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املكدةة:
يعػػد ا نترنػػت ػػف اإلػػـ ا ناػػكزات ايت ن ي ايػ ايتػ يشػػهدإلك ايع ػػر اي ػػكي دهػ ت ػػدـ
ا نسكني بق ة انتشكرإلك اتسكعهك

فكءة تقدي هك يل عل ػكت،

اي اػػكؿ ايترب ػ ق ،يقػػدرتهك علػػب ت ػ دير بيي ػ تعلػػـ أري ػ

ك ػ بعػػد اف بػػدات ت ػػذ

اي ؤسسػػكت ايتعلي ي ػ يل سػػكعدة د ػ ايشػػرح ا يعػػكح،
سك

األد كر ايتفكعؿ ع ايعكيـ اي كرا

ػك تػزداد تتعػكظـ اإل يتهػك دػ
كنهػػك د ػ

ػػك تعتبػػر سػػيل ينقػػؿ تبػػكدؿ ا راء

يألنشط ايتعلي ي ايهكدد .

ػػف إلػػذا اي نطلػػؽ د ػ ف علػػب ايترب ػ ييف اف يسػػتأ ر ا إ كنػػكت
ػف كت تعلي يػ

ايتعلـ عف بعد ،قػد تسػهـ ع ليػ ت ػ يـ

ي ػزات ا نترنػػت د ػ

نشػرإلك عبػر ا نترنػت بػد ر دعػكؿ

د اعؿ ايرؤيػ اي ليػ يلبػ ار ل ايتعلي يػ ا أػر قػ ة؛ ب ب ارزإلػك علػ ايعػكيـ تػدا يهك

نكقشػتهك

ك يسكعد عل ن إلك تط رإلك ( إس كعيؿ.)1002 ،
شهد ايعكيـ دػ ايسػن ات األ يػرة تسػكرعك دػ

تيػرة ايتقػدـ ايعل ػ

ايتقنػ دػ

تلػؼ

اكالت اي يكة ،السي ك د

اكؿ ت ن ي ايك االت ػكؿ اي عل ػكت ،انتشػكر اسػت داـ ا نترنػت

ايت ػ اأػػرت علػػب كد ػ ن ػ ا

اقػػع

ا نترنت د

اي يػػكة،

نهػػك ع ليتػػك ايتعل ػيـ ايػػتعلـ ،دي ننػػك اسػػت داـ

نشر ايدر س اي قررات ايتعلي ي يلطالب ،است دـ اد ات ايت ا ػؿ االات كعيػ

بيف ايطالب اي عل يف يتبكدؿ اي ار ا راء.
قػػد انع ػػس إلػػذا االسػػت داـ بك ياػػكب علػػب ايع ليػ ايتعلي يػ  ،بػػؿ ا ػػدت نتػػكيل بعػػض
ايدراسكت ايسكبق علب اي يزات االسػت دا كت ايتعلي يػ ي اقػع ا نترنػت نهػك دراسػ
( ،)1006

دراس ػ إلػػكدل ؾ ( ،)Havelock, 2002دراس ػ

يػػث سػػكإلـ إلػػذا االسػػت داـ دػ تطػ ير ايػػنظـ ايتعلي يػ
اي ؤسسكت ايتعلي ي إيب ت
ن

تقديـ قرراتهك اي ك

يـ

اقع تعلي ي

ك

ػ نف ()Moonen, 2001

ت سػػيف ادايهػػك،

ػػك ددػػع اي أيػػر ػػف

بهك عبر ا نترنت ،ات كذ ط ات اػكدة

عليهك ،تقديـ د كتهك ايتعلي ي

ػػف ن ػػكذج االسػػتفكدة ػػف

ػكي

ف اليهك (ايسيد.)1006 ،

اقػػع ا نترنػػت د ػ ع لي ػ ايتعلػػيـ ظه ػ ر بعػػض اي اقػػع

ػرر تعلي ي ػك تسػػكعد د ػ ا تسػػكب اي عرد ػ
ايتعلي ي ػ ايت ػ تقػػدـ قػ ا

تتسػػـ بكالنتشػػكر اي

ػ ؿ

ي عظـ ايطالب ايطكيبكت.
يـ ي ف تعليـ ايلغكت بعيػدا عػف إلػذا اي اػكؿ،
ايع ي

انفتكح ااػزاء ايعػكيـ علػب بععػهك ،دظهػرت
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ايعربي يغير اينكطقيف بهك ،بهدؼ تقديـ اي قػررات ايتعلي يػ يتعلػيـ ايلغػ ايعربيػ  ،إلػذا يت شػب
ع تقديـ د

نظػر ال تيػكج عػدد بيػر ػف سػ كف ايعػكيـ
نشػر تعلي هػك؛ ا

تعليـ ايلغػ ايعربيػ

يتعليـ ايلغػ ايعربيػ  ،ي ػع ب اسػتفكدة ايػبعض ػف بػ ار ل تعلػيـ ايلغػ ايعربيػ يغيػر اينػكطقيف
بهك د بعض اي عكإلد اياك عكت ي ع ب تاك ز عك ؿ اي كف ايز كف بكينسب يهـ.
ظهػػرت

اقػػع تعلي يػ تتعػ ف ن ػ ص،

ايت ديكت ايت ت ؿ د ف االستفكدة ػف تلػؾ اي اقػع
يلتػػزـ بهػػك

ػ

ػ ر،

لفػػكت سػػكيط إال اف إلنػػكؾ بعػػض

نهػك عػدـ تػ ادر عػكيير ترب يػ

دنيػ

إلػػذع اي اقػػع ػ تت قػػؽ ا دتهػػك ،يػػنع س اأرإلػػك علػػب ت قيػػؽ األإلػػداؼ

ايتعلي ي اي را ة نهك ،اشبكع كاكت ايطالب اي ستفيديف نهك.
ب ػكيرغـ ػػف ا ػ د بعػػض ايدراسػػكت ايسػػكبق ايت ػ تنك يػػت عػػكيير ت ػ يـ انتػػكج
نهك دراس ايهكدق ( )1002ايت اإلت ت ب عػع اسػس ت ػ يـ

ا نترنت ايتعلي ي

ا نترنػػت ايتعلي ي ػ  ،دراس ػ

ليػػؿ ( )1005ايت ػ ت

ػػلت إيػػب قكي ػ

اقػػع
ػف كت

عػػكيير تط ػ ير

اقػػع

ا نترنت ايتعلي ي  ،دارس ايفق ( )1005ايت اإلت ػت بكأل طػكء ايشػكيع دػ ت ػ يـ

اقػع

ا نترنػػت ايتعلي ي ػ  ،دراس ػ عيػػد( )1005ايت ػ اإلت ػػت بتق ػ يـ بر ايػػكت ايلغ ػ ايعربي ػ يغيػػر
اينػػكطقيف بهػػك

ػػع عػػع ت ػ ر قتػػرح يهػػك د ػ ع ػ ء عػػكيير ايا ػ دة ايت ن ي اي ػ  ،دراس ػ

اكزق ( )1022ايت ت

لت إيب عػكيير اػ دة ت ػ يـ اي ػف كت ايتعلي يػ  ،دراسػ عز ػ

( )1022ايت اإلت ت بكيق اعد ايعك

يـ ااهكت ايتفكعؿ د اي اقػع ايتعلي يػ

يت

ايق طكن ( )1022ايت اإلت ت بتط ير
ايفني

دراسػ

اقع ا نترنػت ايتعلي يػ دػ عػ ء اي عػكيير ايترب يػ

ي دارس اي ر ل ايأكن ي ؛ إال اف اي اقع يؤ د عدـ االستفكدة ف تلؾ اي عػكيير األسػس

اي بكدئ عند ت

يـ

اقع ا نترنت يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.

يذا سػعب ايب ػث اي ػكي إيػب تقػ يـ
بهػػك د ػ ع ػ ء اي عػػكيير ايترب ي ػ

اقػع ا نترنػت يتعلػيـ ايلغػ ايعربيػ يغيػر اينػكطقيف

ايفني ػ يلتعلػػيـ ا ي تر ن ػ عػػف بعػػد،

ػػف أػػـ عػػع ت ػ ر

قترح يتق يـ تلؾ اي اقع ف ااؿ ت قيؽ ظكيفهك.

ةصهلة البشح:
ػف ػػالؿ رااعػ

اقػػع تعلػػيـ ايلغػ ايعربيػ يغيػػر اينػػكطقيف بهػػك ياػػد ا تالدػك دػ بنػػكء

ت ػ يـ تللػػؾ اي اقػػع عبػػر ا نترنػػت اعػػداد نكإلاهػك اسػػكييب تعل هػػك،
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ايب ث يتق يـ ست ى ك تقد ه ف تعلػيـ ينبغػ اف ي ػ ف بنيػك علػب بعػض اي عػكيير ايترب يػ
ايفني يلتعليـ ا ي تر ن عف بعد.
نهػك دراسػ ايعػ اد ()1026

ف الؿ اطالع ايبك ث علػب بعػض ايدارسػكت ايسػكبق

ايت إلددت ت ديد عػكيير ايت ػ يـ ايتعلي ػ ي اقػع ايػتعلـ ا ي تر نػ عبػر ا نترنػت ،تطػ ير
اداة يتقيػػػيـ

اقػػػع ايػػػتعلـ ا ي تر نػػػ علػػػب شػػػب

ا نترنػػػت دقػػػك ي عػػػكيير ايت ػػػ يـ ايتعلي ػػػ

يل اقػع ايتعلي يػ  ،يؤ ػػد ) (Martin.Weller,2000اف ايقعػي اي ل ػ دػ ايػتعلـ ػػف ػػالؿ
ا نترنػػػت ال يقت ػػػر علػػػ

ا ػػػفكت يت ػػػ يـ نظػػػـ تقػػػديـ اي قػػػررات

اػػػرد تػػػ دير عػػػكيير ا

ايتعلي ي ػ عبػػر ا نترنػػت بقػػدر ػػدق اي كا ػ إي ػ إياػػكد اسػػتراتيايكت انشػػط تعلي ي ػ ي ػػف
تقدي هك ع ف نظـ ايتعليـ عبر ا نترنت ،دراس ) (Bardle,2004ايت إلػددت ت ديػد عػكيير
ا دة ايتعليـ ا ي تر ن ايعكي ي
نظكـ )(IMS

ايت تػـ االتفػكؽ عليهػك

نهػك عػكيير )(SCORM

عػكيير

عكيير ) ،(IEEEإلذع اي عكيير تشكبه ن عػك ػك دػ اي تطلبػكت ،إال إف عػكيير

) (SCORMا تسبت قب ال شػهرة بػيف اي هت ػيف بت ػ يـ إنتػكج اي قػررات االي تر نيػ  ،علػب
ايػػرغـ ػػف ذيػػؾ إال انهػػك ت تػػكج إيػػب أيػػر ػػف ا ا ػراءات يتطبيقهػػك
است دا هك ،ت

ػػك يعػػزؼ اي أيػػر ف عػػف

لت دراسػ شػعبكف (  ) 1003ايػ قكي ػ بكألسػس ايترب يػ

اي اقػػع ايتعلي ي ػ يتال يػػذ اي ر ل ػ االبتدايي ػ عبػػر ا نترنػػت،
اي اقع ايتعلي ي

ايفنيػ يت ػ يـ

ػػك يػػؤدق اي ػ ردػػع ف ػكءة إلػػذع

دعكييتهك ،دراس ن ر (  ) 1003ايت إلددت تق يـ اي نػكإلل ايتعلي يػ عبػر

ا نترنػػت ،ا ػػدت اإل ي ػ اي ق ػ ؼ علػػب ادعػػؿ ايطػػرؽ يل
اي تطلبكت ايترب ي

ػ ؿ إيػػب بيي ػ تعلي ي ػ تت ػ ادر ديهػػك

ايفني ايايدة ػف ااػؿ ت قيػؽ األإلػداؼ ايترب يػ اي راػ ة ،دراسػ

ػ دة

( )1022ايت ػ إلػػددت ايتعػػرؼ علػػب سػػليبكت اي اقػػع ايتعلي ي ػ اي نش ػ رة عبػػر ا نترنػػت يػػث
ادت بعض ايسلبيكت تعزق إيب ق

رد

هكرات ت

يـ اي اقع ايتعلي يػ  ،دراسػ ايفكيػدق

( )1005قػػد تنك يػػت تق ػ يـ

اقػػع ايعل ػ ـ عبػػر ا نترنػػت ا كني ػ ا دػػكدة نهػػك د ػ تػػدريس

ايعل ـ يل ر ل ايأكن ي بكي ل

ايعربيػ ايسػع دي  ،اظهػرت نتكياهػك ان فػكض نسػب اسػت داـ

إلػػػذع اي اقػػػع تقػػػديرإلك ػػػف قبػػػؿ اي عل ػػػكت ايطكيبػػػكت إيػػػب دراػػػ
( )1004ايت

