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 الملخص: 

استهدف البحث تعرف درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني، ودرجة استخدام معلمات العلوم لها، ومعوقات استخدامها في تقويم نواتج  
التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا، والكشف عن تأثير متغيري الخبرة التدريسية والتخصص العلمي في  

مات العلوم حول واقع استخدامهن لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية، ولتحقيق أهداف البحث تم استجابات معل
استخدام المنهج الوصفي المسحي؛ حيث تكون مجتمع البحث من جميع معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا والبالغ 

( معلمة تم اختيارهن بطريقة العينة العشوائية البسيطة؛ ولجمع البيانات 128لفت عينة هذا البحث من )( معلمة، فيما تأ292عددهن ) 
( عبارة، وأوضحت نتائج البحث أن درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم 30تم إعداد استبيان تألف من )

(، كما جاءت درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم 29.53متوسط الحسابي لها )المعرفية جاءت بدرجة متوسطة؛ حيث بلغ ال
( لها  الحسابي  المتوسط  بلغ  المعرفية بدرجة متوسطة؛ حيث  العلوم  تعلم  نواتج  تقويم  في  استخدام  28.57اإللكتروني  أما معوقات   ،)

(،  40.38فية فقد جاءت بدرجة مرتفعة؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ) تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعر 
كما أنه ال توجد فروق تعزي لمتغير المؤهل العلمي، ومتغير عدد سنوات الخبرة في  استجابات معلمات العلوم حول واقع استخدامهن 

حلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا، وفي ضوء ذلك تم تقديم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المر 
بعض التوصيات أبرزها: تبصير مسؤولي وقيادات التعليم بإدارات التعليم على مستوى المملكة بوجه عام، وإدارة تعليم صبيا بوجه خاص 

ت التي تحد من استخدامها في تقويم نواتج تعلم بأهم المتطلبات )البنية التحتية( الالزمة لتوظيف تطبيقات التقويم اإللكتروني والمعوقا
 العلوم المعرفية. 

 تطبيقات التقويم اإللكتروني، نواتج التعلم المعرفية. الكلمات المفتاحية:

  المقدمة:

لم  يشهد العالم بوجه عام والمملكة السعودية بوجه خاص في الوقت الراهن تحديات غير مسبوقة على الصعيد الصحي؛ حيث اجتاح العا
( الذي اتسم بسرعة االنتشار، والتأثير على كافة نواحي الحياة في جميع دول العالم بوجه عام،  19-بأسره فيروس كورونا المستجد )كوفيد

والنظم التعليمية بوجه خاص؛ حيث أغلقت معظم الحكومات حول العالم المؤسسات التعليمية الحتواء انتشار الفيروس، كما لجأت إلى  
 ى أساليب التعليم عن بعد مراعاة للظروف االجتماعية والصحية التي سببتها الجائحة. االعتماد عل

  ويعد التعليم اإللكتروني من أكثر إنتاجات القرن الحالي، حيث له واقع ملموس في كثير من األنظمة التعليمية التي تواكب التحول الجذري 
أحدث تغيرات في أدوار كل من المعلم والمتعلم، وقد شمل هذا التحول كل جوانب العملية  لتواكب التقدم العلمي والتكنولوجي، األمر الذي  

 التعلمية بما في ذلك التقويم التربوي، باعتباره جزء مهم من المنظومة التعليمية، لذا وجهت الحكومات الجهود وسخره اإلمكانيات لتطوير 
المتالحقة، حيث نفذت العديد من المشروعات لتطوير التعليم منها إدخال أنظمة التعليم بما ينسجم مع متطلبات العصر ويواكب تطوراته  

 (. 1( ) 268، ص. 2020التعليم اإللكتروني بأدواته واساليبه وتطبيقاته في مؤسسات التعليم )الريامي وآخرون، 

 
اإلصدار   ( APAباسم ) االمعروف اختصار    American Psychological Associationتوثيق جمعية علم النفس األمريكي  ة الباحث  ت اتبع( 1)
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على تغيير المعرفة والمهارات والمواقف في كما يتضمن التعليم اإللكتروني الخبرات التعليمية التي تستخدم مصادر التقنية والتي تعمل  
السلوك وتطبيقها بهدف تقوم تطوير التعليم وزيادة المرونة في الوقت والمكان بهدف تحقيق نتائج مرغوبة مما يتطلب ضرورة التدريب  

األجهزة والبرمجيات وصيانة   على التصميم والتعليم والتعامل مع وسائل التعلم اإللكتروني فضال عن توفير البنية التحتية الالزمة من 
 (.   Watkins & Corry, 2013وغيرها)

ويعد التقويم عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية وصادقة من مصادر متعددة باستخدام أدوات متنوعة في ضوء أهداف محددة،  
رات مناسبة تتعلق باألفراد، فالتقويم يستخدم  بغرض التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة وصفية يستند إليها في إصدار أحكام، أو اتخاذ قرا

في المجال العلمي لوصف عملية إصدار حكم ما؛ من أجل غرض معين يتعلق بقيمة القدرات والمعلومات واألفكار واألعمال والحلول  
 فعاليتها.والطرق والمواد، وذلك باستخدام المحكات والمستويات والمعايير لتقدير مدى كفاية األشياء والخصائص ودقة 

عديد ونظرا للمشكالت التي تواجه استخدام التقويم التقليدي وانخفاض فائدته في تقويم نواتج التعلم المختلفة، السيما المعرفية فقد أكدت ال
األول   من المؤتمرات على أهميه إصالح عمليه التقويم وذلك من خالل استخدام أساليب تقويم حديثة؛ ومن هذه المؤتمرات المؤتمر الدولي 

وكان من أهم توصياته ضرورة استخدام التقنية الحديثة في تطبيق االختبارات ونظم تقويم جوانب   2012القياس والتقويم التربوي عام  
؛ والذي يهدف إلى االستفادة من التجارب واالتجاهات العالمية في مجال قياس 2012التعلم؛ والمؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم عام  

 تج التعلم. نوا

التقليدية تتناسب مع تلك  التقويم  أدوات تقويم جديدة، وبديلة عن أدوات  إلى ظهور  أدت  التعليم اإللكتروني،  كما أن ظهور تطبيقات 
المقررات والتقدم التكنولوجي، وقد جاء التقويم اإللكتروني استجابة لمتغيرات العصر بشكل عام وفي المجال التقني التكنولوجي بصفة  

  ة فهو يساعد على استثمار التكنولوجيا في عملية التقويم، وقد زاد االهتمام بالتقويم اإللكتروني لما تقدمه أدواته من مزايا تميزه عنخاص
التغذية الراجعة وتنوعها وسهولة وسرعة التصحيح،  التقويم األخرى كسهولة اإلعداد ومرونة التطبيق، وسرعة تقديم  غيره من أساليب 

 (.  72، ص. 2019الموضوعية والخصوصية، وإمكانية الحفاظ على سرية النتائج وهذا  ما أشارت  إليه دراسة )العنزي، وتوفر عنصر 

عة  وتتضح  أهميه التقويم اإللكتروني في أنه يوفر الوقت بافتتاحه اختيار الوقت المناسب لإلجابة من الطالب، وتقديم التغذية الراجعة بسر 
القوة والضعف، باإلضافة إلى انه يقلل من التكلفة المادية والبشرية في عملية التصحيح، والقدرة على تخزين  مما يساهم في معرفة نقاط  

البيانات لوقت طويل مما يتيح لهم الرجوع إليها مرة أخرى، كما انه يمتاز بتغطية مدى واسع من محتوى مقرر وتشخيص العديد من 
 ,ALgashami(؛ وفي هذا الصدد أشار القشعمي )514، ص.  2019؛ والزيد، 16، ص. 2017المشكالت بسرعة فائقة )الجنزوري، 

2010, p.23 إلى أن للتقويم اإللكتروني أهمية كبيرة تتمثل في تسخير التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية، وتشجيع ممارسة التقويم  )
 لتقويم التربوي، دافعية الطالب للتعلم. الذاتي في العملية التعليمية، وزيادة األساليب المستخدمة في عملية ا

لعمل ملفات اإلنجاز مميزة للطالب، وكذلك التخزين السحابي   One Noteولعل من أبرز تطبيقات التقويم اإللكتروني في التعليم عن بعد  
نتيها، باإلضافة  حيث تتميز بسهولة واجهتها ويمكن تحميلها في األجهزة الذكية ومجا Google Drive-One Drive-Dropboxمثل 

 Google Forms-Class Maker-Edmodoإلى سهولة مشاركات الملفات بين الطالب/ ولعمل اختبارات إلكترونية يمكن استخدام  
امه حيث تتميز بسرعة التغذية الراجعة اإللكترونية للطالبات، باإلضافة إلى  استخدام التكنولوجيا الرقمية لجعل التقويم أكثر كفاءة الهتم 

يع المشاركين من المتعلمين والستخدامه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعرض البيانات وتوفير المعلومات، وتسجيل االستجابات بجم
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ورصد الدرجات وتقديم تقارير حول أداء المتعلمين، ولكونه عملية مستمرة ومنظمة هدفها تقويم أداء المتعلمين عن بعد باستخدام الشبكة 
 (. 2020هو أحد فروع علم التقويم التربوي الذي يعكس التفاعل والتناسق بين التقويم والتكنولوجيا )العثمان، اإللكترونية، ف

وتعد نواتج التعلم أحد اللبنات األساسية الضرورية في نظام التعليم؛ حيث توضح ما هو متوقع من المتعلمات أن يكتسبوه ويقوموا به 
(، فنواتج التعلم "عبارات تقرر ما يتوقع أن يقوم به المتعلم نتيجة لنشاط التعلم"، Adam, 2004, p.8عقب دراسة مقرر أو مادة ما ) 

 ,Kennedy, 2006أو هي "مجموعة من الجمل تحدد ما يرغب المتعلم في تحقيقه بعد االنتهاء بنجاح من دراسته لمحتوى المقرر" )
p.3  .) 

المتعلم من معارف ومعلومات نتيجة مروره بخبرة تربوية معينة خالل دراسته لمنهج معينة، وتمثل نواتج التعلم المعرفية كل ما يكتسبه  
ومن خالل ممارسة األنشطة الصفية والالصفية باستخدام مصادر المعرفة المختلفة، كما تمثل كم المعلومات التي يتحصل عليها الطالب 

سة لقدرات واستعدادات الطالب من قبل المسئولين عن عملية توجيه الطالب، خالل دراستهم وال يؤتي بثماره إال إذا كان ناتًجا عن درا
 فهو المدخل الرئيسي الذي يمكن من خالله التعرف على مشكالت تعثر الطالب في المدارس. 

حياة المختلفة،  كما أن نواتج التعلم المعرفية ذات أهمية بالنسبة لجميع الطالبات بوصفها متطلب مهم من متطلبات النجاح في نواحي ال
حيث يساهم مساهمة كبيرة في العملية التعليمية وذلك ألهميته الكبرى وتأثيره، حيث أنه يشير إلى مستوى الطالب وإنجازهم، كما يسهم 

ق في تحديد أهدافهم التي يريدون الوصول إليها، ويشير التحصيل الدراسي للطالب إلى مدى نجاح المنظومة التعليمية، وقياس مدى تحقي
الطالب لألهداف التعليمية بشكل ناجح، وذلك بناًء على تقييم األداء، كما يلعب التحصيل الدراسي دورًا هامًا أيضًا في تعزيز النمو 

( إلى أن أساليب التقويم التي تستخدم اغلبها  2014؛ العرابي،  2011الدراسي للطالب، على الرغم من ذلك وأشارت دراستي )عفانة،  
 ظ والتلقين والتسميع واالختبارات التقليدية مما أثر سلبيًا على المتعلمين ومخرجات التعلم لديهم.يعتمد على الحف

وبظهور تطبيقات التقويم اإللكتروني قام العديد من المتخصصين بمحاوالت متعددة لتوظيفها بدال عن األدوات التقليدية في تقويم نواتج  
ختلفة والتطورات المتالحقة في العالم، وألهمية االتجاه الحديث التقويم وكثرة أدواته قامت العديد التعلم، حتى تتناسب مع أساليب التعلم الم

 من المؤسسات التعليمية بعقد دورات تدريبيه لتوضيح مميزات التقويم اإللكتروني، والصعوبات التي تواجه استخدامه.  

مت بالتقويم اإللكتروني والكشف عن مدى فاعليتها في تحقيق نواتج التعلم وفي هذا الصدد توصلت العديد من الدراسات السابقة  التي أهت
( التي توصلت إلى أن التقويم اإللكتروني يؤدي إلى نتائج أفضل من الورقة والقلم؛ ودراسة  Muhanna, 2009مثل دراسة موهن )

مهمة يمكن استخدامها في التقويم اإللكتروني؛    ( التي أكدت أن استخدام الحقائب اإللكترونية والويكي أدواتJordan, 2013جوردن )
)خليفة،   الحبردي،2016ودراسات  الزيد  2017؛   األسئلة  2019؛  بنوك  اإللكترونية،  واالختبارات  اإلنجاز  ملف  أن  أكدت  والتي   )

 اإللكترونية تحقق مزايا متعددة في عملية التقويم التربوي.

إللكتروني واستخدام أدواته في عملية تقويم الطالب، السيما في ظل انتشار التطبيقات مما سبق تتضح أهمية توظيف تطبيقات التقويم ا
المساعدة في عملية التعلم عن بعد، والتي ال تتطلب أجهزة حاسب آلي، فهي متاحة على أجهزة الهاتف الذكية والتي أصبحت في متناول 

 ( 2020الطالب وأولياء األمور )الغمالس،
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 مشكلة البحث

ال شك فيه أن العديد من التطورات الجوهرية حدثت في أساليب التقويم السيما في العصر الذي نعيش فيه؛ وذلك نتيجة التحول من  مما 
المفهوم التقليدي للتقويم إلى المفهوم الحديث غير أن توظيف المستحدثات التكنولوجية في عمليه التقويم التربوي ظلت بعيدة كل البعد 

التطورات   أكده )عالم،  عن تلك  المتعددة فتحت أفاق جديده مبتكرة  66، ص.2007وهذا ما  الوسائط  التكامل اإللكتروني بين  ( بأن 
 تستخدم في عمليتي التعليم والتعلم إال أن إمكانيتها تطبيقها في مجال التعليم لم يتم بالشكل المطلوب.

