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( وقياس COVID-19ونية لمواجهة تداعيات جائحة )كورونا ، تفعيل آليات التقويم اإللكتر

بكلية علوم الحاسب  -أثرها على مستوى التكيف األكاديمي لدى طالبات قسم علوم الحاسب 

 المملكة العربية السعودية وإتجاهاتهم نحوها –وتقنية المعلومات بجامعة جازان 

 إعداد

 أ.م.د/ محمد سعدالدين محمد أحمد

 لجديدلوادي اجامعة ا - قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربيةبجيا التعليم المساعد أستاذ تكنولو

 د/ نهى مصطفى محمد سيد

 مديرية التربية والتعليم بأسيوط - وزارة التربية والتعليم المصرية

 مستخلص البحث:

 ونيرهدف البحث الحالي إلى تفعيل آليات التقويم اإللكترونية عبر منصة التعلم اإللكت

(Blackboard ، ( لمواجهة تداعيات جائحة )كوروناCOVID-19 وقياس أثرها على مستوى )

بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة  -التكيف األكاديمي لدى طالبات قسم علوم الحاسب 

 ، ولقد المملكة العربية السعودية وإتجاهاتهم نحوها ، فى بعض مواد قسم علوم الحاسب –جازان 

( طالبة 40و تكونت عينة البحث األساسية من )تم قياس إتجاه الطالبات نحو التقييم اإللكتروني 

( طالبة 50مقسمة الى مجموعتين تجريبيتين كما قام البحاثان بعمل دراسة استطالعية على )

وتوصلت نتائج البحث لوجود فرق دال احصائيا .لقياس صدق وثبات أدوات البحث قبل التطبيق 

( بين متوسط درجات الطالبات في التطبيق لمقياس التكيف األكاديمي 0‚01 مستوي داللة ) عند

اإللكتروني علي المجموعتين التجريبيتين لصالح المجموعة التجريبيه كما توصلت نتائج البحث 

الى وجود فرق ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في التطبيق لمقياس االتجاه نحو 

(   ، وفي هذه 0‚ 01يم اإللكتروني علي المجموعتين التجريبيتين ، عند مستوي داللة )  التقو

النتائج مؤشر لتحقيق التجربة أهدافها في ارتفاع معدالت التكيف األكاديمي ووجود اتجاه مرضي 

 دام آليات التقويم اإللكتروني  .نحو التقويم اإللكتروني وأوصى البحث بتوسيع استخ

 :المفتاحيةالكلمات 

 التكيف األكاديمي ، التقويم اإللكتروني  ، اإلتجاه 

 مقدمة البحث:

ناصر د العتحتل عملية التقويم مكانة هامة جداً في عمليتي التعليم والتعلم ، وهي أح

فقد  عريفاته،دت تاألساسية فيها ، و يمثل التقويم أهم العناصر المكونة لمنظومة المنهج، ولقد تعد

ن ميتم   على األشياء في ضوء استخدام محكات أو معايير معينة، أو عملية يعني إصدار حكم

جميع  ونظرا لما واجهه العالم من جائحة كورنا أثرت في خاللها إعطاء قيمة محددة لشيء ما.

وباء"، د الضنواحي الحياة وبما فيها عملية التعليم و نحن ال نعرف متى ستنتهي حرب المقاومة 

لحياة أساليب اومية ر بالفعل على المفاهيم التقليدية كما يؤثر على التنمية العاللكن تفشي المرض أث

 والتعليم تدريجيا.
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إنها ليست  كما تعد حملة مكافحة فيروس كورونا الجديد أشبه بـ"حرب عالمية" بال دخان.

اق طنعلى إحياء للتهديد األمني التقليدي فحسب، وإنما أيضا تهديد استثنائي ينتشر بسرعة و

 وه 19-واسع، ليعيد صياغة تعريفات األمن البشرية.إن أحد أسباب االنتشار السريع لكوفيد

ن ء. حيث ألهوااوسائل انتقال العدوى المتمثلة في االتصال الجسدي والتنفس والرذاذ المتنقل عبر 

ة فعة ناالمرض سيعمق وعي الجماهير بأن "المسافة تخلق األمان" ويجعلهم يقبلون عادات صحي

ت وكيامثل ارتداء األقنعة عند الضرورية وغسل اليدين بصورة متكررة. وقد برزت مؤخرا سل

الصحة  زراءمن شخصيات عامة تقدم القدوة لكيفية اتباع آداب اجتماعية آمنة، من بينها قيام و

 ة.األوروبيين مؤخرا باستقبال بعضهم البعض بتحية الكوع بدال من المصافحة التقليدي

ا الوباء يسرع عملية تطبيق التدريس عبر اإلنترنت والتعليم من بعد، حيث حيث إن هذ

تغلب االبتكار التقني على الحواجز المكانية في مجال التعليم، وصارت التكنولوجيا تلعب دورا 

أهم في مواجهة أزمة الصحة العامة هذه، في ظل تغيرات يشهدها نمط التعليم التقليدي. عالوة 

اة هي أفضل مدرسة، فاألزمات والعواقب المختلفة الناتجة عن الوباء ستحفز على ذلك، أن الحي

على تفكير أعمق في العالم الخارجي وفي المجتمع الذي تعيش فيه البشرية كلها ، وأن هذه األزمة 

فرضت وبشكل قوى استخدام أدوات التعليم اإللكتروني بجامعة جازان وكلية علوم الحاسب 

حيث أن التقويم يعد من أهم العناصر الرئيسية في التعليم ، فلقد شهدت وتقنية المعلومات .و

ً متنوعة واختلف دور  األعوام الماضية  تطوراً جديداً  في مجال التقويم إذ أصبح للتقويم أهدافا

 ,Fluck، 166، 2013المعلم فيه اختالفاً ملحوظاً  عن دوره في الماضي . )آمال أحمد الزغبي، 

r, 2009, 509Pullen & Harpe )(1) *.  

 وقد مر تطور التقويم اإللكتروني من خالل أربعة أجيال هي كالتالي : 

يق لجيل األول: االختبارات المحوسبة: وتتضمن إدارة االختبارات التقليدية فقط عن طرا -

 ها .الكمبيوتر بحيث يكمن دور الكمبيوتر في إدارة عملية التقييم فقط دون التدخل في

ي فولة التقويم  الثاني: اختبارات التكيف المحوسبة: تضمنت تحديد مدى صعوبة وسهالجيل  -

 ضوء استجابات الطالب للتقويم. 

ها تم تدريسلجيل الثالث: القياسات المستمرة: وهي قياسات معيارية كانت بداخل المقررات التى يا -

 نجاز الطالب. بصورة مستمرة لقياس التغيرات الدينامية غير الملحوظة في مسار ا

الجيل الرابع: القياس الذكي: ويعني استنتاج الدرجات بصورة ذكية  وتفسير البروفيل الفردي،  -

 ,Martin)وتقديم المشورة للمتعلمين من خالل قواعد البيانات المعرفية وإجراءات االستدالل 

2008, 12) . 

وضوعية ثر مفي جعل التقويم أك ويعتمد التقويم اإللكتروني علي استخدام التكنولوجيا الرقمية

 . (Ripley, 2008,23)حيث أنه يهتم بجميع المشاركين المتعلمين والمعلمين ومقدمي التقويم 

                                                
) Americanاالصااا  الااا    -جمعيا  لمام الا األ ايكية يا    نظاا  تم التوثيق في البحث الحالى وفق توثيق *

Psychological Associations – APA 6thED) 
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ب  وهو لطالاويلعب التقويم اإللكتروني درواً مهما  في االتجاه  إلي المقرر الذي يعتمد علي 

يث حلب، فة  لتطوير فهم الطاعملية جمع ومناقشة البيانات والمعلومات من مصادرها  المختل

 .(Dermo, 2009, 305)يمكن من خالله تقويم أداء الطالب بدقة وبشكل سليم  

 اإلحساس بمشكلة البحث 

 

خطر ى األيشهد العالم حدثا قد يؤثر بشكل بالغ على المؤسسات التعليمية ربما تكون ه

ى ا في انقطاع حوالتسببت ازمة جائحة كورون 2020مارس  22على مدى عقود فحتى تاريخ 

فيه  دولة على مستوى العالم عن الدراسة وجاء هذا فى وقت نعاني 166مليار طالب ب  1.6

 مية مهمةلتعلياوأمام جميع األنظمة بالفعل من أزمات تعليمية حقيقة تواجهها االنظمة التعليمية 

واجهها نلتي اللجائحة واحدة، أال وهي التغلب على أزمة التعلُّم التي نشهدها حالياً، والتصدي 

التعليم ولتعلُّم لى اجميعاً. والتحدي الماثل اليوم يتلخص في الحد من اآلثار السلبية لهذه الجائحة ع

ر ثلما تفكممية ما أمكن ، للعودة إلى مسار تحسين التعلم بوتيرة أسرع  ويجب على األنظمة التعلي

بشعور ل، وروج منها وهي أقوى من ذي قبفي التصدي لهذه األزمة، أن تفكر أيضاً في كيفية الخ

اجة الح متجدد بالمسؤولية من جانب جميع األطراف الفاعلة فيها، وبإدراك واضح لمدى إلحاح

إلى سد الفجوات في فرص التعليم، وضمان حصول جميع المتعلمين على فرص تعليم جيد 

 ( 2020)خايمي سافيدرا ،.متساوية

ً كبيراً ، ومع ظهورولقد نال التقويم في مجال تكنولو من  عديد جيا التعليم اهتماما

اقع ددة والولمتعاالمستحدثات التكنولوجية في التعليم في الفترة األخيرة، مثل اإلنترنت والوسائط 

لدراسية حدات اطريقة لتقديم المقررات أو الو” االفتراضي والتعلم اإللكتروني والذي يعرف بأنه 