ا ػدت علػب تغلػب اياهػ د ايش

ت سػػػط  ،دراسػػػ شػػػق ر

ػي علػب اي اقػع ايتعلي يػ عبػر ا نترنػت،

بعػػدإلك عػػف ايع ػ ابط اي عػػكيير ايت ػ تع ػ ف ا دتهػػك ،دراس ػ درإل ػ د ( )1003ايت ػ اإلت ػػت
ب عػػكيير عػػبط ا ػ دة اي اقػػع ايتعلي ي ػ  ،ت ديػػد ع قػػكت االسػػتفكدة ػػف ا نترنػػت د ػ تقػػديـ
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ػػلت إيػػب عػػع ن ػ ذج قتػػرح يتط ػ ير بني ػ اي اقػػع ايتعلي ي ػ عبػػر

اي قػػررات ايتعلي ي ػ  ،ت

ا نترنت د ع ء إدارة ايا دة ايشك ل .
قػػد قػػكـ ايبك ػػث ب ػ اراء دراس ػ است شػػكدي  ،ش ػ لت ( )2ت
ايتعليـ بهدؼ تقييـ

ػػيف د ػ ت ن ي ايػػك

اقع تعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بغيرإلك ،ف الؿ اسػتبكن تعػ نت

بن دإلػػك ػػك يل ػ  :ػػدى ايت ػزاـ اي اقػػع ايتعلي ي ػ بت قيػػؽ األإلػػداؼ ايتعلي ي ػ  ،إلػػؿ إلنػػكؾ ق ايػػب
نكسػػػب

أكبتػػػ يل تػػػ ى ايتعلي ػػػ دػػػ اي اقػػػع ايتعلي يػػػ ،

ال تيكاكت اي تعل يف
ايتعلي ي ػ  ،ا

ػػػدى تلبيػػػ اي اقػػػع ايتعلي يػػػ

ف نتكياهك عدـ ايرعػك عػف اي اقػع ػف نك يػ ايتػزاـ بت قيػؽ األإلػداؼ
أكبت ػ يل ت ػ ى ايتعلي ػ  ،ا تلبيتهػػك ي كاػػكت ايطػػالب،

ا ػ د ق ايػػب نكسػػب

يث كنت اينتكيل :عدـ ايرعػك نسػب ( )%40عػف تلبيػ تلػؾ اي اقػع ايتػ ت ػ ـ ال تيكاػكت
ايطػالب اي عل ػػيف ب اػه عػػكـ،
بير،
ا

ػػك يػرى ( )%42بػ ف تلػؾ اي اقػػع ت تلػػؼ دي ػك بينهػػك ا تالدػػك

يرى ( )%50ف ايطالب ب ف تلػؾ اي اقػع يػيس بهػك ق ايػب أكبتػ

ايتعلي

ان ك ت تلؼ ف

قع

ر.

ػػك يؤ ػػد ش ػ ل ايب ػػث ا ع ػ
سػػت ى

نكسػب يل تػ ى

ػػف اي بػػررات

اقػػع ا نترنػػت يتعلػػيـ ايلغ ػ ايعربي ػ

ػػف ابرزإلػػك :اػد تبػػكيف تن ػ ع د ػ

يغيػػر يلنػػكطقيف بهػػك ػػف يػػث ش ػ ؿ ت ػ يـ

اي ت ى طرؽ ايتفكعػؿ االسػتفكدة ػف إلػذع اي اقػع ،األ ػر ايػذق يػدع إيػب عػر رة ت ليلهػك
تقيي هك،

كا

تعل ػ ايلغػ ايعربيػ إيػب االسػتفكدة ػف إلػذع اي اقػع عبػر ا نترنػت ،عػدـ

ايرا ػ ع إيػػب عػػكيير
اقلي ي

ػػددة يلتػػزـ بهػػك ػػف يق ػ ـ بت ػ يـ اي اقػػع ،رغػػـ ا ػ د عػػكيير عكي ي ػ

لي تتعلؽ بت

يـ اي اقع ايتعلي ي  ،تقػ يـ

يغير اينكطقيف بهك د ع ء اي عكيير ايترب ي

اقػع ا نترنػت يتعلػيـ ايلغػ ايعربيػ

ايفني يلتعليـ االي تر ن عف بعد يػـ يػدرس ػف

قبؿ علب ايرغـ ف اإل يته إذا إف ايتق يـ ازء هـ د ايع لي ايتعلي ي .
ػػف إلنػػػك ت ألػػت شػػػ ل ايب ػػث دػػػ عػػدـ ايتػػػزاـ
اي ك ػ بتعلػػيـ ايلغػ ايعربيػ يغيػػر اينػػكطقيف بهػػك ب يػ
سلبك علب اتاكإلكت اي تعل يف ن

است دا هك،

ػػ

اقػػػع ا نترنػػت ايتعلي يػػػ

عػػكيير يلت ػ يـ ا ا نتػػكج،

ف أـ عدـ االستفكدة نهك.
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أسئلة البشح:
بنكء علب ك سبؽ ،ي ف
ػػػك تطلبػػػػكت تقػػػ يـ
ع ء اي عكيير ايترب ي

ش ل ايب ث د ايسؤاؿ ايرييس ايتكي :

يكغ

اقػػػػع ا نترنػػػت يتعلػػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػػ يغيػػػر اينػػػػكطقيف بهػػػك دػػػػ

ايفني يلتعليـ ا ي تر ن عف بعد؟

يتفرع ف إلذا ايسؤاؿ؛ األسيل ايفرعي ايتكيي :
 .2ػػػػك اي عػػػػكيير ايترب يػػػػ

اقػػػػع ا نترنػػػػت يتعلػػػػيـ ايلغػػػػ ايعربيػػػػ يغيػػػػر

ايفنيػػػػ يتقػػػػ يـ

اينكطقيف بهك؟
 .1ػػػػك اي اقػػػػع اي ػػػػكي ي اقػػػػع ا نترنػػػػت يتعلػػػػيـ ايلغػػػػ ايعربيػػػػ يغيػػػػر اينػػػػكطقيف بهػػػػك دػػػػ
ع ء اي عكيير ايترب ي

ايفني يلتعليـ ا ي تر ن عف بعد؟

 .6إلػػػػػؿ ي اػػػػػد دػػػػػرؽ ذ داليػػػػػ إ
اي عػػػكيير ايترب يػػػ

ػػػػػكيي دػػػػػ تراء عينػػػػػ ايب ػػػػػث ن ػػػػػ دراػػػػػ تػػػػػ ادر

ايفنيػػػ يلتعلػػػيـ ا ي تر نػػػ عػػػف بعػػػد ي اقػػػع ا نترنػػػت يتعلػػػيـ ايلغػػػ

ايعربي يغير اينكطقيف بهك تعزى إيب تغير اين ع؟
 .2ػػػػك ايت ػػػػ ر اي قتػػػػرح يتقػػػػ يـ
بهك د ع ء اي عكيير ايترب ي

اقػػػػع ا نترنػػػػت يتعلػػػػيـ ايلغػػػػ ايعربيػػػػ يغيػػػػر اينػػػػكطقيف
ايفني يلتعليـ ا ي تر ن عف بعد؟

أيداف البشح:
هدف البحث الحالي تحقيق ما يلي:
 .2ت ديػػػد اي عػػػكيير ايترب يػػػ

ايفنيػػػ يتقػػػ يـ

اقػػػع ا نترنػػػت يتعلػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػ يغيػػػر

اينكطقيف بهك.
 .1ر ػػػد اي اقػػػع اي ػػػكي ي اقػػػع ا نترنػػػت يتعلػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػ يغيػػػر اينػػػكطقيف بهػػػك دػػػ
ع ء اي عكيير ايترب ي

ايفني يلتعليـ ا ي تر ن عف بعد.

 .6ايتعػػػػرؼ علػػػػب ايفػػػػرؽ دػػػػ تراء عينػػػػ ايب ػػػػث ن ػػػػ دراػػػػ تػػػػ ادر اي عػػػػكيير ايترب يػػػػ
ايفنيػػػػ يلتعلػػػػيـ ا ي تر نػػػػ عػػػػف بعػػػػد ي اقػػػػع ا نترنػػػػت يتعلػػػػيـ ايلغػػػػ ايعربيػػػػ يغيػػػػر
اينكطقيف بهك تعزى إيب تغير اين ع
 .2إعػػػػػػداد ايت ػػػػػػ ر اي قتػػػػػػرح يتقػػػػػػ يـ
اينكطقيف بهك د ع ء اي عكيير ايترب ي

اقػػػػػػع ا نترنػػػػػػت يتعلػػػػػػيـ ايلغػػػػػػ ايعربيػػػػػػ يغيػػػػػػر
ايفني يلتعليـ ا ي تر ن عف بعد.
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أيمية البشح:
ي ف ت عي اإل ي ايب ث اي كي دي ك يل :
 .2اي سػػػػػكإل

ايفنيػػػػػ ي اقػػػػػع ا نترنػػػػػت يتعلػػػػػيـ ايلغػػػػػ

دػػػػػ ت ديػػػػػد اي عػػػػػكيير ايترب يػػػػػ

ايعربيػػػ يغيػػػر اينػػػكطقيف بهػػػك دػػػ عػػػ ء اي عػػػكيير ايترب يػػػ

ايفنيػػػ يلتعلػػػيـ ا ي تر نػػػ

عف بعد.
.1

د ػػػ تعلػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػ يغيػػػر اينػػػكطقيف بهػػػك ػػػف ػػػالؿ تطػػػ ير ع ليػػػ االسػػػتفكدة
نهك؛ ي ك ت يزت به ف

يزات.

 .6سػػػػػكعدة ايقػػػػػكي يف علػػػػػب ت ػػػػػ يـ بنػػػػػكء اي اقػػػػػع ايتعلي يػػػػػ علػػػػػب تطػػػػػ ير اي اقػػػػػع
بشػػػػ ؿ ادعػػػػؿ ،ا أػػػػر ت ديػػػػدا ػػػػف ػػػػالؿ اسػػػػت داـ اي عػػػػكيير ايترب يػػػػ

ايفنيػػػػ

ايتػػػػ

تع ف ا دة اي اقع دكعليتهك.
 .2إدػػػػكدة

ػػػػ

نػػػػكإلل تعلػػػػيـ ايلغػػػػ ايعربيػػػػ يغيػػػػر اينػػػػكطقيف بهػػػػك بكي عػػػػكيير ايترب يػػػػ

ايفنيػػػػ ايتػػػػ ي ػػػػف اي ػػػػـ علػػػػب ادعػػػػؿ
اي فكي ايلغ ي د

ػػػػ رة يل قػػػػع ايتػػػػ تسػػػػهـ دػػػػ ت قيػػػػؽ

قرراتهك.

 .2إرشػػػكد ايطػػػالب ايػػػراغبيف دػػػ تعلػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػ يغيػػػر اينػػػكطقيف بهػػػك ألدعػػػؿ

اقػػػع

ا نترنت ايت ت قؽ يهـ إلددهـ بدق .
 .3إرشػػػػػكد عل ػػػػػ ايلغػػػػػ ايعربيػػػػػ يغيػػػػػر اينػػػػػكطقيف بهػػػػػك ألدعػػػػػؿ

اقػػػػػع ا نترنػػػػػت ايتػػػػػ

تسكعدإلـ د تقديـ اي ت ى اي نكسب.
 .4اسػػػػػتفكدة اي سػػػػػؤ ييف دػػػػػ

زارة ايتربيػػػػػ

ايتعلػػػػػيـ ػػػػػف نتػػػػػكيل إلػػػػػذا ايب ػػػػػث عػػػػػ ف

شر عكت است داـ ا نترنت د تعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.

ةصطلشات البشح:
التكويم:
يعردػػػػػػه اي يػػػػػػؿ ( )22 ،1000ب نػػػػػػه" :اي

ػػػػػػ ؿ بكيشػػػػػػ ء إيػػػػػػب ادعػػػػػػؿ

نػػػػ تاعلػػػػه يػػػػؤدق ايغػػػػرض اي طلػػػػ ب نػػػػه ب فػػػػكءة تك ػػػػ
علب ا سف اه بطريق اقت كدي د اي قت اياهد ايت كييؼ.

- 652 -

ػػػػػػ رة

ت قيػػػػؽ األإلػػػػداؼ اي نشػػػػ دة
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اقػػػػع ا نترنػػػػت ايتعلي يػػػػ يتعلػػػػيـ ايلغػػػػ

يعػػػػرؼ ايبك ػػػػث إاراييػػػػك ب نػػػػه " :تقػػػػ يـ
ايعربيػػػ يغيػػػر اينػػػكطقيف دػػػ عػػػ ء اي عػػػكيير ايفنيػػػ

ايترب يػػػ  ،ايتػػػ ت فػػػؿ ا دػػػكدة ايتك ػػػ

ف إلذع اي اقع ،ت قيؽ اإلدادهك ايتعلي ي  ،دقك يال تيكاكت".

