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ى الذا التقييم ات ا م تنمية ي و لك التقييم منصات توظيف رفاعلية
ا نحو م ا واتجا ام ا قبل التعليم بمؤسسات ودة ا فر  قلدى

مر محمد   السيد
ب س، التد وطر املنا رقسم رق جامعة بية ال   .                     زلية

ي و لك يد   eg.edu.azhar@208.ElsaiedMarie  :ال

ص   :امل

التقيـــيم ات ــا م تنميــة ـــ ــي و لك التقيــيم منـــصات توظيــف فاعليــة قيـــاس ــ إ البحــث رــدف

ــــا نحو م ــــا واتجا ــــودة ا فــــر لــــدى ــــام ا قبــــل التعلــــيم بمؤســــسات ى اختبــــار،قالــــذا تــــم و

فر عينة من بلغـتقالعينة مقـصودة قـة بطر التعليميـة املعـادى ة بـادا ـودة أعـضاء) 30(را مـن

ا م أ من ان لنتائج البحث وتوصل ودة، ا ـ:قفر ـي و لك التقيـيم منصات فاعلية ثبوت

ــ يــة التجر البحــث عينــة لــدى ــام ا قبــل التعلــيم بمؤســسات ى الــذا التقيــيم ات ــا م رتنميــة

التقيـيم متطلبات ىتحقيق وجـود،الـذا مـع ى، الـذا التقيـيم ات ـا م بطاقـة تحليـل نتـائج ربحـسب

ــي و لك التقيــيم توظيــف نحــو البحــث عينــة ــات اتجا ــ احــصائيا دالــة ق فــر
ً

وجــود،و وأيــضا
ً

البحث ى ادا تطبيق نتائج ن ب موجبة تباطية ا ى(رعالقة الذا التقييم ات ا م مقيـاس–ربطاقة

الب) تجــاه القيــاس البحـــثـــ عينــة لـــدى م،عـــدى الـــال ب التـــد تــوف ة بـــضر البحـــث ــ زوأو ر ور

منـــصات ـــ ع ى الـــذا التقيـــيم ـــام بم لإلضـــطالع ـــام ا قبـــل التعلـــيم بمؤســـسات ـــودة ا قلفـــر

قبـــل التعلـــيم مؤســـسات مـــن ـــ أك مجتمـــع ـــ ع ـــا ا البحـــث نتـــائج عمـــيم و ـــي و لك التقيـــيم

بمصر ام   .ا

املفتاحية لمات ي: ال و لك التقييم منصات ي، و لك التقييم ى، الذا   .التقييم
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The Effectiveness of Utilizing Electronic Evaluation Platforms in 
Developing Self-Evaluation Skills among Quality Teams at Pre-

University Education Institutions: Links to their Attitudes 

Essayed Mohammed Mari Radwan 

Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Al-Azhar 
University. 

Email: ElsaiedMarie.208@azhar.edu.eg 

ABSTRACT 

This study aimed to assess the effectiveness of utilizing electronic 
evaluation platforms in developing self-evaluation skills among 
quality teams of the pre-university education institutions and as well as 
developing their attitudes towards utilizing the electronic evaluation. 
Participants were intentionally assigned among the quality teams at 
Maadi Educational Administration (N = 30). The results revealed the 
effectiveness of electronic evaluation platforms in developing self-
evaluation skills among the experimental group participants, especially 
in achieving the requirements of self-evaluation according to the 
results of the self-evaluation skills card analysis. The results also 
referred that there were statistically significant differences in the 
attitudes of the research sample towards utilizing electronic evaluation. 
In addition, there was a positive correlation between self-assessment 
skills Card and attitudes in the posttest stage. Recommendations 
highlighted the inevitability of providing the necessary training for 
quality teams in pre-university education institutions to carry out self-
evaluation tasks through electronic evaluation platforms and 
generalize the current research results to a larger community of pre-
university institutions in Egypt. 

Keywords: Self-evaluation, Electronic Evaluation, Electronic 
Evaluation Platforms 
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ـــــدمةم ــ   :قــ

التقيـيم معـد التقـو عمليـات ـم أ أحـد ى التعليمالـذا جـودة مجـال ـ ـ،املعاصـر وال
إلعط عليمية مؤسسة أى التعليم سات مما تقييم ا عـنريبدأ ـا عل ن للقـائم أوليـة ة صو راء

للمؤســــسة ــــ الفع داء محــــددةىمـــستو معــــاي ــــ إ نادا اســــ
ً

أن، مــــن التأكــــد عمليــــات احــــد و و
يح ـــــ ل ـــــش يـــــتم ـــــ،التعلـــــيم ع ـــــ ال القيـــــاس عمليـــــة فـــــاألو م، والتقـــــو والتقيـــــيم القيـــــاس

ـسب املك داء جة د ـ،ربتكميم ع ـ ال التقيـيم عمليـة ـسبوالثانيـة املك داء مـستو ىبتقـدير
املنجز ــــــشاط ال أو،أو لـــــــل ا أو طــــــأ ا عــــــديل و يح تــــــ ــــــ ع ــــــ وال م التقــــــو عمليــــــة والثالثــــــة

امليـــــــو و أوالقــــــيم ات ــــــا أوامل ف املعــــــا مــــــستو ــــــ ع ــــــان ؛ســــــواء ــــــسب املك الــــــتعلم ــــــ لالــــــنقص رى ر
ا عمليـة انجـاز يـتم ـ ح مـستمر ل ـش تطبـق الـثالث والعمليـات ات، تجا ـو و ـة املطلو لـتعلم

م التقو عمليات ا مجا ا عل يطلق ما
ً
  .ز

ـــ إ التوصــل أمكــن املتعــددة ومجاالتــھ التعلــيم مجـــال ــ ــادث ا ــ الرق التحــو لومــع
ا د شـــــوا صـــــد و التعلـــــيم ســـــات ملما ى الـــــذا التقيـــــيم إجـــــراء ـــــ املعلومـــــات تكنولوجيـــــا رتوظيـــــف ر

ونيا إلك ـا عل كم ا جات د وحساب ا وأدل
ً

ـودةإم،ر ا فـر ألوقـات ا وتـوف ـام ح دقـة ـ قعـا
ً َ

التعليمية   .باملؤسسات

ــــــــي  و لك نــــــــا-Assessment eوالتقييــــــــم ســــــــاتاملقـــــــصود املما تقييـــــــــم عمليـــــــة رــــــــو
خـاص تقــدير مقيـاس وفــق نــت،Rubric'sالتعليميـة ن ات وشـب الكمبيــوتر تقنيـات باســتخدام

ع عتمد تقييم و نوعان و تـصاللو ات شـب ع عتمد تقييم ي والثا الكمبيوتر تقنيات
ــــي و لك ونيــــة،والتقيــــيم لك املحـــــافظ باســــتخدام ســـــات املما يقــــيم ـــــو رو ّ Electronic 

Portfoliosودقيقـــة منظمـــة عمليـــات وفـــق التقيمـــات تحفـــظ ـــ مــــن،ال العديـــد اســـتخراج مكن و
ا باســتخدام ر لك،رالتقــا التقيــيم أن إجابـــاتكما وإعطــاء القيــود ـــ ع القــضاء ــ إ يميــل ـــي و

وتحليــــل وإعــــداد كتخطــــيط التقيــــيم جوانــــب ــــل ف التقييمــــات عــــن ثقــــة املن ســــئلة مــــن للعديــــد
مــــن قلــــل و الدقــــة عامــــل مــــن ــــد ز و خطــــاء يقلــــل ممــــا ونيــــا إلك تحــــدث ا وإحــــصائا ًالبيانــــات

التقييم ام م إلنجاز املطلوب م( الوقت ش ن،   .)2014،رنصوتحس

س مقــاي ـ ـا وجود حــسب داء ات مـستو غطـي قميــة أدوات ـي و لك روللتقيـيم
داء يــــصعبRubric'sتقيـــيم ـــ ال الـــتعلم جوانــــب صـــد ـــ ع ة القـــد لــــھ ـــي و لك فـــالتقييم ر، ر

ا تقييم التقليدي التقييم   .ع

ـ توفر ـ ب ي ـ ال ات ـا امل مـن مجموعـة ـي و لك ــودةروللتقيـيم ا فـر اعـضاء ـ قا
بدقــــة التقيــــيم أدوات اســــتخدام ـــا موضــــوعية،م ة بــــصو ســـات للمما تقيــــيم رو النتــــائج،ر تحليــــل و

وكيفيــة كميــة ة بــصو واملعيــار املؤشــر مــستو ــ رع املجــال،،ى مــستو ــ ع التحلــيالت تجميــع ىثــم
املؤســسية ة والقــد التعليميـــة الفاعليــة مــستو ــ ع ا يــص لت يــدا رتم ى

ً
ــ، جميـــعواخ اســتخراج ا

ل ك املؤسسة ثم ومن املحو أو املجال أو املعيار ع كم ل ة املطلو ر التقا رأنـواع   .ر

ــــ البيانــــات جاع واســــ النتــــائج عــــرض ــــ مـــــان خاصــــية ــــي و لك التقيــــيم ــــدعم و
التقييم عمليـــــــــة ـــــــــ خلـــــــــل أي حـــــــــدوث ي،حالـــــــــة الـــــــــذا التقيـــــــــيم لفـــــــــر متعـــــــــددة فـــــــــرص قوإعطـــــــــاء

  .)2015،طيب،أحمدا(باملؤسسة
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ــــــي و لك م التقـــــو منــــــصات اســـــتخدام بــــــدأ الــــــتعلمe-Platformsولقـــــد ــــــشـار ان مـــــع
ـــي و التعليميــــةe-Learningلك امليـــادين ــــ قميــــة ئــــات ب ـــ الــــتعلم تطبيــــق عمليــــة،رو بــــدأت

ال باســتخدام ــ الالو التقيــيم نظــام ــ إ والقلــم قــة الو نظــام مــن التحـــو ــ رالتقييـــم ر أول كمبيــوتر
ــــي و لك التقييـــــم ـــــوم بمف عــــرف بمــــا نــــت ن ـــــ-Assessment eشــــبكة ع ــــستخدم والــــذي

عــــض ــــ ــــ وح ن امعــــات وا ــــد املعا ــــ عــــد عــــن والــــتعلم املفتــــوح الــــتعلم ــــ واســــع نطــــاق
ھ لوج ا وج التقليدي التعلم تقدم ال   .املؤسسات

الـــذى تقمــر منـــصة ــ لتب الباحـــث بمؤســـساتحفـــز ـــودة ا فـــر ات ـــا م لتنميــة ـــى و الك قيـــيم ر
قبل امالتعليم ث،ا ا لة بمش حساس بدأ نا   .ومن

البحث لة   :مش

فـــر أعـــضاء لـــدى ى الـــذا التقيـــيم ات ـــا م ضـــعف ـــ اليـــة ا البحـــث لة مـــش قتتمثـــل ر
يئـة ال قبـل مـن ـا اعتماد إجـراءات عطـل مما ام ا قبل التعليم بمؤسسات ودة القوميـةا

