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Abstract: The study aimed to reveal the trends of high school students in Samtah Governorate towards the use of electronic
exams through the portal of the future in light of the Corona pandemic (COVID-19). The study used the descriptive and
analytical approach, the study sample consisted of (341) female students from Al-Marjila secondary school, to whom a
questionnaire consisting of a vertebra was applied, divided into four axes. The results of the study showed that the students
’attitudes towards using electronic tests through the Future Gate were high, with an arithmetic average (3.52) and a relative
weight (70%). The first rank was the axis of development achieved by the use of electronic tests through the Future Gate
with an arithmetic average (3.64) and a relative weight (72.8%), while the axis of the benefits of using electronic tests
through the Future Gate came in the second order with an arithmetic average (3.53) and a relative weight. (70.6%),
followed by the axis of desire The use of electronic tests through the future portal is in the third order with an arithmetic
average (3.51) and a relative weight (70.3%), while the fourth and final axis of obstacles to the use of electronic tests on the
future portal came in the middle of arithmetic (3.4) and a relative weight (68%). Results: Any statistically significant
differences in the attitudes of high school students in Samtah governorate towards the use of electronic tests through the
future portal due to the academic grade variable. The study recommended the necessity of raising awareness among
students and teachers of the importance of electronic tests, qualifying and training them to use them through the various
available devices, and spreading the culture of electronic tests among students, teachers and the local community. And
conducting comparative studies on electronic tests in different environments.
Keywords:�trends,�electronic tests,�future portal,�covid�-�19.

اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة صامطة نحو استخدام االختبارات
)COVID-19) اإللتترونية عبر بوابة املستقبل في ظل جائحة كورونا
محمد بن ناصر آل إبراهيم
فوزية حمد مباركي
كلية التربية || جامعة جازان || اململكة العربية السعودية
الختبارات اإللكترننية
 هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة صامطة نحو استخدام ا:املستخلص
)341(  تكونت عينة الدراسة من،) ناستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليليCOVID-19( عبر بوابة املستقبل في ظل جائحة كورننا
 انأظهرت نتائج الدراسة أن، نزعت على أربعة محانر،) فقرة23(  طبقت عليهن استبانة مكونة من،طالبة من طالبات املرجلة الثانوية
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اتجاهات الطالبات نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل جاءت مرتفعة نبمتوسط حسابي ( 3.52من )5نبوزن نسبي
( ،)%70نقد احتل الترتيب األن ال محور التنمية نالتطوير التي تحققها استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل بمتوسط
( )3.64نبوزن نسبي ( ،)%72.8في حين جاء محور فوائد استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل في الترتيب الثاني بمتوسط
( )3.53نبوزن نسبي ( ،)%70.6تاله محور الرغبة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل في الترتيب الثالث بمتوسط
( )3.51نبوزن نسبي ( ،)%70.3في حين جاء في الترتيب الرابع ناألخير محور معوقات استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل
بمتوسط ( )3.4نبوزن نسبي ( ،)%68نلم تظهر النتائج أي فرنق ذات دللة إحصائية في اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة
صامطة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل تعزى ملتغير الصف الدراس ي .نقد أنص ى الباحثان بضرنرة زيادة الوعي
لدى الطلبة ناملعلمين بأهمية الختبارات اإللكترننية نتأهيلهم نتدريبهم على استخدامها عبر األجهزة املتنوعة املتاحة ،نتعميم ثقافة
الختبارات اإللكترننية بين الطلبة ناملعلمين ناملجتمع املحلي .نإجراء دراسات مقارنة حول الختبارات اإللكترننية في بيئات مختلفة .ا
اﻟ�ﻠﻤﺎت�اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ�:اﺗﺠﺎهﺎت��-اﻻﺧﺘﺒﺎرات�اﻹﻟﻜ��وﻧﻴﺔ��-ﺑﻮاﺑﺔ�اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ��-ﻛﻮﻓﻴﺪ�19�-

