
 



 

 >بحث بعشهان

ومعهقات استخجام أسالضب التقهيم اإللكتخوني في ظل جائحة  ،مذكالت
 .من وجهة نعخ معمسي السخحمة الثانهية ،وآليات تطهيخها ،فضخوس كهرونا

 أكرم بؽ حسيد األحسدي.: رإعداد: دكتؾ 

 القائد التربؾي لثانؾية الخشدق األهمية بالسديشة السشؾرة.

 إلى السؤتسخ الجولي الخابع تحت شعار> مقجم

 )نذاطشا العمسي لن يتهقف رغم تحجيات جائحة وباء كهرنا(.

 وتحت عشهان>

]إدارة التعمصم اإللكتخوني ضخورة حتسية لحل السذكالت التعمصسية الشاجسة عن 
 انتذار جائحة فضخس كهرونا)اآلفاق، الخؤى، التطمعات، التحجيات، الحمهل([.

األثشضن(  – وبخنامج الدووم، أيام)الدبت ،السشعقج عبخ القاعات الرهتية لألكاديسية
 م(.4242يهلضه 8-6ه( السهافق> )3663القعجة ذو37 -35في الفتخة )

 .ممخص الجراسة

و عؾقرررا  ادرررتخدام أدرررالي   ،التعررررل عمرررت  ذررر   هدددجفت الجراسدددة الحاليدددة إلدددى> 
وآليررا  وظؾيرهررا  ررؽ ور ررة نغررر  ،التقررؾيؼ اكلرترونررت لررت عررف رائحررة ليررروس كؾرونررا

، و رررردي  درررراهسة الررررشغؼ اكلرترونيررررة لررررت وحدرررريؽ العسميررررة  عمسررررت السرحمررررة الثانؾيررررة
 .التعميسية لت عف رائحة كؾرونا
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  رررؽ ا   عمسررر 60وورؾنررري عيشرررة ال حررر   رررؽ  ،السرررش ل الؾ ررر ت واسدددتخجمت الجراسدددة>
لترررزم ال احرررر  بتؾريررر  ا دررررت يان إشررررة السشرررؾرة، و  ررردراس السرحمرررة الثانؾيررررة بسشظقرررة السدي

ا درت يان كراداة لجسيرل ال يانرا  بعرد وظ يقر  عمرت اسدتخجمت الجراسدة> كسدا لمسعمسيؽ، 
 ( دشؾا  لسا لؾق.3السعمسيؽ  سؽ لدي ؼ الخ رة )

وررؾد بعرض السعؾقررا    ش را  را يمرت: و  ،اسدة إلدى مجسهعدة مدن الشتدائجتهصدمت الجر 
التت وعيق السعمسيؽ  ؽ ادتخدام أدالي  التقؾيؼ اكلرترونرت و ش را: هرؾ ا حتيراي إلرت 

ر طررررررق وررررردريس  ت عرررررة،  حتررررراي التقرررررؾيؼ يتظمررررر  ورررررؾليو ورررررؾلير التج يرررررزا  السشادررررر ة، 
 اكلرترونت إلى ورم ة  اد ة.

أو وحررردة  ،دارةإإنذرررا   كسدددا قدددجمت الجراسدددة بعدددا التهصددديات والسقتخحدددات كددداآلتي>
 ،خا ررررررة بررررررالتقؾيؼ اكلرترونررررررت داخررررررف كررررررف كميررررررة  ررررررزودة باحررررررد  أر ررررررزة الحادرررررر ا 

عدد كال  رؽ ال شيريؽ والسرؾع يؽ،  و ترمة باكنترني، وب ا ،والظابعا  ،وا ورا  
ة لشجررراظ نغرررام التقرررؾيؼ اكلرترونرررت، والتقشيرررة ال ز ررر ،ورررؾلير كالرررة اك  انرررا  الساد رررةو 
والقؾاعد السعسؾل ب را حاليرا ، وإعرداد أنغسرة رديردة  ،والمؾائح ،ووظؾير األنغسة ،وعديفو 

 وشاد  نغام التقؾيؼ اكلرترونت.
 ، كؾرونا، السرحمة الثانؾية(.: )أدالي  التقؾيؼ اكلرترونتالكمسات السفتاحية
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Study summary. 

The current study aimed to: Identify the problems and 

obstacles of using electronic evaluation methods in light of the 

corona virus corpse and the mechanisms for its development 

from the viewpoint of secondary school teachers, and the extent 

of the electronic systems contribution to improving the 

educational process in light of the Corona pandemic. 

 

The study used: the descriptive approach and the research 

sample consisted of 60 teachers from secondary schools in 

Madinah, and the researcher committed to directing the 

questionnaire to the teachers. The study also used: the 

questionnaire as a tool for all data after applying it to teachers 

who have experience (3 years or more) 

The study reached a set of results, including the following: 

The presence of some obstacles that hinder teachers from using 

electronic evaluation methods, including: The need to provide 

the appropriate equipment, and requires the provision of 

followed teaching methods, the electronic evaluation needs a 

material cost. 

The study also presented some recommendations and 

suggestions as follows: Establishing a department or unit for the 

electronic calendar within each college equipped with the latest 

computers, communications, printers and connected to the 

Internet, with a sufficient number of technicians and employees, 

providing all the material and technical capabilities necessary 

for the success of the electronic calendar system, and amending 

and developing systems, regulations and rules Currently in  
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force, and the preparation of new systems to suit the electronic 

calendar system . 
Key words: (electronic evaluation methods, corona, high 

school). 

 

ومعهقات استخجام أسالضب التقهيم اإللكتخوني في ظل جائحة فضخوس  ،مذكالت
 .من وجهة نعخ معمسي السخحمة الثانهية ،وآليات تطهيخها ،كهرونا

والجا عررررا  حررررؾل  ،أد  أز ررررة ليررررروس كؾرونررررا إلررررى إ رررر ق آ ل السرررردارس مقجمددددة>
العررالؼ، ولجررا  كثيررر  ررؽ الستددررا  التعميسيررة لررت دول عربيررة إلررى خيررار التعمرريؼ عررؽ 

قرد وشرتل عرؽ  ،ودرد أي لجرؾة وعميسيرة ،بعد، لزرورة ادتسرار السشاهل الدرادرية السقرررة
 و اقؼ األز ة. 

 حترى السشغسرا  ثرؼ األلرراد  ؽ ا تد  رذرية ووحؾ   ،وغيرا  الحدي  العالؼ فيذ د
 والتقردم، الستدرارعة والسعمؾ اويرة ،التقشيرة لمثرؾرة نتيجرة وذلرػ،  تخرا   الح ؾ ا  شسمي

 إلرى والتحرؾل وا وررا  ، ،السعمؾ را  وقشيرا   جرال لرت خا رة ال ائرف الترشؾلؾرت
  تددراو ا وح يرز لرت وتشرالس الردول أ ر حي حير  السعرلرة واقترراد ، جتسرل

 ع رؾر التظرؾرا  لتمػ ا دتجابا  أهؼ بيؽ و ؽ التظؾر، لسؾاك ة والخا ة الح ؾ ية
 .اكلرترونية اكدارة ووظ يقا  ،  اهيؼ

أو بعرررض  ،والترشؾلؾريررة ،والسعمؾ اويررة ،إن هررذا العرررر  عررررل بعرررر الثررؾرة العمسيرررة
وا ن جار السعرلت، وهرذا التقردم الرذي نذر د  لرت  ختمرا السجرا     برد  ،السعمؾ ا 

يررررة وا نتقررررال  ررررؽ األدررررالي  اليدو  ، ررررؽ  ؾاك ترررر  بررررالتغيير اكداري لمستددررررة التعميسيررررة
 ،واألر رزة ،والتعا ف  رل  ختمرا األنغسرة ،اكلرترونية التقميد ة إلى ادتخدام اكدالي 

 .واألدوا 
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أو اكلرترونيرة، كران  ،وع رؾر  را  درست بالتقشيرة الرقسيرة ،ولت عرف هرذا التقردم العمسرت

 ، بسرا لرت  بد لدول العالؼ أن وتج  نحرؾ ا درت ادة  رؽ هرذ  التقشيرة لرت كالرة السجرا 
وكرررذا لرررت  جرررال ، لادخمررري هرررذ  التقشيرررة لرررت كالرررة السجرررا  ، ذلرررػ السجرررا   التربؾيرررة

لرت رسيرل الستددرا  التعميسيرة  ول إلرى وظ يرق التعمريؼ عرؽ بعردحي  ودعت الد التعميؼ
 (.2008)العريذى،

ي  يتساشررت  ررل ع ررؾر شرر  ة السعمؾ ررا  العالسيررة   اكنترنرر ووظ يررق التعمرريؼ اكلرترونررت
؛ لررررذا قا رررري الستددررررا  التررررت وقرررردم الخررررد ا  التربؾيررررة والتعمرررريؼ اكلرترونررررت ووقشياورررر 

 ،ووررررسيؼ  ؾاقرررل ا وررررال ،والستددرررا  التدري يرررة بمنتررراي  رررؾاد التعمررريؼ ع رررر اكنترنررري
 .األلراد  ؽ أبشا  السجتسلوالتؾا ف  ل 