عتماد و التعليم جودة  .لضمان

أثنـاء الباحـث ـا الحظ ـ ال الـشديد التباين حاالت البحث ذه الباحث قيام ر ي ومما
عتمـــاد و التعلــــيم جـــودة لــــضمان القوميـــة يئـــة بال جيــــة ا ا املراجعـــة لفــــر ـــسا ئ رعملـــھ ن،قر بــــ

املقدمـــ ى الــــذا التقيــــيم ر وتقــــا جيــــة ا ا املراجعــــة ر رتقـــا ر لالعتمــــادر التقــــدم ملفــــات مــــن كجــــزء ة
ام ا قبل التعليم العـالم،بمؤسسات ـ ونـا و جائحـة ا أحـدث ال الشلل حالة عن رفضال

ً

توقــف ــ إ أدى ممـا ، ــام ا قبـل التعلــيم قطـاع ــا وم القطاعـات؛ معظــم ـ و مــصر سـيما وال ؛
ــي و لك التعلــيم ــ إ ــا وتحول التقليــدى التعلــيم وجــود، فاعليــات ــ إ التوجــھ يــدعم الــذى مــر

العـالم ـ ـ التق التحـو ـساير و ى الذا التقييم عمليات ل س ى و إلك تقييم مكـن،لمنصات و
التالية ساؤالت ال الية ا البحث لة مش  : صياغة

فــرمـا )1 لــدى ى الــذا التقيــيم ات ــا م تنميــة ــ ــي و لك التقيــيم منــصات توظيــف قفاعليــة ر
ودة ؟ا ام ا قبل التعليم  بمؤسسات

التقيـــــيم )2 منــــصات توظيــــف نحــــو ـــــام ا قبــــل بــــالتعليم ــــودة ا فـــــر مــــن عينــــة اتجــــاه قمــــا
؟ ام ا قبل التعليم بمؤسسات ى الذا التقييم ات ا م تنمية ي و   رلك

و )3 ونيـة لك املنـصات خـالل مـن ي الـذا التقييم ن ب املحتملة تباطية العالقة تجـاهرما
؟ ام ا قبل بالتعليم ودة ا فر من عينة لدى ا توظيف  قنحو

البحث داف إالبحثدف :أ ا   :ا

بمؤســــسات - ى الــــذا التقيــــيم ات ــــا م تنميــــة ــــ ــــى و إلك تقيــــيم منــــصة فاعليــــة رقيــــاس
ام ا قبل التعليم بمؤسسات ودة ا فر من عينة لدى ام ا قبل  .قالتعليم

عينــــة - اتجــــاه منـــــصاتقيــــاس توظيــــف نحــــو ــــام ا قبــــل بــــالتعليم ــــودة ا فــــر قمــــن
قبـــــــل التعلـــــــيم بمؤســـــــسات ى الـــــــذا التقيــــــيم ات ـــــــا م تنميـــــــة ـــــــ ـــــــي و لك رالتقيــــــيم

ام   .ا
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البحث مية الية :أ ا البحث مية أ ثق   :تن

مــــھ - وتقو التعلــــيم تقيــــيم أجــــل مــــن ونيــــة لك لــــو ا ــــب لتجر جــــادة محاولــــة ــــا لو
إ وصوال

ً
التعليمية املخرجات جودة واستمرار املؤس عتماد   .تحقيق

مـن - التعلـيم، التكنولوجيا دمج إ السا ، العال التكنولو للتحو ترجمة لعد
ــــ املــــستخدمة التكنولوجيــــة الوســــائل أحــــدث مــــن واحــــدة اســــة د ــــ ع ــــا ترك رخــــالل

ي و لك التقييم منصات و  امليدان
ا - تفيـــد ىقـــد الـــذا التقيـــيم وأســـاليب أدوات ر تطـــو ـــ ن جي ـــا وا ن الـــداخلي ن رملقيمـــ

م  .لد
مقابــل -  لفــة ال لتقيلــل ــى العر بــالوطن ــودة ا يئــات لــدى جديــدة آفاقــا البحــث تفــتح قــد

املؤس التقيم عمليات من   .العائد

البحث التا :حدود البحث حدود ا ة شا   :ريمكن

الزمن - الد:حد امرالفصل ا للعام ى الثا   .م2019/2020ا
ان - امل التعليمية:حد املعادى ة   .رإدا
شر - ال التعليمية:حد املعادى ة بإدا ودة ا رفر  .ق

اسة للد التجر والتصميم البحث   :رمن

ـــــو و ، ـــــ التجر شـــــبھ املـــــن تـــــصميمات أحـــــد اتبـــــاع تـــــم البحـــــث طبيعـــــة ضـــــوء ـــــ و
الو املجموعـــــة ذو ـــــ التجر ـــــالتـــــصميم القب القيـــــاس بتـــــصميم عـــــرف مـــــا أو احـــــدة

البحث ملجموعة للبحث،والبعدي التجر التصميم التا ل الش و   :و

  

  

  
 

 
1-  

 

  

  

  

  

  

قم ل دفھ)1(رش أ وفق ا ا البحث لعينة التجر   التصميم

 تجریبیة

 

  

بطاقة التقییم 
  الذاتى

مقیاس 
 االتجاھات

استخدام منصة 
التقييم 

 اإللكترونى 

  

   التقییم الذاتىبطاقة

 اتمقیاس االتجاھ

القیاس البعدى 
yb 

 yaالقیاس القبلى 
ya 

المعالجة التجریبیة  المجموعة
x  

 المعالجة االحصائیة
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البحث   :عينة

امل ة بــادا ــودة ا فــر أعـــضاء ــم و قــصدية قــة بطر العينـــة نــوع الباحــث راختــار عـــادىق
املعـــــادى،التعليميـــــة ة بـــــادا ى الـــــذا التقيـــــيم عمليـــــات عـــــن املـــــسؤلھ ـــــ الفـــــر ـــــذه ـــــو ل روذلك ق ن
املنتظمــة،التعليميــة القــصدية قــة بالطر البحــث عينــة أفــراد اختيــار تــم ــا،كمــا أفراد عــدد لغ و

البالغ،)30( اسة الد مجتمع ل ستطالعية) 33(رم ة للتجر م م ثالثة توظيف تم   .عضو

البحث ض   :وفر

 داللــة مــستو عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر ىتوجــد
ً

جـــات) 0.05(و د متوســطات ن ربــ
التقيـــــــيم منــــــصة توظيـــــــف فاعليــــــة ــــــ ـــــــام ا قبــــــل بــــــالتعليم ـــــــودة ا فــــــر قأعــــــضاء

ن القياســـــ ـــــ ى الـــــذا التقيـــــيم ات ـــــا م لتنميـــــة ـــــي و والبعـــــدي(رلك ـــــ لبطاقـــــة) القب
ى الذا التقييم ات ا م   .رمالحظة

 داللــة مــستو عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر ىتوجــد
ً

جـــات) 0.05(و د متوســطات ن ربــ
التقيــيم منــصة توظيـف نحــو تجـاه ــ ـام ا قبــل بـالتعليم ــودة ا فـر مــن قعينـة

ن القياســـ ـــ ـــام ا قبـــل التعلـــيم ملؤســـسات ى الـــذا التقيـــيم ـــ ـــي و ـــ(لك القب
تجاه) والبعدي  .ملقياس

 عالقـــ داللـــةتوجـــد مـــستو عنـــد تباطيـــة ا ىة مالحظـــة) 0.05(ر بطاقـــة جـــات د نتـــائج ن ربـــ
تجــاه مقيـاس جــات د ونتـائج ونيـة لك املنــصات خـالل مـن ي الــذا التقيـيم ات ـا رم ر

ام ا قبل التعليم بؤسسات ودة ا فر من عينة لدى ا توظيف   .قنحو

البحث ات    :مصط

ى)1 الذا  :Self-Assessment:التقييم

أفــرادعــر ــا يقــوم ــ ال جرائيــة، طــوات ا مجموعــة بأنــھ إجرائيــا ى الــذا التقيــيم ف
ً

ـــــ املد مراملجتمــــع عتمـــــاد،لتقـــــو و ـــــودة ا ضـــــمان معــــاي ـــــ إ نادا إســـــ م؛ بأنفـــــس م مؤســــس
ً

ـــودة ا بمعـــاي نتـــھ ومقا ، ـــا ا الوضــع ـــ ـــ املد داء عـــن البيانــات جمـــع خـــالل مـــن روذلــك ر
ا عتمـــــــاد قبــــــــلو التعلــــــــيم ملؤســــــــسات عتمــــــــاد و التعلــــــــيم جــــــــودة ضــــــــمان ــــــــات ج ا وضــــــــع ــــــــ ل

ام القومية(ا يئة   ).2009،ال

ي)2 و لك   :-Assessment e :التقييم

تقيــــيم إجــــراء ــــ ى البيــــا ط الــــر قواعــــد ــــ ع القائمــــة املعلومــــات تقنيــــة اســــتخدام ــــو
معيا ــــة ج أى مــــن املحـــددة والــــتعلم التعلــــيم ســـات رمما نظــــم،ـــةر ــــ ع اعتمــــادا بـــھ، ا غــــذي تــــم

ً

املميكن يفي والتص التكيفي اسوب الدين( ا ن الفتاح،ز عبد د   .)2012،فر

بأنھ اجرائيا الباحث عرفھ و
ً

ط:  الـر قواعـد ـ ع معتمـدة ـى و إلك وتقـدير صـد رعملية
ل مـستقلة ـة معيا ـة ج مـن املحـددة ـام ا قبل التعليم سات مما لتقييم ى رالبيا ـر لمـساعدة
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خالل من املعتمد املعيار ا منطوق مع للمؤسسة الواقعية سات املما مطابقة مدى ع كم ىا ر
ونية الك   .منصة

ي)3 و لك التقييم   :Platforms  e- Assessmentمنصات

أنظمـة ات ـ مم ن ب وتجمع الذكية وأدواتھ ب الو تقنية توظف تفاعلية تقييم ئة ب
التقيـــيم ة ـــيرإدا و دلك والـــشوا دلـــة دقـــة ن ـــ ى،و الـــذا التقيـــيم مـــن ن املقيمـــ تمكـــن ـــ ال

ــي و لك التقيـيم أدوات وتطبيــق الكميـة التقييمــات صـد و التعليميــة ــ،رللمؤسـسة إ ـا ل وتحو
وكيفيــة كميـة ر ــ،رتقـا املد بـاملجتمع امــل ال تـصال تــوف ن(رمـع ة-الطــالب-املعلمـ ،)ردا

ـــممـــا املد عتمـــاد ملعـــاي محققـــة عاليـــة جـــودة ذات عليميـــة مخرجـــات تحقيـــق ـــ ع رـــساعد
يع،،رمود(   ).2009ر

ـــــا بأ إجرائيـــــا الباحـــــث ـــــا عرف و
ً

وأدواتـــــھ:  ـــــب الو تقنيـــــة توظـــــف ونيـــــة إلك تقيـــــيم ئـــــة ب
التقيـــيم موثوقيـــة ـــ ع الدالـــة د والـــشوا دلـــة فـــاق إ ـــيح وت ن،رالذكيـــة املقيمـــ تمكـــن ـــ ال مـــنو

