلمي التكنولوجيا الذين حيملون درجة البكالوريوس ودرجة املاجستي ،كما
أظهرت أيضاً نتائج اختبار شيفيه أن داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي التكنولوجيا
ابملرحلة الثانوية حنو املتوسط العام جلميع حماور أداة البحث ،لصاحل معلمي التكنولوجيا الذين حيملون درجة
الدكتوراه ،وهذا يدل على أن معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية الذين حيملون درجة الدكتوراه هم الذين
ميتلكون كفاايت التقييم االلكرتون بدرجة أكرب ممن حيملون درجة البكالوريوس واملاجستي.
ويعزو الباحث ذلك إىل أن املعلمني من أصحاب مؤهل الدكتوراه غالباً ما يتوافر لديهم الثقافة
واالطالع وميتلكون من املعارف واملهارات الالزمة ملواجهة كل ظروف العمل ،واتساع مداركهم وانفتاح
آفاقهم الفكرية لتطوير ذاهتم ومهاراهتم ،وذلك نظراً لطبيعة دراستهم ،مما يدفعهم للبحث عما يواكب تطور
العملية التعليمية بشكل أفضل من املعلمني أصحاب املؤهالت األقل (بكالوريوس أو ماجستي) ،كما أن
املعلمني من محلة الدكتوراه غالباً ما يكون لديهم سعي دؤوب على استخدام وتوظيف التقنيات الرتبوية
احلديثة يف العملية التعليمية ومنها التقييم االلكرتون.
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وذلك يتوافق مع ما توصلت إليه دراسة العنزي ( )2019من وجود فروق ذات داللة إحصائيًّة
بني متوسطات تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة استخدامهم أدوات التقومي اإللكرتون تعزى
ملتغي املؤهل العلمي.

وهي بذلك ختتلف مع ما توصلت إليه دراسة آل ملوذ والشربيين ( )2015واليت أظهرت
عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط تقديرات أعضاء هيئة التدريس حول درجة التزامهم بتحقيق
معايي اجلودة يف االختبارات اإللكرتونية وفق الدرجة العلمية.
•

الفرض الثالث ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05يف

درجة امتالك معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية بغزة لكفاايت التقييم االلكرتوين من وجهة نظرهم
تعزى إىل متغري عدد املرات استخدام التقييم االلكرتوين" ،وكانت الدالئل كما جبدول ()11

جدول رقم ( )11نتائج حتليل التباين األحادي لدرجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية لكفاايت التقييم االلكرتوين يف
ضوء متغري عدد املرات استخدام التقييم االلكرتوين

احملور

مصدر

جمموع

درجات

التباين

املربعات

احلرية

املربعات

2

1.136

بني اجملموعات 2.271
إعداد االختبارات

داخل

االلكرتونية

اجملموعات
اجملموع

164 30.674

0.187

166 32.945

-

بني اجملموعات 1.216
داخل
إعداد األسئلة االلكرتونية
اجملموعات
اجملموع
إعداد ملف اإلجناز
االلكرتوين