املقدمة.
دخل العالم في اآلننة األخيرة مرحلة جديدة نمتسارعة من التغيير نالتمكين لسيما في مسار التعليم ،إذ
تسود مؤسساتنا التعليمية حركة نشطة لستثمار تقنية التصالت ناملعلومات من أجل تطوير عملياته نخدماته؛
ً
ً
نحيدا ساهم في إبراز أهمية
خيارا
لتصبح مجتمعات إلكترننية ،حيث أصبحت التكنولوجيا بكافة مستحدثاتها
التعليم اإللكترنني الذي لعب ً
ً
دنرا
عظيما في التصدي لجائحة كورننا .ا
نتستلزم بيئة التعليم اإللكترنني القدر الكافي من الدراية ناملهارة الحاسوبية في كافة نمختلف إمكانات
خدمات شبكة األنترنت نكيفية استخدامها نتوظيفها من قبل املعلم نالتلميذ ،كما يمثل التعليم اإللكترنني رؤية
جديدة لواقع جديد ،فقد أدرك املختصون بأن التعليم لم يكن بمعزل عن التغيرات املتالحقة ،فهو يتأثر بتقدم
الحضارات ،نيؤثر فيها ،نمن أجل أن تسير العملية التعليمية في مسارها السليم يأتي التقويم من أجل متابعة أداء
الطلبة نالتأكد من اجتيازهم لكافة املهارات ناملستويات بالدرجة املطلوبة ،حيث إن التق اويم اإللكترنني أداة ضابطة
بشكل دقيق ملستويات الطالب بسرعة نمرننة دقيقة (العمري .)2014 ،ا
نفي ضوء ذلك تأتي بوابة املستقبل لتدعم التحول الرقمي في التعليم نمحققة أهداف رؤية اململكة العربية
السعودية  2030في املجال الرقمي التعليمي ،فهي نظــام تعلــم إلكترننــي يح اوي العديــد مــن البرامــج نالتطبيقات التي
يتم توظيفها في تنفيذ نتخطيط العمليات التعليمية ،فهي تمنح املعلم متابعة نتقييم مستوى أداء الطلبة ،كما نتقدم
خدمات متنوعة مرئية نمسموعة كاملناقشات ناملؤتمرات ناملنتديات للنقاش .ا
ً
نلكي تسهل تقييم الطالب بطرائق مختلفة ،لقد تطور مفهوم التقويم ليصبح أكثر شمول فأصبح للطالب
ً
دنرا هاما فيه ،إلى جانب مشاركة أنلياء األمور في مراقبة نمتابعة تعلم أبنائهم نمعرفة متطلباتهم ناحتياجاتهم مما
يكشف لهم خصائصهم التعليمية ،نتعد الختبارات اإللكترننية من أبرز نسائل تقييم الطلبة عبر بوابة املستقبل،
فهي من أدنات القياس نالتقويم التي تعتمد على أجهزة الكمبيوتر نتعد من أقوى التقنيات التي تسهم كحلول
ً
تعليمية نتقييمية للمستوى خصوصا للتغلب على العقبات ناملشكالت التي قد تعيق الختبارات الورقية نالتعليم
بوجه عام إذا أحسن بناؤها ناستخدامها ) (Tan, 2013مما استدعى التوصية بجميع أنراق العمل بالتوسع بمساعدة
الحاسب اآللي ،فالختبارات اإللكترننية أداة للتقويم التربوي بمظلة املستحدثات التكنولوجية املتجددة .ا
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مشكلة الدراسة:
من خالل متابعة بعض الطالبات اللواتي يدرسن في املرحلة الثانوية ،نبالتواصل مع بعضهن البعض في
مدارس متنوعة ،فقد لوحظ نجود بعض اإليجابيات نالفوائد التي حققها توظيف الختبارات اإللكترننية؛ لحفز
الطالبات نإثارة الدافعية ألداء اختباراتهن ،إلى جانب بعض املعوقات التي تواجههن عند استخدام الختبارات
اإللكترننية عبر بوابة املستقبل التي تحول دنن أداء الختبارات بشكل صحيح ،نذلك خالل فترة كورننا (كوفيد،)19-
حيث تأكد لدى الباحثين الشعور بهذه املشكلة من خالل تواصلهما مع بعض الطالبات في املرحلة الثانوية بمجتمع
الدراسة .ا
أسئلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية :ا
 -1ما اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة صامطة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة
املستقبل في ظل جائحة كورننا (كوفيد)19-؟ ا
ً
إحصائيا عند مستوى دللة ( )α0.05في اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة
 -2هل توجد فرنق دالة
صامطة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل في ظل جائحة كورننا ( )COVID-19تعزى
للصف الدراس ي؟ ا
فرض الدراسة:
تمثل فرض الدراسة في التالي :ا
ل توجد فرنق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α0.05في اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية
بمحافظة صامطة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل تعزى ملتغير الصف الدراس ي (األنلا
الثانوي ،الثاني الثانوي ،الثالث الثانوي) .ا
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي :ا
 .1الوقوف على اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة صامطة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر
بوابة املستقبل في ظل جائحة ( .)COVID-19ا
 .2استكشاف أثر متغير الصف الدراس ي على اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة صامطة نحو استخدام
الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل في ظل جائحة (.(COVID-19
 .3الكشف عن كيفية توظيف الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل لدى طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة
صامطة.
أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تساعد الطالبات على كيفية الستفادة من الختبارات اإللكترننية املنفذة من
خالل بوابة املستقبل ناإلجابة عليها في ظل جائحة (.(COVID-19
 تقدم هذه الدراسة العون للمعلمات اللواتي يعددن الختبارات اإللكترننية من خالل الوقوف على اتجاهات
الطالبات في املرحلة الثانوية نالعمل على تقديم الدعم الالزم لهن في ظل جائحة ( .(COVID-19ا
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 تبرز أهمية الدراسة في أنها تقدم نتائج موضوعية حول استقصاء اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة
صامطة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية ،حيث تعمل على تحسين مخرجات التعليم ،نملا لها من أثر
حقيقي في استبدال التعليم التقليدي بالتعليم اإللكترنني.
 تعد إضافة نوعية في مجال البحث التربوي ،حيث تفيد الباحثين املهتمين بالبحث في التعليم اإللكترنني نمدى
أهميته في تحسين عمليات التعلم نالتعليم نخاصة في مجال التقويم.
أهداف الدراسة:
 الحدود املوضوعية :التجاهات نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل.
 الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة على عينة من طالبات املرحلة الثانوية .ا
 الحدود املكانية :جميع مدارس املرحلة الثانوية التابعة إلدارة التعليم بمنطقة صامطة باململكة العربية
السعودية.
 الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في نهاية الفصل الدراس ي الثاني من العام 2021/2020م.
املطصطححات اإلجرائية للدراسة:
 اتجاهات :يعرف الباحثان التجاهات إجر ًائيا بأنها :ميل الطالبات اللواتي يدرسن في املرحلة الثانوية بمنطقة
ِّ
صامطة إلى استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل في ظل جائحة (.(COVID-19
 االختبارات اإللتترونية :يعرف الباحثان الختبارات اإللكترننية إجر ًّائيا بأنها :أسلوب تقويم حديث يتسم
ِّ
بالفاعلية ناملرننة ،نيحتوي مجموعة متنوعة من األسئلة املوضوعية ناملقالية مصممة عبر برمجيات يتم نشرها
ًّ
تلقائيا عبر أنظمة بوابة املستقبل لقياس مستوى تحصيل طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة
نتصحيحها
صامطة.
 بوابة املستقبل :يعرف الباحثان بوابة املستقبل إجر ًّائيا بأنها :مبادرة أطلقتها نزارة التعليم السعودية من أجل
ِّ
التحول نحو التعليم الرقمي ،نتهدف إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال املعرفة إلى
الطالب ،نزيادة الحصيلة العلمية له ،كما أنها تدعم تطوير قدرات نمهارات املعلمين نتحسين أدائهم ،نيعد نظام
إدارة التعلم اإللكترنني من األنظمة الرئيسة التي تعتمد عليها.
 جائحة كورونا ( :(COVID-19يعرف الباحثان جائحة كورننا ( (COVID-19إجر ًّمعد يصيب
ائيا بأنها :نباء ٍ
ِّ
ل
البشر ،نقد اجتاح اململكة العربية السعودية من بين دن العالم ،نتكبد قطاع التعليم خسائر كبيرة ،ما ترتب
عليه إغالق املدارس بوجه خاص ،فاتجه الطالب إلى التعلم اإللكترنني ،نممارسة العملية التعليمية ً
بعيدا عن
التعلم الوجاهي .ا