ـي و لك التقيـيم أدوات تطبيق من الكمية التقييمات ونيـا( وضع الك الوثـائق فـص يجـة ن
ً

–
ونيــا إلك ستقــصاءات و املقــابالت إجــراء يجــة ن
ً

ــت– ون الك داء مالخظــو يجــة ــا)ًن ل وتحو ،
وكيفيـــــة كميـــــة ر تقـــــا ـــــ ن،رإ بـــــاملعني امـــــل ال تـــــصال تـــــوف ن(مـــــع ة– الطـــــالب-املعلمـــــ -ردا

ن ن–خـــصائي ن–املـــوج مـــو–العـــامل بـــاء–رأوليـــاء ـــ-مجلـــس املح املجتمـــع ،)أعـــضاء
عتماد ملعاي التعليمية املؤسسة أداء مطابقة مدى تحديد ع ساعد   مما

للبحث يمى املفا   :طار

سةرمحاورتدو محاو ثالثة حو ا ا للبحث النظر رطار ر ل   :ى

ى )1 الذا   :التقييم

التعلــيم جــودة مجــال ــ املؤســ م التقـو عمليــات ــم أ أحــد ى الــذا التقيــيم ــو،عـد
م مؤسـس لتقيـيم ـ املد املجتمـع أفراد ا يقوم ال جرائية، طوات ا مجموعة عن ة رعبا ر

نــاة املت عتمــاد و ــودة ا ضــمان معــاي ــ إ نادا اســ م؛ بأنفــس
ً

جمــ، خــالل مــن البيانــاتوذلــك ع
ــ املد داء واقــع جــودة،رعــن ضــمان يئــة ا وضــع ــ ال عتمــاد و ــودة ا بمعــاي نتــھ رومقا

ام ا قبل التعليم ملؤسسات املعنية عتماد و القومية(التعليم يئة  ).2009،ال

شمل ىجراءاتو الـذا للتقيـيم سة ـ:الرئ ـ املد داء عـن وليـة البيانـات رجمـع
ا ا ة،الوضع املطلو والبيانات املعلومات نوعية ع ع،تفاق صو ا أساليب لوتحديد

عتمـــاد،،املعلومات و ــودة ل ــة املعيا ات باملــستو للمؤســسة الــواق داء ات مــستو نــة رومقا ر
املعلومـــــات وتحليـــــل ـــــة ـــــي( ومعا و لك التقيـــــيم منـــــصة نظـــــام خـــــالل مـــــن آليـــــا

ً
واســـــتخالص،)

حصائيةا والكيفيـة(لدالالت ي)الكميـة الذا م التقـو اسـة لد ائيـة ال ر التقـا وإعـداد ر، وإعـداد،ر
عة املتا خطط وإعداد ر، التقر نتائج ضوء ن التحس ش(خطط ن  .)2007،محمود،حس

مــــن مجموعــــة مراعــــات يجــــب التعليميــــة باملؤســــسات ى الــــذا التقيــــيم عمليــــة الــــضوابطولنجـــاح
با اصــــة ــــا و داء، تقيــــيم نتــــائج يفاء النظــــام: ســــ مــــن املــــستخرجة ــــداو ا بنمــــاذج ام ــــ لل

للمؤســسة، ـا ا الوضـع عـن ــ ع وأن الكيفـي، م التقـو ـ الدقــة مراعـاة للمنـصة، ـي و لك
ـــومراعـــاة الك التقـــدير نتـــائج ـــساق داء( ا الكيفـــى) ىمـــستو م التقـــو نقـــاط( للمعـــايونتـــائج
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نالقوة تحـس ـ إ تحتاج ال ـ،)والنقاط إ تحتـاج ـ ال والنقـاط القـوة نقـاط ـو ت أن ة نوضـر ور
بـــ ت ن نقـــاطعتحـــس ن بـــ التنـــاقض عـــدم ومراعـــاة للنظـــام، املعتمـــدة املعـــاي ومؤشـــرات ســـات رمما

ـ إل تحتـاج ـ ال النقـاط مـع ن التحـس حـات مق وتناسـب ن، تحس إ تحتاج ال والنقاط القوة
ن وكيفــــا(تحــــس كمــــا

ً ً
ــــساق) داء،وا م تقــــو نتــــائج ن تــــدو ــــ حــــصاءات، و البيانــــات وتوظيــــف ،

باملؤسسة ودة ا ق فر قبل من املقدمة د والشوا دلة مع داء م تقو   .نتائج

محــــــل التعليميــــــة للمؤســــــسة ى الــــــذا التقيــــــيم نتــــــائج ــــــص ي ــــــر تقر وجــــــود مــــــن بــــــد وال
م،التقيــيم تقو ــر التقر ــو ي أن جــب وصــفيانو س ولــ تحليليــا ًيــا ً ً

إيجابيــات، ــر التقر يتــضمن وأن
باملؤســسة داء وصــادقا،،وســلبيات ودقيقــا، ا، ــ ا و وشــامال القــراءة ل ســ ــر التقر ــو ي وأن

ً ًً ً و ن
د الـــشوا مـــع ـــسقة م ـــق الفر ـــا إل توصـــل ـــ ال النتـــائج ـــو ت وأن النتـــائج، ـــ ـــسقا وم مفــسرا، نو

ً ً

وامل املؤشــرات مــن ــل ل دلــة بمنطــو،عــايو الــصلة وثيقــة د وشــوا أدلــة ــر التقر يتــضمن قوأن
املعاي داف وأ سات   .راملما

ــــشمل ــــ وال ى الــــذا التقيــــيم ات ــــا م ــــ:روتتعــــدد املؤســــ داء عــــن البيانــــات جمــــع
واملؤشـــــــــرات املعـــــــــاي ـــــــــ ع طـــــــــالع و للمؤســـــــــسة ساســـــــــية البيانـــــــــات يل ـــــــــ ب ـــــــــا ا الوضـــــــــع

سات تحدي،رواملما البيانـاتعد جمع أدوات شيط وت البيانات جمع ق فر ـان،د بم ميـة ومـن
الرسمية الوثائق من ة املطلو والبيانات املعلومات الوثـائق،جمع فحـص مـن ـدف ال تحديـد عد

يـــتم ـــ ال الوثـــائق عــدد ـــاالرجـــوعو الوثـــائق،إل مـــن ـــا عل ـــصو ا املطلـــوب املعلومـــات لوتحديـــد
ســـــ بمما املعلومـــــات ـــــط رو مـــــصداقيةر ـــــ ع كـــــم ل ؛ مختلفـــــة وثـــــائق مـــــن املعـــــاي ـــــ محـــــددة ات

ا إل الرجوع يلزم ال ضافية الوثائق تحديد ثم وثيقة، من أك نة بمقا   .راملعلومات

املالحظـــة ـــداف أ وتحديـــد املالحظـــة مـــن ـــة املطلو والبيانـــات املعلومـــات جمـــع ـــا مع،وم
املالح موضــع للــسلوك ــي جرا الوصــف املرتبطــة،ظةاختيــار ســات املما ــ ع املالحظــات يل ــ رو

املالحظــــة نتــــائج بتحليــــل ــــق الفؤ قيــــام ثــــم وجمــــع،ــــا املالحظــــة اداة وغلــــق جــــراءات حفــــظ ثــــم
املقابلـــــةوالبيانــــــاتاملعلومـــــات مــــــن ـــــدف ال بتحديــــــد املقابلـــــة مــــــن ـــــة املعلومــــــات،املطلو وتحديــــــد

باملعاي ا ط و ة وا،راملطلو أسئلة اختيار املقـابالتثم اسـئلة بنـك مـن ومتنوعـة ومحددة ،ة
املفحوص إلجابات تمام با صغاء املقابلة،مع أثناء املالحظات لبعض ذر ا يل   .وال

ــــداو ا بنمــــاذج ام ــــ ل مــــع املنــــصة خــــالل مــــن اليــــا املعلومــــات وتحليــــل ــــة معا لثــــم
ً

باملنــــصة دة الكيفــــيومراعـــــاةرالــــوا التقيــــيم ات اختيـــــا ــــ ـــــرالدقــــة الك التقــــدير نتــــائج ـــــساق ( وا
داء تحتـاج) ىمـستو ـ ال والنقـاط القـوة نقـاط ـساق ا وكـذلك للمعـاي الكيفـى التقيـيم ونتـائج

ونقـــاط القـــوة نقـــاط ن بـــ التنـــاقض وعـــدم املحـــددة املعـــاي ومؤشـــرات ســـات مما مـــع ن تحـــس ـــ رإ
تحــس ـ إل تحتــاج ـ ال النقــاط مـع ن التحــس حـات مق وتناســب البيانــاتالـضعف توظيــف مـع ن

نقـاط ـم أ ن يبـ ـداو ا ـ ع مختـصر عليـق وكتابـة داء م تقـو نتـائج ن تـدو ـ حـصاءات، لو
ملــف ونــات م بقيــة مــع داء م تقــو نتــائج ـساق وا ن تحــس ــ إل تحتــاج ــ ال النقــاط ــم وأ القـوة

خر ر   .ىالتقر

الــــذا م التقــــو اســــة لد ي ــــا ال ــــر التقر إعــــداد ا ــــ رواخ
ً

مــــن ــــر التقر اطات اشــــ مراعــــاة ي
ــدف(حيــث لل ــ–مناســب ــ–واق املــصادر-تحلي املحتــو-متنــوع ابط ــ النتــائج–ىم ــسق –م



لدى  التقییم الذاتى تنمیة مھاراتفاعلیة توظیف منصات التقییم اإللكتروني في 
   واتجاھاتھم نحوھاعلیم قبل الجامعى بمؤسسات التفرق الجودة
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ونـــــــات امل ســـــــات–مـــــــنظم املما جميـــــــع اللغـــــــة-رشـــــــامل يح حـــــــصاءات-ـــــــ ـــــــ–دقيـــــــق ا وو
خطط وإعداد ناملغلومات طـةالتحس ا لتنفيـذ ـ الزم دو ا خطـة،لوضع عـداد عـةثـم املتا

املحددة النجاح مؤشرات ضوء تحقيقھ تم الذي نجاز م   .وتحديد

ي)2 و لك   :التقييم

يــاة ا مجــاالت ــل ـ وســبة ا ــشار وان ــ والتنق ــ العل التقــدم اجــة،مـع ا ــرت ظ
نظـــــــم ر تطـــــــو ـــــــ العمليـــــــة ‘التعلـــــــيمإ مـــــــن ـــــــ أسا جـــــــزء ديثـــــــة ا التكنولوجيـــــــا أصـــــــبحت حيـــــــث

التعليم ،التعليميــة م تقــو عمليــات عــن يتجــزء ال جــزء ة املعــاي ثقافــة ت ــ مــن،وأ فــإن التــا و
مقننة ومعاي محددة آليات وفق ونيا إلك التعلم سات مما م تقو يتم أن ان بم مية

