
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هوالتحديات اليت تواجه عن بعد التقييم البديل فعالية

  الدميوغرافيةيف ضوء بعض املتغريات 
 
 

 محمد محمود محمد عبدالوهاب
 أستاذ مشارك بقسم علم النفس 

 كلية الرتبية جامعة أم القرى



فعالية التقييم البديل عن بعد والتحديات...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 469المجلد )12(  العـدد )4(  468

 
 

 فعالية التقييم البديل عن بعد والتحديات اليت تواجهه 

 ات الدميوغرافية يف ضوء بعض املتغري

 حممد حممود حممد عبدالوهاب

 امللخص
ه، هيت التحديات اليت  ووا  وهدف البحث إىل التعرف على مستوى فعالية التقييم البديل عن بعد 

وكيتللك  ( فرًدا، 266ذلك من و هة نظر عينة من القائمني على التدريس يف  امعة أم القرى قوامها )و
التخصص األكيتادمي  للقيتائم عليتى التيتدريس وعيتدد       الدميوغرافية مثل تياراتبعض املالتعرف على أثر 

بناء استبانة لقياس فعالييتة  سنوات خربوه وحصوله على الدورات التدريبية على هلين املتيارين، وقد مت 
ووطبيقهميتا عليتى عينيتة البحيتث،     التقييم البديل عن بعد، واستبانة أخرى لقياس التحديات ال  ووا هه، 

ج عن اخنفاض مستوى فعالية التقييم البديل عيتن بعيتد عيتن اايتك اليتله حيتددء ا يترباء        وأسفرت النتائ
وعدم و يتود ويتريثار أله ميتن    واملختصني للحكم على فعاليتها، واروفاع مستوى التحديات ال  ووا هه، 

املتيارات الدميوغرافية على فعالييتة التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد وحماورهيتا الفرعييتة، وو يتود ويتريثار مليتتيار           
التخصص األكادمي  على حماور التحديات املتعلقة بالقائمني على التدريس والتحديات املتعلقة بيتاللوائ   
والنظم واملقررات والتحديات املتعلقة بالظروف اال تماعية واالقتصادية، كما و د ويتريثار للتفاعيتل بيتني    

 ة بالطلبة.  متياره التخصص االكادمي  وعدد سنوات ا ربة على حمور التحديات املتعلق
التقييم البديل، التقييم البديل عن بعد، فعالية التقييم البديل عن بعد، التحديات ال   :الكلمات املفتاحية

  .(19 ائحة كورونا )كوفيد وقييم التعلم يف ظل ووا ه التقييم البديل عن بعد، 

 

 

 

Effectiveness of Remote Alternative Assessment and Challenges it Faces 
in Light of Some Demographic variables 
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Abstract  

The current research conducted to identifying the level of effectiveness of alternative 
remote assessment and challenges it faces, from the point of view of a sample of those who 
teach at Umm Al-Qura University consisting of (266) individuals, and identifying the effect 
of some demographic variables such as academic specialization of who teach, number of 
years of his experience, and his obtaining training courses on these two variables. 

A questionnaire was built to measure the effectiveness of remote alternative 
assessment, and other questionnaire to measure challenges it faces, and was applied to the 
research sample. 

The results indicated a decrease in the level of effectiveness of remote alternative 
assessment than the criterion determined by experts and specialists to judge its 
effectiveness, and the high level of challenges it faces. In addition to the absence of any 
effect of any of the demographic variables on the effectiveness of remote alternative 
assessment and its sub-axes. While there were effects of the academic specialization 
variable on the axes of challenges related to those who teach, challenges related to 
regulations, systems, courses and challenges related to social and economic conditions, An 
effect was also found for interaction between academic specialization and number of years 
of experience on the axis of challenges related to students. 

Key words: Alternative assessment, Remote alternative assessment, Effectiveness of 
remote alternative assessment, Challenges facing remote alternative assessment, 
Assessment of learning during Corona pandemic (Coved 19). 
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 مقدمة:

وزايدت الدعوات يف القرن الواحد والعشرين إىل وييار فلسيتفة التقيتويم الوبيتوه،    
 ب مزييتد ميتن  كسيتاب الطاليت  إل سيتبيلاا مبا جيعل عملية التقويم وممارساوه وأدواوه،  وأساليبه
وطبيق مدى متسيت  ميتن املعيتارف واملهيتارات والكفيتاءات يف مواقيت         من خاللا ربات 
ميتن  ، والكامنة هوضمن صقل مواهبه وإظهار قدراوه وطاقاوه واستعداداوه وإبداعاو حياوية
م والتقيتويم، وال وسيتتقل أه ميتنهم عيتن     يم والتعليت لاليتتع وتكامل العالقة بني عمليات ثم 

 بيتيتديالا Assessment for learningويصيتيتب  مصيتيتطل  التقيتيتويم لليتيتتعلم األخيتيترى، 
لتحقييتق   مطلًبيتا  هلا كله وأصب ، Assessment of learning ملصطل  وقويم التعلم

 االعتماد األكادمي  للربامج واملؤسسات التعليمية.
ة ارويتب  االعتميتاد األكيتادمي  لليتربامج واملؤسسيتات      ويف اململكة العربييتة السيتعودي  
املركز الوطين للتقويم  ذلكاملركز املسؤول عن مسمى التعليمية مبصطل  التقويم وأصب  

إمياًنا من املسؤولني عيتن وطيتوير    و مركز واب  هليئة وقويم التعليم؛واالعتماد األكادمي ، وه
 وأصب  .والتعلم األساس  لتطوير التعليمالتعليم باململكة برين وطوير التقويم هو املدخل 

يشوط الصادرة عن هلا املركز ووصيفات املقررات الدراسية يف الربامج التعليمية  اعتماد
ميت  مؤريترات األداء وأسيتاليب    ووتكامل وتوافق خمر ات التعلم املستهدفة من خالهلا  أن

كيتل   وقييتيم ييتاس و قوطيتر    املستخدمة يف حتقيق هيتلء املخر يتات   التعليمويجيات اواسو
حيث  .املالئمةالتقوميية وبوية مؤرر وكل خمرج من املخر ات، ومن ثم اختاذ القرارات ال

وهيتدف  أو فشله، وأن عملية التقويم وعد وسيلة للحكم على مدى جناعة النظام التعليم  
طلبيتات اويتودة الشيتاملة للنظيتام     تإىل اختاذ القرارات الالزميتة لتحسيتينه ووطيتويرء وفيتق م    

 .(2013؛ عبد الوهاب، 2019)العرب  والتونس ،  يم التعل
املعيتارف  كافة  لتشملمن الربامج التعليمية  خمر ات التعلم املستهدفة وقد امتدت

مبيتا  ، خالل كل مقرر من املقررات الدراسيتية  ميكن حتقيقها مناملهارات والكفاءات ال  و
العقلية وإظهار  دراوهنمية قوو همواهب الطالب وصقل رخصية وانب يضمن ونمية مجي  

ووهيئته للحياة العملييتة وإكسيتابه مهيتارات     وقدراوه االبتكارية الكامنة واستعداداوه اقاوهط
ومن ثم و ب وعدد أساليب التقييم هللء املخر ات مبا يتناسيتب ميت  طبيعيتة كيتل      .احلياة
 ,Weleschuk) ومبا يضمن قياًسا ووقييًما أفضل لكل مؤرر من مؤررات األداءخمرج، 
 Alternativeالتقييتيتيم البيتيتديل  اسيتيتواويجيات ، وهيتيتلا أدى إىل ويتيترورة ويتيتبين(2019

assessment  لقياس خمر ات التعلم؛ جتنًبيتا مليتا ينيتتج    وعدم االقتصار على االختبارات
كثار من املشيتكالت يف ايتال التعليتيم، مثيتل التسيترب املدرسيت         منيم التقليده يالتقعن 

كثار من املوارد البشرية ؤ الفرص التعليمية، وهدر دم وكافوالتريخر الدراس  واهلروب وع
 (.Nasab, 2015؛ 2004)عالم، 
ممارسيتات   وهرًييتا يف   وحتولاايعد وو ًها  ديًدا يف الفكر الوبوه التقييم البديل و

الطاليتب يف   غميتس  يهيتدف إىل (، فهيتو  2019قياس ووقييم الطالب )العرب  والتونسيت ،  
سبة له، فتبدو كنشاطات وعلم ميارس فيها الطالب ما واقعية ذات قيمة ومعنى بالن مهمات
يف مواقيت  واقعييتة   فيها مدى متس  ميتن املعيتارف واملهيتارات والكفيتاءات      ويطبق ،وعلمه
املناسبة  واختاذ القرارات احلياوية ل املشكالتوهيئته حلبهدف  ؛أو مواق  ربيهة هلا حياوية

؛ للا ( ;Mueller, 2005; Oswald, 2019; Overton, 2006 ؛2016احلجيل ، )
أو  Authentic assessment يطليتق علييته التقييتيم احلقيقيتيت  أو اليتواقع  أو األصيتيل     

؛ 2016الثوابييتيتة والسيتيتعوده، ) Performance assessmentاملعتميتيتد عليتيتى األداء 
Ismiati,et al., 2019). 

 التقييم البيتديل يف اال التقويم الوبوه على  واملسؤولني الباحثنيكثار من يعول و
يؤده إىل ونمية عيتدة  وانيتب يف رخصيتية     حيث يتوقعون أن ؛روقاء بالعملية التعليميةاال

عيتالم،  ) مهيتارات اليتتفكار العلييتا   وطوير املهارات احلياوييتة احلقيقييتة وونمييتة    الطالب مثل 
معاويتة املعلوميتات ونقيتدها     والقدرة علىالتفكار التريمل  و، (Ismiati, 2019؛ 2004
فيترو   وموا هة املشكالت النامجة عن و ود ، (2020العيد، ؛ 2016بلبيس ،) وحتليلها

م التعلم الله يعتمد بشكل ريتبه  اوباع األسلوب التقليده يف وقييو، الفردية بني املتعلمني
وونمية روح التعيتاون والعميتل    (2016احلجيل ، ؛ 2004)عالم، على االختبارات   كل
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(، 2015، وآخيتران اامده )ناقشات واكتساب مهارات اإلقناع وقيادة املاوماع  بينهم 
 وونمية الثقة بالنفس وزيادة القدرات االبتكارية ومهارات التواصل ووقبل اليترأه اخخيتر  

واكتسيتاب املهيتارات ميتا     (،2019وحتمل املسؤولية )حسب اهلل، والنقد املوووع  البناء 
واكتساب  (Nasab, 2015؛ 2019احلواره، يم )ووقيوراء املعرفية من ختطي  ومراقبة 

، واحلرب  الرويل ) املتسارع الكفايات املؤهلة لسو  العمل والتنافس يف االقتصاد العامل 
؛ 2012محزة وصومان، ) التقويم اللاو التعلم والبحث واالستقصاء ومهارات ( و2019
وإوفاء املتعة على عملية التعلم من خيتالل مراعيتاة مييتول واهتماميتات      ،(2004عالم، 

 (.Abubakar & Adeshola, 2019؛ 2016ة والسعوده، الطلبة )الثوابي
كاميتل  خمر ات التعلم املراد قياسيتها ووت  ووتعدد اسواويجيات التقييم البديل بتعدد

خيتالل  مجيعها لتقديم صورة متكاملة عن ميتا وعلميته الطاليتب وميتا يسيتتطي  أداءء، وميتن       
؛ 2019؛ الشيتيتري ، 2011مرا عيتيتة األدبييتيتات والدراسيتيتات السيتيتابقة مثيتيتل )دودييتيتن،    

Weleschuk, 2019 اسيتواويجية التقييتيم   ( أمكن وصنيفها يف مخس اسواويجيات أوهلا
ميارس املتعلم سلوكا ما أو نشاطا ما يقيتوم خالليته بتطبييتق ميتا     املعتمد على األداء، وفيها 

عملية أو  القيام بعروض ووويحيةوعلمه يف مواق  حياوية حقيقية أو ربه حقيقية، مثل: 
أو القيام بريداء عمل  ملهارة أو وقديم إلقاء أو حديث أو وصميم دميية وقعروض أو  رفوية
أو عمل جتيتارب خمتربييتة أو   أو مناظرة أو القيام مبحاكاة أو لعب األدوار  أو منتج معرض

أو عمل رسيتومات وخيترائ  ذهنييتة وونظيتيم     وصميم برامج حاسوبية أو دراسات ميدانية 
التقييم اسواويجية  ان  هلء االسواويجياتوث.. اخل، اسمات.لوحات وللبيانات وعمل 

ووتمثل يف ولك األنشطة التفاعلييتة اليت  ييتتم فيهيتا إرسيتال واسيتتقبال االفكيتار        بالتواصل 
واملعلومات باسيتتخدام اللييتة املنطوقيتة واملكتوبيتة ولييتة اوسيتد كاحلركيتات واإلريتارات         

طريقته يف  ميكن من خالهلا الكش  عن عدة  وانب من رخصية الطالب مثلوغارها، و
احلديث وردود أفعاله ووووح أفكارء ورؤيته وقدروه على وروييتب أفكيتارء، وذليتك ميتن     

واألسئلة واأل وبة الصفية، واملؤمترات، خالل املقابالت الشخصية املباررة واإللكوونية، 
واويجية التقييتيم بالورقيتة والقليتم،    اسوثالث هلء االسواويجيات ، واالختبارات الشفوية

ال  يعتمد فيها الطالب على التعبار الكتاب  عن املعلوميتات أو املعيتارف اليت     وه  ولك 
حصلها أو وقديم وقارير عن أنشطة قام بهيتا أو أفكيتار وآراء يتبناهيتا، وذليتك ميتن خيتالل       

كتابة املقيتاالت   أو أو االستجابة على االستبانات االختبارات أو التقارير أو أورا  العمل
هيتا  وفي، (اليتلاو   التريملمرا عة اللات )اسواويجية  رابعهاو، ... اخلأو ملخصات لكتب

ويتحميتل   من خالل معايار واوحة متفيتق عليهيتا   واوقانه أدائهيقوم الطالب باحلكم على 
مليت  إجنيتاز   وقييتيم اليتلات و  وقد وكون يف صورة  ،مسؤولية وعلمه ومسؤولية وقويم ذاوه

 املالحظيتة اسيتواويجية  خامسها ، وويوميات الطالب ... اخلالورق  واإللكوون  الطالب 
املعلم حواسه املختلفة حنو سلوك امليتتعلم يف نشيتاط أو موقيت  وعليميت      فيها يسل   وال 

ووفاعله م  زمالئه ملعرفة والطريقة ال  يفكر بها ومهاراوه واهتماماوه  ميولهواحلكم على 
 .ما يستطي  عمله وما ال يستطي  عمله

وليتيس أداة   وتكاميتل ميت  بعضيتها بعًضيتا    أدوات  عدة علىالتقييم البديل  كما يقوم
ومبرا عة دراسات كل من )اوليده، ، واحدة أو أدوات منفصلة كما يف التقييم التقليده

العربيت  والتونسيت ،   ؛ 2013عبد الوهيتاب،  ؛ 2019؛ الشري ، 2013؛ خا  ، 2019
أدوات التقييتيم البيتديل   ( ويتبني أن  Weleschuk, 2019; Overton, 2006؛ 2019
وسجالت وصيت   وقوائم الرصد وقوائم التقدير اللفظ  التقدير وقوائم سالمل ل يف وتمث

واألسيتئلة  واالستبانات واالختبارات التحريرية والشيتفوية برينواعهيتا املختلفيتة    سار التعلم 
والسيتجالت القصصيتية واملقيتابالت الشخصيتية وبطاقيتات       وبنوك األسئلة مفتوحة النهاية

 .... اخلاملالحظة
 Remote Alternativeمصيتطل  التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد      هلا، وقيتد ظهيتر   

Assessment     كيتثار ميتن   م  ظهور مصطل  التدريس عن بعد؛ والله نتج عيتن سيتع
إىل طيتالب يف كافيتة احنيتاء العيتامل دون      عن بعد م برامج وعليميةيتقدلاملؤسسات التعليمية 

ولقائه و ًها لو ه  ليهااحلا ة إىل انتقال الطالب إىل غرفة الص  يف املؤسسة ال  ينتم  إ
ظهيترت احلا يتة إىل وكيييت  عملييتة التقييتيم       وبالتيتال  ؛ م  أساولة املقررات ال  يدرسها

والتعلم، فريدى ذلك إىل ظهور مصيتطل  التقييتيم عيتن     التعليملتتناسب م  هلا النم  من 
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ال  يعتمد فيها الطالب على التعبار الكتاب  عن املعلوميتات أو املعيتارف اليت     وه  ولك 
حصلها أو وقديم وقارير عن أنشطة قام بهيتا أو أفكيتار وآراء يتبناهيتا، وذليتك ميتن خيتالل       

كتابة املقيتاالت   أو أو االستجابة على االستبانات االختبارات أو التقارير أو أورا  العمل
هيتا  وفي، (اليتلاو   التريملمرا عة اللات )اسواويجية  رابعهاو، ... اخلأو ملخصات لكتب

ويتحميتل   من خالل معايار واوحة متفيتق عليهيتا   واوقانه أدائهيقوم الطالب باحلكم على 
مليت  إجنيتاز   وقييتيم اليتلات و  وقد وكون يف صورة  ،مسؤولية وعلمه ومسؤولية وقويم ذاوه

 املالحظيتة اسيتواويجية  خامسها ، وويوميات الطالب ... اخلالورق  واإللكوون  الطالب 
املعلم حواسه املختلفة حنو سلوك امليتتعلم يف نشيتاط أو موقيت  وعليميت      فيها يسل   وال 

ووفاعله م  زمالئه ملعرفة والطريقة ال  يفكر بها ومهاراوه واهتماماوه  ميولهواحلكم على 
 .ما يستطي  عمله وما ال يستطي  عمله

وليتيس أداة   وتكاميتل ميت  بعضيتها بعًضيتا    أدوات  عدة علىالتقييم البديل  كما يقوم
ومبرا عة دراسات كل من )اوليده، ، واحدة أو أدوات منفصلة كما يف التقييم التقليده

العربيت  والتونسيت ،   ؛ 2013عبد الوهيتاب،  ؛ 2019؛ الشري ، 2013؛ خا  ، 2019
أدوات التقييتيم البيتديل   ( ويتبني أن  Weleschuk, 2019; Overton, 2006؛ 2019
وسجالت وصيت   وقوائم الرصد وقوائم التقدير اللفظ  التقدير وقوائم سالمل ل يف وتمث

واألسيتئلة  واالستبانات واالختبارات التحريرية والشيتفوية برينواعهيتا املختلفيتة    سار التعلم 
والسيتجالت القصصيتية واملقيتابالت الشخصيتية وبطاقيتات       وبنوك األسئلة مفتوحة النهاية

 .... اخلاملالحظة
 Remote Alternativeمصيتطل  التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد      هلا، وقيتد ظهيتر   

Assessment     كيتثار ميتن   م  ظهور مصطل  التدريس عن بعد؛ والله نتج عيتن سيتع
إىل طيتالب يف كافيتة احنيتاء العيتامل دون      عن بعد م برامج وعليميةيتقدلاملؤسسات التعليمية 

ولقائه و ًها لو ه  ليهااحلا ة إىل انتقال الطالب إىل غرفة الص  يف املؤسسة ال  ينتم  إ
ظهيترت احلا يتة إىل وكيييت  عملييتة التقييتيم       وبالتيتال  ؛ م  أساولة املقررات ال  يدرسها

والتعلم، فريدى ذلك إىل ظهور مصيتطل  التقييتيم عيتن     التعليملتتناسب م  هلا النم  من 
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 ;Abubakar & Adeshola, 2019بعد بريساليب واسيتواويجيات التقييتيم البيتديل )   
The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2020). 