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
يتنانل اإلطار النظري التجاهات من حيث مفهومها نخصائصها ،كما يتنانل الختبارات اإللكترننية ،إضافة
إلى بوابة املستقبل ،نذلك على النحو التالي :ا
ا
أوال -االتجاهات:
 مفهوم التجاهات :ا
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اختلف الباحثون في نضع تعريف محدد لالتجاهات ،نذلك راجع إلى اختالف نجهات نظرهم البحثية؛
نيمكن توضيح ذلك على النحو اآلتي :فقد عرف ٌّ
كل من كرتش نكرتشفيلد ( )1969التجاه بأنه ":تنظيم مستمر
للعمليات النفعالية ناإلدراكية ناملعرفية إزاء بعض جوانب املجال الذي يعيش فيه الفرد" (إبراهيم .)2020 ،ا
نعرف أعمر ( )2019التجاه -نالذي يتفق حوله العديد من الباحثين أمثال (تريندس ،نفريدمان ،نابنهايم)-
ً
إيجابيا أن َّ
َّ
سلبيا" .ا
بأنه" :حصيلة إدراك نشعور الفرد نحو موضوع معين ،مما يدفعه ألن يسلك سلوكا
فيما أشار أحمد ( )2019إلى مفه اوم التجاهات بأنها " :مجموعة الستعدادات املرتبطة بشخصية كل فرد أن
جماعة أن فريق نالتي تظهر على شكل أراء ،نجهات نظر ،مواقف نسلوكيات تعبر عن ميول الشخص ننزعته إزاء
موضوع ما أن قضية من القضايا التي تهمه".
 خطصائص االتجاهات وطرق قياسها:
أشارت أعمر ( )2019إلى عدد من خصائص التجاهات منها :ا
 أنه ل يمكن مالحظتها بشكل مباشر .ا نأنها قابلة للتغيير نتيجة اكتساب خبرات حديثة .ا إضافة إلى أنها غير مورنثة .ا نمتفانتة من حيث الشمولية ،العمومية ،الكثافة أن الشدة.نيتنوع قياس التجاهات من خالل اتباع طرق نمقاييس مبتكرة ،نقد أشار ننان نآخرنن ( )2019إلى أن من
أبرز هذه الطرق ناملقاييس طريقة ثرستون ،نمقياس التباعد النفس ي نالجتماعي لبوجاردس ،نمقياس ليكرت،
نمقياس جوتمان.
ا
ثانيا :االختبارات اإللتترونية
تعددت املفاهيم نالتعريفات التي تنانلت الختبارات اإللكترننية ،فقد عرف محمد ( )2016الختبارات
اإللكترننية بأنها ":تلك الختبا ات التي تتم عن طريق الحاسوب أن شبكة اإلنترنت ً
نفقا للمعايير البنائية لتصميم
ر
الختبارات اإللكترننية ،بهدف القيام بعملية التقويم لألفراد املشاركين في عمليات التعليم اإللكترنني" .نعرف عبد
السالم ( )2017الختبارات اإللكترننية بأنها" :أحد مكونات نظام إدارة التعليم اإللكترنني نالتي بواسطتها يمكن تقويم
الطالب باستخدام تقنيات خاصة ،نلها القدرة على حفظ معلوماتهم أن الطالع عليها في موقع تقويمهم أن إرسالها عبر
البريد اإللكترنني إلى الجهات املعنية أن عرضها على املوقع اإللكترنني للجامعة أن املؤسسة التربوية " .ا
 أنواع االختبارات اإللتترونية:
أشارت دراسة الدامغ ( )2018إلى أن الختبارات اإللكترننية تنقسم إلى قسمين أساسيين ،نهما :الختبارات
اإللكترننية غير املتكيفة ،نهي اختبارات محوسبة ،تستعرض فيها األسئلة بشكل خطي متطابق مع الختبار الورقي من
ناحية عدد األسئلة ،نترتيبها ،نطريقة عرضها على الشاشة .نالختبارات اإللكترننية املتكيفة ،نهي تلك الختبارات
التي تتكيف من حيث السهولة نالصعوبة مع مستوى املتقدم لالختبار ،حيث إن درجة صعوبة السؤال تعتمد على
إجابة السؤال الذي يسبقه .ا
 مميزات االختبارات اإللتترونية:
تمتاز الختبارات اإللكترننية بعدة خصائص ،نمنها (الدامغ :)2018 ،انخفاض تكلفتها مقارنة بالختبارات
التقليدية ،نيمكن للمتقدم معرفة نتيجته في الختبار فور النتهاء منه ،نالدقة في التقييم ،نخفض نسبة الوقوع في
الخطأ ،نتشخيص أداء املتقدم لالختبار نتحليله ،نسهولة تحديث املعلومات التي يتضمنها الختبار ،نارتفاع في جوانب
آل إبراهيم ,مباركي
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الصدق نالثبات ،نسرعة إجراء الختبار نسهولته ،نموضوعية التقويم نعدالته ،نإمكانية تقديم نسائط متعددة
مصاحبة ألسئلة الختبار ندقته ،نسهولة الحصول على التقارير ،نإمكانية توجيه محتوى الختبار لقياس مستوى
الفرد نليس الجماعة .ا
 أهداف االختبارات اإللتترونية:
أشارت دراسة أبو قرص ( )2019إلى أن الختبارات اإللكترننية تهدف إلى :تأسيس بنوك لألسئلة ندراسة
مدى جودتها نقدرتها الفعالة بواسطة التحليل اإلحصائي ،مما يسهم في تدعيمها بوسائل تعليمية متعددة نتساعد في
الحصول على نتائج التالميذ فور انتهائهم بأقل نقت نتكلفة .نتهدف الكشف عن جوانب القوة أن الضعف في تحصيل
الطالب نمعرفة الفرنق الفردية ،نالتوفير القتصادي للمعلمين في الوقت نالجهد ،نتهدف ً
أيضا إلى تحفيز الدافعية
نتحقق السرعة نالدقة ،نتهدف إلى زيادة التحصيل العلمي نترسيخ املعلومات نتنمي قدرات نمهارات التعلم الذاتي .ا
 متونات االختبارات اإللتترونية:
يمكن حصر مكونات الختبارات اإللكترننية فيما يلي (السيد :)2016 ،األسئلة املقالية ناملوضوعية،
نأعدادها ،نالزمن الالزم لإلجابة على كل سؤال ،نالوسائط املتعددة املستخدمة ننوعها ،نالتغذية الراجعة املقدمة
للطالب ،نتعليمات الختبار ،نأدنات التفاعل مع الختبار ،نأنماط الستجابة املطلوبة من الطالب .ا
 عيوب االختبارات اإللتترونية:
ً
أنضحت دراسة آل جديع ( )2017إلى أن هناك عددا من العيوب التي توجد في الختبارات اإللكترننية،
نمنها :أنها ل تلم بجميع املهارات املعرفية نالوجدانية التي يمتلكها الطالب ،نل تراعي الخصائص النمائية لهم ،نل
تحقق الغرض نالغاية التي نضع الختبار اإللكترنني من أجلها بالشكل املطلوب ،نعدم مراعاة الجوانب التقنية من
توافر أجهزة الحواسيب لجميع الطالب ،نكذلك شبكات اإلنترنت ،خاصة إذا كان عدد املتقدمين لالختبار ً
كبيرا ،نل
ً
تلم بجميع األهداف التعليمية ،نأحيانا تهمل الجوانب النفسية نالوجدانية للطالب ،نصعوبة قياس املهارات العليا،
نصعوبة تصحيح األسئلة املقالية ،نإعداد األسئلة يحتاج إلى نقت نجهد كبير ،نسهولة الغش من اآلخرين ،نعدم
امتالك الطالب املهارات الكافية للتعامل مع تكنولوجيا املعلومات نالتصالت ،ننقص قدرات املعلمين في التدريب
على نضع األسئلة نتصحيحها بشكل أكثر موضوع ا
 مراحل تطصميم االختبارات اإللتترونية:
أشار عبد السالم ( )2017نأحمد ( )2019إلى أن هناك ثالث مراحل إلعداد الختبارات اإللكترننية تتمثل في
اآلتي :ا
 بناء االختبارات :هناك عدد من البرمجيات التي تعين املعلمين على بناء الختبارات اإللكترننية ،إذ يتطلب منهمنضع األهداف التعليمية بصورة إجرائية ،نتكون قابلة للقياس ناملالحظة.
 تقويم االختبارات :ربما يكون تقويم الختبارات  On lineانقبل القيام بتقديمه يتحتم تقديم بعض البيانات عنالطلبة للحاسب اآللي كاسم الطالب ،نرقمه ،نصفه ،نكلمة السر حيث يتم عرضها قبل البدء في الختبار
لعرض التعليمات الخاصة كالهدف نالنوع نعدد األسئلة نبيانات أخرى.
 التصحيح وحفظ النتائج :في هذه املرحلة يقوم الحاسب اآللي بحساب درجات التالميذ في نفس نقت اإلجابةً
نمن ثم يتم عرض نتيجتهم على الشاشة كما أنها تخزن بملف خاص نإذا كان الختبار تحصيليا يوضح للتلميذ
أداءه على هيئة درجه أن نسبة مئوية .ا
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ا
ثالثا -بوابة املستقبل
في ظل رؤية اململكة العربية السعودية  2030نالتحول الرقمي  2020تبنت نزارة التعليم مبادرة بوابة
ً
ً
ً
ً
املستقبل حيث يأتي استثمارا للفكر نتغيرا للسلوك لتكون خارطة عمل تسير نفقها ن تحدث تحول جذريا في التعليم
عبر الستفادة من التطور نالتقدم التقني الكبير بشكل يتسم بالسرعة نالقتصاد فيوفر إمكاناته الضخمة من أجل
ً
بناء مجتمع تقني متجدد ،إذ ليزال تطوير العملية التعليمية هاجسا لدى املهتمين على مستوى العالم ،حيث تأتي