ً
  .ر

خـــان ـــر ئـــة (Khan, 2002) ىو و داء تقيـــيم ـــ ع ـــشتمل ـــي و لك التقيـــيم أن
والـــتعلم مـــا،التعلـــيم م املؤســـسةوأ مجتمـــع ـــ ع ه تـــأث مـــدى معرفـــة ـــو ـــي و لك التقيـــيم ـــ

وســلوكيا، واجتماعيــا ــا ًفكر ً ــلً وأحـــدثو التقيــيم ــ التقليديــة الطرائــق مــن الـــتخلص ــ م أســ
دقـــة ـــ أك ســـات مما ـــ إ املعتـــادة ســـات املما مـــن ـــ غ ـــل و ؟ فيـــھ نوعيـــة رنقلـــة قاعـــدة،ر وســـع ل و

وتح املعلومات جمع ال؟املشاركة أم ا  ليل

ـ الكث تنفيـذ ـ ك ـش ـ ف ـي و لك بـالتقييم معنيـة التعليميـة املؤسـسة ة إدا روألن
ومن آلياتھ، رمن يالـضر ةو القـد سـات مما قيـاس دقـة ـ ـي و لك التقيـيم تـأث مـدى اسـة رد ر ر

الت ــــ وأدق ولة ســــ ــــ أك طرائــــق إيجــــاد ــــ م أســــ وكيــــف التعليميــــة، والفاعليــــة ماملؤســــسية قــــو
والتوجيھ شراف  Jorge Bananate, 2018 ).(و

املجتمـــــع خــــارج مــــن ن املعنيــــ ــــ ع ــــي و لك التقيـــــيم تــــأث معرفــــة كــــذلك ــــم امل ومــــن
ـــ ع الطالـــب ومـــساعدة مـــو أوليـــاء قبـــل مـــن عـــة املتا عمليـــة يل ـــس ـــ م أســـ ـــل و ، ـــ راملد ر

وحل ار ليقاتستذ لالت و البحوث، وإجراء لية التوجـھامل ـي(ذا و لك يقابلـھ) التقيـيم
ــذه ــل املــصاعب؟ أمامــھ ل ــس و ديــدة ا مــات امل أمامــھ ــو ــ املح للمجتمــع مــرض نمــردود

البحــث ــذا القيـــام ــ إ الباحــث ـــت وج ا واشــبا مرتبطـــة،ســئلة ات صــعو مـــن قابلــھ مــا رغـــم
التع جودة مجال ي و لك التقييم دبيات ة   .ليمربند

تـر نىو التقيــيم (Sabrina,2008 ) ســابر ة ضــر اء و تقــف عديــدة أسـبابا نــاك ورأن ر
َ

ـــشاطات بقيـــاس يتعلـــق فيمـــا ـــا ذا التقليديـــة ســـباب عـــن عمومـــا تختلـــف ال ـــ و ـــي، و ًلك

خر اىالتعلم م:وم مخاوف دئة و املؤسسة أفراد فضو ضاء لإ لإلعتماد ر التقـدم إعطـاء،قبل
املؤساملسؤل داء واقع عن مفيدة ة صو املعنية ة با فعاليـة،رن و جـودة ن تحس كيفية و

مــــــستقبال التعلــــــيم
ً

صــــــنعوكذلك، و التعليميــــــة اتيجيات باالســــــ املتعلقــــــة ــــــشاطات ال ــــــ ام ســــــ
ات عرالقـــرا ات املـــستو امعيـــة،ـــ ا قبـــل التعليميـــة املؤســـسات ـــ ن ـــ دا و القـــادة ـــد رتز و

أواملـستقبليةبامل اليـة ا ن التحـس عمليـة القيام ير ت ا خالل من يمكن ال ة الضر  )ورعلومات
Roy, S. 2011) ".  

معـــــد ـــــيالتقـــــو و داءلك مـــــسار تحديـــــد مـــــن تمكنـــــك ـــــ ال مـــــة امل دوات أحـــــد
ونيــــــااملؤســـــ إلك

ً
معــــــاي ــــــ ع إعتمـــــادا للمؤســــــسة، قيقيقــــــة ا ســـــات املما صــــــد خــــــالل مـــــن

ً
ر ر

عتماد و التعليم جودة مجاالت ومختصو اء خ ا بوضع قام عبـد(نمحدده القطب ق، وفار
  ).2004 هللا،
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ــاو وم التعليميـة ســات للمما ــي و لك التقيــيم ــداف أ املــستو:رتتعـدد ــ ع ىالتعــرف
نيــــة وامل التعليميــــة املؤســــسة ألداءات ونقــــاط،الــــواق مــــستو ــــ ع ــــ الف الــــدعم ــــات ج ىعرف ُ

املساعدة من ا تمك يحة، ة بصو املؤسسة لدى والضعف ال،رالقوة القوة نقاط وتحديد
الـضعف نقـاط وتحديـد التعلـيم، عمليـة ـ ـا م سـتفادة و ا إبرا أجل من املؤسسة، ا زتتمتع

ن التحس خطة إطار ا لتعديل املتاحة انات م من ستفادة و ا عالج أجل من  .املوجودة،

ــــاء،وقــــ الفق صــــد نجيــــب،(رد ـــــي) 2013عــــصام و لك التقيــــيم آليــــات مــــن مجموعــــة
ا   :وم

املطلقــة- املعــاي محــددة :Absolute Standards أليــة معــاي أســاس ــ ع يــتم الــذي التقيــيم أي
عداد   . ومسبقة

ية- ــس ال ملعــاي املقا :Relative Standards آليــة أســاس ــ ع التقيــيم عمليــة تــتم نــا نو بـــ رنــة
التعليمية باملؤسسة ن العامل   . أداءات

ـــداف- باأل التقيـــيم ـــداف:By Objectives آليـــة أل م تحقـــيق جـــة د وفـــق نـــا ن العـــامل قـــيم رو
ة املطلو ام وامل العمل إلتمام أساسية عت   .محددة،

املعـــاي ــو و التقيــيم مــن و النـــوع ــ ع اليــة ا املنــصة ـــ التقيــيم آليــة قامــت لوقــد
ومــسبقة :Absolute  Standards املطلقــة محــددة معــاي أســاس ــ ع يــتم الــذي التقيــيم ؛أي
ســـميا،عـــداد معتمـــدة معـــاي حـــزم بمـــصر التعلـــيم جـــودة لـــضمان القوميـــة يئـــة ال تـــوفر حيـــث

ً
ر

والتعلـــيم طفـــال ـــاض عـــذا بمـــصر ـــام ا قبـــل التعلـــيم مؤســـسات جميـــع ا ضـــو ـــ روتقيـــيم
خصصت،الف ماحيث خاصة معاي حزم يئة ال ما   . ل

ي )3 و لك التقييم  :منصات

ـــب الو تقنيـــة توظـــف تفاعليـــة تقيـــيم ئـــة ب ـــا أ ـــي و لك التقيـــيم بمنـــصات يقـــصد
د والـشوا دلـة دقـة ن ـ و ـي و لك التقيـيم ة إدا أنظمـة ات ـ مم ن بـ وتجمـع الذكية ،روأدواتھ

تمكــن ــ نال التقيــياملقيمــ وتطبيــقمــن الكميــة التقييمــات صــد و التعليميــة للمؤســسة ى الــذا رم
ي و لك التقييم مقننة،أدوات كيفية ر تقا إ ا ل بـاملجتمع،روتحو امـل ال تـصال تـوف مع

ـــــــ ن(راملد ة–الطــــــــالب-املعلمــــــــ ي-ردا خــــــــدمات) خـــــــصا مــــــــن املـــــــستفيد ــــــــ املح واملجتمــــــــع
سة مو( راملد منـاء–نملعنيوا–رأولياء عليميـة)مجلـس مخرجـات تحقيـق ـ ع ـساعد ممـا ،

املؤس عتماد ملعاي محققة عالية جودة   .ذات

ـــ ــا وجود حــسب داء ات مــستو غطـــي قميــة أدوات ــي و لك التقيــيم روملنــصات
داء تقيــــــيم س يــــــصعبRubric'sمقــــــاي ــــــ ال الــــــتعلم جوانــــــب إلتقــــــاط ــــــ ع ة القــــــد ــــــا ول ــــــر، ع

ــا م عديـــدة ات ــ مم ـــا ول ــا، تقييم التقليـــدي ة: التقيــيم بـــصو ســات للمما تقيـــيم جــات د رإعطـــاء ر ر
ـــة جميــــع،رفو ــــشمل ـــا أ وكيفيــــة، كميـــة ة بــــصو واملعيـــار املؤشــــر مـــستو ــــ ع النتـــائج رتحليــــل ى

ـــل ك املؤســـسة ثـــم ومـــن املحـــو أو املجــــال أو املعيـــار ـــ ع كـــم ل ـــة املطلو ر التقـــا رأنــــواع فروتــــو،ر
التقييم عملية خلل أي حدوث حالة البيانات جاع واس النتائج عرض مـان   .خاصية



لدى  التقییم الذاتى تنمیة مھاراتفاعلیة توظیف منصات التقییم اإللكتروني في 
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ع ي و لك التقييم منصات إنتاج نظام قوم القائمـةو املعلومات تقنية استخدام
ــــة ج أى مــــن املحــــددة والــــتعلم التعلــــيم ســــات مما تقيــــيم إجــــراء ــــ ى البيــــا ط الــــر قواعــــد ــــ رع

ة املمـيكن،رمعيا يفي والتص التكيفي اسوب ا نظم ع اعتمادا مقدما، ا ا غذي يتم وال
ً ً

 )
والعلوم، للثقافة ية العر   ) م2013املنظمة

طـوات ا مجموعة ه باعتبا ى الذا التقييم ساعد أن يمكن ونية لك رواملنصات
مؤ م لتقــو ــ املد املجتمــع أفــراد ــا يقــوم ــ ال معــايرجرائيــة، ــ إ نادا اســ م؛ بأنفــس م ســس

ً

، ــا ا الوضــع ــ ــ املد داء عــن البيانــات جمــع خــالل مــن وذلــك عتمــاد، و ــودة ا رضــمان
عتمـــــــاد و التعلـــــــيم جـــــــودة ضـــــــمان ـــــــات ج ا وضـــــــع ـــــــ ال عتمـــــــاد و ـــــــودة ا بمعـــــــاي نتـــــــھ رومقا

ـــــــى و إلك ل ـــــــش ولكـــــــن ، ـــــــام ا قبـــــــل التعلـــــــيم مـــــــش( ملؤســـــــسات ميــــــــدعمـــــــر، ا عبـــــــد و ير
  ).2012،بوعزة

ــــــدف منـــــــصةمنــــــصاتو ــــــا باعتبا ى الــــــذا التقيــــــيم ر تطــــــو ــــــ إ ــــــي و لك رالتقيــــــيم
ملعـاي املة مت نية ذ طة خر ناء و ، ام ا قبل التعليم املؤس ى الذا للتقييم ونية إلك