 تباتكنولوجية عديدة، كشبكة اإلنترنت وما تحتويه من مكللمتعلمين من خالل مستحدثات ت

 إلكترونية وآليات بحث والشبكات المحلية والحاسب ووسائطه المتعددة من صوت وصورة

مين من متعلورسوم، سواء كان من بعد أو في الصف المدرسي، وفيه يمكن التفاعل بين المعلم وال

 (2004،367إسماعيل محمد إسماعيل، ) ”. جهة وبين المتعلمين وبعضهم من جهة أخــرى

جيال طور أكما أن التطور في مجال األجهزة الذكية التي تستخدم في الحياة اليومية وت

تعلمين الم شبكة االنترنت وتقدم إمكانياتها الهائلة والتي تشكل أحد أهم وسائل االتصال بين

انيات ه من امكمتلكم اإللكتروني بما تومعلميهم وأنظمة إدارة التعلم ، ومع تطور أنظمة إدارة التعل

 مفهوم ثاحدي رظه افي التقييم كان هذا دافعا لإلستفادة من هذا التطور والتقدم في مجال التقويم كم

التي  واضحةال مدخالتها لها منظومة متكاملة أو واحدة كمؤسسة الجامعة ينظر إلى للتقويم جديد

 تلعب ورهابد العوامل التي من عدد فيها ويؤثر هاب العناصر المرتبطة من مجموعة فيها تتفاعل

 (126، 2016متنوعة.) سعيد مزهر ،  مخرجات لتنتج معينة خالل عمليات من مختلفةرا أدوا

تكنولوجيا التعليم وخلفيتهم األكاديمية في مجال التعليم  في مجالومن واقع عمل الباحثين 

الل التعامل مع معطيات جائحة كورونا اإللكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان ومن خ

وتعطيل الدراسة واالتجاه كليا والتحول إلى التعليم اإللكتروني مرورا بتنفيذ جميع األنشطة 
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األكاديمية وانتهاًء بعقد اإلختبارات النهائية بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات اتضح للباحثين 

 التالي من خالل عقد االختبارات السابقة :

طباعة ة والناك مجهود يبذل في إعداد االختبارات ويشمل التحضير والتجهيز واختيار األسئله -

 والتصوير .

بيرة كهناك تكلفة مرتفعة جدا لتجهيز تلك االختبارات من كتابة وطباعة وتصوير أعداد  -

 لطالبات كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات .

لدرجات اورصد  وقتاً كبيرا إلنهاء إجراءات التصحيحبعد عقد االختبارات يحتاج أساتذة المواد  -

 ، خاصة في الشعب التي يكون أعداد الطالب المسجلين فيها مرتفعا .

من  تأمين االختبارات العادية من التسريب يكون صعبا في حال وجود عناصر غير أمينة -

 القائمين على تلك االختبارات وطباعتها وتصويرها .

ئج الدراسات السابقة التي تناولت التقييم والتقويم واإلختبارات اإللكترونية كما أنه وباستقراء نتا

(  ، يوسف عيادات 2016( ، سعيد مزهر )2019ومنها دراسة ا يوب، ناهد خالد هنداوى )

 ,James)" و دراسة جيمس  (Rosa et al., 2016)( ، و دراسة روزا وزمالئها 2016)

( ودراسة محمد بدوي 2016، محمد علي الشهري ، )  " ودراسة ) حسن شوقي حسانين (2016

( نجد ان الددراسات والبحوث كانت تعالج الكثير من المشكالت الخاصة بتطوير التعليم 2014)

والتوجه نحو تطبيق االختبارات اإللكترونية وتطوير تصميم اإلختبارات اإللكترونية واالتجاه 

أن التقويم  (Hewson, 2012)أكد هيوسن نحو التقويم اإللكتروني لدى الطالب  .كما 

اإللكتروني سيساهم بشكل كبير  في معالجة المشكالت الخاصة بالتقويم التقليدي الورقى ، والتى 

يوجد بها العديد من السلبيات حيث انها تعتمد على العنصر البشري مما يؤدي لحدوث العديد من 

ارات يتقدمون بشكاوى العادة تصحيح االخطاء  ، ونجد ان العديد من الطالب عقب االختب

اوراقهم وذلك التجاههم السلبي نحو االختبار الورقى وامكانية حدوث خطا في جمع الدرجات او 

عدم قيام المعلم بتصحيح جزء ما من االختبار بشكل غير مقصود وهو ما يعالجه التقويم 

وث اي خطأ فيى اإلختبار اإللكترونى  والتصحيح التلقائي لالختبار والتى يستحيل معها حد

باالضافة الى التقييم ورصد الدرجات بشكل تلقائي، وتوفير قدر من المرونة، والحداثة ، وأشارت 

عند مقارنتها لنوعيى التقويم العادية واإللكترونية حيث وجدت أنها  (Anakwe,2008)أناكوي 

ختبارات، والتصحيح، ورصد تخفف عبئاً كبيراً علي المدرسين واإلداريين، خاصة عملية عقد اال

الدرجات، وال تؤثر علي أداء الطلبة أثناء التدريس، وإعطاء تغذية راجعة ألداء الطلبة بعد انتهاء 

االختبار، إضافة إلي إمكانية تطبيق أكثر من شكل من االختبارات الموضوعية كاالختيار من 

جة كبيرة من الموضوعية  متعدد، والصح والخطأ، واختبارات المزاوجة في وقت واحد، وبدر

والدقة في عملية التقييم .أكدت جميع الدراسات والبحوث على أهمية وفاعلية التقويم اإللكتروني 

ويتناول الباحثان هذا الجانب لما له من دور حيوي ورئيسي في تقويم الطالب والطالبات بشكل 

لباحثان في هذا الجانب إهتمت الكتروني حيث أن الدراسات السابقة اهتمت بالتقويم بشكل عام وا
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وتطبيقها   Blackboardبأدوات التقويم اإللكترونية من خالل منصة إدارة التعلم اإللكتروني 

على طالبات قسم علوم الحاسب بجامعة جازان لمعرفة إتجاهات الطالبات نحوها ومستوى 

 التكيف األكاديمي لديهم.

 مشكلة البحث:

 لقيام بهلى اعوقات التقويم بالصورة التقليدية وعدم المقدره عتتمثل مشكلة البحث الحالي في م

 .   ( و سلبية اإلتجاه نحوهCOVID-19خالل تداعيات جائحة )كورونا ، 

    أسئلة البحـث:  

 حاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :    

( في COVID-19ة )كورونا ، تفعيل أدوات التقويم اإللكترونية لمواجهة تداعيات جائحما أثر 

بجامعة  لحاسب وتقنية المعلوماتابكلية علوم  -التكيف األكاديمي لدى طالبات قسم علوم الحاسب 

  ؟      سبالمملكة العربية السعودية وإتجاهاتهم نحوها ، فى بعض مقررات قسم علوم الحا –جازان 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية :   

 كلية اسب بلتقويم اإللكتروني على مستوى التكيف األكاديمي لطالبات قسم علوم الحما أثر ا

 علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة جازان ؟

 زان عة جاما إتجاهات طالبات قسم علوم الحاسب بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجام

 ؟  Blackboardنحو التقويم اإللكتروني باستخدام نظام 

 يهدف البحث الحالي إلى:      ف البحث:أهدا

 قنية وت سبالكشف عن مستوى التكيف األكاديمي  لطالبات قسم علوم الحاسب بكلية علوم الحا

 .  Blackboardالتقويم اإللكتروني باستخدام نظام من خالل المعلومات بجامعة جازان 

  معة ات بجاتقنية المعلومإتجاهات طالبات قسم علوم الحاسب بكلية علوم الحاسب والكشف عن

 .  Blackboardجازان نحو التقويم اإللكتروني باستخدام نظام 

 أهمية البحث

 يستمد هذا البحث أهميته من:

ن خالل موني األهمية النظرية: قدم البحث الحالي دراسة نظرية حول استخدام التقويم اإللكتر -أ

عودية دم في معظم الجامعات الس، والذي يستخ Blackboardمنصة إدارة التعلم اإللكتروني 

ية في عليموأهمية ذلك حيث األزمة العالمية وتفشي وباء كرونا كان سببا في البحث عن حلول ت

 لمنصة . لك اعمليتي التعليم والتعلم ووصوال إلى التقويم من خالل استخدام األدوات الخاصة بت

 التطبيقية كالً من: ألهمية التطبيقية: قد يفيد البحث الحالي من الناحية ا -ب

 ني أثبتالطالب: يفيد الطالب على مستوى كليات جامعة جازان حيث أن التقويم اإللكترو -

 موضوعيته ودقته .

 روني .لكتأعضاء هيئة التدريس: زيادة وعى واتجاه أعضاء هيئة التدريس بأهمية التقويم اإل -
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ي إللكترونيم اية عن استخدام التقوالباحثين: تقديم مجموعة المقترحات للبحوث واألدوات البحث -

ة من جموعوالتي قد تفيد في البحث التربوي في الظروف الحالية لتفشي وباء كرونا  في وضع م

 البحوث والدراسات التربوية في هذا المجال.