بوابة املستقبل لتحقيق أهداف التحول الرقمي في التعليم حيث أطلقته نزارة التعليم ناتخذت من الطالب ناملعلم،
ً
ً
أساسيا نركيزة رئيسية في سعيها لخلق بيئة تعلم جديدة ،تعتمد على
نمحورا
نهما نواة العملية التعليمية
التكنولوجيا نمستحدثاتها ،نتزيد الحصيلة العلمية نتدعم تطوير قدرات املعلمين العلمية نالتربوية بشكل يحقق
أهدافها املنشودة (الخالدي .)2019،ا
 أهداف بوابة املستقبل:
أشارت بوابة املستقبل من خالل الدليل اإلرشادي للطالب الذي نضعته نزارة التعليم باململكة العربية
السعودية ( )2018أنها تسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف التي تتعلق بتنمية قدرات الطلبة ناملعلمين ،نتدريبهم
على املهارات التقنية ،نمن أبرزها :ا
 .1إحداث التغيير نالتطوير في العملية التعليمية من خالل تعديل النمط التقليدي للتعليم اناستبداله بالنمط
الرقمي .ا
ً
 .2إيجاد بيئة تعليمية جيدة نممتعة تخلق تفاعال إيجابيا بين الطالب ناملعلمين .ا
 .3زيادة توسيع العمليات التعليمية خارج حدند املدرسة بتكوين املناخ املناسب .ا
 .4تنمية مهارات البحث نالتفكير العليا ناملهارات املختلفة لدى الطلبة .ا
 .5التهيئة للدراسة الجامعية .ا
 .6إعداد الطالب الجامعيين بعد التخرج نتهيئتهم لسوق العمل .ا
 .7تمكين الطلبة من املهارات الشخصية املختلفة بالستفادة من التقنيات الحديثة.
 .8تغيير النمط التقليدي في التعليم ،ناستبداله بالنمط الحديث في التعليم القائم على الستفادة من الجانب
اإللكترنني نالتقنيات الحديثة في الحصول على املعلومات من خالل نشاط الطالب بالدرجة األنلى ،نمساندة
املعلم ناإلشراف نالتوجيه نالتقويم .ا
 مميزات بوابة املستقبل:
نرد في الدليل اإلرشادي للطالب الذي نضعته نزارة التعليم باململكة العربية السعودية ( )2018أن التعليم
اإللكترنني يعمل على مساعدة الطالب على أداء املهام التعليمية نالواجبات املكلف بها ،نعرض املحتوى الخاص به
بكل سهولة نيسر ،حيث يبقى على تواصل مستمر مع كافة عناصر املنظومة التعليمية ،نتجدر اإلشارة إلى أن هناك
ً
عددا من األدنات الرئيسية الهامة التي تفيد الطالب لستخدام أنظمة بوابة املستقبل ،نهي كالتالي :ا
 .1التواصل مع الطالب ننلي األمر.
 .2الواجبات التعليمية اإللكترننية :هي الواجبات املرتبطة باملادة الدراسية نيتم تقديمها للطالب حيث يقوم
بحلها عبر نظام بوابة املستقبل .ا
 .3النشاطات التعليمية :هي تتعلق باألنشطة التي يطلبها املعلم من الطالب كأنراق العمل ،البحوث ،املشاريع
ناملسابقات نغيرها.
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 .4الختبارات اإللكترننية :هي الختبارات التي ينشرها املعلم للطالب عبر بوابة املستقبل نيقوم الطالب باإلجابة
عليها نيحصل على نتيجته بعد النتهاء من حلها.
نيتجسد دنر الطالب في متابعة الواجبات كالنشاطات نالواجبات التعليمية اإللكترننية ناللتزام بأداء
ً
الختبارات اإللكترننية حيث يكون أيضا على إطالع مستمر بالتقارير اإللكترننية العامة لالختبار نالدرجات ،الخطة
األسبوعية ،تقارير الحضور نالغياب نالتقويم الدراس ي على بوابة املستقبل كما يتفاعل مع املحتوى ناملواضيع التي
تطرح في حلقات النقاش .ا
ا
ثانيا -الدراسات السابقة:
اطلع الباحثان على الدراسات املتعلقة بموضوع الدراسة ،نيمكن استعراض أهمها على النحو التالي :ا
 هدفت دراسة الغنيم ( )2020إلى الكشف عن اتجاهات طلبة جامعة القصيم نحو استخدام نسائل التواصلالجتماعي اإللكترننية في األغراض التعليمية نمعوقات الستخدام في ضوء بعض املتغيرات التي تشمل
التخصص األكاديمي ناملستوى الدراس ي نالخبرة بالحاسب اآللي ،ناستخدم املنهج الوصفي التحليلي ،نتكونت
عينة الدراسة من (ً )120
طالبا من طلبة جامعة القصيم ،نكشفت نتائج الدراسة أن اتجاهات طالب جامعة
ً
إحصائيا في اتجاهات طلبة جامعة القصيم نحو
القصيم كانت اتجاهات ايجابية ،كما ل توجد فرنق دالة
استخدام نسائل التواصل الجتماعي اإللكترننية في األغراض التعليمية ترجع لختالف التخصص ،أن لختالف
املستوى الدراس ي .ا
 وسعت دراسة حسنين ( )2017إلى استكشاف اتجاهات طلبة التعليم املفتوح نحو الختبارات اإللكترننية ،نقدطبقت على عينة مكونة من (ً )283
طالبا نطالبة من برنامج التربية في الجامعة العربية املفتوحة فرع األردن؛
نلغايات الدراسة استخدم الباحث الستبيان ،نتوصلت الدراسة إلى نجود ميل للطلبة إلى استخدام الختبارات
اإللكترننية ،نتفضيلها على الختبارات الورقية ،نذلك لعدة أسباب منها ما تتعلق بسهولة أداء هذا النوع من
الختبارات ،نسرعة استخراج نتائجها .ا
 هدفت دراسة حمدان والعمري ( )2018الوقوف على اتجاهات طالب املرحلة الثانوية نحو التعامل مع مواقعً
طالبا ،كما
التواصل الجتماعي ،نالتي تمت باستخدام املنهج الوصفي ،نتكونت عينة الدراسة من ()260
استخدمت الستبانة لجمع البيانات .نتوصلت الدراسة إلى نجود اتجاهات إيجابية لدى طالب املرحلة الثانوية
نحو التعامل مع مواقع التواصل الجتماعي في األبعاد الثالثة (املعرفي نالوجداني نالسلوكي) .ا
 وأجرت محمد ( )2019دراسة هدفت إلى بيان دنر استخدام الختبارات اإللكترننية في تعزيز مصداقية النظامالتعليمي من نجهة نظر طلبة الجامعات الخاصة في العاصمة عمان ،:ناستخدمت منهج البحث املختلط،
نتكونت عينة الدراسة من  611طالبا نطالبة من التخصصات العلمية ناإلنسانية في الجامعات األردنية
الخاصة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،نتم استخدام أداتين الستبانة ننموذج مقابلة مقنن ،نقد أظهرت
نتائج الدراسة أن الختبارات اإللكترننية تحظى بدرجة ثقة نمصداقية عالية من قبل الطلبة ممن هم على
مقاعد الدراسة في الجامعات الخاصة الواقعة في العاصمة األردنية عمان ،نأن هذا النوع من الختبارات يلقى
قبول بشكل عال ،كما بينت الدراسة نجود فرنق ذات دللة إحصائية تعزي ملتغيرات الجنس نالتخصص
نالسنة الدراسية .ا
 وهدفت دراسة التنزي ( )2019إلى التعرف على اتجاهات طلبة كلية التربية األساسية نحو الختباراتاإللكترننية بواسطة الهاتف النقال ،نتكونت عينة البحث من (ً )143
طالبا نطالبة بكلية التربية األساسية بدنلة
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الكويت ،نتم استخدام استبيان تم تطبيقه إلكترنن ًيا ،نتضمن أربعة محانر هي :التدريب على الختبار اإللكترنني
بواسطة النقال ،نتصميم الختبار ،نعملية الغش ،نالتقنية ،نتوصلت نتائج البحث إلى أن اتجاهات طلبة كلية
التربية األساسية نحو الختبارات اإللكترننية بواسطة الهاتف النقال كانت متوسطة ،كما توصلت إلى عدم نجود
فرنق في اتجاهات طلبة كلية التربية األساسية نحو الختبارات اإللكترننية بواسطة الهاتف النقال تعزى ملتغيرات
الجنس نعدد مرات التدريب على الختبارات اإللكترننية ،نالتخصص .ا
التعقيب على الدراسات السابقة:
باستعراض الدراسات السابقة يالحظ أن هناك دراسات تتفق مع الدراسة الحالية من حيث التالي :ا
 من حيث استخدامها املنهج الوصفي ،مثل دراسة الغنيم ( ،)2020ندراسة الكنزي (.)2019
 من حيث الختيار لعينة مكونة من طلبة املرحلة الثانوية مثل :دراسة حمدان نالعمري ( .)2018ا
 أما من حيث تنانلها ملوضوع الختبارات اإللكترننية مثل :دراسة حسنين ( ،)2017دراسة محمد (.)2019
 كما يالحظ اتفاق جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث دراسة اتجاهات الطلبة ،نحو
استخدام نسائل التواصل الجتماعي اإللكترننية في األغراض التعليمية .ا