التعليميـة ـوادر ال لدى التعليم دا،جودة املعيـار العمـل ثقافـة ـشر التعليميـة،ىو املؤسـسات خـل
سة للمد ودة ا ق وفر ة ا الو ن مراقب ن ب املستمر التفاعل روتحقيق ر ع،ز الـسر التـدخل يل س و

أفـــراد جميـــع لـــدى الرقميـــة املــصداقية توطيـــد مـــع ســـة، املد أداء ـــ ة ــ كب أخطـــاء صـــد حالـــة رــ ر
التعليم   .مجتمع

بـــ ـــى بالتفاعـــل ـــي و لك التقيـــيم منـــصات ـــ افـــةوتتم ـــ ع املـــستفيدين جميـــع ن
مــن ى الــذا التقيــيم متطلبــات ن ــ و ــة ج مــن املقدمــة ــدمات ا ن بــ امــل الت وتحقــق ات، املــستو

أخـر ـة اللغــات،،ىج أصـدق قــام فلغـة ـر والتقر التقيــيم ـ الرقميـة املــصداقية تـوفر ـا أ ركمــا
الدقـــة عـــن فـــضال

ً
يـــة ـــاملتنا الذاتيـــة تحييـــد تـــم ألنـــھ كـــم ا ــــــ الفائقـــة والـــسرعة ـــام، ح

قـــــــص وقــــــــت ـــــــ حـــــــصاءات و واملعلومــــــــات ر التقـــــــا مــــــــع،راســـــــتخراج ـــــــسق امل نجــــــــاز وتحديـــــــد
تمامــا ليميــة التعيــة املؤســسة احتياجــات
ً

أى، يوجــد فــال ــ الرق مان الــسر مــستو عــن يــك ىنا
ا ر وتقا باملؤسسة اصة ا املعلومات ع أو ن املستخدم ع ة رخطو   .ر

بك ونيـــــة لك املنـــــصات ـــــ تتم لةمــــا ســـــ طـــــوات ا فجميـــــع ســـــتخدام ـــــ ولة الـــــس
عتمد و سيطة ضافاتعو ال ات ختيا ـ،رنموذج ع ة والقـد داء نة باملر أيضا روتتم و

ً

املـــــستمر ر والتطــــو املعـــــاي،التعــــديل خــــارج ى الــــذا التقيـــــيم منــــصة عمــــل فـــــال التامــــة ــــة رواملعيا
الرسميةاملعتم ا ا ج من   .دة

خدمةمنصاتوتقدم مثل دمات ا من مجموعة ي و لك   :التقييم

ي - و لك املعتمدة:التقييم املرجعية ا معاير وفق   .للمؤسسات
املؤس - داء ر املنصة: تطو من املعتمدة داء ر تقا   .روفق
ي - ال ب إ:  رالتد نادا إس والضعف القوة نقاط ناةًوفق املت املعاي   .حزمة
العالجية - ات شا التعليمية: رس املؤسسة داخل والفرعية دمية ا القطاعات أو   .لألفراد
املعيار - الف ا:  ىالدعم وتحسي ودة ا عمليات يخص ما   .ل
ن - التحس خطط عة املؤس: متا عتماد واحتياجات ر التقا متطلبات   .روفق
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ال اسات الد سياق توظيـفروع مـع ـسقة امل الـسابقة اسـات الد ـ ة ند توجد رسابقة ر
ىمنصات الذا التقييم ي و لك الباحث،التقييم علم حدود ـ،وذلك ا يتوصـل لم وعليھ

التقيـــيم مجـــال ـــ اســـات د عـــض وجـــدت لكـــن البحـــث، ت ـــ بمتغ الـــصلة وثيقـــة ســـابقة اســات رد ر
اسات الد ذه ومن عام، ل ش ي و   : رلك

اســــة وت،(رد ســــ و ــــ)  2011جرانــــت نــــت ن اســــتخدام حــــو اســــة د ــــا أجر لاللــــذان ر
ــــــ نــــــت ن اســــــتخدام إن ــــــ إ توصــــــال و باســــــكتالندا ــــــام ا قبــــــل التعلــــــيم ســــــات مما رتقيــــــيم

عـــد عـــن ــــــساعدالتقيـــيم ع م ع ـــ و س، التـــد يئـــة ألعـــضاء ـــادي داء ر تطـــو ـــ رع
املـــــش باألعمـــــال ـــــالقيـــــام أك بدقـــــة التعليميـــــة ســـــات املما وتقيـــــيم العينـــــة،ركة، أفـــــراد أيـــــد قـــــد و

ودة ا عمليات بمختلف ديثة ا التقنية تطبيق ة   .ورضر

عــــــــزة بــــــــو ميــــــــد عبدا و مــــــــشر عمــــــــر اســــــــة د يو واقــــــــع)  2009،ر اســــــــة بد ــــــــت عن ــــــــ رال
التق ــ قــابوس الــسلطان بجامعــة س التــد يئــة أعــضاء قبــل مــن نــت ن شــبكة يــيمراســتخدام

ي و يئـةاستخدمو،لك أعـضاء جميـع مـن البحـث مجتمـع ـو ت و الوصفي املن نالباحث
قـــابوس الـــسلطان بجامعـــة ـــي و لك التقيـــيم ـــ نـــت ن شـــبكة ـــستخدمو الـــذين س نالتـــد ر

ـــــــــام ا س2009\2008للعـــــــــام التـــــــــد يئـــــــــة أعـــــــــضاء معظـــــــــم أن ـــــــــ إ اســـــــــة الد توصـــــــــلت و ر، ر
التقييم منستخدمو ل ة كب مية أ ذات ا وا التعليمية، م سا للمما ي و   .رلك

ــــــ الق كمــــــال و عليـــــان ــــــ اســــــة د روتناولـــــت ــــــ ) 2014،ر نــــــت ن اســــــتخدام لحـــــو
س بمــــدا ى الــــذا نالعــــالرالتقيــــيم املــــستخدم غالبيــــة أن ــــرت أظ وقــــد ن مــــن %) 58.95(بــــالبحر

و اســـتخدام% 71.9نـــاث مـــن مـــستفيدو و نالـــذ ـــمر ل لت ســـ كمـــا ى الـــذا التقيـــيم ـــ الـــشبكة
ر والتقا البيانات   .راستخراج

اسـةأمـا ـوديرد ا محمـد غـاز مـن) ــ1424 -2003،يمحمـد عـدد مـن للتحقـق ـدف ف
ليـــــات وطـــــالب س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء ن بـــــ ـــــ اســـــب ا اســـــتخدام لة ملـــــش مـــــة امل وانـــــب را

ف وتـم الــسعودية يـة العر اململكـة ـ ن ـااملعلمـ م أ مـن املحـاو مـن عــدد ـ ع ـ ك ال ات رـا ــ ا
إملــا ومــدى س التــد يئــة أعــضاء ــا يتمتــع ــ ال اليــة مرا وتقــو ، ــ اســب ا باســتخدام م م

ــ ع والتعــرف لوظيفتــھ، ــم م وف ــ اســب ا عــن س التــد يئــة ألعــضاء املعرفيــة راملعلومــات
ـــــا لإلملـــــام حاجـــــة ـــــ م بـــــأ س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء ـــــشعر ـــــ ال العامـــــة يـــــة التد رحتياجـــــات ر

م ل ية تد برامج أو اسية د مواد ا روتضمي   . ر

اســــــة د انرأمــــــا الــــــشر ــــــز العز عبــــــد فــــــر) 1424 -2003،جمــــــال اســــــتفادة أن ــــــ قفتو
للمعلومات العاملية الشبكة من ودة نـت( ا انـت) ن ـاض الر بمدينـة سـعود امللـك جامعـة ـ

ا،متفاوتـة مقــدم ــ جــاء ذلــك ــ إ أدت عديــدة أســبابا نــاك ــصو" وأن ا ــ ائلــة ال لالــسرعة
ديثة ا املعلومات اوح" ع مقدا سبة ع   %. 62.9رصلت

هللا، عبــد القطـب ق فــار محمـد اســة د ـدف وكمـا نمــوذج) ــ1425 -2004ر اح ـ اق ــ إ
يـــة العر ـــي و لك التعلـــيم ة إدا نظـــم ر وذلـــكE- learningرتطـــو ، ـــ اســـب ا ات شـــب ـــ ع

ـــذه ة نالنمـــاذجرلنــد شـــبكة دخـــو ـــشار ان مـــع وخاصـــة يـــة، العر وســـاط الـــوطنلـــ ـــ نـــت
التعلـــــيم نظــــم وتــــداو نـــــت ن ــــشبكة والتــــأثر اســـــتخدام مــــن ــــي العر املـــــستخدم تمكــــن ــــي لالعر
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نظــم فيــھ غابــت الــذي الوقــت ــ ا وتقاليــد ــا بثقاف والتــأثر ــا مع نــدماج و يــة جن ــي و لك
امل النمـوذج ــ تب ة بــضر البحـث وأوصــت يــة العر ـي و لك التعلــيم نظـم ة رإلدا وتطبيقــھور ح ــ ق

التعلـيم مراكــز ونيـة(ـ لك امعــات دار–ا ب يالتــد عــد–ر عـن التعلــيم وأكــدت). مراكـز
م التقــو ولة وســ الذاتيــة عــة واملتا ســتخدام ولة ســ مــع ح ــ املق النمــوذج فعاليــة البحــث نتــائج

ن املدير ن ب ك املش سـس. والعمل مـن مجموعـة بتقـديم البحـث أوصـت ـكمـا ال واملتطلبـات
الـسليم التوظيـف لـضمان أساسـية يـة كب ب والتـد التعلـيم نظـم ة إلدا نمـوذج بناء ا عل رعتمد ر

منھ ستفادة و املعلومات   .لتكنولوجيا

ــي و لك التقيــيم مجــال ــ املتخصــصة اسـات الد ة نــد الــسابق العــرض مــن تـ رو ر
با البحـــث ـــذه ميـــة أ يؤكـــد الـــذى مـــر ا ـــومنـــصا ـــ املتخصـــصة اســـات الد ة و بـــا ـــا رعتبا رر

املجال   .ذا

ـــــةاســـــتفادولقـــــد املعا ومـــــادة البحـــــث أدوات إعـــــداد ـــــ الـــــسابق طـــــار مـــــن الباحـــــث
ية التا،التجر العرض ا يو ى و لك التقييم ملنصة مناسب تصميم ضع   .وو

البحث   :إجراءات

أوال
ً

ية:  التجر ة املعا مادة   :اعداد

ا اتقــانقــام نمــوذج تــصميم إجــراءات وفــق ــي و لك التقيــيم منــصة بإعــداد لباحــث
  :و

املنـصة -1 ــداف أ ــى: صـياغة دا ن ــانب ا ـ ع ركــزت ـداف أ ســتة الباحــث صـاغ وقــد
ى   .والوجدا

القيــاس -2 أدوات ى: تــصميم الـــذا التقيــيم متطلبـــات اســبانة ـــ ع دوات احتــوت ،حيـــث
التقيي نحو تجاه يومقياس و لك  .م