 مصطلحات البحث :

ديمي على (التكيف األكا6، 2007عرف أركوف )سارة  محى الدين احمد،   :التكيف األكاديمي 

ديمي ألكااأنه قدرة الطالب على تكوين عالقات مرضية مع معلميه ومع زمالئه وتغير فى سلوكه 

  .وفقا لما يتلقاه من مواد علمية

ه الطالبات هو مجموع الدرجات التي يتحصل علي :التعريف اإلجرائي للباحثين للتكيف األكاديمي

ى ات فيشير إلمكانيات الطالب في مقياس التكيف األكاديمي المستخدم في هذا البحث والذى

 .مواجهة جائحة كورنا وتقبلهم للتعليم اإللكترونى وأدوات تقييمه

 التقويم اإللكتروني :

 ماتشبكات المعلو توظيف ( التقويم اإللكتروني بأنه عملية393، 2009يعرف )إسماعيل ،  

 وسائل تخدامباس لمصادرا متعددة والمادة التعليمية التعليمية والبرمجيات الكمبيوتر وتجهيزات

 برامجال مناقشة وتحديد على المعلم يساعد بما الطالب، استجابات لتجميع وتحليل التقييم

 متعلقة ةكيفي أو كمية بيانات علي قائم مقنن إلى حكم للوصول التعليمية بالعملية واألنشطة

ارات و االختبا هوعاَ بينهبالتحصيل الدراسي، هناك أنواع كثيرة للتقييم اإللكتروني لكن األكثر شي

يبة ة و الحقلشبكااإللكترونية الرسمية و االختبارات القصيرة على الشبكة والتكليفات الفورية على 

لتقويم انات الوثائقية اإللكترونية )البورتفليو( وبرامج )برمجيات(التعليم الخصوصي و استبيا

ً بانها  .الذاتي اإللكترونية داً تمد اعتمالشاملة التي تع" العملية التعليمية اويعرفها الباحثان إجرائيا

 كلياً على تقنيات التعليم و المعلومات في عمل تقويم شامل ألداء الطالبات .

 (: Attitudeاالتجاه) -   

اني له ( بانه " دافع مكتسب يتضح من خالل استعداد وجد2014،24يعرفه السيد عبدالمولى ) 

عينة  ممية لمتعلم وسلوكه بالنسبة لموضوعات تدريبية أو تعليدرجة ما من الثبات يحدد شعور ا

ً في هذا الب موقف "حث: من حيث تفضيلها " .ويقصد باالتجاه نحو التقويم اإللكتروني إجرائيا

بات طال نفسي، ودافع مكتسب يتضح من خالله استعداد وجداني له درجة من الثبات، يحدد شعور

بوا ستجييلوكهم بالنسبة  للتقييم اإللكتروني ، ويجعلهم قسم علوم الحاسب بجامعة جازان وس

 إيجابياً أو سلبياً للتعامل مع أدواته المختلفة.

 منهج البحث: 

استخدم البحث الحالي المنهجين الوصفي والتجريبي: وقد استخدم المنهج الوصفي؛ وذلك 

إعداد أدوات البحث  إلعداد اإلطار النظري والدراسات السابقة للبحث، والمنهج التجريبي فى

والتحقق من صحتها العلمية ومنها مقياس التكيف االكاديمي ومقياس اإلتجاه للتقويم اإللكتروني 
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لطالبات كلية علوم الحاسب وتقنيات المعلومات، وتطبيقها لبيان أثر استخدام التقويم اإللكتروني 

 لكتروني .   لقياس التكيف األكاديمي و لقياس االتجاه نحو آليات التقويم اإل

 محددات البحث : 

 التزم البحث الحالي في إجراءاته بالمحددات اآلتية :

  التقويم اإللكترونيحد الموضوع : يتمثل في المتغير المستقل وهو 

 الحد المكاني : المجمع األكاديمي للطالبات بجامعة جازان . 

 م  2020 / 2019دراسي الثاني الحد الزماني : تم تطبيق أدوات البحث التقويمية في الفصل ال

 مواد البحث وأدواته:

 لغرض هذا البحث تم إعداد األدوات والمواد التالية:

 أدوات قياس :

 مقياس االتجاه للتكيف األكاديمي 

 . مقياس االتجاه  نحو التقويم اإللكتروني 

 مادة  تدريسية:     

  دليل استخدام نظام ادارة التعلم اإللكتروني Blackboard ن إعداد الباحثين م. 

 فروض البحث :

  (بين 01,0يوجد فرق ذو داللة إحصائية في التكيف األكاديمي عند مستوي داللة )توسطي م

 ي .درجات التطبيقين القبلي و البعدي علي المجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعد

  (بين متوسطي درجات01,0يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة  ) عة المجمو

 .لبعديلتطبيق االح اإللكتروني لصالتجريبية في التطبيقين البعدي والقبلي في االتجاه نحو التقويم ا

 ه نحو التجاال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين  مستوي التكيف اإللكتروني وا

 التقويم اإللكتروني

 إجراءات البحث:

إلطار اداد راسات المرتبطة بموضوع البحث وذلك بهدف إعدراسة تحليلية لألدبيات العلمية والد

، ووفق لبحثالنظري للبحث وإعداد مواد المعالجة التجريبية وتصميم أدوات لإلجابة عن أسئلة ا

 لتالية :اءات ما تم استخالصه من الدراسات السابقة، واإلطار النظرى للبحث، تم القيام باإلجرا

 .Blackboardالتعلم اإللكتروني إعداد دليل إستخدام منصة إدارة  .1

يل ع دلبالرجوع إلى الدراسات السابقة الخاصة باستخدام منصات التعلم اإلكتروني ، تم وض

 حتى تمكن أعضاء هيئة التدريس من  Blackboardإلستخدام منصة التعليم اإللكتروني 

ة بشكل منصتخدام الاستخدام المنصة بشكل جيد في بناء بنوك األسئلة وتمكن الطالب أيضا من اس

 جيد ولتفعيل التعليم اإللكتروني 

 لطالبات قسم علوم الحاسب الكترونية أسئلة إعداد  .2
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عة مجمو تم صياغة منصات التعلم اإلكترونيباستخدام بالرجوع الى الدراسات السابقة الخاصة 

مقدمة بسؤال بحيث تكون األسئلة شاملة الى حد ما المقرر الخاص  80من األسئلة مكونة من 

 م.رائهأالحاسب اآللي  ثم عرضه على السادة المحكمين وإجراء التعديالت المناسبة في ضوء 

لخاصة بقة وافي ضوء الدراسات الساإعداد مقياس التكيف األكاديمي نحو التقويم اإللكتروني  .3

 اءم بنتبالتكيف االكاديمي وبالرجوع إلى ما تم وضعه من مقاييس خاصة بالتكيف األكاديمي 

دة فقرة تقيس مستوى التكيف األكاديمي عند الطالبات ثم عرضه على السا  30مقياس من 

 مقترحاتهم . المحكمين وإجراء التعديالت المناسبة في ضوء

 إعداد مقياس االتجاه نحو التقويم اإللكتروني  .4

صة س خافي ضوء الدراسات السابقة والخاصة باالتجاهات وبالرجوع إلى ما تم وضعه من مقايي

ت ثم عرضه فقرة تقيس مستوى االتجاه عند الطالبا  30باالتجاهات تم بناء مقياس لالتجاه من 

 على السادة المحكمين وإجراء التعديالت المناسبة في ضوء أرائهم.

ق إجراء تجربة استطالعية للمنصة المستخدمة  وأدوات القياس بهدف قياس ثبات وصد .5

جربة ء التالتي تواجه الباحث أو أفراد العينة عند إجراأدوات البحث، ومعرفة أهم الصعوبات 

 األساسية .

لتي اعوبات ومعرفة أهم الص تطبيق مقياس التكيف اإللكتروني للطالبات للتقييم اإللكتروني .6

 .تواجه الباحث أو أفراد العينة

 لباحثه اتواج تطبيق مقياس االتجاه للطالبات للتقييم اإللكتروني ومعرفة أهم الصعوبات التي .7

 . أو أفراد العينة

 لباتمن طا للمجموعة التجريبية التجربة الرئيسية للبحث من خالل التقويم الكترونيتطبيق  .8

 .قسم علوم الحاسب فى المستوى الثاني

 . اعادة تطبيق مقياس التكيف اإللكتروني للطالبات للتقييم اإللكتروني .9

 وني اعادة تطبيق مقياس اتجاه الطالبات للتقييم اإللكتر .10

 رصد النتائج ومعالجتها إحصائيا وتفسيرها.  .11

 .البحثما أسفرت عنه نتائج في ضوء  والبحوث المقترحة تقديم مجموعة من التوصيات .12

 سيشمل االطار النظري للبحث ما يلي :           اإلطار النظري :

 التقويم اإللكتروني  -

 أهداف  ومميزات التقويم اإللكتروني  -

 :بالتقويم في  التعليم اإللكتروني بعض السلبيات الخاصة -

 متطلبات التقويم اإللكتروني  -

 أساليب وأدوات التقويم اإللكتروني : -

 ماهية االختبارات اإللكترونية ومميزاتها  -

 خصائص االختبارات اإللكترونية   -

 أوالً: التقويم اإللكتروني  
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 العام  تعليماألمريكية لل هو عملية يتم خاللها إعطاء قيمة محددة لشيء ما ، وتعرف الرابطة

(AAHEالتقويم على أنه عملية مستمرة تهدف إلى قياس فهم وتحسين تعلم الطالب و ) قد

دمته رير قتركزت توصيات لجنة التعليم عبر االنترنت في الواليات المتحدة األمريكية في تق

م  للتعلي تشاراالن للرئيس والكونجرس حول مادة وشكل تقويم التعليم عبر االنترنت ، حيث أنه مع

ار االنتش سرعة اإللكتروني فإن تأثيره على التقويم سيكون عظيماً وال بد أن يواكب هذا التقويم

 : (،. وللتقويم  اإللكتروني مميزات عديدة منها218، 2005)سالى وديع، 

 إعطاء درجات التقويم بصورة فورية. 

  تحليل النتائج بصورة إحصائية وبشكل فوري. 

  اإللكتروني يحتوى على أنـواع متعددة ومختلفة  ألسئلة االختباراتالتقويم. 