 -3منهج الدراسة وإجراءاتها.
منهج الدراسة:
تم توظيف املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته ألهداف الدراسة نذلك باستخدام مقياس اتجاه ،للوقوف على
اتجاهات الطلبة بحو الختبارات اإللكترننية.
مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع لدراسة من طالبات املرحلة الثانوية اللواتي خضن تجربة الختبارات اإللكترننية عبر بوابة
املستقبل خالل فترة جائحة كورننا (كوفيد –  )19في محافظة صامطة ،نبلغ عددهن ( )4530طالبة .ا
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )341طالبة ،تم اختيارهن بشكل عشوائي ،نتم توزيع أداة الدراسة (الستبانة)
اإللكترننية عبر شبكات نسائل التواصل الجتماعي ضمن مجموعة أعدت لذلك ،نقد تم استرداد جميع الستبانات
ً
على رابط إلكترنني ،نكانت جميع الستبانات صالحة للتحليل .نجدنل ( )1يبين توزيع عينة الدراسة تبعا ملتغير
الصف الدراس ي .ا
جدول ( :)1يبين توزيع عينة الدراسة على متغير الطصف الدراس ي
الطصنف

املتغير

الصف األنلا ثانوي.
الصف الثاني ثانوي.
الصف الدراس ي ا
الصف الثالث ثانوي.
املجموع الكلي ا
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341

17.3
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58.1
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يتضح من جدنل ( )1أن ( )%17من عينة الدراسة هن من الصف األنلا الثانوي ،نأن ( )%24من عينة
الدراسة هن من الصف الثاني الثانوي ،أن ( )%58من عينة الدراسة هن من الصف الثالث الثانوي.
أداة الدراسة:
تم اعتماد الستبانة كأداة للقياس ،نتم اعتماد مقياس ليكرت الخماس ي (أنافق بشدة  -أنافق  -محايد ،ل
أنافق-ل أنافق بشدة) ،نقد تم اعداد الستبانة بعد الرجوع الى الدراسات ذات العالقة مثل دراسة الغنيم (،)2020
ندراسة الكنزي ( .)2019نقد تكونت من ( )4محانر هي :الرغبة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية نعددها خمس
فقرات ،التنمية نالتطوير التي تحققها استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة نعددها ست فقرات ،فوائد
استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل نعددها ست فقرات ،نمعوقات استخدام الختبارات
اإللكترننية عبر بوابة املستقبل نعددها ست فقرات .ا
صدق أداة الدراسة:
 -1الطصدق الظاهري:
قام الباحثان بعرض الستبانة بصورتها األ انلية على عدد من املحكمين من الخبراء ناملختصين ،نتم الطلب
منهم دراسة الستبانة نإبداء آرائهم فيها ،نقد تم التعديل نفق مقترحاتهم.
 -2صدق البناء:
لحساب صدق البناء لفقرات الستبانة تم تطبيقها على عينة استطالعية ،تكونت من ( )80طالبة من خارج
عينة الدراسة الفعلية ،نتم حساب معامل الرتباط لبيرسون (العالقة الرتباطية) بين درجة كل عبارة ،نالدرجة
الكلية للمحور الذي تنتمي له ،نجدنل ( )2يوضح ذلك .ا
جدول ( )2معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي له
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

معامل بيرسون لالرتباط
**.642
**.542
**.442
**.561
**.541
**.642
**.842
**.741
**.642
**.721
**.542

القيمة
()Sig
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

رقم
الفقرة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

معامل
بيرسون
**.951
**.841
**.741
**.624
**.841
**.541
**.714
**.745
**.725
**.842
**.574
**.811

القيمة
()Sig
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

يتضح من جدنل ( )2أن قيم معامل الرتباط بين درجة جميع العبارات نالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي
ً
له ،دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ( ،)0.05مما يدل على تماسك هذه العبارات نصالحيتها للتطبيق على عينة
الدراسة .ا
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كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون (العالقة الرتباطية) بين درجة كل محور نالدرجة الكلية لالستبانة.
نجدنل ( )3يوضح ذلك.
جدول ( )3معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة
معامل
املحاور
قيمة ()Sig
م
بيرسون
.000
*.861
املحور األن ال :الرغبة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل.
1
املحور الثاني :التنمية نالتطوير التي تحققها استخدام الختبارات اإللكترننية عبر
.000
*.874
2
بوابة املستقبل
.000
**.841
املحور الثالث :فوائد استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل
3
.000
**.742
املحور الرابع :معوقات استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل
4
َ
*الرتباط دال إحصائيا عند مستوى دللة 0.05
يبين جدنل ( )2معامل الرتباط بين كل محور من محانر الدراسة مع الدرجة الكلية لعبارات الستبانة حيث
َ
كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  0.05نبذلك تعتبر املحانر صادقة ملا نضعت لقياسه .ا
ثبات االستبانة:
تم التحقق من ثبات الستبانة بمعادلة كرننباخ ألفا ،نجدنل رقم ( )3يوضح النتائج الخاصة بذلك .ا
جدول ( )4معامل ثبات االستبانة بمعادلة كرونباخ الفا:
املحور
معامل ألفاكرونباخ
عدد الفقرات
م
1