فإنيته  ونظًرا للخصوصية ال  يتسم بها التقييم البديل عن بعد عن التقييتيم البيتديل   
جيب أن يراع  وطبيق التقييم البديل عن بعد عدة أمور منها طبيعة املقرر الله يتم وقدميه 

 Crue Universidadesوسيتيا  االوصيتال بالطلبيتة ومتطلبيتاوهم التعليمييتة ا اصيتة )      
Españolas Intersectoral Working Group,et al., 2020 ن هنيتاك  (، كميتا أ

 التقييم البيتديل  عند وطبيقزاد االعتماد عليها بعض اسواويجيات وأدوات التقييم البديل 
خاصيتة يف البيئيتات    عن بعد خاصة ولك ال  يتم ونفيلها إلكوونييتا أو باسيتتخدام التقنييتة   

التجيتارب  تسيتجيالت الصيتووية املرئييتة و   مثل ملفات اإلجناز اإللكوونييتة وال  ،االفواوية
 وامليتيتيتؤمترات اإللكوونييتيتيتة واملقيتيتيتابالت اهلاوفييتيتيتة أو اإللكوونييتيتيتة املعملييتيتيتة االفواويتيتيتية

 ,Bolliger & Shepherd) ... اخل واالختبارات املنزلية واختبارات الكتاب املفتيتوح 
2010; LCETB FET QA Support Service, 2020) وقد زادت احلا يتة إىل ، 

ووسيتاعد الطلبيتة عليتى ممارسيتة التقييتيم       برامج إلكوونية حتاك  البيئات االفواوية وطوير
 (.Puig, et. al., 2020) لتعلمهماللاو  

املؤسسات التعليمية العربية إىل ممارسة التقييم البديل عن بعيتد إال   وظهر حا ةومل 
وووء أغليتب  ، Corona Virus (covid 19) (19)كوفيد بعد ظهور  ائحة كورونا 

دول إىل فرض التباعد اال تماع  بني مواطنيهيتا واملقيتيمني بهيتا، ومنيت  التجيتول لعيتدة       ال
أدى إىل خليتو املؤسسيتات التعليمييتة ميتن طالبهيتا      ؛ مما ساعات أو على مدار اليوم بريكمله
 التدريس والتقييم عن بعد.وقيام األنظمة التعليمية مبمارسة 

 ن للتقييم البديل عن بعد، أوهلما التقييم البديل عن بعد املتيتزامن امنط  دويوهلا، 
Online يتطلب ووا د القائم على التدريس والطلبة يف اوصال مباريتر عيتن   ، وهو الله

، طريق الفيديو بالربامج اإللكوونية املختلفة، وثانيهما التقييم البديل عن بعد غار املتزامن
يف نفس الوقت ولكن يتم حتدييتد املهيتام    Offline ال املبارروهو الله ال يتطلب االوص

املطلوبة واملوعد األقصى لتسليمها ويتم ذلك من خيتالل منصيتات وعليمييتة الكوونييتة أو     
 ;Puig, et. al., 2020أه وسيتيلة أخيترى )   أو الرمسيت  للمؤسسيتة التعليمييتة   الربييتد  

Weleschuk, 2019.) (  وقد أرار كربيتشKebritchi, et al., 2017 أن ممارسة )
التقييم البديل عن طريق االوصال املبارر املتزامن يوا ه عدة حتديات، وأن االستفادة من 
التقييم التكويين أو البنائ  وكون أفضل من التقييم النهائ  يف حتسني عملييتة اليتتعلم عنيتد    

 ممارسة هلا النم  من التقييم.
 فإنالتقييم البديل عن بعد،  عوناولت مووو وعلى الرغم من ندرة الدراسات ال 

، فقد سعت بشكل عام التقييم البديل موووعالدراسات ال  وناولت هناك عدد كبار من 
يجيات التقييتيم  ولميتني السيتوا  املع استخدام أو ممارسةبعض الدراسات إىل حتديد مستوى 

 إىل التعرف على واقيت  اسيتتخدام طلبيتة   ال  سعت ( 2019حبراوه ) مثل دراسة، البديل
التدريب امليدان  يف الوبية ا اصة السواويجيات التقييم البديل )املالحظة، املعتمد عليتى  

طالًبيتا   (48األداء، مرا عة اللات، القلم والورقة، التواصل(، فقام بتطبيق مقياس على )
( طالبة يف التدريب امليدان ، وأسفرت النتيتائج عيتن أن مسيتتوى اسيتتخدام هيتؤالء      65)و

سواويجيات كان متوسطاا، كما كان مستوى اسيتتخدامهم ألدوات التقييتيم   الطلبة هللء اال
)لوحة املعززات، قائمة الرصد، سلم التقدير اللفظ ، السجل القصصيت ، سيتجل    البديل

 بشكل عام متوسطاا. وص  سار التعلم، لوحة الشرف، سلم التقدير(
هيئيتة  بدراسة للتعيترف عليتى ميتدى اسيتتخدام أعضيتاء      ( 2019وقد قام اوليده )

التدريس بقسم اللية العربية جبامعة اووف يف سكاكا وطرب ل والقريات السواويجيات 
التقييم البديل )املعتمد على البديل، ملفات اإلجناز، التقييم اللاو ، وقييم األقران، املعتمد 

، وقيتد مت وطبييتق   القائم عليتى املقيتابالت، االختبيتارات، خيترائ  املفيتاهيم(     على املالحظة، 
أن ( عضوات من هيئة التدريس، وأسفرت النتائج عيتن  10( عضوا و)25اس على )املقي

، عيتدا اسيتواويجية التقييتيم    منخفًضيتا  مستواهم يف در ة استخدامهم هللء االسواويجيات
فر  دال إحصائيا يف در يتة االسيتتخدام وعيتزى إىل    املعتمدة على االختبارات، وقد و د 

 متيار ا ربة.
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املطلوبة واملوعد األقصى لتسليمها ويتم ذلك من خيتالل منصيتات وعليمييتة الكوونييتة أو     
 ;Puig, et. al., 2020أه وسيتيلة أخيترى )   أو الرمسيت  للمؤسسيتة التعليمييتة   الربييتد  

Weleschuk, 2019.) (  وقد أرار كربيتشKebritchi, et al., 2017 أن ممارسة )
التقييم البديل عن طريق االوصال املبارر املتزامن يوا ه عدة حتديات، وأن االستفادة من 
التقييم التكويين أو البنائ  وكون أفضل من التقييم النهائ  يف حتسني عملييتة اليتتعلم عنيتد    

 ممارسة هلا النم  من التقييم.
 فإنالتقييم البديل عن بعد،  عوناولت مووو وعلى الرغم من ندرة الدراسات ال 

، فقد سعت بشكل عام التقييم البديل موووعالدراسات ال  وناولت هناك عدد كبار من 
يجيات التقييتيم  ولميتني السيتوا  املع استخدام أو ممارسةبعض الدراسات إىل حتديد مستوى 

 إىل التعرف على واقيت  اسيتتخدام طلبيتة   ال  سعت ( 2019حبراوه ) مثل دراسة، البديل
التدريب امليدان  يف الوبية ا اصة السواويجيات التقييم البديل )املالحظة، املعتمد عليتى  

طالًبيتا   (48األداء، مرا عة اللات، القلم والورقة، التواصل(، فقام بتطبيق مقياس على )
( طالبة يف التدريب امليدان ، وأسفرت النتيتائج عيتن أن مسيتتوى اسيتتخدام هيتؤالء      65)و

سواويجيات كان متوسطاا، كما كان مستوى اسيتتخدامهم ألدوات التقييتيم   الطلبة هللء اال
)لوحة املعززات، قائمة الرصد، سلم التقدير اللفظ ، السجل القصصيت ، سيتجل    البديل

 بشكل عام متوسطاا. وص  سار التعلم، لوحة الشرف، سلم التقدير(
هيئيتة  بدراسة للتعيترف عليتى ميتدى اسيتتخدام أعضيتاء      ( 2019وقد قام اوليده )

التدريس بقسم اللية العربية جبامعة اووف يف سكاكا وطرب ل والقريات السواويجيات 
التقييم البديل )املعتمد على البديل، ملفات اإلجناز، التقييم اللاو ، وقييم األقران، املعتمد 

، وقيتد مت وطبييتق   القائم عليتى املقيتابالت، االختبيتارات، خيترائ  املفيتاهيم(     على املالحظة، 
أن ( عضوات من هيئة التدريس، وأسفرت النتائج عيتن  10( عضوا و)25اس على )املقي

، عيتدا اسيتواويجية التقييتيم    منخفًضيتا  مستواهم يف در ة استخدامهم هللء االسواويجيات
فر  دال إحصائيا يف در يتة االسيتتخدام وعيتزى إىل    املعتمدة على االختبارات، وقد و د 

 متيار ا ربة.
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لتعرف على در ة استخدام أعضاء هيئيتة  دراسة ل( 2019حسب اهلل ) أ رىكما 
ويجيات التقييم البديل )التقييم املعتميتد عليتى األداء، التقييتيم    االتدريس جبامعة املنيا السو

بالورقة والقلم، التقييم بالتواصل، التقييم اللاو ، وقييم األقران(، وذلك من و هة نظيتر  
ت النتيتائج عيتن أن   أسيتفر  امعيتة، وقيتد  ( طالًبا من طالب عدة كلييتات خمتلفيتة باو  1148)

ويجيات كيتان منخفًضيتا، وكيتان هنيتاك     امستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس هللء االسيتو 
فروقاا يف در ة استخدام هلء االسواويجيات وعزى إىل متياره االعتماد األكادمي  للكلية 

 ما.عمل ( والتفاعل بينه –غار معتمدة( وطبيعة الدراسة بها )نظره  –)معتمدة 
بدراسيتيتة للتعيتيترف عليتيتى در يتيتة ممارسيتيتة  ( 2019) واحلربيتيت  وقيتيتد قيتيتام الرويليتيت  

يات يف ووء املناهج املطورة للمرحليتة  التقييم البديل لدى معلمات الرياواسواويجيات 
إىل  النتيتائج  وأرارت( معلمة، 130)على  االستبانةالثانوية باملدينة املنورة، وقد مت وطبيق 

يجيات كان متوسطاا، وثبت و ود فيترو  داليتة   ولء االسواأن مستوى ممارسة املعلمات هل
إحصائًيا بني در ة ممارسة املعلمات لالسواويجيات وعزى إىل كيتل ميتن سيتنوات ا يتربة،     

 واحلصول على دورات ودريبية.
( إىل حتديد در يتة اسيتتخدام معلميتات الوبييتة     2019كما هدفت دراسة العراب  )
بديل باملرحلة االبتدائية مبدينة مكة املكرمة، وذلك من اإلسالمية السواويجيات التقييم ال

( مشرفة، وقد أسفرت النتائج عيتن  44و هة نظر املشرفات الوبويات، والبالغ عددهن )
أن در ة االستخدام كانت متوسطة، وأنه ال وو د فرو  دالة إحصائًيا وعزى إىل املؤهيتل  

 العلم  أو إىل عدد سنوات ا ربة.
( بالتعرف على در ة ممارسة معلم  الرياويات 2019واحلرب  )كما قام املرحيب 

باملرحلة املتوسطة مبحافظة القنفلة ألدوات التقييم البديل )قيتوائم وقيتدير األداء، ملفيتات    
( معلًما، وقد أسفرت النتائج عن 30اإلجناز، التقييم اللاو ، وقييم األقران(، وذلك بني )

ال وو د فرو  داليتة إحصيتائًيا يف در يتة املمارسيتة     وأنه ، أن در ة املمارسة كانت وعيفة
وعزى ملتيار ا ربة يف التدريس، بينما وو د فرو  دالة إحصائًيا يف در ة املمارسة وعيتزى  

 إىل متيار احلصول على الدورات التدريبية.

عرويتها أن مسيتتوى وطبييتق املعلميتني هليتلء       متيتض  من خالل الدراسيتات اليت    و
اجتاء إجياب  من قبل  و ودعلى الرغم من توس ، وذلك م وأوعي   إمااالسواويجيات 

؛ 2017؛ عبيدو والربكات، 2006)حسني،  املعلمني لتطبيق اسواويجيات التقييم البديل
وإذا دل ذلك على ، (Metin & Ozmen, 2011; Varley, 2008؛ 2014العليان، 

االسيتواويجيات، وهيتلا   بيق املعلمني هللء ر ء فإمنا يدل على و ود حتديات يف طريق وط
عندما أرار إىل أنه على الرغم من أهمية وطبييتق اسيتواويجيات   ( 2017ما أكدء اايميد )
تحسني خمر ات التعلم إال أنه ال يزال هناك عديد من املعيقيتات  م البديل لوأدوات التقيي

هلا ال  وصاحب وطبيق واستخدام هلا النم  من التقييم، وهلء املعيقات جتعل استخدام 
 كوستيلو وآخيتران  كدأ أما فيما يتعلق بالتقييم البديل عن بعد فقد، أقل من املؤملالنم  

(Costello, et al., 2018 أن زيادة أعداد الطلبة الله يتم وقييم أدائهم عرب ربكات )
 عملية التقييم. خطاًرا أثناءاالنونت يعد حتدًيا 

اليت  ووا يته وطبييتق التقييتيم      سعت كثار من الدراسيتات إىل دراسيتة املعيقيتات   وقد 
عيقات من و هة نظر معلميت  املرحليتة   هلء امل( بدراسة 2006حسني )قام  حيثالبديل؛ 

( معلًميتا ومعلميتة، وقيتد أسيتفرت     66اإلعدادية مبحافظة بين سوي ، وقد بليتغ عيتددهم )  
الدراسة عن و ود معيقات حتول دون حتقيق التقييم احلقيق  لألهداف املر وة منه وه  

مروبطة باملدرسة وباملعلم وبالتلميل وأسروه وباملنهج الدراس  وبالنظام التعليميت    معيقات
أن وطبييتيتق التقييتيتيم البيتيتديل يتطليتيتب إمكانييتيتات وجتهييتيتزات خاصيتيتة باملعاميتيتل أو  ، وككيتيتل

ييم، كما أنه يسيتتير   حيتاج إىل استعداد من املعلمني والطالب لتقبل هلا التقوباملدارس، 
 ة عالية.وحيتاج وكلف وقًتا طويالا

( إىل التعرف على معيقيتات وطبييتق التقييتيم    2010) وآخرانكما هدف أبو رعارة 
البديل على والميل الصفوف األربعة األوىل من مرحليتة التعليتيم األساسيت ، وذليتك ميتن      

( مشرفاا وربوًيا ومديًرا ومعلًما يف حمافظة الزرقيتاء، وكانيتت أبيترز    363) خالل و هة نظر
إلمكانييتات املادييتة ثيتم اليتربامج التدريبييتة ثيتم املعليتم ثيتم اإلدارة         املعيقات ولك املتعلقة با

املدرسية ثم املشرف الوبوه، وقد وبني عدم و ود فيترو  يف در يتة املوافقيتة عليتى هيتلء      
 املعيقات وعزى إىل املؤهل العلم  أو الوظيف .
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عرويتها أن مسيتتوى وطبييتق املعلميتني هليتلء       متيتض  من خالل الدراسيتات اليت    و
اجتاء إجياب  من قبل  و ودعلى الرغم من توس ، وذلك م وأوعي   إمااالسواويجيات 

؛ 2017؛ عبيدو والربكات، 2006)حسني،  املعلمني لتطبيق اسواويجيات التقييم البديل
وإذا دل ذلك على ، (Metin & Ozmen, 2011; Varley, 2008؛ 2014العليان، 

االسيتواويجيات، وهيتلا   بيق املعلمني هللء ر ء فإمنا يدل على و ود حتديات يف طريق وط
عندما أرار إىل أنه على الرغم من أهمية وطبييتق اسيتواويجيات   ( 2017ما أكدء اايميد )
تحسني خمر ات التعلم إال أنه ال يزال هناك عديد من املعيقيتات  م البديل لوأدوات التقيي

هلا ال  وصاحب وطبيق واستخدام هلا النم  من التقييم، وهلء املعيقات جتعل استخدام 
 كوستيلو وآخيتران  كدأ أما فيما يتعلق بالتقييم البديل عن بعد فقد، أقل من املؤملالنم  

(Costello, et al., 2018 أن زيادة أعداد الطلبة الله يتم وقييم أدائهم عرب ربكات )
 عملية التقييم. خطاًرا أثناءاالنونت يعد حتدًيا 

اليت  ووا يته وطبييتق التقييتيم      سعت كثار من الدراسيتات إىل دراسيتة املعيقيتات   وقد 
عيقات من و هة نظر معلميت  املرحليتة   هلء امل( بدراسة 2006حسني )قام  حيثالبديل؛ 

( معلًميتا ومعلميتة، وقيتد أسيتفرت     66اإلعدادية مبحافظة بين سوي ، وقد بليتغ عيتددهم )  
الدراسة عن و ود معيقات حتول دون حتقيق التقييم احلقيق  لألهداف املر وة منه وه  

مروبطة باملدرسة وباملعلم وبالتلميل وأسروه وباملنهج الدراس  وبالنظام التعليميت    معيقات
أن وطبييتيتق التقييتيتيم البيتيتديل يتطليتيتب إمكانييتيتات وجتهييتيتزات خاصيتيتة باملعاميتيتل أو  ، وككيتيتل

ييم، كما أنه يسيتتير   حيتاج إىل استعداد من املعلمني والطالب لتقبل هلا التقوباملدارس، 
 ة عالية.وحيتاج وكلف وقًتا طويالا

( إىل التعرف على معيقيتات وطبييتق التقييتيم    2010) وآخرانكما هدف أبو رعارة 
البديل على والميل الصفوف األربعة األوىل من مرحليتة التعليتيم األساسيت ، وذليتك ميتن      

( مشرفاا وربوًيا ومديًرا ومعلًما يف حمافظة الزرقيتاء، وكانيتت أبيترز    363) خالل و هة نظر
إلمكانييتات املادييتة ثيتم اليتربامج التدريبييتة ثيتم املعليتم ثيتم اإلدارة         املعيقات ولك املتعلقة با

املدرسية ثم املشرف الوبوه، وقد وبني عدم و ود فيترو  يف در يتة املوافقيتة عليتى هيتلء      
 املعيقات وعزى إىل املؤهل العلم  أو الوظيف .
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( بدراسيتة هيتدفت إىل   Metin & Ozmen, 2011وقيتد قيتام مييتتني واوزميتني )    
قات ال  حتول دون وطبيق اسواويجيات التقييتيم البيتديل املعتميتد عليتى     التعرف على املعي

( معلًما من معلميت  املراحيتل االبتدائييتة يف وركييتا،     610األداء، وذلك على عينة قوامها )
أسفرت النتائج عن و ود بعض املعيقات ال  حتول دون وطبييتق هيتلء االسيتواويجيات    و

علومات حول كيفية وطبيق التقييم املعتمد عليتى  بفاعلية، وتمثل يف عدم امتالك املعلمني مل
بكيفية استخدام سجل التقرير اللفظ ، وعدم قدروهم عليتى وقيتويم   هم إملام ماألداء، وعد

 ملفات املشاري .
( بدراسيتة مشيتكالت اسيتتخدام التقيتويم احلقيقيت       2014عبد الراز  ) كما سعت

( عضيتوة ميتن   65ة نظيتر ) )البديل( يف كلية الوبية جبامعة امللك سيتعود ميتن خيتالل و هيت    
عضوات هيئة التدريس، وقد صيتنفت هيتلء املشيتكالت يف مشيتكالت خاصيتة بالطالبيتات       
أبرزها وع  التعليم اللاو  لدى الطالبات، وعدم وعودهن على العمل التعاون ، وعدم 
ولقيهن ا ربات التدريبية على املهام األدائية، واللجوء إىل  هات خار ية إلجنيتاز بعيتض   

فات بها وغار ذلك من املشكالت، وكللك مشكالت وتعليتق بعضيتوات هيئيتة    املهام املكل
التدريس وتمثل يف احلا ة إىل مزيد من اوهد والوقت ملمارسة التقييم احلقيق ، ووضيتخم  
أعداد الطالبات يف الشعب املختلفة، ووع  امتالك العضوات ملهارات التقييم احلقيق ، 

االهتمام برصيتد اليتدر ات عليتى املقيترر أكثيتر ميتن       األعباء التدريسية والوظيفية، و وكثرة
عملية التعليم والتعلم، وكللك مشكالت وتعليتق باألنظميتة ا اصيتة بالعملييتة التعليمييتة      
وتمثل يف كثرة املهام املطلوبة من الطالبات بسبب كثرة املقررات الدراسية، وعدم وناسيتب  

متيتام املهميتة، وو يتود    الدر ات املخصصة للمهام األدائييتة ميت  اوهيتد املطليتوب بلليته إل     
 ويوط اتمعية خار ية.