التفاعـــــــل -3 شاشــــــات حيـــــــث: تــــــصميم مــــــن التقاعـــــــل شاشــــــة تــــــصميم معـــــــاي مراعــــــاة تــــــم
ط ا م و ونوع لوان و ونات  .امل

التفاعـــــل -4 أنمـــــاط والعينـــــة: تحديـــــد للمنـــــصة مناســـــب تفاعـــــل نمـــــط اختيـــــار مراعـــــاة تـــــم
شود املس دف  .وال

الــتعلم -5 نحـــو تجــاه ــز نحــو: عز تجـــاه ــز بتعز الباحـــث عـــرضقــام خــالل مـــن املنــصة
ى الذا التقييم ي و لك التقييم مية أ عكس عملية شطة  .أ

نتاج و التصميم لعملي مة الال طوات وا املراحل التا النموذج تضمن ل، زولقد والش
ح) 2(رقم املق النموذج وخطوات مراحل  .يو



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثالث(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 
 

57 

  
ل       لك) 2(ش التقييم منصات تصميم ينموذج    ,Rai , A.N.(2011) و

ثانيا
ً

البحث:     :أدوات

ى): أ الذا التقييم ات ا م   :ربطاقة

ى الـــذا التقيـــيم ات ــا م لقيـــاس بطاقــة باعـــداد الباحــث قـــام البحــث ـــداف أ رلتحقيــق
ى الــــذا التقيــــيم ملتطلبــــات ــــي و لك التقيــــيم منــــصة تحقيــــق مــــدى معرفــــة أفــــراد بقــــصد لــــدى

البطاقــ ونــت وت مـــنالعينــة ة  ) 32( ة ــا ــق(رم جـــراءات) 1م أســاس ــ ع ات ــا امل ـــت بن روقــد
الباحــث وضـع وقــد ـام ا قبـل التعلــيم ملؤسـسات ى الــذا التقيـيم عمليـة ــا تتطل ـ ال الفعليـة

و للبطاقة للتقدير ات مستو جـدا-4= ممتاز{(خمس جيـد
ً

يـؤدى–2=جيـد-3= أولـم ضـعيف
 =1.(  

البطاقة - عـر :صدق بيـةفتم ال ـ ن واملتخصـص اء ـ ا مـن مجموعـة ـ ع البطاقـة ض
تبــاط ا مـدى ـ الـرأي إبـداء م مـ وطلــب التعلـيم، وجـودة التعلـيم وتكنولوجيـا الـنفس روعلـم

ُ

العـــــــام ـــــــدف بال ـــــــسية الرئ ات ـــــــا امل تبـــــــاط ا ومـــــــدى ـــــــسية الر ات ـــــــا بامل الفرعيـــــــة ات ـــــــا رامل ر ر ر
البطا،للبطاقـــــة عليمـــــات وســـــالمة وضـــــوح مـــــا،قـــــةومـــــدى عـــــديل أو إضـــــافة أو حـــــذف مـــــع
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ـــ ع للتطبيـــق زة جـــا البطاقـــة أصـــبحت ن املحكمـــ الـــسادة مالحظـــات عـــديل عـــد و نـــھ، وير
ستطالعية لقياسھ،العينة وضعت ما قياس ع ة القد البطاقة ت أثب فقد   .روعليھ

ــــة - البطاقـ ــــات جـ د ــــات عــــــرض :رثبـ عـــــد و ن، املقيمـــــ مــــــن ن بـــــاثن باالســـــتعانة الباحـــــث قــــــام
اعـــضاءالبطاقــة ثـــالث ــ ع ـــا تطبيق تـــم ا، اســتخدام عليمـــات و ـــا محتوا ومناقــشة مـــا عل

ــودة ا تبــاط،قفــر ا معامــل باســتخدام الباحــث ــا عل حــصل ــ ال النتــائج ــة معا تــم روقــد
قيمتـــھ بلغـــت والـــذي ســـو أن.) 97(نب ـــ ع ـــذا الثبـــات،البطاقـــةو مـــن عاليـــة جـــة د ـــ رع

للقي كأداة ة صا ا  .اسوأ

ــــة  - املالحظــ ــــة لبطاقــ ــــة ائيــ ال ة املالحظــــــة،:(*)رالــــــصو بطاقــــــة صــــــدق مــــــن التأكــــــد عــــــد
مــن ونــة م ائيــة، ال ا صــو ــ املالحظــة بطاقــة أصــبحت ــا، ثبا ــ) 44(روحــساب فر ،أداء

جدو و ائية) 1(لو ال ا صو ى الذا التقييم ات ا م مالحظة بطاقة رمواصفات   :ر
  )1(لجدو

م بطاقة ائيةمواصفات ال ة الصو ى الذا التقييم ات ا م رالحظة   ر

عاد املالحظةأ عدد بطاقة
داءات
 الفرعية

قام رأ
داءات
  بالبطاقة

جة رالد
لية ال
ة ا  رللم

ن زالو
س ال

ة ا  رللم

عن ساسية البيانات جمع ة ا رم
ا ا الوضع   .املؤسسة

والبيانات املعلومات جمع ة ا رم
من ة  .الوثائقاملطلو

والبيانات املعلومات جمع ة ا رم
املالحظة من ة  .املطلو

والبيانات املعلومات جمع ة ا رم
املقابلة من ة   .املطلو

اليا املعلومات وتحليل ة معا اة ا م
ً

ر
املنصة خالل   .من

اسة لد ي ا ال ر التقر إعداد ات ا رم ر
ي الذا م   .التقو

ن التحس خطط إعداد ات ا   .رم

عداد ات ا عةرم املتا  .خطة

4  

8  

6  

5  

9  

4  

5  

3 

1-4  

5-12  

13-18  

19-23  

24-32  

33- 36  

37-41  

42-44  

12  

15  

18  

15  

27  

3  

21  

9 

9%  

18%  

15%  

11%  

20%  

9%  

11%  

7%  

 ٪100 132  44 44 املجموع

                                                             
 .بطاقة مالحظة مهارات التقییم الذاتى): 3(ملحق (*) 
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ي): ب و لك التقييم منصات نحو تجاه   :مقياس

ـــات اتجا ــــ ع للتعـــرف مقيـــاس بنــــاء تـــم البحــــث ـــداف أ نحــــوُّلتحقيـــق ـــودة ا قفــــر
ق طر عن ي و لك التقييم منصات   :استخدام

ليكـرت- قـة طر ــذه: Likert اختيـار ملناسـبة وذلـك ـا ا املقيـاس إلعـداد املجمعـة للتقـديرات
ـة ومعا يح والتـ التطبيـق ولة وسـ ـ التمي ع ا وقد البحث ملوضوع س املقاي من رالنوعية

عــد فيمــا الــشديدةوتتــدرج،النتــائج ضــة املعا ــ إ الــشديدة املوافقــة مــن النــوع ــذا عــن رجابــة
تجاه ات مستو ل تتضمن التا مـن،و ل ع لإلجابة ات مستو ثالث الباحث وضع وعليھ

املقياس ات موافق–محايد–موافق( رعبا   ).غ

املقيـاس - مـن ـدف ال ا :تحديـد ـا عل يحـصل ـ ال جـة بالد يقـدر اسـتجاباتھروالـذي يجـة ن ملقـيم
مـــــن ونـــــة امل املقيـــــاس ات عبـــــا وصـــــياغة املقيـــــاس، محـــــاو وتحديـــــد املقيـــــاس، ات عبـــــا ــــ رع ) 30( رر

ة اسـتخدام،رعبا تجنـب مـع ة، ـ ا و لة سـ ـا لغ ـو ت أن املقيـاس ات عبـا صياغة عند و وو نر ر
املـــــ الفئـــــة لطبيعـــــة مراعاتـــــھ مـــــع واحـــــدة، فكـــــرة ة عبـــــا ـــــل تحمـــــل أن و النفـــــي، ات رعبـــــا دفة،ر س

املقياس عليمات وثباتھ،وصياغة املقياس صدق من   . والتأكد

املقيــــــــاس- ن:صـــــــدق املحكمــــــــ مــــــــن مجموعــــــــة ـــــــ ع عرضــــــــھ تــــــــم املقيــــــــاس صـــــــدق مــــــــن للتحقــــــــق
ــــم ا آ إلبـــداء وذلـــك التعلــــيم، وجـــودة التعلـــيم وتكنولوجيــــا الـــنفس علـــم مجــــال ـــ ن راملتخصـــص

ومـدى ـا، م ف ولة وســ ات، العبـا وضـوح مـدى رحـو وتــمل ـسھ، تق الـذي للمحـو ة عبــا ـل رانتمـاء ر
ن املحكم السادة حات مق ضوء املقياس   . عديل

تــم تبـــاطحــسابثــم معــامالت ــق طر عــن تجـــاه ملقيــاس الــداخ ــساق رصـــدق
قم دو وا للمقياس، لية ال جة والد تجاه مقياس محاو جات د ن رب ر لر ذلك) 1(ر   .يو

  

دو   ) 1(لا

للمقياسمعامال لية ال جة والد تجاه مقياس محاو جات د ن ب تباط رت ر   رر

رقم
  البعد

البعد تباط  اسم ا رمعامل
سو   نب

تحقيـــــــق  1 ـــــــ ـــــــي و لك التقيـــــــيم منـــــــصات وقيمـــــــة ميـــــــة أ تقـــــــدير
ى الذا التقييم   متطلبات

0.796 

متطلبـــــــات  2 تحقيــــــق ــــــ ـــــــي و لك التقيــــــيم بمنــــــصات ســــــتمتاع
ا ىالتقييم   لذا

0.956 

ا  3 منصا خالل من ي و لك ى الذا التقييم باجراءات  0.782  تمام
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ا عــــض و املقيــــاس ونــــات م جــــات د ن بــــ تبــــاط معــــامالت الــــسابق ــــدو ا لنــــا ن بــــ ري ر ل ُ

ا،البعض ي نو لو ك املقياس جة   .رد

املقيـــاس معادلـــة :ثبـــات حـــساب ــــق طر عـــن املقيـــاس ثبـــات معامــــل حـــساب نبــــاختـــم كر ،وألفـــا
الثبات بلغ مـن)0.95(حيث عالية جة بد يتم املقياس أن ع دل و مرتفع، ثبات معامل و و ر،

  .الثبات

للمقيـاس ائيـة ال ة وتحليـل(*): رالـصو ثباتـھ، وحـساب املقيـاس، صـدق مـن التأكـد عـد
أصـبح مـناملقيـاسمفرداتـھ، ونـا م ائيـة، ال تھ صـو ـ

ً
مج،مفـردة) 30(ر ـ س عـادتقـ ـا موع

ــــــدو وا ســــــلفا، ا تحديــــــد تــــــم ــــــ ال ــــــات تجا ملقيــــــاس مــــــسة لا
ً