لررراكثر  ررل  ؾاقرررل العسرررف، وودرررتثسر  ،لا رر ح التعمررريؼ بادرررتخدام اكنترنرري  ق رررؾ   أكثرررر 
الستددررررررا  برررررررؾرة ك يرررررررة لررررررت ورررررررؾير ونذررررررر ال رررررررا ل عمررررررى اكنترنرررررري، وودررررررتعسف 

واألر ررررزة الح ؾ يررررة لررررت  ختمررررا أررررررا  العررررالؼ،  ،الستددررررا  األكاد سيررررة، والذررررركا 
 (.2005والتدري  )الخان، ،يا  الرقسية عمت نحؾ  ظرد لتقد ؼ التعميؼوالتقش ،اكنترني

 
و  حقررة التغيرررا   ،وقرررد أخرررذ  الستددرررا  التعميسيرررة عمرررى عاوق رررا  درررتولية التظرررؾير

عمررررى عرررردة عشا رررر أدادرررية  رررؽ  و رررؽ السعمرررؾم إن العسميرررة التعميسيررررة وقررررؾم ،الدرررريعة
 -ا:بيش 

و يدرررر  كتدرراب ا، أ ررا عررؽ  ، رررؽ ناقرررف لمسعرلرررة إلرررى  دررر فالسعمرررؼ الرررذي وغيرررر دور   
 ،لغ ررررر  طرائررررق ،طرائررررق، وادررررتراويجيا  الترررردريس لقرررررد طررررررأ عمي رررررا وغيررررررا  كثيرررررة

 -: ثرف ،درتراويجيا  وعميسيرة رديردةإو 
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نغررؼ  لرت ررذري  عرد بسثابرة وغييرر  الرذي( Learning-E) نغررام التعمرريؼ اكلرترونرت 

إدارة نغررررؼ التعمرررريؼ  لرررتالتعمرررريؼ التقميد رررة؛ حيررر  أوررررد لمدررر ة، وأهررردالا ، وأدررررمؾبا  رديرررردا  
والتقررررؾيؼ التربررررؾي، ولررررى ط يعرررررة األدوار السشؾطرررررة ب رررررف طررررررل  رررررؽ أطررررررال العسميرررررة 

 .(115م، ص 2004تعميسيرة ) ترؾلت ال
الرذي  ع رس الت اعرف الترام بريؽ ويعد التقؾيؼ اكلرترونت أحد لررو  عمرؼ التقرؾيؼ التربرؾي 

والترشؾلؾريررا، إذ ورراثر  العديررد  ررؽ  جررا   التقررؾيؼ بالحادرر ، إ  أن ررا أكثررر  ،التقررؾيؼ
ووحميررف  ،وإرراؤهررا ،وارو اطررا  بررالتقؾيؼ لررت  جررا   ثرر   هررت: بشررا  ا خت ررارا  ،ورراثرا  

 (.2005بياناو ا )أبؾ ع م،
ت أكثررر لاعميررة  ررؽ التقررؾيؼ التقميرردي؛ ( أن التقررؾيؼ اكلرترونررKearslry,2000ويتكررد )

و ذرررراركاو ؼ، بدرررر   أن  ،ل ررررؾ  درررراعد السعمسرررريؽ عمررررت وقيرررريؼ دررررررة ادررررتيعا  الظم ررررة
والس رراويح التررت  ،والرررواب  ،ادررتجابا  الظم ررة  س ررؽ ودررجيم ا، بسررا لررت ذلررػ الذاشررا 

 زررغظؾن عمي ررا؛  سررا يررؾلر قرردرا  ك يرررا   ررؽ السعمؾ ررا  لتحميم ررا، كررذلػ  س ررؽ وجسيررل 
والسجسؾعررا  ال ريد ررة، وح رر   ،وخررزيؽ رسيررل  ذرراركا  الظالرر  لررت حمقررا  الشقرراشو 

 والؾار ا  لت قؾاعد بيانا  دجم  ومقائيا . ،نتائل ا خت ارا 
 

 مذكمة البحث>

 ذررر د العررررر الحرررالت وظرررؾرا   مسؾدرررا  لرررت العسميرررة التعميسيرررة ك رررف، ووعت رررر  درررتحد  
 وبخا ة الؾدائ  اكلرترونية هت األكثرر وراثيرا  لي را؛ وبردأ التحرؾل ،الترشؾلؾريا التعميؼ

 رررؽ الشسرررؾذي التربرررؾي التقميررردي إلرررى الشسرررؾذي اكلرترونرررت الرررذي  عتسرررد عمرررى الؾدرررائ  
   (.135: ص 2011،اكلرترونية) الح شاكر
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وررررؾدة خ ررررا  الرررتعمؼ أحرررد القزرررا ا الرئيدرررة لرررت قظرررا   ،ووعرررد قزرررية وحدررريؽ نؾ يرررة
وعمررت الررر ؼ  ررؽ  ،التعمرريؼ العررالت، و ررؽ السعمررؾم أن التقررؾيؼ اكلرترونررت  درر ؼ لررت ذلررػ

 .ذلػ هشاك القميف  ؽ الدرادا  التت اهتسي بالتقؾيؼ اكلرترونت

بغمرق وهت انتذار رائحة كؾرونا التت أد  إلى  ،ولت عف  ا يؾار   العالؼ  ؽ أز ة 
وادرتخدام التعمريؼ عرؽ بعرد لدرد  ،رسيل  تددا  الدولة بسا لي ا  ؽ  تددا  وعميسيرة

وأكرد  عمرى ادرتخدام  ،ال جؾة التعميسية التت نتجي عؽ هذ  األز رة لرذا ناشرد  الدولرة
والرعؾبا  التت وؾار  التظ يق لمحررؾل عمرى  ،ووذليف السعؾقا  ،التعميؼ اكلرترونت

 نتائل ألزف.

و ؾار رررر   ،الدرادررررة الحاليررررة إلررررت إلقررررا  الزررررؾ  عمررررت التقررررؾيؼ اكلرترونررررتلررررذا دررررعي 
 وإ جاد آليا  لحم ا لسؾاك ة هذ  الجائحة. ،السذ    التت وقابم  التقؾيؼ

مذكالت ومعهقات استخجام أسدالضب التقدهيم ما وهرؾ:  ،و ؽ هشا كان التداؤل الرئيس
من وجهة نعخ معمسدي  ،خهاوآليات تطهي ،اإللكتخوني في ظل جائحة فضخوس كهرونا

 ثؼ يت ر   ش  األدئمة ال ر ية التالية: السخحمة الثانهية؟

 وش يذ ؟ ا السعؾقا  والسذ    التت وؾار  التقؾيؼ اكلرترونت لت  .1
  ا أدالي  التقؾيؼ اكلرترونت؟ .2
  ا آليا  وظؾير التقؾيؼ اكلرترونت؟ .3

 -يمت:ووسثمي أهدال ال ح  الحالت، فيسا  أهجاف البحث>

ودور  لررررت  ؾار ررررة  ررررا وسررررر برررر  الستددررررا   ،وعرررررل أدررررالي  التقررررؾيؼ اكلرترونيررررة .1
 التعميسية بد   انتذار رائحة كؾرونا.
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و ذررررر    ادررررتخدام أدرررررالي  التقرررررؾيؼ اكلرترونررررت ب اعميرررررة لرررررت  ،وحديررررد  عؾقرررررا  .2
 السدارس.

 والسعمؼ لت وحديؽ األدا  لدي ؼ. ،وعرل  دي أهسية التقؾيؼ اكلرترونت لمظال  .3
بعض اآلليا  التت  ؽ السس ؽ أن ودراعد لرت  ؾار رة السعؾقرا  السذر     وقد ؼ .4

 السؾاك ة لتظ يق أدالي  التقؾيؼ اكلرترونت.

 -ال ح  الحالت، فيسا يمت: سيةووسثمي أه أهسية البحث>

و عؾقرررا   ،وهرررؾ  ذررر    ،ودرررتسد هرررذ  أهسيت رررا  رررؽ أهسيرررة السؾهرررؾ  الرررذي وتشاولررر 
وآليا  وظؾيرها  رؽ حير   ،ترونت لت عف رائحة كؾروناادتخدام أدالي  التقؾيؼ اكلر

 .ارو اط الدرادة بستددا  التعميؼ

وومعررر  دورا  ها ررا  لرررت  ،وهررت  رردارس وزارة التربيرررة والتعمرريؼ والتررت وعرررد ذا  أثررر بررال  
حيرراة السررؾاطشيؽ لررت السسمرررة العربيررة الدررعؾد ة  ررؽ خرر ل السرردارس الررذي وعتسررد عمي ررا 

ونارحررة لرالررة الستددررا   ررؽ أرررف ادررتسرار عسميررة الررتعمؼ  ،ةلررت وقررد ؼ عسميررة وعميسيرر
 والتغم  عمت السذ    الشاوجة  نتذار ليروس كؾرونا:

وا هتسررام بتظ يررق التقررؾيؼ  ،نا ررف أن وزرريا نتررائل هررذ  الدرادررة السزيررد  ررؽ الرردعؼ .1
 اكلرترونت بجسيل السدارس بالسسمرة العربية الدعؾد ة.