ةوقع اإلنرتنت التعليمية:
يعردػػػػػه ايسػػػػػػيد ( )1006ب نػػػػػػه " :ا عػػػػػػ
pages

ػػػػػػف اي ػػػػػػف كت اي ك ػػػػػػ بػػػػػػكي ت ى

 ،Contentايتػػػػػػ ت ػػػػػػ ف ترابطػػػػػػ بطريقػػػػػػ

ايرييسػػػػي Page

نطقيػػػػػػ  ،تتقػػػػػػد هك اي ػػػػػػف

 ،Homeي ػػػػتص اي قػػػػع بتقػػػػديـ قػػػػرر ا برنػػػػك ل عػػػػيف ،تشػػػػرؼ

عليػػػه ؤسسػػػ تعلي يػػػ ا شػػػ ص عالقػػػ بػػػكي ت ى اي قػػػدـ ،قػػػد ي ػػػ ف ايتعلػػػيـ ت از نػػػ
دػػػؽ اػػػدا ؿ ز نيػػػ ي ػػػددإلك اي علػػػـ ا اي ؤسسػػػ ايتعلي يػػػ  ،ا غيػػػر ت از نػػػ

دقػػػك يرغبػػػ

اي ػػػػتعلـ د ف ايتقيػػػػد ب قػػػػت عػػػػيف يلػػػػتعلـ ،يػػػػ در بييػػػػ تعلي يػػػػ تفكعليػػػػ ت ػػػػؿ بكيطكيػػػػب
إيب ايت ف

ك يتعل ه".

يعػػػػرؼ ايبك ػػػػث اي قػػػػع ايتعلي ػػػػ إاراييػػػػك ب نػػػػه " :ا عػػػػ
ايفػػػػكيؽ  HTMLاي ترابطػػػػ
ايفنيػػػ

ػػػػع بععػػػػهك ايػػػػبعض ،تتبػػػػع ت ػػػػ ي ك

ايترب يػػػ يلتعلػػػيـ ا ي تر نػػػ عػػػف بعػػػد ،تقػػػدـ ديهػػػك

يغيػػػػر اينػػػػػكطقيف بهػػػػك ،تتعػػػػػ ف ػػػػػ اد تعلي يػػػػ
يقدـ

ت ى تعلي

اي عكيير ايترب ي

انشػػػػػط

ػػػػف

ػػػػف كت ايػػػػنص

ػػػػدا يراعػػػػ اي عػػػػكيير

ػػػدات يتعلػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػ

تن عػػػػػ يتعلػػػػيـ ايلغػػػػػ ايعربيػػػػػ ،

إلكدؼ إيب اي تعل يف.
ايفني :

يعردهػػػػػػك طلبػػػػػػ (  ) 1002ب نهػػػػػػك:

ا ػػػػػػفكت ا

سػػػػػػت يكت ا

راعيػػػػػػكت ياػػػػػػب

ت ادرإلػػػػػػك دػػػػػػ ا يػػػػػػع عنك ػػػػػػر اي نظ ػػػػػػ ايتعلي يػػػػػػ  ،يتعػػػػػػ ديهػػػػػػك ؤشػػػػػػرات ت ظيػػػػػػؼ
ت ن ي ايػػػػك ايػػػػتعلـ ا ي تر نػػػػ

ت ػػػػكغ دػػػػ

ػػػػ رة

اهػػػػكت سػػػػل ي تسػػػػكعد دػػػػ قيػػػػكس

راكت ايتعليـ ايع ليكت اي رتبط بهك.
يعػػػػػػػرؼ ايبك ػػػػػػػث اي عػػػػػػػكيير ايترب يػػػػػػػ
ايشػػػر ط ايترب يػػػ

ايفنيػػػػػػػ ب نهػػػػػػػك :ا عػػػػػػػ اي ا ػػػػػػػفكت

ايفنيػػػ ايتػػػ يتفػػػؽ عليهػػػك اي بػػػراء ،ايتػػػ ياػػػب األ ػػػذ بهػػػك عنػػػد تقػػػ يـ

اقػػػع ا نترنػػػت يتعلػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػ يغيػػػر اينػػػكطقيف بهػػػك ،يت قػػػؽ عنػػػد ت درإلػػػك سػػػت ى
ػػػػف اي فػػػػكءة ،تسػػػػت دـ ػػػػ داة يل ػػػػـ علػػػػب اػػػػ دة بنيػػػػ
ايعربي يغير اينكطقيف بهك.
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ايتعليـ االي تر ن عف بعد:
يعردػػػػػػه اي سػػػػػػب ( )1002ب نػػػػػػه :طريقػػػػػػ يلتعلػػػػػػيـ بكسػػػػػػت داـ تييػػػػػػكت االت ػػػػػػكؿ
اي ديأػػػػػ

ػػػػػف كسػػػػػب شػػػػػب كته

تييػػػكت ب ػػػث،

سػػػػػكيطه اي تعػػػػػددة ػػػػػف

تبػػػكت إي تر نيػػػ ،

ايف ؿ ايدراس بهدؼ إي كؿ اي عل

ػػػػػ ت

ػػػػػ رة ،رسػػػػػ كت،

ػػػذيؾ ب ابػػػكت ا نترنػػػت سػػػ اء ػػػكف عػػػف بعػػػد ا دػػػ
يل تعلـ ب ق ر قت اقؿ اهد ا بر دكيدة.

يعػػػػرؼ ايتعلػػػػيـ ا ي تر نػػػػ عػػػػف بعػػػػد دػػػػ إلػػػػذا ايب ػػػػث ب نػػػػه :شػػػػ ؿ ػػػػف اشػػػػ كؿ
ايتعلػػػػػػيـ عػػػػػػف بعػػػػػػد يتعػػػػػػ ف ايب ػػػػػػث بكسػػػػػػت داـ اد ات ت ن ي ايػػػػػػك ايتعلػػػػػػيـ االي تر نػػػػػػ ،
كي سػػػػكيؿ ايتعلي يػػػػ

شػػػػب

اي عل ػػػػكت ايد ييػػػػ  ،ػػػػف ااػػػػؿ إي ػػػػكؿ اي عل ػػػػكت ي تعل ػػػػ

ايلغػػػػ ايعربيػػػػ يغيػػػػر اينػػػػكطقيف بهػػػػك ب سػػػػرع قػػػػت اقػػػػؿ ت لفػػػػ
ايع لي ايتعلي ي

ب ػػػػ رة ت ػػػػف ػػػػف إدارة

عبطهك قيكس تقييـ اداء اي تعل يف.

سدود البشح:
 -اي ػػػػػد د اي عػػػػػ عي  :اقت ػػػػػر ايب ػػػػػث علػػػػػب تقػػػػػ يـ

اقػػػػػع ا نترنػػػػػت يتعلػػػػػيـ ايلغػػػػػ

ايعربيػػػ يغيػػػر اينػػػكطقيف بهػػػك دػػػ عػػػ ء اي عػػػكيير ايترب يػػػ
عف بعد ،تـ ايتر يز علب

ايفنيػػػ يلتعلػػػيـ ا ي تر نػػػ

اقع تعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.

 اي ػػػػػد د ايز كنيػػػػػ  :تػػػػػـ إاػػػػػراء إلػػػػػذا ايب ػػػػػث دػػػػػ ايف ػػػػػؿ ايدراسػػػػػ األ ؿ ػػػػػف ايعػػػػػكـايدراس 1025 – 1024إلػػ.
 -اي ػػػد د اي كنيػػػ  :تػػػـ تطبيػػػؽ ايب ػػػث علػػػب

اقػػػع ا نترنػػػت يتعلػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػ يغيػػػر

اينكطقيف بهك.

احملور الجاني :اإلطار الهظري للبشح:
أوالً :ةواقع اإلنرتنت التعليمية:
احملور الجاني :ةواقع اإلنرتنت التعليمية:
ي تلػػػؼ ت ػػػ يـ اي اقػػػع ايتعلي يػػػ عػػػف اي اقػػػع األ ػػػرى ايتػػػ ي ػػػ ف يهػػػك غػػػرض
تاػػػػكرق ا دعػػػػكي  ،دياػػػػب اف ي ػػػػ ف يت ػػػػ يـ اي اقػػػػع ايتعلي يػػػػ إلػػػػدؼ
عكيير قنن

تعكرؼ عليهك،

تنا د ت قيؽ ايهدؼ ف ت
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ةفًوم ةواقع اإلنرتنت التعليمية:
تعػػػػػرؼ ايفكيػػػػػدق ( )1005ب نهػػػػػك:

ػػػػػف اي ػػػػػف كت ا ي تر نيػػػػػ

ػػػػػدات تعلي يػػػػػ

عبػػػػر ا نترنػػػػت ،تت ػػػػ ف ػػػػف عنك ػػػػر اي سػػػػكيط ايفكيقػػػػ  ،ت تػػػػ ق علػػػػب انشػػػػط
ػػػػ اد تعلي يػػػػ ت ػػػػدـ ديػػػػ
دني

ػػػػددة ػػػػف اي تعل ػػػػيف ،يػػػػتـ إنتكاهػػػػك دقػػػػك ي عػػػػكيير ترب يػػػػ

قنن  ،يت قيؽ اإلداؼ تعلي ي

ددة.

يعردهػػػػػك ػػػػػؿ ػػػػػف ايشػػػػػرع ،ايالبػػػػػ ( )1022ب نهػػػػػك :ا عػػػػػ
ا ي تر ني اي

دؽ ن ب اينظـ يتقديـ

ت ى تعلي

يعػػػػرؼ ايبك ػػػػث إاراييػػػػك ب نػػػػه " :ا عػػػػ
اي ترابطػػػ

ػػػع بععػػػػهك ايػػػبعض ،تتبػػػػع ت ػػػ ي ك

يلتعلػػػػيـ ا ي تر نػػػػ عػػػػف بعػػػػد ،تقػػػػدـ
تتعػػػػ ف ػػػػ اد تعلي يػػػػ

ػػػػد كت

انشػػػػط

ػػػػف

ػػػػػف اي ػػػػػف كت

ددة عبر ا نترنت.
ػػػػف كت ايػػػػنص ايفػػػػكيؽ HTML

ػػػػدا يراعػػػ اي عػػػػكيير ايترب يػػػ

ايفنيػػػػ

ػػػػدات يتعلػػػػيـ ايلغػػػػ ايعربيػػػػ يغيػػػػر اينػػػػكطقيف بهػػػػك،

تن عػػػػ يتعلػػػػيـ ايلغػػػػ ايعربيػػػػ  ،يقػػػػدـ

تػػػػ ى تعلي ػػػػ

إلكدؼ إيب اي تعل يف.

خصائص ةواقع اإلنرتنت التعليمية:
ت اػػػػد ا عػػػػ
ايايدة ايفعكي ،
-

ػػػػف اي

ػػػػػكيص ياػػػػب ت درإلػػػػك دػػػػػ

ددت ليف ( )1005بعض اي

اقػػػػع ا نترنػػػػت ايتعلي يػػػػػ

كيص نهك ك يل :

ايتفكعليػػػػ  :ياػػػػب اف تتػػػػ در دػػػػ اي قػػػػع ايتعلي ػػػػ بييػػػػ ات ػػػػكؿ أنكييػػػػ االتاػػػػكع،
يلتفكعػػػػؿ بػػػػيف اي قػػػػع ايطكيػػػػب ،يػػػػث يب ػػػػر ايطكيػػػػب دػػػػ اي قػػػػع دقػػػػك يرغبتػػػػه،
يتبػػػػع اي سػػػػكر ايػػػػذق يريػػػػدع يل

ػػػػ ؿ إيػػػػب اي عل ػػػػكت دقػػػػك ي طػػػػ ع ايػػػػذات  .يػػػػتـ

ايتفكعؿ ف الؿ ايعغط علب اير ابط ،ا ا اكب عف األسيل .
-

اػػػػ د يػػػػك ار االست شػػػػكؼ :ػػػػف ايعػػػػػر رق اف ي تػػػػ ق اي قػػػػع ايتعلي ػػػػ ي تػػػػػ ق
علػػػػػب اد ات ت ػػػػػف ػػػػػف ايب ػػػػػث عػػػػػف اي عل ػػػػػكت ،اف يتعػػػػػ ف ر ابػػػػػط يل ػػػػػف
ايرييسػػػ  ،اي ػػػف كت ايتكييػػػ

ايسػػػكبق  ،ت ػػػ ف بػػػه

ػػػف كت ت تػػػ ق علػػػب اسػػػيل

تتع ف تغذي رااع .
-

اػػػ د سػػػت يكت عديػػػدة يلػػػتعلـ ي قكبلػػػ ايفػػػر ؽ ايفرديػػػ بػػػيف ايطػػػالب:

ياػػػب اف

يتعػػػ ف اي قػػػع ايتعلي ػػػ ا أػػػر ػػػف طريقػػػ يلػػػتعلـ ي قكبلػػػ ايفػػػر ؽ ايفرديػػػ بػػػػيف
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ايطػػػػالب ،ذيػػػػػؾ بكسػػػػػت داـ تقػػػػديـ

تػػػػػ ى ( كي تػػػػػب اين ػػػػي ،

لفػػػػػكت اي سػػػػػكيط،

اي اقع ا أرايي ).
-

تعطػػػػ ايطػػػػالب ايفر ػػػػ يالبت ػػػػكر :يت قػػػػؽ ذيػػػػؾ ػػػػف ػػػػالؿ ت ػػػػيف ايطػػػػالب ػػػػف
ا اكبػػػػػػكت ايفرديػػػػػػ علػػػػػػب األسػػػػػػيل اي اػػػػػػ دة دػػػػػػ اي قػػػػػػع ايتعلي ػػػػػػ  ،اتبكعهػػػػػػك
ػػػك يشػػػعر ايطكيػػػب بكالبت ػػػكر اي تعػػػ دػػػ ايػػػتعلـ ،تعطيػػػه

