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 Abstract: 
 The research paper aimed to derermine the recent trends 

of educational evaluation for digital transformation, by 

addressing the following elements: 

1-Educational evaluation and digital transformation 

(conceptual framework). 

2- The reality of the educational evaluation in Egypt. 

3-Appropriate evaluation methods and tools for digital 

transformation. 

4-Requirements for using digital evaluation methods in 

education. 

5- Evaluating the secondary stage in Egypt as a model. 
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 مقدمة:
شهدت عملية التقويم التربوي تطووًرا كبيوًرا فوي مطلوع القورن الحوادي والعشورين؛ 

لووووذي انعكووووس علوووو  جميووووع مجووووا ت الحيوووواة، حيووووك واكبووووت التطووووور التكنولوووووجي ا
فأصووبحت التوجهووات الحديثووة فووي التقووويم التربوووي تسووير فووي يووو  التحووول الرقمووي، 
وقوود تطلووب ذلووك التحووول ت يووًرا فووي أسووواليب التقووويم وأدواتووس بمووا يتناسووب مووع قيووواس 

 وتقويم شخصية الطالب بشكل متكامل ومتوازن. 
 فوي قوات مترابطوة ومتفاعلوة يوبثر بعيوهاإن العملية التربويوة منووموة ذات حل

والمعلموين  ىهوداف التعليميوة والمحتوو ن لها مدخالتها المتمثلوة فوي اأأالبعض، كما 
جوووورا  ا  ق تنفيووووذ و ايووووولهووووا عملياتهووووا المتمثلووووة فووووي طر  والطووووالب والوسووووايل التعليميووووة،

للحكم  ؛ما مخرجاتها فإنها تتمثل في نواتج تعلم الطالبأ عمليات التدريس والتقويم،
التقوووويم مكانوووة كبيووورة فوووي يحتووول و ة، هوووداف التعليميوووة المرجوووو مووودى تحقيوووق اأ  علووو

ساسوية لهوا لموا يقدموس مون أحود المكونوات اأهوو و كافة،  بعادهابأالمنوومة التعليمية 
تشووخيو وعووالغ وت ذيووة راجعووة لتوجيووس مسووار العمليووة التعليميووة وال ايووات التربويووة 

 (102، و1021، منال رفعت مصطف ). المنشودة
مون القورن  اتيويعد التحول الرقمي اتجاًهوا تموت معالجتوس بالفعول فوي التسوعين 

رقمنوة العمليوات،   ، مع التركيوز علو1000في منتصف عام  ى، ومرة أخر المايي
التوي تزيود بواسوطة تكنولوجيووا المعلوموات وا تصوا ت الجديوودة، وكول هوذ  الت ييوورات 

حيووك  ؛التعلوويم كهيكوول وكهييووات تعليميووة  ثوورت علووألم والتحووو ت السووريعة فووي العووا
ق ايوونشووطة التعلوويم والووتعلم فووي ا بتعوواد عوون الطر أوبوودأت  ،ت يوورت مصووادر المعرفووة

موون الموونهج المتمحووور حووول المعلووم فووي التعلوويم تووم اعتموواد المتمحووور  التقليديووة فبوودً  
 (412، و 1022، محمد السيد الحرون  من) .حول الطالب

لتطووير وتحوديك التعلويم قبول  اا كبيورً ولت مصر في الفترة الراهنة اهتمامً أ قدو  
سوواليب التقووويم أوتطوووير  ،صووالا الشووامليوورورة اإ وتأكيوود ،الجووامعي بصووفة عامووة
 ،ذلوووك أن التقوووويم يعووود ركيوووزة لرفوووع مسوووتوى جوووودة التعلووويم ؛التربووووي بصوووفة خاصوووة

تقوويم التربووي يمكون تلخيصوها فوي همية الأن أذ إ ،وتصحيح مسار العملية التعليمية
 ،ولهموووا: أنوووس عمليوووة تشخيصوووية وعالجيوووة تووورتبط بجوانوووب التعلووويم المختلفوووةأ ؛مووورينأ

 ،تحقيقوووس  لوووإن يهووودف أالتعلووويم وموووا ينب وووي   لوووإلنوووورة ل اتطوووويرً  دنوووس يعوووأوثانيهموووا: 
ي تطووير أسواليب التقوويم يوبثر فوي الجوانوب أوبالتوالي  ،فالعملية التعليمية منوومة

 (224و ،1022، شيما  عبد البديع محمد) .خرىاأ
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 التقويم التربوي والتحول الرقمي) إطار مفاهيمي(: -2
 –والسوولعة: سووَعرها وثَمنهووا  –زال عاواجووس أقووَوما المعوووغ: عدلووس و  :التقــويم ل ــة

ى. : اعتوودل واسووتو ي و)اْسووتاقاام( الشوو، وتبينووت قيمتووس ى: تعوودل واسووتو ي )تقاووَوم ( الشوو
 ( 217، و  م الوسيط.المعج)

 ،و كميتس، وهدف التقويمأ ي عملية تقرير قيمة الش :هو ،االتقويم اصطالحً و  
صالًحا وفسواًدا، نجاًحوا وفشواًل، بتحليول  العمل المقوم،  الحكم المويوعي عل :هو

ن أالتوي مون شوأنها  المعلومات المتيسرة عنس، وتفسيرها في يو  العوامل والوروف
، والتقووويم عمليووة وزن وقيوواس تتيووح بهووا عواموول النجوواا ودواعووي العموول  تووبثر علوو

ن التقووووويم عمليووووة جمووووع معلومووووات عوووون ووووواهرة مووووا، وتصوووونيف هووووذ  أالفشوووول؛ أي 
حسوووون ). م كيفيووووةأو البيانووووات وتحليلهووووا وتفسوووويرها سوووووا  أكانووووت كميووووة أالمعلومووووات 

 (210، و 1001، ، زينب النجارةشحات
ب رض  ؛عملية منومة لجمع وتحليل المعلومات :بأنس ،اييً أويعرف التقويم  

معالجوووة جوانوووب و  ،هوووداف التربويوووة واتخووواذ القووورارات بشوووأنهاتحديووود درجوووة تحقيوووق اأ
عوووادة تنوووويم البييوووة التربويوووة إوتووووفير النموووو السوووليم المتكامووول مووون خوووالل  ،اليوووعف

 (11و ،1001، الد بن عبد العزيز الدامغ)خ. ثرايهاا  و 
و أشووويا  قيموووة اأ  صووودار الحكوووم علوووإعمليوووة بأنوووس:  ربووووي،وع وورف التقوووويم الت 

و أيتطلوووووب اسوووووتخدام المعوووووايير   و المويووووووعات، وهوووووو بهوووووذا المعنوووووأشوووووخاو اأ
و أ التحسوين  ا معنويًيوأكموا يتيومن  ،لتقدير هذ  القيموة ؛و المحكاتأات يالمستو 

، 1021، منوال رفعوت مصوطف ). حكامهذ  اأ  و التطوير الذي يعتمد علأالتعديل 
 (20و

 Digital Transformation:  مفهوم التحول الرقمي 

أن المصوووطلح يسوووتخدمس الكثيووورون  ؛  يوجووود تعريوووف ثابوووت للتحوووول الرقموووي 
لدرجووة أنووس أصووبح مصووطلًحا شوواماًل يسووتخدم فووي ، أسووباب كثيوورة وموون زوايووا عديوودة

 ،ددت تعريفاتووسالصووحة، والصووناعة والتجووارة، والتعلوويم و يرهووا موون المجووا ت، لووذا تعوو
 ومنها:
: مثووول، لتحسوووين اأدا ، واسوووتخدام التطوووورات الرقميوووة ؛اسووتخدام التكنولوجيوووا -