دتداعد نتائل هذ  الدرادة  شا  القرار بتؾعيا الشتائل لمتغم  عمى  ا  حرد  رؽ  .2
 ادتخدام أدالي  التقؾيؼ اكلرترونت. 

 
 
 

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البعالسجمج>)الداIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات
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 تسثمت حجود الجراسة، فيسا يمي>  حجود الجراسة>

 ذر    و عؾقرا  ادرتخدام أدرالي  التقرؾيؼ اكلرترونرت لرت  :الحجود السهضهعية .1
وآليرررا  وظؾيرهرررا  رررؽ ور رررة نغرررر  عمسرررت السرحمرررة  ،عرررف رائحرررة ليرررروس كؾرونرررا

 الثانؾية.
 .سشظقة السديشة السشؾرة التعميسيةب :  عمست السرحمة الثانؾيةالحجود البذخية .2
  شظقة السديشة السشؾرة التعميسية.  الحجود السكانية> .3
 ه.1441ه1440ال رف الدرادت الثانت  ؽ العام الدرادت الحجود الدمانية> .4
 ادتخد ي الدرادة السش ل الؾ  ت. السشهجية>الحجود  .5

 -ووؼ عره ا كالتالت:مرطمحات البحث> 

 : التقهيم اإللكتخوني .3

عسميرررررررة وؾعيرررررررا شرررررررر  ا  السعمؾ ررررررررا  : ( بانرررررر 12، ص2009الحا رررررردي:)ويعرلرررررر  
ووج يررررزا  الرس يرررررؾور، وال ر جيرررا  التعميسيررررة، والسرررادة التعميسيرررررة الستعررررددة السررررررادر 
بادررررتخدام ودررررائف التقيررريؼ لتجسيررررل ، ووحميررررف ادررررتجابا  الظررررر   بسررررا  درررراعد عزررررؾ 

ح رررؼ لمؾ ررررؾل إلررررى  هيئررررة التررردريس لرررت وحديرررد ورررراثيرا  ال رررررا ل، واألنذررررظة التعميسيررررة
 ، أو كي يرة  تعمقرة بالتحرريف الدرادت. قرشؽ قائرؼ عمى بيانا  كسية

 جسؾعررة  ررؽ األدررالي ، واألدوا  اكلرترونيررة الحديثررة  >ويعخفه الباحدث إجخائضدًا بأندده
و ش رررررررا:  م رررررررا  اكنجررررررراز اكلرترونيرررررررة، وا خت رررررررارا  اكلرترونيررررررة، وبشرررررررؾك األدرررررررئمة 

 رونيرة الترت ودرتخدم أدوا  بديمرة عرؽ أدوا  التقؾيؼ التربؾي التقميد ة.اكلرت

 

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البعالسجمج>)الداIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات
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 (>;3 -كهرونا )كهفضج .4

ك يرررة  رررؽ ال يرودرررا  الترررت قرررد  ( بان :لرررريمة2020وعرلرر )  شغسرررة الررررحة العالسيرررة 
ودررر   السررررض لمحيرررؾان واكندررران، و رررؽ السعررررول أن عرررددا   رررؽ ليرودرررا  كؾرونرررا 
ودر   لردي ال ذرر حرا   عردوي الج راز التش درت الترت وترراوظ حردو ا  رؽ نرز   ال ررد 

 ت ز ررررة الذرررررق األودرررر  التش دررررية،  ؛ ثررررف ،وخا ررررة ،الذررررائعة إلررررى األ ررررراض األشررررد
 دية الحادة الؾخيسة )الدارس(.والست ز ة التش 

هرؾ  ررض  عرد  در    آخرر ليرروس  19- ررض كؾليرد >ويعخفه الباحددث إجخائضددًا بأندده
ولرؼ   رؽ هشراك أي عمرؼ بؾررؾد هرذا ال يرروس  ،وؼ اكتذال   ؽ د لة ليرودا  كؾرونرا

و ره  ق ف برد  و ذري  لرت  ديشرة ووهران الرريشية لرت كرانؾن األول/ د درس ر  ،الجديد
 اآلن إلى رائحة وتثر عمى العديد  ؽ بمدان العالؼ. 19-وقد وحّؾل كؾليد ،2019

 
 مشهج الجراسة>

و عؾقررررا  ادررررتخدام أدررررالي  التقررررؾيؼ  ، ذرررر   ودررررعت الدرادررررة الحاليررررة إلررررى وعرررررل 
وآليررا  وظؾيرهررا  ررؽ ور ررة نغررر  عمسررت  ،اكلرترونررت لررت عررف رائحررة ليررروس كؾرونررا

ا عتسرراد عمررى السررش ل الؾ رر ت التحميمررت وذلررػ ،  و ررؽ أرررف ذلررػ وررؼ السرحمررة الثانؾيررة
لقدرور  عمرى وزويردنا بالسعمؾ را  الزررورية، و ررؽ ثرؼ وحميرف هرذ  السعمؾ را  وو درريرها 

 لمؾ ؾل لمشتائل التت  س ؽ أن ود ؼ لت وحقيق األهدال السررؾة  ؽ الدرادة.

 

 

 

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البعالسجمج>)الداIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات

 ( .في ظل جائحة فيروس كورونا مشكالت، ومعوقات استخدام أساليب التقويم اإللكتروني) ، أكخم بن حسضج األحسجيد. 
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با ط   عمى بعض الدرادرا  ذا  الررمة  قا ي الدرادة الحالية الجراسات الدابقة>
 -عره ا كالتالت: الؾثيقة بالدرادة الحالية، ووؼ

 (>4234)الجضشي والدامخاي وحسضج والعساوي  >دراسة .3

اوجاهررا  الظررر   نحرررؾ التقررؾيؼ اكلرترونرررت لرررت  >هدددجفت الجراسدددة إلدددى التعدددخف عمدددي
را عة اكدرا  لت األردن، هذ  ا وجاها  ورا الع قة بيؽ وؾالر  تظم را  وظ يرق 

( طال را   رؽ خسرس 246التقؾيؼ اكلرترونت ونجاظ وش يذ ، وقرد اشرتسمي عيشرة الدرادرة )
 .كميا 

أن  ال يررة ألررراد العيشررة والقرري   -، ومشهددا>الشتددائجعددجد مددن  هصددمت الجراسددة إلددىتو  
عمرررت ورررؾالر رسيرررل  تظم رررا  نغرررام التقرررؾيؼ اكلرترونرررت، أي ال شيرررة التحتيرررة السحؾدررر ة، 
والسؾع يؽ ال شييؽ السدئؾليؽ عؽ إعداد ووش يذ الشغام، باكهرالة إلرى   رارا  الظر   

ق ، كسرا وؾ رمي إلرى أن هشراك ع قرة بريؽ ورؾالر  تظم را   وظ يرعمى ادتخدام الشغام
نغام التقؾيؼ اكلرترونت ونجاظ عسمية التش يذ، وكسا وذير إلى أن هشراك اخت لرا  لرت 

 اوجاها  الظ   عمى  تغيرا  ال شية التحتية. 

   (>4234دراسة الطعان ) .4

التحقق  ؽ أثر التقؾيؼ ال شائت اكلرترونت لت كرف  رؽ التحرريف،  :هجفت الجراسة إلى
وبعررض  ررؽ   ررارا   ررا ورا  السعرلررة والدالييررة الداخميررة نحررؾ  ررادة ال يزيررا ، وورؾنرري 

السررش ل شرر   التجري ررت، وررؼ  >اسددتخجمت الجراسددة( طال ررا ، وقررد 55عيشررة الدرادررة  ررؽ )
قرررؾيؼ ال شرررائت اكلرترونرررت عمي رررا وررردريس السجسؾعرررة التجري يرررة  رررل وظ يرررق اخت رررارا  الت

 بادتخدام  ؾقل التقؾيؼ اكلرترونت، والسجسؾعة الزابظة دردي بالظريقة التقميد ة.

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البع>)الداالسجمجIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات

 ( .مشكالت، ومعوقات استخدام أساليب التقويم اإللكتروني في ظل جائحة فيروس كورونا) ، أكخم بن حسضج األحسجيد. 
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أن ألدررالي  التقررؾيؼ اكلرترونررت   -، ومشهددا>الشتددائجعددجد مددن وتهصددمت الجراسددة إلددى 
و  ررررارا   ررررا ورا  السعرلررررة والدالييررررة  ،أثررررر إحرررررائيا   دا   عمررررى كررررف  ررررؽ التحررررريف

 الداخمية.