بكيتغذيػػػ ايرااعػػػ  ،إلػػػ
أق ا أر د نفسه.
-

اػػػػ د سػػػػيل يقيػػػػكس ت

ػػػػيؿ ايطػػػػالب :ػػػػف ػػػػالؿ اسػػػػت داـ ايتقػػػػ يـ ايق ػػػػيرة،
ػػػيؿ ايطػػػالب دػػػ اي ػػػ اد ايتعلي يػػػ  .ياػػػب

ايتػػػ ت ػػػف ػػػف قيػػػكس ػػػدق تقػػػدـ ت

اف ت ػػػ ف ايتقػػػ يـ رتبطػػػ ب تػػػ ى اي قػػػع اإلدادػػػه ،ياػػػب ت ػػػديث اسػػػيلتهك ػػػف
دترة أل رى تب ال يشعر ايطكيب بكي لؿ ايفت ر ف ايتق يـ.
-

ت عػػػي

ت أيػػػؿ اي عل ػػػ  :ياػػػب اف يسػػػت دـ اي قػػػع ايتعلي ػػػ األشػػػ كؿ اي ػػػ ر

ايرسػػػػ كت يت عػػػػي اي عل ػػػػ

تػػػػدعيـ ن ػػػػ ص اي تػػػػ ى ايشػػػػر كت ،ياػػػػب

اسػػػػت داـ لفػػػػكت اي سػػػػكيط ػػػػف اي ػػػػ ت ،يقطػػػػكت ايفيػػػػدي  ،ايرسػػػػ ـ اي ت ر ػػػػ ،
بشرط اف يتـ ت ظيفه ك ايدا د اي قع.
-

اػػػػ د قكي ػػػػ

رااػػػػع:

ياػػػػب اف ي تػػػػ ق اي قػػػػع ايتعلي ػػػػ عػػػػ قكي ػػػػ

بػػػػكي رااع ايتػػػػ اسػػػػتعكف بهػػػػك ؤيفػػػػه دػػػػ

أقػػػػ

تكبػػػػ اي تػػػػ ق ،دهػػػػذع اي رااػػػػع تسػػػػكعد
ػػػػك تزيػػػػد ػػػػف

ايطكيػػػػب اي ت يػػػػز علػػػػب االسػػػػتزادة ػػػػف اي عردػػػػ ،

ػػػػداقي اي قػػػػع

ؤيفه.
-

ياػػػػب اف يتعػػػػ ف اي قػػػػع ايتعلي ػػػػ ايايػػػػد علػػػػب

اػػػػ د عاػػػػـ يل

ػػػػطل كت:

عاػػػـ يشػػػرح اي

ػػػطل كت ايتػػػ ذ ػػػرت دػػػ

تػػػ اع ،اف ترتػػػب اي

ػػػطل كت ديػػػه

ترتيبك إلاكييك رتبطك بكي ت ق.
-

اي تػػػػػ ى ايايػػػػػد :ال بػػػػػد اف يراعػػػػػ

تػػػػػ ى اي قػػػػػع كاػػػػػكت اي سػػػػػت د يف ،اف

يلبػػػػػ ت قعػػػػػكتهـ ،اف ت ػػػػػكغ اإلدادػػػػػه ب عػػػػػ ح .اف ي تػػػػػ ق علػػػػػب قي ػػػػػ ترب يػػػػػ
اعػػػػػػ  ،اف ي لػػػػػػ

ػػػػػػف اف اق نزعػػػػػػ عرقيػػػػػػ

اي عل ػػػػػكت اي عػػػػػ ن بػػػػػه قيقيػػػػػ

اقعيػػػػػ

سيكسي .
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قكبلي ايتطبيؽ :ياب اف ي ف اي قع قكبال يالست داـ ف
اي نهل انشطته ،اف ي ف قكبال يالست داـ د

الؿ ايعديد ف

ع عكت

ا د اي علـ ،ا د عدـ ا دع .اف ت ف

انشط قكبل يلتطبيؽ بعيدة عف اي بكيغ .

ةعايري تكويم ةواقع االنرتنت التعليمية:
املعايري الرتبوية لتكويم ةواقع اإلنرتنت التعليمية:
قػػػػػد ت بعػػػػػض ايدراسػػػػػكت ايسػػػػػكبق ايعديػػػػػد ػػػػػف اي عػػػػػكيير ايترب يػػػػػ يتقيػػػػػيـ اػػػػػ دة
اقػػػػػػػع ا نترنػػػػػػػت ايتعلي يػػػػػػػ  ،نهػػػػػػػك اقتر ػػػػػػػت درإلػػػػػػػ د ( )1003ن ذاػػػػػػػك دارة اياػػػػػػػ دة
ايشك ل ي اقع ا نترنت ايتعلي ي  ،ف اربع عشر
-

ار إل :

ػػػ ر اي سػػػؤ يي ايف ريػػػ  :تنػػػك ؿ ت ديػػػد اياهػػػ اي سػػػؤ ي عػػػف تقػػػديـ اي قػػػرر
ايدراسػػػ  ،اي سػػػؤ ؿ ايف ػػػرق عػػػف

تػػػ ى اي قػػػرر

ػػػؿ ػػػك ي ػػػص إلييػػػ ايتػػػ ييؼ

اي رااع .
-

ػػػ ر ايتعريػػػؼ :ػػػدد ايهػػػدؼ ػػػف إنشػػػكء اي قػػػع ايػػػذق يقػػػدـ اي قػػػرر ايتعلي ػػػ ،
ط اي قرر ايز ني ،

-

تطلبكته ،ايلغكت ايت سيعرض بهك علب اي تعل يف.

ػػػػػػ ر االت ػػػػػػكؿ :تنػػػػػػك ؿ اي عػػػػػػكيير اي ك ػػػػػػ ب يفيػػػػػػ ايت ا ػػػػػػؿ بػػػػػػيف عنك ػػػػػػر
ايع لي ايتعلي ي علب اي قع.

-

ر ايدق  :عـ عكيير اي ل
ػػػ ر اي عػػػ عي  :تنػػػك ؿ

ف األ طكء ،ا اليي  ،ايلغ ق ،ايعل ي .
عػػػ ع اي قػػػرر بشػػػ ؿ اعػػػ ي لػػػ

ػػػف اق نزاعػػػكت

ديني ا سيكسي ا إعالنكت تاكري .
-

ػػػػ ر اي داأػػػػ

اي عك ػػػػر :تنػػػػك ؿ تػػػػ اريش إنشػػػػكء ت ػػػػديث اي قػػػػع ،األ ػػػػداث

ايت تنطبؽ علب اي قرر ايدراس .
-

ػػػػ ر ايتغطيػػػػ  :تنػػػػك ؿ تغطيػػػػ اي قػػػػرر ايتعلي ػػػػ يا يػػػػع األإلػػػػداؼ اي عػػػػ ع
يل ت ى ،د ف تفك ت د اي عكيا .

-

ػػػ ر ت ػػػ يـ اي تػػػ ى :تنػػػك ؿ ػػػؿ ػػػك ي ػػػص ت ػػػ يـ

تػػػ ى اي قػػػرر ايتعلي ػػػ

علب اي قع.
-

ػػػ ر اي الي ػػػ  :يشػػػ ؿ الي ػػػ
اد ات عرض اي قرر يهك،

عكياػػػ اي عػػػ ع يلفيػػػ اي سػػػتهدد ،

راعكة اي برة ايسكبق
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-

ػػػ ر االتسػػػكؽ :اإلػػػتـ بتقػػػديـ اي تػػػ ى عنك ػػػرع بشػػػ ؿ نسػػػؽ ،ت يػػػد اسػػػكييب
اي يكغ  ،اسكييب تقديـ اي سكعدات.

-

ػػػػػ ر اين ذاػػػػػ  :تنػػػػػك ؿ تقػػػػػديـ اي تػػػػػ ى ايتعلي ػػػػػ دػػػػػ شػػػػػ ؿ

ػػػػػدات تعلي يػػػػػ

غيرة.
-

ػػػ ر ع ليػػػ ايػػػتعلـ :تعػػػ ف ػػػؿ ػػػك ي ػػػص تقػػػديـ ت ػػػ يـ ايع ليػػػ ايتعلي يػػػ
يل تعلـ.

-

ػػػػ ر االرتبكطػػػػكت :تنػػػػك ؿ ػػػػك ي ػػػػص ع ليػػػػ ربػػػػط اي تػػػػ ى بػػػػ ق

عػػػػ ع علػػػػب

قػػػع ت ػػػر ا ربطػػػه باػػػزء ت ػػػر دػػػ اي تػػػ ى نفسػػػه ،ا ربطػػػه بكياهػػػ اي سػػػؤ ي
عف ايت ييؼ.
-

ػػػػػ ر اي سػػػػػكيط اي تعػػػػػددة :تعػػػػػ ف ػػػػػؿ ػػػػػك ي ػػػػػص اي سػػػػػكيط اي تعػػػػػددة ايتػػػػػ
يقد هك اي قع ،ف ق ؽ ل ي د ري  ،تنظيـ ،تنسيؽ ،ت

يـ ،ت ـ.

ي عػػػػػػ ايسػػػػػػيد ( )1006قكي ػػػػػػ بكي عػػػػػػكيير ايترب يػػػػػػ يتقػػػػػػ يـ اػػػػػػ دة اي اقػػػػػػع
ايتعلي ي  ،تعـ إلذع ايقكي
-

زع علب ()5

( )34عيكرا،

ك ر رييس إل :

إدارة تنظػػػػػػيـ اي قػػػػػػع :تعػػػػػػ ف اي عػػػػػػكيير اي ك ػػػػػػ بػػػػػػكيتق يـ ايز نػػػػػػ  ،سػػػػػػاؿ
ايزايػػػػػريف ،تسػػػػػايؿ األد ػػػػػكر اي ال ظػػػػػكت ،ا عػػػػػالف عػػػػػف اي تبػػػػػكت ايهك ػػػػػ ذات
اي ل  ،تانب است داـ ا عالنكت اي أيرة ،ا عالنكت ا بك ي .

-

اي راعيػػػػ  :تعػػػػ ف اي عػػػػػكيير اي ك ػػػػ بك شػػػػػكرة إيػػػػب ؤيػػػػػؼ اي تػػػػ ى ،ت ديػػػػػد
اياهػػػػ اي سػػػػؤ ي عػػػػف اي قػػػػع،
ايف ري د

-

ؿ

ف .

ايت ػػػػػديث :تنػػػػػك ؿ عػػػػػكيير ذ ػػػػػر تػػػػػ اريش اينشػػػػػر ،ايت ػػػػػديث ،اي اعيػػػػػد ايد ريػػػػػ
يلت ديث ،انتظكـ ت ديث اي

-

يفيػػػػ االت ػػػػكؿ بهػػػػك ،ت ديػػػػد قػػػػ ؽ اي ل يػػػػ

الت اي كراي .

ايهػػػدؼ ايفيػػػ اي سػػػت د  :يػػػ در اي عػػػكيير اي ك ػػػ بػػػذ ر ايهػػػدؼ ايعػػػكـ يل قػػػع،
الء ػػػػ اي ػػػػف كت ايفرعيػػػػ يهػػػػذا ايهػػػػدؼ ،ت ديػػػػد األإلػػػػداؼ ا اراييػػػػ  ،ت ديػػػػد
ايفي اي ستهدد

ف اي قع.
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اي تػػػػػػ ى :يعػػػػػػـ اي عػػػػػػكيير اي تعلقػػػػػػ ب

-

نػػػػػػكت اي تػػػػػػ ى ،اديتػػػػػػه ،ارتبكطػػػػػػه

بكألإلػػػػػداؼ سػػػػػكبق ايت ديػػػػػد ،دلسػػػػػف اينظػػػػػكـ ايتعلي ػػػػػ
عػػػػدـ االن يػػػػكز ،اي لػػػػ

ػػػػف األ طػػػػكء ،تػػػػ ادر

اي تعلقػػػػ بعػػػػرض اي تػػػػ ى،

ت اهكتػػػػػه ،اي عػػػػػ عي

ػػػػالت إأراييػػػػ  .عػػػػـ اي عػػػػكيير

نطقيػػػػ تقسػػػػي ه ،تػػػػدرج اد ػػػػكرع ،ت ك ػػػػؿ

نكتػػػػه،

راعكة اسل ب اي ط ايذات  ،اأكرة ايتف ير اي نكقش .
-

ايتفكعليػػػػ  :تنػػػػك ؿ اي عػػػػكيير ايتػػػػ تتعلػػػػؽ بسػػػػه ي يغػػػػ اي ػػػػ ار ،ربػػػػط
اي قػػػػع ب

ػػػػالت دا ليػػػػ  ،تػػػػ ادر

ػػػػف كت

ػػػػند ؽ اابػػػػكت يل سػػػػت دـ ،اتك ػػػػ ايب ػػػػث

عػػػػف اي عل ػػػػكت دا ػػػػؿ اي قػػػػع ،تػػػػ در

ػػػػرؾ ب ػػػػث دا لػػػػ  ،سػػػػرع ايػػػػرد علػػػػب

اسػػػػػيل اي سػػػػػت د يف ،ايت ا ػػػػػؿ عهػػػػػـ بطػػػػػرؽ

تلفػػػػػ  ،اتك ػػػػػ ا تيػػػػػكر ن ػػػػػط

يلعػػػػػػرض ،طبكعػػػػػػ اي ػػػػػػف كت ،تػػػػػػ ادر قػػػػػػ ايـ بريديػػػػػػ يل سػػػػػػت د يف ،ي ػػػػػػ
إ بكري  ،غرؼ يل ار ،ي

يلنقكش ،ت ادر ارشيؼ إي تر ن يل قع.