اجملموعات

2

164 26.093
166 27.309

-

2

164 52.443
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6.071

الداللة

الداللة

0.003

دالة
عند ()0.05

0.608
0.159

بني اجملموعات 2.663
داخل

متوسط

قيمة ف

قيمة

مستوى

3.822

0.024

1.332
0.320

4.164

0.017

دالة
عند ()0.05

دالة
عند ()0.05
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اجملموع

166 55.106

بني اجملموعات 1.815
املتوسط العام

2

0.908

داخل
اجملموعات

164 22.877

0.139

اجملموع

166 24.692

-

6.506

0.002

دالة
عند ()0.05

يتضح من اجلدول ( )11أن نتائج حتليل التباين األحادي ()One Way ANOVA
تشي إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني متوسطات استجاابت
معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية تعزى ملتغي عدد املرات استخدام التقييم االلكرتون يف مجيع حماور أداة
البحث واملتوسط العام ،وبذلك فهي دالة إحصائياً ،وابلتايل فإن معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية
خيتلفون يف استجاابهتم حنو كفاايت التقييم االلكرتون يف مجيع حماور أداة البحث واملتوسط العام تبعاً ملتغي
عدد املرات استخدام التقييم االلكرتون ،وللتحقق من هذه الفروق مت اجراء اختبار شيفيه كما هو موضح
يف جدول ( )12التايل:
جدول ( )12نتائج اختبار شيفيه ملعرفة داللة الفروق لدرجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية لكفاايت التقييم
االلكرتوين يف ضوء متغري عدد املرات استخدام التقييم االلكرتوين

احملور
إعداد االختبارات
االلكرتونية
إعداد األسئلة
االلكرتونية
إعداد ملف اإلجناز
االلكرتوين

املتوسط العام

الفروق بني املتوسطات

القيمة االحتمالية

()2-1

().Sig

مرة واحدة أو مرتني

*0.3153

0.001

من  5-3مرات

*0.1758

0.036

 6مرات فأكثر

مرة واحدة أو مرتني

*0.2251

0.008

من  5-3مرات

مرة واحدة أو مرتني

*0.2816

0.007

 6مرات فأكثر

مرة واحدة أو مرتني

*0.2639

0.027

من  5-3مرات

مرة واحدة أو مرتني

*0.1873

0.007

 6مرات فأكثر

مرة واحدة أو مرتني

*0.2681

0.001

املتوسط ()1
 6مرات فأكثر

املتوسط ()2
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مبني يف اجلدول ( )12أن داللة الفروق بني املتوسطات
وقد أظهرت نتائج اختبار شيفيه كما هو ّ
احلسابية الستجاابت معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية حنو حمور (إعداد االختبارات االلكرتونية) ،لصاحل
معلمي التكنولوجيا الذين استخدموا التقييم االلكرتون عدد  6مرات فأكثر مقارنة مع من قام ابستخدام
التقييم االلكرتون مرة واحدة أو مرتني وكذلك مع من قام ابستخدامه من  5-3مرات ،وهذا يدل على أن
معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية الذين استخدموا التقييم االلكرتون عدد  6مرات فأكثر ميتلكون
كفاايت إعداد االختبارات االلكرتونية بدرجة أعلى من أقارهنم.
مبني يف اجلدول ( )12أن داللة الفروق بني
كما أظهرت نتائج اختبار شيفيه كما هو ّ
املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية حنو حمور (إعداد األسئلة االلكرتونية)،
لصاحل معلمي التكنولوجيا الذين استخدموا التقييم االلكرتون عدد  6مرات فأكثر مقارنة مع من قام
ابستخدام التقييم االلكرتون مرة واحدة أو مرتني ،وهذا يدل على أن معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية
الذين استخدموا التقييم االلكرتون عدد  6مرات فأكثر ميتلكون كفاايت إعداد األسئلة االلكرتونية بدرجة
أعلى ممن استخدموا التقييم االلكرتون مرة واحدة أو مرتني.
مبني يف اجلدول ( )12أن داللة الفروق بني
كذلك أظهرت نتائج اختبار شيفيه كما هو ّ
املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية حنو حمور (إعداد ملف اإلجناز
االلكرتون) ،لصاحل معلمي التكنولوجيا الذين استخدموا التقييم االلكرتون عدد من  5-3مرات مقارنة مبن
استخدموه مرة واحدة أو مرتني ،وكذلك من استخدموا التقييم االلكرتون  6مرات فأكثر مقارنة مبن
استخدموه مرة واحدة أو مرتني ،وهذا يدل على أن معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية الذين استخدموا
التقييم االلكرتون عدد من  5-3مرات وكذلك عدد  6مرات فأكثر ميتلكون كفاايت إعداد ملف اإلجناز
االلكرتون بدرجة أعلى ممن استخدموا التقييم االلكرتون مرة واحدة أو مرتني.
مبني يف اجلدول ( )12أن داللة الفروق بني
وأظهرت أيضاً نتائج اختبار شيفيه كما هو ّ
املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية حنو املتوسط العام جلميع حماور أداة
البحث ،لصاحل معلمي التكنولوجيا الذين استخدموا التقييم عدد من  5-3مرات مقارنة مبن استخدموه مرة
واحدة أو مرتني ،وكذلك من استخدموا التقييم االلكرتون  6مرات فأكثر مقارنة مبن استخدموه مرة واحدة
أو مرتني ،وهذا يدل على أن معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية الذين استخدموا التقييم االلكرتون عدد
من  5-3مرات وكذلك عدد  6مرات فأكثر ميتلكون كفاايت التقييم االلكرتون بشكل عام بدرجة أعلى
ممن استخدموا التقييم االلكرتون مرة واحدة أو مرتني ،ويعزو الباحث ذلك إىل أن من الطبيعي أن املعلمني
الذين استخدموا التقييم االلكرتون لعدة مرات مع طالهبم البد وأهنم ميتلكون بدرجة أكرب كفاايت ومهارات
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التقييم االلكرتون املختلفة ،وذلك نظراً ملرورهم ابلعديد من اخلربات واملواقف اليت تكسبهم مزيد من تلك
الكفاايت مع تكرار عملية التقييم ،وهو ما يؤكد على أمهية املمارسة لكفاايت التقييم االلكرتون ،كما أن
استخدام أدوات التقييم االلكرتون ليست أمراً اختيارايً فعلى مجيع معلمي التكنولوجيا ابملرحلة الثانوية
التعامل مع تلك األدوات.
وذلك يتوافق مع ما أشارت إليه نتائج دراسة آل ملوذ والشربيين ( )2015واليت أظهرت وجود
فروق دالة إحصائياً بني متوسط تقديرات أعضاء هيئة التدريس حول درجة التزامهم بتحقيق معايي اجلودة
يف االختبارات اإللكرتونية وفقا لعدد مرات إجراء االختبارات اإللكرتونية لصاحل أفراد العينة الذين أجروا
أكثر من ( )5اختبارات إلكرتونية.