جهوووزة المدمجوووة الذكيوووة، موووع تحسوووين التحلووويالت والتنقووول والوسوووايط ا جتماعيوووة واأ
تخطوووويط موووووارد المبسسووووات، وت ييوووور عالقووووات  :مثوووول ،لتقنيووووات التقليديووووةااسووووتخدام 

 (411، و 1022، محمد السيد الحرون  من.)لداخليةالعمال  والعمليات ا
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ليوات آسوتخدام اطريقة للتعلويم ب :يقصد بسأما عن التحول الرقمي في التعليم، ف
ووسوايطس المتعوددة مون صووت وصوورة  ،وشوبكاتس الكمبيووتر :من، ا تصال الحديثة

وا  كان عون وكذلك بوابات ا نترنت س ،لكترونيةإليات بحك ومكتبات آورسومات و 
يصوال المعلوموة إنواعهوا فوي أواسوتخدام التقنيوة بجميوع  ،و فوي الفصول الدراسويأبعد 

 (25، و1021، )أميمة سميح الزين. كبر فايدةأقل جهد و أبأقصر وقت و  طالبلل
با سووتخدام المكثووف  بصووورة مباشوورة فووي التعلوويم مفهوووم التحووول الرقموويويوورتبط 

صووا ت داخوول المبسسووة التعليميووة، واسووتبدال العناصوور لتكنولوجيووا المعلومووات وا ت
أخوورى يوورتبط  يووية موون جهووة، وموون جهووةاوالتعووامالت والعمليووات الماديووة بووأخرى افتر 

قودرة  لكترونيوة لزيوادةإالتحول الرقمي بزيوادة اإنتاجيوة وتقوديم الخودمات كافوة بصوورة 
 تا ستجابة لمت ير المبسسة التعليمية عل  تحقيق الميزة التنافسية؛ وذلك من أجل ا

 (104، و 1010، عالم عمرو جالل الدين). العصر وسوق العمل العالمي
اسوتبدال العمليوات التوي تتطلوب في التعلويم، بأنوس:  وبهذا يعرف التحول الرقمي

إفترايية، مثل: )عرض وشرا الدروس،  لكترونيةإبأخرى  حقيقية تفاعالت فيزيايية
 ليمية، الندوات والمبتمرات(.ا ختبارات، اأنشطة التع

 Digital evaluation : التقويم الرقميمفهوم  
 :مثل ،دوات التقنية الحديثةألي و ير  من هو التقويم الذي يستخدم الحاسب اآل 

 ،كثور شومولية مون وصوفس بالمحوسوبأوصوفة الرقميوة هوي صوفة  ،نترنتاستخدام اإ
)خالووود بووون عبووود س. رقموووي و  يقتصووور عليووووعيوووة التقووودم الألوووي وعوووا  مووون فالحاسوووب اآل

 ( 11: 15، و1001، يز الدامغالعز 
دا  أتقييم   لإقصد بالتقويم الرقمي العملية المستمرة والمنتومة التي تهدف وي    

سوووولوب حووووديك يعكووووس : أوهووووو ،لكترونيووووةسووووتخدام الشووووبكات اإاالطالووووب عوووون بعوووود ب
تقليديوووة، يعطووي فيهوووا الطوووالب نجووازات الطالوووب ويقيسووها فوووي مواقوووف متنوعووة  يووور إ

، و 1010ة بنوت صو ير ال سوعد ، أميور ) .بالنسبة لهوم  مهمات ذات قيمة ومعن
107) 
ويعتمد التقويم اإلكترونوي بشوكل أساسوي علو  توويوف المسوتحدثات والبورامج   

والتطبيقوات المتووفرة بالبييوة اإلكترونيوة؛ لتقيوويم جوانوب شخصوية الطالوب: المعرفيووة، 
دانية والمهاريوة، مون خوالل جموع اسوتجاباتس فوي المواقوف، واأنشوطة، والمهوام، والوج

والواجبات، وا ختبارات، وا ستبيانات، ثم تحليلها، وتقييمها، وتقديم الت ذية الراجعة 
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خوالل عمليوة التقوويم  الالزمة لتحسين أدايس، وعالغ جوانب اليعف التي توم كشوفها
 (1022،  هللسامح إبراهيم عوض ا) المستمرة.

 واقع التقويم التربوي في مصر: -0   
يوووووبدي  ،إن العمليوووووة التعليميوووووة التعلميوووووة عمليوووووة إنسوووووانية تفاعليوووووة وتشووووواركية  

بهوووودف الوصووووول إلوووو  أفيوووول تعلووووم ممكوووون  ؛فيهووووا المعلووووم أدوار  الحديثووووة المتنوعووووة
للطوووووالب، وتووووووفير كووووول الفووووورو الممكنوووووة لهوووووم للتفاعووووول ولعوووووب أدوارهوووووم فوووووي هوووووذ  

عمليوووووووووة، كموووووووووا ينب وووووووووي للمعلوووووووووم أن يطبوووووووووق إسوووووووووتراتيجيات التووووووووودريس الحديثوووووووووة، ال
التقويم الووووووووواقعي، بووووووووويسووووووووتخدم إسووووووووتراتيجيات التقووووووووويم الحديثووووووووة، أو مووووووووا يسووووووووم  

موووون أجوووول تحسووووين وتجويوووود التعلوووويم، وبنووووا  جيوووول نشووووط،  ؛وتفعيوووول أدواتووووس المختلفووووة
 (225: 222، و  1022نجد ممدوا سمور الرفوع ، ) .كمشار 
مجوووووال التقوووووويم  يفووووو ةمتخصصووووو ةعلميووووو ةالووووور م مووووون وجوووووود مبسسووووو علووووو و   

ممووووا ة، التعليميوووو ةيووووعف جوانووووب العمليووووأالتقووووويم تووووول  ةن منوومووووأ  إ ؛التربوووووي
والووووودليل موووووا  ،ثوووووار جووووودل ومناقشوووووات مووووون جانوووووب المسووووويولين والمهتموووووين بوووووالتعليمأ

ومووووووا يصوووووواحبها موووووون حوووووووارات  ة،العاموووووو ةيحوووووودك حووووووول نتووووووايج امتحانووووووات الثانويوووووو
التقوووووويم التربووووووي فوووووي  ةت تنتهوووووي كووووول عوووووام بوووووال عايووووود حقيقوووووي لمنووموووووومناقشوووووا

ومووووون  ،العليوووووا التوووووي تقصووووودها ةات العقليووووويدوات والمسوووووتو سووووواليب واأهوووووداف واأاأ
 (1001، عقيل محمود رفاعي)ة: شكاليسباب هذ  اإأ
 ليوووووس ويوووووع إعلووووو  مووووون يسوووووند  ةالمجتموووووع التوووووي تمثووووول يووووو وط حقيقيووووو ةثقافووووو

جوووورا ات تطبيقووووس ا  ذلووووك علوووو  مسووووتوى ا ختبووووار و  وبنووووا   ويوووونعكس ،ا ختبووووار
 .وحت  تقدير الدرجات

 فوووووال التقيووووويم الحقيقووووويا  و  ،تركيوووووز الممارسوووووين علووووو  الجانوووووب المعرفوووووي فقوووووط ، 
 .والتقويم التراكمي ،والتقويم الشامل

  دا  المدرسوووووي التوووووي تقووووويس لتقوووووويم اأ ة؛ومويووووووعي ةدوات علميوووووأفر اعووووودم توووووو
دوات القيووووووووواس للجوانوووووووووب الوجدانيوووووووووة أو أنوووووووووواتج الوووووووووتعلم سووووووووووا  ا ختبوووووووووارات 