 (>4234الحسضجان) >دراسة .5

قيراس أأثرر ادرتخدام الؾار را  اكلرترونيرة عمرت وحرريف السرحمرة  >الجراسة إلىهجفت 
الستؾدررظة لمؾار ررا  السشزليررة، وكررذلػ  دررتؾي ورراديت ؼ لتمررػ الؾار ررا ، وورؾنرري عيشررة 

والسرررش ل  ،السررش ل شررر ة التجري رررت >اسدددتخجمت الجراسدددةطال رررا ، وقررد  116الدرادررة  رررؽ 
 .الؾ  ت

أن ادتخدام الؾار ا  اكلرترونيرة   -، ومشها>الشتائجعجد من وتهصمت الجراسة إلى  
ل ا أثر إ جابت لت زيادة وحريف الظ   لت  ادة التاريخ، كسا وؾ مي إلرى أن أدا  
 طرررررر   السجسؾعررررررة التجري يررررررة ألدا  الؾار ررررررا  اكلرترونيررررررة ألزررررررف  ررررررؽ السجسؾعررررررة

 الزابظة.

 (>Dermo,2009ديخمه )> دراسة .6

قيراس اوجاهرا  الظر   نحرؾ التقرؾيؼ اكلرترونرت، وورؾنري عيشرة  :هجفت الجراسة إلدي
وطال رررة شررراركؾا لرررت التقيررريؼ ع رررر اكنترنررري، وادرررتخد ي  ،( طال رررا  130الدرادرررة  رررؽ )

القزرا ا  -الررحة -ادت يان اشتسف عمت قيراس دري  جرا   هرت: العؾا رف العاط يرة
 التعميؼ والتعمؼ. -األ ؽ -السؾثؾقية -العسمية

 

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البعالسجمج>)الداIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات
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وررؾد اوجاهرا  إ جابيرة نحرؾ وهرؾ   -، ومشهدا>الشتائجعجد من وتهصمت الجراسة إلى 
والجرشس نحرؾ  ،التقؾيؼ اكلرترونت لدي الظ  ، عدم ورؾد واثير دال لستغيررا  العسرر

والجرشس لرت  ،التقؾيؼ اكلرترونت لردي الظر  ، عردم وررؾد وراثير دال لستغيررا  العسرر
 ادتجابا  الظ   عمى ادت يان اوجاها  الظ   نحؾ التقؾيؼ اكلرترونت.

 التعمضق عمي الجراسات الدابقة> 

واألثرر لمتقرؾيؼ  ،يتزح  رؽ ادرتعراض نترائل الدرادرا  الدرابقة أن را وشاولري ا وجاهرا 
والسعؾقررا   دررتخدام أدررالي   ،اكلرترونررت، بيشسررا وشاولرري الدرادررة الحاليررة السذرر   

لتقرؾيؼ ، كسرا ركرز  الدرادرا  الدرابقة عمرت اوجاهرا  الظر   نحرؾ االتقؾيؼ اكلرترونية
 .اكلرترونت

 ،والسعؾقررا  التررت وحررد  ررؽ ادررتخدام ،أو السذرر    ،ولررؼ وتشرراول اوجاهررا  السعمسرريؽ 
ووظ يق التقؾيؼ اكلرترونت  ؽ ور رة نغرر السعمسريؽ، ولرذلػ و رتؼ الدرادرة بالسذر    

وويرررريق ؼ  ررررؽ ادررررتخدام أدررررالي  التقررررؾيؼ  ،الترررت وؾاررررر  السعمسرررريؽ لررررت السرحمررررة الثانؾيررررة
  سؾار ة رائحة كؾرونا.  كلرترونت ل

 اإلطار الشعخي>

، ع ررر  الحارررة انتذررار أر ررزة الحادررؾ  لررت كررف   ررانو  ، ررل التقرردم العمسررت قد ررة: 
وقد ش د القظا  التعميست وظرؾرا  ك يررة  ،إلى وظؾير نغام التعميؼ التقميدي بذ ف عام

خرر ل الدررشؾا  القميمررة الساهررية حيرر  أ رر حي الترشؾلؾريررا الحديثررة رررز  أدادررت  ررؽ 
ن  رررؽ األهسيرررة بس ررران أن يرررتؼ وقرررؾيؼ الرررتعمؼ ملررر ؛والتعمسيرررة، وبالترررالت ،العمسيرررة التعميسيرررة

 .ا لرترونت

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البعالسجمج>)الداIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات
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التقرررؾيؼ أحرررد العشا رررر الس سرررة الس ؾنرررة لسشغؾ رررة السرررش ل، ولقرررد وعررردد  وعري اوررر ، لقرررد 
أو  عررايير  عيشررة، أو  ، عشررت إ رردار ح ررؼ عمررى األشرريا  لررت هررؾ  ادررتخدام  ح ررا 

: 2003عسميررررة يررررتؼ  ررررؽ خ ل ررررا إعظررررا  قيسررررة  حررررددة لذررررت   ررررا )  الدرررريد عمررررت، 
 .(140ص

 تعخيف التقهيم اإللكتخوني>

عسميررررة وؾعيررررا : الغريرررر  زاهررررر إدررررساعيف التقررررؾيؼ التعميسررررت اكلرترونررررت بانرررر  عرررررل 
والسرررادة التعميسيرررة  ،وال ر جيرررا  التعميسيرررة ،ووج يرررزا  الرس يرررؾور ،شررر  ا  السعمؾ رررا 

ووحميررف ادررتجابا  الظرر   بسررا  ،ودررائف التقيرريؼ لتجسيررل ،الستعررددة السرررادر بادررتخدام
واألنذرظة بالعسميرة  ،حديد واثيرا  ال ررا لوو ، داعد عزؾ هيئة التدريس عمى  شاقذة

أو كي يرة  تعمقرة بالتحرريف  ،التعميسية لمؾ ؾل إلى ح ؼ  قشؽ قائؼ عمى بيانرا  كسيرة
 .الدرادت

 أهجاف التقهيم اإللكتخوني> 

 ن لمتقرررررؾيؼ اكلرترونرررررت أهررررردالا  عديررررردة،  رررررؽ أهس رررررا وزويرررررد الظررررر   ب ررررررص لتظرررررؾيرإ
والسخترريؽ  ،القدرا ، وقد أكرد العديرد  رؽ التربرؾييؽالس ارا  ووظؾير ال  ؼ، ووحديؽ 

 ،2003عمت عردد  رؽ األهردال السرررؾة  رؽ التقرؾيؼ اكلرترونرت  رؽ أهس را )ال رت وي:
 -(:2006الذع ؾري:

 زيادة ادتق لية الظ   لت إنجاز الس ام التعميسية. .1
 وعزيز عسمية التعمؼ. .2

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البعالسجمج>)الداIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات

 ( .مشكالت، ومعوقات استخدام أساليب التقويم اإللكتروني في ظل جائحة فيروس كورونا) ، أكخم بن حسضج األحسجيد. 
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 .وشسية عادا  درادية ريدة كا ط   الخاررت، وال ح ، وا دترذال .3
 إواحرررررة ال ر رررررة لمظررررر  ، كثررررررا   عمؾ ررررراو ؼ، ووؾدررررريل ثقرررررالت ؼ، ووشسيرررررة قررررردراو ؼ .4

 السختم ة.
 ورديخ  عرلة الظم ة لمسادة العمسية. .5
إواحرررة ال ر رررة لمظررر   لتمقرررت الررردرس السق رررف، إذ   ؾنرررؾن قرررادريؽ عمرررى اكدررر ام  .6

 بشذاطاو ؼ برؾرة أكثر لاعمية.
وار را   ختم رة حترى الررذيؽ  و يئرة ال ررص لزرسان إشرراك رسيرل الظرر  ، كنجراز .7

 لؼ يتس شؾا  ؽ ذلػ لت الؾقي السخرص لمدرس.
 رب  التعمؼ السدردت بال يئة السحيظة بالظال . .8
وردررؼ   ؼ، ووقررد ،إعظررا  السعمررؼ  ررؾرة  ررادقة عررؽ إنجررازا  ط برر ، و دررتؾياو ؼ .9

 الخظ  ال ز ة  ؽ العسف الع رت لمستاخريؽ  ش ؼ.
الحسرراس وال زررؾل، وا دررتستا  بالؾار ررا  واألنذررظة التررت وتظمرر  حمررؾ   إثررارة .10

 ووظ يقا  لعسميا  عقمية عميا. ،لسذ   
إكدررررا  بعررررض الس ررررارا  الس يرررردة  ثررررف: وشغرررريؼ الؾقرررري، والتعررررؾد عمررررت الشغررررام  .11

 والدقة.
 رلل السدتؾي التحريمت لمظ  . .12
 والتظؾير لت أنغسة ا خت ارا  التحريمية. ،التجديد .13
 وظ يق إدتراويجية التعمؼ الذاوت. .14
 إثارة الداليية الظ   لعسمية التعمؼ.  .15
 وذجيل الظ   عمت السذاكرة. .16

 

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البعالسجمج>)الداIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات

 ( .مشكالت، ومعوقات استخدام أساليب التقويم اإللكتروني في ظل جائحة فيروس كورونا) ، أكخم بن حسضج األحسجيد. 