وهي بذلك ختتلف مع ما توصلت إليه دراسة عطا هللا ( )2016حيث أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طلبة جامعة املنصورة حنو التقومي اإللكرتون تعزى للخربة يف جمال
التقومي اإللكرتون.

 التوصيات واملقرتحات:يف ضوء نتائج الدراسة احلالية فإن الدراسة تقرتح مبا يلي:

• حتفيز معلمي التكنولوجيا على استخدام أدوات التقييم اإللكرتون؛ من خالل تقدمي احلوافز املعنوية
واملادية ،ونشر التجارب املتميزة والناجحة منها.
• تذليل كافة الصعوابت واملعوقات اليت حتول دون استخدام أدوات التقييم اإللكرتون من قبل املؤسسات
التعليمية.
• إجراء دورات تدريبية للمعلمني والطلبة لتحقيق أقصى استفادة من استخدام أدوات التقييم اإللكرتون
داخل العملية التعليمية.
• توفي الدعم الفين للمعلمني من قبل اإلدارات التعليمية؛ ملعاجلة املشكالت النامجة أثناء تطبيق أدوات
التقييم اإللكرتون.

• إجراء حبوث تستهدف الصعوابت اليت تواجه املعلمني يف استخدام أدوات التقييم اإللكرتون وسبل
التغلب عليها.
• إجراء حبوث تستهدف إكساب مهارات التقييم االلكرتون لدى معلمي املرحلة املتوسطة.
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املراجع