 .والمهارية
 ؛ الجانوووووب ةحاديوووووأ دالتقوووووويم التوووووي تعوووووة عووووون عمليووووو ي يووووواب الفكووووور المنوووووووم

 .خرى للمتعلموت فل الجوانب اأ ،تقيس الجانب المعرفي حيك إنها
 (1025، مو ي مصطف  البرجاوي)  ما يلي: عقباتا من هذ  الوأييً   

  نا وا عتماد عل  ثقافس الذاكرةلبة الطابع النوري عل  مناهج. 
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   سوووووتراتيجيات تعتمووووود علووووو  الحفوووووو والتلقوووووين لسووووونوات إاعتمووووواد التووووودريس علووووو
جعلوووووت معلموووووي التوووووي  ةوتركيوووووز ا متحانوووووات علووووو  قيووووواس هوووووذ  القووووودر  ة،طويلووووو

 .ثلي في التدريسها الطريقة الم  أناليوم يستخدمونها عل  
 عووووووواملين فوووووووي الحقووووووول المقووووووواوم للت ييوووووور لووووووودى الكثيووووووورين موووووون ال ةتمركووووووز ثقافووووووو

 .صالا والتطوير عديمة الجدوىالتعليمي مما يجعل عمليات اإ
 ة،والتربويوووو ةوالثقافيوووو ةالوووونمط ا سووووتهالكي فووووي كثيوووور موووون حياتنووووا العلميوووو دةزيووووا 

وعوووووودم  ة،ثوووووور  علوووووو  عمليووووووس التقووووووويم داخوووووول المبسسووووووات التعليميووووووأمووووووا توووووورك م
 لها.وعدد ساعات التقويم ، وجود توازن بين عدد ساعات التدريس

  ً ؛منفصووووول عنهوووووا: بووووول هوووووو ،مووووون عمليوووووة التعلووووويم والوووووتعلم االتقوووووويم لووووويس جوووووز 
 نس يأتي في ال الب بعد عملية التدريس و  يبثر فيها.إحيك 

   ختووووزل فووووي ا ختبووووارات كوسوووويلة رييسووووة أو وحيوووودة لتقووووويم التحصوووويلالتقووووويم ي، 
ختبوووووارات النهاييوووووة   يسوووووتفيد الطالوووووب مووووون نتايجهوووووا فوووووي تحسوووووين مسوووووتوى وا 
 حصيلس.ت
  نتهووووووا  التوووووودريس، و  يكووووووون االطالووووووب   يعلووووووم عوووووون نتيجتووووووس وأدايووووووس إ  بعوووووود

  التوووووي دلووووت نتوووووايج التقوووووويم علووووو المعووووارف أو المهووووواراتعوووووادة تعلوووووم إبمقوووودور  
 تقانها.إعدم 

 كل طالب حسب قدراتس. التي توجسنشطة التقويمية  ياب اأ 
 لتعلم من بعيهم البعض.ل الفرصة الطالب ي  يعط 
 دوات تقويم حقيقية.أاستخدام   التربوية القايمة   تشجع عل السياسة 
 دوات تقويم متنوعة محدودة.أ خبرات المعلمين في استخدام 
 .ثقافة التقويم الحقيقي ليست إيجابية 
 فكوووووار لتبوووووادل الخبووووورات التقويميوووووة واأ علمووووويننشوووووطة المتبادلوووووة بوووووين المقلوووووة اأ

 والتطوير.
 خر.آل التيخم المتزايد للدرجات من عام 
  موووووور مووووون صوووووعوبة ا ختبوووووارات وليوووووا  اأأالمسوووووتمرة مووووون الطوووووالب و  ىالشوووووكاو

المبسسوووووووات   و مويوووووووها وعووووووودم عووووووودالتها مموووووووا يشوووووووكل يووووووو ًطا كبيوووووووًرا علووووووو
  .ات معايير ا ختباريالتعليمية يتجس نحو خفض مستو 

 ةهووووووووم مكونووووووووات المنوومووووووووأحوووووووود أن التقووووووووويم ي عوووووووود أويتيووووووووح ممووووووووا سووووووووبق   
وتشوووووووخيو  ،واليوووووووعف ةعووووووون كشوووووووف موووووووواطن القوووووووو ل يو المسووووووو :فهوووووووو ة،التربويووووووو
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 ةوالتنبووووووووووب بالتهديوووووووووودات والمعوقووووووووووات التووووووووووي تواجووووووووووس العمليوووووووووو ،صووووووووووعوبات الووووووووووتعلم
 .صالا والتطويرإالقرارات با اتخاذ اييً أو  ة،التعليمي

وتقووووويم أدا  المووووتعلم خاصوووووس  ،وتعوووود عمليووووس التقووووويم لووووةدا  المدرسوووووي عامووووة
ومووووووا  ،والممارسووووووين للعموووووول التربووووووويموووووون أهووووووم المشووووووكالت التووووووي تواجووووووس القووووووايمين 

ن يتووووووووفر بهوووووووا أدوات ينب وووووووي أسووووووواليب و أواسوووووووتخدام  ،يووووووورتبط بوووووووس مووووووون عمليوووووووات
حتوووو  تكووووون صووووالحة للقيوووواس والتقووووويم  ؛والمويوووووعية ةالصوووودق والثبووووات والشووووفافي

لتطوووووووير  ةوالجهووووووود الراميوووووو ،وعلوووووو  الوووووور م موووووون تطووووووور الفكوووووور التربوووووووي، التربوووووووي
ن الواقوووووع يكشوووووف عووووون كثيووووور أ  إ ؛المدرسوووويفوووووي المجتموووووع  ةالممارسووووات التقويميووووو

التوووووووي تتعلوووووووق  ةمووووووون العيووووووووب ونوووووووواحي القصوووووووور فوووووووي هوووووووذ  الممارسوووووووات وخاصووووووو
 فالهوووووا الجوانوووووب القيميوووووة ا  و  ة،وتمركزهوووووا حوووووول الجوانوووووب المعرفيووووو طالوووووببتقوووووويم ال

لمواكبووووووووة المت يوووووووورات العالميووووووووة  طووووووووالب؛والسوووووووولوكية والمهووووووووارات اأداييووووووووة لوووووووودى ال
، و 1001،  عقيووووووول محموووووووود رفووووووواعي) لرقمووووووويالمعاصووووووورة فوووووووي يوووووووو  التحوووووووول ا

111) 
 أساليب وأدوات التقويم المناسبة للتحول الرقمي: -3

، المبشوورات الرييسووة لتطووور المجتمووع وتقدمووسموون ت عوود جووودة النوووام التعليمووي 
والموووودخل  ،ولقيوووواس هووووذ  الجووووودة  بوووود موووون أدوات تقووووويم متطووووورة ومتنوعووووة وفعالووووة

 ؛صووالا أسوواليب تقووويم جميووع مكوناتووسإ :هووو ،ليموويصووالا أي نوووام تعالمناسووب إ
 ؛أسوس علميوة صوحيحة  صوالا مويووعية ومبنيوة علوتكون قورارات اإ  وذلك حت
وينب وي أن يوتم  ،ن الطالوب يمثول أحود العناصور الرييسوة فوي النووام التعليمويإحيك 

 جبريولمحمد حمد ).لجميع جوانبس المعرفية والوجدانية والمهارية شاماًل ا تقويمس تقويمً 
 (17، و 1025، 

وموووون المتوقووووع أن يووووبدى التطووووور التكنولوووووجي السووووريع إلوووو  إدخووووال القيوووواس   
والتقيوويم الرقمووي كتقنيووة فاعلووة فووي اإجوورا ات اأساسووية لمسوويرة العمليووة التربويووة فووي 
الموودارس والبوورامج التعليميووة فووي ميووادين تربويووة مختلفووة، وذلووك موون خووالل توويووف 

لتكووووووون قنوووووواة لمسوووووواري تقووووووديم المحتويووووووات ا ختباريووووووة، وتقيوووووويم التقنيووووووات الرقميووووووة؛ 
،  1001،  العزيووز الوودامغ خالوود بوون عبوود)ا سووتجابات الذاتيووة واأدا  اإنشووايي عنهووا 

 (10و
 إل : التقويم المناسبة للتحول الرقمي أنماط ويمكن تقسيم



 طرق التدريس لقسم المناهج الثانىللمؤتمر الدولى  العلوم التربوية/ عدد خاص
 : AAASSC)للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية ) بالتعاون مع الجمعية العربية 

 0207 فبراير 71-71" ةفي ضوء متطلبات اقتصاد المعرف جمستقبل تطوير المناه" 
 

222 

سووطوانات اأقووراو الصوولبة، واأ)مثوول:  ،التقــويم باســتخدام الوســاقط الرقميــة -2
CDs.)... 