األنشػػػػط ايتعلي يػػػػ  :يعػػػػػـ اي عػػػػكيير اي ك ػػػػػ بتػػػػ ادر انشػػػػػط ترب يػػػػ

-

ارتبػػػكط إلػػػذع األنشػػػط بكألإلػػػداؼ،

عػػػ ح بسػػػكط

تن عػػػػػ ،

ػػػيكغ األنشػػػط  ،تنكسػػػبهك

ػػػػػع ايفيػػػػػ ايتعلي يػػػػػ اي سػػػػػتهدد  ،قكبليتهػػػػػك يلتطبيػػػػػؽ ،اشػػػػػت كيهك علػػػػػب انشػػػػػط
عالاي  ،انشط إأرايي .
-

ايتقػػػػػ يـ :يعػػػػػـ اي عػػػػػكيير اي ك ػػػػػ بكشػػػػػت كؿ اي قػػػػػع علػػػػػب اال تبػػػػػكرات ايقبليػػػػػ ،
اال تبػػػػكرات اي ر ليػػػػ  ،اال تبػػػػكرات ايتعدديػػػػ  ،عػػػػدـ ت ػػػػرار األسػػػػيل بكال تبػػػػكرات،
بسػػػػػػكط

عػػػػػػ ح

ػػػػػػيكغ األسػػػػػػيل  ،تن عهػػػػػػك ،شػػػػػػ يهك ،تػػػػػػدرج سػػػػػػت اإلك،

اتفكقهك ع األإلداؼ ا ارايي  ،ت ديد يفي ت

يؿ اينتكيل يل تعل يف.

املعايري الفهية لتكويم ةواقع اإلنرتنت التعليمية:

إلنػػػػػكؾ ايعديػػػػػد ػػػػػف اي عػػػػػكيير ايفنيػػػػػ اي تعلقػػػػػ بت ػػػػػ يـ ا ػػػػػراج شػػػػػ ؿ اي قػػػػػع
ايتعلي ػػػػػ

ػػػػػف كته،

ػػػػػك تتعػػػػػ نه ػػػػػف

ايرسػػػػ ـ األشػػػػ كؿ ،اي ػػػػ ر،

تػػػػػ ى يت أػػػػػؿ دػػػػػ اين ػػػػػ ص ،اياػػػػػدا ؿ،

لفػػػػكت اي سػػػػكيط،

سػػػػكيؿ ا ب ػػػػكر ،ايػػػػر ابط ايتشػػػػعبي ،

ػػػف شػػػ ف تطبيػػػؽ إلػػػذع اي عػػػكيير اف يعػػػ ف سػػػه ي اسػػػت داـ اي قػػػع ايتعلي ػػػ  ،ناك ػػػه
د ت قيؽ األإلداؼ ايت تـ إنشكيه ف االهك.
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ي عػػػػػػػػ شػػػػػػػػق ر ( )1004عػػػػػػػػكيير اػػػػػػػػ دة
اسكسييف ،إل ك :ايت
-

اقػػػػػػػػع ا نترنػػػػػػػػت دػػػػػػػػ اػػػػػػػػكنبيف

يـ ،اي ت ى.

ايت ػػػػػ يـ  :Designتعػػػػػ ف اإلػػػػػـ اي عػػػػػكيير
ايسػػػػهؿ ػػػػف

ػػػػف

ارتبكطػػػػػػكت يل ػػػػػػف

أل ػػػػرى يل

نهػػػػػك :سػػػػػه ي االسػػػػػت داـ ايتنقػػػػػؿ

ػػػػ ؿ إيػػػػب اي عل ػػػػكت ب ق ػػػػر ايطػػػػرؽ ،اعػػػػكد

ايرييسػػػػػػي  ،اي ػػػػػػف

ايسػػػػػػكبق  ،ايتكييػػػػػػ دا ػػػػػػؿ

اي قػػػػع ،عػػػػع االرتبكطػػػػكت اعلػػػػب اي ػػػػف كت ا نهكيتهػػػػك ،ا

ػػػػػػف كت

عػػػػعهك دػػػػ قػػػػ ايـ

ع ديػػػ ا ادقيػػػ دػػػ ا انػػػب اي ػػػف كت ،ييسػػػهؿ علػػػب اي سػػػت د يف شػػػكإلدتهك،
ف أـ است دا هك.
-

نهػػػػػػك :عػػػػػػر رة تلبيػػػػػػ

تػػػػػػ ى

اي تػػػػػػ ى  :Contentتعػػػػػػ ف اإلػػػػػػـ اي عػػػػػػكيير

اي قػػػػع ال تيكاػػػػكت ايزايػػػػريف اي تن عػػػػ  ،اف يقػػػػدـ يهػػػػـ عل ػػػػكت ديأػػػػ

أػػػػ ؽ

بهػػػػػك ،تغيػػػػػر طبيعػػػػػ اي عل ػػػػػكت ايتػػػػػ تقػػػػػد هك

ػػػػػف كت اي قػػػػػع عػػػػػف ن طيػػػػػ

اي طب عػػػػػػكت اي تػػػػػػب ايدراسػػػػػػػي  ،عػػػػػػر رة االسػػػػػػتفكدة ػػػػػػػف ا

كنػػػػػػكت ايفنيػػػػػػػ ،

كين ػػػػػػ ص ،اين ػػػػػػ ص اي ت ر ػػػػػػ  ،ايرسػػػػػػ ـ ،اي ػػػػػػ ر ،ايرسػػػػػػ ـ اي ت ر ػػػػػػ ،
لفػػػػكت اي سػػػػكيط ،ايػػػػر ابط ،د ف ايتػػػػ أير علػػػػب اي عػػػػ ح سػػػػه ي اي
اي عل
-

ػػػػ ؿ إيػػػػب

.

تقسػػػػػػيـ

ت يػػػػػػكت اي قػػػػػػع إيػػػػػػب :عل ػػػػػػكت أكبتػػػػػػ  :تتعػػػػػػ ف تػػػػػػكريش اي ؤسسػػػػػػ

ايتعلي يػػػػػػػػ  ،رؤيتهػػػػػػػػك ،اإلػػػػػػػػدادهك ،ق انينهػػػػػػػػك،

عل ػػػػػػػػكت تاػػػػػػػػددة :تشػػػػػػػػ ؿ

ايتعلي ػػػػػػكت ،ق اعػػػػػػد ايبيكنػػػػػػكت ،األنشػػػػػػط اي نهايػػػػػػ  ،االرتبكطػػػػػػكت اي كرايػػػػػػ ،
عل ػػػػػكت سػػػػػػن ي  :تشػػػػػ ؿ اياػػػػػػد ؿ ايدراسػػػػػػ  ،ايعطػػػػػؿ ا اػػػػػػكزات،
ايهييػػػػ ايتدريسػػػػي
اي سػػػتادات،
قدي

ا داريػػػػ ،

رااعػػػ

عل ػػػػػػكت

عل ػػػػكت اديػػػػدة :تتعػػػػ ف األ ػػػػداث ،ايتطػػػػ رات،

تػػػ ى اي قػػػع بشػػػ ؿ عػػػكـ ي ػػػيال ت ػػػ ف إلنػػػكؾ عل ػػػكت

تؤدق إيب س ء دهـ.

بين ػػػك ا

ػػػت دراسػػػ اي نػػػدق ،ب يػػػك از )2010

ب راعكة اينقكط ايتكيي عند ت

Bouazza,

يـ بنكء اي اقع ايتعلي ي عبر ا نترنت

- 656 -

&
نهك:

(Alkindi

تقويم مواقع اإلنترنت لتعليم اللغة العربية ..............

-

اف ي ػػػػػ ف يل قػػػػػع

كي ػػػػػه اي يػػػػػزة ،ال ياػػػػػب اال تتػػػػػدا ؿ ا تت ػػػػػرر ظكيفهػػػػػك

ع ظكيؼ ا رى ،تب ال تربؾ اي ست د يف.
-

تطػػػػ ير االسػػػػت داـ (ايت
قي

ػػػػكيص ايتػػػػ ال تعػػػػيؼ

ػػػػيص) ،تانػػػػب ايسػػػػ كت اي

اديدة يلطالب.
رؾ ب ث دعكؿ دا ؿ اي قع ا ربط ب رؾ ب ث

ص.

-

است داـ

-

تانػػػػػب اسػػػػػت داـ ايػػػػػر ابط غيػػػػػر اي سػػػػػت د  ،ا غيػػػػػر ايعػػػػػر ري ايتػػػػػ ال تفيػػػػػد
اي ست د يف.

-

ػػػ ؿ إيػػػب اي عل ػػػكت اسػػػتراكعهك علػػػب اسػػػكس

اسػػػت داـ ايبنيػػػ ايتػػػ تسػػػهؿ اي
قكبليتهك يالست داـ.

-

اسػػػػت داـ قكي ػػػػ اباديػػػػ

رتبػػػػ يل اقػػػػع ايتػػػػ تتعػػػػ ف اي أيػػػػر ػػػػف اي ت يػػػػكت،

ايعديد ف اي ست د يف.
-

ػػػػػػػػ ؿ علػػػػػػػػب اي عل ػػػػػػػػكت

اسػػػػػػػػت داـ دهػػػػػػػػرس اباػػػػػػػػدق يل قػػػػػػػػع يتسػػػػػػػػهيؿ اي
استراكعهك.

-

است داـ ريط اي قع ي سكعدة اي ست د يف علب دهـ نطكؽ اي قع.
ايتعلي يػػػػ  ،تقػػػػدـ اديػػػػ ا

اف يتعػػػػ ف اي قػػػػع ر ابػػػػط إيػػػػب اي ؤسسػػػػكت ايأقكديػػػػ
ق ايـ يت عي اي ست د يف عف تلؾ اي ؤسسكت.
د ايد ؿ اي تلف .

-

ت دير ر ابط يل تبكت ايعك

-

ايت ػػػػػد ػػػػػف اف ا يػػػػػع ايػػػػػر ابط ذات اي ػػػػػل إيػػػػػب

ػػػػػف كت ا ػػػػػرى تع ػػػػػؿ بشػػػػػ ؿ

نكسب.
-

ايت د ف ت دير اد ات يلطالب ايدعـ ايفن .
تط ير اد ات تقنيكت اديدة يدعـ اي
إتك

ايفرص يلطالب يتبكدؿ اي عرد

ؿ إيب اي يب.
ف الؿ األد ات ايتقنيكت اي تلف .

إةهانيات شبهة اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية لغري الهاطكني بًا:
تلعػػػػب

اقػػػػع ا نترنػػػػت د ار ه ػػػػك دػػػػ تعلػػػػيـ ايلغػػػػ ايعربيػػػػ يغيػػػػر اينػػػػكطقيف بهػػػػك،

تهػػػتـ إلػػػذع اي اقػػػع بتعلػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػ
بييػػػ تعلي يػػػػ ذات ت يػػػػز عردػػػػ

تقنػػػػ

ػػػالؿ ا نػػػ األ يػػػرة ،ذيػػػؾ بكالإلت ػػػكـ بتػػػ دير
ػػػف ػػػػالؿ :اسػػػػتقطكب ت إليػػػػؿ اي ػػػػ ادر ايتعلي يػػػػ
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اي ت

تػػػدريبهك دػػػ

ػػػ

اي ػػػ اد ايتعلي يػػػ

اػػػكؿ تعلػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػ يغيػػػر اينػػػكطقيف بهػػػك ،تهػػػتـ ب عػػػداد

ت ظيػػػؼ ا ػػػدث ايتقنيػػػكت دػػػ تعلػػػيـ ايلغػػػكت ،تعلػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػ يغيػػػر

اينػػػػكطقيف بهػػػػك ،تز يػػػػدإلـ بقػػػػدر ػػػػكؼ ػػػػف ايأقكدػػػػ ايعربيػػػػ
ايدراسػػػػػػي

ايبػػػػػػ ار ل ايتعلي يػػػػػػ

ايب ػػػػكي ري س

ا سػػػػال ي  ،تطػػػػ ير اي طػػػػط

اي نػػػػػػكإلل ،ت إليػػػػػػؿ ايطػػػػػػالب ايطكيبػػػػػػكت

ػػػػك بعػػػػدإلك دػػػػ ا يػػػػع ايت

ػػػػػػكؿ

ر لػػػػػػ

ػػػػكت اي تلفػػػػ  ،تسػػػػكعد دػػػػ تعلػػػػيـ هػػػػكراع

االسػػػػت كع يػػػػػدى ايطػػػػػالب ايطكيبػػػػكت ،ت سػػػػػف ػػػػػف هػػػػػكراع اي ػػػػديث عبػػػػػر ا نترنػػػػػت ػػػػػف
ػػػػػالؿ اسػػػػػت داـ سػػػػػكيؿ ايت ا ػػػػػؿ االات كعيػػػػػ اي تلفػػػػػ  ،تع ػػػػػؿ علػػػػػب تن يػػػػػ
ايقػػػػراءة ا ي تر نيػػػػ يػػػػدى ايطػػػػالب ايطكيبػػػػكت ،تع ػػػػؿ علػػػػب تن يػػػػ
ت تير ا ايتد ف اي

هػػػػػكرة

هػػػػكرة اي تكبػػػػ عبػػػػر

ت ا عبر اي د نكت ايتعلي ي .