لقائمين على العملية التربوية أخذها بعين االعتبار كان البد من استخدام  ولما كانت أساليب التقويم من أكثر األولويات التي ينبغي على ا  
بوضع  األساليب الحديثة في التقويم، وعليه فقد أوصى اللقاء السنوي العاشر للقياس والتقويم التربوي الذي أقامته الجمعية السعودية للعلوم  

(، كما أوصت دراسة عافية  702، ص.  2002ويم التربوي )العطرجي،  تصور لكيفية االستفادة من التقنيات الحديثة في القياس والتق
(  2016( بضرورة تعميم تجربة التقويم البنائي اإللكتروني بعد أن ثبت نجاحها في جميع المجاالت، كذلك أوصت دراسة أحمد )2014)

 المعلمين على استخدام أساليب التقويم اإللكتروني.بضرورة االعتماد على التقويم اإللكتروني في المواد الدراسية المختلفة، وضرورة تدريب  

وتأسيسًا على ما سبق من توصيات المؤتمرات الدراسات السابقة والتي أكدت على أهميه إصالح عمليه التقويم وذلك من خالل استخدام  
م وكان من أهم توصياته ضرورة 2012أساليب تقويم حديثة؛ ومن هذه المؤتمرات المؤتمر الدولي األول القياس والتقويم التربوي عام  

؛ والذي  2012استخدام التقنية الحديثة في تطبيق االختبارات ونظم تقويم جوانب التعلم؛ والمؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم عام  
ثة في مجال التقويم يهدف إلى االستفادة من التجارب واالتجاهات العالمية في مجال قياس نواتج التعلم وضرورة توظيف التقنية الحدي

التربوي، وما كشفت عنه نتائج الدراسات السابقة حول فاعلية استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في تحقيق نواتج التعلم وما قامت به  
وأداء الواجبات   وزاره التعليم بالمملكة العربية السعودية من التدشين لمشروع المدرسة االفتراضية التي تعني خدمات التسجيل اإللكتروني،

 واالختبارات اإللكترونية.

ومن خالل خبرة الباحثة في تدريس العلوم للمرحلة المتوسطة ومشاهدتها في الميدان لندرة استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني من قبل  
ت التقويم اإللكتروني في تقويم المعلمات، وعلى ذلك تبين مدى أهمية هذا البحث في الكشف عن واقع استخدام معلمات العلوم لتطبيقا

 نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا.

ولتأكيد ما سبق أجرت الباحثة مجموعة من المقابالت المفتوحة مع عدد من المعلمات، حيث وجهت لهن مجموعة من األسئلة حول واقع 
، socrative، برنامج  Quiz Maker، برنامج  Quizizzل منصات جوجل أو برنامج ال  استخدامهم لتطبيقات التقويم اإللكتروني مث

فة  أوراق العمل التفاعلية، وما درجة استخدامهم ألدوات التقويم اإللكتروني مثل ملفات اإلنجاز واالختبارات اإللكترونية بأنواعها المختل
طبيقات التقويم اإللكتروني، مما دعا إلى ضرورة الوقوف على واقع استخدام  المقالية والموضوعية، حيث تباينت ردود أفعالهم حول أهميه ت

هذه التطبيقات في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا، من حيث درجة توافرها، ودرجة  
 ولة التغلب عليها.استخدام معلمات لها، والصعوبات التي تواجههن أثناء استخدامها لمحا

وفي ضوء ما سبق تمثلت مشكلة هذا البحث في الكشف عن واقع استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج  
 التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا. 
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 أسئلة البحث

 تمثلت أسئلة البحث الحالي فيما يلي:

 وافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا؟ما درجة ت

عليم ما درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة ت
 صبيا؟

استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة ما معوقات  
 تعليم صبيا؟ 

إلى أي مدى يؤثر متغير الخبرة التدريسية في استجابات معلمات العلوم حول واقع استخدامهن لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم 
 لتعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا؟نواتج ا

إلى أي مدى يؤثر متغير المؤهل العلمي في استجابات معلمات العلوم حول واقع استخدامهن لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج  
 التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا؟ 

 البحث  فرضيات 

( بين متوسطات درجات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا α= 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 حول واقع استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في ت تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالباتهن تعزى إلى متغير الخبرة التدريسية.

( بين متوسطات درجات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا α= 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )توجد  
 حول واقع استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في ت تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالباتهن تعزى إلى متغير المؤهل العلمي. 

 أهداف البحث

 الي إلى الكشف عن:هدف البحث الح

 درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا 

ليم درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تع
 صبيا

ليم معوقات استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تع 
 صبيا.
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التقويم اإللكتروني في تقويم تأثير متغيري الخبرة التدريسية والمؤهل العلمي في استجابات معلمات العلوم حول واقع استخدامهن لتطبيقات  
 نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا.

 أهمية البحث 

 تمثلت أهمية البحث الحالي فيما يلي:

 األهمية النظرية:  

اإللكتروني كواقع جديد فرضته التحديات يتزامن هذا البحث مع اهتمام وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالتوجه نحو تطبيق التعليم  
(، كما يعد هذا البحث استجابة لالتجاهات التربوية الحديثة التي تهتم بتطوير أساليب 19-المعاصر، ومنها انتشار جائحة كورونا )كوفيد

كتروني واستخدامها في تقويم نواتج التقويم، باإلضافة إلى توجيه أنظار العاملين بالمرحلة المتوسطة إلى االهتمام بتطبيقات التقويم اإلل
ة التعلم المعرفية، كما يفتح هذا البحث المجال أمام الباحثين القيام بأبحاث جديده تتناول تطبيقات التقويم اإللكتروني في مراحل دراسي

 م اإللكتروني في التعليم.أخرى كما قد يفيد في توجيه صناع القرار والمسؤولين في وزارة التعليم إلى أهمية توظيف تطبيقات التعلي

 األهمية التطبيقية:

م قد تزود نتائج هذا البحث المعنين والقائمين على التعليم بوجه عام والتعليم عن بعد بوجه خاص بإدارة تعليم صبيا ببعض تطبيقات التقوي
ة المتوسطة، ومن ثم العمل على تحسين أو اإللكتروني والتي يمكن االستفادة منها في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدي طالبات المرحل

م، في مجال تطوير التقويم 2030تغيير األسباب التي قد تؤدي إلى ضعف استخدام تلك التقنية، أو تعزيزها بما يتناسق مع رؤية المملكة  
علمات العلوم بالمرحلة المتوسطة،  التربوي، كما يفيد هذا البحث وزاره التعليم في تفعيل استخدام بعض تطبيقات التقويم اإللكتروني لدي م

 باإلضافة إلى الكشف عن درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة 
في حال انخفاضه، أو تعليم صبيا، وهو ما يمكن أن يمثل نقطة انطالق للمشرفين التربويين ومعلمي العلوم نحو تصويب هذا الواقع  

تحسينه، والتغلب على معوقات استخدام تلك التطبيقات أثناء التقويم، وتوجيه أنظار الباحثين في مجال تقنيات التعليم ألهمية تطبيقات 
ي كمجال خصب للبحث، كما يمكن أن يساهم في مساعدة مطور -التقويم اإللكتروني بوجه خاص وتقنيات التعليم اإللكتروني بوجه عام

 المناهج الدراسية على إعداد أدوات تقويم عن طريق استخدام التطبيقات اإللكترونية. 

 حدود البحث 

( معلمة سوف 128الحدود البشرية: تم إجراء البحث على عينة من معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا بلغ عددها )
 البسيطة.يتم اختيارهن بطريقة العينة العشوائية 

 الحدود المكانية: مدارس المرحلة المتوسطة التابعة إلدارة تعليم صبيا بالمملكة العربية السعودية.

 م. 2022-2021ه، 1443-1442الحدود الزمانية: تم جمع البيانات المتعلقة بالبحث الحالي في الفصل الدراسي الثاني لعام 
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ف عن واقع استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج  الحدود الموضوعية: اقتصر البحث الحالي على الكش
التقويم  بإدارة تعليم صبيا، من خالل ثالثة محاور متمثلة هي )درجة توافر تطبيقات  المتوسطة  المعرفية لدى طالبات المرحلة  التعلم 

لتطبي العلوم  معلمات  استخدام  درجة  العلوم؛  تعليم  في  المعرفية_  اإللكتروني  العلوم  تعلم  نواتج  تقويم  في  اإللكتروني  التقويم  قات 
 صعوبات)معوقات( استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية(. 

 مصطلحات البحث

 E-assessment Applicationsتطبيقات التقويم اإللكتروني: 

المتعددة ( بأنها "عملية توظيف ش2009عرفها زاهر )   التعليمية  التعليمية والمادة  الكمبيوتر والبرمجيات  المعلومات وتجهيزات  بكات 
المصادر باستخدام وسائل التقييم لجميع وتحليل استجابات الطالب بما يساعد المعلمين على مناقشة وتحديد تأثيرات البرامج واألنشطة  

 (. 292و كيفية متعلقة بالتحصيل الدراسي" )ص. التعليمية للوصول إلى حكم مقنن قائم على بيانات كمية أ

فية  وتعرفها الباحثة إجرائًيا بأنها: مجموعة من البرمجيات اإللكترونية المناسبة التي يمكن استخدامها في تقويم نواتج تعلم العلوم المعر 
اعها بما يخدم عملية التقويم واألهداف لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة صبيا، وتوظف اإلمكانيات في الشبكات اإللكترونية بأنو 

،    socrative، برنامج   Quizizz المرجوة لتحقيقها في العملية التعليمية التعلمية وفقًا ألسس ومنهجية منظمة وآمنة، مثل برنامج ال
والواجبات المنزلية، بما يساعد  وبعض أداته مثل ملفات اإلنجاز، والمناقشات التفاعلية، وبنوك األسئلة، واألوراق البحثية، والمشروعات، 

متعلقة  كيفية  أو  كمية  بيانات  على  قائم  مقنن  حكم  إلى  للوصول  التعليمية  واألنشطة  البرامج  تأثيرات  وتحديد  مناقشة  على  المعلمين 
 بالتحصيل الدراسي. 

 Learning outcomesنواتج التعلم: 

الحسين ) المعارف والمعلومات والق2020عرفها  أدائها نتيجة الكتسابه ( بأنها "مجموعة  قادًرا على  المتعلم ويكون  التي يحققها  درات 
مجموعة من الخبرات التعليمية في نهاية دراسته لمقرر دراسي أو مرحلة دراسية، وتؤدي إلى تغير في التحصيل الدراسي أو الموقف أو  

 (. 7االتجاهات )ص.

لمعارف التي تمتلكها طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا ويصبحن  وتعرف الباحثة نواتج التعلم المعرفية بأنها: المعلومات وا
 قادرات على معرفتها وتطبيقها نتيجة الكتسابها مجموعة من الخبرات التعليمية في نهاية دراستها لمقرر العلوم. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

دث في العصر الذي عيش فيه؛ ال سيما في ظل التحول الرقمي دخول التكنولوجيا تتأثر المؤسسات التعليمية  المختلفة بالتغيرات التي تح
، وجائحة كوفيد المستجد،  2030في العملية التعليمية التعلمية بدءا من التخطيط للعملية التعليمية انتهاء بالتقويم، وفي ظل رؤية الملكة 

علم لتحقيق التميز واإلبداع، فكان من الضروري التحول من النظام التقليدي األمر الذي تطلب  توظيف تقنيات حديثة في عملية التعليم والت
 إلى نظام اإللكتروني، األمر الذي يحتاج إلى تحديث وتطوير وسائل التعليم والتعلم والعمل على إعادة واستكشاف المعرفة وزيادة المرونة

 ي.في الوقت والمكان لتحقيق األهداف المرجوة من التعليم اإللكترون
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 ماهية التقويم اإللكتروني

التقويم أكثر كفاءة فاعلية، نظراً  التكنولوجيا لجعل  التعليمية التي تعتمد على استخدام  التقويم اإللكتروني من أهم جوانب العملية   يعد 
وتسجيل االستجابات ورصد الدرجات الهتمامه بجميع المتعلمين، باإلضافة إلى استخدامه للتكنولوجيا لعرض البيانات وتوفير المعلومات  

 وكتابة التقارير حول أداء المتعلمين، ولكونه عملية مستمرة ومنظمة هدفها تقويم أداء المتعلمين عن بعد باستخدام الشبكة اإللكترونية،
تهدف إلى تقييم أداء المتعلم عن    ونظرًا ألهمية التقويم التربوي فقد ورد له العديد من التعريفات منها: "العملية المستمرة والمنتظمة التي

 (. 71، ص. 2013بعد استخدام الشبكة اإللكترونية" )الطاهر وعطية، 

( بأنه: نظام تعليمي يسهل الحصول على المعلومة واستخدامه من خالل الوثائق Wentling, et al, 2018كما عرفه وينتلج وآخرون )
األلية ولكي يكون فعال فانه يحتاج إلى أنظمة اتصال عالية التقنية مثل األقمار   اإللكترونية حيث يعتمد على شبكة االتصال والحاسبات

( بأنه "أسلوب حديث يعكس إنجازات 4، ص.1437الصناعية والهواتف النقالة. بينما تم تعريفه من خالل دليل التقويم اإللكتروني )
قيمة ومعنى بالنسبة له فيبدوا كنشاط تعليمي وليست اختبارات   المتعلم ويقيسها في مواقف متنوعة غير تقليدية يعطي فيها مهمات ذات

 يمارس فيها المتعلمين مهارات التفكير العليا". 