   يدعم خاصية األمـان في عرض النتائج واسترجاع البيانات في حالة حدوث أي خلل 

 إعطاء فرصة التقويم الذاتي للمتعلم.( Manel Ouji, Jean-Michel Augereau,2018) 

 ثانياً : أهداف التقويم اإللكتروني ومميزاته :

ي على لى مجموعة من األهداف العامة للتقويم اإللكترونإ (Hung, 2010,56يشير )  

 النحو التالي:

 تسخير التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية. .1

 تشجيع ممارسة التقويم الذاتي في العملية التعليمية. .2

 التعاون في كثير من المهام بين المعلمين والمتعلمين. .3

 استالم وتسليم تغذية راجعة بصفة مستمرة. .4

 ات التقويم  اإللكتروني:أهم مميز

  يحدد جميل وتوبنج وطارق(Jamil, Topping & Tariq, 2012: 268)  اهم المميزات

ى من خالل ، تمكين المعلمين من اختبار طالبهم من خالل تغطية مدى واسع من المحتو

، لطالبالدراسي، التخفيف من أعباء العمل الخاصة بالمعلم خاصة في حالة انخفاض درجات ا

تقارير اد الديد مشكالت التعلم، وتوفير الوقت في اإلشراف والمراقبة ووضع العالمات وإعدوتح

 والتواصل مع الطالب. 

  يمكن عمل االختبار وتعديله وإعادة استخدامه حسب الحاجة، وتوزيع  لمرونة وتوفير الوقتا

إلعداد إلنترنت وهو ما يوفر في وقت اا االختبارات والحصول علي اإلجابات عن طريق

 (. 225، 2005والتوزيع )محمد عبد الحميد، 

 لي يحد من الزمن المطلوب لحصول الطالب علي النتيجة وع الحد من وقت التغذية الراجعة

الج عه في التغذية الراجعة مما يمكن الطالب من استخدام المعرفة التي حصل عليها من تقييم

 أوجه القصور بأسرع وقت ممكن

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ouji%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29676250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Augereau%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29676250
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  بارات يمكن الحد من الموارد البشرية ألنه يمكن تصحيح االخت مطلوبةالحد من الموارد ال

عمل  البسيطة إلكترونيا، تستطيع البرامج تقليل زمن المعالجة وتصحيح للواجبات فيمكن

 الواجبات وتجميعها وتصحيحها والتعليق عليها إلكترونيا بالكامل

 هذه  أتوماتيكيا ويمكن تخزينمكن االحتفاظ بالسجل الخاص بكل طالب ي االحتفاظ بالسجالت

 السجالت مركزيا بحيث يستطيع األطراف المعنية الدخول إليها

 تحقيق الراحة والسهولة لجميع األطراف ،وبالتالي سرعة تكيفهم ،حيث يتم جمع  تيسير

تلقي رية،ووتصحيح االختبارات آليا،مما يعني أن الطالب يستطيع الحصول علي تغذية مرتدة فو

 (.225، 2005اؤها في الوقت الذي يرغبه)محمد عبد الحميد ،  الواجبات وأد

  ويضيف بيورنسون(Bjornsson, 2008, 11) ب مميزات أخرى أهمها: ظهور نتائج كل طال

 (Marriott, 2009)بشكل أسرع، وحدوث خبرة أكثر متعة بالنسبة للطالب، وقد أشار ماريوت 

ورة تم بصتوالقدرة علي تحليل االختبارات  في هذا الشأن إلي الدقة في الدرجات المرصودة ،

ي ضبط لية فأفضل في االختبارات اإللكترونية عنها في االختبارات العادية، إضافة إلي الفاع

 .(Boyle, 2005, James et al., 2012)وقت اإلجابة علي جميع  فقرات االختبار 

 نه يسهل مخزنة إلكترونيا فإن البيانات الخاصة بتصحيح الواجبات أل سهولة استخدام البيانات

 (.2005،225تحليلها واستخدامها)محمد عبد الحميد ، 

 :لثاً : بعض السلبيات الخاصة بالتقويم في  التعليم اإللكترونيثا

  ياس المهارات العليا أمر يصعب في االختبارات اإللكترونية وهذا في بعض التخصصاتق 

 العلمية األكاديمية

 تحانات االم ريب علي التقييم ومهارات تكنولوجيا المعلومات وإدارةيحتاج األعضاء  إلي التد

 الكترونيا 

  جب أن تكون كل األطراف المعنية باالختبارات)األكاديميون، فريق الدعم، خدمات ي

 (. 2005،227) محمد عبد الحميد، .ذات تنظيم عالي الكمبيوتر، واإلداريون(

 :وني يرى الباحثانلسلبيات الخاصة بالتقويم اإللكترا لتالفي

  . وضع خطة لالختبارات  وااللتزام بها 

  . تحسين جودة الشبكة بصفة مستمرة 

  عة وجية واسبسيط االهتمام بالنواحي الفنية،أن االختبارات اإللكترونية قد تتطلب خبرة تكنولت

 إنزالمما يستدعي أن يكون لكل كلية فريق دعم فني يستطيع تولي هذه األمور من تحميل و

 االختبارات والتأكد من أن النظام يعمل بشكل صحيح .

 مية .األكاديوقنية عند بدء برنامج االختبارات اإللكترونية يركز التدريب علي األمور الفنية والت 

  ن المهم أن يخضع كل أستاذ لالختبار قبل الطالب حتي يعرف تماما ما يتعرض له م

ل وطريقة تدرب علي االختبار حتي يألفوا شكومن المهم أيضا أن يسمح للطالب بال .الطالب

  (.228،  2005) محمد عبد الحميد،  .االختبار
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 رابعاً : متطلبات التقويم اإللكتروني : 
 

 أهم متطلبات التقويم اإللكتروني في اآلتي :  (Dermo, 2009, 305)يحدد ديرمو 

 ة التدريس وتقديم الدعم التقني . تطوير أداء أعضاء هيئ -

 معها.  يد المؤسسات الرائدة في نظم التقويم اإللكترونية والتعاون األكاديميتحد -

قويم نشاء إطار لوجستي لتحديد الجوانب اللوجستية والتشغيلية إلدخال أحد أفضل نظم التإ -

 اإللكترونية بالجامعة . 

 ويضيف الباحثان من خالل ما تم في بحثهما المتطلبات التالية  :

ل ن أعضاء هيئة التدريس علي بناء بنوك األسئلة الموضوعية من خالتدريب عدد كاف م -

 تديبهم

الل خمن  تدريب الطالبات علي المبادئ األساسية لتكنولوجيا المعلومات واساسيات التقييم -

 .Blackboardنظام ادارة التعلم اإللكتروني 

 نيةرامج التقمراعاة الطالبات ذوي االحتياجات الخاصة وعمل حصر بهم وتزويدهم بالب  -

 المناسبة للتعامل مع االختبارات اإللكترونية  .

 منع الوصول غير المصرح به للملفات، الغش واالنتحال،   -

 خامساً : أساليب التقويم اإللكتروني و أدواته  :
 

كن التقويم في برامج التعلم اإللكتروني ( أنه يم117 -106: 2008يرى حمدي أحمد عبد العزيز) 

 ليب التقويم اإللكتروني التالية:من خالل أسا

: وهي تقيس قدرة المتعلم على استدعاء وفهم Short Quizzesاالمتحانات القصيرة  -

 المعارف.

لقدرات المعرفية وخاصة ما : وهي تقيس مستوى عال من اEssays االمتحانات المقالية  -

 يتعلق منها بالتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي واتخاذ القرارات.

إللكترونية، وهي تجميع منظم ألعمال : أو ما يعرف بالحقائب اe-Portfoliosات اإلنجاز ملف -

م لمتعلاالطالب الهادفة وذات االرتباط المباشر بموضوعات المحتوى يتم تكوينها عن طريق 

و حافظة أسجل ” ( بأنها 36، 2005وتحت إشراف وتوجيه المعلم، كما يعرفها إسماعيل محمد ) 

رر األعمال المميزة للطالب من دروس ومحاضرات ومشاريع وتمارين، في مق لتجميع أفضل

سب حدراسي ما أو مجموعة من المقررات الدراسية، وتختلف مكونات الملف من طالب آلخر 

ن معددة فلسفته التربوية في تنظيم الملف، ويعتمد في عرض هذه األعمال على الوسائط المت

ن ة ورسوم بيانية وعروض تقديمية، ويتم التنقل بيصوت ونص ومقاطع فيديو وصور ثابت

و على أ، ويمكن نشره على شبكة اإلنترنت Linksمكونات الملف باستخدام وصالت إلكترونية 

ي مواقف ، وهي تظهر قدرة المتعلم على استخدام المعارف وتطبيقها ف“ CDsأسطوانات مدمجة 

 حياتية حقيقية.
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و يهتم بقياس قدرة المتعلم على أداء مهارات   Performance Evaluationتقويم األداء: -

 محددة أو إنجاز مهمة تعليمية محددة.

ية لكتروني بطريقة تزامن: ويمكن إجراء المقابلة في بيئة التعلم اإلInterviews المقابالت  -

 باستخدام النصوص المكتوبة أو المسموعة والمرئية من خالل مؤتمرات الفيديو.

ا ار عن أدائه لعمل موهي عبارة عن تقارير يحتفظ بها المتعلم باستمر :Journal اليوميات  -

 من األعمال، وتعد من أدوات التقويم البنائي.