مفــــــردات) 3( ــــــع تو ــــــ زيو
ي كما عاده، أ ع   :املقياس

     )2(  لجدو

ائية ال ة الصو ات تجا مقياس عاد ع البنود ع رتو   ز

عاد   أ

 املقياس

ن زالو
س   ال

عاد  لأل

  عدد

 املفردات
املفر قام جة  داترأ   رالد

ى الذا التقييم مية   30  1،6،11،16،21،26 6 ٪20 ا

التقييم ات مم
ى  الذا

20٪ 6 2،7، 12،17،22،27  30  

ات القد رالثقة
 الذاتية

20٪ 6 3، 8،13،18،23،28  30  

والكفاح   30  29 ،19،24 ،14 ،9 ،4 6 ٪20 املثابرة

للمستقبل التخطيط
 امل

20٪ 6  5،10، 15،20،25،30  30  

  150    30  %100  املجموع

ثالثا
ً

للبحث- ستطالعية ة    :التجر

سـتطالعية ـة التجر تطبيـق تـم ودة ا فر اعضاء من ثالثة اختيار تطبيـق،قعد وتم
املجموعـــــة ـــــافؤ ت مـــــن للتأكـــــد وذلـــــك قبليـــــا؛ تجـــــاه ومقيـــــاس ى ــــذا الـ التقيـــــيم ات ـــــا م بطاقـــــة

ً
ر

داء ــ يــة التقيـــيم،اتالتجر منــصة اســتخدام نحــو تجــاه و املنـــصة ــ املتــضمنة ات ــ وا
قـــم ـــدو وا للعينـــة، العــام داء ات ـــ متغ وضـــبط ساســـية، ــة التجر إجـــراء قبـــل ــي و رلك ل

النتائج) 3(   .يو

                                                             
  مقیاس االتجاه): 5(ملحق *) (
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دو   )3(لا

وقيمة ة املعيا نحرافات و البحث) ت( راملتوسطات   لعينة

القب تجاهالقياس ومقياس ى الذا التقييم ات ا م   رلبطاقة

افراد املجموعة املقياس عدد
  العينة

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
 ياملعيار

  قيمة

 "ت " 

الداللة
 حصائية

التقييم ات ا م ربطاقة
ى  الذا

ية دالة 1.61 3.36 8.29 30 التجر  غ

تجاه ية مقياس دالة 0.48 0.32 2.13 30 التجر  غ

لنا يمنيت ما السابق دو   : لا

مستو– 1 عند ية، التجر املجموعة جات د متوسطات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر وجود ىعدم ر و
ى) 0.05( الذا التقييم ات ا   .رم

عنـــد– 2 يــة، التجر املجموعــة جــات د متوســطات ن بـــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر وجــود رعــدم و
ي) 0.05(ىمستو و لك التقييم منصات استخدام نحو ن املقيم    .اتجاه

ى الـذا التقيـيم متطلبـات يـة التجر البحث عينة س تجا يؤكد التقيـيم،مما اسـتخدام نحـو تجـاه و
واحدة سة مد من العينة أفراد جميع أن إ باإلضافة ي، و   .رلك

اع وتفس البحث نتائج   :رض

أوال
ً

املرتبط:  داءالنتائج مالحظة ببطاقة   :ة

 ـــــل ع يـــــنص والـــــذي و البحـــــث ســـــؤال عـــــن منـــــصاتمـــــا: لإلجابـــــة توظيـــــف فاعليـــــة
بمؤســسات ــودة ا فــر لــدى ى الــذا التقيــيم ات ــا م تنميــة ــ ــي و لك قالتقيـيم ر

ــام ا قبـل ــ ؟التعلـيم ع تـنص الــذى و الفـرض اختبــار ذات" لتـم ق فــر وتوجـد
عنــــد إحــــصائية داللــــة

ً
داللــــة فــــر) 0.05(ىمــــستو أعــــضاء جــــات د متوســــطات ن قبــــ ر

ــــــي و لك التقيــــــيم منــــــصة توظيــــــف فاعليــــــة ــــــ ــــــام ا قبــــــل بــــــالتعليم ــــــودة ا
ن القياســـــ ـــــ ى الـــــذا التقيـــــيم ات ـــــا م والبعـــــدي(رلتنميـــــة ـــــ مالحظـــــة) القب لبطاقـــــة

ى الذا التقييم ات ا   .رم
ال  داللـة اسـتخراج تم الفرض ذا ة من نوللتحقق التطبيقـ متوسـطي ن بـ ق وفـر

يــــة، التجر املجموعـــة أفــــراد ن بـــ ى الــــذا التقيـــيم ات ــــا م بطاقـــة ــــ البعـــدي و ـــ رالقب
اختبار التا"  ت" بواسطة جدو مو و كما املستقلة   :لللعينات
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دو   ) 4(لا

امل ملقياس البعدي التطبيق والضابطة ية التجر ن املجموعت جات د   تطلباترمتوسطا

وقيمة املعيار ما ة" ت" يوانحراف   املحسو

عدد املجموعة
 عضاء

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
 ياملعيار

ت" قيمة
" 

الداللة
 حصائية

ية عند  12.3 2.04 37.31 30 التجر  0.05دالة

دولية" ت" قيمة    مستو1.96= ا   0.05ىعند

دولية" ت" قيمة   0.01ىمستوعند2.58= ا

قيمة أن السابق دو ا من ـ" ت" ليت ة قيمـة) 1203(املحسو مـن ـ " ت" أك
و دولية مستو) 2.58(ا و )0.05( ىعند الفرض نقبل أننا أي ق،ل، فـر توجـد أنھ وبمع

مـــــــستو عنـــــــد إحـــــــصائية داللـــــــة ـــــــ ) 0.05( ىذات يـــــــة التجر املجموعـــــــة جـــــــات د متوســـــــطي ن ربـــــــ
ىالتطبيــق الــذا التقيــيم ات ــا م لبطاقــة البعــدي ــ ــذه،رالقب وتتفــق البعــدى، التطبيــق لــصا

اسة د مثل السابقة اسات الد من العديد مع يجة رالن ر: ر جـو ن)2009(أبو العينـ وأبـو ،)2011(،
ــ ز)2012(والزع و اســة د و ر، ر ن)Wuezer) 2008ر وآخــر ســوان اســة د و و،   Swan & othersر

اسة)2008( ود انور،   ).Marzanu) 2010زمار

ي لآل النتائج تلك الباحث عز   : وو

التعليميــة .1 باملؤسـسات ـودة ا ــق فر أعـضاء قبـل مـن ــي و لك التقيـيم منـصة اسـتخدام
ى الـــذا التقيـــيم ات ـــا م يثقـــل ممـــا عتيـــادي التقيــيم مـــن أطـــو ملـــدة م لـــد متاحـــة ــا ريجعل ل

م  .لد

املنــــصة .2 ــــ ع العمــــل عمليــــةحيــــث: ايجابيــــة ــــ فــــاعال ا مــــشار إيجابيــــا ــــق الفر عــــضو تجعــــل
ً ً ً

ملـدة باملعلومات حتفاظ عضاء لدى ي يجا ثر عكس مما الوقت؛ طوال التقييم
لة  .طو

ــــد .3 وا الوقــــت مــــن ــــ الكث ــــي و لك التقيــــيم عمليــــة تــــوفر حيــــث لالنجــــاز الدافعيــــة ة راثــــا
باملؤسس ودة ا ق فر قبل من  .ةلاملبذو

ونيــة .4 لك الــنظم عمليـات ــ طــأ ل مجـال ال حيــث ر، والتقــا النتـائج اســتخراج ــ رالدقـة
اعــضاء لــدى الثقــة عــز ممــا املخرجــات دقــة نــضمن التــا و يحة، ــ املــتخالت دامــت زمــا

التعلم اثر بقى و ق   .الفر

ثانيا
ً

تجاه:  بمقياس املرتبطة   :النتائج
الثــــا البحــــث ســــؤال عــــن ــــلإلجابــــة ع يــــنص والــــذي مــــن: ى عينــــة اتجــــاه ــــودةمــــا ا قفــــر

ام ا قبل التقيـيمبالتعليم ات ـا م تنميـة ـ ي و لك التقييم منصات توظيف رنحو
ى؟ أنـــھالـــذا ــــ ع تــــنص والـــذى للبحــــث ى الثــــا الفـــرض اختبــــار داللــــة:تــــم ذات ق فــــر وتوجــــد

داللـــــة مــــــستو عنـــــد ىإحـــــصائية
ً

عينـــــة) 0.05( جـــــات د متوســــــطات ن ــــــودةربـــــ ا فـــــر قمــــــن
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التقيــــيم ــــ ــــي و لك التقيــــيم منــــصة توظيــــف نحــــو تجــــاه ــــ ــــام ا قبــــل بــــالتعليم
ن القياس ام ا قبل التعليم ملؤسسات ى والبعدي(الذا تجاه) القب   .ملقياس

جـــات د متوســـطي ن بـــ ق الفـــر داللـــة اســـتخراج تـــم الفـــرض ـــذا ة ـــ مـــن روللتحقـــق و
امل أفــراد يـةاسـتجابات التجر تجـــاه،جموعــة ملقيــاس البعـــدي و ـ القب بالتطبيـــق يختـــص فيمــا

اختبار بواسطة ي و لك التقييم قم"ت" نحو جدو موضـح و كما ر،   ):5(ل

دو   )5(لا

القياس ية التجر املجموعة استجابات جات د   رمتوسطات

املع ما وانحراف تجاه ملقياس البعدي و وقيمةالقب ة" ت" ييار   املحسو

عدد  املجموعة
  عضاء

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

  قيمة

  "ت" 

الداللة
  حصائية

ية عند  10.66 0.27 3.49 30  التجر   0.01دالة

دولية" ت" قيمة* مستو1.96= ا    0.05ىعند

دولية" ت" قيمة* مستو2.58= ا    0.01ىعند

ـد ا مـن قيمــةيتـ أن الـسابق ة" ت" لو قيمــة) 10.66(املحـسو مـن ـ أك ـ ت" و
دولية"  البـديل،)0.05(ىمستوعند) 2.58(ا الفـرض ونقبـل الصفر الفرض نرفض أننا ،يأي

مــستو عنــد إحــصائية داللـة ذات ق فــر توجــد أنـھ ىأي اســتجابات) 0.05(و جــات د متوســطي ن ربـ
الق ن القياســ ــ يــة التجر التقيــيماملجموعــة منــصة توظيــف ملقيــاس والبعــدى نحــو تجــاه ــ ب

ي و البعدى،لك القياس   .لصا

ـي أ مـن ـل اسـة د مثـل وذلـك الـسابقة، اسـات الد من العديد مع يجة الن ذه روتتفق ر
ر ق)2009(جو ر ي وأ ي) 2012(ز، ما إ الباحث نظر ة وج من يجة الن ذه ترجع   :وقد

التق .1 منصة ـاستخدام إ أدى ام ا قبل ى الذا التقييم ات ا م تنمية ي و لك رييم
ودة ا ق فر اعضاء م دافعي ادة ي،ز و لك التقييم نحو ي إيجا اتجاه ن و   .وت

ـ .2 إ يـؤدي مما والكبت؛ وف، ا ال أش من ق الفر أعضاء تحر ي و لك التقييم ريحقق
ي الداخلية م مشاعر عن يالكشف و لك التقييم تجاه   .جابية