الستبيان ككل

23

0.884

حيث يتضح من خالل جدنل ( )4أن قيمة ألفا كرننباخ الكلية بلغت ( )0.884لجميع فقرات الستبيان،
نتشير قيم ألفا كرننباخ نجود ثبات عالي في بيانات الدراسة نبالتالي يمكن العتماد على هذه البيانات نتحليلها
نتعميم نتائجها على مجتمع الدراسة .ا
األساليب اإلحطصائية املستخدمة في معالجة البيانات:
تم العتماد بشكل أساس ي على برنامج التحليل اإلحصائي  SPSSفي إدخال البيانات نتحليلها ،مع الستعانة
باألساليب الحصائية الالزمة على النحو اآلتي :التكرارات نالنسب املئوية ،املتوسط الحسابي ،النحراف املعياري،
معامل ألفاكرننباخ نالتجزئة النصفية ،معامل الرتباط بيرسون ،اختبار ،One Sample T-Test :ناختبار تحليل
التباين األحادي.
الحتم على استجابة عينة الدراسة نحو االختبارات اإللتترونية:
استخدم مقياس ليكرت الخماس ي في إعداد الستبانة ،فقد تبنت البحث املعيار املوضح في جدنل (،)5
للحكم على كل فقرة عند استخدام مقياس ليكرت الخماس ي ،نذلك بالعتماد بشكل رئيس على قيمة املتوسط
الحسابي نالوزن النسبي لتحديد مستوى املوافقة على فقرات نمحانر البحث .ا
ا
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جدول ( :)5سلم التقدير املستخدم لححتم على االستبانة
موافق بشدة
أنافق ا
ل أعلم ا
اعارض
أعارض بشدة ا
املستوىا
 2.61إلى  3.40ا  3.41إلى  4.20ا  4.21إلى  5.00ا
 1-81إلى 2.60
املتوسط الحسابي من 1.80 -1
 %68إلى
أقل من
أكثر من %84
 %36إلى  %52 %51.9إلى  %67.9ا
الوزن النسبي
 %83.9ا
 %35.8ا
من جدنل ( )5يالحظ ما يلي :ا
 املتوسطات التي تقل عن ( )1.80تدل على نجود معارضة شديدة على الفقرة أن فقرات املحور ككل. املتوسطات املحصورة بين ( 1-81إلى  )2.60تدل على نجود معارضة على الفقرة أن فقرات املحور ككل. املتوسطات املحصورة بين ( 2.61إلى  )3.40تدل على حيادية على الفقرة أن فقرات املحور ككل. املتوسطات املحصورة بين ( %3.41إلى  )4.20تدل على املوافقة على الفقرة أن فقرات املحور ككل. -املتوسطات املحصورة بين ( %4.21إلى  ))5.00تدل على املوافقة الشديدة على الفقرة أن فقرات املحور ككل.

 -4عرض النتائج ومناقشتها.

ا
 أوال -النتائج املتعقلة باإلجابة عن السؤال األول" :ما اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة صامطة نحو
استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل في ظل جائحة كورننا ()COVID-19؟
ولإلجابة عن السؤال السابق تم استخدام املتوسط الحسابي نالنحراف املعياري نالوزن النسبي نالترتيب
لتجاهات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة صامطة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل في
ظل جائحة كورننا ،نجدانلا ( )6يبين النتائج املتعلقة بدلك ا
جدول ( :)6املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب التجاهات طالبات املرحلة الثانوية
ا
نحو استخدام االختبارات اإللتترونية عبر بوابة املستقبل مرتبة تنازليا بحسب املتوسطات
املتوسط االنحراف الوزن
الترتيب
محاور الدراسة
ما
الحسابي املعياري النسبي
الثاني :التنمية نالتطوير التي تحققها استخدام الختبارات
1
%72.88
.98
3.64
2
عبر بوابة املستقبل
اإللكترننية ا
 3الثالث :فوائد استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل
1
4

األنل :الرغبة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة
املستقبل
الرابع :معوقات استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة
املستقبل

3.53

1.05

%70.64

2

3.52

.91

%70.33

3

3.41

.95

%68.14

4

 %70.50ا
.66
3.53
الدرجة الكلية ا
يتضح من جدنل ( )6أن املتوسط الحسابي لتجاهات طالبات املرحلة الثانوية نحو استخدام الختبارات
اإللكترننية ( ،)3.52بوزن نسبي ( ،)%70.50نهو مستوى عالي من الستجابة من قبل أفراد عينة الدراسة .نيتضح
من جدنل ( )6أن:

آل إبراهيم ,مباركي

()62

اتجاهات طالبات المرحلة الثانوية بمحافظة صامطة
نحو استخدام االختبارات اإللكترونية عبر بوابة المستقبل

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد السابع عشر ــ مايو 2021م

 املحور األنلا "الرغبة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل" كان بمتوسط حسابي 3.51بوزن نسبي ( ،)%70.33نهو مستوى عالي من الستجابة من قبل أفراد العينة على املحورا ا
 املحور الثاني "التنمية نالتطوير التي تحققها استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل" كانبمتوسط حسابي ( )3.64بوزن نسبي ( ،)%72.88نهو مستوى عالي من الستجابة من قبل افراد العينة على
املحور الثاني ا
 املحور الثالث "فوائد استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل" كان بمتوسط حسابي (،)3.53بوزن نسبي ( ،)%70.64نهو مستوى مرتفع من الستجابة من قبل افراد العينة على املحور الثالث.
 املحور الرابع "معوقات استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل" كان بمتوسط حسابي ()3.40بوزن نسبي ( )%64.14نهو مستوى منخفض من الستجابة من قبل افراد العينة على املح اور الرابع.
نيمكن تفسير ذلك أن معظم الطالب لديهم الرغبة في تقديم الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل ذلك
ألنها تتيح لهم الوصول الى الختبارات بيسر نسهولة ،كما أنها سهلة الستعمال ،نل تحتاج الى تدريبات كبيرة مسبقة،
نمن خاللها يستطيع الطالب الحصول على درجاته بسرعة.
كما تم حساب املتوسط الحسابي نالنحراف املعياري نالوزن النسبي نالترتيب لتجاهات الطالبات نحو
استخدام الختبارات اإللكترننية تبعا لكل محور نكانت النتائج كما في الجدانل من (.)10-7
 املحور األول :الرغبة نحو استخدام االختبارات اإللتترونية عبر بوابة املستقبل:
جدول ( :)7املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات املحور األول :الرغبة نحو
ا
استخدام االختبارات اإللتترونية عبر بوابة املستقبل مرتبة تنازليا بحسب املتوسطات
املتوسط االنحراف الوزن
فقرات املحور األول
الترتيب
م
الحسابي املعياري
النسبي
اهتم باكتشاف نقاط القوة نالضعف لدي عند حل
1
%78.944 1.010
3.95
4
أسئلة الختبارات اإللكترننية
2
%71.672 1.159
3.58
يعجبني التنوع في صياغة أسئلة الختبارات اإللكترننية
2
3
%68.152 1.1406
3.408
احب نمط األسئلة املوضوعية في الختبارات اإللكترننية
3
أفضل أن يكون تقويم أدائي باستخدام الختبارات
4
%67.977 1.295
3.40
1
اإللكترننية ا
ارغب بأن تكون الختبارات اإللكترننية معممه على جميع
5
%64.927 1.442
3.25
5
مقرراتي الدراسية
يتضح من جدنل ( )7أن أعلى فقرتين هما "اهتم باكتشاف نقاط القوة نالضعف لدي عند حل أسئلة
الختبارات اإللكترننية" بوزن نسبي ( ،)%78.94نهي تدلل على نسبة استجابة مرتفعة من قبل أفراد عينة الدراسة،
ن"يعجبني التنوع في صياغة أسئلة الختبارات اإللكترننية" بوزن نسبي ( ،)%71.67نهي تدلل على نسبة استجابة
متوسطة من قبل أفراد عينة الدراسة .نأدنى فقرتين كاآلتي" :أفضل أن يكون تقويم أدائي باستخدام الختبارات
اإللكترننية" بوزن نسبي ( ،)%67.97نهي تدلل على نسبة منخفضة من الستجابة .ن"أرغب بأن تكون الختبارات
اإللكترننية معممة على جميع مقرراتي الدراسية" بوزن نسبي ( )%64.92نهي تدلل على نسبة منخفضة من
الستجابة .ا
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نيمكن تفسير ذلك بأن من ميزات الختبارات اإللكترننية أنها تعطي تقييمات فورية فبالتالي يستطيع
الطالب التعرف على الثغرات لديه ننقاط ضعفه ملعالجتها نالتغلب عليها ،كما ان الختبارات اإللكترننية تتميز
بقدرتها ناشتمالها على انواع متعددة من األسئلة فهي ل تقتصر على نوع ناحد ،بل يمكن أن تضم اسئلة الختيارات
من متعدد ،نأسئلة الصح نالخطأ نأسئلة املقابلة نغيرها .ا
 املحور الثاني :التنمية والتطوير التي تحققها استخدام االختبارات اإللتترونية عبر بوابة املستقبل:
جدول ( :)8املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات املحور الثاني :التنمية
ا
والتطوير التي تحققها استخدام االختبارات اإللتترونية عبر بوابة املستقبل مرتبة تنازليا بحسب املتوسطات
املتوسط النحراف الوزن
الترتيب
فقرات املحور الثاني
م
الحسابي املعياريا النسبي
يعزز استخدام الختبارات اإللكترننية دافع اللتزام نتحمل
1
%75.54 1.10
3.78
2
املسئولية.
يشجعني استخدام الختبارات اإللكترننية على استقاللي بحل
2
%74.07 21.2
3.70
6
األسئلة
3
%73.90 1.17
3.70
يحفز استخدام الختبارات اإللكترننية الثقة في ذاتي نقدراتي
5
4
%73.95 1.11
3.70
يطور استخدام الختبارات اإللكترننية أدائي نقدراتي املتنوعة
3
5
%73.49 11.1
3.67
ينمي استخدام الختبارات اإللكترننية مهاراتي املختلفة
1
تساعدني الختبارات اإللكترننية في تقليل اإلجابة الخاطئة
4
بفاعلية
يتضح من جدنل ( )8أن أعلى فقرتين هما كالتي" :يعزز استخدام الختبارات اإللكترننية دافع اللتزام
نتحمل املسئولية" ،بوزن نسبي ( ،)%75.54نهي تدلل على نسبة استجابة مرتفعة من قبل أفراد عينة الدراسة،
ن"يشجعني استخدام الختبارات اإللكترننية على استقاللي بحل األسئلة" بوزن نسبي ( ،)%74.07نهي تدلل على نسبة
استجابة متوسطة من قبل أفراد عينة الدراسة ،نكذلك جاءت أدنى فقرتين كالتي" :ينمي استخدام الختبارات
اإللكترننية مهاراتي املختلفة بوزن نسبي ( )%73.49نهي تدلل على نسبة متوسطة من الستجابة" ن" تساعدني
الختبارات اإللكترننية في تقليل اإلجابة الخاطئة بفاعلية" بوزن نسبي ( )%73.19نهي تدلل على نسبة متوسطة من
الستجابة .ا
3.66