( دراسيتيتة لتحدييتيتد معيقيتيتات وطبييتيتق   2016وقيتيتد أ يتيترى الثوابييتيتة والسيتيتعوده )  
اسواويجيات التقييم الواقع  وأدواوه من و هة نظر معلم  الوبية اإلسالمية يف حمافظيتة  

ة أن املعيقيتات املتعلقيت   ويتبني ( معلًميتا ومعلميتة، وقيتد    49الطفيلة، وذلك من و هة نظيتر ) 
قات املتعلقة باملعلم، ثم املتعلقيتة بيتاملقرر   املعيبظروف التطبيق  اءت باملروبة األوىل، ولتها 

ثم املعيقات املتعلقة بالطلبة، وقد و دت فيترو  داليتة إحصيتائًيا بيتني املعلميتني      الدراس ، 
واملعلمات يف در ة املوافقة على املعيقيتات املتعلقيتة بالطلبيتة واملعليتم واملقيترر الدراسيت ،       

 .ك يف اجتاء املعلماتوذل
دراسة للتعرف على مستوى املعيقات ال  وعيتو   إىل ( 2016احلجيل  ) كما سعى

قيام املعلمني يف اململكة العربية السيتعودية باسيتواويجيات التقييتيم البيتديل، فقيتام بتطبييتق       
( معلمة، وأسفرت النتائج عن أن مستوى بعيتض  1362( معلًما، و)1291استبانة على )
روفًعا ومسيتتوى بعضيتها متوسيتطاا، ومل وو يتد فيترو  داليتة إحصيتائًيا يف در يتة         املعيقات م

املعيقات وعزى إىل  نس املعلم أو عيتدد سيتنوات خربويته أو مؤهليته العلميت  أو املرحليتة       
 التعليمية ال  يعمل بها.
إىل حتديد معيقيتات وطبييتق اسيتواويجيات التقييتيم     ( 2017اايميد )وكللك هدف 
مج اللية اإلجنليزية والومجة جبامعة القصيم من و هة نظر أعضيتاء  البديل وأدواوه يف برنا

( عضيتًوا، وأظهيترت النتيتائج أن أكثيتر     36هيئة التدريس بها، وقد أ رى دراسيتته عليتى )  
املعيقات ظهورا ه  ولك املتعلقة بربامج التطوير والتدريب يف اوامعة، يليها ولك املتعلقة 

ا اصة بالقسم والكلييتة، ثيتم املعيقيتات ا اصيتة     بعضو هيئة التدريس نفسه، ثم املعيقات 
بالطلبة، كما أرارت النتائج إىل عدم و ود فيترو  داليتة إحصيتائًيا يف معيقيتات وطبيقيتات      

دريس أو اسواويجيات التقييم البديل وأدواوه وعزى إىل الروبيتة العلمييتة لعضيتو هيئيتة التيت     
 ختصصه األكادمي  أو  نسه.

( إىل الكش  عن احلفيتر  Lohmann, et al. 2019سعى لوهمان وآخران ) كما
( ورقيتة حبثييتة ميتن    77وطبيق التقييم الواقع  )البديل( على عيتدد )  ال  وا هتواملزالق 

لتقييتيم مهيتارات حميتو األمييتة املعلوماوييتة       ؛ما قبل الدراسات العلييتا مرحلة أعمال طالب 
م،  2014( ورقيتة حبثييتة يف   31م، و)2013( ورقة حبثية يف عام 46، وذلك بواق  )لديهم

وقد وبني لفرييتق التقييتيم ان هنيتاك أخطيتاء حيتدثت يف أثنيتاء وقييتيم مهيتارات حميتو األمييتة           
املعلوماوية، وذلك بسبب حداثة هلا التقييم وعدم و ود طريقة عاملية والئيتم احتيا يتات   
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ثم املعيقات املتعلقة بالطلبة، وقد و دت فيترو  داليتة إحصيتائًيا بيتني املعلميتني      الدراس ، 
واملعلمات يف در ة املوافقة على املعيقيتات املتعلقيتة بالطلبيتة واملعليتم واملقيترر الدراسيت ،       

 .ك يف اجتاء املعلماتوذل
دراسة للتعرف على مستوى املعيقات ال  وعيتو   إىل ( 2016احلجيل  ) كما سعى

قيام املعلمني يف اململكة العربية السيتعودية باسيتواويجيات التقييتيم البيتديل، فقيتام بتطبييتق       
( معلمة، وأسفرت النتائج عن أن مستوى بعيتض  1362( معلًما، و)1291استبانة على )
روفًعا ومسيتتوى بعضيتها متوسيتطاا، ومل وو يتد فيترو  داليتة إحصيتائًيا يف در يتة         املعيقات م

املعيقات وعزى إىل  نس املعلم أو عيتدد سيتنوات خربويته أو مؤهليته العلميت  أو املرحليتة       
 التعليمية ال  يعمل بها.
إىل حتديد معيقيتات وطبييتق اسيتواويجيات التقييتيم     ( 2017اايميد )وكللك هدف 
مج اللية اإلجنليزية والومجة جبامعة القصيم من و هة نظر أعضيتاء  البديل وأدواوه يف برنا

( عضيتًوا، وأظهيترت النتيتائج أن أكثيتر     36هيئة التدريس بها، وقد أ رى دراسيتته عليتى )  
املعيقات ظهورا ه  ولك املتعلقة بربامج التطوير والتدريب يف اوامعة، يليها ولك املتعلقة 

ا اصة بالقسم والكلييتة، ثيتم املعيقيتات ا اصيتة     بعضو هيئة التدريس نفسه، ثم املعيقات 
بالطلبة، كما أرارت النتائج إىل عدم و ود فيترو  داليتة إحصيتائًيا يف معيقيتات وطبيقيتات      

دريس أو اسواويجيات التقييم البديل وأدواوه وعزى إىل الروبيتة العلمييتة لعضيتو هيئيتة التيت     
 ختصصه األكادمي  أو  نسه.

( إىل الكش  عن احلفيتر  Lohmann, et al. 2019سعى لوهمان وآخران ) كما
( ورقيتة حبثييتة ميتن    77وطبيق التقييم الواقع  )البديل( على عيتدد )  ال  وا هتواملزالق 

لتقييتيم مهيتارات حميتو األمييتة املعلوماوييتة       ؛ما قبل الدراسات العلييتا مرحلة أعمال طالب 
م،  2014( ورقيتة حبثييتة يف   31م، و)2013( ورقة حبثية يف عام 46، وذلك بواق  )لديهم

وقد وبني لفرييتق التقييتيم ان هنيتاك أخطيتاء حيتدثت يف أثنيتاء وقييتيم مهيتارات حميتو األمييتة           
املعلوماوية، وذلك بسبب حداثة هلا التقييم وعدم و ود طريقة عاملية والئيتم احتيا يتات   
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كل مؤسسة يف كل موق ، وقد ووصلت الدراسيتة إىل ويترورة التخطيتي  اوييتد لوويت       
ثور على مناذج لتحليل املعلومات، وورورة اختيار عينيتة كيتبارة   املعايار عند التقييم، والع

وممثلة عند التقييم، وختصيص وقت أطول للمشروع، وقبل كل ذلك ورورة حتقق املرونة 
 يف عملية التقييم.

إىل التعرف عليتى  قد سعت ها بعضمن خالل عرض الدراسات السابقة أن يتبني و
اولييتده،  ؛ 2019حبيتراوه،  ثيتل دراسيتات )  مستوى أو در ة استخدام التقييم البيتديل م 

؛ امليتيترحيب 2019؛ العرابيتيت ، 2019، واحلربيتيت  ؛ الرويليتيت 2019حسيتيتب اهلل، ؛ 2019
التعيترف عليتى املعيقيتات أو     بعض الدراسات السيتابقة إىل  كما سعت(، 2019واحلرب ، 

 أبو)، مثل دراسات الصعوبات ال  ووا ه التقييم البديل يف املؤسسات التعليمية املختلفة
؛ 2006؛ حسني، 2016؛ احلجيل ، 2016؛ الثوابية والسعوده، 2010رعارة وآخران، 
 & Lohmann, et al. 2019; Metin؛ 2017؛ اايمييتد،  2014عبيتد اليتراز ،   

Ozmen, 2011)،  و ود أية دراسة وناولت متيار فعالية التقييم البديل بشكل عام دون
 صوص.أو فعالية التقييم البديل عن بعد على و ه ا 

 مشكلة البحث:

حوازييتة نتيجيتة انتشيتار    امن إ يتراءات   ما فروته اململكة العربية السعوديةيف ظل 
ومطالبيتة  ،  تماع  ومن  التجيتول التباعد اال وتمثل يف فرض( 19)كوفيد   ائحة كورونا

املؤسسات التعليمية باوباع أساليب التعليم عيتن بعيتد، واعتميتاد طيتر  بديليتة لتقييتيم أداء       
إدارة  قاميتت ، هيتيت 1441/  1440ن  من العيتام اويتامع    الفصل الدراس  الثا يف الطلبة

 ويجياتااسيتو لتطبييتق  القائمني على ودريس املقيتررات املختلفيتة   بتو يه  امعة أم القرى 
تييار النسيتب املخصصيتة ألنشيتطة التقييتيم     وعلم الطلبة، كما قامت ب التقييم البديل لتقييم

األوواع القائمة متطلبات يضمن التوفيق بني ، مبا املقرر عند وقييم أداء الطلبة يف املختلفة
 .وومان  ودة العملية التعليمية

ورغم ورورة إعداد القائمني عليتى عملييتة التيتدريس عليتى وطبييتق اسيتواويجيات       
، لى أدوات متنوعة للتقويم البيتديل التقييم البديل ووطوير مهاراوهم من خالل ودريبهم ع

اوهات املسؤولة والساعية ملواكبة ومسايرة  هود التطيتوير   األمر الله أصب  الزًما على
(، إال أن بعيتض القيتائمني عليتى التيتدريس ميتن أعضيتاء هيئيتة        2019)املرحيب واحلربيت ،  

التيتدريب  التدريس ومن يف حكمهم من املعييتدين واااويترين واملتعيتاونني مل يسيتبق هليتم      
وبعضهم ال يعرف األساس  بل،ممارستها من قالتقييم البديل أو  ويجياتااسوالكايف على 

ل وبعضهم لدييته اجتاهيتات   أو وواب  وطبيقها ب االسواويجياتالفلسف  الستخدام هلء 
التقييتيم البيتديل يف قييتاس خمر يتات     سالبة حنوها، وهلا قد يؤثر سلًبا يف وقييمهم لكفيتاءة  

ارسيتة  التعليمية، ووزداد خطورة هلا األمر يف ظل ورورة ممالتعلم وحتقيق  ودة العملية 
 ازية.اسواويجيات التقييم البديل وأدواوه عن بعد؛ نتيجة هلء اإل راءات االحو

املتبعيتة يف  التقييتيم  أسيتاليب   لفعالييتة نفسيتهم  أ القائمني عليتى التيتدريس  وقييم ويعد 
أمًرا يف  وحتقيق  ودة العملية التعليميةيف حتقيق األهداف املر وة منها املؤسسة التعليمية 
وقيتويم مسيتتمر لفعالييتات واسيتواويجيات التقييتيم       ميتن ذليتك   ا يؤمل منغاية األهمية؛ مل

بعد فرض املؤسسات التعليمية  أكثر ورورةلعل هلا األمر أصب  وووطويرها أولاا بريول، 
على القائمني على التدريس ورورة اعتماد اسواويجيات التقييم البديل عن بعد يف وقييم 

 ا  عن اسواويجيات التقييم البديل نفسها يف أنهختتل، وهلء االسواويجيات عملية التعلم
إمكانيتات معملييتة ال   حتتاج إىل  أو ممارسة أية مهام، خروج الطالب من منزلهعدم وتطلب 

ر وعليمية غار متوفرة يف املنيتزل وال ميكيتن   مصاد إىل اللجوءميكن ووفرها داخل املنزل، أو 
التقييتيم البيتديل    اسواويجياتعض يصعب استخدام ب، وبالتال  احلصول عليها إلكوونًيا

ال  وعتمد عليها بعيتض التخصصيتات النظرييتة مثيتل املقابليتة الشخصيتية       وأدواوه املباررة 
كميتا  الر وع ملصادر وعليمية غار متيتوفرة إلكوونًييتا،   الزيارات امليدانية واملباررة والقيام ب

عليهيتيتا اليتيت  وعتميتيتد وأدواويتيته التقييتيتيم البيتيتديل  اسيتيتواويجياتاسيتيتتخدام بعيتيتض  يصيتيتعب
التخصصيتات العملييتة التطبيقييتة، مثيتل العيتروض املعملييتة املباريترة والتجيتارب العملييتة          

، ما ير ى منهيف حتقيق  وهلا كله قد يؤثر يف وقييم فعالية التقييم البديل عن بعد، املباررة
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ورغم ورورة إعداد القائمني عليتى عملييتة التيتدريس عليتى وطبييتق اسيتواويجيات       
، لى أدوات متنوعة للتقويم البيتديل التقييم البديل ووطوير مهاراوهم من خالل ودريبهم ع

اوهات املسؤولة والساعية ملواكبة ومسايرة  هود التطيتوير   األمر الله أصب  الزًما على
(، إال أن بعيتض القيتائمني عليتى التيتدريس ميتن أعضيتاء هيئيتة        2019)املرحيب واحلربيت ،  

التيتدريب  التدريس ومن يف حكمهم من املعييتدين واااويترين واملتعيتاونني مل يسيتبق هليتم      
وبعضهم ال يعرف األساس  بل،ممارستها من قالتقييم البديل أو  ويجياتااسوالكايف على 

ل وبعضهم لدييته اجتاهيتات   أو وواب  وطبيقها ب االسواويجياتالفلسف  الستخدام هلء 
التقييتيم البيتديل يف قييتاس خمر يتات     سالبة حنوها، وهلا قد يؤثر سلًبا يف وقييمهم لكفيتاءة  

ارسيتة  التعليمية، ووزداد خطورة هلا األمر يف ظل ورورة ممالتعلم وحتقيق  ودة العملية 
 ازية.اسواويجيات التقييم البديل وأدواوه عن بعد؛ نتيجة هلء اإل راءات االحو

املتبعيتة يف  التقييتيم  أسيتاليب   لفعالييتة نفسيتهم  أ القائمني عليتى التيتدريس  وقييم ويعد 
أمًرا يف  وحتقيق  ودة العملية التعليميةيف حتقيق األهداف املر وة منها املؤسسة التعليمية 
وقيتويم مسيتتمر لفعالييتات واسيتواويجيات التقييتيم       ميتن ذليتك   ا يؤمل منغاية األهمية؛ مل

بعد فرض املؤسسات التعليمية  أكثر ورورةلعل هلا األمر أصب  وووطويرها أولاا بريول، 
على القائمني على التدريس ورورة اعتماد اسواويجيات التقييم البديل عن بعد يف وقييم 

 ا  عن اسواويجيات التقييم البديل نفسها يف أنهختتل، وهلء االسواويجيات عملية التعلم
إمكانيتات معملييتة ال   حتتاج إىل  أو ممارسة أية مهام، خروج الطالب من منزلهعدم وتطلب 

ر وعليمية غار متوفرة يف املنيتزل وال ميكيتن   مصاد إىل اللجوءميكن ووفرها داخل املنزل، أو 
التقييتيم البيتديل    اسواويجياتعض يصعب استخدام ب، وبالتال  احلصول عليها إلكوونًيا

ال  وعتمد عليها بعيتض التخصصيتات النظرييتة مثيتل املقابليتة الشخصيتية       وأدواوه املباررة 
كميتا  الر وع ملصادر وعليمية غار متيتوفرة إلكوونًييتا،   الزيارات امليدانية واملباررة والقيام ب

عليهيتيتا اليتيت  وعتميتيتد وأدواويتيته التقييتيتيم البيتيتديل  اسيتيتواويجياتاسيتيتتخدام بعيتيتض  يصيتيتعب
التخصصيتات العملييتة التطبيقييتة، مثيتل العيتروض املعملييتة املباريترة والتجيتارب العملييتة          

، ما ير ى منهيف حتقيق  وهلا كله قد يؤثر يف وقييم فعالية التقييم البديل عن بعد، املباررة
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إىل التحديات ال  ووا ه  وضافظهور اموعة أخرى من التحديات  أيًضا إىلوقد يؤده 
 .يل نفسهالتقييم البد

ف املر يتوة ميتن التقييتيم البيتديل     وقد حتيتول هيتلء التحيتديات دون حتقييتق األهيتدا     
ستفادة من مزاياء، وقد وزداد خطورة هلء التحديات عند اوباع اسواويجيات التقييتيم  واال
حوازية؛ للا فإن هلا البحث يسيتعى للكشيت  عيتن    لبديل عن بعد نتيجة اإل راءات االا

م البيتديل عيتن بعيتد؛ بهيتدف حيتث املسيتؤولني عليتى إدارة        التحديات اليت  ووا يته التقييتي   
املؤسسات التعليمية ووطوير التعليم على إجياد احللول واملقوحات ال  وسيتاعد القيتائمني   

 على التدريس يف كل ختصص على ممارسة التقييم البديل عن بعد بفعالية أكرب.
اليت  ووا يته    ولعل أكثر التوصيات الواردة يف الدراسيتات اليت  وناوليتت املعيقيتات    

القائمني على التدريس يف املدارس واوامعات أثناء ممارسة التقييتيم البيتديل هيتو ويترورة     
عقد دورات ودريبية هليتم إلكسيتابهم مهيتارات التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد وزييتادة وعيتيهم          

؛ 2014؛ عبيتد اليتراز ،   2010أبيتو ريتعارة وآخيتران،    بريهميته والفلسفة ال  قام عليهيتا ) 
وللتحقق مما قد حتمله هلء التوصية من ويتريثار مسيتتقبل  جييتب دراسيتة     (، 2017اايميد، 

وريثار احلصول على دورات ودريبية يف اال التقويم وقياس خمر ات التعلم عليتى فعالييتة   
يل عن بعد والتحديات ال  ووا هه، كما أنه يتوق  م  زيادة سنوات ا ربة يف التقييم البد

سب قدرة أكيترب عليتى ممارسيتة أسيتاليب التيتدريس      التدريس فإن القائم على التدريس يكت
والتقييم املالئمتني لألهداف التعليمية وخمر ات التعلم املستهدفة من املقررات ال  يقوم 

، ما مل وكن هناك حتيتديات حتيتول   (2019، واحلرب  ؛ الرويل 2019)اوليده،  بتدريسها
عليتى فعالييتة التقييتيم     دون ذلك؛ للا فإن هناك حا ة لدراسة وريثار عيتدد سيتنوات ا يتربة   

ميكيتن  احليتال   ؛ وبالتيتال  فيتإن مشيتكلة البحيتث     البديل عن بعد والتحديات ال  ووا هيته 
 :اخويةالتساؤالت  من خاللصياغتها 

التدريس جبامعيتة أم   القائمني علىفعالية التقييم البديل عن بعد من و هة نظر  مستوىما  -1
 القرى؟

 القيتائمني عليتى  يم البديل عن بعد ميتن و هيتة نظيتر    ما مستوى التحديات ال  ووا ه التقي -2
 التدريس جبامعة أم القرى؟

روباطية بني فعالية التقييم البيتديل عيتن بعيتد والتحيتديات     لعالقة االما الداللة اإلحصائية ل -3
 ال  ووا هه؟

عيتدد سيتنوات   ل ال  وعيتزى فعالية التقييم البديل عن بعد  ما الداللة اإلحصائية للفرو  يف -4
 لقائم على التدريس؟األكادمي  لتخصص الواحلصول على الدورات التدريبية و ا ربة

 ال  وعيتزى التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد ما الداللة اإلحصائية للفرو  يف  -5
القيتائم   األكيتادمي   تخصيتص الريبييتة و عدد سنوات ا ربة واحلصول على اليتدورات التد ل

 على التدريس؟
 أهداف البحث: 

 سعى البحث احلال  إىل: ي
التدريس جبامعة  القائمني علىفعالية التقييم البديل عن بعد من و هة نظر  مستوىحتديد  -1

 أم القرى.
الوقوف على مستوى التحديات ال  ووا يته التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد ميتن و هيتة نظيتر          -2

 التدريس جبامعة أم القرى. القائمني على
ية للعالقة االروباطية بيتني فعالييتة التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد       الكش  عن الداللة اإلحصائ -3

 والتحديات ال  ووا هه.
الكش  عن أثر سنوات ا ربة واحلصول على الدورات التدريبية وختصص القائم عليتى   -4

 ؟عن بعدالتدريس يف فعالية التقييم البديل 
ة وختصيتص القيتائم   الكش  عن أثر عدد سنوات ا ربة واحلصول على الدورات التدريبي -5

 على التدريس يف التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد؟
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 القيتائمني عليتى  يم البديل عن بعد ميتن و هيتة نظيتر    ما مستوى التحديات ال  ووا ه التقي -2
 التدريس جبامعة أم القرى؟

روباطية بني فعالية التقييم البيتديل عيتن بعيتد والتحيتديات     لعالقة االما الداللة اإلحصائية ل -3
 ال  ووا هه؟

عيتدد سيتنوات   ل ال  وعيتزى فعالية التقييم البديل عن بعد  ما الداللة اإلحصائية للفرو  يف -4
 لقائم على التدريس؟األكادمي  لتخصص الواحلصول على الدورات التدريبية و ا ربة

 ال  وعيتزى التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد ما الداللة اإلحصائية للفرو  يف  -5
القيتائم   األكيتادمي   تخصيتص الريبييتة و عدد سنوات ا ربة واحلصول على اليتدورات التد ل

 على التدريس؟
 أهداف البحث: 

 سعى البحث احلال  إىل: ي
التدريس جبامعة  القائمني علىفعالية التقييم البديل عن بعد من و هة نظر  مستوىحتديد  -1

 أم القرى.
الوقوف على مستوى التحديات ال  ووا يته التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد ميتن و هيتة نظيتر          -2

 التدريس جبامعة أم القرى. القائمني على
ية للعالقة االروباطية بيتني فعالييتة التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد       الكش  عن الداللة اإلحصائ -3

 والتحديات ال  ووا هه.
الكش  عن أثر سنوات ا ربة واحلصول على الدورات التدريبية وختصص القائم عليتى   -4

 ؟عن بعدالتدريس يف فعالية التقييم البديل 
ة وختصيتص القيتائم   الكش  عن أثر عدد سنوات ا ربة واحلصول على الدورات التدريبي -5

 على التدريس يف التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد؟
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 أهمية البحث: 

 وتمثل أهمية البحث احلال  فيما يل :
قد ميثل هلا البحث إوافة علمية يف اال القياس والتقويم بشكل خاص واجملال الوبوه  -

، تقييتيم البيتديل عيتن بعيتد    موووع البشكل عام؛ إذ أنه مل يسبق و ود أه دراسة وناولت 
 وتناول التقييم البديل.موووع كل الدراسات ال  حصل عليها الباحث بينما 

التدريس لفعالية التقييم البيتديل عيتن بعيتد     القائمني علىصورة واقعية عن وقييم  قد يقدم -
طيتوير التعليتيم   للجهات املسؤولة عن إدارة املؤسسات التعليمية واملراكيتز املسيتؤولة عيتن و   

 هم يف اختاذ القرارات املناسبة يف هلا الشرين.؛ مما يساعدوالتعلم
قد يقدم هلا البحث بيانا إحصائًيا بالتحديات ال  ووا ه فعالية التقييم البديل عيتن بعيتد،    -

مما قد يستحث املسؤولني عن التعليم ووطويرء لتقديم املقوحات وإجياد احلليتول النا عيتة   
 للتيلب على هلء التحديات.