ن .3 بـ التفاعليـة العالقـات توضـيح ـ فاعلة ة بقد ي و لك التقييم منصة استخدام ريتم
بدقــة ــة املعيا ات بالثقــة،راملــستو م ــشعر و ــودة ا ــق لفر يجابيــة ــات تجا عــز زممــا

امل   .والنمو

يخ .4 ممــا واعيــة، قــة بطر التقيــيم عمليــة تكــرارقيــادة ــ غبــة و التقيــيم، نتــائج ــ الثقــة رلــق
ــــات تجا م إكــــسا ــــ ع عمــــل بــــذلك ـــ و ه، واســــتمرا التقيــــيم، مــــن النــــوع ــــذا ســـة رمما ر

ا نحو  .يجابية
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املنـــــــصة .5 ونـــــــات وم ل ـــــــش املرتبطـــــــة ـــــــى و لك ـــــــيم التقي منـــــــصة تـــــــصميم معـــــــاي مراعـــــــاة
ا بحار   .وأساليب

ثالثا 
ً

املرتبطة:  البحثالنتائج أدوات ن ب تباطية   :بالعالقة
 ــــــ ع يـــــــنص والــــــذى البحــــــث ـــــــساؤالت مــــــن الثالــــــث الـــــــسؤال عــــــن العالقـــــــة :ولالجابــــــة مــــــا

تجــــاه و ونيــــة لك املنـــصات خــــالل مـــن ي الــــذا التقيــــيم ن بـــ املحتملــــة رتباطيـــة
من عينة لدى ا توظيف ؟نحو ـام ا قبـل بالتعليم ودة ا الفـرضقفر اختبـار تـم

نــــصھال والــــذى داللــــة" ثالـــث مــــستو عنــــد تباطيــــة ا عالقــــة ىتوجــــد نتــــائج) 0.05(ر ن بــــ
ونيـــــة لك املنـــــصات خـــــالل مـــــن ي الـــــذا التقيـــــيم ات ـــــا م مالحظـــــة بطاقـــــة جـــــات رد ر
بؤســسات ـودة ا فــر مـن عينــة لـدى ــا توظيف نحـو تجــاه مقيـاس جــات د قونتـائج ر

ام ا قبل  .التعليم

 الفــرض ــذا ة ــ مــن التحقــق ــوتــم الطــالب جــات د ن بــ تبــاط معامــل حــساب رتــم ر
ي فيما ذلك ت و اسة، الد مجموعة لدى البحث ى   :رأدا

  )6(لجدو

ى ألدا البعدي التطبيق اسة الد ملجموعة حصائية الداللة ومستو سو ب تباط ا رمعامل ىر ن
  البحث

سو ب تباط ا نمعامل   ر

  دوات
التقييم ات ا م ربطاقة

ى   الذا
اتمقي تجا   اس

ى الذا التقييم ات ا م   ــــــ **0.586  ربطاقة

ات تجا   **0.568 **0.602  مقياس

ضــــوء ـــدوالنتـــائجـــ با دة لالــــوا ن  ) 6(   ر بــــ ســــو ب تبـــاط ا معــــامالت داللـــة نيتــــ ر
مـــــستو عنـــــد الثالثـــــة البحـــــث أدوات وقبـــــو)0.05(ىنتـــــائج الـــــصفر الفـــــرض فـــــض تـــــم وعليـــــھ ل، ي ر

البديل   .أى،الفرض

اســـة د نتـــائج مـــع يجـــة الن ـــذه انو(روتتفـــق نظـــر)2010،زمـــار ـــ يجـــة الن ـــذه وترجـــع ،
ي ما إ   :الباحث

ـــــي .1 و لك التقيـــــيم ملنـــــصة التقيميـــــة التقيـــــيم،الفاعليـــــة ات مـــــسا عـــــدد ـــــ ع تقـــــوم رحيـــــث
ومـــــشو ممتـــــع ســـــياق ـــــ الدقيقـــــة دوات و الوســـــائط مـــــن تفاعليـــــة مجموعـــــة قباســـــتخدام

ل ة ،وس املرغو داف لتحقيق تتضافر ا ل العناصر ذه   .و

دقيق .2 حيادى شاط ع العتماده ي و لك التقييم ناتئج املقيم  .ثقة

ــــ .3 ســـاعد ممـــا ـــي و لك التقيـــيم منـــصات لتوظيــــف ـــى دا انـــب ا مـــن املقيمـــو نتمكـــن
يم التقي مصات نحو تجاه واملتمثل ي الوجدا انب ا ساب تـماك مـا ـو و ي، و لك

السابق ي حصا التحليل نتائج من بوضوح عليھ   .ستدالل
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البحث    :توصيات

نتائج من البحث إليھ توصلت ما ي،ضوء باآل الباحث   : ُيو

س .1 باملـــــدا ـــــودة ا فــــر ـــــد و ب رتمــــام باملنـــــصات،ق تتعلـــــق ــــ ال ات ـــــا وامل ف املعـــــا افــــة رب ر
واستخدام ونية امعيةلك ا قبل التعليمية املؤسسات تقييم  .ا

واملراجعــــة .2 ى الــــذا للتقيــــيم ــــ الرق التحــــو ــــ ع التعلــــيم جــــودة بــــأمر ن املعنيــــ حــــث ة لضـــر ور
جية ا  .را

افــــــةاملراحل .3 ل ى الــــــذا التقيــــــيم ا الســــــتخدام ؛ ــــــى و إلك تقيــــــيم منــــــصات وتــــــصميم برمجــــــة
 .التعليمية

استخ .4 ع واملراجعة ودة ا فر ب قتد وقتر اسرع ي و لك التقييم منصات  .دام

ات عقـد .5 يـة ردو ن رتد م للمعلمـ مـع ـساعد يتوافـق بمـا الـتعلم التعلـيم ات ممـا تحقيـق رـ
ي و لك التقييم  .متطلبات

ام .6 ا التعليم تقييم ي و لك التقييم منصات استخدام حو اسات د لإجراء  .ر

التقيـــيم .7 نمـــذج توظيـــف ـــامعمـــيم وا ـــام ا قبـــل التعلـــيم قطاعـــات ـــ ع ـــي و لك
 .والف

البحث حات  :مق

التالية البحوث إجراء الباحثا ح يق البحث نتائج   : ضوء

لـدى - املـن خـرائظ ات ـا م تنميـة ـ ـي و لك التقيـيم منـصات توظيف رفاعلية
تجاه و ام ا قبل التعليم بمؤسسات ودة ا اقفر   نحو

جيــة - ا ا املراجعـة ات ـا م تنميــة ـ ـي و لك التقيــيم منـصات توظيـف رفاعليـة ر
ام ا قبل التعليم مراجعة فر   .قلدى

ى - الـــــذا التقيــــيم ات ــــا م تنميــــة ــــ ـــــي و لك التقيــــيم منــــصات توظيــــف رفاعليــــة
ام ا التعليم جودة فر  .قلدى

و - لك التقيــيم منـصات توظيـف جيــةفاعليـة ا ا املراجعـة ات ـا م تنميــة ـ رـي ر
ام ا التعليم مراجعة فر   .قلدى
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ية جن و ية العر   املراجع

ية العر   :املراجع

منصو ش ن، ن:)2014(رتحس البحر جامعة طلبة لدى ا ودوافع نت ن اسة(استخدام رد
سانية). ميدانية للعلوم ية العر الساد–املجلة والثمانوالعدد السنة–نس

ن والعشر   .196 -167  –والثانية

طيب،أحمد الشاملة): 2015(ا ودة ا ة ليجرإدا ا لدو ى العر بية ال مكتب اض، الر  .ل،

الق كمال و عليان ، املؤتمر):2009(ر ع وقا ن، البحر جامعة نت ن شبكة استخدام
امل لتكنولوجيا للمعلومات الثامن ي يةالعر العر املعلومات ومراكز املكتبات علومات

واملستقبل الواقع ن رة–ب   .403- 399   –القا

يع،رمود كفايات:)2009(ر تنمية والتقليدي ي و لك املدمج التعلم اتيجية اس فاعلية
املنصات بيةاستخدام ال لية ب س التد يئة أعضاء لدى ا،"رالتفاعلية ياملؤتمرالعل لثا

وآفاق اضر ا تحديات ن ب ي و لك التعليم التعليم، لتكنولوجيا املصرة معية ل عشر
مصر،     .273 – 225 ،املستقبل،

الدين ـــــــن الفتـــــــاح،ز عبــــــــد ـــــــد النجــــــــاح): 2012(فر فـــــــرض ن بــــــــ الـــــــشاملة ـــــــودة ا ة إدا رتطبيــــــــق
الفشل ية،ومخاطر العر مصر ة و  .رجم

سليمان أحمد محمو، سعيد زصفاء العز عبد ة): 2006(د املصر س املدا جودة    USAID،ردليل

ان ز،الشر العز عبد للمعلومات ): 2013(جمال العاملية نت( الشبكة ز) ن عز ا رودو
اض الر بمدينة سعود امللك جامعة طالب لدى العل ن. البحث املعلم ليات مجلة

الثالث– ي-املجلد الثا   .42-1   -العدد

محمــود صــفاء ــز، العز ــ): 2004(عبــد إ للــدخو ي بتــدا التعلــيم ر لتطــو ـــة ر لنحــو مجتمـــعؤ
مـصر ــ ي.املعرفـة الثــا العلمـي املـستدامة"املــؤتمر والتنميــة أصــو، "التعلـيم لقــسم

بية بية– ال ال ق–لية الزقا س10زجامعة   .2004رما

ادي ال فت،عبد وت:)2000(محمد املعلوماتاملعلومات ية. كنولوجيا العر الدار مكتبة
و.للكتاب رة- الطبعة   .مصر-القا

بوعزة ميد ا عبد و مشر أعضاء:)2012(يعمر، قبل من نت ن شبكة استخدام واقع
قابوس السلطان بجامعة س التد ة–ريئة بو ال العلوم اسات د املجلد–رمجلة

  . 341-328–ردن–عمان– 2العدد27
نجيب عصام اء، عد:)2013(الفق عن التعليم اتيجيات اس تطو العل، رديناميات املؤتمر

عد عن التعليم و اضية ف بية املستقبل. لل وأفاق فالديفيا، الواقع –جامعة
سم، ردن و/ د لانو   .ن

الرحمن عبد وعدس، أحمد، والتقي، د؛ ي، التعليم):2014(زالكيال م والتقو القياس
دات، والتو ق سو لل املتحدة ية العر الشركة  .448-447روالتعلم،
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ودي،محمد ا محمد لية): 2009(يغاز وطالب س التد يئة أعضاء احتياج من رالتحقق
اسب ا استخدام ع ب التد إ السعودية ية العر اململكة ن مجلة. راملعلم

املعلم الثالث–نليات و-املجلد   .191 -184.ص-لالعدد

هللا عبد القطب ق فار ي): 2008(ومحمد، و لك التعليم ة إدا نظم ر لتطو حة مق اسة رد ر
اسب ا ات شب اسات. ع والد البحوث محافظةلية–رمجلة ن املعلم

و–جدة   . 11،لالعدد
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