 .Paper Workأوراق العمل  -

 .Paper Reflective   التأمالت الذاتية -

 .Figures Participation Learner  عدد مرات المشاركة -

 .Assessment Peerتقييم الزمالء  -

 Learner Self-assessment.  م الذاتيالتقيي -

(، 305 – 304: 2008و نبيل جاد عزمي )  (et,2006 ,13:33)  &Lee, Joyceو يحدد  

راد الم طرق مختلفة تستخدم في التقويم اإللكتروني، تم تصنيفها حسب طبيعة مخرجات التعلم

 قياسها، وهي:

 لوحات المناقشة.    -

 األنشطة التطبيقية للتعلم.  -

 وراق البحثية.األ   -

 قاالت (.الم –لمجالت ا –اتي ) مواقع الويب الشخصية القياس الذ   -

 لفترية والنهائية ) االختبارات الكمبيوترية (.ااالختبارات     -

 المشروعات / التدريب العملي.   -

 الحقائب اإللكترونية ) ملفات اإلنجاز (. -

 التعلم الجماعي.    -

 االختبارات النهائية.    -

أنه يمكن استخدام األساليب   (Amad, Andrea &.Mike (2006,135من  ويرى كل  -

 التالية في التقويم:

 .Formal and informal االختبارات النظامية وغير النظامية  -

 التقويم الذاتي.   -

 المقابالت.   -

 مين، والتغذية الراجعة من المديرين والمشرفين.مالحظة المتعل  -

 لكترونية ومميزاتها سادسا : ماهية اإلختبارات اإل
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 الطالب أداء ويعرف االختبار اإللكتروني علي أنه "عملية تقييم مستمرة ومقننة تهدف إلى قياس

ً باستخدام البرمجيات بشكل متزامن باالتصال المباشر باإلنترنت أو غي امن في ر متزإلكترونيا

 ( .410، 2009قاعات الدراسة اإللكترونية" )إسماعيل، 

ن إعداد حيث تمكن المعلم م ثان :بأنها وسيلة سهلة لتقويم الطالب إلكترونيًا ،يعرفها الباح

وفوريًا مما يضمن المصداقية  إلكترونيًا اختبارات بطريقة سهلة لتطبيقها على الطالب، وتصحح

 . والشفافية في التصحيح

 سابعاً : خصائص االختبارات اإللكترونية : 

الب د السريع للطلتفاعل بين الطالب و االختبار وإمكانية الر: وتعني اInteractivityالتفاعلية  -1

 باالستجابة لما هو مقدم له في اإلختبار . 

 نفس التفاعل المتزامن مع طالب متنوعين:وهي إمكانية الدخول في تفاعالت متزامنة في -2

 التوقيت من الطالب .

 ختبار من خالل: وهي إمكانية عرض معلومات االBroadbandتعدد الوسائل واتساعها  -3

تبار االخ الوسائل المتعددة )صوت/ صورة/ رسوم متحركة( وبالتالي تجعل المهام التي يقيسها

ت ختباراوواقعية، مما يساعد في قياس مهارات ال يمكن قياسها وتقييمها باال أكثر مالءمة 

 التقليدية . 

ئات تبارات من هي: وتشير إلي أن المؤسسات التي تضع االخNetworkedاستخدام الشبكات  -4

ً بواسطة شب نترنت كة اإلومؤسسات تعليمية جامعية أو غير جامعية سيتم الربط بينها إلكترونيا

 وهو ما سيرفع من كفاءة عملية التقييم .

ً لمجموعة من القواعد الموحدة،  : وتعني أن الشبكة ستسيرStandard-basedالتنميط  -5 وفقا

ن خالل لية موالدخول إلي بيئات متنوعة تعليمية تفاع وهو ما يسمح بالتبادل السهل للمعلومات

 (. 76، 2005حسن حسين زيتون ،الكمبيوتر. )

 :إجراءات البحث  والتطبيق 

عرض بيتناول هذا الجزء إجراءات البحث وتطبيقه  بهدف اختبار صحة فروض البحث، فيبدأ 

وينتهي  ،ات المستخدمة المنهج المتبع في البحث ووصف عينته مرورا بمتغيرات البحث واألدو

 متبعة و خطة المعالجة اإلحصائية.بوصف اإلجراءات ال

 منهج البحث :

عينة روض ملإلجابة عن أسئلة البحث ،اتبع الباحثان المنهج شبه التجريبي، وذلك الثبات ف

ها جرياتتمهيدا لإلجابة عن أسئلة البحث والمحددة سلفا ، وبعد تدخل من الباحثان فى م

 لوقوفلويستطيع الباحث أن يتفاعل معها بشكل علمي وموضوعي. واستخدام المقارنة وذلك 

  .بين التطبيقين القبلي والبعديعلي أهم الفروق 

 مجتمع البحث :

 يتكون مجتمع البحث من مجموع طالب المرحلة الجامعية األولي 
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 عينه البحث:

 عينه البحث  االستطالعية:

تم   ،تكونت عينة البحث االستطالعية  من مجموعة من طالب المرحلة الجامعية األولي 

 – 19)( طالبة تراوحت اعمارهم بين 50هم )اختيارهم بطريقه عشوائية بسيطة ، بلغ عدد

 ( سنة ، وتم تطبيق أدوات البحث عليهم  للتأكد من صدق وثبات المقاييس.20

 

 عينة البحث األساسية:

رهم ختياتم اطالب المرحلة الجامعية األولي، تكونت عينة البحث األساسية من مجموعة من

 .( سنة20 – 19اوحت أعمارهم بين )( طالبة تر40بطريقة عشوائية بسيطة ، بلغ عددهم )

 أدوات البحث:

 لتحقيق أهداف البحث تم أعداد مجموعة من المقاييس المتمثلة في اآلتي: 

 مقياس التكيف اإللكتروني

 خطوات إعداد المقياس في البحث الحالى: 

ة مجموعة بتعانمرت عملية بناء استبيان التقويم اإللكتروني بأربع مراحل رئيسية : بدءا من االس

يد تبيان جدء اسمن مقاييس التقويم اإللكتروني ، انتقاال إلى اإلجراءات التي اتخذت لتطوير وبنا

لي إ افةفي ضوء األدب التربوي التي تمت مراجعته والمتعلق بموضوع التقويم اإللكتروني إض

 .خصائص الفئة المستهدفة  

 الخصائص السيكومترية الستبيان التكيف االكاديمي 

 المقياس حيث اعتمد الباحث على:صدق 

 الصدق الظاهري: 

فردات الم حيث يهتم هذا النوع بالمظهر العام للمقياس أو الصورة الخارجية له من حيث : نوع

دي وكيفية صياغتها، ومدى وضوحها ودقتها ، وصحة ترتيبها، ووضوح التعليمات، وأيضا م

بر صدق المحتوى مؤشراً لصدق مناسبة المقياس للهدف الذي وضع من أجله، عليه اعت

 (. 184:2003المقياس)سعد عبد الرحمن 

 تم عرض االختبار في صورته األولية علي أحدي عشر محكما تم اختيارهم  من الخبراء

ئهم في آرا المتخصصين في المناهج وطرق التدريس ، وعلم النفس بالجامعات  ، وذلك بغية إبداء

افة ، إضوضعت من أجله ، ومناسبة سلم التقدير لإلجابة صالحية وشمولية العبارات لقياس ما

ت باراعإلي مدي وضوح صياغة كل عبارة للطلبة، وإمكانية تعديل الصياغة أو حذف أو إضافة 

ن ععبر يجديدة ، ليصبح المقياس أكثر قدرة علي تحقيق الهدف الذي بني من أجله ، وهذا ما 

"  1قم "رالتي أبداها السادة المحكمين )ملحق  صدق المحتوي، وفي ضوء المرئيات والمقترحات

 تم إجراء التعديالت اآلتية:  أسماء السادة المحكمين(
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%( بينما عدلت بعض 80استبقيت العبارات التي حصلت علي اتفاق من المحكمين)  -

 ( عبارة. 30العبارات كما حذفت بعض العبارات وبذلك تكون االستبيان من )

من  لتحققرين طالبة من المرحلة الجامعية األولى، وذلك بغية اتم عرض االستبيان علي عش -

ارات العب وضوح التعليمات والعبارات والتعرف علي الدقة في صياغتها ، حيث تم إعادة صياغة

 غير الواضحة لهم.

ن مينة عإجراء دراسة استطالعية للتحقق من ثبات وصدق االستبيان بأبعاده بتطبيقه على   -

  ( طالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية.50امعية األولى قوامها )طالب المرحلة الج

 ( يوضح مقياس التكيف األكاديميي صورته النهائية.3والملحق رقم )     

 االتساق الداخلي:  -

رات للتحقق من االتساق الداخلي تم حساب معامل ارتباط )بيرسون( بين كل عبارة من عبا

،  الستبيانلية لالذي تنتمي إليه وبين درجة كل بعد والدرجة الكاالستبيان والدرجة الكلية للبعد 

،  الستبياناعاد وذلك لمعرفه مدى ارتباط واتساق عبارات االستبيان بالدرجة الكلية لالستبيان وأب

 ( التاليان يوضحان هذه النتائج التاليه:2،  1والجدوالن رقم )

 (1جدول)

 (50)ن= الكلية للبعد الذي تنتمي إليهوالدرجة  معامالت االرتباط بين العبارات

 البعد

 األول

معامل 

 إرتباط

العبارة 

بالبعد 

 األول

 البعد

 الثاني

معامل 

 إرتباط

العبارة 

بالبعد 

 الثاني

 البعد

 الثالث

معامل 

 إرتباط

العبارة 

بالبعد 

 الثالث

رقم 

 العبارة

رقم 

 العبارة

رقم 

 العبارة

1 **850. 8 **775. 16 **777. 

2 **705. 9 **743. 17 **743. 

3 **681. 10 **751. 18 **726. 

4 **734. 11 **812. 19 **820. 

5 **718. 12 **763. 20 6.8**0 

6 **783. 13 **743. 21 6.9**3 

7 **721. 14 .6**95 22 6.8**0 

  15 **671. 23 **807. 