 التقويم الشبكي باستخدام شبكة اإلنترنت. -0
فووي تقووويم  التووي يمكوون أن تسوواعد المعلمووين يلكترونووتقووويم اإالأسوواليب وموون  
أسوووولوب و المتنوعووووة،  والمهووووام ،المشووووروعات، التحصوووويليةا ختبووووارات  :بهوووومالط أدا 
البورتفوليووووووووو ، و كمووووووووياسووووووووة الحالووووووووة، وبطاقووووووووات المالحوووووووووة، وسووووووووجل اأدا  التر ادر 

Portfolio ، سووووجل التقوووودير الوصووووفي وRubric برهووووامي عبوووود). جعووووةا، وقوووووايم المر 
 (247، و 1022،  عبد الجيد يوسف السيد براهيم،إ عمداية محمد الحميد ز لول،

 ومن أدوات التقويم اإلكتروني التي يفيل استخدامها بشكل متكامل ما يلي: 
 اختبارات الل ة اإلكترونية. -
 .(e- Portfolio)الملف اإلكتروني  -
 .(Computer-Based Tests)ا ختبارات المحوسبة  -
 . (CAT)ا ختبارات الموايمة المحوسبة  -
 .(Computerized Item Bank)تكوين بنوك اأسيلة اإلكترونية  -

ووعوووووويهم  ،سووووووتراتيجيات التقووووووويم الحووووووديك وأدواتووووووسإاسووووووتخدام المعلمووووووين إن   
ا واقعًيووووووا موووووون إجوووووورا ات يجعوووووول تقووووووويمهم للعمليووووووة التعليميووووووة تقويًمووووووبمووووووا يتيوووووومنس 

؛ طووووووالبتهييووووووة فوووووورو تعلووووووم متعووووووددة لل  ممووووووا يجعلهووووووم أكثوووووور قوووووودرة علوووووو ؛احقيقًيوووووو
واإبوووداع فوووي نشووواطات الوووتعلم التوووي  إوهوووار موووا لوووديهم مووون مهوووارات تفكيووور عليوووا،

 (5و  ،1022، حسن الجليدي).حل المشكالت  يبدونها والقدرة عل
ثر أويبثر ويت ة،طار المدرسإالتقويم الحديك بالمجتمع الذي يقع خارغ ط ويرتب

ن إحيووووك  ؛التربويووووة والتعليميووووة وذلووووك بتفعيوووول دور كوووول منهمووووا ةبمخرجووووات العمليوووو
وتسوووتثمر  ،وتحقوووق طموحاتوووس، حاجاتوووس يشوووعاع للمجتموووع تلبووو المدرسوووة ت عووود مصووودر

بويووة والتعليميووة موود لووذلك يجووب علوو  القووايمين علوو  المبسسووات التر يووس، بناأطاقووات 
وتقوديم ت ذيوة راجعوة عون مخرجوات الوتعلم  جسور التواصول بوين المدرسوة والمجتموع،

والتعووواون بوووين المدرسوووة ، وتقوووويم العمووول التربووووي والتعليموووي بشوووكل مسوووتمر، والتعلووويم
والمبسسوووات  ةبوووين البيوووت والمدرسووو ةتكامليووو ةجيووود ةنشوووا  عالقوووا إوأيًيووو، والمجتموووع

ويوووتم ذلوووك مووون خوووالل تفعيووول التقوووويم بمعنوووا  الشوووامل  ،المجتموووعو  ةوالتعليميووو ةالتربويووو
ي نوووووام تعليمووووي فووووي معووووزل عوووون هووووذا الحووووراك أن يبقوووو  أفووووال يجووووب  ،والمتكاموووول
 ؛ن ي ووض البصوور عوون انتقووادات المجتمووع الخووارجي وسوووق العموولأو أ ،ا جتموواعي
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 المنتج التعليمي وتقويموس لوتعلم عصوري نووعي ةوذلك أنس هو المحك الصريح لجود
، )صوالا بون ردود الحوارثي. ي والذي يسم  بعصر التحوول الرقمويمهاري تقني رقم

 (11: 10، و1002
 متطلبات استخدام أساليب التقويم الرقمية في التعليم: -4

ويوع خطوة  ستخدام أسواليب التقوويم الرقميوة فوي التعلويميعد المطلب اأول   
التحوووول الرقموووي، ومعرفوووة كووول مووون المعلوووم وربيوووة وايوووحة المعوووالم؛ ليووومان جوووودة 

والمتعلم أدوار ، وتشجيعس عل  توويف المستحدثات والبرامج التكنولوجية المختلفوة 
 في عملية التقويم.

كما يتطلب التحول الرقمي في أسواليب التقوويم وأدواتوس تكووين صوورة وايوحة  
لتعليميوة، وقوودرتها علوو  عون واقووع اأدوات والوسوايل التكنولوجيووة المتووفرة للمبسسووة ا

 الوصول إل  مصادر المعرفة والمعلومات، وا ستفادة من التكنولوجيا المتاحة.
، ويوتم لتحوولهوذا امعرفوة مودى ا سوتعداد ل فالتحول الرقمي فوي التعلويم يتطلوب

ى لوود E-Readinessلكترونووي اإ توووافر أسووس ومعووايير ا سووتعداد ذلووك موون خووالل:
هوي: ، عناصور رييسوة يمكن أن يقواس مون خوالل خمسوة ، والذيالمبسسة التعليمية

وخصوصوووووووية  س الموووووووال البشوووووووري، أمووووووونأر  لكترونيوووووووة،البنيوووووووة التحتيوووووووة، القيوووووووادة اإ
 (105، و1010،  نيعمرو جالل الد). ييةاالمعلومات، بيية العمل ا فتر 

باإيافة إل  ما سبق يجب توفير الدعم المالي والتمويل الالزم؛ لتنفيوذ هوذا   
لتحول الرقمي، مع وجوود إطوار قوانوني وتشوريعي يونوم عمليوة التحوول الرقموي فوي ا

 التعليم وعمليات التقويم المتيمنة بس.
 تقويم المرحلة الثانوية في مصر نموذًجا: -5  

أنووس يمثوول  ؛العموود الفقووري للعمليووة التعليميوة نزلووةالتعلوويم الثوانوي العووام بم يعود 
عوداد إأهميتس فوي   لإيافة باإ ،ساسي والتعليم العاليليم اأبين التع  طمكانة وس  
 .لمواجهة الحياة ؛الطالب

خيوووورة ت ييوووورات جوهريووووة فووووي مجووووال التقووووويم التربوووووي شووووهدت السوووونوات اأوقوووود 
فقود رفوض التربويوون ، ثقافوة "التقيويم"  لوإووصفت بأنها تحول من ثقافة "ا ختبار " 