وظف وطبقًا لهذه التعريفات فإن التقويم اإللكتروني مجموعة من األساليب واألدوات المناسبة والتي تستخدم في التقويم التربوي التعليمي وت
لكترونية بأنواعها بما يخدم عملية التقويم واألهداف المرجوة لتحقيقها في العملية التعليمية التعلمية وفقًا ألسس اإلمكانيات في الشبكات اإل

  ومنهجية منظمة وآمنة، وُيقدم المعلم التغذية الراجعة الفورية وذلك للحكم على أداء المتعلمين ومدى اكتسابهم للمعلومات والمهارات في
 . مختلف المواد الدراسية

 أهمية التقويم اإللكتروني للمعلم والمتعلم 

التقويم التربوي، حيث يرى القشعمي     التقويم اإللكتروني بشكل عام في زيادة فاعلية وجودة    ,ALgashami, 2010تتمثل أهمية 
p.24)يف األعباء على القائمين بعملية  ( أن التقويم اإللكتروني يعمل على زيادة كفاءة عملية التقويم، وزيادة فعالية العمل اإلداري، وتخف

التقويم اإللكتروني،   التقويم اإللكتروني فيما يلي )دليل   ):  ؛  6، ص. 1437التقويم، باإلضافة إلى توفير الوقت، لذا تتضح أهمية 
Jordan, 2013   

 توفير الوقت والجهد على المعلمين، ويمكنهم من اختبار الطلبة وتخفيف عبء العمل.

 مشكالت التعلم وتسهيل إعداد التقارير والتواصل بين المتعلمين.تحديد 

 ممارسة أساليب متعددة من التقويم اإللكتروني تعكس للمعلم مستوى أداء المتعلم بصورة واضحة. 

من تحسين نوعية  تقديم تغذية راجعة بصورة فورية من المعلم للمتعلم من خالل البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل األخرى والتي تزيد  
 التعلم لدى المتعلم.

 توفير المرونة في اختيار وقت اإلجابة لدى المتعلم، وتقديم اإلجابة الصحيحة الفورية والتغذية والراجعة.
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 خفض الموارد المادية والبشرية في عمليات التصحيح والتحليل. 

 .االحتفاظ بسجالت المتعلمين الخاصة بصورة إلكترونية وسهولة استخدامها

مساعدة المعلم على تقويم الطلبة من خالل تناول أساليب تقويم متعددة تتناسب مع المساق وتتناسب مع اإلجراءات االحترازية في ظل 
 . 19-جائحة كوفيد

 تحديد جوانب القوة والضعف في ممارسات المعلم التدريسية.

 تكوين بنك من األسئلة خاص بالمقرر.

 حصائية لنتائج االختبار. تسهيل عملية إجراء التحليالت اإل

 تكسب المتعلم مهارة حل المشكالت.

 معرفة مستوى أدائه التحصيلي، والكشف عن جوانب القوة والضعف لديه 

 يجعل المتعلم فاعاًل ومرنًا في بناء معارفه وتنمية مهاراته باستمرار.

 كثر من مرة. يخدم التعلم الفردي والتعلم من أجل اإلتقان من خالل تدربه على االختبار أ

 تطبيقات التقويم اإللكتروني 

تتتنوع التطبيقات التي استحدثت في الوقت الحاضر والتي استخدمت في تقويم الطالب إلكترونيًا، وعلى الرغم من ذلك اختلف التربويون 
 ( فيما ما يلي:2020في تصنيفها، ومن أبرز تطبيقات التقويم اإللكتروني ما أشار إليه )العثمان، 

 لعمل ملفات اإلنجاز مميزة للطالب. One Noteيم عن بعد التعل

حيث تتميز بسهولة واجهتها ويمكن تحميلها في األجهزة الذكية   Google Drive-One Drive-Dropboxالتخزين السحابي مثل  
 ومجانتيها، باإلضافة إلى سهولة مشاركات الملفات بين الطالب.

Google Forms-Class Maker-Edmodo   حيث يمكن استخدامه في عمل اختبارات إلكترونية، وتتميز بسرعة التغذية الراجعة
 اإللكترونية للطالب.

 ( من خالل تجميع إنجازات وأعمال الطلبة المرتبطة بالمحتوى الدراسي ومراجعتها وتقويمها من ِقبل المعلم. One Note)ملفات اإلنجاز  

( اإللكترونية  والواجبات  كون  Google Formاالختبارات  خاللها،  في  أو  التعليمية  الفترة  نهاية  في  المتعلم  حققه  ما  لقياس  وذلك   )
عليمية تعلمية مستمرة ومنظمة الهدف منها تقويم أداء المتعلم عن بعد باستخدام الشبكات اإللكترونية، من االختبارات اإللكترونية عملية ت
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خالل إرسال الملف اإللكتروني كمرفق عبر البريد اإللكتروني بحيث يتم اإلجابة عنها من قبل المتعلم وإرسالها للمعلم لتصحيحها وكتابة 
 المالحظات.

( من خالل خرائط المفاهيم اإللكترونية وذلك لقياس مدى قدرة المتعلم على الفهم وحل المشكالت  Simple Mindالخرائط االلكترونية )
 ورؤيته لطبيعة العالقات بين المفاهيم المستخدمة.

بتوجيه من المعلم   التكليفات أو التعيينات وهي توكيل المتعلم ببعض المهام ليقوم بتنفيذها باستخدام برامج وتطبيقات متعددة عبر اإلنترنت
لتفاعلية  وتلقي التغذية الراجعة منه متمثلة في: )أوراق العمل، المناقشات بالسماح للمتعلم بالتعبير عن آرائه وأفكاره عبر البيئة التعليمية ا

 .لتنمية مهارات التفكير لدى المتعلم، نماذج تعليمية تعلمية إلكترونية قائمة على المشاريع التعليمية والبحثية(

التقويم باستخدام األقران من خالل الفصول االفتراضية ومنتديات المناقشة والدردشة اإللكترونية، حيث يكون للمتعلم القدرة على تبادل  
 األدوار في المهام التي قام بها ليقوم بها متعلم آخر.

ني تقويم المتعلم لنفسه بنفسه وهذا ما ُيعرف بالتقويم استخدام االستبانات اإللكترونية وطرح التساؤالت وإجراء االختبارات ذاتيًا وهي تع
الذاتي والذي يعتمد على قدرة المتعلم على الحكم على مدى ما تحصل عليه من معارف ومهارات وفق مؤشرات واضحة ودقيقة بكل 

 صدق وحيادية. 

 العروض التقديمية والمشاركات أثناء الحصص في الفصول االفتراضية. 

 لمفتوح، واالختبارات القصيرة. اختبارات الكتاب ا

 االختبارات الشفوية عن طريق المنصات واألنظمة التعليمية اإللكترونية.

وهو نظام استجابة افتراضي فكرته تكمن في جذب المعلم لطالبه من خالل بناء أنشطة أو تمارين يقوم  SOCRATIVEبرنامج تطبيق  
الطالب بحلها مباشرة، كما أن الميزة التي ُترضي المعلمين هي مشاهدة نتائج استجابة الطالب على الفور مع إمكانية إرسالها على بريدك 

 اإللكتروني. 

المتعددة  : وهو منkahootبرنامج كاهوت   الطالب لمجموعة من األسئلة  باللعب. بحيث يستجيب  التعلم  إلى نظام  صة رقمية تستند 
 ,Bicen & Kocakoyun) الخيارات التي تصمم في أي موضوع أو مادة ما، باستخدام أي لغة ولمستويات مختلفة في الفصول الدراسية.

2018)  

نصة مجانية أنشأتها جوجل، ليتمكن كل من المعلم والطالب بالتواصل  : عبارة عن مGoogle Classroomمنصة الفصل الدراسي  
اإللكتروني، فمن خالل جوجل كالس لم تعد هناك حاجة ألن يكون المعلمين والطالب في نفس المكان، لتوصيل الدروس التعليمية، 

بشكل مجاني لتسهيل      Google Classroomوبالتالي يمكن للمعلم ان يكلف الطالب بأي مهام وواجبات إلكترونيًا، وقد تم إطالق   
كين، التَّعّلم عن ُبعد، وذلك باستخدام التقنيات المتوفرة فيه، والتي من أبرزها: نشر مصادر تعلم إلكترونية للطالب، إدارة الطالب المشار 

  التواصل االجتماعي، طلب تنفيذ التكليفات والمهام، واستالمها وتقييمها، وإرسال الدرجات للطالب.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ربعون السادس وال   العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  آب  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

302 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

، Quiz Maker، برنامج Quizizzباإلضافة إلى العديد من التطبيقات األخرى التي يمكن استخدامها في عملية التقويم مثل برنامج ال 
 ، أوراق العمل التفاعلية والتي لها العديد من المميزات التي تسهم في استخدامها في التقويم.socrativeبرنامج 

 رونيمعوقات استخدامات تطبيقات اإللكت

عد العصر الذي عيش في عصر التقدم والتقيات الحديثة، ومع ذلك بعض المعلمين يعملون على مقاومة هذا التجديد التربوي بشكل 
إليه على أنها  التعليم والنظر  الوعي بمفهوم تكنولوجيا  قلة  إلى  التي تختلف عما عهدوه، ويرجع ذلك  الحديثة  التقنيات  عام، ومقاومه 

التعليم، ويرى )ربيع،  مجموعة من   ( أن من أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق 231، ص.  2006األجهزة واألدوات المستخدمة في 
 تقنيات الحاسوب وشبكات التعليم التي يعتمد عليها التقويم اإللكتروني تتمثل فيما يلي:

دول التي ال يتوفر فيها الكهرباء واإلنترنت بشكل دائم، البنية التحتية والتي تحتاج إلى راس مال ضخم في المرحلة األولى، خاصة في ال
 حيث يجب على المسؤولين توفير معدات أنظمة التقويم اإللكتروني كاملة لإلعداد والتشغيل

 ضعف المعلمين المؤهلين قبل الخدمة بالمهارات الالزمة والتي تمكنهم من استخدام الحاسوب واإلنترنت. 

 في البرمجة والتطبيقات الحاسوبية.قلة وجود الفنيين المتخصصين 

اللغة    قلة البرامج التطبيقية المكتوبة باللغة العربية والتي يمكن االستفادة منها في مجال التقويم، حيث أن ُمعظم األنظمة والبرامج تستخدم
 اإلنجليزية إلعداد بنك األسئلة وصياغة االختبارات اإللكترونية. 

نترنت، ولحل هذه المشكلة يجب على المؤسسات التعليمية توفير مختبرات مجهزة بالكامل مع إمكانية إمكانية الوصول إلى الحاسوب واإل
 الوصول إلى اإلنترنت لهؤالء الطلبة.

 التكلفة الباهظة لتوفير الشبكات واإلنترنت وأجهزة الحاسوب والتطبيقات لتطبيق التقويم اإللكتروني. 

 البرامج الُمستخدمة في التقويم اإللكتروني. انخفاض مستوى األمان في بعض األنظمة و 

من خالل ما سبق يمكن القول إن المعوقات تطبيق التقويم اإللكتروني تنحصر في المعوقات المادية متمثلة في البنية التحتية وشبكات 
ن يمكنهم القيام بعملية التقويم، اإلنترنت وتجهيز المعامل المختلفة، ومعوقات بشرية متمثلة في ضعف الفنيين والمعلمين المؤهلين الذي

معوقات فنية تتمثل في نقص الخبراء والمتخصصين في مجال البرمجة والتقويم اإللكتروني، معوقات اجتماعية تتمثل في اتجاه معظم 
 المعلمين الرافض لعملية التقويم اإللكتروني. 

 نواتج التعلم المعرفية

ثة التي يرمي المعلم إلى تنميتها من خالل العملية التعليمية، حيث تتمثل هذه النواتج في تعد نواتج التعلم المعرفية أحد األركان الثال
كبيرة  المعلومات، والمعارف، والمهارات، والخبرات، التي يلتزم بها المتعلم والتي تمكنه من التواصل مع غيره داخل بيئته، ونظرًا لألهمية ال

( بانها مقدار ما يستوعبه المتعلم من المواد الدراسية المقررة 69، ص.2001عرفها محمد )  لها فقد ورد لها العديد من التعريفات؛ حيث
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( بأنها  31، ص. 2009عليهم ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها في امتحان أخر العام وذلك من واقع الكشوف. كما عرفها زيان )
 بية أو مجموعة معينة من المواد. قدرة الطالب علي المعرفة أو الفهم في مادة دراسية أو تدري

( نواتج التعلم في المعارف والمهارات والمعلومات والقدرات التي يحققها المتعلم ويكون قادًرا على  5، ص. 2019ويرى الزبون وعواملة )
لك المهارات والخبرات أدائها نتيجة اكتسابه مجموعة معينة من الخبرات التعليمية من خالل مقرر دراسي أو مرحلة دراسية، حيث تؤدي ت

 إلى تغيير في التحصيل الدراسي، أو في المواقف واالتجاهات التي يتخذها هذا الشخص. 

المعرفة والفهم  السعودية في ثالثة مجاالت وهي  العربية  المملكة  للمؤهالت في  الوطني  التعلم وفق ما ورد في اإلطار  وتتمثل نواتج 
ا المتعلم، وهي في مجملها تمثل جوانب مرتبط بالمعرفة النظرية وجانب مهاري معرفي مرتبط والمهارات والقيم التي يتوقع أن يكتسبه

 بتطبيق المعرفة، وجانب مرتبط بالمهارات الشخصية والتي تساعد الفرد على النجاح والعمل وفيما يلي وصفًا ملخصًا لهذه النواتج اعتماداً 
 ( 11، ص. 2020والتدريب،  على اإلطار الوطني للمؤهالت )هيئة تقويم التعليم

بين   المعرفة: ويقصد بها المعرفة العميقة الواسعة باإلضافة إلى الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والعمليات واإلجراءات، فهمًا يجمع
 نوع المعرفة وعمقها واتساعها. 

معين  مواقف  في  المعرفة  بتطبيق  المرتبطة  اإلدراكية  المهارات  وتتضمن  حل  المهارات:  ومهارات  التفكير،  مهارات  إلى  باإلضافة  ة، 
 المشكالت المختلفة، والمهارات العملية والحركية. 