قدميتة يف ايتال التقيتويم    حث احلال  يف احلكم على فعالية الربامج التدريبييتة امل يفيد البقد  -
 ومن ثم العمل على استمرارها أو حتسينها.وقياس خمر ات التعلم، الوبوه 

والبيتاحثني يف عليتم   قد يؤده هلا البحث إىل حث املسؤولني عن التعليتيم وعيتن وطيتويرء     -
جيات وأدوات أخيترى نا عيتة للتقييتيم عيتن     إىل ابتكار أساليب واسواويالقياس والتقويم 

 بعد وناسب التخصصات العلمية املختلفة.
عتماد تطوير اوامع  واوودة النوعية القد يستحث البحث احلال  املسؤولني يف عمادة ال -

على مدار العام الدراسيت ،  اموعة من الدورات التدريبية يف اال التقييم البديل عن بعد 
 ستفادة منها.حلضورها واالتدريس وإلزام القائمني على ال

 البحث:يف  التعريفات االصطالحية واإل رائية
هميتات مفييتدة   ملأداء الطاليتب  العملية ال  يتم فيها إصدار االحكام عليتى   التقييم البديل: -

متاثل أنشطة التعلم ووتطلب مهيتارات وفكيتار علييتا وونسيتيق واسيت       ، وذات معنى وداللة

حليتل املشيتكالت احلياوييتة واختيتاذ      وهيئة الطالببهدف  ؛لعدة معارف ومهارات وكفاءات
 ميتن خيتالل حمكيتات واويتحة     املهماتمستوى  ودة هلء  ، ويتم حتديدالقرارات املناسبة

 واقعية أو ربه واقعية.حياوية ، ووتم ممارستها يف مواق  لدى املعلمني واملتعلمني
على أداء الطاليتب ملهميتات   العملية ال  يتم فيها إصدار االحكام  التقييم البديل عن بعد: -

مفيدة وذات معنى وداللة، متاثل أنشطة التعلم ووتطليتب مهيتارات وفكيتار علييتا وونسيتيق      
واس  لعدة معارف ومهارات وكفاءات؛ بهدف وهيئة الطاليتب حليتل املشيتكالت احلياوييتة     

ميتن خيتالل حمكيتات     املهميتات واختاذ القرارات املناسبة، ويتم حتديد مستوى  يتودة هيتلء   
ويتم إ راء هلا التقييم دون احلا يتة إىل لقيتاء الطاليتب     ،ملعلمني واملتعلمنيلدى ا واوحة

 .، معتمًدا بدر ة كبارة على التقنية احلديثةو ها لو ه م  أستاذ املقرر
يف حتقييتق األهيتداف   عيتن بعيتد   البيتديل  مدى كفاءة التقييم  فعالية التقييم البديل عن بعد: -

، عنيتد ممارسيتته   خصائص ورروط التقييتيم اوييتد  ق يحتقولتزام بإ راءاوه االو هاملر وة من
بنيتاًء عليتى   ويستدل عليها يف البحث احلال  من خالل و هة نظر القائمني على التدريس 

 احلال . املستخدمة يف البحث استبانة فعالية التقييم البديل عن بعدمفردات  در ة موافقتهم على
ويفضيتل  األهيتداف املر يتوة،    حتقيق ووا هال  التحديات: اموعة العوامل أو الظروف  -

سيتتثارة  معوقيتات؛ مليتا يف كلميتة حتيتديات ميتن ا      الباحث استخدام كلمة حتديات عن كلمة
كل ميتا  ، كما أن كلمة حتديات وشمل حتقيق اهلدفورحل للهمم للتيلب عليها يف سبيل 

 .حتقيق اهلدف حيول أو يتوق  أن حيول دون
أو  ووا هموعة العوامل أو الظروف ال  ا التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد: -

، وحتقييتق خصيتائص   هلألهداف املر وة منيت حتقيق التقييم البديل عن بعد  ووا هيتوق  أن 
، ويستدل عليها يف هلا البحث من خالل و هيتة نظيتر   ورروط التقييم اويد عند ممارسته

اسيتتبانة   فيتردات مالقائمني على التدريس جبامعة أم القرى بناًء على در ة موافقتهم على 
 املستخدمة يف البحث احلال .التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد 
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حليتل املشيتكالت احلياوييتة واختيتاذ      وهيئة الطالببهدف  ؛لعدة معارف ومهارات وكفاءات
 ميتن خيتالل حمكيتات واويتحة     املهماتمستوى  ودة هلء  ، ويتم حتديدالقرارات املناسبة

 واقعية أو ربه واقعية.حياوية ، ووتم ممارستها يف مواق  لدى املعلمني واملتعلمني
على أداء الطاليتب ملهميتات   العملية ال  يتم فيها إصدار االحكام  التقييم البديل عن بعد: -

مفيدة وذات معنى وداللة، متاثل أنشطة التعلم ووتطليتب مهيتارات وفكيتار علييتا وونسيتيق      
واس  لعدة معارف ومهارات وكفاءات؛ بهدف وهيئة الطاليتب حليتل املشيتكالت احلياوييتة     

ميتن خيتالل حمكيتات     املهميتات واختاذ القرارات املناسبة، ويتم حتديد مستوى  يتودة هيتلء   
ويتم إ راء هلا التقييم دون احلا يتة إىل لقيتاء الطاليتب     ،ملعلمني واملتعلمنيلدى ا واوحة

 .، معتمًدا بدر ة كبارة على التقنية احلديثةو ها لو ه م  أستاذ املقرر
يف حتقييتق األهيتداف   عيتن بعيتد   البيتديل  مدى كفاءة التقييم  فعالية التقييم البديل عن بعد: -

، عنيتد ممارسيتته   خصائص ورروط التقييتيم اوييتد  ق يحتقولتزام بإ راءاوه االو هاملر وة من
بنيتاًء عليتى   ويستدل عليها يف البحث احلال  من خالل و هة نظر القائمني على التدريس 

 احلال . املستخدمة يف البحث استبانة فعالية التقييم البديل عن بعدمفردات  در ة موافقتهم على
ويفضيتل  األهيتداف املر يتوة،    حتقيق ووا هال  التحديات: اموعة العوامل أو الظروف  -

سيتتثارة  معوقيتات؛ مليتا يف كلميتة حتيتديات ميتن ا      الباحث استخدام كلمة حتديات عن كلمة
كل ميتا  ، كما أن كلمة حتديات وشمل حتقيق اهلدفورحل للهمم للتيلب عليها يف سبيل 

 .حتقيق اهلدف حيول أو يتوق  أن حيول دون
أو  ووا هموعة العوامل أو الظروف ال  ا التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد: -

، وحتقييتق خصيتائص   هلألهداف املر وة منيت حتقيق التقييم البديل عن بعد  ووا هيتوق  أن 
، ويستدل عليها يف هلا البحث من خالل و هيتة نظيتر   ورروط التقييم اويد عند ممارسته

اسيتتبانة   فيتردات مالقائمني على التدريس جبامعة أم القرى بناًء على در ة موافقتهم على 
 املستخدمة يف البحث احلال .التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد 
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ن على التدريس: يقصد بهم أعضيتاء هيئيتة التيتدريس جبامعيتة أم القيترى وميتن يف       القائمو -
 حكمهم من اااورين واملعيدين واملتعاونني.

 البحث:  حمددات

 حتددت نتائج البحث احلال  مبا يل :
والطبيعييتة  والشرعية قسام اإلنسانية األ( من القائمني على التدريس يف 266ها )عينة قوام -

 جبامعة أم القرى.
استبانة فعالية التقييم البديل عن بعيتد )ميتن إعيتداد الباحيتث(، واسيتتبانة التحيتديات اليت          -

 ووا ه التقييم البديل عن بعد )من إعداد الباحث(.
 عينة البحث: 

امعيتة أم  القيتائمني عليتى التيتدريس جب   ( ميتن  266) على عينة قوامهاالبحث  اعتمد
لتمثيل كافة الطبقات الفرعييتة يف اتميت     وقد مت اختيارهم بطريقة عشوائية طبقيةالقرى، 

أو يف ايتال   ، وه  احلصول عليتى دورات ودريبييتة يف ايتال التقييتيم    البحث وفقاا ملتياراوه
مبا حيقق التناسب بني  وعدد سنوات ا ربة والتخصص األكادمي ، قياس خمر ات التعلم

قاعيتدة بيانيتات يف   بمسوريتًدا يف ذليتك   ، عدد الطبقة يف العينة وعددها يف اجملتم  األصل 
 (1وذلك كما هو مبني يف  دول )عمادة رؤون أعضاء هيئة التدريس، 

 (1 دول )
 مي لتخصص األكادااحلصول على الدورات التدريبية وعدد سنوات ا ربة وعينة البحث يف ووء ووزي  

 طبيع  ررع   انسان  التخصص األكادمي 
 اإلمجال 

 غار حاصل حاصل غار حاصل حاصل غار حاصل حاصل احلصول على دورات ودريبية  
عدد 
سنوات 
 ا ربة

 48 12 5 10 6 6 9 سنوات 5أقل من 
 78 7 18 10 13 8 22 سنوات 10 – 5من 

 140 7 42 17 22 15 37 سنوات 10أكثر من 
 266 91 78 98 اإلمجال 

 

 البحث: أداتا

استبانة فعالية التقييم البديل عن بعيتد، واسيتتبانة التحيتديات    البحث يف  متثلت أداوا
 يكوموًياسيت صيتالحيتهما  ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد، وقد مت بناؤهما والتحقق من 

 على النحو التال :
ؤها والتحقق من صالحيتها سيكوموًيا ، وقد مت بنايل عن بعدأ( استبانة فعالية التقييم البد

 وفق ا طوات اخوية:
حبيتراوه،  مثل ) ابقة ال  وناولت التقييم البديلطالع على األدبيات والدراسات السمت اال -

؛ العرابيتيت ، 2019، واحلربيتيت  ؛ الرويليتيت 2019حسيتيتب اهلل، ؛ 2019اولييتيتده، ؛ 2019
2019). 

حميتاورء الفرعييتة   مت حتدييتد  بديل عن بعد، ومت الوقوف على وعري  متيار فعالية التقييم ال -
 املتمثلة يف:

 منه. كفاءة التقييم البديل عن بعد يف حتقيق األهداف املر وةااور األول: 
 .بإ راءات التقييم البديل عن بعد مدى االلتزامااور الثان : 
 .مدى حتقيق التقييم البديل عن بعد  صائص التقييم اويدااور الثالث: 

، وعرب عن كل حمور من حماور متيار فعالية التقييم البيتديل عيتن بعيتد    مفرداتصياغة متت  -
يستجيب هلا القائم على التدريس باالختيار بني البدائل )موافق بشيتدة، موافيتق، حماييتد،    و

معارض، معارض بشدة(، وكانت مجي  املفردات إجيابية وبالتيتال  ييتتم وقيتدير االسيتتجابة     
 ( على الوويب.1، 2، 3، 4، 5عنها بالدر ات )

( حمكميتا  12من خالل عروها عليتى ) عن طريق التحكيم مت التحقق من صد  االستبانة  -
من املتخصصني يف اال القياس والتقيتويم يف  امعيتات أم القيترى واملليتك عبيتد العزييتز       

، ملعرفة آرائهم يف انتماء كيتل مفيتردة للمحيتور اليتله وقيسيته،      وامللك سعود وامللك خالد
العلمية والليوية للمفيتردات، وقيتد مت حتدييتد معييتار قبيتول املفيتردة أن       وصحة الصياغتني 
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 البحث: أداتا

استبانة فعالية التقييم البديل عن بعيتد، واسيتتبانة التحيتديات    البحث يف  متثلت أداوا
 يكوموًياسيت صيتالحيتهما  ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد، وقد مت بناؤهما والتحقق من 

 على النحو التال :
ؤها والتحقق من صالحيتها سيكوموًيا ، وقد مت بنايل عن بعدأ( استبانة فعالية التقييم البد

 وفق ا طوات اخوية:
حبيتراوه،  مثل ) ابقة ال  وناولت التقييم البديلطالع على األدبيات والدراسات السمت اال -

؛ العرابيتيت ، 2019، واحلربيتيت  ؛ الرويليتيت 2019حسيتيتب اهلل، ؛ 2019اولييتيتده، ؛ 2019
2019). 

حميتاورء الفرعييتة   مت حتدييتد  بديل عن بعد، ومت الوقوف على وعري  متيار فعالية التقييم ال -
 املتمثلة يف:

 منه. كفاءة التقييم البديل عن بعد يف حتقيق األهداف املر وةااور األول: 
 .بإ راءات التقييم البديل عن بعد مدى االلتزامااور الثان : 
 .مدى حتقيق التقييم البديل عن بعد  صائص التقييم اويدااور الثالث: 

، وعرب عن كل حمور من حماور متيار فعالية التقييم البيتديل عيتن بعيتد    مفرداتصياغة متت  -
يستجيب هلا القائم على التدريس باالختيار بني البدائل )موافق بشيتدة، موافيتق، حماييتد،    و

معارض، معارض بشدة(، وكانت مجي  املفردات إجيابية وبالتيتال  ييتتم وقيتدير االسيتتجابة     
 ( على الوويب.1، 2، 3، 4، 5عنها بالدر ات )

( حمكميتا  12من خالل عروها عليتى ) عن طريق التحكيم مت التحقق من صد  االستبانة  -
من املتخصصني يف اال القياس والتقيتويم يف  امعيتات أم القيترى واملليتك عبيتد العزييتز       

، ملعرفة آرائهم يف انتماء كيتل مفيتردة للمحيتور اليتله وقيسيته،      وامللك سعود وامللك خالد
العلمية والليوية للمفيتردات، وقيتد مت حتدييتد معييتار قبيتول املفيتردة أن       وصحة الصياغتني 
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ميت    ( حمكمني على األقل، وبالتال  مت قبول مجي  املفردات يف االسيتتبانة 10يوافق عليها )
( فقرات، حيث كانت املفردات يف اايتور األول  3الليوية على ) تإ راء بعض التعديال

ور الثالث من (، ويف اا25( إىل )16ان  من رقم )(، ويف ااور الث15( إىل )1من رقم )
 (.37( إىل )26رقم )

( ميتن القيتائمني عليتى التيتدريس     152) قوامهيتا عينيتة  عليتى   التطبيق التجرييب لالستبانةمت  -
العينيتة  جبامعة أم القرى يف الكليات اإلنسانية والطبيعية والشرعية، حبيث حتمل خصائص 

 (.2، كما يف  دول )األساسية
 (2 دول )

 البحث ألداو  لتجرييباالتطبيق عينة أفراد ووزي  
 طبيع  ررع   انسان  التخصص األكادمي 

 اإلمجال 
 غار حاصل حاصل غار حاصل حاصل غار حاصل حاصل احلصول على دورات ودريبية  

عدد 
سنوات 
 ا ربة

 38 9 5 7 5 5 7 سنوات 5أقل من 
 48 5 11 6 8 5 13 سنوات 10 – 5من 

 66 5 17 9 10 10 15 سنوات 10ن أكثر م
 152 52 45 55 اإلمجال 

االستبانة من خالل حسيتاب معاميتل االروبيتاط     ملفرداتوسا  الداخل  مت التحقق من اال -
بعيتد حيتلف در يتة    )املصح  بني كل مفردة واموع در ات اايتور اليتله ونتميت  إلييته     

: 0.430بيتني ) ور األول ، وقد وراوحت معامالت االروباط املصححة يف اا(املفردة منه
: 0.576، ويف ااور الثالث بني )(0.790: 0.673(، ويف ااور الثان  بني )0.831
كما مت حساب معامل االروباط املصيتح  بيتني كيتل مفيتردة والدر يتة الكلييتة       ، (0.787

لالستبانة )بعد حلف در ة املفردة منها(، ووراوحت معامالت االروباط املصيتححة بيتني   
وكانت مجييت  معيتامالت االروبيتاط داليتة إحصيتائًيا عنيتد       (، 0.808: 0.473القيميتني )

بني  ؛ مما يدل على و ود اوسا  داخل (0.3)( وقيمتها وزيد عن 0.01مستوى داللة )
 مفردات االستبانة.