م
4
2

1.35

%73.13

6

املحور الثالث :فوائد استخدام االختبارات اإللتترونية عبر بوابة املستقبل
جدول ( :)9املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات املحور الثالث :فوائد
ا
استخدام االختبارات اإللتترونية عبر بوابة املستقبل مرتبة تنازليا بحسب املتوسطات
املتوسط االنحراف الوزن
الترتيب
فقرات املحور الثالث
ا
الحسابي املعياري النسبي
تساعد الختبارات اإللكترننية في حل مشكالت ازدحام الطالبات
1
%75.95 1.28
3.80
في قاعات الختبار
2
%74.31 1.26
3.72
يوفر استخدام الختبارات اإللكترننية نقتي نجهدي.
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املتوسط االنحراف الوزن
فقرات املحور الثالث
م ا
الحسابي املعياري النسبي
%70.14 1.21
3.51
 5أتطلع إلى حل نماذج جديدة من أسئلة الختبارات اإللكترننية
%71.14 1.25
 3أشعر بالحماس نالدافعية عند حل أسئلة الختبارات اإللكترننية .ا 3.56

3
4

%66.45

5

1

أجد مرننة في تنوع صياغة أسئلة الختبارات اإللكترننية.

3.32

1.42

الترتيب

6
%65.86 1.45
3.29
 6أتمنى استمرار استخدام الختبارات اإللكترننية لبعض املقررات.
يتضح من جدنل ( )9أن أعلى فقرتين هما كالتي" :تساعد الختبارات اإللكترننية في حل مشكالت ازدحام
الطالبات في قاعات الختبار" ،بوزن نسبي ( ،)%75.953نهي تدلل على نسبة استجابة مرتفعة من قبل أفراد عينة
الدراسة .ن"يوفر استخدام الختبارات اإللكترننية نقتي نجهدي بوزن نسبي ( ،")%74.311نهي تدلل على نسبة
استجابة عالية من قبل أفراد عينة الدراسة .نجاءت أدنى فقرتين كالتي" :أجد مرننة في تنوع صياغة أسئلة
الختبارات اإللكترننية" بوزن نسبي ( )%66.45نهي تدلل على نسبة منخفضة من الستجابة ،ن"أتمنى استمرار
استخدام الختبارات اإللكترننية لبعض املقررات" بوزن نسبي ( )%65.86نهي تدلل على نسبة منخفضة من
الستجابة .ا
نيمكن تفسير ذلك أن من ايجابيات الختبارات اإللكترننية القضاء على مشكلة اكتظاظ الفصول أثناء
تطبيق الختبارات التقليدية ،بينما في الختبارات اإللكترننية فإن عدد األجهزة في كل مختبر حاسوب معرنف نمحدد
نبالتالي ل تون هناك زيادات في األعداد أن اكتظاظ في الفصول أثناء الختبارات .كما ان توظيف الختبارات
اإللكترننية يوفر الجهد فكثير من األسئلة ل تحتاج الى كتابة نإنما تكون اختيارية فيمكن حلها بضغطة زر نهذا ما
يوفر نقت نجهد الطالب نيجذبه لالختبارات اإللكترننية .ا
 املحور الرابع :معوقات استخدام االختبارات اإللتترونية عبر بوابة املستقبل:
جدول ( :)10املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات املحور الرابع :معوقات
ا
استخدام االختبارات اإللتترونية عبر بوابة املستقبل .مرتبة تنازليا بحسب املتوسطات
املتوسط االنحراف الوزن
الترتيب
فقرات املحور الرابع
ما
الحسابي املعياري النسبي
أجد صعوبة عند حل الختبارات اإللكترننية بسبب ضعف شبكة
1
%82.52 1.14
4.13
1
النترنت.
ل يتالءم استخدام الختبارات اإللكترننية لجميع املقررات
2
%72.66 1.33
3.63
6
الدراسية
3
%71.32 1.35
3.57
أشعر بالقلق نالتوتر عند حل أسئلة الختبارات اإللكترننية
3
4
%68.15 1.32
3.40
 5أشعر بتقيد حريتي عند حل بعض أسئلة الختبارات اإللكترننية
يصعب أدائي لالختبارات اإللكترننية لعدم اقتنائي جهاز حاسب
5
%59.17 1.43
2.96
4
الي.
6
%55.01 1.35
2.75
أعاني من ضعف مهاراتي األساسية لستخدام الحاسب اللي.
2
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يتضح من جدنل ( )10أن أعلى فقرتين هما كالتي" :أجد صعوبة عند حل الختبارات اإللكترننية بسبب
ضعف شبكة النترنت" ،بوزن نسبي ( )%82.522نهي تدلل على نسبة استجابة مرتفعة من قبل أفراد عينة الدراسة،
ن"ل يتالءم استخدام الختبارات اإللكترننية لجميع املقررات الدراسية" بوزن نسبي  ،%72.66نهي تدلل على نسبة
استجابة عالية من قبل أفراد عينة الدراسة .نجاءت أدنى فقرتين كالتي " :يصعب أدائي لالختبارات اإللكترننية
لعدم اقتنائي جهاز حاسب الي" ،بوزن نسبي ( )%59.17نهي تدلل على نسبة منخفضة من الستجابة ،ن" أعاني من
ضعف مهاراتي األساسية لستخدام الحاسب اللي " بوزن نسبي ( )%55.01نهي تدلل على نسبة منخفضة من
الستجابة .ا
نيمكن تفسير ذلك أن من أكثر سلبيات الختبارات اإللكترننية هو ضعف شبكة النترنت نهي مشكلة
مشهورة في جميع املناطق نيعاني منها جميع الطلبة بسبب ضعف خدمات النترنت نالضغط عليها ،كما أن
الختبارات اإللكترننية ل تالئم جميع املقررات ،فبعض املقررات بحاجة الى مهارات رسم كالخرائط نمهارات رسم
بياني كالرياضيات ،نبعض الختبارات تحتاج الى أسئلة مقالية نبالتالي ل يناسبها الختبارات اإللكترننية .ا
ناختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة هانسون نبرانن نبايمان ننلوجلين ( )2014حول اتجاهات
الطلبة نحو استخدام الختبارات املحوسبة.
نقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة حمدان نالعمري ( )2018حول اتجاهات طالب املرحلة
ً
الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل الجتماعي ،كما أنها تتفق أيضا مع دراسة الغنيم ( )2020حول اتجاهات
طلبة جامعة القصيم نحو استخدام نسائل التواصل الجتماعي اإللكترننية في األغراض التعليمية نمعوقات
الستخدام ندراسة حسنين ( )2017حول اتجاهات طلبة التعليم املفتوح نحو الختبارات اإللكترننية.