احملور الجالح :إدراءات البشح التذرييب:
ةهًر البشح:
اسػػػػػػػت دـ ايبك ػػػػػػػث اي ػػػػػػػنهل اي سػػػػػػػ

ايت ليلػػػػػػػ  ،ب ػػػػػػػد ؿ ت ليػػػػػػػؿ اي عػػػػػػػ ف

اي نكسػػػػب يطبيعػػػػ ايب ػػػػث اإلػػػػدادهك ،يػػػػث إاػػػػراء سػػػػ ي اقػػػػع ا نترنػػػػت يتعلػػػػيـ ايلغػػػػ
ايعربيػػػػ يغيػػػػر اينػػػػكطقيف بغيرإلػػػػك ،أػػػػـ تقػػػػ يـ عينػػػػ دػػػػ عػػػػ ء اي عػػػػكيير ايترب يػػػػ

ايفنيػػػػ

يلتعليـ ا ي تر ن عف بعد.

دلتمع البشح:
يشػػػػػػ ؿ ات ػػػػػػع ايب ػػػػػػث ا يػػػػػػع

اقػػػػػػع ا نترنػػػػػػت يتعلػػػػػػيـ ايلغػػػػػػ ايعربيػػػػػػ يغيػػػػػػر
ػػػػف كتهك

اينػػػػكطقيف بهػػػػك ،قػػػػد تػػػػـ إاػػػػ ارء سػػػػ يهػػػػذع اي اقػػػػع عبػػػػر ا نترنػػػػت ،تتبػػػػع

اقعهػػػك اي هت ػػػ بتعلػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػ يغيػػػر اينػػػكطقيف بهػػػك ػػػف ػػػالؿ ايػػػر ابط ايتشػػػعبي
دػػػ بععػػػهك ،تبػػػيف يلبك ػػػث اف عػػػدد ػػػف إلػػػذع اي اقػػػع تػػػـ ا تيػػػكر ا عػػػ

ػػػف اي اقػػػع

دؽ يلشر ط ايتكيي :
-

اف يهتـ اي قع بتعليـ ايلغ ايعربي ايف ي .

-

اف ي ف اي قع

-

اف يتع ف اي قع

اههك يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينطقيف بهك.
ت ى تعلي
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اياػػػػد ؿ ايتػػػػكي ي عػػػػ

اقػػػػع ا نترنػػػػت يتعلػػػػيـ ايلغػػػػ ايعربيػػػػ يغيػػػػر اينػػػػكطقيف

بهك ايت تـ تق ي هك د ع ء اي عكيير ايترب ي
و
1
2

3
4

ايفني يلتعليـ ا ي تر ن عف بعد:

علٔل ( )1يٕالغ اإلَزوَذ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب
َجنح ػُّ
انواثؾ
انًٕلغ
 http://www.abjadيؤٍَخ أثغل نزؼهٛى انؼوثٛخ َٔشوْب
أثغل
/arabi.com/web
ٓٚلف انًوكي إنٗ رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ
يوكي رؼهٛى انهغخ
نألعبَت انواغج ٍٛف ٙرؼهًٓبٚٔ ،زهقض
انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ
http://altcns.mans.
ْنا انًُٓظ ف ٙرؼهٛى انلاهً انؾؤف
ثٓب ثغبيؼخ انًُظٕهح
/edu.eg/site
األثغلٚخ ٔؽوٚمخ كزبثزٓب ،صى انكهًبد
ٔانغًم ٔانًؾبكصخ.
ٓٚلف انًوكي إنٗ رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ
يوكي األىْو يوكي
https://www.faceb
نألعبَت انواغج ٍٛف ٙرؼهًٓب ،الٍزقلايٓب
رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو
/ook.com/azharalc
ف ٙشزٗ يغبالد انؾٛبح انٕٛيٛخ.
انُبؽمٍٛ
ٓٚلف انًؼٓل إنٗ رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ
يؼٓل عبيؼخ انًهك
انواغج ٍٛف ٙرؼهًٓب ،إػلاك يلهٍٍٛ
ٍؼٕك نزؼهٛى انهغخ
انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم https://ali.ksu.edu. ٍٛيزقظظ ٍٛف ٙانهغخ انؼوثٛخ ،رلهٚت
يؼهً ٙانهغخ انؼوثٛخ ٔرطٕٚو فجوارٓى،
sa/ar
ثٓب
إػلاك َٔشو انجؾٕس انؼهًٛخ ف ٙيغبل
رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب.

عيهة البشح:
قػػػػػكـ ايبك ػػػػػػث بك تيػػػػػكر عينػػػػػػ عشػػػػػ ايي عػػػػػػددإلك ( )12ػػػػػف اي ت
اػػػػكؿ ت ن ي ايػػػػك ايتعلػػػػيـ ت ػػػػ يـ اي اقػػػػع ايتعلي يػػػػ  ،دي ػػػػك يلػػػػ

ػػػػكيص ادػػػػراد عينػػػػ

ايب ث دقك ي تغير اين ع.
علٔل () 2
رٕىٚغ أفواك انجؾش ٔفك يزغٛو انُٕع
انزكواه
انُٕع

انَُجخ

مكو

16

64.6

أَضٗ
انًغًٕع

9
25

36.6
%166
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يتبيف ف اياد ؿ ( )1ف عين ايب ث ي أل ف ك نسبته ( ،)%32ف إا كي ادراد
يف اف ( )6ف ادراد ايعين

عين ايب ث ف ايذ ر ،إلـ ايفي األ بر د عين ايب ث ،د

ي أل ف ك نسبته ( ،)%63ف إا كي ادراد ايب ث ف ا نكث.

إعداد أداة البشح:
است دـ ايبك ث األداة ايب أي ايتكيي :
ايفني يلتعليـ ا ي تر ن

ا ال :إعداد بطكق تق يـ اي عكيير ايترب ي

عف بعد يتق يـ

اقع

ا نترنت يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك:
ي ػػػػػك ػػػػػكف ايهػػػػػدؼ األسكسػػػػػ يلب ػػػػػث إعػػػػػداد قكي ػػػػػ بكي عػػػػػكيير ايترب يػػػػػ

ايفنيػػػػػ

يلتعلػػػػػيـ ا ي تر نػػػػػ عػػػػػف بعػػػػػد اي ك ػػػػػ ب اقػػػػػع االنترنػػػػػت يتعلػػػػػيـ ايلغػػػػػ ايعربيػػػػػ يغيػػػػػر
اينػػػكطقيف بهػػػك :دقػػػد اإلػػػتـ ايبك ػػػث ب راعػػػكة ايدقػػػ ايبكيغػػػ دػػػ إعػػػداد تلػػػؾ ايقكي ػػػ  ،ايت ػػػد
ػػػػػف سػػػػػف

ػػػػػيكغ

ك رإلػػػػػك ،شػػػػػ يهك يل عػػػػػكيير ايالز ػػػػػ ،

راعػػػػػكة اف ت ػػػػػ ف ا يػػػػػع

اي عػػػػكيير شػػػػتقه ػػػػف نتػػػػكيل ايب ػػػػ ث ايدراسػػػػكت ايسػػػػكبق  ،دي ػػػػك يلػػػػ ا اػػػػراءات ايتػػػػ
اتبعهػػػػك ايبك ػػػػث عػػػػداد اي عػػػػكيير ايترب يػػػػ

ايفنيػػػػ يلتعلػػػػيـ ا ي تر نػػػػ عػػػػف بعػػػػد اي ك ػػػػ

ب اقع ا نترنت يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك:

أ  -حتديد اهلدف ةو الكائمة:
اسػػػػتهددت إلػػػػذع ايقكي ػػػػ اي عػػػػكيير ايترب يػػػػ

ايفنيػػػػ يلتعلػػػػيـ ا ي تر نػػػػ عػػػػف بعػػػػد

اي ك ػػػػ ب اقػػػػع االنترنػػػػت يتعلػػػػيـ ايلغػػػػ ايعربيػػػػ يغيػػػػر اينػػػػكطقيف بهػػػػك،

قػػػػد عػػػػع إلػػػػذا

ايهدؼ ا كـ ايبك ث ايشر ط ايتكيي :
-

ياػػػػػب اف تع ػػػػػس اي عػػػػػكيير اي قتر ػػػػػ

ػػػػػكيص

اقػػػػػع ا نترنػػػػػت يتعلػػػػػيـ ايلغػػػػػ

ايعربي يغير اينكطقيف بهك.
-

 ياػػػػػب اف تع ػػػػػس اي عػػػػػكيير اي قتر ػػػػػ ا انػػػػػب اياػػػػػ دة دػػػػػيتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.
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ب  -إعداد الصورة األولية للكائمة:
بنػػػكء علػػػ
بكي عػػػكيير ايترب يػػػ

ػػػك تػػػـ استعراعػػػه دػػػ اي ػػػك ر ايسػػػكبق  ،تػػػـ

ػػػيكغ قكي ػػػ

بدييػػػ

ايفنيػػػ يلتعلػػػيـ ا ي تر نػػػ عػػػف بعػػػد اي ك ػػػ ب اقػػػع ا نترنػػػت يتعلػػػيـ

ايلغػػػػػ ايعربيػػػػػ يغيػػػػػر اينػػػػػكطقيف بهػػػػػك ،تػػػػػـ ت ديػػػػػد إلػػػػػذع ايقكي ػػػػػ
األدبيػػػػكت ايسػػػػكبق ايعربيػػػػ

ػػػػػف ػػػػػالؿ :ايدراسػػػػػكت

األانبيػػػػ ايتػػػػ تنك يػػػػت اي عػػػػكيير ايترب يػػػػ اي ك ػػػػ

ا نترنػػػت يتعلػػػيـ ايلغػػػ ايعربيػػػ  ،اي بػػػػراء اي ت
ايتعلي ػػػػ  ،قػػػػد ت نػػػػت ايقكي ػػػػ دػػػػ

ب اقػػػػع

ػػػيف دػػػ ت ن ي ايػػػك ايتعلػػػيـ ايت ػػػػ يـ

ػػػػ رتهك األ ييػػػػ

ػػػكر رييسػػػػك
ػػػػف (أالأػػػػ عشػػػػر ) عيػ ا

يكر درعيك.
يندرج ت تهك (  )34ع ا

ز  -التشكل ةو صدم الكائمة:
يلت قػػػػػػػؽ ػػػػػػػف
اي ت

ػػػػػػػدؽ ايقكي ػػػػػػػ تػػػػػػػـ عرعػػػػػػػهك علػػػػػػػ

ا عػػػػػػػ

ػػػػػػػف اي بػػػػػػػراء

ػػػيف دػػػ (ت ن ي ايػػػك ايتعلػػػيـ -نػػػكإلل طػػػرؽ ايتػػػدريس) يلت ػػػد ػػػف اإل يػػػ

عيػػػػكر
اي

ػػػػدق ارتبكطػػػػه بػػػػكي

ر ايػػػػرييس ،قػػػػكـ ايبك ػػػػث ب سػػػػكب نسػػػػب اتفػػػػكؽ ايسػػػػكدة

يف ي ؿ عيكر عل اين
-

ايتكي :

ر د استاكبكت اي
ايرييس ايذق تنت

ػػػؿ

يف

ؿ اإل ي

ؿ عيكر،

دق ارتبكط ؿ عيكر بكي

إييه ،ذيؾ بع ؿ اد ؿ ت رارق ي ؿ عيكر ينقسـ إي

( رتبط – غير رتبط) ،اي يكر ( رتبط ) ي ت ق عل

ر
يكريف

أالث ست يكت ف األإل ي

( هـ ،هـ إيب د ك ،غير هـ)
-

اعطت يالستاكب اي ه

( 6دراكت) ،اعطيت إيب االستاكب إي

اعطيت يالستاكب غير ه

(دراه ا دع) ،ا ك اال تيكر غير رتبط ( فر)،

است راج اينسب اي ي ي التفكؽ ايسكدة اي
ب سكب اينسب اي ي ي التفكؽ اي
بكي

د ك (دراتيف)،

يف ي ؿ عيكر ف اي عكيير علب دع،
يف

ؿ اإل ي

ؿ عيكر

دى ارتبكطه

ر ايرييس ناد انهك ت ار ت بيف  ،%200 ،%60بنكء عل ذيؾ تـ استبعكد

ا ع

ف اي عكيير ايت تقؿ نسب االتفكؽ ايسكدة اي

ااراء ايتعديالت ايالز

عل قكي

اي عكيير.
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د  -اعداد الصورة الهًائية للكائمة:
بعد االنتهكء ف عبط ايقكي
د

دقهك ،ت

ايت قؽ ف

اي عكيير

ؿ ايبك ث إيب قكي

ؤشر درعيك
ا
عيكر رييسك تع نت ()30
ا
رتهك اينهكيي ايت قس ت إي (اأنك عشر )
ك يل :