 كما يل : مت التحقق من الصد  العامل  لالستبانة -

ايف، حييتث  التحقق من مناسيتبة البيانيتات لشيتروط التحلييتل العيتامل  االستكشيت       مت
(، وه  قريبة ميتن الصيتفر،   0.446، 0.521 -وراوحت قيم التواء مجي  املفردات بني )

، كميتا كانيتت قيميتة    االسيتتبانة  فيتردات ممجي  الدر ات على مما يدل على اعتدالية ووزي  
مسيتاوية   Kaiser – Mayer – Olkin coeffecientمعاميتل كيتايزر وميتاير أولكيتني     

( اليت   0.5حيتد الصيتحي ، وأعليتى ميتن القيميتة )     ( وه  قيميتة قريبيتة ميتن الوا   0.933)
اروطها كايزر كحد أدنى لتحقق ررط كفاية حجم العينة، كما كانت قيميتة مربيت  كيتاه    

مسيتيتيتاوية  Sphericityللدورييتيتيتة  Bartilettاملسيتيتيتتخر ة ميتيتيتن اختبيتيتيتار بارولييتيتيتت   
(، ودر يتة  0.001( وه  قيمة دالة إحصائًيا عند مسيتتوى دالليتة قيتدرء )   4920.682)

 (.666ها )حرية مقدار
وقيتيتد مت اسيتيتتخدام طريقيتيتة املكونيتيتات الرئيسيتيتة يف التحلييتيتل العيتيتامل  االستكشيتيتايف  

( وفقاا ملا أرار إليه اوفراول وكلييتت  0.35للبيانات، م  حلف التشبعات ال  وقل عن )
(Overall & Klett, 1972    واوض  من خالل النتائج أن هناك عاميتل كيتامن سيتائد ،)

(، 19.374كانت قيمة اولر الكامن للعاميتل األول )  وتشب  عليه مجي  املفردات، حيث
(، أه أن النسيتبة بيتني اويتلرين الكيتامنني     2.341وقيمة اولر الكامن للعاميتل الثيتان  )  

التبيتاين اليت  وعيتزى للعاميتل األول قيتدرها       نسيتبة وكانيتت  (، 8.276للعاملني وسيتاوه ) 
هلا يدل عليتى  و(، %68.844) ةوالبالي للمتيارالتباين الكل  نسبة ( من 52.363%)

التقييم البديل عن بعد متيار أحاده البعد، وقد وراوحت قيم وشبعات املفردات  فعاليةأن 
 .(0.843، 0.485على العامل األول بني )

 –باسيتتخدام معاميتل ألفيتا    مت التحقق من ثبات استبانة فعالييتة التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد       -
(، 0.923، 0.918، 0.952ة )كرونباخ، وكانت قيمة معامل الثبيتات ايتاور االسيتتبان   

 (، مما يدل على متت  االستبانة بدر ة ثبات مقبولة سيكوموًيا.0.973ولالستبانة ككل )
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ايف، حييتث  التحقق من مناسيتبة البيانيتات لشيتروط التحلييتل العيتامل  االستكشيت       مت
(، وه  قريبة ميتن الصيتفر،   0.446، 0.521 -وراوحت قيم التواء مجي  املفردات بني )

، كميتا كانيتت قيميتة    االسيتتبانة  فيتردات ممجي  الدر ات على مما يدل على اعتدالية ووزي  
مسيتاوية   Kaiser – Mayer – Olkin coeffecientمعاميتل كيتايزر وميتاير أولكيتني     

( اليت   0.5حيتد الصيتحي ، وأعليتى ميتن القيميتة )     ( وه  قيميتة قريبيتة ميتن الوا   0.933)
اروطها كايزر كحد أدنى لتحقق ررط كفاية حجم العينة، كما كانت قيميتة مربيت  كيتاه    

مسيتيتيتاوية  Sphericityللدورييتيتيتة  Bartilettاملسيتيتيتتخر ة ميتيتيتن اختبيتيتيتار بارولييتيتيتت   
(، ودر يتة  0.001( وه  قيمة دالة إحصائًيا عند مسيتتوى دالليتة قيتدرء )   4920.682)

 (.666ها )حرية مقدار
وقيتيتد مت اسيتيتتخدام طريقيتيتة املكونيتيتات الرئيسيتيتة يف التحلييتيتل العيتيتامل  االستكشيتيتايف  

( وفقاا ملا أرار إليه اوفراول وكلييتت  0.35للبيانات، م  حلف التشبعات ال  وقل عن )
(Overall & Klett, 1972    واوض  من خالل النتائج أن هناك عاميتل كيتامن سيتائد ،)

(، 19.374كانت قيمة اولر الكامن للعاميتل األول )  وتشب  عليه مجي  املفردات، حيث
(، أه أن النسيتبة بيتني اويتلرين الكيتامنني     2.341وقيمة اولر الكامن للعاميتل الثيتان  )  

التبيتاين اليت  وعيتزى للعاميتل األول قيتدرها       نسيتبة وكانيتت  (، 8.276للعاملني وسيتاوه ) 
هلا يدل عليتى  و(، %68.844) ةوالبالي للمتيارالتباين الكل  نسبة ( من 52.363%)

التقييم البديل عن بعد متيار أحاده البعد، وقد وراوحت قيم وشبعات املفردات  فعاليةأن 
 .(0.843، 0.485على العامل األول بني )

 –باسيتتخدام معاميتل ألفيتا    مت التحقق من ثبات استبانة فعالييتة التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد       -
(، 0.923، 0.918، 0.952ة )كرونباخ، وكانت قيمة معامل الثبيتات ايتاور االسيتتبان   

 (، مما يدل على متت  االستبانة بدر ة ثبات مقبولة سيكوموًيا.0.973ولالستبانة ككل )
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( استبانة التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد، وقد مت بناؤها والتحقق من ب
 صالحيتها سيكوموًيا وفق ا طوات اخوية:

اسات السابقة ال  وناولت معيقات وطبيق التقييم البيتديل  طالع على األدبيات والدرمت اال -
؛ 2016؛ احلجيليتيت ، 2016؛ الثوابييتيتة والسيتيتعوده، 2010أبيتيتو ريتيتعارة وآخيتيتران، مثيتيتل )
 .(Lohmann, et al. 2019؛ 2017؛ اايميد، 2014؛ عبد الراز ، 2006حسني، 

حميتاورء  وعيتد،  مت الوقوف على وعري  متيار التحديات ال  ووا ه التقييتيم البيتديل عيتن ب    -
 الفرعية املتمثلة يف:

 .حتديات وتعلق بالقائم على التدريسااور األول: 
 .باللوائ  والنظم واملقرراتحتديات وتعلق ااور الثان : 
 حتديات وتعلق بعوامل ا تماعية واقتصادية.ااور الثالث: 

 ااور الراب : حتديات وتعلق بالطلبة.
عضًوا من أعضاء هيئة ودريس ومن يف حكمهم جبامعة  (33مت وو يه سؤال مفتوح إىل ) -

أم القرى عن التحديات ال  ووا ههم أو قد ووا ههم أثناء وطبييتق التقييتيم البيتديل عيتن     
 استجاباوهم. االستفادة منبعد، ومت 

التقييم البيتديل عيتن    التحديات ال  ووا هحماور متيار عن وعرب ( مفردة 47)متت صياغة  -
لقائم على التدريس باالختييتار بيتني )موافيتق بشيتدة، موافيتق، حماييتد،       هلا اويستجيب بعد، 

معارض، معارض بشدة(، وكانت مجي  املفردات إجيابية وبالتيتال  ييتتم وقيتدير االسيتتجابة     
 ( على الوويب.1، 2، 3، 4، 5عنها بالدر ات )

( حمكميتا  12من خالل عروها عليتى ) عن طريق التحكيم مت التحقق من صد  االستبانة  -
تخصصني يف اال القياس والتقيتويم يف  امعيتات أم القيترى واملليتك عبيتد العزييتز       من امل

وامللك سعود وامللك خالد، وذليتك ملعرفيتة آرائهيتم يف انتميتاء كيتل مفيتردة ميتن املفيتردات         
للمحور الله وقيسه، وصحة الصيتياغتني العلمييتة والليوييتة للمفيتردات، وقيتد مت حتدييتد       

حمكمني عليتى األقيتل، وبالتيتال  مت قبيتول مجييت        (10معيار قبول املفردة أن يوافق عليها )
( 46، ليصيتل عيتدد املفيتردات إىل )   ما عدا مفردة واحيتدة مت حيتلفها   املفردات يف االستبانة

(، ويف اايتور الثيتان    18( إىل )1مفردة، حيث كانت املفردات يف ااور األول من رقيتم ) 

(، ويف اايتور الرابيت    33( إىل )28(، ويف ااور الثالث من رقيتم ) 27( إىل )19من رقم )
 (.46( إىل رقم )34من رقم )

ال  مت التطبييتق التجيترييب السيتتبانة فعالييتة     عينة نفس المت التطبيق التجرييب لالستبانة على  -
( من القائمني على التدريس جبامعة أم القرى 152كونة من )التقييم البديل عن بعد، وامل

 (.2كما يف  دول )
داخل  ملفردات االستبانة من خالل حسيتاب معاميتل االروبيتاط    مت التحقق من االوسا  ال -

املصح  بني كل مفردة واموع در ات ااور الله ونتم  إليه بعد حلف در ة املفيتردة  
: 0.441منيتيته، وقيتيتد وراوحيتيتت معيتيتامالت االروبيتيتاط املصيتيتححة يف اايتيتور األول بيتيتني ) 

: 0.380لثالث بني )(، ويف ااور ا0.654: 0.312(، ويف ااور الثان  بني )0.741
كما مت حساب معاميتل االروبيتاط   (، 0.755: 0.414ويف ااور الراب  بني )(، 0.629

املصح  بني كل مفردة والدر ة الكلييتة لالسيتتبانة )بعيتد حيتلف در يتة املفيتردة منهيتا(،        
وكانيتت  (، 0.700: 0.391ووراوحت معامالت االروباط املصيتححة بيتني القيمييتتني )   

( وقيمتهيتا وزييتد عيتن    0.01دالة إحصائًيا عند مسيتتوى دالليتة )  مجي  معامالت االروباط 
   بني مفردات االستبانة.؛ مما يدل على و ود اوسا  داخل(0.3)

 مت التحقق من الصد  العامل  لالستبانة كما يل :   -
مت التحقق من مناسيتبة البيانيتات لشيتروط التحلييتل العيتامل  االستكشيتايف، حييتث        

(، وه  قريبة ميتن الصيتفر،   0.568، 0.667 -بني ) وراوحت قيم التواء مجي  املفردات
، كميتا كانيتت قيميتة    الدر ات على مجي  مفيتردات االسيتتبانة  مما يدل على اعتدالية ووزي  

( وه  قيمة قريبيتة ميتن الواحيتد الصيتحي ،     0.874معامل كايزر وماير أولكني مساوية )
ة حجيتم  ( ال  اروطها كيتايزر كحيتد أدنيتى لتحقيتق ريترط كفاييت      0.5وأعلى من القيمة )

العينة، كما كانت قيمة مربيت  كيتاه املسيتتخر ة ميتن اختبيتار بارولييتت للدورييتة مسيتاوية         
(، ودر يتة  0.001( وه  قيمة دالة إحصائًيا عند مسيتتوى دالليتة قيتدرء )   4454.442)

 (.1035حرية مقدارها )
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(، ويف اايتور الرابيت    33( إىل )28(، ويف ااور الثالث من رقيتم ) 27( إىل )19من رقم )
 (.46( إىل رقم )34من رقم )

ال  مت التطبييتق التجيترييب السيتتبانة فعالييتة     عينة نفس المت التطبيق التجرييب لالستبانة على  -
( من القائمني على التدريس جبامعة أم القرى 152كونة من )التقييم البديل عن بعد، وامل

 (.2كما يف  دول )
داخل  ملفردات االستبانة من خالل حسيتاب معاميتل االروبيتاط    مت التحقق من االوسا  ال -

املصح  بني كل مفردة واموع در ات ااور الله ونتم  إليه بعد حلف در ة املفيتردة  
: 0.441منيتيته، وقيتيتد وراوحيتيتت معيتيتامالت االروبيتيتاط املصيتيتححة يف اايتيتور األول بيتيتني ) 

: 0.380لثالث بني )(، ويف ااور ا0.654: 0.312(، ويف ااور الثان  بني )0.741
كما مت حساب معاميتل االروبيتاط   (، 0.755: 0.414ويف ااور الراب  بني )(، 0.629

املصح  بني كل مفردة والدر ة الكلييتة لالسيتتبانة )بعيتد حيتلف در يتة املفيتردة منهيتا(،        
وكانيتت  (، 0.700: 0.391ووراوحت معامالت االروباط املصيتححة بيتني القيمييتتني )   

( وقيمتهيتا وزييتد عيتن    0.01دالة إحصائًيا عند مسيتتوى دالليتة )  مجي  معامالت االروباط 
   بني مفردات االستبانة.؛ مما يدل على و ود اوسا  داخل(0.3)

 مت التحقق من الصد  العامل  لالستبانة كما يل :   -
مت التحقق من مناسيتبة البيانيتات لشيتروط التحلييتل العيتامل  االستكشيتايف، حييتث        

(، وه  قريبة ميتن الصيتفر،   0.568، 0.667 -بني ) وراوحت قيم التواء مجي  املفردات
، كميتا كانيتت قيميتة    الدر ات على مجي  مفيتردات االسيتتبانة  مما يدل على اعتدالية ووزي  

( وه  قيمة قريبيتة ميتن الواحيتد الصيتحي ،     0.874معامل كايزر وماير أولكني مساوية )
ة حجيتم  ( ال  اروطها كيتايزر كحيتد أدنيتى لتحقيتق ريترط كفاييت      0.5وأعلى من القيمة )

العينة، كما كانت قيمة مربيت  كيتاه املسيتتخر ة ميتن اختبيتار بارولييتت للدورييتة مسيتاوية         
(، ودر يتة  0.001( وه  قيمة دالة إحصائًيا عند مسيتتوى دالليتة قيتدرء )   4454.442)

 (.1035حرية مقدارها )
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وقيتيتد مت اسيتيتتخدام طريقيتيتة املكونيتيتات الرئيسيتيتة يف التحلييتيتل العيتيتامل  االستكشيتيتايف  
( وفقاا ملا أرار إليه اوفراول وكلييتت  0.35التشبعات ال  وقل عن )للبيانات، م  حلف 

(Overall & Klett, 1972    واوض  من خالل النتائج أن هناك عاميتل كيتامن سيتائد ،)
(، 16.120وتشب  عليه مجي  املفردات، حيث كانت قيمة اولر الكامن للعاميتل األول ) 

النسيتبة بيتني اويتلرين الكيتامنني     (، أه أن 2.784وقيمة اولر الكامن للعاميتل الثيتان  )  
التبيتاين اليت  وعيتزى للعاميتل األول قيتدرها       نسبةكما كانت (، 5.823للعاملني وساوه )

وهلا يدل على أن (، %72.096) ةوالبالي للمتيارالتباين الكل  نسبة ( من 35.043)
 فعالية التقييم البديل عن بعد متيار أحاده البعد، وقد وراوحت قيتيم وشيتبعات املفيتردات   

 (.0.729، 0.418على العامل األول بني )
، كرونبيتاخ  –ثبات استبانة فعالية التقييم البيتديل عيتن بعيتد باسيتتخدام معاميتل ألفيتا       مت التحقق من  -

(، 0.903 ، 0.757 ، 0.815 ، 0.921وكانت قيمة معامل الثبات ااور االستبانة )
 بات مقبولة سيكوموًيا.(، مما يدل على متت  االستبانة بدر ة ث0.956ولالستبانة ككل )

 

 نتائج البحث وتفسريها: 

 اإل ابة عن السؤال األول: 
فعالية التقييم البديل عن بعد من و هة نظر  مستوىما ينص السؤال األول على: "

 مخسيتة ، ولإل ابيتة عيتن هيتلا السيتؤال مت حتدييتد      القائمني على التدريس جبامعة أم القرى؟"
 ال :مستويات للحكم، وذلك على النحو الت

امليتدى   )أكيترب   : مت حساب مدى املستوى أو الفئة للمفردة الواحدة ميتن خيتالل املعادليتة    -
عيتدد فئيتات    االسيتتجابة( / أقيتل قيميتة يف فئيتات     –قيمة يف فئات االسيتتجابة )البيتدائل(   

 0.8   4/  (1 – 5) االستجابة  
دة ميتن خيتالل مقارنيتة متوسيت  املفيتر     ملفيتردة الواحيتدة   ا يف نيمستوى املسيتتجيب مت حساب  -

 باملستويات اخوية: 

من متوس  )أكرب   (،2.60: 1.80(، منخفض )أكرب من 1.80: 1منخفض  دا من ) -
 (.5: 4.20)أكرب من  مروف   ًدا (، 4.20: 3.40(، مروف  )أكرب من 3.40: 2.60

من خيتالل ويترب احليتدود السيتابقة     واملتيار ككل ور امت حتديد مستوى املستجيبني يف اا -
 كما يل :واملتيار ككل مفردات ااور  للمستويات يف عدد

 (3 دول )
 حتديد املستويات املختلفة ملتيار فعالية التقييم البديل عن بعد وحماورء الفرعية

 مفردة( 37) املتيار ككل مفردة( 12) الثالث مفردات( 10) الثان  مفردة( 15) األول اااور

ات
ستوي

امل
 

 66.6: 37من  21.6: 12من  18: 10من  27: 15من  منخفض  دا
 96.2: 66.6أكرب من  31.2: 21.6أكرب من  26: 18أكرب من  39: 27أكرب من  منخفض
 125.8: 96.2أكرب من  40.8: 31.2أكرب من  34: 26أكرب من  51: 39أكرب من  متوس 
 155.4: 125.8أكرب من  50.4: 40.8أكرب من  42: 34أكرب من  63: 51أكرب من  مروف 
 185: 155.4أكرب من  60: 50.4أكرب من  50: 42أكرب من  75: 63أكرب من   دامروف  

 

فعالييتة  مت حساب املتوس  احلساب  لدر ات عينة البحث يف كيتل حميتور ميتن اايتاور ويف      -
عينيتة البحيتث يف كيتل حميتور ويف     متوسطات در ات ، وكانت قيم التقييم البديل عن بعد

، وكليتها  عليتى الووييتب   (132.30، 42.49، 34.98، 54.82مساوية )املتيار ككل 
املووحة يف  يتدول   وذلك وفقاا للمستويات املستقاة من االستبانة وق  يف املستوى املروف 

فعالية هلا اليتنم  ميتن التقييتيم ميتن و هيتة نظيتر القيتائمني عليتى          اروفاع، وهلا يعين (3)
م البيتديل عيتن بعيتد    قدرة التقييتي فيما يتعلق ب (وفقاا ملستويات االستبانة) التدريس باوامعة

على حتقيق األهداف املر وة منه وكفاءة اإل راءات املتبعيتة يف التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد      
وللتقييم البديل عيتن  ومدى حتقق خصائص التقييم اويد يف أثناء التقييم البديل عن بعد، 

   .بعد بشكل عام
س  در ات كيتل  ة متومن خالل مقارنلتحديد مستوى فعالية التقييم البديل عن بعد أما  -

ا يترباء واملختصيتني اليتلين قيتاموا     أمج  علييته  ااك الله ب املتيار ككلوحمور من اااور 
على أنه احلد الله ميكن احلكم على حتقق فعالية التقييتيم البيتديل عيتن     بتحكيم االستبانة
( من الدر ة الكلية لكل حمور، والدر ة الكلية %80والله يعادل ) بعد بالوصول إليه،
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من متوس  )أكرب   (،2.60: 1.80(، منخفض )أكرب من 1.80: 1منخفض  دا من ) -
 (.5: 4.20)أكرب من  مروف   ًدا (، 4.20: 3.40(، مروف  )أكرب من 3.40: 2.60

من خيتالل ويترب احليتدود السيتابقة     واملتيار ككل ور امت حتديد مستوى املستجيبني يف اا -
 كما يل :واملتيار ككل مفردات ااور  للمستويات يف عدد

 (3 دول )
 حتديد املستويات املختلفة ملتيار فعالية التقييم البديل عن بعد وحماورء الفرعية

 مفردة( 37) املتيار ككل مفردة( 12) الثالث مفردات( 10) الثان  مفردة( 15) األول اااور

ات
ستوي

امل
 

 66.6: 37من  21.6: 12من  18: 10من  27: 15من  منخفض  دا
 96.2: 66.6أكرب من  31.2: 21.6أكرب من  26: 18أكرب من  39: 27أكرب من  منخفض
 125.8: 96.2أكرب من  40.8: 31.2أكرب من  34: 26أكرب من  51: 39أكرب من  متوس 
 155.4: 125.8أكرب من  50.4: 40.8أكرب من  42: 34أكرب من  63: 51أكرب من  مروف 
 185: 155.4أكرب من  60: 50.4أكرب من  50: 42أكرب من  75: 63أكرب من   دامروف  

 

فعالييتة  مت حساب املتوس  احلساب  لدر ات عينة البحث يف كيتل حميتور ميتن اايتاور ويف      -
عينيتة البحيتث يف كيتل حميتور ويف     متوسطات در ات ، وكانت قيم التقييم البديل عن بعد

، وكليتها  عليتى الووييتب   (132.30، 42.49، 34.98، 54.82مساوية )املتيار ككل 
املووحة يف  يتدول   وذلك وفقاا للمستويات املستقاة من االستبانة وق  يف املستوى املروف 

فعالية هلا اليتنم  ميتن التقييتيم ميتن و هيتة نظيتر القيتائمني عليتى          اروفاع، وهلا يعين (3)
م البيتديل عيتن بعيتد    قدرة التقييتي فيما يتعلق ب (وفقاا ملستويات االستبانة) التدريس باوامعة

على حتقيق األهداف املر وة منه وكفاءة اإل راءات املتبعيتة يف التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد      
وللتقييم البديل عيتن  ومدى حتقق خصائص التقييم اويد يف أثناء التقييم البديل عن بعد، 

   .بعد بشكل عام
س  در ات كيتل  ة متومن خالل مقارنلتحديد مستوى فعالية التقييم البديل عن بعد أما  -

ا يترباء واملختصيتني اليتلين قيتاموا     أمج  علييته  ااك الله ب املتيار ككلوحمور من اااور 
على أنه احلد الله ميكن احلكم على حتقق فعالية التقييتيم البيتديل عيتن     بتحكيم االستبانة
( من الدر ة الكلية لكل حمور، والدر ة الكلية %80والله يعادل ) بعد بالوصول إليه،
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 Oneوقد متت هلء املقارنة باستخدام اختبار )ت( جملموعة واحدة فقيت   ، للمتيار ككل
sample t- test، ( 4وكانت النتائج كما يف  دول): 

 (4 دول )
 يم البديل عن بعدعينة البحث بالقيمة االختبارية الدالة على فعالية التقينتائج مقارنة متوسطات در ات 

 املتوس  ااور
االحنراف 
 املعياره

القيمة 
 االختبارية

در ة 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

نوع 
 الداللة

 d-cohenقيمة 

 (متوس ) 0.64 دالة 0.001 8.04 265 60 8.04 54.82 األول
 )صيار( 0.44 دالة 0.001 11.30 265 40 11.30 34.98 الثان 
 )متوس ( 0.50 دالة 0.001 11.06 265 48 11.06 42.49 الثالث