    24 .798** 

    25 .718** 

    26 .799** 

    27 .795** 

    28 .689** 

    29 .769** 

    30 .720** 
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 (0.01* دال عند )

 (2جدول)

 (50)ن= والدرجة الكلية لالستبيان معامالت االرتباط بين األبعاد

 الثالث الثاني األول البعد

 .786** .759** .796** معامل االرتباط

 (0.01* دال عند )

حصائيا الة إتتمتع بمعامالت ارتباط قوية وديتضح من الجدولين السابقين أن عبارات االستبيان 

ً دا لكلية الدرجة األ بمع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه  كما ترتبط أبعاد المقياس إرتباطا

 للمقياس  وهذا يدل على ان اإلستبيان بعباراته  يتمتع باتساق داخلي عالي .

 كرونباخ : -الثبات بطريقه ألفا  -

قياس تمتع وهذا دليل كافى على أن الم (825.)لفا لالستبيان ككل وبلغتتم حساب قيمه معامل أ

 ت تراوحتلثبابمعامل ثبات عالى ، وبما أن االستبيان يحوى ثالثة أبعاد فقد تبين أن معامالت ا

( 0.01لة )وجميعها قيم مرتفعة من الثبات ودالة إحصائيا عند مستوي دال (0.878 ,0.869)بين 

 م، ويتضحستخداالمقياس تتمتع بمعامالت ثبات عاليه، ،وبذلك يكون صالحاً لالمما يعنى أن أبعاد 

 ( التالي:3ذلك من خالل الجدول رقم )

 لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس ( معامل ألفا كرونباخ3جدول )

 الكلي الثالث الثاني األول البعد

 825. 869. 874. 878. ألفا

 

 :Split-Half Methodالثبات بطريقه التجزئة النصفية  -

ستبيان اال تم حساب معامالت الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية ، حيث تم تقسيم عبارات

رات إلى نصفين، ومن ثم حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النصف األول ومجموع فق

 ريقةالطالنصف الثاني لالستبيان ، حيث بلغ معامل ارتباط جيتمان لدرجات المقياس بهذه 

ليالً كافياً ويعد هذا د (0.827)وبعد تطبيق معادلة سبيرمان براون أصبح معامل الثبات  ((0.821

 على أن االستبيان يتمتع بدرجة ثبات عالية .

 ( 4جدول )

 لكل بعد والدرجة الكلية لالستبيانمعامل سبيرمان برون وجتمان 

 الكلي الثالث الثاني األول البعد

 821. 853.  861. 765. جيتمان

سبيرمان 

 براون
.765 .864 .857 

.827 

 مقياس االتجاه نحو التقويم اإللكتروني -

 خطوات إعداد االستبيان في البحث الحالى: 
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مرت عملية بناء استبيان التكيف األكاديمي بأربع مراحل رئيسية : بدءا من االستعانة  

ان اء استبيوبن جراءات التي اتخذت لتطويربمجموعة من مقاييس التكيف األكاديمي، انتقاال إلى اإل

فه إضا جديد في ضوء األدب التربوي التي تمت مراجعته والمتعلق بموضوع التكيف األكاديمي

 إلى خصائص الفئة المستهدفة   

 الخصائص السيكومترية لمقياس االتجاه نحو التقويم اإللكتروني

 صدق المقياس

 :حيث اعتمد الباحث على  الصدق الظاهري

حيث يهتم هذا النوع بالمظهر العام للمقياس أو الصورة الخارجية له من حيث : نوع     

ت ، المفردات وكيفية صياغتها، ومدى وضوحها ودقتها ، وصحة ترتيبها ، ووضوح التعليما

راً وأيضا مدي مناسبة المقياس للهدف الذي وضع من أجله، عليه اعتبر صدق المحتوي مؤش

 (. 184:2003عبد الرحمن  لصدق المقياس)سعد

ا تم اختيارهم  من الخبراء تم عرض االختبار في صورته األولية على أحد عشر محكمً 

المتخصصين في المناهج وطرق التدريس ، وعلم النفس بالجامعات  ، وذلك بغية إبداء آرائهم في 

جابة، إضافة إلي مدي صالحية وشمولية العبارات لقياس ما وضعت من أجله ، ومناسبة سلم التقدير لإل

وضوح صياغة كل عبارة للطلبة، وإمكانية تعديل الصياغة أو حذف أو إضافة عبارات جديدة ، ليصبح 

المقياس أكثر قدرة علي تحقيق الهدف الذي بني من أجله ، وهذا ما يعبر عن صدق المحتوي، وفي ضوء 

"  أسماء السادة المحكمين( تم إجراء  1" المرئيات والمقترحات التي أبداها السادة المحكمين )ملحق رقم

 التعديالت اآلتية: 

عض ب%( بينما عدلت 80تم اإلبقاء على العبارات التي حصلت علي اتفاق من المحكمين)  -

 ( عبارة. 30العبارات كما حذفت بعض العبارات وبذلك تكون االستبيان من )

ن متحقق األولي، وذلك بغية التم عرض االستبيان علي عشرين طالبة من المرحلة الجامعية  -

ارات العب وضوح التعليمات والعبارات والتعرف علي الدقة في صياغتها ، حيث تم إعادة صياغة

 غير الواضحة لهم.

ن ينة معإجراء دراسة استطالعية للتحقق من ثبات وصدق االستبيان بأبعاده بتطبيقه علي   -

  تم اختيارهم بطريقة عشوائية. ( طالبة50طالب المرحلة الجامعية األولي قوامها )

 ( يوضح مقياس التقويم األكاديميفي صورته النهائية.4والملحق رقم )     

 االتساق الداخلي:

رات للتحقق من االتساق الداخلي تم حساب معامل ارتباط )بيرسون( بين كل عبارة من عبا

،  الستبيانللية د والدرجة الكاالستبيان والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وبين درجة كل بع

،  الستبياناعاد وذلك لمعرفه مدى ارتباط واتساق عبارات االستبيان بالدرجة الكلية لالستبيان وأب

 ( التالي يوضح هذه النتائج :5والجدول رقم )

 (5جدول)

 (50)ن= والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه معامالت االرتباط بين العبارات
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 البعد

 األول 

معامل 

إرتباط 

العبارة 

بالبعد 

 األول 

 البعد

 الثاني

معامل 

إرتباط 

العبارة 

بالبعد 

 الثاني

 البعد

 الثالث 

معامل 

إرتباط 

العبارة 

بالبعد 

 الثالث

رقم 

 العبارة

رقم 

 العبارة

رقم 

 العبارة

1 **751. 11 **850. 21 **696. 

2 **765. 12 **705. 22 **798. 

3 **684. 13 **681. 23 **718. 

4 **747. 14 **734. 24 **799. 

5 **676. 15 **718. 25 **795. 

6 **682. 16 **783. 26 **669. 

7 **696. 17 **721. 27 **769. 

8 **673. 18 **696. 28 **720. 

9 **807. 19 **681. 29 **752. 

10 **721. 20 **743. 30 **765. 

 (0.01* دال عند )

يا مع حصائإق ان عبارات االستبيان تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة يتضح من الجدول الساب

خلي اتساق داتع بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وهذا يدل على أن االستبيان بعباراته  يتم

 عالي .

 كرونباخ:-الثبات بطريقه ألفا -

ات ودالة تفعة من الثبوهي  قيمة مر ) 0.812(تم حساب قيمة معامل ألفا لالستبيان ككل وبلغت

 ثبات عالي ، ( وهذا دليل كافى على أن االستبيان يتمتع بمعامل0.01إحصائيا عند مستوي داللة )

 وبذلك يكون صالحاً لالستخدام

 نتائج البحث 

نامج لبر إلجراء المعالجات اإلحصائية للتحقق من فروض البحث تم استخدام التحليل اإلحصائي

 التالية: عن طريق استخدام األساليب اإلحصائية (SPSS) االجتماعية الرزم اإلحصائية للعلوم

من  لقياس الفروق بين متوسطى درجات الطالب في كال اختبار " ت"  للمجموعات المرتبطة

 التطبيقين البعدي والقبلي للمجموعة التجريبية.

 Eta squared   (²η )قياس حجم األثر  بحساب مربع إيتا   -

 ²ت       =            (²ηمربع إيتا ) 

 + درجات الحرية ²ت                               

 ت×  2      ( = dقوة التأثير ) -

 درجات الحرية                               

للتحقق من الفرض األول والذي ينص علي " يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي  -

قين البعدي والقبلي الستبيان التكيف األكاديمي لصالح درجات المجموعة التجريبية في التطبي
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التطبيق البعدي " استخدم الباحث اختبار "ت" لعينتين مترابطتين وجاءت النتائج كما يبينها جدول 

 ( التالي"6رقم )

 ( 6جدول )  

لقبلي وا دياختبار "ت" ومستوى داللتها للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين البع

 (40(  )ن = d( وقوة التأثير))²η)الستبيان التكيف األكاديمي وكذلك حجم التأثير ) قيمة مربع 

 المتوسط التطبيق األبعاد
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوي 

 الداللة
 ²ايتا

قوة 

 (dالتأثير)

جودة وأهمية 

التدريس من 

خالل نظام إدارة 

التعلم 

Blackboard 

 1.99 12.13 القبلي

12.45 

 دال عند

0.80 

4.01 

 مرتفع 0.01 4.65 22.30 البعدي

فعالية االستخدام 

من خالل نظام 

إدارة التعلم 

Blackboard 

 2.65 16.25 القبلي

22.74 

 دال عند

0.93 

7.34 

 مرتفع 0.01 3.98 33.40 البعدي

سهولة 

وصعوبة 

التعامل 

والتفاعل مع  

نظام إدارة 

التعلم 

Blackboard 

 5.39 28.53 ليالقب

18.69 

 دال عند

0.90 

6.03 

 مرتفع 0.01 7.85 57.80 البعدي

 التكيف األكاديمي

 ككل

 6.03 56.90 القبلي
30.34 

 دال عند
0.96 

9.79 

 مرتفع 0.01 10.70 113.50 البعدي

 ( السابق ما يلي:6يتضح من جدول )