داة لقياس وتقويم المعارف التي أالتقليدية التي كانت  ا ختبارات  ا عتماد كلية عل
شوووهادات تلحقهوووم بالمبسسوووات التعليميوووة   بهووودف الحصوووول علووو ؛اكتسوووبها الطوووالب

وبصودور  ،لوديهم ىخور و مبسسات العمل دون ا هتموام بجوانوب النموو اأأ ى،خر اأ
 – 1007/ 1002وثيقووووة اإسووووتراتيجية القوميووووة إصووووالا التعلوووويم قبوووول الجووووامعي )
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ثالك   لإتم تصنيفها  ا إصالحًياعشر برنامجً   ( والتي تيمنت اثن1022/1021
ت التعليميوة يااختصت المجموعة الثالثة منها بالبرامج الخاصة بالمسوتو  ،مجموعات
 ،1021، ف )منال رفعت مصوط. تحديك التعليم الثانوي في مصر: ومنها ،المختلفة

 (102و
ومووع كوول محوواو ت التطوووير والمشوواريع التووي تبنتهووا وزارات التعلوويم المتعاقبووة  

يمكوون موون خاللهووا  ىخوور أدوات أسوواليب و أدخووال ا  و ، لةخووذ بووالتقويم بمفهومووس الشووامل
وموا  اإنجواز،من ذلك اسوتخدام ملوف و في المراحل الدراسية المختلفة  طالبتقويم ال

ذ  المحاو ت كانوت الممارسوات الفعليوة ومع كل ه ،طلق عليس نوام التقويم الشاملأ
طوووراف العمليوووة التعليميوووة با متحانوووات التحريريوووة كوسووويلة أتبكووود تشوووبك كثيووور مووون 

موودى سوونوات امتوودت موون   وعلوو ،موثوووق فووي نتايجهووا فووي تقووويم التحصوويل الدراسووي
كانوت وزارة التربيوة والتعلويم  1002عوام   ات من القرن المايي وحتويوايل التسعينأ

وراق ا متحانيوة  متحانوات الثانويوة المركز القوومي لالمتحانوات بتقوويم اأ  لإتعهد 
موور لووم أا لكوون اوزارة التربيووة والتعلوويم يومًيوو إلوو ويرفووع تقريوور نتووايج التقووويم  ،العامووة

  لإلهذا وهرت الحاجة  ؛من ا متحانات ىهذا النحو مع زيادة الشكاو   يستمر عل
داة يمكون أبنوا    لوا  و ، لجودة ا متحانات وعودالتهاتحديد معايير علمية متفق عليها 

.  وتحديوود درجووة توافقهووا مووع المعووايير العلميووة ،وراق ا متحانيووةموون خاللهووا تقووويم اأ
 (21، و 1021، )من  إبراهيم اللبودي

يكشووف نوووام التقووويم السووابق لمرحلووة الثانويووة العامووة فووي مصوور عوون كارثووة و  
جابووة مهووارة اإ  التوودريب علوو  يعتموود الطووالب علوو كحيوو ؛حقيقيووة للتعلوويم فووي مصوور

 ةسوون ةسوويلة خمووس عشوور أن يتوودرب الطالووب عوون أذ يكفووي إ ،سوويلة ا متحانوواتأعوون 
 ،ي امتحووان عمووا احتوتووس امتحانووات السوونوات المايوويةأوبالتووالي لوون يخوورغ  ،ميووت

ن يكوووون هوووذا أدرجوووات عاليوووة دون   ن يحصووول الطالوووب علوووأوبالتوووالي مووون الممكووون 
 ( 447، و1021، عفاف محمد جايل) نس تعلم بدرجة عاليةأ  عل امبشرً 

 1021استحداك نوام جديد عوام بومن هنا وهر اهتمام وزارة التربية والتعليم 
وهوووذا النووووام لوووم يوووتم  ؛ Bookletوهوووو موووا يطلوووق عليوووس اسوووم البوكليوووت  1022/

 )تومواس( :مثول ،ليس عدد من التربويين منوذ زمون مواض  إنما دعا ا  ا و استحداثس مبخرً 
Thomas M. Haladyna, 2002) (  ن هنواك العديود أ  لوأشار إالذي  2272عام

سوويلة المويووعية والتووي تختلوف فووي اأ  سوواليب تقيويم الطووالب التوي تعتموود علوأمون 
ن تقوويس بهووا القوودرات العقليووة المختلفووة للطووالب أبحيووك تسووتطيع  ؛تها العقليووةيامسووتو 
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سوويلة أو  –سوويلة الصووواب والخطووأ أو  –ر موون متعوودد سوويلة )كا ختيووامووع تنوووع فووي اأ
سويلة العديود وويوع لهوذ  اأ ،كمال(سيلة اإأو  –والمزاوجة  –عمدة التوصيل من اأ

 منها:  ،من الشروط
  ة.واحد ةعقلي ومهارةمحدد  ىن يعكس كل سبال محتو أ -2
 .الرأي  عل ةسيلة المبسستجنب اأ -1
  .ماليية صحيحةا  كبيرة و استعمال قواعد نحوية وعالمات ترقيم وحروف  -1
 .و  ير(أ)   :مثل ،عدم استخدام كلمات النفي بالسبال -4
  اأسيلة.استخدام مفردات بسيطة  ير مركبة عند صيا ة  -5
 .جابة الصحيحةدلة لإلعطا  اأإتجنب  -1

نهوا  وواهرة ال وت وتسوريب إنووام يهودف  :هوو،  Bookletونظام البوكليت 
سووويلة ا متحانوووات فوووي السووونوات أهرة تسوووريب ا متحانوووات خاصوووة بعووود انتشوووار ووووا

مرحلوة   وسايل التواصل ا جتماعي، وهذا النووام توم تطبيقوس علومن خالل السابقة 
تقووووم بووودمج ورقوووة  آليوووة :بأنوووس ،عووورفوي   ،دبوووي والعلمووويالثانويوووة العاموووة بشوووعبتيها اأ

جابووووات إسوووويلة ن تتطلووووب اأأ  علوووو، جابووووة فووووي كراسووووة واحوووودةسوووويلة مووووع ورقووووة اإاأ
  لوإ 40، ويتيمن ا متحان الواحود مون )سطورتصرة في حدود سطرين لثالثة مخ
هوم أومون  ،وصح وخطأ موع التعليول ،سيلة ا ختيار من متعددأ :تشمل ،(سباً   10

 تي:مميزات نوام البوكليت اآل
 والقيووا   ،كترونوويلوال ووت اإ ،ووواهرة تسووريب ا متحانووات  يهوودف للقيووا  علوو

س فووو  اأسووواس يعتمووود علووو  فكووورة دموووج ورقوووة أنووو؛ الووودروس الخصوصوووية  علووو
نموواذغ مختلفووة لكوول ( 4) مووع طباعووة، فووي ورقووة واحوودة ةوورقووة اإجابوو اأسوويلة

وتووزيعهم علو  الطوالب بالطريقوة  ،خوركل نمووذغ مونهم يختلوف عون اآل ،مادة
 .تناسب تلك الفكرة يالت

 10سويلة البوكليوت عبوارة عون أحيوك كانوت  ؛سويلةجابوة وحول اأيسهل عملية اإ 
 شووكل والحوول فووي نفووس الكراسووة مووع ت ييوور ،سوويلة اختياريووة وصووواب وخطووأأ %
 ة أو نموذغ.سيلة حسب كل مجموعترتيب اأو 

  وتوووفير المويوووعية فووي  ،سوويلةجابووة واأقلووة تشووتت المصووحح مووا بووين ورقتووي اإ
تولمات الثانوية العاموة   وهذا يقيي عل ؛تقدير الدرجات بين جميع الطالب

 .بنسبة كبيرة
 حقق مبدأ تكافب الفرو بين الطالبت.  
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 الفهم والتذكر  سيلة علتعتمد اأ. 
 للتدريب عليها ؛موقع الوزارة  توفير نماذغ لالمتحانات عل. 