 )كبار( 1.48 دالة 0.001 10.59 265 148 10.59 132.30 املتيار ككل

( أنه يو د فر  دال إحصائًيا بني متوس  در يتات اايتاور   4ويتض  من  دول )
واايتك اليتله حيتددء ا يترباء      الفرعية الثالثة وفعالية التقييم البديل عن بعد بشكل عيتام 

الفرعية، واليتله يعيتادل    مبحاورهااملختصني للحكم على فعالية التقييم البديل عن بعد و
، مميتا يعيتين   ، وذليتك يف اجتيتاء اايتك   ( من الدر ة الكلية للمحور أو للمتيار ككل80%)

 .ستوى الفعالييتة مبحاورهيتا الفرعييتة عيتن اايتك اليتله حيتددء ا يترباء        معنوه ملاخنفاض 
لتقييم البيتديل عيتن بعيتد وحميتاورء الفرعييتة ميتن و هيتة نظيتر         فعالية ارغم اروفاع  وبالتال 

ن كافًييتا  وييتراء ا يترباء واملختصيت   القائمني على التدريس إال أنه مل يصل للمستوى اليتله  
أنه للوصول إىل فعالييتة التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد       مبعنىللحكم على فعالية هلا التقييم؛ 

  .زمة لللكالالوحماورء الفرعية جيب زيادة اإل راءات والضواب  
التدريس قدر اإلمكان على حتقييتق   القائمني علىحرص وقد وعود هلء النتائج إىل 

در ة مروفعة من الفعالية يف إ راءات التقييم البديل عن بعد، من خيتالل حماوليتة حتقييتق    
اإل راءات الالزميتة ليته قيتدر اإلمكيتان،     ب وااللتزامأكرب قدر ممكن من أهدافه وخصائصه 

القيتائمني عليتى التيتدريس    ال  وتعلق بيف سبيل حتقيق هلء الفعالية و ولكن و ود حتديات
وبالنظم واللوائ  قد يكيتون قيتد حيتال دون وصيتول     وبالطلبة وباجملتم  ا ار   أنفسهم 

؛ مميتا  عيتل   ا يترباء واملتخصصيتني  اليت  حيتددها   در ة الفعالية ل الوصولهلء اوهود إىل 

الفرعية أقل بفر  دال إحصائًيا عن ااك  مستوى فعالية التقييم البديل عن بعد مبحاورها
 ء ا رباء واملختصني.دالله حد

 اإل ابة عن السؤال الثان : 
ما مستوى التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد ينص السؤال الثان  على: "

، ولإل ابة عيتن هيتلا السيتؤال مت    "من و هة نظر القائمني على التدريس جبامعة أم القرى؟
سة مستويات للحكم على كل حمور من حماور استبانة فعالية التقييم البيتديل عيتن   حتديد مخ

 بعد والدر ة الكلية، وذلك على النحو التال :
امليتدى   )أكيترب    :مت حساب مدى املستوى أو الفئة للمفردة الواحدة ميتن خيتالل املعادليتة    -

عيتدد فئيتات    أقيتل قيميتة يف فئيتات االسيتتجابة( /     –قيمة يف فئات االسيتتجابة )البيتدائل(   
 0.8   4( / 1 – 5االستجابة   )

مت حساب مستوى املسيتتجيبني يف املفيتردة الواحيتدة ميتن خيتالل مقارنيتة متوسيت  املفيتردة          -
 باملستويات اخوية: 

(، متوسيت  )أكيترب   2.60: 1.80(، منخفض )أكرب ميتن  1.80:  1منخفض  دا من ) -
 (.5 :4.20رب من (، مروف   ًدا )أك4.20: 3.40من (، مروف  )أكرب 3.40: 2.60من 

مت حتديد مستوى املستجيبني يف اااور واملتيار ككل من خيتالل ويترب احليتدود السيتابقة      -
 :(5يف  دول )للمستويات يف عدد مفردات ااور واملتيار ككل كما 

 (5 دول )
 حتديد املستويات املختلفة ملتيار فعالية التقييم البديل عن بعد وحماورء الفرعية

 اااور
 18األول )
 مفردة(

 9الثان  )
 مفردات(

 6الثالث )
 مفردات(

 13الراب  )
 مفردة(

 46املتيار ككل )
 مفردة(

ات
ستوي

امل
 

منخفض 
  دا

: 18من 
32.4 

 82.8: 46من  23.4: 13من  10.8: 6من  16.2: 9من 

 منخفض
أكرب من 

32.4 :46.8 
 أكرب من

 16.2 :23.4 
 أكرب من

 10.8 :15.6 
 أكرب من

23.4 :33.8 
 منأكرب 

 82.8 :119.6 

 متوس 
أكرب من 

46.8 :61.2 
 أكرب من

23.4 :30.6 
 أكرب من

 15.6 :20.4 
 أكرب من

 33.8 :44.2 
 أكرب من

 119.6 :156.4 
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الفرعية أقل بفر  دال إحصائًيا عن ااك  مستوى فعالية التقييم البديل عن بعد مبحاورها
 ء ا رباء واملختصني.دالله حد

 اإل ابة عن السؤال الثان : 
ما مستوى التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد ينص السؤال الثان  على: "

، ولإل ابة عيتن هيتلا السيتؤال مت    "من و هة نظر القائمني على التدريس جبامعة أم القرى؟
سة مستويات للحكم على كل حمور من حماور استبانة فعالية التقييم البيتديل عيتن   حتديد مخ

 بعد والدر ة الكلية، وذلك على النحو التال :
امليتدى   )أكيترب    :مت حساب مدى املستوى أو الفئة للمفردة الواحدة ميتن خيتالل املعادليتة    -

عيتدد فئيتات    أقيتل قيميتة يف فئيتات االسيتتجابة( /     –قيمة يف فئات االسيتتجابة )البيتدائل(   
 0.8   4( / 1 – 5االستجابة   )

مت حساب مستوى املسيتتجيبني يف املفيتردة الواحيتدة ميتن خيتالل مقارنيتة متوسيت  املفيتردة          -
 باملستويات اخوية: 

(، متوسيت  )أكيترب   2.60: 1.80(، منخفض )أكرب ميتن  1.80:  1منخفض  دا من ) -
 (.5 :4.20رب من (، مروف   ًدا )أك4.20: 3.40من (، مروف  )أكرب 3.40: 2.60من 

مت حتديد مستوى املستجيبني يف اااور واملتيار ككل من خيتالل ويترب احليتدود السيتابقة      -
 :(5يف  دول )للمستويات يف عدد مفردات ااور واملتيار ككل كما 

 (5 دول )
 حتديد املستويات املختلفة ملتيار فعالية التقييم البديل عن بعد وحماورء الفرعية

 اااور
 18األول )
 مفردة(

 9الثان  )
 مفردات(

 6الثالث )
 مفردات(

 13الراب  )
 مفردة(

 46املتيار ككل )
 مفردة(

ات
ستوي

امل
 

منخفض 
  دا

: 18من 
32.4 

 82.8: 46من  23.4: 13من  10.8: 6من  16.2: 9من 

 منخفض
أكرب من 

32.4 :46.8 
 أكرب من

 16.2 :23.4 
 أكرب من

 10.8 :15.6 
 أكرب من

23.4 :33.8 
 منأكرب 

 82.8 :119.6 

 متوس 
أكرب من 

46.8 :61.2 
 أكرب من

23.4 :30.6 
 أكرب من

 15.6 :20.4 
 أكرب من

 33.8 :44.2 
 أكرب من

 119.6 :156.4 
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 اااور
 18األول )
 مفردة(

 9الثان  )
 مفردات(

 6الثالث )
 مفردات(

 13الراب  )
 مفردة(

 46املتيار ككل )
 مفردة(

 مروف 
أكرب من 

61.2 :75.6 
 أكرب من

 30.6 :37.8 
 أكرب من

 20.4 :25.2 
 أكرب من

 44.2 :54.6 
 أكرب من

 156.4 :193.2 

 مروف   دا
أكرب من 
75.6 :90 

 أكرب من
 37.8 :45 

 أكرب من
 25.2 :30 

 أكرب من
 54.6 :65 

 أكرب من
 193.2 :230 

 

مت حساب املتوس  احلساب  لدر ات عينة البحث يف كل حمور من اااور ويف التحديات  -
ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد بشكل عيتام، وكانيتت قيتيم متوسيتطات در يتات عينيتة       

، 50.33، 21.36، 31.03، 63.77يار ككل مسيتاوية ) البحث يف كل حمور ويف املت
، (وفقايتا ملسيتتويات االسيتتبانة   ) ، وكلها وق  يف املسيتتوى املروفيت   على الوويب (166.50

 ووا يته مسيتتوى وقييتيم القيتائمني عليتى التيتدريس للتحيتديات اليت         اروفاع وهلا يعين أن 
أنفسيتهم وبيتاللوائ     بالقيتائمني عليتى التيتدريس   القائمني على التدريس باوامعة واملتعلقة 

للتحيتيتديات اليتيت  وبيتيتالظروف اال تماعييتيتة واالقتصيتيتادية وبالطلبيتيتة، وواملقيتيتررات واليتنظم  
ميتن  ء التحيتديات  لتقييم البديل عن بعد بشكل عام، وهلا يدل على اروفيتاع هيتل  يو هها ا

 و هة نظر القائمني على التدريس باوامعة.  
عن بعد من خالل مقارنة متوسيت    ولتحديد مستوى التحديات ال  ووا ه التقييم البديل -

املتيار ككل بااك الله أمج  عليه ا رباء واملختصيتني اليتلين قيتاموا    ودر ات كل حمور 
بتحكيم االستبانة على أنه احلد الله ميكن احلكم على  دية هلء التحديات وخطوروهيتا  

ييتة  ( من الدر ة الكلييتة لكيتل حميتور، والدر يتة الكل    %40بالوصول إليه، والله يعادل )
وكانت وقد متت هلء املقارنة باستخدام اختبار )ت( جملموعة واحدة فق ، للمتيار ككل، 

 (:6النتائج كما يف  دول )
 

 (6 دول )
 نتائج مقارنة متوسطات در ات عينة البحث بالقيمة االختبارية الدالة على التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد

 املتوس  ااور
االحنراف 

 يارهاملع
القيمة 
 االختبارية

در ة 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

نوع 
 الداللة

- dقيمة 
cohen 

 )كبار( 2.44 دالة 0.001 39.77 265 36 11.40 63.77 األول
 )كبار( 2.25 دالة 0.001 36.78 265 18 5.78 31.03 الثان 
 )كبار( 2.39 دالة 0.001 39.02 265 12 3.91 21.36 الثالث

 )كبار( 2.81 دالة 0.001 45.81 265 26 8.66 50.33 راب ال
 )كبار( 2.83 دالة 0.001 46.08 265 92 26.37 166.50 املتيار ككل

( أنه يو د فر  دال إحصائًيا بني متوس  در يتات اايتاور   6ويتض  من  دول )
ك اليتله  الفرعية األربعة والتحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد بشكل عام واايت 

حددء ا رباء واملختصني للحكم على  دية وخطورة هلء التحديات مبحاورها الفرعييتة،  
( من الدر يتة الكلييتة للمحيتور أو للميتتيار ككيتل، وذليتك يف اجتيتاء        %40والله يعادل )

سيتتوى  معنوه مل اروفاع، مما يعين متوس  وقييمات القائمني على التدريس هللء التحديات
 عية عن ااك الله حددء ا رباء.مبحاورها الفر التحديات

فإن هلء النتائج وعين و ود حتديات حقيقييتة و يتادة وذات خطيتورة ميتن     وبالتال  
لتقييتيم البيتديل عيتن بعيتد     و هة نظر القائمني على التدريس يف سبيل حتقيق فعالية أكيترب ل 

ليتى  للمستوى الله يراء ا رباء واملختصني كافًييتا للحكيتم ع  وذلك وفقاا وحماورء الفرعية 
البد من اختاذ اإل راءات الضيترورية والكافييتة للتيليتب عليتى هيتلء       ه؛ وهلا يعين أنذلك

 .، أو التخفي  من حدوها قدر اإلمكانالتحديات

وقد يعود اروفيتاع در يتة التحيتديات اليت  ووا يته التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد وفقايتا           
اليتله   املفا ريةعامل  للمستويات املختلفة يف االستبانة ووفقاا لرأه ا رباء واملختصني إىل

 امعة أم القرى على اوباع هلا النم  من التقييم؛ حيث مل وكن االستعدادات إدارة أ رب 
واإلمكانات متوفرة بالدر ة الكافية قبل صدور قرار بإلزام القائمني على التدريس باوباع 

س وكيتن اليتربامج املخصصيتة لتيتدريب القيتائمني عليتى التيتدري       مل و؛ هلا النم  من التقييم
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 (6 دول )
 نتائج مقارنة متوسطات در ات عينة البحث بالقيمة االختبارية الدالة على التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد

 املتوس  ااور
االحنراف 

 يارهاملع
القيمة 
 االختبارية

در ة 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

نوع 
 الداللة

- dقيمة 
cohen 

 )كبار( 2.44 دالة 0.001 39.77 265 36 11.40 63.77 األول
 )كبار( 2.25 دالة 0.001 36.78 265 18 5.78 31.03 الثان 
 )كبار( 2.39 دالة 0.001 39.02 265 12 3.91 21.36 الثالث

 )كبار( 2.81 دالة 0.001 45.81 265 26 8.66 50.33 راب ال
 )كبار( 2.83 دالة 0.001 46.08 265 92 26.37 166.50 املتيار ككل

( أنه يو د فر  دال إحصائًيا بني متوس  در يتات اايتاور   6ويتض  من  دول )
ك اليتله  الفرعية األربعة والتحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد بشكل عام واايت 

حددء ا رباء واملختصني للحكم على  دية وخطورة هلء التحديات مبحاورها الفرعييتة،  
( من الدر يتة الكلييتة للمحيتور أو للميتتيار ككيتل، وذليتك يف اجتيتاء        %40والله يعادل )

سيتتوى  معنوه مل اروفاع، مما يعين متوس  وقييمات القائمني على التدريس هللء التحديات
 عية عن ااك الله حددء ا رباء.مبحاورها الفر التحديات

فإن هلء النتائج وعين و ود حتديات حقيقييتة و يتادة وذات خطيتورة ميتن     وبالتال  
لتقييتيم البيتديل عيتن بعيتد     و هة نظر القائمني على التدريس يف سبيل حتقيق فعالية أكيترب ل 

ليتى  للمستوى الله يراء ا رباء واملختصني كافًييتا للحكيتم ع  وذلك وفقاا وحماورء الفرعية 
البد من اختاذ اإل راءات الضيترورية والكافييتة للتيليتب عليتى هيتلء       ه؛ وهلا يعين أنذلك

 .، أو التخفي  من حدوها قدر اإلمكانالتحديات

وقد يعود اروفيتاع در يتة التحيتديات اليت  ووا يته التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد وفقايتا           
اليتله   املفا ريةعامل  للمستويات املختلفة يف االستبانة ووفقاا لرأه ا رباء واملختصني إىل

 امعة أم القرى على اوباع هلا النم  من التقييم؛ حيث مل وكن االستعدادات إدارة أ رب 
واإلمكانات متوفرة بالدر ة الكافية قبل صدور قرار بإلزام القائمني على التدريس باوباع 

س وكيتن اليتربامج املخصصيتة لتيتدريب القيتائمني عليتى التيتدري       مل و؛ هلا النم  من التقييم
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والطلبة كافية من قبل، كما أنه مل يتم العمل على نشر ثقافة التقييتيم البيتديل بشيتكل عيتام     
والتقييم البديل عن بعد بشكل خاص بني أفيتراد اجملتميت  ومؤسسيتاوه املختلفيتة وووويتي       

، وكيتللك مل ييتتم   الفلسفة ال  يقوم عليها يف خدمة العملية التعليمييتة واجملتميت  ميتن قبيتل    
بالدر ة الكافية ملمارسة هلا اليتنم  ميتن التقييتيم عيتن     واملقررات ظم وكيي  اللوائ  والن

بعد واختاذ الضواب  القانونية لضمان العدالة والنزاهة يف عملية التقييم وفق هلا اليتنم ؛  
ووتفق نتائج السيتؤال الثيتان  ميت     ، مما زاد من عدد هلء التحديات ومن ردوها وخطوروها

لت إىل أن املعيقات ال  ووا ه التقييم البيتديل  حيث ووص( 2016احلجيل  )ة نتائج دراس
 كانت مروفعة.

  اإل ابة عن السؤال الثالث:
روباطييتة بيتني فعالييتة    لعالقيتة اال ما الداللة اإلحصيتائية ل ينص السؤال الثالث على: "

، ولإل ابة عن هلا السؤال مت اسيتتخدام  التقييم البديل عن بعد والتحديات ال  ووا هه؟"
سون حلساب االروباط بني فعالييتة التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد مبحاورهيتا       معامل اروباط بار

الفرعية والتحديات ال  ووا هه مبحاورهيتا الفرعييتة، وذليتك بعيتد التحقيتق ميتن ريتروط        
 (:7، وكانت النتائج كما يف  دول )هاستخدام

 (7 دول )
  ووا هها مبحاورها الفرعيةاالروباط بني فعالية التقييم البديل عن بعد مبحاورها الفرعية والتحديات ال 

التحديات  حماور التحديات اإلحصاءة  
 الراب  الثالث الثان  األول ككل

الية
لفع
ور ا

حما
 

 األول
 0.22- 0.20- 0.020- 0.18- 0.21- معامل االروباط
 0.001 0.001 0.001 0.032 0.001 الداللة اإلحصائية
 0.048 0.040 0.040 0.032 0.044 (2حجم التريثار )ر

 الثان 
 0.23- 0.20- 0.18- 0.21- 0.22- معامل االروباط
 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001 الداللة اإلحصائية
 0.053 0.040 0.032 0.044 0.048 (2حجم التريثار )ر

 الثالث
 0.20- 0.20- 0.14- 0.13- 0.18- معامل االروباط
 0.001 0.001 0.025 0.035 0.003 الداللة اإلحصائية
 0.040 0.040 0.020 0.017 0.032 (2حجم التريثار )ر

التحديات  حماور التحديات اإلحصاءة  
 الراب  الثالث الثان  األول ككل

 الفعالية ككل
 0.23- 0.22- 0.19- 0.18- 0.22- معامل االروباط
 0.001 0.001 0.002 0.003 0.001 الداللة اإلحصائية
 0.053 0.048 0.036 0.032 0.048 (2حجم التريثار )ر

ت اروباط متيار فعالية التقييم البديل عيتن  أن مجي  معامال( 7ويتض  من  دول )
بعد وحماورء الفرعية مبتيار التحديات اليت  ووا هيته مبحيتاورء الفرعييتة كانيتت معيتامالت       
اروباط سالبة دالة إحصائًيا، وهلا يعين أنيته كلميتا زادت التحيتديات اليت  ووا يته التقييتيم       

وحماورها الفرعية، وهيتلا  ة هلا التقييم قلت در ة فعالي وحماورها الفرعية البديل عن بعد
؛ حيث أنه كلما زادت التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد وقيتل  يعد أمًرا منطقًيا

ق الكفاءة يف يالتقييم اويد وحتق على حتقيق األهداف املر وة منه وحتقيق خصائصوه قدر
تعلقيتة  املإ راءات وطبيقه، إذ إن حتقيق هيتلء الفعالييتة يتطليتب التيليتب عليتى التحيتديات       

بيتالظروف االقتصيتادية   وواملقيتررات  باللوائ  والنظم وبطلبتهم والقائمني على التدريس ب
أثنيتاء  واال تماعية، وال  أثبتت نتائج السؤال الثان  أنها مروفعة ووشكل  دية وخطورة 

وقد كانت مجي  معامالت االروباط ذات وريثار وعي  وفقاا هلا النم  من التقييم،  ممارسة
( املستخدم يف قياس حجم األثر، وهلا يعيتين أن التبيتاين اليتله    2ل التحديد )رلقيم معام

حتدثه التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد يف فعالية التقييم البديل عن بعد كيتان  
وعيفاا، وهلا يعين أن هناك اموعة أخرى من العوامل هلا وريثار أقوى بكثار على فعالييتة  

 .ختتل  عن هلء التحدياتالتقييم البديل عن بعد 
 اإل ابة عن السؤال الراب : 

ما الداللة اإلحصائية للفرو  يف فعالية التقييتيم البيتديل   ينص السؤال الراب  على: "
عن بعد ال  وعزى لعدد سنوات ا ربة واحلصول على اليتدورات التدريبييتة والتخصيتص    

 استخدام أسيتلوب حتلييتل   "، ولإل ابة عن هلا السؤال متاألكادمي  للقائم على التدريس؟
 Way Multivariate analysis of 3التبيتاين الثالثيت  متعيتدد امليتتيارات التابعيتة      

variance (3 Way MANOVA) ثر التفاعالت البينية بني املتيارات أملعرفة ، وذلك
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التحديات  حماور التحديات اإلحصاءة  
 الراب  الثالث الثان  األول ككل