ا
 ثانيا -اإلجابة عن السؤال الثاني والفرض الخاص به" :ل توجد فرنق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة
( )α0.05في اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة صامطة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر
بوابة املستقبل تعزى ملتغير الصف الدراس ي (األن ال الثانوي ،الثاني الثانوي ،الثالث الثانوي)" .انلختبار الفرض
السابق تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAنكانت النتائج كما في جدنل ( .)11ا
جدول ( :)11نتائج تحليل التباين األحادي التجاهات عينة الدراسة نحو االختبارات اإللتترونية في ضوء متغير
الطصف الدراس ي
مستوى
متوسط
درجات
مجموع
قيمة اختبار
مطصدر التباين
البيان
الداللة
املربعات
الحرية
املربعات
.500
 .694ا
.303
3
.606
بين املجموعات
الستبيان
.437
 338ا
داخل املجموعات ا 147.605
ككل
 341ا
148.211
املجموع ا
يبين جدنل ( )11السابق أنه ل توجد فرنق ذات دللة إحصائية ( )α0.05بين الطالبات في رأيهم حول
اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل خالل فترة جائحة
فايرنس كوفيد  19 -بمحافظة صامطة تعزى ملتغير الصف الدراس ي .ا
نيمكن تفسير ذلك أن جميع الطالب بغض النظر عن الفصل الدراس ي يفضلون استخدام الختبارات
اإللكترننية ،فجميع املراحل تستفيد من تطبيق الختبارات ،نجميع املراحل تم تدريبها على توظيف الختبارات
نبالتالي فإن لها اتجاهات ايجابية .ا
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نقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة أحمد ( )2019حول اتجاهات طالب جامعة النيلين نحو المتحان
اإللكترنني ندراسة العمري ( )2014إلى درجة استخدام تطبيقات التعلم النقال لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة
اليرموك نمعوقات استخدامها .ا
ناختلفت مع محمد ( )2019حول دنر استخدام الختبارات اإللكترننية في تعزيز مصداقية النظام التعليمي
من نجهة نظر طلبة الجامعات الخاصة في العاصمة عمان ،دراسة الدايم ننصار ( )2012إلى استخدام بيئات التعلم
اإللكترنني نعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة في منطقة شمال غزة التعليمية التي أظهرت
نجود اختالفات في اتجاهات الطالب تبعا ملتغير الصف الدراس ي ان املستوى الجامعي.
محخص النتائج:
يمكن تلخيص نتائج الدراسة فيما يلي :ا
 بلغ املتوسط الحسابي لتجاهات طالبات املرحلة الثانوية نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة
املستقبل خالل فترة جائحة فايرنس كوفيد  19 -بمحافظة صامطة" ( )3.52بوزن نسبي ( ،)%70.50نهو
مستوى عالي من الستجابة من قبل أفراد عينة الدراسة .ا


جاءت اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل خالل فترة
جائحة فايرنس كوفيد  19 -بمحافظة صامطة في املحور األنلا بدرجة أنافق بشدة نبلغ املتوسط الحسابي
( )3.51بوزن نسبي ( )%70.33نهو مستوى عالي من الستجابة من قبل أفراد العينة على املحور.
جاءت اتجاهات الطالبات في املحور الثاني بدرجة أنافق بشدة نبلغ املتوسط الحسابي ( )3.64بوزن نسبي
( )%72.88نهو مستوى عالي من الستجابة من قبل أفراد العينة على املحور الثاني.
جاءت اتجاهات الطالبات في املحور الثالث بدرجة أنافق بشدة نبلغ املتوسط الحسابي ( )3.53بوزن نسبي
( )%70.64نهو مستوى مرتفع من الستجابة من قبل افراد العينة على املحور الثالث.
جاءت اتجاهات الطالبات في املحور الرابع بدرجة أنافق نبلغ املتوسط الحسابي ( )3.40بوزن نسبي ()%68.14
نهو مستوى منخفض من الستجابة من قبل افراد العينة على املحور الرابع.





 لم تكشف النتائج عن أي فرنق ذات دللة إحصائية ( )α0.05في اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية
بمحافظة صامطة نحو استخدام الختبارات اإللكترننية عبر بوابة املستقبل تعزى ملتغير الصف الدراس ي (األنلا
الثانوي ،الثاني الثانوي ،الثالث الثانوي)".

توصيات الدراسة ومقترحاتها.
-1
-2
-3
-4

في ضوء الدراسة الحالية يوص ي الباحثان نيقترحان بالتالي :ا
ضرنرة تعزيز اتجاهات الطالبات نحو الختبارات نالستفادة من تجارب الدنل األخرى في مجال الختبارات
اإللكترننية؛ لتوسيع قاعدة استخدامها ،نتعميم الختبارات اإللكترننية ملراحل أخرىا .ا
ضرنرة استمرارية تقديم الدعم للطالبات أثناء تقديم الختبارات ،نتعميم ثقافة الختبارات اإللكترننية بين
الطلبة ناملعلمين نفي املجتمع املحلي .ا
العمل على زيادة الوعي بأهمية الختبارات اإللكترننية ،نتعزيز دنرها بهدف استفادة الطالب منها نإثراء
العملية التعليمية ،نتشجيع املعلمين على القيام بإجراء اختبارات بشكل أكثر فاعلية .ا
كما يمكن اقتراح البحوث نالدراسات التالية :ا
آل إبراهيم ,مباركي
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إجراء العديد من البحاث حول أثر استخدام الختبارات اإللكترننية ملراحل تعليمية متنوعة .ا
إجراء أبحاث لكشف اتجاه الطالب نالطالبات نحو استخدام الختبارات اإللكترننية في التقييم.
إجراء أبحاث بمنهج تجريبي مماثلة للدراسة الحالية ،نتطبق باستخدام املنهج التجريبي ملدة فصل دراس ي
كامل.
القيام بدراسات مقارنة حول الختبارات اإللكترننية في بيئات مختلفة .ا
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