• أوالً :املراجع العربية:
 أبو خطوة ،السيد عبد املوىل ( .)2014أثر برانمج تدريب عن بعد مبساعدة الفصول االفرتاضية يفتنمية مهارات التقومي االلكرتون واالجتاه حنو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس .جملة عجمان
للدراسات والبحوث.)1(13 ،
 آل ملوذ ،حصة حممد عامر والشربيين ،غادة محزة حممد ( .)2015معايي جودة االختباراتاإللكرتونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالبات يف جامعة امللك خالد .اجمللة الرتبوية الدولية
املتخصصة :دار مسات للدراسات واألحباث ،)4( 4 ،ص ص.42 - 25 :
 اجلنزوري ،عباس عبد العزيز ( .)2017اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف أدوات التقومياإللكرتون ابستخدام نظام بالك بورد يف العملية التعليمية جبامعة اجلوف .ورقة عمل مقدمة إىل ندوة التقنية
يف التعليم اجلامعي :مرتكزات وتطلعات ،كلية الرتبية جبامعة اجلوف ،الثالاثء  13أغسطس.
 احلربدى ،شالح بن عبد هللا بن حممد ( .)2017واقع استخدام أدوات التقومي اإللكرتون لدى معلميالدراسات االجتماعية والوطنية ابملرحلة الثانوية مبدينة الرايض .عامل الرتبية :املؤسسة العربية لالستشارات
العلمية وتنمية املوارد البشرية ،)57(18 ،ص ص.25 -1 :
 حسن ،نبيل السيد حممد ( .) 2015فاعلية التعلم املعكوس القائم على التدوين املرئي يف تنمية مهاراتتصميم االختبارات اإللكرتونية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى ،دراسات عربية يف الرتبية وعلم
النفس :رابطة الرتبويني العرب ،61 ،ص ص.176 - 113 :
 اخلزي ،فهد عبد هللا ،والزكري ،حممد بن إبراهيم ( .)2011تكافؤ االختبارات اإللكرتونية معاالختبارات الورقية يف قياس التحصيل الدراسي :دراسة جتريبية على طلبة كلية الرتبية جبامعة الكويت ،جملة
دراسات اخلليج واجلزيرة العربية :جامعة الكويت  -جملس النشر العلمي ،)143(37 ،ص ص- 167 :
.198
 الداللعة ،أسامة حممد وداللعة ،طارق ( .)2019معايي اجلودة يف تصميم االختبارات اإللكرتونيةودرجة توفرها يف اختبارات املستوى يف اجلامعات األردنية ،جملة املنارة للبحوث والدراسات :جامعة آل
البيت ،)1(25 ،ص ص.96 -45 :
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 الزامل ،ران بنت حممد واحلجيالن ،حممد بن إبراهيم ( .)2016العوامل املؤثرة يف اجتاه معلماتاحلاسب اآليل حول تطبيق االختبارات اإللكرتونية يف مادة احلاسب اآليل وتقنية املعلومات مبدينة الرايض،
اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة :دار مسات للدراسات واألحباث ،)10(5 ،ص ص.207 - 193 :
 الزين ،حنان بنت أسعد هاشم ( .)2017فاعلية برانمج تدرييب لتنمية مهارات تصميم وانتاج ادواتالتقييم اإللكرتون لدى اعضاء هيئة التدريس ومدى رضاهن عنه .جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية
والنفسية :اجلامعة اإلسالمية بغزة  -شئون البحث العلمي والدراسات العليا ،)،3(25 ،ص ص-21 :
.45
 عبد الرمحن ،حممد املهدي حممد ( .)2019فاعلية برانمج مقرتح ابستخدام الوحدات النمطية الرقميةيف تنمية بعض مهارات التقييم اإللكرتون لدى طالب اجلامعة ،جملة كلية الرتبية :جامعة أسيوط  -كلية
الرتبية ،)9(35 ،ص ص.641 - 607 :
 عبد العاطي ،حسن الباتع ( .)2015أمناط دعم األداء وقياس أثرها يف اكتساب أعضاء هيئة التدريسجبامعة الطائف مهارات التقومي االلكرتون ابستخدام منظومة إدارة التعلم (بالك بورد) واجتاهاهتم حنوها ،جملة
العلوم الرتبوية ،جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية ،)4( ،ص ص.349 -234:
 عبيدات ،ذوقان؛ وآخرون .)2012( .البحث العلمي :مفهومه وأدواته وأساليبه .عمان :دار الفكرللنشر.
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