 

143 



 

عسميرة  يتزرح  سرا وقردم أهردال التقرؾيؼ اكلرترونرت الترت وسحرؾر  لرت ا هتسرام بتعزيرز
 الررتعمؼ لمظرر  ، ووشسيررة قرردراو ؼ لررت الررتعمؼ الررذاوت، ووغييررر نغرررة الظرر   ل خت ررارا ،

   وإ جاد بيئة وعميسية  ح زة.باكهالة إلى أن  ي دل إلى خ ض القمق لدي ؼ، 

  أهسية التقهيم اإللكتخوني بالشدبة لمطالب والسعمم

 >(8ه> ص 3659)دلضل التقهيم اإللكتخوني 

 السعمم الطالب
 .   ورد  الظال    ارة حف السذ 
 ونقرررد  ،والتركيررر  ،وغ رررر قدروررر  عمرررى التحميرررف

 وادتخدام   ارا  و رير عميا.
   عارلرر  ووشسيررة  ررر ح لرراع   و رنررا  لررت بشررا 

   اراو  بادتسرار.
 . يتحسف  دئؾلية إدارة وعمس 
  عرلررررة  دررررتؾي أدائرررر  التحررررريمت، والرذررررا 

 والزعا لد  . ،عؽ رؾان  القؾة
 والرتعمؼ  رؽ أررف اكوقران  ، خدم التعمؼ ال ردي

 ؽ خر ل إ  انيرة ودربر  عمرت ا خت رار أكثرر 
  ؽ  رة.

 إن ررا  ا خت ررار بحيرر    رارعررة اكرابررا  بعررد
  خ ر ال رنا ل عؽ أخظا  الظال .

  يرررزود السعمرررؼ بسعمؾ رررا  حرررؾل  درررتؾي ل رررؼ
 وطرق و ريرهؼ. ،الظ  

 قرارا  دقيقة حؾل  عالجة األخظرا وخاذ إ ،
 والرعؾبا  التت يؾار  ا الظ  .

 ولررررق  ،ووظررررؾير عسميررررا  الترررردريس ،وعررررديف
  عمؾ ا  دقيقة.

 والزرررررررررعا لرررررررررت  ،وحديرررررررررد رؾانررررررررر  القرررررررررؾة
  سارداو  التدريدية.

 .ورؾيؽ بشػ  ؽ األدئمة خاص بالسقرر 
 ووخ يا الع    ؽ  ،والج د ،وؾلير الؾقي

ور ررررد  ،خرررر ل ورررررحيح إرابررررا  الظرررر  
 درراو ا آليا .

   شي  ؼ إلررررت ووررررر ، عرلررررة  دررررتؾي الظرررر
 جسؾعا ، و تابعة  دتؾي التقدم الدرادرت 

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البعالسجمج>)الداIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات

 ( .أساليب التقويم اإللكتروني في ظل جائحة فيروس كورونا مشكالت، ومعوقات استخدام) ، أكخم بن حسضج األحسجيد. 
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 لمظ  .
  ود يف عسميرة إرررا  التحمري   اكحررائية

   لشتائل ا خت ار.
 

 >التقهيم اإللكتخوني أسالضب وأدوات
أو أدوا  ودررتخدم لررت وقررؾيؼ  ،:( أربعررة أدررالي 2009 حرردد الغريرر  زاهررر إدررساعيف ) 

 وهت: برا ل التعمؼ اكلرترونت،

 >Questionnaires and Surveyاالستبيانات والجراسات السدحية .3

 وبرررا ل التعمرريؼ اكلرترونررت، ،ولي ررا  ظمرر   ررؽ الظرر   ا دررتجابة عمررى ادررت ان  نحررؾ
 و ش ا نحرف عمى نتائل وتدؼ إلى حد ك ير بالسرداقية.

و ش رررا ندرررتظيل الح رررؼ عمرررى  رررد  لعاليرررة  >Interviewsالسقدددابالت الذخردددية   .2
 ال رنا ل لت هؾ  ادتجابا  الظ  .

: ولي را يرتؼ وهرل Observation and Applicationالسالحعدة والتطبضدق  .3
تؼ   حغة  د  التقدم لرت و لي ا ي الظ   لت  ؾاقا  ساردة ووظ يقا  عسمية،

   ارا  الظ   أثشا  السساردة بادتخدام بظاقا    حغة.
 التحرضمية اإللكتخونية.  االختبارات .6
5.    e-Tests < أو  ،وهرررت و رررتؼ برررادا  الظالررر  كدرررمؾك نررراول عرررؽ كدررر   عرلرررت

  ررررراري حققرررررر  بعرررررد لترررررررة وعمرررررؼ لررررررت السؾاقرررررا التعميسيررررررة داخرررررف قاعررررررا  الدرادررررررة 
 اكلرترونية.

 

 

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البعالسجمج>)الداIJS)  ) التخبهية والجراساتالسجمة الجولية لمبحهث 

 ( .مشكالت، ومعوقات استخدام أساليب التقويم اإللكتروني في ظل جائحة فيروس كورونا) ، أكخم بن حسضج األحسجيد. 
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اكلرترونررت،  رررا  قررؾيؼيتظمرر  وظ يررق الت (>;422متطمبددات التقددهيم اإللكتخونددي )ديخمدده 
 -يمت:

 ، ووظؾير أدا  السعمسيؽ.وقد ؼ الخد ا  ال شية، ووقد ؼ الدعؼ الس شت .1
وحديد الستددا  الرائدة دوليا  لت نغؼ التقؾيؼ اكلرترونت لتظؾير الررب  الستددرت  .2

  ل السدارس.
نغرام التقررؾيؼ  والتذررغيمية كدخرال ،إنذرا  إطرار لؾردرتت لتحديررد الجؾانر  المؾردرتية .3

 اكلرترونت بالسدارس.

ومدددن أهدددم القضدددهد السفخوضدددة عمدددى التقدددهيم اإللكتخوندددي مدددا يأتي)جسضدددل وأخدددخون 
 (>:48> ص 4234

   عرردد كررال  ررؽ السعمسرريؽ عمررت بشررا  األدررئمة السؾهررؾ ية،  قررؾد ا دررتخدام  ورردري
السترررررر ألدرررئمة ا ختيرررار  رررؽ  تعررردد إلرررى التركيرررز عمرررى السدرررتؾي الدرررظحت  رررؽ 

 ال  ؼ.
 . ودري   ؾع ت وقشية السعمؾ ا 
 . ودري  الظ   عمى الس ادئ األدادية لترشؾلؾريا السعمؾ ا 
  ا حتيارا  الخا ة.  راعاة الظ   ذوي 
 . اوخاذ ودابير األ ؽ ل ؾية الظال 
 . شل الؾ ؾل  ير السررظ ب  لمسم ا  
 وا نتحال. ،الغش 
 واكدارة. ،و ؾع ت ورشؾلؾريا السعمؾ ا  ،التشديق بيؽ السعمسيؽ 

 

 

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البعالسجمج>)الداIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات

 ( .مشكالت، ومعوقات استخدام أساليب التقويم اإللكتروني في ظل جائحة فيروس كورونا) ، أكخم بن حسضج األحسجيد. 
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ووتسثرررف  >(6ه> ص3659)دلضدددل التقدددهيم اإللكتخوندددي  خردددائص التقدددهيم اإللكتخوندددي
 -، فيسا يمت:التقؾيؼ اكلرترونتخرائص 

 والشتائل الش ائية. ،والسعرفية ، قيس العسميا  اكررائية .1
  قيس عسميا  عقمية عميا ودررا  عسيقة  ؽ ال  ؼ. .2
 ويترا ف  ع . ،يتؾالق  ل التدريس .3
 وشؾ  أدواو  وأدالي  . .4
 وواهحة و عمشة. ،يتزسؽ  عايير وقؾيؼ  تعددة .5
  دتخدم أدالي  وقؾيؼ  رريية السحػ التت ودتشد عمى أهسية السخررا . .6
 وكي ا ، ووؾعا نتائل التحميف أل راض بشائية. ،الظ   كسا  يتظم  وحميف بيانا   .7

 سيررزا  التقررؾيؼ ويتسيررز  (>4234مسضدددات التقددهيم اإللكتخونددي )جسضددل وتددهيبشج وطددارق،
 -، بسا يمت:اكلرترونت

وس رريؽ السعمسرريؽ  ررؽ اخت ررار ط ب ررؼ  ررؽ خرر ل وغظيررة  رردي وادررل  ررؽ السحتررؾي  .1
 الدرادت.

 التخ يا  ؽ أ  ا  العسف الخا ة لت حالة انخ اض دررا  الظ  . .2
 وحديد  ذ    التعمؼ. .3
والتؾا رف  ،وإعرداد التقرارير ،ووهل الع  را  ،وؾلير الؾقي لت اكشرال والسراق ة .4

  ل الظ  .

( أن التقرررؾيؼ اكلرترونرررت  س رررؽ أن يشقرررذ 2005كسرررا أشرررار  نترررائل درادرررة )رويرودرررؾن 
الترررت وش رررق درررشؾيا ، وقرررد أع رررر   لتعميسيرررة  رررؽ الترررراليا الساليرررة السرو عرررةالستددرررا  ا

السدؾظ التت وؼ إرراؤها ادتعداد الظر   لمتحؾيرف إلرى التقرؾيؼ اكلرترونرت، وا عتررال 
 أن عسمية التقؾيؼ اكلرترونت وحسف الرثير  ؽ األ ف.