 الفعالية ككل
 0.23- 0.22- 0.19- 0.18- 0.22- معامل االروباط
 0.001 0.001 0.002 0.003 0.001 الداللة اإلحصائية
 0.053 0.048 0.036 0.032 0.048 (2حجم التريثار )ر

ت اروباط متيار فعالية التقييم البديل عيتن  أن مجي  معامال( 7ويتض  من  دول )
بعد وحماورء الفرعية مبتيار التحديات اليت  ووا هيته مبحيتاورء الفرعييتة كانيتت معيتامالت       
اروباط سالبة دالة إحصائًيا، وهلا يعين أنيته كلميتا زادت التحيتديات اليت  ووا يته التقييتيم       

وحماورها الفرعية، وهيتلا  ة هلا التقييم قلت در ة فعالي وحماورها الفرعية البديل عن بعد
؛ حيث أنه كلما زادت التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد وقيتل  يعد أمًرا منطقًيا

ق الكفاءة يف يالتقييم اويد وحتق على حتقيق األهداف املر وة منه وحتقيق خصائصوه قدر
تعلقيتة  املإ راءات وطبيقه، إذ إن حتقيق هيتلء الفعالييتة يتطليتب التيليتب عليتى التحيتديات       

بيتالظروف االقتصيتادية   وواملقيتررات  باللوائ  والنظم وبطلبتهم والقائمني على التدريس ب
أثنيتاء  واال تماعية، وال  أثبتت نتائج السؤال الثان  أنها مروفعة ووشكل  دية وخطورة 

وقد كانت مجي  معامالت االروباط ذات وريثار وعي  وفقاا هلا النم  من التقييم،  ممارسة
( املستخدم يف قياس حجم األثر، وهلا يعيتين أن التبيتاين اليتله    2ل التحديد )رلقيم معام

حتدثه التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد يف فعالية التقييم البديل عن بعد كيتان  
وعيفاا، وهلا يعين أن هناك اموعة أخرى من العوامل هلا وريثار أقوى بكثار على فعالييتة  

 .ختتل  عن هلء التحدياتالتقييم البديل عن بعد 
 اإل ابة عن السؤال الراب : 

ما الداللة اإلحصائية للفرو  يف فعالية التقييتيم البيتديل   ينص السؤال الراب  على: "
عن بعد ال  وعزى لعدد سنوات ا ربة واحلصول على اليتدورات التدريبييتة والتخصيتص    

 استخدام أسيتلوب حتلييتل   "، ولإل ابة عن هلا السؤال متاألكادمي  للقائم على التدريس؟
 Way Multivariate analysis of 3التبيتاين الثالثيت  متعيتدد امليتتيارات التابعيتة      

variance (3 Way MANOVA) ثر التفاعالت البينية بني املتيارات أملعرفة ، وذلك
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، وحماورهميتا الفرعييتة  وثبيت أثر العالقة االروباطية بني املتيارين التابعني والثالثة املستقلة 
املتمثلة يف القياس الفوه للمتيار التيتاب ،   بعد التحقق من رروط األسلوب اإلحصائ و

واستقاللية القياسات يف اجملموعات ووصني  كل من املتيارات املستقلة يف فئتني أو أكثر، 
وعدم و ود قيم متطرفة أو راذة، وحتقق التوزي  االعتيتدال  ليتدر ات امليتتيار    ، املختلفة

كل فئيتة ميتن فئيتات امليتتيار املسيتتقل، وجتيتانس التبيتاين يف كيتل اموعيتات          التاب  بالنسبة ل
 :(8يف  دول )انت النتائج كما املتيارات املستقلة الثالثة،  ك

 
 (8 دول )

 وريثار املتيارات املستقلة على فعالية التقييم البديل عن بعد وحماورها الفرعية

 اموع املربعات مصدر التباين املتيار
در ة 
 احلرية

س  متو
 املربعات

قيمة 
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

ول
األ

 

 0.31 1.18 126.18 2 252.35 التخصص
 0.12 2.17 231.24 2 462.484 سنوات ا ربة
 0.36 0.84 89.779 1 89.779 الدورات

 0.17 1.618 172.78 4 691.099 التخصص* سنوات ا ربة
 0.78 0.25 26.93 2 53.259 التخصص * الدورات

 0.49 0.72 76.80 2 153.592 دورات * سنوات ا ربةال
 0.14 1.75 186.36 4 745.45 التخصص * سنوات ا ربة * الدورات

   106.81 248 26488.62 ا طري
    266 828727.00 الكل 

ان 
الث

 

 0.16 1.87 96.63 2 193.25 التخصص
 0.17 1.79 92.44 2 184.88 سنوات ا ربة
 0.27 1.22 62.95 1 62.95 الدورات

 0.18 1.58 81.47 4 325.89 التخصص* سنوات ا ربة
 0.35 1.06 54.59 2 109.18 التخصص * الدورات
 0.79 0.23 12.10 2 24.21 الدورات * سنوات ا ربة

 0.27 1.31 67.65 4 270.59 التخصص * سنوات ا ربة * الدورات
   51.69 248 12817.79 ا طري
    266 339407.00 الكل 

 اموع املربعات مصدر التباين املتيار
در ة 
 احلرية

س  متو
 املربعات

قيمة 
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

لث
الثا

 

 0.29 1.25 83.81 2 167.62 التخصص
 0.94 0.06 4.08 2 8.16 سنوات ا ربة
 0.27 1.23 82.53 1 82.53 الدورات

 0.30 1.22 81.99 4 327.99 التخصص* سنوات ا ربة
 0.42 0.87 58.53 2 117.06 التخصص * الدورات
 0.36 1.03 96.08 2 138.15 الدورات * سنوات ا ربة

 0.60 0.69 46.29 4 185.16 التخصص * سنوات ا ربة * الدورات
   67.295 248 16689.24 ا طري
    266 497785.00 الكل 

الية
لفع
ا

 

 0.31 1.17 689.64 2 1379.29 التخصص
 0.36 1.02 598.78 2 1197.56 سنوات ا ربة
 0.28 1.19 701.91 1 701.91 الدورات

 0.60 0.69 405.22 4 1620.88 خصص* سنوات ا ربةالت
 0.50 0.69 404.68 2 809.37 التخصص * الدورات
 0.66 0.42 248.99 2 497.99 الدورات * سنوات ا ربة

 0.28 1.27 750.99 4 3003.97 التخصص * سنوات ا ربة * الدورات
   589.45 248 146183.87 ا طري
    266 4810647.00 الكل 

ه ال وو د فرو  دالة إحصائًيا يف وقييم القيتائمني  ( أن8ويتض  من خالل  دول )
على التدريس لفعالية التقييم البديل عيتن بعيتد وحماورهيتا الفرعييتة وعيتزى إىل التخصيتص       
األكادمي  للقائم على التدريس أو حصوله على دورات ودريبية يف اال التقويم الوبيتوه  

عدد سنوات خربوه يف التدريس اوامع  أو للتفاعالت بيتني  أو قياس خمر ات التعلم أو 
؛ وقيتد  الثالثة أو للتفاعل بني هلء امليتتيارات الثالثيتة مًعيتا    املتيارات كل متيارين من هلء

أن اوهود ال  يبلهلا القائمني على التدريس يف سبيل حتقيق فعالية التقييم ير   ذلك إىل 
ر يتات اليتتعلم املسيتتهدفة وعتميتد أكثيتر عليتى       البديل عن بعد بكافيتة حميتاورء يف قييتاس خم   

كفاءاوهم الشخصية وقدروهم ا اصة يف فهم طبيعة خمر يتات اليتتعلم املسيتتهدفة وكيفييتة     
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 اموع املربعات مصدر التباين املتيار
در ة 
 احلرية

س  متو
 املربعات

قيمة 
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

لث
الثا

 

 0.29 1.25 83.81 2 167.62 التخصص
 0.94 0.06 4.08 2 8.16 سنوات ا ربة
 0.27 1.23 82.53 1 82.53 الدورات

 0.30 1.22 81.99 4 327.99 التخصص* سنوات ا ربة
 0.42 0.87 58.53 2 117.06 التخصص * الدورات
 0.36 1.03 96.08 2 138.15 الدورات * سنوات ا ربة

 0.60 0.69 46.29 4 185.16 التخصص * سنوات ا ربة * الدورات
   67.295 248 16689.24 ا طري
    266 497785.00 الكل 

الية
لفع
ا

 

 0.31 1.17 689.64 2 1379.29 التخصص
 0.36 1.02 598.78 2 1197.56 سنوات ا ربة
 0.28 1.19 701.91 1 701.91 الدورات

 0.60 0.69 405.22 4 1620.88 خصص* سنوات ا ربةالت
 0.50 0.69 404.68 2 809.37 التخصص * الدورات
 0.66 0.42 248.99 2 497.99 الدورات * سنوات ا ربة

 0.28 1.27 750.99 4 3003.97 التخصص * سنوات ا ربة * الدورات
   589.45 248 146183.87 ا طري
    266 4810647.00 الكل 

ه ال وو د فرو  دالة إحصائًيا يف وقييم القيتائمني  ( أن8ويتض  من خالل  دول )
على التدريس لفعالية التقييم البديل عيتن بعيتد وحماورهيتا الفرعييتة وعيتزى إىل التخصيتص       
األكادمي  للقائم على التدريس أو حصوله على دورات ودريبية يف اال التقويم الوبيتوه  

عدد سنوات خربوه يف التدريس اوامع  أو للتفاعالت بيتني  أو قياس خمر ات التعلم أو 
؛ وقيتد  الثالثة أو للتفاعل بني هلء امليتتيارات الثالثيتة مًعيتا    املتيارات كل متيارين من هلء

أن اوهود ال  يبلهلا القائمني على التدريس يف سبيل حتقيق فعالية التقييم ير   ذلك إىل 
ر يتات اليتتعلم املسيتتهدفة وعتميتد أكثيتر عليتى       البديل عن بعد بكافيتة حميتاورء يف قييتاس خم   

كفاءاوهم الشخصية وقدروهم ا اصة يف فهم طبيعة خمر يتات اليتتعلم املسيتتهدفة وكيفييتة     
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قياسيتيتا ميتيتن خيتيتالل أسيتيتاليب واسيتيتواويجيات وأدوات التقييتيتيم البيتيتديل، دون أن يكيتيتون    
هيتلء  للتخصص األكادمي  أو للدورات التدريبية أو لسنوات ا ربة، أو للتفيتاعالت بيتني   

بعيتض القيتائمني عليتى    املتيار أه وريثار يف ذلك؛ كما قد يكون ذليتك ناجتايتا عيتن استشيتارة     
حيتال  التدريس زمالءهم اللين يقدمون نفس املقررات يف كيفية قييتاس خمر يتات اليتتعلم    

حرص القائمني على التدريس و ود اية حتديات ووا ههم، كما قد يكون ذلك عائًدا إىل 
عرفة عن هلا النم  من التقييتيم ميتن ولقيتاء أنفسيتهم اسيتتجابة      على االطالع والقراءة وامل

لتعليمات إدارة  امعة أم القرى بضرورة وطبيق هلا التقييم، وقيتد يكيتون أيًضيتا السيتبب     
بعيتيتض أو  ةواحيتيتد اسيتيتواويجيةوراء ذليتيتك هيتيتو اوبيتيتاع القيتيتائمني عليتيتى التيتيتدريس عليتيتى   
 االسواويجيات القليلة املريلوفة من قبلهم ومن قبل طلبتهم.

 ني الثيتان  ية دراسات سابقة اوفقت أو اختلفت م  نتيتائج السيتؤال  أ؛ ومل وو د هلا
كيتيتان منصيتيتًبا عليتيتى ميتيتدى اسيتيتتخدام   الدراسيتيتات السيتيتابقة  الرابيتيت ، حييتيتث أن اهتميتيتام و

اسواويجيات وأدوات التقييم البديل عن بعيتد واملعوقيتات اليت  ووا هيته، دون االهتميتام      
 بتقييم فعاليته.

 إل ابة عن السؤال ا امس: ا
ينص السؤال الراب  على: "ما الداللة اإلحصائية للفرو  يف التحديات ال  ووا يته  
التقييم البديل عن بعد ال  وعزى لعدد سنوات ا ربة واحلصول على الدورات التدريبية 

ولإل ابيتة عيتن هيتلا السيتؤال مت اسيتتخدام       والتخصص األكادمي  القائم على التيتدريس؟" 
متعدد املتيارات التابعة، يف نفس ا طوة السابقة يف السؤال أسلوب حتليل التباين الثالث  

 (:9الراب ، وكانت النتائج كما يف  دول )
 

 (9 دول )
 وريثار املتيارات املستقلة على فعالية التقييم البديل عن بعد وحماورها الفرعية

در ة  اموع املربعات مصدر التباين املتيار
 احلرية

متوس  
 املربعات

قيمة 
 )ف(

داللة ال
 اإلحصائية

مرب  ايتا 
وحجم 
 األثر

ول
األ

 

 0.024 0.049 3.06 379.17 2 758.35 التخصص
 )صيار(

 - 0.19 1.70 210.39 2 420.78 سنوات ا ربة
 - 0.21 1.60 198.41 1 198.41 الدورات

 - 0.24 1.38 170.74 4 682.295 التخصص* سنوات ا ربة
 - 0.22 1.54 190.53 2 384.05 التخصص * الدورات
 - 0.054 2.96 366.41 2 732.83 الدورات * سنوات ا ربة
التخصص * سنوات ا ربة 

 -   193.21 4 772.85 * الدورات

 -   123.79 248 30700.31 ا طري
 -    266 1116252.00 الكل 

ان 
الث

 

 0.040 0.007 5.12 165.92 2 331.842 التخصص
 )صيار(

 - 0.40 0.92 29.81 2 59.61 سنوات ا ربة
 - 0.39 0.75 24.44 1 24.44 الدورات

 - 0.88 0.29 9.56 4 38.24 التخصص* سنوات ا ربة
 - 0.67 0.41 13.27 2 26.53 التخصص * الدورات
 - 0.29 1.25 40.37 2 80.75 الدورات * سنوات ا ربة
التخصص * سنوات ا ربة 

 - 0.28 1.27 41.25 4 164.99 * الدورات

 -   32.43 248 8043.14 ا طري
 -    266 265037.00 الكل 

لث
الثا

 

 0.044 0.004 5.75 85.87 2 171.75 التخصص
 )صيار(

 - 0.52 0.67 9.94 2 19.89 سنوات ا ربة
 - 0.41 0.69 10.27 1 10.27 الدورات

 - 0.97 0.13 1.95 4 7.78 التخصص* سنوات ا ربة
 - 0.87 0.12 1.80 2 3.61 دوراتالتخصص * ال
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 (9 دول )
 وريثار املتيارات املستقلة على فعالية التقييم البديل عن بعد وحماورها الفرعية

در ة  اموع املربعات مصدر التباين املتيار
 احلرية

متوس  
 املربعات

قيمة 
 )ف(

داللة ال
 اإلحصائية

مرب  ايتا 
وحجم 
 األثر

ول
األ

 

 0.024 0.049 3.06 379.17 2 758.35 التخصص
 )صيار(

 - 0.19 1.70 210.39 2 420.78 سنوات ا ربة
 - 0.21 1.60 198.41 1 198.41 الدورات

 - 0.24 1.38 170.74 4 682.295 التخصص* سنوات ا ربة
 - 0.22 1.54 190.53 2 384.05 التخصص * الدورات
 - 0.054 2.96 366.41 2 732.83 الدورات * سنوات ا ربة
التخصص * سنوات ا ربة 

 -   193.21 4 772.85 * الدورات

 -   123.79 248 30700.31 ا طري
 -    266 1116252.00 الكل 

ان 
الث

 

 0.040 0.007 5.12 165.92 2 331.842 التخصص
 )صيار(

 - 0.40 0.92 29.81 2 59.61 سنوات ا ربة
 - 0.39 0.75 24.44 1 24.44 الدورات

 - 0.88 0.29 9.56 4 38.24 التخصص* سنوات ا ربة
 - 0.67 0.41 13.27 2 26.53 التخصص * الدورات
 - 0.29 1.25 40.37 2 80.75 الدورات * سنوات ا ربة
التخصص * سنوات ا ربة 

 - 0.28 1.27 41.25 4 164.99 * الدورات

 -   32.43 248 8043.14 ا طري
 -    266 265037.00 الكل 

لث
الثا

 

 0.044 0.004 5.75 85.87 2 171.75 التخصص
 )صيار(

 - 0.52 0.67 9.94 2 19.89 سنوات ا ربة
 - 0.41 0.69 10.27 1 10.27 الدورات

 - 0.97 0.13 1.95 4 7.78 التخصص* سنوات ا ربة
 - 0.87 0.12 1.80 2 3.61 دوراتالتخصص * ال
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در ة  اموع املربعات مصدر التباين املتيار
 احلرية

متوس  
 املربعات

قيمة 
 )ف(

داللة ال
 اإلحصائية

مرب  ايتا 
وحجم 
 األثر

 - 0.87 0.14 2.02 2 4.05 الدورات * سنوات ا ربة
التخصص * سنوات ا ربة 

 - 0.41 0.99 14.89 4 59.57 * الدورات

 -   14.93 248 3701.47 ا طري
 -    266 125430.00 الكل 

اب 
الر

 

 - 0.66 0.41 29.00 2 58.00 التخصص
 - 0.40 0.92 65.52 2 131.10 سنوات ا ربة
 - 0.95 0.004 0.26 1 0.26 الدورات

 0.072 0.001 4.83 345.04 4 1380.16 التخصص* سنوات ا ربة
 )متوس (

 - 0.39 0.94 67.15 2 134.31 التخصص * الدورات
 - 0.54 0.62 44.31 2 88.62 الدورات * سنوات ا ربة
التخصص * سنوات ا ربة 

 - 0.38 1.05 75.03 4 300.115 * الدورات

 -   71.43 248 17715.23 ا طري
 -    266 693823.00 الكل 

ات
حدي

الت
 

 - 0.12 2.17 231.24 2 3723.87 التخصص
 - 0.27 1.34 898.27 2 1796.55 سنوات ا ربة
 - 0.38 0.77 517.46 1 517.46 الدورات

 - 0.17 1.64 1103.21 4 4412.84 التخصص* سنوات ا ربة
 - 0.48 0.73 493.66 2 987.32 التخصص * الدورات
 - 0.29 1.23 829.59 2 1659.19 الدورات * سنوات ا ربة
التخصص * سنوات ا ربة 

 - 0.25 1.35 908.89 4 3635.55 * الدورات

 -   672.64 248 366815.33 ا طري
 -    266 7558694.00 الكل 

( أنه وو د فرو  داليتة إحصيتائًيا يف وقييتيم القيتائمني     9ويتض  من خالل  دول )
لتحديات ال  ووا ه التقييتيم البيتديل عيتن    بعض اااور الفرعية يف متيار اعلى التدريس ل

، وه  حمور التحيتديات املتعلقيتة   بعد وعزى إىل التخصص األكادمي  للقائم على التدريس

حميتور  ، وواملقيتررات  ئ  واليتنظم التحيتديات املتعلقيتة بيتاللوا   حمور بالقائم على التدريس، و
وللكش  عن اجتاء هلء الفرو  مت التحديات املتعلقة بالعوامل اال تماعية واالقتصادية، 

فيه للمقارنة بني كل ختصصني أكادمييني يف هلء اااور، كما يف  دول ياستخدام اختبار ر
(10.) 