 1010ا بحسب موا جوا  فوي المحوور الخواو بوالتعليم فوي ربيوة مصور ومبخرً 
  يورورة التركيوز علو: هوو، نس مون يومن تحوديات منووموة التعلويم فوي مصورأكد أ

دوات التكنولوجيوا الحديثوة والمتطوورة فوي ا رتقوا  أواسوتخدام ، وليس "التعليم""التعلم "
ا وويووع نوووام للتقيوويم الوودوري لمسووتوى الطالووب اسووتنادً ، دوات التعليميووة المختلفووةبوواأ

المحوووور السوووابع التعلووويم " 1010)الربيوووة اإسوووتراتيجية للتعلووويم  المعوووايير العالميوووة  لوووإ
 (241، و 1010، والتدريب"
/ 1021بوودأت فووي عووام )فقوود دموواغ جهوواز التابلووت بالموودارس إفكوورة أمووا عوون  
علون مشوروع التعلويم التفواعلي، أبراهيم  نيم " و إسبق "( مع وزير التعليم اأم 1021

وكووان الهوودف منووس اسووتبدال الكتوواب المدرسووي بجهوواز التابلووت، ومووع الت ييوور الوووزاري 
" الوووزارة بوودأ فووي تعموويم الفكوورة بووو النصوورأمحمووود " ي( وتووولم1024/  1021لعووام )

وكووان ا قتصووار ، محافوووات سووت ول والثوواني الثووانوي فوويطووالب الصووفين اأ  علوو
قلوووة الكثافوووة فوووي فصوووول هوووذ  المحافووووات، ووقتهوووا لوووم توجووود أي   لوووإا علووويهم راجًعووو

نهووا سوووف توووزع أومووع بوود  تطبيووق المشووروع ذكوورت الوووزارة   ،ولوومعووايير للتجربووة اأ
عوون  ن يصووبح التابلووت بوودياًل أو  ،الطووالب والمعلمووين  لووف جهوواز تابلووت علووأ( 150)

ولكون موع ، فوي البنيوة التحتيوة تبسبب مشكال ؛الكتاب المدرسي ولم تستمر التجربة
 ى،ر أخوو( عووادت فكورة تطبيووق التجربووة موورة 1025/1022) ""الهاللووي الشووربيني توولي

صوالا إموور بيورورة اأوليوا  أت بسبب صيحا ؛رامما ي    ور علمولكن لم تسر اأ
 ،جهزة التابلت من الطوالبأسترداد افطالب الوزير ب ،وً  أالعملية التعليمية  تمشكال

مع الوزير الحالي "طارق شوقي " فأعلن البود  التودريجي  ىخر أثم عادت الفكرة مرة 
وذلووك موون خووالل البوود  فووي توزيووع مليووون جهوواز  فووي خطووة رقمنووة المنوواهج التعليميووة

كخطووة تجريبيووة ابتوودا  موون العووام  الثووانويول طووالب الصووف اأ  لووت تعليمووي علووتاب
طووالب الموودارس الحكوميووة   جهووزة علوووقوود تووم توزيووع اأ، 1022/ 1027الدراسووي 

  بحيووك يكووون التقيوويم علوو ؛لنووت الدولووة عوون تعووديل نوووام الثانويووة العامووةأعو  ا،مجاًنوو
مدار السنوات   الب علثالك سنوات عن طريق عدد من ا متحانات يخويها الط

بنسووووب   علوووسووواس الووودرجات اأأ  ويوووتم احتسووواب المجمووووع التراكمووووي علووو ،الثالثوووة
حيووووك سوووويبدي  ؛دايهووووم لجميووووع ا متحانوووواتأحيووووور الطووووالب و  :تيوووومن ،تدريجيووووة
امتحانوات مون حيوك  4فيول أيختار منهوا  ،في الثالك سنوات اامتحانً  12الطالب 
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 ،للتعووويض ؛كثوور موون فرصووة للطووالبأح مووا يتووي: وهووو، الوودرجات التووي حصوول عليهووا
لقيوواس  ؛بووداعالفكوور والتحليوول واإ  وتعتموود هووذ  ا متحانووات فووي النوووام الجديوود علوو

مسوووتوى   ولووون تكوووون ا متحانوووات قوميوووة علووو ،المهوووارات الفكريوووة والمعرفيوووة للطالوووب
ن تمتحن طالبها في التوقيت الوذي يناسوبها لمنوع ال وت أالجمهورية بل لكل مدرسة 

 .(450، و1022)من  محمد السيد الحرون، ب يوالتسر 
مصوور نحووو حلووول إبداعيووة  يفووي مووبتمر التعلوويم فوووقوود اقتوورا سووامح إبووراهيم  

المتعوارف عليوس فو   يالتقليود مون الشوكلنوام الثانوية العامة فكرة تطوير ( 1022)
يحصووول عليهوووا  يليحووول محلوووس نووووام النقووواط التراكميوووة التووو ي،نووووام التعلووويم المصووور 

، علوو  أن توووزع هووذ  النقوواط علوو  مختلووف المووواد الدراسووية العلميووة واأدبيووة، الووبالط
 بما يبهل الطالب للتقدم إل  الكليات المختلفة حسب تخصصاتها.

الجديودة التوي ع رفوت  التعليم تطبيق منوومةبوزارة التربية والتعليم وقد قامت   
، الووذي 1022/ 1027الدراسووي  العووامبدايووة موون  "ونوووام التابلووت بووو"النوام التراكمووي

وأخوذ متوسوطهم  ،يتلخو فوي جموع درجوات سونوات الدراسوة لطوالب الثانويوة العاموة
 القديم.الثانوية العامة نوام وذلك للقيا  عل   ؛كمجموع لدخول الجامعة

؛ للنووام السوابق اسطحيً  ايمثل ت يرً  للثانوية العامة لنوام الجديد ير أن هذا ا 
فووي  حقيقوويلطووالب دون ت ييوور ا اختبووار وتقيوويميوور نمووط يت  لوو حيووك اقتصوور فقووط ع

ستراتيجياتالمناهج أو  والطوالب  هوا المعلموونالتدريس التقليدية التي اعتاد طرايق وا 
 .طويلة منذ سنوات

قود يوقوف أو  في التقويم التربوي في مصر التحول الرقميو  يمكن الزعم أن  
 نفووي الوودروستاإلكترونيووة    تبوواراتة؛ فا خالوودروس الخصوصووي مشووكلة يحوود موون

الخصوصية، بل بالعكس سوف تزداد؛ حيك لم يتم تدريب الطالب عليها، أما عون 
مهمووا  حتوو  تخيلووس،  يمكوون سوووف يحوول محوول المعلووم، فهووذا التابلووت  ا عتقوواد بووأن

 .من محتوى علمي عل  هذا التابلت ويع
 تي: في اآلكن تلخيصها ، فيميجابيات وسلبيات التقويم الرقميأما عن إ  

 :(44، و 1001عبد العزيز الدامغ ، خالد بن ) يجابيات التقويم الرقميإ
 التحصوويل المعرفووي قيوواس وتنميووة   لووإيووافة ليتيوومن باإ ؛توسوويع دايوورة التقووويم

  .دوات مناسبةأستخدام االمهارات والميول وا تجاهات العلمية ب
  ات القياس وثباتهادو أارتفاع في درجة بعض جوانب صدق. 
 قلة الحاجة لعمليات الطباعة والتصوير. 
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 قصرأدا  الوقت المست رق لة. 
 النتايج  الدقة المتناهية في التقييم ورصد النتايج وسرعة الحصول عل. 
 مويوعية وعدالة التقييم. 
 ًيا.دخال الدرجات يدو قلة عدد العاملين؛ فليس هناك حاجة إ 
  سيلةات اأينواع متعددة من مستو أتقديم. 
 سيلةو صور متحركة لةأمكانية تقديم صوت إ. 
 جابة ولم يتم اإتركت والتي نها جابة عسيلة التي تم اإعطا  معلومات عن اأإ

 عنها.
 سووتعمال نتووايج التقووويم فووي توجيووس الووتعلم اتوثيووق العالقووة بووين التوودريس والتقووويم ب

 .التعليم والتعلموكذلك تعزيز دور المتعلم في تقويم نشاطات  ،وتطوير 
 سيلةالحد من حا ت تسرب اأ.  
 حوودة ولوويس   داة ا ختباريووة لمسووتوى كوول فوورد علوواأ ىن يتوجووس محتووو أمكانيووة إ

  .لمستوى الجماعة
 التقارير المختلفة  سهولة ودقة الحصول عل. 