  2021 يهلضه(  عذخحادي (   العجد>)البعالسجمج>)الداIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات

 ( .مشكالت، ومعوقات استخدام أساليب التقويم اإللكتروني في ظل جائحة فيروس كورونا) ، أكخم بن حسضج األحسجيد. 
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 سيرررزا  أخرررري أهس رررا: ع رررؾر نترررائل كرررف طالررر  بذررر ف  (2005ويزررريا )بيؾرندرررؾن 
لمظر  ، كسرا أن التقرؾيؼ اكلرترونرت  عرد أقرف أدر ، وحدو  خ ررة أكثرر  تعرة بالشدر ة 

 ،إر ادا وهغظا عمى رسيل األطرال، كسا أن  يؾلر  عمؾ ا  ألزف حرؾل الستعمسريؽ
   والشغام التعميست باكسم . ،والسشاطق التعميسية ،والسدارس

  .والشتائجالسضجانية إجخاءات الجراسة 
  جتسع را، وعيشت را، وو راسدرتخدم، و عرها   لسش ل الداردرة ال السحؾريتزسؽ هذا 

والسعالجرة اكحررائية الترت ادرتخد ي لرت  ،وكي ية إ جاد  دق وث را  األداة  ،الدرادة
 .الدرادة، ونتائج ا
ادتخدم ال اح  السش ل الؾ  ت التحميمت كؾن  السرش ل الس ئرؼ لمدرادرة مشهج الجراسة>

 .الحالية
خ لررر   س رررؽ و رررا السرررش ل الرررذي  رررؽ ويعدددخف السدددشهج الهصدددفي التحمضمدددي بأنددده> 

الغاهرة  ؾهؾ  الدرادة، ووحميف بياناو ا، وبيان الع قا  بريؽ   ؾناو را، واآلرا  الترت 
 .(2010وآ ال: ؛)لتاد وظرظ حؾل ا، والعسميا  التت وتزسش ا، واآلثار التت وحدث ا

 وقج تم استخجام مرجرين رئيدضن من مرادر السعمهمات>

 رادر ال يانا  الثانؾية لسعالجرة اكطرار الشغرري وؼ الررؾ  إلى *السرادر الثانهية> 
لم ح ، والتت وتسثف لرت الرتر ، والسراررل العربيرة، واألرش يرة ذا  الع قرة، والردوريا  
والسقرررا  ، والتقرررارير واألبحرررا ، والدرادرررا  الدرررابقة الترررت وشاولررري  ؾهرررؾ  الدرادرررة، 

 وال ح ، والسظالعة لت  ؾاقل اكنترني السختم ة.

لسعالجررة الجؾانرر  التحميميررة لسؾهررؾ  ال حرر ، وررؼ رسررل ال يانررا  السرددادر األوليددة> *
 األولية  ؽ خ ل ا دت انة كاداة رئيدية لم ح ،  سسي خريرا  ل ذا الغرض.

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البع>)الداالسجمجIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات

 ( .مشكالت، ومعوقات استخدام أساليب التقويم اإللكتروني في ظل جائحة فيروس كورونا) ، أكخم بن حسضج األحسجيد. 
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 مجتسع الجراسة>

، لمعررام سشظقررة السديشررة السشرؾرة التعميسيررة عمسررت السردارس ب  ذرتسف  جتسررل الدرادرة عمررى
 ه.1414ه1440الدرادت 

 :عضشة الجراسة
 عضشة استطالعية> .3

(  عمسررت  رردارس السرحمررة الثانؾيررة، حيرر  17عيشررة الدرادررة ا دررتظ  ية  ررؽ ) ورؾنري
ورررررؼ اختيرررررارهؼ بظريقرررررة عذرررررؾائية ط قيرررررة بغررررررض وقشررررريؽ أداة الدرادرررررة، والتحقرررررق  ررررررؽ 
 رررر حيت سا لمتظ يررررق عمررررى العيشررررة األ ررررمية، وقررررد وررررؼ ادررررتثشاؤهؼ  ررررؽ عيشررررة الدرادررررة 

 األ مية التت وؼ التظ يق عمي ا.

 مية>عضشة الجراسة األص .2

(  ررؽ  عمسررت السرردارس، حيرر  يررتؼ أداة الدرادررة عمرري ؼ 75ورؾنرري عيشررة الدرادررة  ررؽ )
 ( أي هت العيشة ال عمية لمدرادة.60وقد وؼ ادترداد ) ،رسيعا  

 خرائص العضشة>

ورؼ اختيرارهؼ  ، ؽ  عمست السدارس بسرحمة التعميؼ الثرانؾي  60وسثمي عيشة الدرادة  ؽ 
خررررائص عيشرررة ، والجررردول الترررالت يؾهرررح بظريقرررة قررررد ة وترررؾز  حدررر   ؾا ررر او ا

 .الدرادة ط قا  لستغير دشؾا  الخ رة

 .ط قا  لستغير دشؾا  الخ رة ،( خرائص عيشة الدرادة1ردول رقؼ: )

 الشدبة السئهية التكخار الخبخة
 %25 15 دشؾا  10أقف  ؽ 

  2021 يهلضه(  حادي عذخ(   العجد>)البعالسجمج>)الداIJS)  ) التخبهية السجمة الجولية لمبحهث والجراسات

 ( .مشكالت، ومعوقات استخدام أساليب التقويم اإللكتروني في ظل جائحة فيروس كورونا) ، حسضج األحسجيأكخم بن د. 
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 %75 45 دشؾا  10أكثر  ؽ 
 %100 60 السجسؾ 

، دررشؾا  10أقررف  ررؽ  ررا يمررت: أن ندرر ة دررشؾا  الخ رررة يتزددم مددن الجددجول الدددابق، 
(  سرررا  عشرررت أن ندررر ة %75)درررشؾا  10أكثرررر  رررؽ ( بيشسرررا بمغررري ندررر ة %25بمغررري )

 ك يرة  ؽ السعمسيؽ  ستعؾن بخ رة  يدانية ك يرة ووادعة.
 والجدول التالت يؾهح خرائص عيشة الدرادة ط قا  لستغير الشؾ .

 الدرادة، ط قا  لستغير الشؾ .( خرائص عيشة 2ردول رقؼ: )

 الشدبة السئهية التكخار الخبخة
 %41 24 ذكر
 %59 36 أنثى

 %100 60 السجسؾ 
بيشسررا ( %41، بمغرري )وغيررر )ذكررر( ررا يمررت: أن ندرر ة يتزددم مددن الجددجول الدددابق، 

أعررداد السعمسررا  (  سررا  عشررت أن ندرر ة %75))أنثررى ط قررا  لستغيررر الشررؾ ( بمغرري ندرر ة 
 بالتدريس أك ر  ؽ ند ة عدد السعمسيؽ. ال وت  عسمؽ

 والجدول التالت يؾهح خرائص عيشة الدرادة ط قا  لستغير الستهف الدرادت.

 ( خرائص عيشة الدرادة، ط قا  لستغير الستهف الدرادت.3ردول رقؼ: )

 الشدبة السئهية التكخار الخبخة
 %78 41 ب اوريؾس
 %13 12  اردتير
 %9 7 دكتؾرا  

 %100 60 السجسؾ 
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( %78، بمغرري ) تغيررر ب ررالؾريؾس ررا يمررت: أن ندرر ة يتزددم مددن الجددجول الدددابق، 

 سررا  عشررت أن ندرر ة %( 9وبمغرري ندرر ة دكتررؾرا  )( %13) اردررتيربيشسررا بمغرري ندرر ة 
دردة حا مؾن عمى دررة ال  الؾريؾس، وند ة قميمرة حررمي عمرى ك يرة  ؽ السعمسيؽ 

 الساردتير ةوند ة قميمة ردا  حرمي عمى دررة الدكتؾرا .
 