كل بين في كل بعد واالختبار ك ( 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )  

يبية لتجرامتوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس التكيف األكاديمي علي المجموعة 

س من جودة وأهمية التدري 12.45لصالح التطبيق البعدي حيث بلغت قيمة ت علي الترتيب ) 

رة التعلم خالل نظام إدافعالية االستخدام من  Blackboard  ،22.74خالل نظام إدارة التعلم 

Blackboard  ،18.69  سهولة وصعوبة التعامل والتفاعل مع  نظام إدارة التعلمBlackboard 

    اللة   ستوي دالستبيان التكيف األكاديمي ككل ( وجميع هذه القيمة دالة احصائيا عند م 30.46، 

 (0.01.) 
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( بلغت dير )علي الترتيب ، وقوة التأث ( 0.96،    0.90،  0.93،  0.80بلغت قيمة مربع إيتا )

ذكر )فؤاد  ( علي الترتيب ، وهذه القيم تدل على تأثير كبير كما9.79،  6.03،  7.34،  4.01)

 :(  على أنه2003؛ سعد عبد الرحمن )2003؛ رضا عصر ،  1996أبو حطب، وآمال صادق ، 

 0.5مة د من عيفة ، وإذا كانت قيكان قوة التأثير ض 0.5وحتى أقل من  0.2إذا كانت قيمة د من 

 رتفعة .مكان قوة التأثير  0.8كان قوة التأثير متوسطة ،و إذا زادت قيمة د عن   0.8وحتى 

ستوي ند مووفقا لهذه النتيجة يتم قبول الفرض الذي ينص على" يوجد فرق ذو داللة إحصائية ع

 بية لصالحعى المجموعة التجري( بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي و البعدي  0.01داللة) 

لمجموعة ( التالي مقارنة بين متوسطات درجات طالب ا1التطبيق البعدي ، ويوضح الشكل رقم )

 التجريبية في التطبيقين القبلي و البعدي لمقياس التكيف اإللكتروني.

 
 

 (1شكل)

 ونيلمقياس التكيف االلكتري للمجموعة التجريبية الفروق بين متوسطات التطبيقين القبلي و البعد

وتتفق هذه النتيجية مع الدراسات التي تناولت التقييم والتقويم واإلختبارات اإللكترونية ومنها 

(  التقويم اإللكتروني لألداء الجامعي في ضوء أسلوب النظم : تصور 2016دراسة سعيد مزهر )

ايف العربية للعلوم األمنية ودراسة  محمد العمري إداري رقمي مقترح للتطبيق على جامعة ن

( ، )تصورات أعضاء هيئة 2016حيث كانت النتائج دالة احصائياً  ، ودراسة يوسف عيادات )

التدريس والطلبة حول االختبارات المحوسبة  في العملية التعليمية التعلمية في جامعة اليرموك ( 

"معرفة الطرق واألساليب التي استخدمت عند  (Rosa et al., 2016)و دراسة روزا وزمالئها 

" معرفة اتجاهات الطلبة نحو  (James, 2016)تحليل االختبارات المحوسبة" و دراسة جيمس 

استخدام االختبارات المحوسبة في كلية التربية بقسم علم النفس بجامعة نيو انجلند باستراليا " 

( " فعالية استخدام التقويم  2016ي ، ودراسة ) حسن شوقي حسانين  ، محمد علي الشهر
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التكويني اإللكتروني في خفض قلق االختبار والدافع لالنجاز األكاديمي لدى الطالب المعلم 

( التى أبرزت فعالية برنامج مقترح في 2014للرياضيات بجامعة نجران " ودراسة محمد بدوي )

لكترونية واالتجاه نحو التقويم اإللكتروني التعليم اإللكتروني لتنمية مهارات تصميم اإلختبارات اإل

لدى طالب الدراسات العليا  ، حيث كانت نتائج تلك الدراسات دالة إحصائياً الستخدام االختبارات 

اإللكترونية والتقويم اإللكتروني كما كان هناك ارتباط بالتخصصات األكاديمية فى المستوى 

 رونية .المهاري الستخدام وتطبيق اإلختبارات اإللكت

جات للتحقق من الفرض الثاني والذي ينص علييوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي در

صالح للكتروني اإل المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والقبلي الستبيان االتجاه نحو التقويم

ول يبينها جد استخدم الباحث اختبار "ت" لعينتين مترابطتين وجاءت النتائج كما التطبيق البعدي

 ( التالي :7رقم )

 (7جدول ) 

لقبلي دي وااختبار "ت" ومستوى داللتها للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين البع

 (40(  )ن = dثير)( وقوة التأ)²η)وكذلك حجم التأثير ) قيمة مربع  الستبيان االتجاه نحو التقويم اإللكتروني

 توسطالم التطبيق األبعاد
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوي 

 الداللة
 ²ايتا

 قوة التأثير

(d) 

االتجاه نحو 

التقويم 

 اإللكتروني

 8.25 50.53 القبلي

14.76 

 دال عند

0.85 

4.76 

 مرتفع 0.01 18.97 100.63 البعدي

 السابق ما يلي: (7يتضح من جدول )

ل بين ( في كل بعد واالختبار كك 0.01وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة )  -

 علي متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس اإلتجاه نحو التقويم اإللكتروني

الستبيان  14.76المجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعدي حيث بلغت قيمة ت علي الترتيب ) 

 (0.01لة ) ي دالحصائيا عند مستواالتجاه نحو التقويم اإللكتروني ككل ( وجميع هذه القيمة دالة ا

ل على تأثير ( ، وهذه القيم تد4.76( بلغت )d( ، وقوة التأثير )0.85بلغت قيمة مربع إيتا ) -

حمن ؛ سعد عبد الر2003؛ رضا عصر ،  1996كبير كما ذكر )فؤاد أبو حطب، وآمال صادق ، 

ائية ة إحصد فرق ذو  دالل(  . ووفقا لهذه النتيجة يتم قبول الفرض الذي ينص على" يوج2003)

لتطبيقين ا( في االتجاه نحو التقويم اإللكتروني بين متوسطي درجات  0.01عند مستوي داللة) 

( 2) رقم القبلي و البعدي على المجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعدي " ، ويوضح الشكل

ي لبعداين القبلي و التالي مقارنه  متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق

 لمقياس االتجاه نحو التقويم اإللكتروني.
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 (2شكل)

 نياإللكترو لتقويماالستبيان االتجاه نحو الفروق بين متوسطات التطبيقين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية 
 

 ,Hewson)كما أكد هيوسن  ، (2019دراسة ا يوب، ناهد خالد هنداوى )وتتفق هذه النتيجة مع 

واستنتجت  أن االختبارات اإللكترونية توفر الوقت والمال والجهد الخاص إذا ما تم  (2012

مقارنتها باالختبارات العادية الورقية ، كما أنها توفر مميزات وامكانيات  خاصة بالحفظ 

ت بشكل تلقائي، وتوفير واالسترجاع ، والتصحيح التلقائي، باالضافة الى التقييم ورصد الدرجا

حيث أنها تخفف  (Anakwe,2008)قدر من المرونة، والحداثة ، وتتفق أيضا مع نتيجة أناكوي 

ً كبيراً علي المدرسين واإلداريين، خاصة عملية عقد االختبارات، والتصحيح، ورصد  عبئا

ء الطلبة بعد انتهاء الدرجات، وال تؤثر علي أداء الطلبة أثناء التدريس، وإعطاء تغذية راجعة ألدا

 االختبار، وجميعها داله إحصائيا لوجود اتجاه قوى للتقويم اإللكتروني  .

-  ً ن  بيللتحقق من الفرض الثالث والذي ينص علي "ال توجد عالقة ارتباطيه داله إحصائيا

 ط بيرسونرتباامستوي التكيف األكاديمي واالتجاه نحو التقويم اإللكتروني استخدم الباحث معامل 

 ( التالي"8وجاءت النتائج كما يبينها جدول رقم )

 (8جدول )

 معامالت االرتباط بين التكيف األكاديمي واإلتجاه نحو التقويم اإللكتروني

 التكيف      

 

 االتجاه

جودة وأهمية 

التدريس من 

خالل نظام إدارة 

التعلم 

Blackboard 

فعالية    

االستخدام من 

خالل نظام إدارة 

التعلم 

Blackboard 

سهولة وصعوبة 

التعامل والتفاعل 

مع  نظام إدارة 

التعلم 

Blackboard 

التكيف 

 ككل

 .739** .689** .682** .714** االتجاه

كيف األكاديمي ( بين  الت 0.01يتضح من الجدول السابق وجود عالقة إرتباط قويه داله إحصائية عند مستوي ) 

 واإلتجاه نحو التقويم اإللكتروني

 تائج البحث  :ملخص ن

  (بين م01,0يوجد فرق ذو داللة إحصائية في التكبف األكاديمي عند مستوي داللة ) توسطي

 ي .درجات التطبيقين القبلي و البعدي علي المجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعد
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  (بين متوسطي درجات المجموع01,0يوجد فرق ذوداللة إحصائية عند مستوي داللة  ) ة

 .لبعديلتطبيق االح افي التطبيقين البعدي والقبلي في االتجاه نحو التقويم اإللكتروني لص التجريبية

 تقويم و التوجد عالقة ارتباطية داللة إحصائية بين  مستوي التكيف األكاديمي واالتجاه نح

 اإللكتروني

 تعقيب على النتائج :
 يس لتدراكاملة بداية من  مواجهة ازمة جائحة كرورنا وامكانية إجراء األنشطة التعليمية

 .ونهاية بالتقويم وما اشتملت عليه من أنشطة تعليمية وتحقيق نتائج جيدة

 ي عمليةفها فخلق بيئة تقييم تعليمية ثرية وفتح مسارات جديدة للتفكير لدى الطالب يتم توظي 

 التعلم بما يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج .

 ن رابط بيق التب على استنتاج واستنباط المعرفة وتحقياستخدام التقويم اإللكتروني ساعد الطال

 المعارف السابقة والالحقة .

 توصيات البحث :
 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج يوصي الباحثين  بما يلي :

ف لتكيعلى ااثبت البحث وجود فرق ذو داللة احصائية من خالل تأثير قوى ودال إحصائياً  -1

ات دام آليي استخفوبناء على هذه النتيجة يوصي الباحثين بالتوسع  وني األكاديمي للتقويم اإللكتر

اء ون أددالتقويم اإللكتروني وبما يخدم مختلف التخصصات الجامعية لمواجهة أي طارئ يحول 

 عمليات التقويم المباشر .

قويم الت االتجاه نحو أثبت البحث أن هناك فرق ذا داللة إحصائية من خالل تأثير قوى على -2

 لكترونييم اإلاالتجاه نحو التقو، وفي هذا مؤشر لتحقيق التجربة أهدافها في تنمية اإللكتروني

 .ويوصى الباحثين من هذه النتيجة بضرورة التوسع في استخدام التقويم اإللكتروني 

يم لتقوتبادل نتائج هذا البحث مع المؤسسات البحثية والجامعية  لالستفادة من نتائج ا -3

الم ت العآليات تفعيله في ظل الظروف الراهنة لتعطل الدراسة في مختلف جامعااإللكتروني و

 بسبب جائحة كورونا .

فيذ تعزيز قدرة الطالب من خالل استخدام معرفتهم ووعيهم الرقمى في التدريب على تن -4

 االختبارات االلكترونية .

 بحوث مستقبلية مقترحة :
لتي يه النتائج ظهرت بعض المواقف امن خالل البحث الحالي وفي ضوء ما أشارت إل

 يمكن أن تكون موضوعات لدراسات وبحوث مقترحة ومن هذه المشكالت ما يلي :

 لدى  كاديميةة األاستخدام التقويم اإللكتروني  في تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي والمثابر

 طالب جامعة الوادي  الجديد .

 لدى  اديميرات التفكير المنظومى  والتكيف األكتفعيل التقويم اإللكتروني  في تنمية مها

 امعة أسيوط  .ج  -لية التربية النوعية ك –طالب قسم تكنولوجيا التعليم 

 لكتروني اإل استخدام التقويم اإللكتروني  وأثره على الوعى الرقمي لدى طالب عمادة التعليم

 بجامعة جازان  .
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 :المراجع
فتراضية في ( .أثر برنامج تدريب عن بعد بمساعدة الفصول اال2014.)أبو خطوة، السيد عبد المولى السيد 

مجلة ، سلتدريتنمية مها رات التقويم اإللكتروني و االتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة ا

  1، العدد 13، المجلد عجمان للدراسات والبحوث 

 كما املة الوالديةالمع وأساليب األكاديمي كيفالت بين ( . العالقة2007.) المطلب عبد الدين محي أحمد ، سارة

لعلوم رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االخرطوم ،  جامعة وطالبات لطالب األبناء يدركها

 . واآلداب جامعة الخرطوم

 تيجيةاسترا على قائم برنامج ( . فاعلية2019محمد .) فوزى منال هنداوى ، فروح، خالد ناهد أيوب،

 الطالب ىلإلنجاز لد والدافعية الفقه لمادة التحصيل تنمية فی قويم االلكترونیوالت المشروعات

 ها.، بنالعرب  دراسات عربية في التربية وعلم النفس ، رابطة التربوينباألزهر  ، للدراسة الوافدين

مهارات   نمية  ( . فاعلية برنامج مقترح في التعليم اإللكتروني لت2014بدوي ، محمد محمد عبدالهادي . ) 

جلة المليا ، ت العتصميم االختبارات اإللكترونية واالتجاه نحو  التقويم اإللكتروني لدى طالب الدراسا

 . 176- 146، دار سمات للدراسات واألبحاث ،  4، عدد  3، مجلد  الدولية التربوية المتخصصة

 . القاهرة،  العربيدار الفكر كنولوجيا التعليم اإللكتروني، ت (. 2008جاد عزمي ، نبيل ) 

لكتروني في ( ، فاعلية إستخدام التقويم التكويني اإل2016حسانين ، حسن شوقي ، الشهري ،محمد على . )

ران ، عة نجخفض قلق اإلختبار والدوافع لإلنجاز األكاديمي لدى الطالب / المعلم للرياضيات بجام

 . 54-34،  7، عدد  19، مجلد  مجلة تربويات الرياضيات

دار  التطبيقات، –ألدوات ا -لمبادئا –التعليم اإللكتروني، الفلسفة  (. 2008ي ، أحمد عبد العزيز . ) حمد

  . عمان،الفكر

، تم  ، مدونات البنك الدولى( ،التعليم في زمن فيروس كورونا: التحديات والفرص  2020خايمي سافيدرا . )

-https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational 2020 /3/4االطالع بتاريخ 

challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic 

يم  الواقعي إلستراتيجيات التقو ( . درجة معرفة وممارسة معلمي الرياضيات2013الزغبي ، امال احمد . )

.  167 – 165( ، 3) 21،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية وألدواته . 

15/8/2019. 

التطبيق ،  –القضايا  –(. رؤية جديدة في التعليم والتعلم اإللكتروني، المفهوم 2005زيتون ، حسن حسين .)

 . الرياض،  الدار الصولتية للتربية

 رة، القاهدار الفكر العربي، 4(: القياس النفسي النظرية والتطبيق، ط2003عبد الرحمن، سعد .)

ية " ث التربوم(، " حجم األثر: أساليب إحصائية لقياس األهمية العملية لنتائج البحو2003عصر ، رضا . )

داد اإلعتعليم والمؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس: مناهج ال

 . 673-645م، ص ص 2003يوليو 22-21، المجلد الثاني، القاهرة : للحياة المعاصرة

ة والتربوية فسيم(، مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم الن1996فؤاد أبو حطب، وآمال صادق )

 . القاهرة،  مكتبة ألنجلو المصرية، 2واالجتماعية، ط

طبيقها ت –نشرها  –إنتاجها  –(. المقررات اإللكترونية، تصميمها 2009، الغريب. )محمد ، إسماعيل، زاهر 

 . القاهرة،  عالم الكتب ،تقويمها –

اتجاهات طالبات كلية التربية بجامعة قطر نحو إعداد ملف (. ” 2005محمد إسماعيل حسن ، إسماعيل )

المؤتمر العلمي العاشر  ،”هن نحوهواستخدامه في التعليم وآرائ E-Portfolioالطالب اإللكتروني 

https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
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، كلية التربية )تكنولوجيا التعليم اإللكتروني والجودة الشاملة(، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 .67 – 31يوليو، الجزء األول، ص  7 -5جامعة عين شمس، 

لتعلم مصحوب بافاعلية التعلم التعاوني المصحوب وغير ال(. “ 2004محمد إسماعيل حسن، إسماعيل. ) 

لبات دى طالاإللكتروني في تنمية التحصيل ومهارات العمل مع مجموعة في مجال تكنولوجيا التعليم 

معة تربية، جا، كلية الوالنفسية واالجتماعية مجلة التربية للبحوث التربوية ،”كلية التربية جامعة قطر

 .394-359، الجزء األول، ص 125األزهر، العدد 

 ( . تصورات أعضاء هيئة التدريس والطلبة حول االختبارات2016يوسف عيادات )محمد العمري ، 

 ، لتربويةالعلوم المجلة االردنية في االمحوسبة في العملية التعليمية التعلمية في جامعة اليرموك ، 

 . 487-469،  2016،  4، عدد 12مجلد 

 . القاهرة، الكتب عالم، (. منظومة التعليم عبر الشبكات2005محمد عبد الحميد  )

م : تصور ( . التقويم اإللكتروني لألداء الجامعي في ضوء أسلوب النظ2016مزهر، سعيد بن محمد علي )

جوف عة المجلة جامإداري رقمي مقترح للتطبيق على جامعة نايف العربية للعلوم األمنية المصدر: 

)ص ص  ،  1،ع 2حث العلمى ، مج، جامعة الجوف، كلية الدراسات العليا والب للعلوم االجتماعية

125  :162. ) 

رر( ، ( ،االختبارات اإللكترونية عبر الشبكات ،فى محمد عبدالحميد )مح2005وديع صبحى ، سالى .)

 .القاهرة ،  عالم الكتب( ، 285-217منظومة التعليم عبر الشبكات ،)ص ص 
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Abstract: 

  This research aimed to activate the e- evaluation tools to confront 

pandemic repercussions (Corona, COVID-19) and measure their impact 

on academic adjustment level of female students in the department of 

computer science - faculty of computer science and Information 

Technology at Jazan University - Saudi Arabia and their attitudes towards 

it , The students' attitude towards e-assessment tools has been measured, 

and the main research sample consisted of 40 students experimental 

group. The researcher also conducted a survey study on 50 students to 

measure the validity and reliability of research tools before application. 

There was a statistically significant difference between the average grades 

of students in the post application of the tendency towards electronic 

evaluation on the experimental groups in favor of the experimental group, 

at the significance level (0.01). The results also showed a statistically 

significant difference at the level of significance (0.01) between the 

average scores of students in on academic adjustment level on the 

experimental groups in favor of the experimental group. In these results, 

an indicator to achieve the experiment objectives in the presence of a 

satisfactory tendency towards electronic evaluation and Academic 

Adjustment level. The research recommended the dissemination of use of 

e-evaluation. 
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