القيم وتتضمن ما يرتضيه المتعلم من مبادئ ومعايير تحدد سمات شخصيته وتوجهه للنجاح في الحياة والعمل والمهنة، وتشمل القيم  
 س وغيرها من القيم المختلفة.واألخالق واالستقاللية واتخاذ القرار والثقة بالنف

 من خالل ما سبق يمكن القول أن مجاالت نواتج التعلم تتمثل في:

م، المجال المعرفي مجال والذي يتضمن العديد من األنواع المختلفة من األنشطة الفكرية والمعرفية، عالوة على القدرات العقلية لدى المتعل
لومات واستدعائها عند الحاجة إليها، باإلضافة إلى مدى قابلية الفرد على الفهم والتحليل  لذا فهو يتمثل في مقدرة الفرد على حفظ المع

 والتطبيق بشكل عام.

المجال المهاري والذي يتضمن مقدرة المتعلم في استخدام األدوات واألجهزة المستخدمة في البيئة التعليمية بسرعة ودقة عالية، عالوة  
 يم والتركيب، ببساطة هي كافة المهارات اليدوية التي يجيدها الفرد.على مدى براعته في الرسم والتصم

هذا المجال يتضمن بشكل أساسي معاني القيم الحقيقية والمشاعر اإلنسانية ومدى مقدرة المتعلم على إظهار الحب والتقدير باإلضافة  
 .إلى حب االستطالع بشكل عام

 أهمية تنمية نواتج التعلم المعرفية

يه أن لنواتج التعلم أهمية كبيرة في نجاح العملية التعليمية، فصياغه نواتج التعلم بدقة وبشكل محدد يكون له أثر كبير على  مما ال شك ف
 (. 11- 8، ص. 2020المعلم وعلى المتعلم وعلى المؤسسة التعليمية على حد سواء كما يلي: )الحسين، 
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يسهم في اكتساب طالبه لنواتج التعلم المقصودة بعيداً عن العشوائية، والتركيز على  بالنسبة للمعلم: فهي تساعده على تنظيم أعماله بما  
ن األولويات المهمة بما يتناسب مع احتياجات الطالب، واختيار المعلم لمحتوى المقرر الدراسي، وتحديد االستراتيجيات التعليمية التي تمك 

التعليمية التي تحقق األهداف، واختيار أساليب التقويم الموضوعية والمالئمة المتعلم من اكتساب النواتج المقصودة، وتحديد األنشطة  
 لتحديد نواتج التعلم 

بالنسبة للمتعلم: فهي تساعده على تحقيق تعلم أفضل حيث توجه جميع الجهود نحو اكتساب المتعلم لنواتج التعلم المقصودة باإلضافة  
المعلم والمتعلم، كما تساعده على التقويم الذاتي وتطوير األداء في ضوء قواعد موضحة،    إلى التعاون النشط الذي تتركه هذه النواتج بين

وزيادة معدالت األداء، باإلضافة إلى تنميه مستويات التفكير العليا في سبيل إنجاز المهام المرجوة، أيضًا زيادة فرص النجاح الكتساب 
 نواتج التعلم المنشودة.

: فانه عند تحديد نواتج التعلم يتم ضمان الجودة الشاملة لتلك المؤسسة، وتوحيد جهود العاملين نحو تحقيق بالنسبة للمؤسسات التعليمية
القوة حيث يتم   التعلم المحددة، وتحديد نقاط  األهداف المحددة سلفا واالطمئنان على تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتها في ضوء نواتج 

 ار معين توفير فرص العمل أو الفرص المتكافئة بين الطالب في المؤسسات المختلفة. تدعيمها، ونقاط الضعف ليتم عالجها في إط

( إلى التعرف 2014وقد تعددت الدراسات التي تناولت التقويم اإللكتروني وواقع تطبيقاته في الحقل التربوي؛ حيث هدفت دراسة زغلول )
لكتروني بالجامعات العربية من حيث االستخدام والصعوبات، وقد استخدمت على واقع استخدام أدوات التقويم اإللكتروني في نظم التعلم اإل

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وصممت استبانة إلكترونياً أتيحت على صفحات الجامعات العربية، وقد استجابة لها عينة بلغ عددها  
صلت النتائج إلى أن التخصصات النظرية هي األعلى  ( عضو هيئة التدريس، حيث تناولت هذه الدراسة كافة التخصصات، وقد تو 570)

%، وأشارت النتائج إلى أن أعلى أدوات التقويم   27%، بين التخصصات العملية نسبه    73استخدامًا ألدوات التقويم اإللكتروني بنسبة  
 لتقويم الذاتي وتقويم األقران والمحاكاة.اإللكتروني  استخدامًا تمثلت في االختبارات اإللكترونية واألبحاث والتقارير بينما اقلها في ا

دراسة هدفت إلى التعرف على شعور الطالب بالرضا عن     (Tomljanovic & Polic, 2015 )كما اجري تملين تومليانوفيتش وبوليس
 وسائل التقويم اإللكتروني المستخدمة في عمليه التعلم، وقناعتهم بمساهمة التقويم اإللكتروني في تعلمهم، والتعرف على صالحية التقويم 

الطال بين  الفرق  على  والتعرف  التقليدي،  الورقي  التقويم  كبديل عن  وقد  اإللكتروني وموثوقيته  اإللكتروني،  التقويم  تجاه  ب والطالبات 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع المعلومات وتحليلها لتحقيق أهداف البحث، وقد تكونت عينه الدراسة  

ضا الطالب عن استخدام  ( طالب وطالبة من مختلف التخصصات واستخدمت استبيان كأداة، وجاءت النتائج التي تشير إلى ر 133من )
وسائل التقويم اإللكتروني في التعلم، باإلضافة إلى أنها ساعدت على تحسين نتائج التعلم، كما أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير  

 الجنس.

ليـة التعلـيم أكثـر  ( هدفت إلى تقصى دور التقـويم اإللكتروني في جعل عمLafuente, et al, 2015أيضًا دراســــة الفوينتي وآخــــران  )
،  وضوحًا؛ وذلك بالكشف عن أثـر التغذيـة الراجعة، واستخدمت الدراسة منهج دراسـة الحالــة؛ وذلــك بأســلوب الــسيناريوهات المتناقضة 

لذهاب والنظر والمنتديات اإللكترونية للتواصـل مع الطالب بشكل غير متزامن مـن خـالل صفحات المناقشة والحوار، وأتاحت للمعلمين ا
في مشاركة كل طالب في أي وقت من األوقات، وتم ربط الطالب بالبريد اإللكتروني لتقديم التغذيـة الراجعـة لهـم،  وتوصلت الدراسة إلى  

التقويم اإللكترونـي تسهم في زيادة تفاع التقـويم  اإللكتروني، وأن عملية  الصدق، والثبات عن طريق عملية  ل  تحقق درجة كبيرة من 
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المتعلمين مع بعضهم، وتقبل وجهات النظر، كما أشارت النتائج إلى أن التغذية الراجعة المقدمـة عبـر البريـد اإللكتروني بصورة فورية 
 تزيد من تحـسين نوعية التعلم لدى الطالب. 

البالك بورد بالكليات اإلنسانية ( معرفة واقع استخدام أعضاء هيئه التدريس في جامعة حائل لنظام  2016وقد تناولت دراسة الشمري )
والعملية، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع المعلومات وتحليلها لتحقيق أهداف البحث، وقد تكونت  

ام نظام البالك ( من أعضاء هيئة التدريس واستخدمت استبيان كأداة تكونت من جزء األول يتعلق بمستوى استخد284عينه الدراسة من )
ام  بورد، والجزء الثاني يتعلق به المعوقات استخدام نظام البالك بورد، وقد أشارت النتائج إلى أن قدرات أعضاء هيئة التدريس لواقع استخد

 هذا النظام كانت مرتفعة، بينما كانت الدرجة الكلية للمعوقات التي تحول دون استخدامه منخفضة. 

للتعرف على تصورات وأراء طالب الجامعة السعودية اإللكترونية تجاه استخدام التقويم (Alsadoon, 2017) وجاءت دراسة السعدون  
ع اإللكتروني ومدى مالئمة هذا النوع من التقويم في عمليه التعليم والتعلم، وقال استخدمت الدراسة المنهج الوصفي واالستبيان كأداة لجم

وقد بينت النتائج وجود رضا عن تطبيق التقويم اإللكتروني في عملية التعليم والتعلم ترجع إلى  طالبًا،    88البيانات، وقد بلغت العينة  
اسع وجود التغذية الراجعة السريعة قبل البرنامج وعدالة وموثوقية النتائج كما أشارت النتائج إلى أن تطبيق التقويم اإللكتروني على مدى و 

 ز في االختبارات لبعض الطالب. في جميع المقررات قد يساعد على عدم التحي

( فقد هدفت إلى الكشف عـن واقـع استخدام أدوات التقـويم اإللكترونـي لـدى معلمي الدراسـات االجتماعيـة  2017أما دراسة الحبردي )
تطويرها، واستخدمت الدراسة  والوطنيـة بالمرحلــة الثانويــة بمدينــة الريــاض، والصعوبات التي تحـول دون اسـتخدامها، ووضع تصور مقترح ل

ة المنهج الوصفي المـسحي، وكانـت األداة المناسبة هي االستبانة، وتكون مجتمع الدراسة مـن جميـع معلمـي الدراسـات االجتماعية والوطني
أن واقع استخدام أدوات ( معلمًا، وقد كشفت الدراسة  207بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض بالمدارس الحكومية واألهلية، وبلـغ عددهم ) 

التقويم اإللكتروني ككل يشير إلى درجة اسـتخدام متوسـطة، فـإن صعوبات استخدام أدوات التقويم اإللكتروني ككل يشير إلى درجة صعوبة 
تماعيـة والوطنيـة عاليـة. كمـا توصلت الدراسة إلى تصور مقترح لتفعيـل استخدام أدوات التقـويم اإللكترونـي لـدى معلمي الدراسـات االج

 بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض.

( دراسة هدفت إلى التعرف على درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحلة المتوسطة في  2019كما أجرى العنزي )
، وتم استخدام االستبيان كأداة، وتكونت محافظه حفر الباطن ألدوات التقويم اإللكتروني، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

( معلم، وقد أظهرت النتائج  أن درجه تقدير معلم الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة المتوسطة في محافظة  34عينة الدراسة من ) 
نجاز اإللكتروني حفر الباطن الستخدامهم أدوات التقويم اإللكتروني حصلت على تقدير متوسط، وعلى مستوى المجال حصل ملف اإل

ومجال االختبارات اإللكترونية على تقدير مرتفع، باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقدير أفراد العينة 
 لدرجة استخدامهم ألدوات التقويم اإللكتروني تعزي لمتغير المؤهل العلمي والدورات اإللكترونية وسنوات الخبرة.

التعليم األساسي 2020ي وأخرون )كما أجرى الريام التقويم اإللكتروني في مدارس  ( دراسة هدفت إلى التعرف على تحديات تطبيق 
بسلطنة عمان في ظل جائحه كرونا من وجهة نظر المعلمين، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، حيث تم استخدام االستبيان كأداة 

الدراسة من ) التقنية والفنية من أهم ( م319للدراسة، وتكونت عينة  المتعلقة بالناحية  النتائج إلى أن التحديات  علم ومعلمة، وأظهرت 
بالمعلمين   التحديات التي تواجه تطبيق التقويم اإللكتروني، تاليها التحديات المالية، ثم التحديات المتعلقة بالطلبة، وأخرها التحديات المتعلقة
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المعلمين والمعلمات حول أهمية تحديات تطبيق التقويم اإللكتروني وعدم االختالفات بين   والمعلمات ووجود اختالف بين وجهتي نظر
 وجهات نظر المعلمين حول التخصص. 

 اإلجراءات المنهجية للبحث

 منهج البحث

ات وبيانات ( بأنه "منهج يعتمد عليه في الحصول على معلوم2008استخدم هذا البحث المنهج الوصفي المسحي، الذي ُيعرفه قنديلجي )
دقيقة ووافية عن الواقع االجتماعي أو الظواهر أو المجتمع أو األحداث أو األنشطة لوصف تلك الظاهرة أو النشاط والحصول على  
حقائق ذات عالقات بشيء ما أو مؤسسة، باإلضافة إلى تحديد وتشخيص الحاالت التي تشتمل أو تحدث فيها المشكالت التي تحتاج 

نات المطلوبة، باإلضافة إلى التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية"؛ وقد تم استخدام هذا المنهج لمناسبة لتحقيق أهداف البحث إلى إدخال التحسي
 المتمثلة في الحصول على معلومات وبيانات دقيقة حول واقع استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم

 المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا.  المعرفية لدى طالبات

 مجتمع البحث وعينته 

تمثل مجتمع البحث في جميع معلمات العلوم بمدارس التعليم بالمرحلة المتوسطة الممارسين للتدريس من جميع التخصصات بإدارة تعليم 
 ( معلمة.292صبيا في المملكة العربيَّة السعوديَّة، البالغ عددهم ) 

( معلمة تم اختيارهن بطريقة العينة العشوائية البسيطة )كتبت أسماء المجتمع كاماًل في أوراق 128هذا البحث من )  فيما تألفت عينة
ووضعت في قارورة وتم االختيار من بينها(؛ وقد تم تطبيق أداة البحث عليهن إلكترونًيا، من خالل تحويل االستبيان إلى شكل إلكتروني 

 ول التالية توضح خصائص عينة البحث وفق متغيري المؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة.باستخدام نماذج جوجل؛ والجدا

 1جدول 

 توزيع عينة البحث بحسب المؤهل العلمي

 النسبة المئوية التكرار المؤهل 

 % 87.5 112 بكالوريوس  

 % 12.5 16 ماجستير فأعلى

 % 100 128 المجموع
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 2جدول 

 توزيع عينة البحث بحسب عدد سنوات الخبرة 

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 % 22,65 29 سنوات  5أقل من  

 % 35.15 45 سنوات 10إلى -6من

 % 42.18 54 سنوات فأكثر 10

 % 100 124 المجموع

 أداة البحث

تمثلت أداة جمع البيانات في هذا البحث في استبيان للكشف عن واقع استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في   
 تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا، باإلضافة إلى استخدام نتائج تطبيق المقياس في التحقق