 >أداة الجراسة
ادتخد ي ا دت انة أداة رئيدة لتحقيق أهدال الدرادة الحاليرة، و ورؼ وظرؾير ا درت انة 

 .بادالي  التقؾيؼ اكلرترونتقة  الدابقة ذا  الع ؽ خ ل  رارعة أدبيا  الدرادا  

وبعرد عرهر ا  ،يؽؾر  حر( لقرة   ؾن  ؽ 35ورؾني ا دت انة بريغت ا األولية  ؽ )و  
 ت ا المغؾيرة  ألخذ آرائ ؼ حؾل دقرة  ريا ة ال قررا  ودرعمى  جسؾعة  ؽ السح سيؽ 

 ، ررؽ وعررديف و  ئست ررا لتحقيررق أ ررراض الدرادررة إذ طمرر   ررش ؼ إررررا   ررا يرونرر   شادرر ا  
%(  رررررؽ  80واعتسررررد  ندررررر ة  ؾالقرررررة   وقررررف عرررررؽ ) ،أو إهرررررالة لم قررررررا  ،أو حررررذل

ائية   ؾنة  رؽ أو رلض ال قرة، وقد أ  حي ا دت انة بريغت ا الش  ،السح سيؽ لق ؾل
 ( لقرة.19)

 :لمتأكج من صجق أداة الجراسة تم استخجام :صجق أداة الجراسة
 ،(  ؽ السح سيؽ  رؽ ذوي ا خترراص9إذ وؼ عرض األداة عمى ) الرجق العاهخي>

والخ رة لت وخرص السشاهل وطرائق التدريس وذلػ لمح ؼ عمرى  رد   ردق ال قررا  
وانتسائ ا لمسجا   التت وؼ وحديردها، أذ ورؼ اختيرار ال قررا  الترت حررمي عمرى  ؾالقرة 

را  األداة عمررررى ندرررر ة  ؾالقررررة وحرررررمي رسيررررل لقرررر ،%( لرررراكثر  ررررؽ السح سرررريؽ 80)
غت ا الش ائيرة  ق ؾلرة لتحقيرق أهردال (  ؽ السح سيؽ وب ذا عد  ا دت انة بري90%)

 .الدرادة
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 :أداة الجراسة ثبات

 . ( Cronbach_ Alpha)وؼ إ جاد  عا ف الث ا  بادتخدام  عادلة كرون اخ أل ا
 -ووسي كسا يمت:> إجخاءات الجراسة

، وحديرررد  جتسرررل الدرادرررة وعيشت رررا، والداردرررا  الدرررابقة ،اكطررر   عمرررى األد  الشغرررري 
وظ يرررق ، طررر   عمررى األد  الشغرررري ووح يس ررراوظررؾير ادرررت انة الداردرررة  ررؽ خررر ل اك

وحميررررف ، رسررررل ال يانررررا ،  ررررؽ  ررررديري السرررردارس بسرحمررررة التعمرررريؼا دررررت انة عمررررى عيشررررة 
 و شاقذت ا. ،ادتخ ص الشتائل، ال يانا  إحرائيا  
 والتفدضخات> عخض الشتائج

ولقرررا   ،وو دررريرا  ،يتزرررسؽ هرررذا الجرررز  عرهرررا  لسرررا وؾ رررمي إليررر  الدرادرررة  رررؽ نترررائل
 كسا  اوت: ،ألهدال الدرادة

 ررا  ذرر    و عؾقررا  ادررتخدام أدررالي   :الستعمقددة بهددحد الجراسددة وتفدددضخهاالشتددائج 
وآليررا  وظؾيرهررا  ررؽ ور ررة نغررر  ،التقررؾيؼ اكلرترونررت لررت عررف رائحررة ليررروس كؾرونررا

 . عمست السرحمة الثانؾية
 ذرر    و عؾقررا  ادررتخدام أدررالي  التقررؾيؼ اكلرترونررت لررت   ررالغرررض الرذررا عررؽ 

 ،وآليا  وظؾيرها  رؽ ور رة نغرر  عمسرت السرحمرة الثانؾيرة ،عف رائحة ليروس كؾرونا
 ،وادتخد ي الدرادة: ا دت يان الذي عرض عمت عيشة الدرادة لتعرض نتائل الدرادة

 وو درها كالتالت:
و عؾقا  ادرتخدام أدرالي  التقرؾيؼ اكلرترونرت لرت عرف رائحرة ، ذ    بيشي نتائل  

 ررؽ خرر ل  نغررر  عمسررت السرحمررة الثانؾيررةليررروس كؾرونررا وآليررا  وظؾيرهررا  ررؽ ور ررة 
 كسا لت الجدول التالت: ،ا دت يان الذي وؼ وؾزيع  عمى عيش  الدرادة
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ومعهقات استخجام أسالضب  ،لسذكالتالتكخارات والشدب السئهية ( 6ججول رقم> )

وآليات تطهيخها من وجهة نعخ  ،في ظل جائحة فضخوس كهروناالتقهيم اإللكتخوني 
 .ةمعمسي السخحمة الثانهي

 الستهسطات الفقخات م
 الحدابية

االنحخافات 
 السعيارية

 الختبة

 السحهر األول> معهقات فشية ومعخفية.
 19 06751 16860 عالية.  حتاي التقؾيؼ اكلرترونت ورم ة  اد ة 1
 11 06591 26140 تسدػ بعض السعمسيؽ بادالي  التقؾيؼ التقميد ة.ي 2
 9 06867 26140 .بس ا  ؼ ودورهؼاكدارييؽ بعض  عرلة  ودنت 3
 14 06826 26040 ورؾد دورا  ودري ية لإلدارييؽ.   ح  هعا وقمة 4
بعرض السعمسريؽ باهسيرة واهتسرام قشاعر    غ ر هعا 5

 وظ يق التقؾيؼ اكلرترونت.
26207 06559 6 

يتظمرررر  التقررررؾيؼ اكلرترونررررت ورررردري  السعمسرررريؽ عمررررت  6
 وظ يق .

26047 06869 13 

الظررررررررر   لرررررررررت ا خت رررررررررارا    رررررررررشلررررررررررص يرررررررررزداد  7
 اكلرترونية.

16980 06807 17 

 حتررررراي التقرررررؾيؼ اكلرترونرررررت إلرررررى ورررررؾلير التج يرررررزا   8
 السشاد ة.

26307 06634 1 

 3 06837 26253 يتظم   ؽ أوليا  األ ؾر دررة ك يرة  ؽ الؾعت. 9
  يشادررر  التقرررؾيؼ اكلرترونرررت ط يييرررة بعرررض السرررؾاد  10

 الدرادية.
16960 06810 18 
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التقرؾيؼ ادرالي  الظر   ببعرض خ ررة   ح  هرعا  11
   اكلرترونت.

26140 06867 9 

 السحهر الثاني> معهقات إدارية ومادية.
لقيررررراس  ة التقرررررؾيؼ اكلرترونرررررت  ئسررررر  غ رررررر هرررررعا 12

 رسيل السدتؾيا  السعرفية.
26213 06840 5 

    ررة التقررؾيؼ اكلرترونررت  وقرررؾر ،يتزررح هررعا 13
 ، خا ة ال يئا  ال دوية.لغرول بعض ال يئا 

26040 06784 15 

يتظمررررررر  ا رررررررت ك الظررررررر     رررررررارا  التعا رررررررف  رررررررل  14
 واكنترني. ،الرس يؾور

26220 06644 4 

يتظمرررر  التقررررؾيؼ اكلرترونررررت وظررررؾير طرررررق الترررردريس  15
 الست عة.

26253 06787 2 

سقرررا  مل ووظرؾير ،يتظم  التقرؾيؼ اكلرترونرت وعرديف 16
 الدرادية.

16993 06764 16 

عمررررت  رحمرررررة  التقررررؾيؼ اكلرترونرررررت  رررررمح وظ يرررررق   17
 الثانؾية.

26113 06651 12 

 8 06784 26153 يمع  التخسيؽ دورا  ك يرا  لت اكرابة عش . 18
قرررررررررد الظالررررررررر  عمرررررررررت درررررررررررا    بعرررررررررض ف حرررررررررر  19

  ا.ؾن دتحق
26173 06792 7 

اكلرترونرت  رؽ ور رة أهرؼ  عؾقرا  التقرؾيؼ أن  :، مدا يمدييتزم مدن الجدجول الددابق
 ولقرا  لمستؾدر  الحدرابت ،نغر  عمست السرحمرة الثانؾيرة بسردارس  شظقرة السديشرة السشرؾرة

 -لرف  ش ا هت:
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السعرررؾق  (26307)بشدررر ة ،السعرررؾق األول:  حترررارؾن إلرررى ورررؾلير التج يرررزا  السشادررر ة 
السعررؾق الثالرر : يتظمرر   (26253)بشدرر ة ،الثررانت يتظمرر  وررؾلير طرررق الترردريس الست عررة
والسعررؾق الرابررل: يتظمرر   (26253)بشدرر ة ، ررؽ أوليررا  األ ررؾر دررررة ك يرررة  ررؽ الررؾعت

والسعررؾق  (26220)بشدرر ة ،ا ررت ك الظرر    عررارا  التعا ررف  ررل الرس يررؾور واكنترنرري
 .(26213)بشد ة ،الخا س: عدم   ئست  لقياس رسيل السدتؾيا  السعرفية

 ،السعمسررريؽ باهسيرررة وظ يرررق التقرررؾيؼ اكلرترونرررتالسعرررؾق الدرررادس: عررردم قشاعرررة بعرررض و 
 ،السعرررررررؾق الدرررررررابل حررررررررؾل الظالررررررر  عمرررررررت درررررررررا     درررررررتحق ا (26207)بشدررررررر ة
 ،السعررررررؾق الثررررررا ؽ: يمعرررررر  التخسرررررريؽ دورا  ك يرررررررا  لررررررت اكرابررررررة عشرررررر  (26173)بشدرررررر ة
 (26140)بشدررررر ة ،السعرررررؾق التادرررررل: عررررردم  عرلرررررة اكداريررررريؽ بررررردورهؼ (26153)بشدررررر ة

 .(26140)بشد ة ،السعؾق العاشر: عدم خ رة الظ   بالتقؾيؼ اكلرترونت

 ،السعرررررررؾق الحرررررررادي عذرررررررر: وسدرررررررػ بعرررررررض األدررررررراوذة بادرررررررالي  التقرررررررؾيؼ التقميد رررررررةو 
 ،لثرررررانت عذرررررر:    ررررررمح وظ يقررررر  عمرررررت  رحمرررررة الثانؾيرررررةاالسعرررررؾق  (26140)بشدررررر ة
 ،يتظمررر  التقرررؾيؼ اكلرترونرررت وررردري  السعمسررريؽالسعرررؾق الثالررر  عذرررر:  (26113)بشدرر ة

بشدررر ة  ،( السعرررؾق الرابرررل عذرررر: عررردم وررررؾد دورا  ودري يرررة لإلداريررريؽ26047بشدررر ة)
(26040). 