، و  1010، أميورة بنوت صو ير ال سوعد) سلبيات التقويم الرقميأما عن   
122): 
وبالتوووالي فإنهووووا  ، ختبوووارات المويوووووعية الجيووودة يتطلووووب مهوووارة وتوووودريًباعوووداد اإ -

 .تستهلك وقًتا طوياًل 
 .قياس المهارات العليا أمر صعب في ا ختبارات المويوعية -
 .ثنا  ا ختباراتأعطال لتجنب اأ ؛جهزة الكمبيوتر والبرامج بدقةأيجب مراقبة  -
 .ا المعلوماتيحتاغ الطالب مهارات وخبرة كافية في تكنولوجي -
دارة   التوودريب علووو  لووإيحتوواغ المعلووم  - التقيوويم ومهووارات تكنولوجيووا المعلوموووات وا 

 .ا متحانات
ن، فريووووق يكوووواديمي)اأموووون  ختبوووواراتطووووراف المعنيووووة با ن تكووووون كوووول اأأيجووووب  -

  .ن( ذات تنويم عاليداريالدعم، خدمات الكمبيوتر، واإ
 :رفي مص التقويم بنظام التابلتوسلبيات معوقات 

 لتابلوووت،ل زارة التربيوووة والتعلووويمو  شووورا علووو  الكبيووور اإنفووواق  مووون أبووورز السووولبيات -
وتوزيعووس علوو  الطووالب مجاًنووا، بتبريوور التحووول موون التقووويم التقليوودي إلوو  التقووويم 

، مثووول: اختبوووار الدوليوووة فا ختبوووارات ،اإلكترونًيووو ا ختبوووارصوووبح ي الرقموووي؛ لكوووي
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IGCSE فوووي المنووموووة جهووواز إلكترونوووي طالوووب تسووولم كووول   يوووتم مووون خاللهوووا 
نما، و  تفعل ذلك أي دولة تتطبق مثل هذ  لوحي )تابلت(   فتيك ا ختبارات، وا 

أن يتم تسوجيل الودخول عون طريوق بيانوات الطالوب علو  جهواز كمبيووتر داخول ب
تصوووير أوراق توووفير تكوواليف ا ختبووارات، فمووا يقووال عوون لجنووة مخصصووة لهووذ  

سوووف تتكلووف الدولووة أكبوور منووس بتوزيووع التابلووت  قبووة،والمكافوو ت والمرا ا ختبووارات
مجاًنووووا، باإيووووافة إلوووو  يوووورورة وجووووود لجووووان خاصووووة لالختبووووارات وبهووووا أيًيووووا 

 مراقبون.
، مثول: بنوام العمل اإلكترونيترتبط بجودة صناعة التابلت، و مشكالت تقنية   -

لوو  وسووريعة التلووف، باإيووافة إ مكانووات،اإ ةفي، ويووعبطييووة التابلووت أجهووزة نأ
يووعف البنيووة التحتيووة لشووبكة ا نترنووت سوووا  بالموودارس أو خارجهووا، فوودايًما مووا 

 "السيستم واقع". نسمع شكوى الطالب بأن
أو استخدام الطالب التابلت في أ راض وسرقة بياناتهم،  الطالباختراق أجهزة  -

 يووور تعليميوووة، وقووود توووم اإعوووالن عووون كثيووور مووون هوووذ  الحوووا ت داخووول المووودارس 
 نفسها. 

جهواز  إذا  الا  قطع  يار أسوعار التابلوت، إذ أن الطالوب يتحمول نفقوة إصو ال -
 ذاإا ا مبخرً جنيهً  4500تعطل؛ كما أن الوزير فرض عل  الطالب  رامة قدرها 

 (12، و  1022،  محمود الرامي). و فقد  أي سببأتلف جهاز  أو سرق منس 
هموال الجوانووب المهاريوة  - والوجدانيووة التوي يجووب التركيوز علوو  الجانوب المعرفووي وا 

 تقويمها لدى الطالب. 
عل  ويع ا ختبارات اإلكترونيوة وتطبيقهوا علو  علمين ملاعدم تدريب وتأهيل  -

 الطالب.
 اإلكترونيوووة با ختبوووارات المتيووومنةطوووالب علووو  نوعيوووة اأسووويلة العووودم تووودريب  -

 بالشكل الكافي.
التوي لفلسوفة سوتخدمة لالمتودريس الق ايووطر الحالية دراسية المناهج ال مسايرةعدم  -

 يقوم عليها التقويم اإلكتروني.
  .إل  تطويرهاالمستمر يعف البنية التحتية؛ ر م السعي  -
الوووذي يمكووون أن  ىبنوووك المعرفوووة المصوووري، إذ أن المحتوووو  نمطيوووة المحتووووى فوووي -

 ،Pdfيقتصوور علوو  وجووود الكتووب الدراسووية بصووي ة  يسووتفيد منووس طووالب الثووانوي
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الووودروس فوووي بعوووض الموووواد ولووويس كلهوووا؛ حيوووك لوووبعض  فيوووديوالمقووواطع بعوووض و 
 تتسم با حترافية أو اإبداع التربوي.   تقليدية شرا الدروس بطريقة تتناول

نووام التقوويم بالمرحلوة الثانويوة فوي اعتقواد البواحثين الوذين إن تطوير  :خاتمة 
أعودوا هووذ  الورقوة البحثيووة، يمكون أن يوصووف بووالتطوير الشوكلي الووذي لوم يصوول إلوو  
الجوهر والميمون؛ حيك يجب توثيق العالقة الرقمية بين عملية التدريس والتقويم، 
باستخدام نتايج التقويم في توجيس الممارسات التعليمية، مع عدم إ فال دور المعلم، 
ودور اأنشووطة التعليميووة الحقيقيووة والواقعيووة التووي يجووب أن يقوووم بهووا الطووالب، ممووا 

كأحووود مسوووتويات  -لتشووومل باإيوووافة إلووو  التوووذكر يمكووون مووون توسووويع دايووورة التقوووويم 
قيووواس وتقوووويم المهوووارات العمليوووة والقووويم وا تجاهوووات  -التحصووويل المعرفوووي وأبسوووطها

 الوجدانية.
قويوة البنيوة التحتيوة وت ،تطوير نوم ا تصوا ت التكنولوجيوة الحديثوةكما يجب 

نشا  مركز ، التكنولوجية  رس والجامعات أيًيا.المدا اإلكترونية في ا ختباراتوا 
هوووو: أن التحوووول الرقموووي فوووي التعلووويم عموًموووا  ا يجوووب تأكيووود ،مووووفوووي نهايوووة اأمووور 