 اإلجابة عن أسئلته. من فروض البحث و 

وقد تم إعداد الصورة األولية الستبيان االتجاه من خالل االطالع على بعض األدبيات و البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة   
)الروقي،   البحث ومنها:  (؛ حيث تم صياغة بنود االستبيان في صورة 2019؛  العنزي،  2020؛ الريامي وآخران،  2017بموضوع 

ية قصيرة تصف سلوًكا واحًدا تستجيب عليه المعلمة، وقد روعي عند صياغة عبارات االستبيان أن تتفق مع أهدافه وطبيعته عبارات سلوك
(  3( عبارة فرعية تندرج تحت ثالثة )34من ناحية والمحور الذي تنتمي إليه من ناحية أخرى، وتكون االستبيان في صورته األولية من )

( عبارة، ودرجة استخدام معلمات العلوم 12ر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تعليم العلوم وعدد عباراته )محاور رئيسة هي: درجة تواف 
( عبارات، وصعوبات )معوقات( استخدام تطبيقات التقويم 10لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم وعدد عباراته )

 ( عبارة.12م المعرفية وعدد عباراته )اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلو 

وبالنسبة لتقدير درجات معلمات العلوم على االستبيان، فقد تم وضع أسلوب تقدير األداء في ضوء خمس مستويات؛ حيث   
ل فيه درجة االستجابة إلى األوزان النسبية )مرتفع جدا يأخذ الدرجة   رتفع يأخذ  ، م5اعُتِمد على مقياس »ليكرت« الخماسي، الذي ُتحوَّ

 (. 1؛ منخفض جدا يأخذ الدرجة  2؛ منخفض يأخذ الدرجة 3، متوسط يأخذ الدرجة  4الدرجة  

 الصدق الظاهري لالستبيان )صدق المحكمين(

بعد إعداد االستبيان في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في مجال المناهج وطرق   
العامة، ومدى مناسبة عبارات  العام لالستبيان، وتعليماته  الشكل  فيما يخص  آرائهم  التعرف على  تم  التعليم؛ حيث  التدريس وتقنيات 

مدى مناسبة صياغة عبارات االستبيان للمحاور الثالثة المتضمنة به، وكذلك سالمة العبارات من االستبيان ألهدافه والغرض منه، و 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ربعون السادس وال   العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  آب  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

308 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

الناحية العلمية؛ ووفًقا آلراء ومالحظات السادة المحكمين تم إعادة صياغة بعض العبارات الفرعية، كما تم حذف عبارتين من المحور 
(  30من المحور الثالث، ليصبح االستبيان جاهزا  للتطبيق االستطالعي مكونا من )األول، بينما تم حذف عبارة المحور الثاني، وعبارة 

( عبارات، كما اشتمل محور 10عبارة فرعية؛ بحيث تكون اشتمل محور درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تعليم العلوم على )
( عبارات، في حين اشتمل محور صعوبات 9م نواتج تعلم العلوم على )درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقوي

 ( عبارة. 12)معوقات( استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية على )

 االتساق الداخلي لعبارات االستبيان

لدى  لتحديد االتساق الداخلي لعبارات استبيان واقع استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية  
( من معلمات العلوم من مجتمع البحث نفسه، ثم 30طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا ُطبِّق على عينة استطالعية بلغت )

معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة فرعية والدرجة الكلية لالستبيان، وبين درجة كل عبارة الدرجة الكلية للمحور تم حساب  
، ويمكن توضيح  SPSSالذي تنتمي إليه وبين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان من خالل برنامج الحزمة اإلحصائية  

 ذلك بالجداول التالية: 

   3ل جدو 

معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة فرعية والدرجة الكلية الستبيان واقع استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني 
 ( 30في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا )ن=

 المحور الثالث  المحور الثاني  المحور األول 

 م
االرتباط بالدرجة 

 الكلية 
االرتباط  
 بالمحور

 م
بالدرجة  االرتباط 

 الكلية 
االرتباط  
 بالمحور

 م
بالدرجة  االرتباط 

 الكلية 
االرتباط  
 بالمحور

1 0,579 0.544 11 0,674 0.872 20 0,730 0.684 

2 0.640 0.595 12 0.638 0.842 21 0.593 0.653 

3 0.622 0.567 13 0.732 0.839 22 0.451 0.509 

4 0.723 0.847 14 0.717 0.833 23 0.420 0.478 

5 0.557 0.869 15 0.641 0.797 24 0.462 0.650 

6 0.540 0.838 16 0.458 0.739 25 0.414 0.491 

7 0.591 0.844 17 0.739 0.742 26 0.427 0.594 
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8 0.736 0.828 18 0.704 0.813 27 0.520 0.759 

9 0.533 0.675 19 0.508 0.747 28 0.704 0.675 

10 0.800 0.839    29 0.649 0.741 

      30 0,451 0.645 

( أن ثمة ارتباًطا طردًيا بين العبارات الفرعية وبين الدرجة الكلية الستبيان واقع استخدام معلمات العلوم لتطبيقات 3يتضح من الجدول )
التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا، حيث تراوحت بين ) -   0,414التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج 

هي معامالت ارتباط تتراوح بين المتوسطة، والكبيرة، بينما تراوحت معامالت ارتباط درجات عبارات المحور األول مع الدرجة  (، و 0,800
(، كما تراوحت معامالت ارتباط درجات عبارات المحور الثاني مع الدرجة الكلية للمحور 0.869-0.544الكلية للمحور األول بين )

ذلك تراوحت معامالت ارتباط درجات عبارات المحور الثالث مع الدرجة الكلية للمحور الثالث بين (، ك0.872- 0.739الثاني بين )
(، وجميعها معامالت ارتباط مقبولة، كما تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل محور والدرجة الكلية 0.759- 0.478)

 لالستبيان كما هو مبين بالجدول اآلتي: 

    4جدول 

ارتباط بيرسون بين درجة كل محور والدرجة الكلية الستبيان واقع استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في  معامالت   
 ( 30تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا م )ن=

 معامل االرتباط  الدرجة الكلية  عدد العبارات  المحور

 0.718 50 10 توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تعليم العلوم درجة 

درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم 
 نواتج تعلم العلوم المعرفية

9 45 0,805 

تعلم  نواتج  تقويم  في  اإللكتروني  التقويم  تطبيقات  استخدام  صعوبات 
 العلوم المعرفية 

11 55 0.854 

الجدول )  له؛ حيث 4بقراءة  الكلية  المتضمنة باالستبيان االتجاه والدرجة  الرئيسة  الثالثة  المحاور  ( يتضح أن ثمة ارتباًطا طردًيا بين 
(، وهي معامالت ارتباط كبيرة؛ وبذلك أصبح استبيان واقع استخدام معلمات العلوم 0,854-  0,718تراوحت معامالت االرتباط لها بين ) 

يقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا م يتمتع بدرجة عالية من لتطب
 االتساق الداخلي. 
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 ثبات درجات االستبيان 

ستبيان ككل وثبات  للتحقق من ثبات درجات االستبيان، تم استخدام معامل »ألفا كرونباخ« لحساب معامل ثبات عبارات اال  
 ( يوضح ذلك:  5محاوره الثالثة؛ والجدول )

 5جدول 

لبات معامل ثبات ألفا كرونباخ الستبيان واقع استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طا 
 ( 30المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا )ن=

 معامل الثبات  الدرجة الكلية  العبارات عدد  المحور

 0.931 50 10 درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تعليم العلوم 

درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم 
 نواتج تعلم العلوم المعرفية

9 45 0,930 

التقويم   تطبيقات  استخدام  تعلم صعوبات  نواتج  تقويم  في  اإللكتروني 
 0.930 55 11 العلوم المعرفية 

 0.967 150 30 االستبيان ككل

النتائج الموضحة بالجدول رقم )  الثالثة لالستبيان؛ حيث بلغت على  5باستقراء  الثبات جاءت مرتفعة للمحاور  ( اتضح أن معامالت 
(، وهو ما يؤكد ثبات درجات االستبيان، وبذلك أصبح  0.967لالستبيان ككل )( في حين بلغت  0.930،  0.930،  0.931الترتيب )

 محاور رئيسة.   3( عبارة فرعية موزعة على  30في صورته النهائية جاهًزا للتطبيق الميداني على عينة البحث األساسية؛ حيث تألف من )

 نتائج البحث 

 تحقُّق من صحة فروضه، ويمكن بيان ذلك على النحو التالي: تناول هذا الجزء عرًضا للنتائج المرتبطة بأسئلة البحث وال

لدى  أواًل: اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث، ونصه: ما درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية  
(  128االستبيان على عينة اشتقت من المجتمع بلغت )  طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا؟ ولإلجابة عن هذا السؤال، ُطبِّق

ة من معلمات العلوم بإدارة تعليم صبيا، ثم ُحِسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عبارة فرعية، ولتحديد مستوى كل عبار 
الحدود الدنيا والعليا( المستخدم لتحديد درجة  من تلك العبارات، اعُتِمد مقياس ليكرت الخماسي؛ ولتحديد طول خاليا المقياس الخماسي )

=  5/ 4(، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي )4=1-5عبارات المقياس، تم حساب المدى )
تحديد الحد األعلى  (، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس ) أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح(؛ وذلك ل0.8

؛ مرتفع 3.4-2.61، متوسط "2.6- 1.81"، منخفض "1.8- 1لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا في المقياس )منخفض جدا "
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"(، كما تم تحديد درجة االتجاه ككل، ولكل محور رئيس من خالل حساب المدى وطول الخلية لكل 5-4.21"؛ مرتفع جدا "4.2- 3.41"
 الجدول التالي:  فئة كما هو موضح ب

 6جدول 

تقدير درجة واقع استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة  
 بإدارة تعليم صبيا ككل ولكل محور على حدة وفق مقياس ليكرت الخماسي

 المحاور
الدرجة  
 الصغرى 

الدرجة  
 العظمى

 المدى 
طول 
 الخلية 

 فئات المقياس الخماسي

منخفض  
 مرتفع جدا مرتفع  متوسط  منخفض  جدا 

 18- 10 8 40 50 10 األول
18.01 -

26 
26.01 -

34 
34.01 -

42 
42.01 -

50 

 7.2 36 45 9 الثاني
9 -

16.2 
16.21 -
23.4 

23.41 -
30.6 

30.61 -
37.8 

37.81 -
45 

 8.8 44 55 11 الثالث
11 -

19.8 
19.81 -
28.6 

28.61 -
37.4 

37.41 -
46.2 

46.21 -
55 

االستبيان  
 ككل

30 150 120 24 30 -54 
54.01 -

78 
78.01 -

102 
102.01 -

126 
126.01 -

150 

ل إليها من خالل الجدول التالي:    ويمكن توضيح النتائج التي ُتوصِّ

 7جدول 

المتوسطات الحسابية وانحرافاتها المعيارية الستجابات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا على عبارات محور درجة  
 ( 128توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تعليم العلوم )ن= 
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 المتوسط  العبارات  م
االنحراف 
 المعياري 

 درجة االتجاه

1 
تطبيقات التقويم اإللكترونية ومنها: االستبانات   تتنوع أساليب التقويم في

اإللكترونية وطرح التساؤالت وإجراء االختبارات الذاتية، وأوراق العمل، 
 واالختبارات الموضوعية، والمقالية. 

 مرتفع  0.9461 3.89

2 
تتوافر بالمدارس شبكة إنترنت عالية الجودة تمكن من استخدام تطبيقات 

 التقويم االلكتروني. 
 منخفض  1.0516 1.89

 منخفض  0.8927 1.92 تتوافر أجهزة الحاسوب الالزمة الستخدام تطبيقات التقويم اإللكترونية 3

 متوسط  1.0993 2.93 الشفوية التفاعلية. تسمح تطبيقات التقويم اإللكتروني بإجراء االختبارات   4

5 
تيسر استخدام تطبيقات   (Google Site)تتوافر منصات رقمية مثل  

 التقويم اإللكترونية. 
 متوسط  1.1388 2.79

6 
يتوافر مواقع ويب تشاركية مثل"ويكي" كأداة تقويم داعمة لملفات اإلنجاز 

 اإللكترونية. 
 متوسط  1.1552 2.75

 مرتفع  1.0228 3.41 بنوك األسئلة المفتوحة كأداة لتقويم نواتج التعلم. تتوافر  7

 متوسط  1.0847 3.27 تتيح تطبيقات التقويم اإللكترونية استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية. 8

 مرتفع  0.9639 3.62 تتوافر الواجبات اإللكترونية بتطبيقات التقويم اإللكتروني المتنوعة.  9

10 
والمقابالت تسمح   المناقشات  بإجراء  اإللكترونية  التقويم  تطبيقات 

 التفاعلية. 
 متوسط  1.1322 3.03

 متوسط  8.0587 29.54 المتوسط الحسابي للمحور األول 

( أن معظم عبارات محور درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تعليم العلوم وقعت ضمن  7يتضح من النتائج المعروضة بالجدول )
فئتي مرتفع، ومتوسط، كما لم تأتي أي عبارة ضمن فئتي )منخفض جدا، ومرتفع جدا(؛ حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين 

( ونصهما )تتوافر بالمدارس 3؛  2(، بينما وقعت العبارتين رقم ) 1.1552- 0.9461معيارية تراوحت بين )( وبانحرافات  2.75-3.89)
شبكة إنترنت عالية الجودة تمكن من استخدام تطبيقات التقويم االلكتروني، وتتوافر أجهزة الحاسوب الالزمة الستخدام تطبيقات التقويم 

الم فئة منخفض؛ حيث بلغت  الترتيب )اإللكترونية( ضمن  لها على  الحسابية  (، وبانحراف معياري بلغ على  1.92؛  1.89توسطات 
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(، وتشير االنحرافات المعيارية الموضحة إلى تجانس استجابات معلمات العلوم على جميع عبارات محور 0.8927؛  1.0516الترتيب )
 درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تعليم العلوم. 