 (26040)بشدرررر ة ،السعررررؾق الخررررا س عذررررر: عرررردم     ررررة لغرررررول بعررررض ال يئررررا  
السعرررؾق  (16993)بشدررر ة ،السعرررؾق الدرررادس عذرررر: وتظمررر  وعرررديف السقرررررا  الدرادرررية

( السعررؾق الثررا ؽ عذررر:   يشادرر  16980)بشدرر ة ،الدررابل عذررر: يررزداد  ررش الظرر  
 ( السعرررؾق التادرررل عذرررر:  حتررراي ورم رررة  اد رررة16960بشدررر ة) ،ط يعرررة السرررؾاد الدرادرررية

 (.16860بشد ة ) ،عالية
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لرررت يررتؼ ادررتخدام و ررؽ خرر ل  ررا وؾ ررمي إليرر  الدرادررة  ررؽ نتررائل تهصدديات الجراسددة> 

 ، بررررررد  ررررررؽ وقررررررد ؼ بعررررررض السقترحررررررا  أدررررررالي  التقررررررؾيؼ اكلرترونررررررت بذرررررر ف  دررررررتسر
 :والتؾ يا 

 تطهيخ استخجام أسالضب التقهيم اإللكتخوني> آليات
وتحددضن ادائهدم مدن  ،إلكتخوني يداهم في رفدع كفداءة الطدال أواًل بشاء نعام تقهيم 

 خالل>
إنذرررا  أدارة أو وحررردة خا رررة برررالتقؾيؼ اكلرترونرررت داخرررف كرررف كميرررة  رررزودة باحرررد   .1

والظابعررا  و ترررمة باكنترنرري، وب ررا عرردد كررال  ،وا ورررا   ،أر ررزة الحادرر ا 
  ؽ ال شييؽ والسؾع يؽ.

 والتقشية ال ز ة لشجاظ نغام التقؾيؼ اكلرترونت. ،وؾلير كالة اك  انا  الساد ة .2
والمؾائح والقؾاعد السعسؾل ب ا حاليا ، وإعرداد أنغسرة رديردة  ،وعديف ووظؾير األنغسة .3

 وشاد  نغام التقؾيؼ اكلرترونت.
 ا اكدارييؽ بالسدارس بادوراهؼ لت نغام التقؾيؼ اكلرترونت.وعري .4
وطررررررق التجرررررريس السدرررررتخد ة لتشادررررر  نغرررررام التقرررررؾيؼ  ،وعرررررديف السشررررراهل الدرادرررررية .5

 اكلرترونت.
 وال را ل والذ  ا  السدتخد ة بذ ف دوري  دتسر. ،وظؾير ووحدي  األر زة .6

 وني.خ تحه التقهيم اإللكال  والسعمسضن نثانيًا> تجعيم االتجاهات اإليجابية لمط
 وأدواو . ،ولؾائد  ،والسعمسيؽ باهسية التقؾيؼ اكلرترونت ،وعريا الظ   .1
و خرراول ؼ  رررؽ  ،بحيرر  يرررزول قمق ررؼ  رررارا  اكلرترونيررةتخورردري  الظرر   عمررى ا  .2

 وظ يق نغام التقؾيؼ اكلرترونت.
 إعداد السعمسيؽ ل شؾك األدئمة لت كالة السقررا  الدرادية.  .3
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 الظ   والسعمسيؽ  ل نغام التقؾيؼ اكلرترونت. قياس  دي و اعف .4
ادررتخدام التقرررؾيؼ اكلرترونرررت رزئيررا  لرررت بعرررض السرررؾاد إلررى رانررر  التقرررؾيؼ التقميررردي  .5

 ولعاليت . ،وس يدا  لتعسيس  بعد إث ا  نجاح 
 ثالثًا> عالج سمبيات التقهيم اإللكتخوني من خالل ما يأتي>

 وقؾيس ا. وهؾظ األهدال التعميسية التت يتؼ .1
  يا ة أدئمة التقؾيؼ  يا ة دقيقة، وادتخدام األدئمة التظ يقية. .2
 أن ورؾن وعميسا  التقؾيؼ وطريقة اكرابة واهحة و حددة. .3
 أن ورؾن األدئمة  شاد ة لسا وؼ ودريد  أثشا  السحاهرا . .4
 

 .السخاجع

(: وقرررررؾيؼ الرررررتعمؼ، األردن، دار السدررررريرة لمشذرررررر 2005أبرررررؾ عررررر م،  حسرررررؾد رررررررا ) .1
 والتؾزيل.

(: أثررررر ادررررتخدام الؾار ررررا  اكلرترونيررررة عمررررت 2012الحسيرررردان، إبررررراهيؼ ع ررررد   ) .2
و دتؾي وش يرذ الؾار را  لسرادة التراريخ لردي طر   السرحمرة الستؾدرظة،  ،التحريف

 -وا رتسا يررررررة ،العمررررررؾم اكندررررررانية -را عررررررة اك ررررررام   بررررررؽ دررررررعؾد اكدرررررر  ية
 .134-87( ص ص: 25الدعؾد ة، )

، السؾدرؾي؛ وآخررون  :وررسرة ،استخاتجيات التعمم اإللكتخوندي(: 2005بردر)الخان  .3
 حم ، دار شعا  لمشذر والعمؾم، الجس ؾرية العربية الدؾرية.

ه(: عررريؽ بؾابرررة التعمررريؼ الرررؾطشت، شرررركة وظرررؾير 1437دليرررف التقرررؾيؼ اكلرترونرررت ) .4
 لمخد ا  التعميسية.
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(: ا خت ررار اكلرترونررت،  جمررة التظررؾير العمسررت، 2006الذررع ؾري، عمررت شرريخان) .5

 .11-8(، ص ص: 5)29دمظشة عسان، 
(: ورراثير ادرتخدام نسرؾذي  قترررظ لسم را  اكنجراز اكلرترونيررة 2011 رالح شراكر ) .6

عمررررى التحررررريف الدرادررررت لرررردي عيشررررة  ررررؽ طرررر   دبمررررؾم  رررررادر الررررتعمؼ بجا عررررة 
( ص ص: 2)23ال احررررررة،  جمررررررة بحررررررؾ  التربيررررررة الشؾ يررررررة، را عررررررة السشرررررررؾرة، 

1351- 1366. 
ر ادررتخدام أدررالي  التقررؾيؼ ال شررائت اكلرترونررت (: أثرر2012الظعرران، رع ررر إبررراهيؼ) .7

عمرررى كرررف  رررؽ التحرررريف والدالييرررة لمرررتعمؼ وبعرررض   رررارا   رررا ورا  السعرلرررة لررردي 
و  يررذ  رررادة ال يزيرررا  لرررت السررردارس الثانؾيرررة بسسمررررة ال حرررريؽ، ردرررالة دكترررؾرا   يرررر 

  شذؾرة، را عة القاهرة،  رر.
دارة اإللكتخونيددددة فددددي اإلدارة إمكانيددددة تطبضددددق اإل(: 2008العريذررررت،   دررررعيد) .8

ردررالة  اردررتير  يررر  شذررؾرة، كميررة ، العامددة لمتخبيددة والتعمدديم بالعاصددسة السقجسددة
 التربية، را عة أم القر ، السسمرة العربية الدعؾد ة.

-إنتار رررا -(:  السقرررررا  اكلرترونيرررة )وررررسيس ا2009الغريررر  زاهرررر إدرررساعيف ) .9
 القاهرة، عالؼ الرت . (وقؾيس ا -وظ يق ا -نذرها

(: السردخف إلرى التردريس، عسران، دار الذرروق لمشذرر 2003ال ت وي، در يمة ) .10
 والتؾزيل.

مشدددداهج البحددددث وطددددخق التحمضددددل (: 2010لررررتاد أبررررؾ حظرررر  وآ ررررال  ررررادق) .11
، القرراهرة،   ت ررة األنجمررؾ اإلحرددائي فددي العمددهم الشفدددية والتخبهيددة واالجتساعيددة

 السررية.
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