والتقووويم خصوًصوووا أموور  بووود منووس، فهوووو يووروري وفوووي  ايووة اأهميوووة فووي المرحلوووة 
، ولكوون كثيوور موون المشووكالت التووي تواجووس العمليووة التعليميووة فووي مصوور حوولل الراهنووة؛

وسيلة وليس  ة الحديثةاإلكتروني واأدواتتكنولوجيا الخدام استيجب اإشارة إل  أن 
، وسيلة يجب توويفهوا لخدموة اأهوداف التعليميوة؛ للحصوول علو   اية في حد ذاتس
 نتايج أكثر فاعلية.
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 المراجع
 المراجع بالل ة العربية: -أولً 

لل ووووة . مجمووووع ا4. ط2(. المعجووووم الوسوووويط. مجلوووود1004) إبووووراهيم أنوووويس وأخوووورون
 .العربية. مكتبة الشروق الدولية

لكترونوي للطالبوات مون مدى فعالية التقوويم اإ: (1010أميرة بنت ص ير ال سعد )
. نجووووران ينووووةوجهوووة نووووور المعلمووووات فووووي المرحلووووة المتوسووووطة والثانويووووة بمد

 .الموووبتمر الووودولي ا فترايوووي لمسوووتقبل التعلووويم الرقموووي فوووي الووووطن العربوووي
 (.112- 107. )و 1مج . الطايف

م تقهقور أالتحوول لعصور التعلويم الرقموي تقودم معرفوي : (1021ميمة سميح الزين )أ
 (.14- 2. )و مركز جيل البحك العلمي. منهجي

 عبوووود الجيوووود إبووووراهيم، يوسووووف السوووويد الحميوووود ز لووووول، عمدايووووة محموووود عبوووود يبرهووووام
فاعليووة موديووول رقمووي فووي تنميووة مهووارات التقووويم الصووفي لوودى  :(1022)

ة التعلوويم التجوواري بكليووة التجوواري. مجلووة كليووة التربيووة، جامعووة طووالب شووعب
 (.211 – 215 )و ،1، ع 22كلية التربية، مج  -كفر الشيخ

تصووور مقتوورا لتطوووير أسوواليب التقووويم التربوووي موون وجهووة (: 1022حسوون الجليوودي)
نور أعيا  هيية التدريس. قسوم الل وة العربيوة بجامعوة الجووف فوي يوو  

للتقووويم التربوووي. مجلووة جامعووة أم القوورى للعلوووم التربويووة  التوجهووات الحديثووة
 (.2(. العدد)22والنفسية. المجلد)

الدار . معجم المصطلحات التربوية والنفسية :(1001، زينب النجار )ةحسن شحات
 .القاهرة. المصرية اللبنانية

 .علميالمستقبل الرقمي في القياس والتقييم ال :(1001خالد بن عبد العزيز الدامغ )
 - 11. )و (1). العوودد21مووج  .سووكندريةجامعووة اإ. مجلووة كليووة التربيووة

52.) 
: )المحوووور السوووابع التعلووويم والتووودريب(. الناشووور 1010الربيوووة اإسوووتراتيجية للتعلووويم 

 الهيية العامة لالستعالمات.
(: تصوووور مقتووورا لتطووووير نووووام الثانويوووة العاموووة 1022) سوووامح إبوووراهيم عووووض اهلل

التقووويم الشووامل. مووبتمر التعلوويم فووي مصوور نحووو حلووول بمصوور فوو  يووو  
 .م1022-5-7إبداعية. جامعة القاهرة. مبسسة أخبار اليوم. 
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تطوووير التقوووويم التربوووي الشوووامل بووالتعليم قبووول  :(1022شوويما  عبووود البووديع محمووود )
رسووووالة  .جنبيووووةالجووووامعي فووووي مصوووور فووووي يووووو  خبوووورات بعووووض الوووودول اأ

 (.111- 2. )و التربية كلية ،جامعة كفر الشيخ. ماجستير
وزارة . التطبيق  لإالتقويم المستمر من النورية  :(1002صالا بن ردود الحارثي)
 .السعودية. التربية والتعليم
 صوووالا التعلووويم الثوووانوي العوووام فوووي مصووور:ربيوووة إ: (1021عفووواف محمووود جايووول )

 المركوز .الواقع والمستقبل المأمول في يو  التوجهوات التنمويوة المسوتهدفة
 .(205). العدد11مج . العربي للتعليم والتنمية

. التقووويم التربوووي فووي مدراسوونا بووين الواقووع والمووأمول (.1001عقيوول محمووود رفوواعي)
 اردولالستشارات العلمية وتنمية الم بيةرسسة العبالم .مجلة عوالم التربيوة

 2مجية. رالبش
 -عووات جام -دور المبسسووات )موودارس :(1010)عووالم  أحموود نيالوود عموورو جووالل

مجتموووع مووودني( فوووي دعوووم التحوووول الرقموووي للمعلوووم / الموووتعلم. دراسوووات فوووي 
مركووز تطوووير التعلوويم  ،كليووة التربيووة ،التعلوويم الجووامعي. جامعووة عووين شوومس

 (.122- 102 ر. )و. يناي41الجامعي. ع 
توجهوووات حديثوووة فوووي قيووواس وتقوووويم الطوووالب ومووودى : (1025محمووود حمووود جبريووول)

ن آجامعوووة القووور ". "أفووواق تربويوووة ليوووة التربيوووةمجلوووة ك. تطبيقهوووا فوووي السوووودان
 .سالميةالكريم والعلوم اإ

طوالب الصوف   لكترونيوة وانعكاسواتها علومتحانات اإا : (1022محمود الرامي )
 14. )و (12). العووددالمركووز العربووي للبحوووك والدراسووات .ول الثووانوياأ
- 22.) 

جودار . تودريس المعاصورةطرايوق وأسواليب ال: (1001محمود سلمان داود الربيعوي )
 .دنر اأ. عمان. للكتاب العالمي النشر والتوزيع

التقووويم التربوووي الشووامل بالمدرسووة الثانويووة العامووة  :(1021)  منووال رفعووت مصووطف
 .يوو  بعووض التحوديات المعاصورة )سويناريوهات مقترحووة(  فوي مصور علو
و .)1 . موووج(247). العوووددكليوووة التربيوووة زهووور،جامعوووة اأ. مجلوووة التربيوووة

101 - 152.) 
تطووووير امتحانوووات الثانويوووة العاموووة فوووي مصووور فوووي : (1021بوووراهيم اللبوووودي)إ  منووو

الجمعيوووة المصووورية . داة موحووودة لتقوووويم جوووودة ا ختبوووارات وعووودالتهاأيوووو  
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. (271)العودد .جامعوة عوين شومس. كليوة التربيوة. للمناهج وطرق التدريس
 (.214- 22)و 

متطلبووات التحووول الرقمووي  :(1022ة )محموود السوويد الحوورون، علووي علووي عطووو   منوو
جامعووة  .مجلووة كليووة التربيووة. فووي موودارس التعلوويم الثووانوي العووام فووي مصوور

 (.427 - 412. )و (210). العدد10مج  .بنها
 .معيقوووات التقوووويم التربووووي ويووورورة التطووووير: (1025البرجووواوي)  موووو ي مصوووطف

 :من موقع 12/21/1022استرجعت بتاريخ 
 https://www.alukah.net/social/0/86210/#_ftn3 

سوووتراتيجيات التووودريس وأسووواليب التقوووويم فوووي : إ(1022) نجووود ممووودوا سووومور الرفووووع
وزارة  .إدارة التخطيط والبحك التربووي .مجلة رسالة معلم. العملية التعليمية
 .(1، 2) العدد. (51مج). التربية والتعليم

 :اإلنجليزيةالمراجع بالل ة  -ثانًيا
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