(، وبانحراف معياري 29.54الحسابي العام لمحور درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تعليم العلوم ككل )كما بلغ المتوسط  
(؛ حيث يدل االنحراف المعياري المحسوب على عدم التفاوت بين متوسطات درجات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة 8.0587)

ر، والتجانس بينها، كما يقع المتوسط الحسابي المحسوب لمحور درجة توافر تطبيقات التقويم تعليم صبيا في درجات عبارات هذا المحو 
اإللكتروني في تعليم العلوم ضمن فئة )متوسط(؛ وهذا يشير إلى أن معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا يرون أن توافر  

 بدرجة متوسطة من وجهة نظرهن.تطبيقات التقويم اإللكتروني في تعليم العلوم جاء 

وفي ضوء ما تم عرضه أمكن اإلجابة على السؤال األول للبحث ونصه: ما درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج 
يم نواتج التعلم التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا؟ بأن درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقو 

  المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا جاءت بدرجة متوسطة.

لدرجة  وقد ُتعزى النتيجة السابقة للعديد من األسباب أبرزها: أن معلمات العلوم يرون أنه ما زالت تطبيقات التقويم اإللكتروني لم تتوافر با
دارة تعليم صبيا، على الرغم من االهتمام الملحوظ بأساليب وأدوات التقويم اإللكتروني في اآلونة الكافية بمدارس المرحلة المتوسطة بإ

األخيرة، وقد يعزي السبب في ذلك إلى الضعف الملحوظ في اهتمام بعض المدارس بالعمل على توفير شبكة إنترنت مجانية عالية الجودة 
كتروني، أو قد يعود السبب في ذلك إلى ضعف قناعة بعض قيادات المدارس بأهمية تمكن المعلمات من استخدام تطبيقات التقويم االل

تطبيقات التقويم اإللكتروني في عملية التقويم مقارنة بالطرق التقليدية، مما قد يؤدي إلى ضعف اهتمام إدارات المدارس بتوفير العدد  
لكترونية؛ فعلى الرغم من توافرها إال أنها ما زالت قليلة وال تغطي أعداد  الكافي من أجهزة الحاسوب الالزمة الستخدام تطبيقات التقويم اإل

الطالب، كما أن تطبيقات التقويم اإللكتروني الخاصة بإجراء االختبارات الشفوية التفاعلية قد تكون غير مفعلة أو غير متوافرة بدرجة  
( التي تيسر استخدام تطبيقات التقويم اإللكترونية، Google Site)عالية، كما يوجد بعض القصور في التركيز على المنصات الرقمية مثل  

باإلضافة إلى ضعف اهتمام إدارات التعليم وقيادات المدارس ومشرفي العلوم بالعمل على توفير مواقع ويب تشاركية مثل"ويكي" كأداة 
 نية استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية.تقويم داعمة لملفات اإلنجاز اإللكترونية، وضعف توفير تطبيقات التقويم اإللكترو 

ومن خالل االطالع على الدراسات والبحوث السابقة، تبين للباحثة عدم وجود أي دراسة تناولت درجة توافر تطبيقات التعليم اإللكتروني 
إللكتروني إال أنها ركزت على  في تقويم نواتج التعلم، على الرغم من تركيز بعض الدراسات على تقصي واقع استخدام تطبيقات التقويم ا

 درجة توظيف المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس لها، وكذلك معوقات أو تحديات استخدامها. 

تج  ثانًيا: اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث، ونصه: ما درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نوا
طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا؟ ولإلجابة عن هذا السؤال، ُحِسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات   التعلم المعرفية لدى

ل إليها من خالل الجدول التالي:   المعيارية لكل عبارة فرعية، ويمكن توضيح النتائج التي ُتوصِّ
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 8جدول 

معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا على عبارات محور درجة المتوسطات الحسابية وانحرافاتها المعيارية الستجابات   
 (128استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية )ن=

 المتوسط  العبارات  م
االنحراف 
 المعياري 

 درجة االتجاه

1 
مثل   اإللكترونية  التقويم  تطبيقات  بعض   Quizizz  ،Quizأوظف 

Maker    ،socrative  ،live worksheet  ،Plickers وغيرها  ،
 لتقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية. 

 متوسط  1.1503 3.08

2 
اإلنجاز  ملف  لتطوير  كأداة  اإللكترونية  والمنصات  المدونات  أوظف 

 اإللكتروني. 
 متوسط  1.1170 3.1

 متوسط  1.2501 3.25 أستخدُم ملف اإلنجاز اإللكتروني لتجميع أعمال الطالب. 3

 مرتفع  0.9015 3.57 استخدم الواجبات اإللكترونية لتقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية.  4

5 
أجرى مناقشات ومقابالت إلكترونية مع الطالب من خالل المنتديات 

 والمنصات اإللكترونية.
 متوسط  1.0574 2.87

6 
األسئلة   بنوك  تطوير  في  اإللكترونية  التقويم  تطبيقات  أستخدُم 

 اإللكترونية. 
 متوسط  1.044 3.03

 متوسط  0.9939 3.14 استخدم بنوك األسئلة المفتوحة كأداة لتقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية.  7

8 
اإللكترونية أستخدم أوراق العمل البحثية التفاعلية كأحد أساليب التقويم 

 لتقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية. 
 متوسط  0.9140 3.19

 متوسط  0.9845 3.3 أكلف الطالب بمشروعات عبر تطبيقات التقويم اإللكترونية 9

 متوسط  7.6966 28.57 المتوسط الحسابي للمحور الثاني 

( أن معظم عبارات محور درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم  8يتضح من النتائج المعروضة بالجدول )
نواتج تعلم العلوم المعرفية وقعت ضمن فئة متوسط، كما لم تأتي أي عبارة ضمن فئات )منخفض جدا، ومنخفض، ومرتفع جدا(؛ حيث  

(، بينما وقعت العبارة رقم  1.2501-0.9140( وبانحرافات معيارية تراوحت بين )3.3-2.87ابية لها بين )تراوحت المتوسطات الحس
( ونصها )استخدم الواجبات اإللكترونية لتقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية( ضمن فئة مرتفع؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لها على  4)
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(، وتشير االنحرافات المعيارية الموضحة إلى تجانس استجابات معلمات العلوم 9015.  0(، وبانحراف معياري بلغ )3.57الترتيب )
 على جميع عبارات محور درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية.

ات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية  كما بلغ المتوسط الحسابي العام لمحور درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيق
(؛ حيث يدل االنحراف المعياري المحسوب على عدم التفاوت بين متوسطات درجات 7.6966(، وبانحراف معياري )28.57ككل )

ا، كما يقع المتوسط الحسابي لمحور معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا في درجات عبارات هذا المحور، والتجانس بينه 
درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية ضمن فئة )متوسط(؛ وهذا يشير إلى أن  

ويم اإللكتروني في تقويم نواتج  معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا يرون أن درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التق
 تعلم العلوم المعرفية جاء بدرجة متوسطة من وجهة نظرهن.

وفي ضوء ما تم عرضه أمكن اإلجابة على السؤال الثاني للبحث ونصه: ما درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني 
توسطة بإدارة تعليم صبيا؟ بأن درجة استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة الم

  اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا جاءت بدرجة متوسطة.

النتيجة السابقة للعديد من األسباب أبرزها: أن معلمات العلوم بإدارة التقويم    وقد ُتعزى  التعلم تطبيقات  تعليم صبيا يرون أن استخدام 
اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالباتهن يساعدهن على توفير الوقت والجهد، ويمكنهن من اختبار الطالبات بسهولة،  

د التقارير والتواصل بين الطالبات، وتخفيف عبء العمل الملقى على عاتقهن، كما يساعدهن على تحديد مشكالت التعلم وتسهيل إعدا
وكذلك تعكس للمعلمة مستوى أداء الطالبة بصورة واضحة وسهلة، مع سهولة تقديم تغذية راجعة بصورة فورية من المعلمة للمتعلمة من 

تتسم بالمرونة في اختيار خالل البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل األخرى والتي تزيد من تحسين نوعية التعلم لدى الطالبات، كما أنها  
وقت اإلجابة لدى الطالبات، وتقديم اإلجابة الصحيحة الفورية والتغذية والراجعة، كما أنهن يرون خفض الموارد المادية والبشرية في  

ى تقويم عمليات التصحيح والتحليل، واالحتفاظ بسجالت الطالبات الخاصة بصورة إلكترونية وسهولة استخدامها، مساعدة المعلمات عل
الطالبات من خالل تناول أساليب تقويم متعددة، إال أنه على الرغم من كل ما سبق فإن درجة استخدام معلمات العلوم لتلك التطبيقات  
التعلم، أو لضعف برامج  البنية التحتية الالزمة لتوظيفها في تقويم نواتج  لم تصل إلى المستوى المطلوب؛ وذلك بسبب ضعف توافر 

مهنية لتدريبهن على استخدامها في عملية تقويم نواتج التعلم المعرفية، أو لضعف اهتمام إدارات المدرسة بضرورة توظيفها بشكل التنمية ال
 متزايد في عملية التعليم، أو لوجود اتجاهات سلبية من قبل أولياء األمور أو الطالبات نحوها. 

( التي أشارت إلى أن واقع استخدام معلمي الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة 2017وقد اتفقت النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة الحبردي )
نزي  بالمرحلــة الثانويــة بمدينــة الريــاض ألدوات التقويم اإللكتروني ككل جاء بدرجة استخدام متوسـطة، كما اتفقت مع نتيجة دراسة الع

جتماعية والوطنية للمرحلة المتوسطة في محافظة حفر الباطن الستخدامهم ( التي أشارت إلى أن درجة تقدير معلم الدراسات اال2019)
 أدوات التقويم اإللكتروني حصلت على تقدير متوسط.

( التي بينت أن قدرات أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل في استخدام  2016بينما اختلفت النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة الشمري )
 يات اإلنسانية والعملية كانت مرتفعة. نظام البالك بورد بالكل
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ثالًثا: اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث، ونصه: ما معوقات استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم 
ُحسِ  السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة  صبيا؟  تعليم  بإدارة  المتوسطة  المرحلة  طالبات  لدى  المعرفية  التعلم  الحسابية نواتج  المتوسطات  بت 

ل إليها من خالل الجدول التالي:   واالنحرافات المعيارية لكل عبارة فرعية، ويمكن توضيح النتائج التي ُتوصِّ

 9جدول 

المتوسطات الحسابية وانحرافاتها المعيارية الستجابات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا على عبارات محور صعوبات  
 ( 128استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية )ن=

 المتوسط  العبارات  م
االنحراف 
 المعياري 

 درجة االتجاه

1 
التقويم   تطبيقات  مع  التعامل  في  المعلمات  بعض  مهارات  ضعف 

 اإللكتروني. 
 متوسط  0.9400 3.32

2 
تعطل األجهزة، والبرمجيات أثناء استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني 

 من جانب المعلمات، أو الطالبات. 
 مرتفع  0.8873 3.5

3 
للمعلومات في ظل وجود االختراق  الحماية األمنية  انخفاض مستوي 

 المعلوماتي. 
 متوسط  0.9639 3.37

4 
كيفية   توضح  التي  اإلرشادية  األدلة  التقويم  نقص  تطبيقات  استخدام 

 اإللكتروني. 
 مرتفع  0.9343 3.84

5 
تطبيقات  استخدام  على  الخدمة  وأثناء  قبل  المعلمات  تدريب  ضعف 

 التقويم اإللكتروني. 
 مرتفع  1.1683 3.57

 مرتفع جدا 0.8463 4.26 قلة عدد أجهزة الحاسب الستخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني.  6

7 
توافر   تطبيقات ندرة  الستخدام  الالزمة  باإلنترنت  االتصال  خدمات 

 التقويم اإللكتروني. 
 مرتفع جدا 0.9157 4.25

 مرتفع  1.0929 3.54 ارتفاع تكلفة إنتاج تطبيقات التقويم اإللكتروني المقننة. 8

9 
وجود اتجاهات سلبية لدى مديري المدارس نحو جدوى تطبيقات التقويم 

 اإللكتروني. 
 متوسط  1.0195 3.12
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 المتوسط  العبارات  م
االنحراف 
 المعياري 

 درجة االتجاه

 مرتفع  0.9410 3.89 قلة الفنيين والمتخصصين في البرمجة والتطبيقات الحاسوبية.  10

 مرتفع  0.9385 3.67 ندرة تطبيقات التقويم اإللكترونية باللغة العربية. 11

 مرتفع  7.7267 40.38 المتوسط الحسابي للمحور الثالث 

معظم عبارات محور صعوبات استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم ( أن 9يتضح من النتائج المعروضة بالجدول )
العلوم المعرفية وقعت ضمن فئات )متوسط، ومرتفع، ومرتفع جدا(، كما لم تأتي أي عبارة ضمن فئات )منخفض جدا، ومنخفض(؛ حيث 

( بين  لها  الحسابية  المتوسطات  )( وبانحرافات معياري4.26- 3.12تراوحت  بين  االنحرافات 1.1683- 0.8873ة تراوحت  (؛ وتشير 
المعيارية الموضحة إلى تجانس استجابات معلمات العلوم على جميع عبارات محور صعوبات استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في  

 تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية. 

تطبيقات استخدام  صعوبات  لمحور  العام  الحسابي  المتوسط  بلغ  ككل   كما  المعرفية  العلوم  تعلم  نواتج  تقويم  في  اإللكتروني  التقويم 
(؛ حيث يدل االنحراف المعياري المحسوب على عدم التفاوت بين متوسطات درجات معلمات 7.7267(، وبانحراف معياري )40.38)

كما يقع المتوسط الحسابي لمحور صعوبات   العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا في درجات عبارات هذا المحور، والتجانس بينها،
لة  استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية ضمن فئة )مرتفع(؛ وهذا يشير إلى أن معلمات العلوم بالمرح

ج تعلم العلوم المعرفية جاء بدرجة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا يرون أن صعوبات استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نوات
 مرتفعة من وجهة نظرهن.

وفي ضوء ما تم عرضه أمكن اإلجابة على السؤال الثالث للبحث ونصه: ما معوقات استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني 
صبيا؟ بأن معوقات استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم 

  اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا جاءت بدرجة مرتفعة. 