 (10 دول )
   وعزى ملتيار التخصص األكادمي نتائج اختبار ريفيه للمقارنة ملعرفة اجتاء الفرو  ال

 (64.92م   ) الشرعية (64.73م   ) اإلنسانية اإلحصاءة التخصص ااور

 األول
  1.05 الفر  بني املتوسطني (64.92م  العلوم الشرعية )

  0.83 الداللة اإلحصائية

 4.56 3.52 الفر  بني املتوسطني (60.43م   العلوم الطبيعية )
 0.03 0.09 حصائيةالداللة اإل

 (31.77الشرعية )م    (32.34اإلنسانية )م    اإلحصاءة التخصص ااور

 الثان 
  0.23 الفر  بني املتوسطني (31.77م   العلوم الشرعية )

  0.97 الداللة اإلحصائية

 2.62 2.84 الفر  بني املتوسطني (29.19م   العلوم الطبيعية )
 0.013 0.003 الداللة اإلحصائية

 (21.37الشرعية )م    (22.55اإلنسانية )م    اإلحصاءة التخصص ااور

 الثالث
  1.03 الفر  بني املتوسطني (21.37م   العلوم الشرعية )

  0.22 الداللة اإلحصائية

 1.19 2.22 الفر  بني املتوسطني (20.17م   العلوم الطبيعية )
 0.13 0.001 الداللة اإلحصائية

بالتحيتديات اليت    ( أن اجتاء الفر  يف ااور األول ا اص 10ويتض  من  دول )
العليتوم الشيترعية والعليتوم    يعيتزى للفيتر  بيتني     وتعلق بالقائمني عليتى التيتدريس أنفسيتهم   

وقد يعزى إىل وعيتود وألفيتة القيتائمني     يف اجتاء العلوم الشرعية؛ وكان هلا الفر الطبيعية، 
ة على استخدام التقنية احلديثة وفهمهم لكثار من الربامج على التدريس يف العلوم الطبيعي

بسبب طبيعة عملهم، مما ييسر عليهم إىل حد ما وطبيق أسيتاليب التقييتيم البيتديل وأدواويته     
لشيترعية اليتلين يعتميتدون    العليتوم ا يف  نظيترائهم واسواويجياوه عن بعد بشكل أفضل من 

 بشكل أقل.
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حميتور  ، وواملقيتررات  ئ  واليتنظم التحيتديات املتعلقيتة بيتاللوا   حمور بالقائم على التدريس، و
وللكش  عن اجتاء هلء الفرو  مت التحديات املتعلقة بالعوامل اال تماعية واالقتصادية، 

فيه للمقارنة بني كل ختصصني أكادمييني يف هلء اااور، كما يف  دول ياستخدام اختبار ر
(10.) 

 (10 دول )
   وعزى ملتيار التخصص األكادمي نتائج اختبار ريفيه للمقارنة ملعرفة اجتاء الفرو  ال

 (64.92م   ) الشرعية (64.73م   ) اإلنسانية اإلحصاءة التخصص ااور

 األول
  1.05 الفر  بني املتوسطني (64.92م  العلوم الشرعية )

  0.83 الداللة اإلحصائية

 4.56 3.52 الفر  بني املتوسطني (60.43م   العلوم الطبيعية )
 0.03 0.09 حصائيةالداللة اإل

 (31.77الشرعية )م    (32.34اإلنسانية )م    اإلحصاءة التخصص ااور

 الثان 
  0.23 الفر  بني املتوسطني (31.77م   العلوم الشرعية )

  0.97 الداللة اإلحصائية

 2.62 2.84 الفر  بني املتوسطني (29.19م   العلوم الطبيعية )
 0.013 0.003 الداللة اإلحصائية

 (21.37الشرعية )م    (22.55اإلنسانية )م    اإلحصاءة التخصص ااور

 الثالث
  1.03 الفر  بني املتوسطني (21.37م   العلوم الشرعية )

  0.22 الداللة اإلحصائية

 1.19 2.22 الفر  بني املتوسطني (20.17م   العلوم الطبيعية )
 0.13 0.001 الداللة اإلحصائية

بالتحيتديات اليت    ( أن اجتاء الفر  يف ااور األول ا اص 10ويتض  من  دول )
العليتوم الشيترعية والعليتوم    يعيتزى للفيتر  بيتني     وتعلق بالقائمني عليتى التيتدريس أنفسيتهم   

وقد يعزى إىل وعيتود وألفيتة القيتائمني     يف اجتاء العلوم الشرعية؛ وكان هلا الفر الطبيعية، 
ة على استخدام التقنية احلديثة وفهمهم لكثار من الربامج على التدريس يف العلوم الطبيعي

بسبب طبيعة عملهم، مما ييسر عليهم إىل حد ما وطبيق أسيتاليب التقييتيم البيتديل وأدواويته     
لشيترعية اليتلين يعتميتدون    العليتوم ا يف  نظيترائهم واسواويجياوه عن بعد بشكل أفضل من 

 بشكل أقل.
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اايتور الثيتان  ا يتاص بالتحيتديات      ( أن اجتاء الفر  يف10كما يتض  من  دول )
إىل الفيتر  بيتني العليتوم اإلنسيتانية والعليتوم      يعيتزى  واملقررات ال  وتعلق باللوائ  والنظم 

الطبيعية يف اجتاء العلوم اإلنسانية، وكللك الفر  بني العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية يف 
بيتة يف العليتوم الطبيعييتة يقيتوم     وقد يعود ذلك إىل أن وقييم أداء الطلاجتاء العلوم الشرعية، 

على وقييم اوانبني النظره والعمل ، ووسم  اللوائ  والنظم بللك وحتتيتوه ووصيتيفات   
املقررات على ذلك، بينما التقييتيم يف العليتوم اإلنسيتانية والشيترعية ال ميثيتل فييته اوانيتب        

مليت ؛  العمل  بشكل كاف، وكثار من ووصيفات املقررات فيها مل وهتم بتمثيل اوانب الع
مما جيعل در ة التحديات ال  ووا ه عملية التقييم البديل عيتن بعيتد يف العليتوم الشيترعية     

 ها يف العلوم الطبيعية.واإلنسانية فيما يتعلق باللوائ  والنظم أكرب من
( أن اجتاء الفر  يف اايتور الثيتان  ا يتاص بالتحيتديات     10كما يتض  من  دول )

ال تماعييتة يعيتزى إىل الفيتر  بيتني العليتوم اإلنسيتانية       ال  وتعلق بالعواميتل االقتصيتادية وا  
والعلوم الطبيعية يف اجتاء العلوم اإلنسيتانية؛ وقيتد يعيتود ذليتك إىل أن طبيعيتة الدراسيتة يف       
العلوم الطبيعية وستلزم منل وقت طويل ورورة وطبيق املعلوميتات واملهيتارات وا يتربات    

ا يتار   سيتواء املستشيتفيات أو    مؤسسات اجملتم  ال  يكتسبها الطلبة أثناء دراستهم يف 
معامل التحاليل أو مؤسسات التقنية احلديثة أو ما رابه، وقد قامت اوامعة منيتل فيتوات   
طويلة بعمل بروووكوالت وعاون ميت  هيتلء املؤسسيتات؛ مميتا سيتاعد عليتى ختفييت  حيتدة         

بيتديل  يف أثناء وطبيق عملية التقييم ال التحديات املتعلقة بالعوامل االقتصادية واال تماعية
عن بعد يف التخصصات الطبيعية يف مقابل العلوم اإلنسانية ال  وعد نسبًيا حديثيتة العهيتد   

 بهلا النم  من التقييم.
كميتا و يتيتد فيتر  ذات دالليتيتة إحصيتيتائية يف وقييتيم القيتيتائمني عليتى التيتيتدريس ايتيتور     

وعيتدد سيتنوات    األكيتادمي   التحديات املتعلقة بالطلبة وعزى إىل التفاعيتل بيتني التخصيتص   
 :(11يف  دول )كما  هلين املتيارين ووء حيث كانت قيم املتوس  احلساب  يف ة،ا رب

 (11 دول )
 احلساب  للتحديات املتعلقة بالطلبة يف ووء متياره التخصص األكادمي  وسنوات ا ربة قيم املتوس  

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10إىل  5من  سنوات 5أقل من  عدد سنوات ا ربة

 مي التخصص األكاد
 50.08 53.52 46.25 انسان 
 52.23 53.01 47.90 ررع 
 46.50 47.57 55.35 طبيع 

أن أقل املتوسيتطات يف حميتور التحيتديات املتعلقيتة     ( 11ويتض  من خالل  دول )
بالطلبة ه  ولك ال  قيتدرها القيتائمون عليتى التيتدريس يف التخصصيتات اإلنسيتانية ذوه       

ذوه ا ربة القائمني على التدريس ذلك إىل أن  ( سنوات؛ وقد يعود5ا ربة األقل من )
إلمكانات الطلبة الالزميتة ملمارسيتة   لرؤية اإلجيابية إىل امييلون  اتالتخصص ءاألقل يف هل

نهم قد خيفى عليهم بعيتض األميتور املتعلقيتة بالطلبيتة واليت       أ، كما التقييم البديل عن بعد
دركها ذوه ا يتربات األعليتى يف   وال  ييت  وشكل حتديات يف عملية التقييم البديل عن بعد

، بينما كان أعلى هلء املتوسطات ه  ولك ال  قيتدرها القيتائمون عليتى    هلء التخصصات
( سنوات؛ وقد يعود ذلك إىل 5التدريس يف التخصصات الطبيعية ذوه ا ربة األقل من )

بية أن القائمني على التدريس ذوه ا ربة األقل يف هلا التخصص مييلون إىل الرؤية السيتل 
ن هنيتاك كيتثار ميتن    أوييترون  مكانات الطلبة الالزمة ملمارسة التقييم البيتديل عيتن بعيتد،    إل

؛ فقد يرون أن املهيتام   ه عملية التقييم البديل عن بعدال  ووااملتعلقة بالطلبة والتحديات 
وتطلب من الطلبة يف هلا التخصص وقًتا كباًرا و هًدا راقاا ووكلفة مادية وخمة للقييتام  

، وميت  ذليتك فيتإن    ة م  كثرة عدد هلء املهام يف املقررات ذات الطبيعة العملييتة بها، خاص
وقييم هلء التحديات املتعلقة بالطلبة لدى ذوه ا ربة األعليتى يف التخصصيتات الطبيعييتة    
وقل ودرجييا م  زيادة سنوات ا ربة؛ وقد يعود ذلك إىل أنه كلميتا زادت خيتربة القيتائمني    

بيعية كانوا أكثر قدرة على وو ييته طلبيتتهم ووكييتيفهم    على التدريس يف التخصصات الط
 .نسبًياللتيلب على هلء التحديات 

وفيما عدا ذلك مل يتضيت  و يتود فيترو  داليتة إحصيتائًيا يف وقييتيم القيتائمني عليتى         
التدريس للتحديات ال  ووا ه التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد وحماورهيتا الفرعييتة وعيتزى إىل        
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 (11 دول )
 احلساب  للتحديات املتعلقة بالطلبة يف ووء متياره التخصص األكادمي  وسنوات ا ربة قيم املتوس  

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10إىل  5من  سنوات 5أقل من  عدد سنوات ا ربة

 مي التخصص األكاد
 50.08 53.52 46.25 انسان 
 52.23 53.01 47.90 ررع 
 46.50 47.57 55.35 طبيع 

أن أقل املتوسيتطات يف حميتور التحيتديات املتعلقيتة     ( 11ويتض  من خالل  دول )
بالطلبة ه  ولك ال  قيتدرها القيتائمون عليتى التيتدريس يف التخصصيتات اإلنسيتانية ذوه       

ذوه ا ربة القائمني على التدريس ذلك إىل أن  ( سنوات؛ وقد يعود5ا ربة األقل من )
إلمكانات الطلبة الالزميتة ملمارسيتة   لرؤية اإلجيابية إىل امييلون  اتالتخصص ءاألقل يف هل

نهم قد خيفى عليهم بعيتض األميتور املتعلقيتة بالطلبيتة واليت       أ، كما التقييم البديل عن بعد
دركها ذوه ا يتربات األعليتى يف   وال  ييت  وشكل حتديات يف عملية التقييم البديل عن بعد

، بينما كان أعلى هلء املتوسطات ه  ولك ال  قيتدرها القيتائمون عليتى    هلء التخصصات
( سنوات؛ وقد يعود ذلك إىل 5التدريس يف التخصصات الطبيعية ذوه ا ربة األقل من )

بية أن القائمني على التدريس ذوه ا ربة األقل يف هلا التخصص مييلون إىل الرؤية السيتل 
ن هنيتاك كيتثار ميتن    أوييترون  مكانات الطلبة الالزمة ملمارسة التقييم البيتديل عيتن بعيتد،    إل

؛ فقد يرون أن املهيتام   ه عملية التقييم البديل عن بعدال  ووااملتعلقة بالطلبة والتحديات 
وتطلب من الطلبة يف هلا التخصص وقًتا كباًرا و هًدا راقاا ووكلفة مادية وخمة للقييتام  

، وميت  ذليتك فيتإن    ة م  كثرة عدد هلء املهام يف املقررات ذات الطبيعة العملييتة بها، خاص
وقييم هلء التحديات املتعلقة بالطلبة لدى ذوه ا ربة األعليتى يف التخصصيتات الطبيعييتة    
وقل ودرجييا م  زيادة سنوات ا ربة؛ وقد يعود ذلك إىل أنه كلميتا زادت خيتربة القيتائمني    

بيعية كانوا أكثر قدرة على وو ييته طلبيتتهم ووكييتيفهم    على التدريس يف التخصصات الط
 .نسبًياللتيلب على هلء التحديات 

وفيما عدا ذلك مل يتضيت  و يتود فيترو  داليتة إحصيتائًيا يف وقييتيم القيتائمني عليتى         
التدريس للتحديات ال  ووا ه التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد وحماورهيتا الفرعييتة وعيتزى إىل        
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وعدد سنوات ا ربة منفصيتلني  بية يف اال التقييم متياره احلصول على الدورات التدري
وقد يعود ذلك إىل أن حمتوى اليتدورات التدريبييتة يهيتتم أكثيتر بتوويتي       ؛ أو متفاعلني معا

اإل راءات ال  جيب أن يقوم بهيتا القيتائم عليتى التيتدريس عنيتد عملييتة التقيتويم وقييتاس         
البديل عن بعد وكيفية خمر ات التعلم، دون الوكيز بشكل مبارر على إ راءات التقييم 

التيلب على التحديات املتوق  موا هتها عند ممارسته؛ كما أن زيادة عدد سنوات القيتائم  
على التدريس بشكل عام ال وؤثر على وقييمه لدر ة التحديات ال  ووا ه التقييم البديل 
م عن بعد مبحاورء الفرعية؛ وقد يكون ذلك بسبب حداثة ممارسة هلا اليتنم  ميتن التقييتي   

، أو أن هيتلء التحيتديات حتيتديات خار يتة عيتن قيتدرات       ا يتربة سيتنوات  على مجي  فئات 
القائمني على التدريس وخرباوهم يف العمل اوامع ؛ الروباطهيتا أكثيتر بيتاللوائ  واليتنظم     

 نتيجة السيتؤال ا يتامس  ووتفق  وثقافة الطلبة واجملتم  والعوامل االقتصادية واال تماعية.
اليت  ووصيتلت إىل أنيته ال وو يتد فيترو  ذات دالليتة       ( 2016ة احلجيليت  ) م  نتائج دراس

إحصائية يف مستوى املعيقات ال  ووا ه التقييم البديل وعزى إىل سيتنوات ا يتربة، لكنهيتا    
إىل عدم و ود فرو  دالة إحصائًيا يف  تال  ووصل (2017دراسة اايميد )اختلفت م  

 مستوى هلء املعيقات وعزى إىل التخصص األكادمي .
 يات البحث: توص

 من خالل نتائج البحث احلال  يوص  الباحث مبا يل :
ورورة اختاذ  امعة أم القرى واملؤسسات التعليمية التدابار واإل راءات الالزميتة للحيتد    -

من التحديات ال  ووا ه التقييم البديل عن بعد من خالل إ راء وييارات على الليتوائ   
 والقوانني واألنظمة.

ف  الوع  الثقايف لدى الطلبة ومؤسسات اجملتم  ا يتار   بريهمييتة   ورورة العمل على ر -
، وإعيتداد  التقييم عن بعد يف رب  التعلم بسو  العمل وحل املشكالت اجملتمعية الواقعييتة 

 .الطلبة للحياة املستقبلية
ايتال وقيتويم اليتتعلم    التدريبية املقدميتة يف  والربامج أهمية إعادة النظر يف حمتوى الدورات  -

 املدربني والبيئة التدريبية.أداء  وقييمر ات التعلم، وكللك وقياس خم

أهمية عقد دورات ودريبية خاصة بالتقييم البديل عن بعد وكيفية ممارسته والتيلب عليتى   -
إلزام القيتائمني عليتى التيتدريس عليتى حضيتور عيتدة دورات       ؛ م  التحديات ال  ووا هه

 .سنوات خربوهم يف العمل اوامع  مهما زادت عددودريبية يف اال وقويم وعلم الطلبة، 
ورورة التنسيق م  اوهات ا ار ية يف اجملتم  لتقديم خدمات الكوونية  يدة وسيترعة   -

وقديم الدعم الفين حلل املشكالت التقنية ال  ووا ه الطلبة والقائمني على التدريس أثناء 
 التقييم البديل عن بعد.

ة الدعم املال  املقدم لتفعييتل التقييتيم البيتديل    ورورة العمل على إجياد سبل مبتكرة لزياد -
 عن بعد.

ورورة وفعيل مبدأ الثواب والعقاب فيما يتعلق مبمارسة القائمني على التدريس للتقييتيم   -
 البديل عن بعد بكفاءة وفعالية عند قياس خمر ات التعلم املستهدفة.

العلمييتة  ورورة العمل على وشكيل وان يف كل مسيتار داخيتل كيتل قسيتم ميتن األقسيتام        -
ملرا عة وقارير املقررات الدراسية اليت  يقيتدمها القيتائمني عليتى التيتدريس؛ للتحقيتق ميتن        

وتسيتم بالشيتيتمولية واملرونيتيتة واإلبيتيتداع   اوبيتاعهم سيتيتبل نا عيتيتة يف قييتاس خمر يتيتات اليتيتتعلم  
 .واملوووعية

ورورة العمل على ووفار دليل إ رائ  السواويجيات التقييم البديل عيتن بعيتد، ومنيتاذج     -
، ووعميم ذلك على القائمني عليتى التيتدريس لالقتيتداء بيته     يف كافة التخصصات امثالية هل
 .مستقبالا
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أهمية عقد دورات ودريبية خاصة بالتقييم البديل عن بعد وكيفية ممارسته والتيلب عليتى   -
إلزام القيتائمني عليتى التيتدريس عليتى حضيتور عيتدة دورات       ؛ م  التحديات ال  ووا هه

 .سنوات خربوهم يف العمل اوامع  مهما زادت عددودريبية يف اال وقويم وعلم الطلبة، 
ورورة التنسيق م  اوهات ا ار ية يف اجملتم  لتقديم خدمات الكوونية  يدة وسيترعة   -

وقديم الدعم الفين حلل املشكالت التقنية ال  ووا ه الطلبة والقائمني على التدريس أثناء 
 التقييم البديل عن بعد.

ة الدعم املال  املقدم لتفعييتل التقييتيم البيتديل    ورورة العمل على إجياد سبل مبتكرة لزياد -
 عن بعد.

ورورة وفعيل مبدأ الثواب والعقاب فيما يتعلق مبمارسة القائمني على التدريس للتقييتيم   -
 البديل عن بعد بكفاءة وفعالية عند قياس خمر ات التعلم املستهدفة.

العلمييتة  ورورة العمل على وشكيل وان يف كل مسيتار داخيتل كيتل قسيتم ميتن األقسيتام        -
ملرا عة وقارير املقررات الدراسية اليت  يقيتدمها القيتائمني عليتى التيتدريس؛ للتحقيتق ميتن        

وتسيتم بالشيتيتمولية واملرونيتيتة واإلبيتيتداع   اوبيتاعهم سيتيتبل نا عيتيتة يف قييتاس خمر يتيتات اليتيتتعلم  
 .واملوووعية

ورورة العمل على ووفار دليل إ رائ  السواويجيات التقييم البديل عيتن بعيتد، ومنيتاذج     -
، ووعميم ذلك على القائمني عليتى التيتدريس لالقتيتداء بيته     يف كافة التخصصات امثالية هل
 .مستقبالا
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 البحوث املقرتحة: 

 ث يف ووء البحث احلال ، كما يل :ميكن اقواح بعض البحو
برنامج ودرييب يف مهارات التقييم البديل عن بعد لدى القائمني على التدريس جبامعيتة أم   -

 القرى.
ديل عن بعد والتحديات ال  ووا هه ميتن و هيتة نظيتر طلبيتة  امعيتة أم      فعالية التقييم الب -

 القرى
فعالييتة التقييتيم البيتديل عيتن بعيتد      ل وقييميته أثر  نس الطالب واملسيتتوى الدراسيت  ليته يف     -

 والتحديات ال  ووا هه.
مؤسسيتات  وسبل وفعيل التقييم البديل عن بعد من و هة نظر القيتائمني عليتى التيتدريس     -

 اجملتم  ا ار  .
 

 راجع البحثم
(. معيقات وطبيق اسواويجية منظومة 2010أبو رعارة، خالد وأرتيوء، فوزه وغباره، ثائر ) -

التقويم الواقع  على والميل الصفوف األربعة األوىل من مرحلة التعليم األساس  يف حمافظة 
 .797 – 753(، 3) 24النجاح لألحباث،  الزرقاء. الة  امعة

(. واق  استخدام اسواويجيات التقويم البديل وأدواوه من قبل 2019حبراوه، عاط  عبداهلل ) -
(، 1) 20طلبة التدريب امليدان  يف الوبية ا اصة. الة العلوم الوبوية والنفسية جبامعة البحرين، 

185 – 219. 
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