إل
-

ر األ ؿ :ياب اف ت در اي عل كت اي راعي عف اي اقع ايتعلي

اي

ايعربي يغير اينكطقيف بهك ،قد تنك ؿ إلذا اي
د
-

اي

يتعليـ ايلغ

ر ت ديد اياه اي سؤ ي عف تقديـ

اي اقع ايتعلي ي  ،قد اشت ؿ علب ( )2ؤشرات.
يتعليـ ايلغ ايعربي يغير

ر ايأكن  :ياب ت ديد األإلداؼ يل قع ايتعلي

اينكطقيف بهك ،قد اشت ؿ علب ( )2ؤشرات.
-

اي

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير

ر ايأكيث :ياب ت ديد ظكيؼ اي قع ايتعلي

اينكطقيف بهك ،قد اشت ؿ علب ( )2ؤشرات.
-

اي

ت

ر ايرابع :ياب ت ديد اي ت ى ايتعلي

ي ه بكي قع ايتعلي

يتعليـ

ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك ،قد اشت ؿ علب ( )3ؤشرات.
-

اي

ر اي ك س :ياب اف يراع اي اقع ايتعلي ي

كيص اي ستفيديف نه ،قد

اشت ؿ علب ( )2ؤشرات.
-

اي

ر ايسكدس :ياب تقدـ اينص ايتعلي

ايتعلي

بش ؿ ايد ت ظيفه د

اي اقع

يتنكسب ع تعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك ،قد اشت ؿ علب ()3

ؤشرات.
-

اي

ر ايسكبع :ياب تقدـ ايرس ـ اي

د اي اقع ايتعلي

ر ايأكبت اي دع

يع لي ايتعليـ ت ظيفهك

تتنكسب ع تعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك ،قد اشت ؿ

علب ( )2ؤشرات.
-

اي

ر ايأك ف :ياب ت در ايرس ـ اي

ت ظيفهك د اي اقع ايتعلي

ر اي ت ر

أيق اي ل ب ع ع ايتعلـ

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك ،قد اشت ؿ

علب ( )2ؤشرات.
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-

اي

ر ايتكسع :ياب ت ظؼ ايل ف يت قيؽ األإلداؼ ايتعلي ي اي ددة ت ظيفه د

اي اقع ايتعلي

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك ،قد اشت ؿ علب ()2

ؤشرات.
-

اي

ر ايعكشر :ياب اف ي ت ق اي اقع ايتعلي

ايت ف

علب اير ابط ايفكيق

اسكييب

اي نكسب يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك ،قد اشت ؿ علب ()3

ؤشرات.
-

اي

ايت ديث اي ست ر يل اقع ايتعلي

ر اي كدق عشر :ياب إاراء اي تكبع

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك  ،قد اشت ؿ علب ( )3ؤشرات.
-

اي

ر ايأكن عشر :ياب ت قيؽ اال كف يل اقع ايتعلي

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير

اينكطقيف بهك ،قد اشت ؿ علب ( )2ؤشرات.
يتسهيؿ تفسير اينتكيل تـ است داـ األسل ب ايتكي

يت ديد ست ى ا اكب علب بن د

األداة ،بهدؼ قيكس ست ى ت ادر إلذع اي عكيير ،دقد تـ إعطكء درا يلبدايؿ علب اين
ايتكي  ( :رتفع ادا =  2رتفع=  ،2ت سط = ،6ن فض = ،1ن فض ادا =.)2
قد تـ اعت كد ايش ؿ اي غلؽ ( )Closed Questionnaireد إعداد االستبكن
ي دد االستاكبكت اي ت ل ي ؿ سؤاؿ ،قد تـ ت نيؼ ا اكبكت إيب اربع

تسك ي اي دى ف

الؿ اي عكدي ايتكيي .

-

التالي:
أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة = (0.80= 5 ÷ )1-5
التصهيفقيمة –
على = (أكبر
لهشصلالفئة
طول

علٔل (  )3رٕىٚغ نهفئبد ٔفك انزلهط انًَزقلو ف ٙأكاح انجؾش
يلٖ انًزٍٕطبد
انٕطف
يورفغ علا

يٍ 5.66-4.21

يورفغ

يٍ 4.26-3.41

يزٍٕؾ

يٍ 3.46-2.61

يُقفغ

يٍ 2.66-1..1

يُقفغ علا

يٍ 1..6-1.66
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قد اعت د ايبك ث د إعدادإلك ايش ؿ اي غلؽ ( )Closed Questionnaireايذق ي دد
االستاكبكت اي ت ل ي ؿ عبكرة.

صدم وثبات أداة البشح:
 - 0صدم أداة البشح:
تـ ا تبكر
ت

دؽ اداة ايب ث ،إل ا د األسس ايت

ي ه ،تـ ايت د ف

يق ـ عليهك اق قيكس يتـ

دؽ اداة ايب ث بطريقتيف:

أ  -صدم احملتوى:
تـ عرض اي

رة األ يي

ايتدريس ،بلغ عدد اي
قتر كتهـ
االعتبكر يل

ؿ

ف بطكق ايتق يـ علب عدد ف اي

يف () 3

يف ف اععكء إليي

يف ،قد تفعل ا ش ريف ب بداء ال ظكتهـ

ت ى بطكق ايتق يـ ،قد تـ ا ذ إلذع اي ال ظكت االقت ار كت بعيف

ؿ إيب اي يغ اينهكيي يبطكق تق يـ

اقع ا نترنت يتعليـ ايلغ ايعربي يغير

اينكطقيف بهك.

ب  -صدم االتسام الداخلي:
تـ ايت قؽ ف

دؽ االتسكؽ ايدا ل ألداة ايب ث ف ااؿ ايتعرؼ علب دى االتسكؽ

ايدا ل

يلبطكق  ،ذيؾ ف الؿ سكب عك ؿ االرتبكط (بيرس ف) بيف ؿ دقرة ف دقرات

ابعكد

ك ر ايب ث ايدرا اي لي يهك ،اياد ؿ ايتكي ي ع ذيؾ:
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علٔل () 4
يؼبيالد االهرجبؽ (ثٛوٌٍٕ) نالرَبق انلافه ٙث ٍٛكم فموح يٍ فمواد يؾبٔه انجؾش ٔانلهعخ انكهٛخ
نهًؾٕه
يَزٕٖ انلالنخ
يؼبيم
فمواد يؾبٔه انجؾش
االهرجبؽ
أٔال ٚ :غت أٌ رٕفو انًؼهٕيبد انًوعؼٛخ ػٍ انًٕالغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ
ثٓب :
 .1رذذٚذ اعى انٓٛئخ أٔ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ انًمذيخ نهًٕلغ  **1.441دانخ ػُذ ()1.11
انزؼهًٙٛ
 .2رذذٚذ أعًبء فشٚك انؼًم يٍ يؤنف ٍٛأٔ يجشيج *1.360 ٍٛدانخ ػُذ ()1.15
ٔيؤْالرٓى ٔخجشارٓى نهًٕلغ انزؼهًٙٛ
 .3رمٛٛى انًٕلغ انًمذو ثشكهّ انُٓبئٔ ٙاػزًبدِ يٍ لجم  *1.3.1دانخ ػُذ ()1.15
انجٓبد االخشٖ انًغؤٔنخ
 **1.464دانخ ػُذ ()1.11
 .4يشاػبح دمٕق انطجغ ٔانُشش ثبنًٕلغ انزؼهًٙٛ
صبَٛب ٚ :غت رؾلٚل االْلاف نهًٕلغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
 *1.341دانخ ػُذ ()1.15
 .5ركش انٓذف انؼبو ف ٙانظفذخ انشئٛغخ نهًٕلغ انزؼهًٙٛ
 **1.461دانخ ػُذ ()1.11
 .6يالئًخ ػُٕاٌ انًٕلغ انزؼه ًٙٛنهٓذف انؼبو انخبص ثّ
 ..يالئًخ ػُٕاٌ انًٕلغ انزؼه ًٙٛنثمبفخ انًجزًغ ٔػبدارّ  **1.40.دانخ ػُذ ()1.11
ٔرمبنٛذٚخ
 .0رٕفش أدٔاد لٛبط ثبنًٕلغ نهزذمك يٍ االْذاف انًشجٕح  **1.451دانخ ػُذ ()1.11
يالئًخ االْذاف انزشثٕٚخ نخظبئض انًغزفٛذ ٍٚيٍ انًٕلغ
 .9طٛبغخ االْذاف انزشثٕٚخ ثطشٚمخ عهٕكٛخ رُبعت  *1.305دانخ ػُذ ()1.15
انًغزفٛذٍٚ
صبنضب ٚ :غت رؾلٚل ٔظبئف انًٕلغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
 **1.511دانخ ػُذ ()1.11
 .11رذذٚذ انًٕلغ ثذلّ نألَشطخ انز ٙعٕف ٚمٕو ثٓب انًغزفٛذ
 .11رظًٛى انًٕلغ ثطشٚمّ رظذخ جًٛغ أخطبء انزشغٛم  **1.415دانخ ػُذ ()1.11
ٔاالعزخذاو انزٚ ٙذزًم أٌ ٚمغ فٓٛب انًغزفٛذٌٔ
 .12انذلخ ف ٙرغجٛم ثٛبَبد انًغزفٛذٌٔ دزٗ ٚغٓم االرظبل  **1.425دانخ ػُذ ()1.11
ٔانزفبػم يؼٓى
 .13ػذو اإلكثبس أٔ انزطٕٚم ف ٙطهت انجٛبَبد انشخظٛخ  *1.39.دانخ ػُذ ()1.15
نهًغزفٛذ
ٔ .14جٕد يشاجغ ٔيظبدس ًٚكٍ انشجٕع إنٓٛب نهزذمك يٍ  *1.342دانخ ػُذ ()1.15
طذخ انًٕلغ انزؼهًٙٛ
هاثؼب ٚ :غت رؾلٚل انًؾزٕٖ انزؼهٔ ًٙٛرظً ًّٛثبنًٕلغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ
ثٓب :
 *1.310دانخ ػُذ ()1.15
 .15اسرجبط انًذزٕ٘ ثبألْذاف انزشثٕٚخ نهًٕلغ انزؼهًٙٛ
 .16رغط ّٛانًذزٕ٘ نكبفخ األْذاف انًزضًُخ ف ٙانًٕلغ  **1.451دانخ ػُذ ()1.11
انزؼهًٙٛ
 .1.يشاػبح انزُظٛى ٔانزغهغم انًُطم ٙف ٙػشع يذزٕٖ  **1.59.دانخ ػُذ ()1.11
ثبنًٕلغ انزؼهًٙٛ
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**1.520
**1.412
*1.3..