رفي ومعلمات العلوم نحو جدوى  وقد ُتعزى النتيجة السابقة للعديد من األسباب أبرزها: وجود اتجاهات سلبية لدى مديري المدارس ومش
تطبيقات التقويم اإللكتروني في عملية التعليم بوجه عام والتقويم بوجه خاص، أو وجود قصور في اهتمام مسؤولي وإدارات المدارس، 

على إيجاد  ومشرفي العلوم، بتذليل الصعوبات التي تحد من استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في عملية التقويم، وضعف تركيزهم  
سبل وحلول للتغلب عليها والعمل على تحسين استخدام المعلمات لها مثل: تعطل األجهزة، والبرمجيات أثناء استخدام تطبيقات التقويم 
اإللكتروني من جانب المعلمات، أو الطالبات، ونقص األدلة اإلرشادية التي توضح كيفية استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني، وضعف 

التقويم تدري الحاسب الستخدام تطبيقات  أجهزة  اإللكتروني، وقلة عدد  التقويم  استخدام تطبيقات  الخدمة على  قبل وأثناء  المعلمات  ب 
ة  اإللكتروني، وندرة توافر خدمات االتصال باإلنترنت الالزمة الستخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني، قلة الفنيين والمتخصصين في البرمج

 حاسوبية. والتطبيقات ال
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( التي أشارت إلى صعوبات استخدام أدوات التقويم اإللكتروني من وجهة 2017وقد اتفقت النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة الحبردي ) 
نتيجة    عنظر معلمي الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة بالمرحلــة الثانويــة بمدينــة الريــاض ككل يشير إلى درجة صعوبة عاليـة، كما اتفقت م

( التي أظهرت أن التحديات المتعلقة بالناحية التقنية والفنية والتحديات المالية، والتحديات المتعلقة بالطلبة، 2020دراسة الرياني وآخرون )
 والتحديات المتعلقة بالمعلمين والمعلمات جاءت بدرجة كبيرة،  

التي أشارت نتيجتها إلى أن الدرجة الكلية لمعوقات استخدام  (  2016في حين اختلفت نتيجة هذا البحث مع نتيجة دراسة الشمري )
 أعضاء هيئه التدريس في جامعة حائل لنظام البالك بورد بالكليات اإلنسانية والعملية جاءت بدرجة منخفضة.

ابات معلمات العلوم حول رابًعا: اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث، ونصه: إلى أي درجة يؤثر متغير الخبرة التدريسية في استج
بط واقع استخدامهن لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا؟ وارت 

درجات   ( بين متوسطاتα= 0.05هذا السؤال بالفرض الصفري األول للبحث ونصه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
لدى  معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا حول واقع استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية 

 طالباتهن تعزى إلى متغير الخبرة التدريسية.

سنوات؛   5ت عدد سنوات الخبرة )أقل من وللتأكُّد من وجود فروق ُتعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة بين معلمات العلوم من ذوا 
 One-Wayسنوات فأكثر(، تم تفريغ االستجابات وتحليلها إحصائًيا باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي )  10سنوات؛    10- 6من  

ANOVA باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية )SPSS.والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل إليها ، 

 10جدول 

قيم )ف( الناتجة عن اختبار تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة اإلحصائية لمتوسطات درجات معلمات العلوم بإدارة تعليم صبيا 
  على محاور استبيان واقع استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية في ضوء متغير عدد 

 ( 128رة )ن=سنوات الخب

 مصدر التباين محاور االستبيان 
مجموع  

 المربعات 
درجة  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات  

 ρالداللة  قيمة )ف( 

 المحور األول  

 6.728 2 13.456 بين المجموعات

0.102 
0.903 

 غير دالة 
 125 8234.26 داخل المجموعات 

65.874 
 127 8247.71 المجموع

 المحور الثاني  
 118.788 2 237.57 بين المجموعات

2.038 
0.135 

 58.285 125 7285.64 داخل المجموعات  غير دالة 
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 مصدر التباين محاور االستبيان 
مجموع  

 المربعات 
درجة  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات  

 ρالداللة  قيمة )ف( 

 127 7523.21 المجموع

 المحور الثالث 

 10.062 2 20.124 بين المجموعات

0.166 
0.87 

 غير دالة 
 125 7562.11 داخل المجموعات 

60.497 
 127 7582.24 المجموع

 االستبيان ككل

 102.232 2 204.456 بين المجموعات

0.488 
0.615 

 غير دالة 
 125 26205.5 داخل المجموعات 

209.64 
 127 26409.9 المجموع

بإدارة تعليم صبيا لتطبيقات باستقراء النتائج المعروضة بالجدول السابق اتضح أن قيمة اختبار )ف( الستبيان واقع استخدام معلمات العلوم  
( بلغت  المتوسطة ككل  المرحلة  لدى طالبات  المعرفية  العلوم  تعلم  نواتج  تقويم  في  اإللكتروني  دالة  0,488التقويم  (، وهي قيمة غير 

(،  0,05( وهي أكبر من مستوى الداللة المفروضة )0.615)  SPSS( باستخدام برنامج  pإحصائًيا؛ حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة )
 كما بلغت قيمة اختبار )ف( للمحاور الثالثة الرئيسة )درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تعليم العلوم، ودرجة استخدام معلمات

نواتج   العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية، وصعوبات استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم
(، وجميعها قيم غير دالة إحصائًيا؛ حيث بلغت قيم الداللة المحسوبة 0.166؛  2.038؛  0.102تعلم العلوم المعرفية( على الترتيب )

(، وبذلك 0,05(، وجميعها أكبر من مستوى الداللة المفروضة )0.847؛  0.135؛  0.903لها على الترتيب )  SPSSباستخدام برنامج  
سنوات؛   10-6سنوات؛ من    5بين متوسطات درجات معلمات العلوم من ذوات عدد سنوات الخبرة )أقل من    يتضح عدم وجود فروق 

 سنوات فأكثر(، في استبيان  واقع استخدام معلمات العلوم بإدارة تعليم صبيا لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم   10
 ككل، وللمحاور الثالثة الرئيسة على حدة. المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة 

 =αوفي ضوء ما تم عرضه تم قبول الفرض الصفري األول للبحث ونصه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 
روني في ( بين متوسطات درجات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا حول واقع استخدام تطبيقات التقويم اإللكت0.05

ي  تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالباتهن تعزى إلى متغير الخبرة التدريسية، وبذلك تم اإلجابة عن السؤال الرابع للبحث ونصه: إلى أ
التعلم درجة يؤثر متغير الخبرة التدريسية في استجابات معلمات العلوم حول واقع استخدامهن لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج  

المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا؟ بأنه ال يوجد أي تأثير لمتغير عدد سنوات الخبرة التدريسية في استجابات 
ة معلمات العلوم حول واقع استخدامهن لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدار 

 تعليم صبيا. 
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ويمكن ارجاع هذه النتيجة إلى تشابه كل من معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا من ذوي عدد سنوات الخبرة  
سنوات فأكثر( في قناعتهن الشخصية ألهمية استخدام تطبيقات التعليم اإللكتروني بوجه    10سنوات،    10-6سنوات، من  5)أقل من  

واتج تعلم العلوم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة؛ حيث  أصبحت الوسائل التقنية مثل الهاتف، والحاسوب خاص في تقويم ن
( المتنوعة مثل  اإللكترونية  التقويم  المحسوب وتطبيقات    kahoot, Google Classroom, Quizizzالمحمول، واإلنترنت، واللوح 

SOCRATIVE,   لمات والطالبات على حد سواء، مما سهل من توظيف تطبيقات التقويم اإللكتروني (، أكثر توافرا مع كل من المع
بمدارس المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا، من خالل تبادل المعلومات، والواجبات، واألنشطة، والتواصل في أي وقت وأي مكان دون  

لتطبيق لدى المعلمات دون وجود اختالف أو تعارض بينهن، قيود مسبقة، ومن ثم أصبح هناك شبه إجماع على أهمية هذا النوع من ا
كما قد يرجع السبب في ذلك إلى اعتماد المعلمات على نفس طرق واستراتيجيات التدريس بشكل كبير؛ حيث تركز المعلمات على نقل 

ة نظر المعلمات حول لتطبيقات وشرح المعلومات والمعارف للطالبات باستخدام نفس تقنيات التقويم، وقد يرجع السبب في تشابه وجه
التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة في إلى تشابه ظروف العمل ونوع التدريب الذي 

وجد فروق كبيرة في  يتلقونه من فترة ألخرى لتدريبهم ولتوعيتهم بكيفية استخدام وتوظيف تلك التطبيقات في عملية التقويم؛ حيث ال ت
اإلجراءات المتبعة للنهوض بمستوى المعلمات في استخدام تلك التطبيقات، باإلضافة إلى تشابه السلوكيات المتبعة من قبل المعلمات 

لى  في االهتمام بتعلم طرق توظيفها في تقويم نواتج تعلم العلوم، كما أن االلتحاق بالدورات التدريبية المخصصة لتدريب المعلمات ع
استخدامها متاحة لجميع المعلمات دون تمييز وهو ما يكون إجماعا وتطابقًا في وجهات نظرهن حول أهمية استخدامها في عملية التقويم،  
 وبذلك فإن عامل الخبرة كان محايدا ليس له تأثير، وهذا يعني أن الخبرة التدريسية لدى معلمات العلوم بمدارس المرحلة المتوسطة بإدارة

صبيا ال تشكل تأثيًرًا فاًعاًل وحاسًمًا على رؤيتهن حول استخدام تطبيقات التعليم اإللكتروني بوجه خاص في تقويم نواتج تعلم العلوم   تعليم
 سنوات فأكثر. 10سنوات، أو  10- 6سنوات، أو من  5المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة، سواء كانوا من ذوي الخبرة أقل من 

( التي أشارت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  2019النتيجة مع نتيجة دراسة العنزي )وقد اتفقت هذه  
تقدير أفراد عينة الدراسة من معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحلة المتوسطة في محافظة حفر الباطن لدرجة استخدامهم ألدوات  

 سنوات الخبرة. التقويم اإللكتروني تعزي لمتغير عدد

خامًسا: اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة البحث، ونصه: إلى أي درجة يؤثر متغير المؤهل العلمي في استجابات معلمات العلوم 
صبيا؟ حول واقع استخدامهن لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم  

( بين متوسطات α= 0.05وارتبط هذا السؤال بالفرض الصفري الثاني للبحث ونصه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
درجات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا حول واقع استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في ت تقويم نواتج التعلم 

 طالباتهن تعزى إلى متغير التخصص العلمي. المعرفية لدى

وللتأكُّد من وجود فروق ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي بين معلمات العلوم من الحاصالت على )البكالوريوس، وماجستير فأعلى(،   
( باستخدام برنامج الحزمة One-Way ANOVAتم تفريغ االستجابات وتحليلها إحصائًيا باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي )

 ، والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل إليها. SPSSاإلحصائية 

 11جدول 
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قيم تحليل التباين ومستوى الداللة اإلحصائية لمتوسطات درجات معلمات العلوم بإدارة تعليم صبيا على محاور استبيان واقع استخدام  
 ( 128تروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية في ضوء متغير المؤهل العلمي )ن=معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللك

 المتوسط  العدد  المجموعة  محاور االستبيان 
االنحراف 
 المعياري 

 درجة الحرية  قيمة »ت«
الداللة  

 ρالمحسوبة 

 المحور األول 
 7.9471 29.84 112 بكالوريوس 

1.120 126 
0.265 

 8.778 27.43 16 فأعلىماجستير  غير دالة 

 المحور الثاني 
 7.6221 28.78 112 بكالوريوس 

0.806 126 
0.422 

 8.3096 27.12 16 ماجستير فأعلى غير دالة 

 المحور الثالث 
 8.0003 39.93 112 بكالوريوس 

1.739 126 
0.085 

 4.4721 43.5 16 ماجستير فأعلى غير دالة 

 االستبيان ككل
 14.4781 98.57 112 بكالوريوس 

0.132 126 
0.896 

 14.4659 98.06 16 ماجستير فأعلى غير دالة 

(، وهي قيمة غير دالة إحصائًيا؛ 0.132( يتضح أن يتضح أن قيمة )ت( لالستبيان ككل بلغت )11باستقراء النتائج الواردة بالجدول رقم )
(، في  α=0.05(، وهي أكبر من مستوى الداللة المفروضة )0.896)  SPSS حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة باستخدام برنامج  

ور الثالثة لالستبيان )درجة توافر تطبيقات التقويم اإللكتروني في تعليم العلوم، ودرجة استخدام معلمات العلوم  حين بلغت قيمة )ت( للمحا
لم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية، وصعوبات استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تع

ال على  المعرفية(  )العلوم  المحسوبة 1.739؛  0.806؛  1.120ترتيب  الداللة  قيمة  بلغت  إحصائًيا؛ حيث  دالة  غير  قيم  (، وجميعها 
(، وهو α=0.05(، وجميعها أكبر من مستوى الداللة المفروضة )0.085؛  0.422؛  0.265على الترتيب )  SPSS باستخدام برنامج   

هل العلمي  بين معلمات العلوم عينة البحث في استبيان واقع استخدام معلمات ما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا ُتعزى لمتغير المؤ 
ى  العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم العلوم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة ككل ولمحاوره الثالثة كل عل

( بين α= 0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )حدة، وفي ضوء ذلك تم قبول الفرض الصفري الثاني للبحث ونصه: ال
متوسطات درجات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا حول واقع استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج  

سؤال الخامس للبحث ونصه: إلى أي درجة التعلم المعرفية لدى طالباتهن تعزى إلى متغير التخصص العلمي؟ كما تم اإلجابة عن ال
التعلم  نواتج  تقويم  في  اإللكتروني  التقويم  لتطبيقات  استخدامهن  العلوم حول واقع  في استجابات معلمات  العلمي  المؤهل  يؤثر متغير 

في استجابات معلمات العلوم  المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا؟  بأنه ال يوجد أي تأثير لمتغير المؤهل العلمي  
 حول واقع استخدامهن لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا. 
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ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أن متغير المؤهل العلمي ال يغير من وجهة نظر معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة   
سطة؛  بإدارة تعليم صبيا حول واقع استخدامهن لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تحقيق نواتج تعلم العلوم المعرفية لدى طالبات المرحلة المتو 

حيث إن النسبة األكبر من معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا مؤهلهن العلمي بكالوريوس، هذا التفاوت الكبير في  
، كان له أثر في الحد من تأثير التطور في المستوى التعليمي بالدراسات العليا لدى معلمات العلوم؛ مخاصة إذا تم تدريب معلمات العدد

العلوم مختلفي المؤهل على نفس البرامج التدريبية مما يجعل مستواهم متقاربا، كما قد يرجع ذلك إلى تشابه في برامج اإلعداد بكليات 
كة العربية السعودية، والتي تتشابه إلى حد كبير في المقررات األكاديمية والتربوية، مما يؤدي وجود هذه الدرجة من الواقع التربية بالممل

المتشابه، بالرغم من اختالف مؤهالتهن، كما قد يعزو السبب في ذلك إلى أن معلمات العلوم على اختالف مؤهالتهن العلمية يعملن في  
يمية سويًا؛ فالمؤهل العلمي ال ُيسهم في حصول بعض المعلمات على بعض الصالحيات التي تختلف عن  نفس ظروف البيئة التنظ

المعلمات األخريات، فجميعهن لديهن نفس الصالحيات، كما أن العائد المادي بين المعلمات ال يختلف اختالفًا جوهريًا باختالف المؤهل  
ترتبط بمستوى تعليمي معين، كما أن نوعية الواجبات الملقاة على عاتق المعلمات، كل   العلمي، والعالقات االجتماعية بين المعلمات ال

ذلك قد يجعل معلمات العلوم على اختالف مؤهالتهن يحاولون االلتزام بإجراءات تدريسية تسهم في نقل وتوصيل المعلومات للمتعلمين 
التقويم اإللكتروني، كما أن تطبيقات التقويم اإللكتروني أصبحت متاحة    من خالل التعليم اإللكتروني وتقنياته المختلفة ومنها تطبيقات

للجميع حتى المتعلمين على اختالف مراحل التعليم، كما أن منها ما هو مجاني، وما هو باللغة العربية، كما أن إجراءات التدريب عليها 
ات العلوم دون استثناء، كل هذا ساهم في عدم وجود فروق ليست معقدة، وهو ما ساهم في سرعة وسهولة استخدامها من قبل جميع معلم

ذات داللة إحصائية في وجهة نظرهن حول واقع استخدامهن لتطبيقات التقويم اإللكتروني في تحقيق نواتج تعلم العلوم المعرفية لدى  
 طالبات المرحلة المتوسطة باختالف متغير المؤهل العلمي 

( التي أشارت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  2019دراسة العنزي )  وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة    
تقدير أفراد عينة الدراسة من معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحلة المتوسطة في محافظة حفر الباطن لدرجة استخدامهم ألدوات  

 التقويم اإللكتروني تعزي لمتغير المؤهل العلمي.

 صيات التو 

 من خالل تحليل نتائج البحث يوصي بما يلي:

عقد ندوات ومؤتمرات لتوعية مسؤولي التعليم ومديري المدارس ومعلمي ومعلمات العلوم وأولياء األمور والطالب بأهمية استخدام تطبيقات 
 التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم بوجه عام ونواتج تعلم العلوم بوجه خاص. 

تبصير مسؤولي وقيادات التعليم بإدارات التعليم على مستوى المملكة بوجه عام، وإدارة تعليم صبيا بوجه خاص بأهم المتطلبات )البنية 
 العام. التحتية( الالزمة لتوظيف تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم، وتوجيههم إلى العمل على توفيرها بكافة مدارس التعليم  

بصير مسؤولي وقيادات التعليم بإدارات التعليم على مستوى المملكة بوجه عام، وإدارة تعليم صبيا بوجه خاص بأهم صعوبات توظيف ت
 تطبيقات التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج التعلم، وتوجيههم إلى إيجاد حلول لها.
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ا المتوسطة بإدارة تعليم صبيا على  العلوم بالمرحلة  التعلم المعرفية  تدريب معلمي  التقويم اإللكتروني في تقويم نواتج  ستخدام تطبيقات 
 . 2030وتعميمها على نواتج التعلم األخرى في ضوء متطلبات التحول الرقمي بالمملكة وفق رؤية 

ظمة خاصة  تشجيع الشركات والمؤسسات في االتصاالت على التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم لخدمة المجتمع من خالل تكوين أن
 إلنتاج تطبيقات التقويم اإللكتروني وبخاصة عبر األجهزة النقالة لسهولة توافرها بين الطالب. 

 تضمين دليل المعلم الذي تم إعداده من وزارة التعليم على تطبيقات التقويم اإللكتروني لتبصرة المعلمين بها وتشجيعهم على استخدامها. 

المهنية لمعلمي ومعلمات العلوم إلى ضرورة تكثيف البرامج والدورات التدريبية الخاصة بتدريب المعلمين توجيه القائمين على برامج التنمية  
 على استخدام تطبيقات التطبيق اإللكتروني في عملية التقويم.

يم اإللكتروني بوجه عام،  توجيه أنظار القائمين على برامج اإلعداد المهني بكليات التربية بضرورة االهتمام بتضمين أدوات وأساليب التعل
 وتطبيقات التقويم اإللكتروني بوجه خاص ببرامج إعداد معلمي ومعلمات العلوم.

 المقترحات 

 في ضوء ما أسفر عنه هذا البحث من نتائج، يقترح إجراء البحوث التالية مستقبال: 

 ات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية. فاعلية تطبيقات التقويم اإللكتروني في تنمية مهارات الثقافة الرقمية لدى طالب

 فاعلية تطبيقات التقويم اإللكتروني في تنمية الدافعية لإلنجاز لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

ي تحقيق نواتج تعلم العلوم لدى  دراسة اتجاهات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة نحو استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني ووسائله ف
 طالبتهن. 

 العالقة بين استخدام معلمات العلوم لتطبيقات التقويم اإللكتروني والمهارات الحياتية لدى طالبات المرحلة المتوسطة.

 بية السعودية.  دراسة تقويمية لمهارات استخدام تطبيقات التقويم اإللكتروني لدى معلمات العلوم بالمرحلة الثانوية بالمملكة العر 

 المراجع 

 أوال: المراجع العربية

(. أساليب التقويم المرحلــي اإللكترونــي بــالمقررات المفتوحة المـصدر واسـعة االلتحـاق وأثرها في الدافعية 2016أحمد، إيناس السيد. )
جامعـة الملك سعود. دراسات عربية في التربية وعلم    لإلنجـاز، وتنميـة مهارات استخدام أنظمة إدارة المحتـوى لدى طالبات الدراسات العليـا

 . 66_  17(،  76الـنفس، )

(. واقع استخدام أدوات التقويم اإللكتروني لدى معلمـي الدراسـات االجتماعيـة والوطنية بالمرحلة  ٢٠١٧الحبردي، صالح بـن عبـد هللاا. ) 
 جستير(. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.الثانويـة بمدينـة الرياض وتصور مقتـرح لتطويرهـا. )رسالة ما
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 (. نواتج التعلم في المؤسسات التعليمية. مكتبة الملك فهج الوطنية. 2020الحسين، عبد الكريم حسين عبد هللاا. )

_   401(،  32الجامعي، )دراسات فـي التعليم   (. ملفـات اإلنجاز اإللكتروني وتحـسين العمليـة التعليمية.  ٢٠١٦خليفة، زينب محمـد. )  
421 . 

 (. تكنولوجيا التعليم المعاصر الحاسوب واإلنترنت. مكتبه المجتمع العربي.2006ربيع، هادي مشعان. )

(. تحديات تطبيق التقويم اإللكتروني في مدارس التعليم األساسي بمحافظة  2020الريامي، حمد؛ وأحاجي، خالد؛ وكداي، عبد اللطيف. )  
في   الباطنة  )جنوب  كورونا  جائحة  ) COVID-19ظل  التربوي،  والبحث  للتقييم  المغربية  المجلة  المعلمين.   نظر  وجهة  من   )4  ،)

257 _287 . 

 .(. المقررات اإللكترونية: تصميمها ـ إنتاجها ـ نشرها ـ تطبيقها ـ تقويمها. عالم الكتب2009زاهر، الغريب إسماعيل. )

استخدام أدوات التقويم اإللكتروني في نظم التعليم اإللكتروني في الجامعات العربية من وجهة نظر (. واقع  2014زغلول، إيمان حسن. )
 . 40_  1(، 45أعضاء هيئة التدريس. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، )

 (. دليل إعداد الخطة البحثية وكتابة الرسائل العلمية في التربية. عالم الكتب.2009زيان، فكري. )

م(. أثر برنامج التقويم اإللكتروني )برنامج كاهوت( كنموذج على زيادة دافعية طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد  2019الزيد، حنان. ) 
 . 509-527(،  34الرحمن. مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، )

 تجويد نواتج التعلم في التعليم العام. جامعة اإلمام عبد الرحمن فيصل. (. تصور مقترح ل2019الزيون، أحمد وعواملة، عبد هللاا. )

(. واقع استخدام نظام البالك بورد في جامعة حائل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. )دكتوراه غير 2016الشمري، وليد سعود.)
 منشورة(، كليه التربية، جامعه اليرموك. 

 (. جودة التعليم اإللكتروني رؤية معاصرة. دار الجامعة الجديدة.2012لبديع. )الطاهر، رشيدة السيد وعطية، رضا عبد ا 

(. أثـر استخدم التقويم البنائي اإللكتروني على التحصيل الدراسـي واألداء المهارى لطالب الصف الثاني 2014عافية، حسام عبـدالرحيم. ) 
 ورة(، معهد البحـوث والدراسـات التربوية، جامعة القاهرة.الثانوي الصناعي في مادة الحاسـب. )رسـالة ماجـستير غير منش

 https://cutt.us/az8Z6 .مايو(. أدوات القياس والتقويم اإللكترونية. تعليم جديد  12،  2020العثمان، عبد الرحمن بن علي بن حمد. )

لبديل على التحسين والتواصل وخفض قلق الرياضيات لدي تالميذ المرحلة االبتدائية. ورقة  (. فعليه التقويم ا2014العرابي، محمد سعد. )
 مقدمة إلى المؤتمر الرابع، جامعه اإلسكندرية. القاهرة.

)القياس والتقويم (. استخدام التقنيــة الحديثــة في التقويم والقياس التربوي والنفـسي. اللقـاء الـسنوي العاشـر  2002العطرجي، عبدهللاا مراد. )
 . 710_  692(،  10التربوي والنفسي(. )
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(.واقع استخدام معلمي اللعة العربية ألساليب التقويم البديل في المرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة اللغات 2011عفانة، عطية أحمد .) 
 زة.الدولية في قطاع غزه في االتجاهات الحديثة. )رسالة ماجستير(. الجامعة اإلسالمية، غ

 (. التقويم التربوي البديل. دار الفكر العربي. 2007عالم، صالح الـدين محمـود. )

(. درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحلة المتوسطة في محافظة حفر الباطن ألدوات  2019العنزي، خالد حمد. )
 . 79_59 (،19)3التقويم اإللكتروني. مجلة العلوم التربوية والنفسية،

(. دليل التقويم اإللكتروني. 1437عين بوابة التعليم الوطنية. )
https://idarainfo.net/gyadah/wthaeq/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%

D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D
8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A.pdf 

ب خالد  )الغمالس،  هللاا.  عبد  العزيز. 2020ن  عبد  بن  سطام  األمير  جامعة  جامعتي،  صحيفة  بعد.  عن  التقويم   .)
https://cutt.us/04GMq 

 لتوزيع.(. البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية وااللكترونية. دار المسيرة للنشر وا2010قندليجي، عامر إبراهيم. )

(. دراسة لضبط الضغوط النفسية في ضوء االتجاه الديني وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدي طلبة المرحلة  2001محمد، صابر السيد. ) 
 الثانوية. )رسالة ماجستير غير منشورة(، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعه عين شمس. 

م، قاعة  ٢٠١٢ديسمبر  4_2معايير القبول في مؤسسات التعليم العالي في الفتـرة مـن  (. 2012المؤتمر الـدولي األول للقيـاس والتقـويم. )
 الملـك فيـصل للمؤتمرات، الرياض.

(. قياس نواتج التعلم. 2012المؤتمر الدولي الثـاني للقيـاس والتقـويم. )
ttps://www.eyeofriyadh.com/ar/events/details/2nd-international-conference-on-assessment-

evaluation 

 (. اإلطار الوطني للمؤهالت المملكة العربية السعودية. 2020هيئة تقويم التعليم والتدريب. )
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Abstract: 

This research aimed to identify the degree of availability of e-assessment applications, their usage, the obstacles of assessing 

the cognitive outcomes among middle school students in Sabya Education Department. The research also targeted revealing 

the impact of the teaching experience variables and scientific specialization. To meet such an end, the descriptive survey 

method was used. The research community consisted of all the science teachers in the middle stage in the Education 

Department of Sabya (totaling 292); the random sample of the research consisted of (128) female teachers. A questionnaire 

consisting of (30) phrases was developed for fulfilling the research objectives. The results of the research indicated that the 

degree of availability of e-assessment applications of cognitive science learning outcomes was medium (the arithmetic mean 

was 29.53); the degree of science teachers' use of e-assessment applications for assessing cognitive outcomes was moderately 

high (the arithmetic mean was 28.57). As for the obstacles of using e-assessment applications of cognitive outcomes, they 

were high (the arithmetic mean was 40.38). There are no differences can be attributed to the educational qualification variable 

or the years of experience in responses of science teachers. The research recommended that the education officials and leaders 

in education departments in the Kingdom in general, and the Education Department of Sabya in particular, provide the 

requirements (infrastructure) needed to employ e-assessment applications and overcome the obstacles that limit their use in 

assessing cognitive outcomes in science.  
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