 .10عاليّ انًذزٕ٘ يٍ انُبدٛخ انؼهًٛخ ٔانهغٕٚخ
 .19خهٕ انًذزٕ٘ يٍ أخطبء انزكشاس
 .21رٕافك انًذزٕٖ انزؼه ًٙٛيغ خظبئض انفئخ انًغزٓذفخ
فبيَب ٚ :غت أٌ ٚواػ ٙانًٕالغ انزؼهًٛٛخ فظبئض انًَزفٛل ٍٚيُّ :
 **1.630دانخ ػُذ ()1.11
 .21رذذد ثذلخ خظبئض انًزؼهً ٍٛانًغزٓذفٍٛ
 **1.563دانخ ػُذ ()1.11
 .22رشاػ ٙانفشٔق انفشدٚخ ث ٍٛانًغزفٛذٍٚ
 .23رذذد يزطهجبد انزؼهى انمجهٛخ نًٕضٕع انزؼهى ف ٙضٕء  *1.351دانخ ػُذ ()1.15
انخجشاد انغبثمخ نهًغزفٛذٍٚ
ٚ .24غزطٛغ انًغزفٛذ رٔ انخجشح انجغٛطخ ثبإلَزشَذ رشغٛم  **1.612دانخ ػُذ ()1.11
انًٕلغ دٌٔ رؼمٛذ
ٍبكٍب ٚ :غت رملو انُض انزؼه ًٙٛثشكم عٛل ٔرٕظٛفّ ف ٙانًٕالغ انزؼهٚ ًٙٛزُبٍت يغ رؼهٛى انهغخ
انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
 .25رزٕافش ف ٙانُض انزؼه ًٙٛانظذخ انهغٕٚخٔٔ ،ضٕح  **1.566دانخ ػُذ ()1.11
انًؼُٗ
 **1.406دانخ ػُذ ()1.11
ٚ .26ظٓش انُض ػهٗ انظفذخ ثشكم ٔاضخ ٔيمشٔء
 **1.536دانخ ػُذ ()1.11
 .2.رزُبعت إَمشائٛخ انُض يغ خظبئض انًغزفٛذٍٚ
 **1.640دانخ ػُذ ()1.11
ٚ .20زجغ َظبو ٔادذ ف ٙكزبثخ انؼُبٔ ٍٚانشئٛغخ ٔانفشػٛخ
 **1.556دانخ ػُذ ()1.11
 .29رشاػ ٙانجًغ ث ٍٛانُض ٔانظٕسح ػهٗ َفظ اإلطبس
 *1.314دانخ ػُذ ()1.15
ٚ .31غزخذو ثالثخ إَٔاع يٍ انخطٕط ػهٗ األكثش
ٍبثؼب ٚ :غت رملو انوٍٕو ٔانظٕه انضبثزخ انًلػًخ نؼًهٛخ انزؼهٛى ٔرٕظٛفٓب ف ٙانًٕالغ انزؼهًٙٛ
رزُبٍت يغ رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
 *1.316دانخ ػُذ ()1.15
 .31رزًٛض ثٕضٕح انٓذف يٍ انظٕسح أٔ انشعى نذٖ انًزؼهى
 .32رؼجش انظٕسح أٔ انشعى ػٍ يضًٌٕ انًذزٕٖ انزؼه **1.394 .ًٙٛدانخ ػُذ ()1.11
 **1.505دانخ ػُذ ()1.11
 .33رضايٍ ػشع انظٕسح أٔ انشعى يغ انُض انًشرجظ ثٓب.
 **1.465دانخ ػُذ ()1.11
 .34رغزخذو انظٕس أٔ انشعٕو انًهٌٕ نذلزّ ٔٔضٕدّ.
 .35رغزخذو انظٛغ انمٛبعٛخ ف ٙانظٕسح دزٗ ال رضٚذ يٍ  **1.514دانخ ػُذ ()1.11
ٔلذ انزذًٛم.
صبيُب ٚ :غت رٕفو انوٍٕو ٔانظٕه انًزؾوكخ ٔصٛمخ انظهخ ثًٕػٕع انزؼهى ٔرٕظٛفٓب ف ٙانًٕالغ
انزؼه ًٙٛنزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
 .36رزًٛض ثٕضٕح انٓذف يٍ انشعٕو ٔانظٕس انًزذشكخ  *1.321دانخ ػُذ ()1.15
نذٖ انًزؼهى.
 .3.رؼجش انشعٕو ٔانظٕس انًزذشكخ ػٍ يضًٌٕ انًذزٕٖ  **1.416دانخ ػُذ ()1.11
انزؼه.ًٙٛ
 .30رزُبعت يغبدخ انشعٕو ٔانظٕس انًزذشكخ يغ ثمٛخ  **1.422دانخ ػُذ ()1.11
ػُبطش انظفذخ.
ٚ .39جت رضايٍ ػشع انظٕد يغ انشعٕو ٔانظٕس  *1.310دانخ ػُذ ()1.15
انًزذشكخ ف ٙانًمطغ انًؼشٔع.
ربٍؼب  ٚ :غت رٕظف انهٌٕ نزؾمٛك األْلاف انزؼهًٛٛخ انًؾلكح ٔرٕظٛفّ ف ٙانًٕالغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى
انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
 **1.414دانخ ػُذ ()1.11
 .41ركٌٕ األنٕاٌ ٔاضذخ يزُبعمخ
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ٚ .41زًٛض ثٕضٕح انٓذف يٍ انهٌٕ نذٖ انًزؼهى
 .42رثجذ انخهفٛبد انهَٕٛخ نجًٛغ انظفذبد
 .43رغزخذو األنٕاٌ انذافئخ نجزة االَزجبِ

**1.614
**1.452
**1.5.6

دانخ ػُذ ()1.11
دانخ ػُذ ()1.11
دانخ ػُذ ()1.11

ػبشوا  ٚ :غت أٌ ٚؾزٕ٘ انًٕالغ انزؼه ًٙٛػهٗ انؤاثؾ انفبئمخ ٔأٍبنٛت انزظفؼ انًُبٍجخ نزؼهٛى
انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
 **1.555دانخ ػُذ ()1.11
ٚ .44جت أٌ ركٌٕ انشٔاثظ انفبئمخ ثبنًٕلغ طذٛذخ
ٚ .45جت أٌ ركٌٕ انشٔاثظ انشئٛغخ يذذدح ٔثبثزخ ف ٙكم  **1.566دانخ ػُذ ()1.11
طفذبد انًٕلغ
 **1.526دانخ ػُذ ()1.11
ٚ .46جت أٌ ٚكٌٕ نهشٔاثظ انفبئمخ ػُٕاٌ َض ٔاضخ
ٚ .4.جت أٌ رُظى انشٔاثظ ثطشٚمخ ثغٛطخ ٚغٓم فًٓٓب  **1.516دانخ ػُذ ()1.11
ٔانٕطٕل إنٓٛب
ٚ .40جت أٌ ٚظٓش رغٛٛش ٔاضخ ف ٙنٌٕ انشٔاثظ انز ٙرى  **1.531دانخ ػُذ ()1.11
اعزخذايٓب يٍ لجم
 *1.3.5دانخ ػُذ ()1.15
ٚ .49زجُت اإلكثبس يٍ انشٔاثظ خبسج انًٕلغ
انؾبك٘ ػشو ٚ :غت إعواء انًزبثؼخ ٔانزؾلٚش انًَزًو نهًٕالغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو
انُبؽم ٍٛثٓب :
 **1.433دانخ ػُذ ()1.11
 .51إجشاء انًزبثؼخ انذٔسٚخ نهًٕلغ انزؼهًٙٛ
 *1.35.دانخ ػُذ ()1.15
 .51إجشاء انزذذٚث انًغزًش نهًؼهٕيبد ف ٙانًٕلغ انزؼهًٙٛ
 *1.364دانخ ػُذ ()1.15
 .52رذذٚث انٕطالد ٔانشٔاثظ انخبسجٛخ ثشكم يُزظى
 *1.341دانخ ػُذ ()1.15
 .53إػذاد انُغخ االدزٛبطٛخ نًذزٕٖ انًٕلغ انزؼهًٙٛ
 **1.406دانخ ػُذ ()1.11
َ .54شش انًٕلغ ػجش االجٓضح انُمبنخ ٔانٕٓارف انزكٛخ
 .55اخز اَطجبع انًغزفٛذ ٍٚػٍ ػًهٛبد انزطٕٚش نهًٕلغ  *1.393دانخ ػُذ ()1.15
انزؼهًٙٛ
انضبَ ٙػشو ٚ :غت رؾمٛك االيبٌ نهًٕالغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
 .56يٕالغ االسرجبط ) (Linksآيُّ ال رغجت يشكالد نُظبو  **1.490دانخ ػُذ ()1.11
انزشغٛم أٔ يزظفخ االَزشَذ
ٚ .5.مذو انًٕلغ َظبيب آيُب نكٚ ٙزذمك يٍ شخظ ّٛكم يزؼهى  **1.464دانخ ػُذ ()1.11
ك ٙال ٚزى انزالػت أٔ انزجغظ ػه ٙثٛبَبد صيالئّ
 .50االْزًبو ثطهت انجٛبَبد انز ٙرًٛض كم يغزفٛذ ػٍ غٛشِ  *1.351دانخ ػُذ ()1.15
يٍ انًغجه ٍٛف ٙانًمشس
 **1.422دانخ ػُذ ()1.11
 .59إػطبء انزٕجٓٛبد انز ٙرؤكذ ػه ٙعشْ ّٚزِ انجٛبَبد
 **1.519دانخ ػُذ ()1.11
 .61خهٕ يٕلغ انًٕلغ يٍ انفٛشٔعبد
* ػجبهاد كانخ ػُل يَزٕٖ  6.65فألم.
** ػجبهاد كانخ ػُل يَزٕٖ  6.61فألم.

يتبيف ف اياد ؿ ( )6اف قيـ عك ؿ ارتبكط ؿ عبكرة ف ايعبكرات ع اي
بهك

اب

ر اي كص

داي عند ست ى ( )0.02د قؿ ،بععهك داؿ عند ست ى ( )0.02د قؿ ،إل
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ك ي ع اف ا يع ايعبكرات اي

ن يالستبكن تت تع بدرا

كي

دؽ عكيي

يلتطبيؽ

اي يدان .

 - 8ثبات األداة:
يعرؼ ايأبكت ب نه (إيب اق درا يعط اي قيكس قراءات تقكرب عند ؿ رة يست دـ
ديهك) ،يلت قؽ ف ايأبكت ي فردات
اينتكيل

ك ر ايب ث تـ است داـ عك ؿ ايفك ر نبكخ اكءت

ك ي ع هك اياد ؿ ايتكي :
علٔل ( )5
يؼبيالد صجبد أنفب كؤَجبؿ نًؾبٔه انجؾش
ػلك انجُٕك
يؾبٔه انجؾش
يؼبيم انضجبد انكهٙ

ف

الؿ اينتكيل اي ع

( ،)0.621إل قي

يؼبيم صجبد أنفب
كؤَجبؿ

66

اعالع يتع

أبكت عكيي ت ع

6.952

اف عك ؿ ايأبكت اي ل

ي

ر ايب ث

ال ي اداة ايب ث يلتطبيؽ اي يدان .

أساليب املعاجلة االسصائية:
يت قيؽ اإلداؼ ايب ث ت ليؿ ايبيكنكت ايت س ؼ يتـ تا يعهك ،تـ است داـ عددا ف
األسكييب ا

كيي اي نكسب  .دي ك يل األسكييب ايت تـ است دا هك:

 .2عك ؿ ارتبكط بيرس ف ()Pearson Correlation Coefficient
االرتبكط بيف درا
اداة ايب ث،

ؿ عبكرة ايدرا اي لي يل

ر ايذق تنت

ذيؾ ي سكب

اييه ذيؾ يتقدير

دؽ

ذيؾ يلتعرؼ علب دالي ايعالق بيف تغيرات ايب ث.

 .1عك ؿ ايفك ر نبكخ ( )Alpha Cronbachيقيكس أبكت اداة ايب ث.
 .6ايت اررات اينسب اي ي ي يلتعرؼ علب ايبيكنكت األ يي ي فردات ايب ث.
 .2اي ت سط اي سكب ( )Meanي عرد

درى ارتفكع ا ان فكض تراء ادراد ايب ث عف ؿ

عبكرة ف عبكرات تغيرات ايب ث إيب اكنب اي ك ر ايرييس ،
يث درا االستاكب

سب اعلب ت سط سكب .
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 .2االن راؼ اي عيكرق ( )Standard Deviationذيؾ يلتعرؼ علب دى ان راؼ تراء
ادراد ايب ث ي ؿ عبكرة ف عبكرات تغيرات ايب ث ي ؿ
اي ت سط اي سكب  .يث ي ع

ر ف اي ك ر ايرييس عف

االن راؼ اي عيكرق ايتشتت د

تراء ادراد ايب ث ي ؿ

عبكرة ف عبكرات تغيرات ايب ث إيب اكنب اي ك ر ايرييس  ،د ل ك اقتربت قي ته ف
اي فر ل ك ت ر زت ا راء ان فض تشتتهك بيف اي قيكس،

ذيؾ يترتيب ايعبكرات سب

اي ت سط اي سكب ي كي اقؿ تشتت عند تسك ق اي ت سط اي سكب .
 .3تـ است داـ ا تبكر كف يتن

( )Mann-Whitneyبديال عف ا تبكر (ت) يعينتيف

ستقلتيف ( )Independent Sample T-Testنظ ار ي ا د تبكيف عدـ اعتدايي د
ت زيع ديكت ايعين

ذيؾ دي ك يتعلؽ ب تغير اين ع.

عرض وحتليل نتائر البشح:
ايسؤاؿ ايأكن  :ك اي اقع اي كي
بهك د ع ء اي عكيير ايترب ي

ي اقع ا نترنت يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف

ايفني يلتعليـ ا ي تر ن عف بعد؟

يلتعرؼ علب اي اقع اي كي ي اقع ا نترنت يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك د
ع ء اي عكيير ايترب ي

ايفني يلتعليـ ا ي تر ن

االن رادكت اي عيكري يعبكرات

عف بعد ،قكـ ايبك ث ب سكب اي ت سطكت

ر اي اقع اي كي ي اقع ا نترنت يتعليـ ايلغ ايعربي يغير

اينكطقيف بهك د ع ء اي عكيير ايترب ي

ايفني يلتعليـ االي تر ن عف بعد ،اكءت اينتكيل

ك ي ع هك ايادا ؿ ايتكيي :
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البعد األول :ةدى توفر املعلوةات املردعية عو املواقع التعليمي لتعليم اللغة العربية لغري الهاطكني
بًا
علٔل () 6
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد انجؼل األٔل يورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ
االَؾواف كهعخ انزٕافو انزورٛت
انًزٍٕؾ
انؼجبهح
و
انًؼٛبه٘
انؾَبثٙ
رؾلٚل اٍى انٓٛئخ أٔ انًؤٍَخ
1
يورفؼخ
6.921
3...
 1انزؼهًٛٛخ انًمليخ نهًٕلغ انزؼه.ًٙٛ
رمٛٛى انًٕلغ انًملو ثشكهّ انُٓبئٙ
2
يزٍٕطخ
6..59
3.26
ٔاػزًبكِ يٍ لجم انغٓبد االفوٖ
انًَؤٔنخ.
3
رؾلٚل أًٍبء فوٚك انؼًم يٍ
3
يزٍٕطخ
6.964
3.12
يؤنف ٍٛأٔ يجويغٔ ٍٛيؤْالرٓى
ٔفجوارٓى نهًٕلغ انزؼه.ًٙٛ
2
يواػبح ؽمٕق انطجغ ٔانُشو
4
يزٍٕطخ
6.9.3
2..9
ثبنًٕلغ انزؼه.ًٙٛ
4
يزٍٕطخ
6..62
3.26
انًزٍٕؾ انؼبو
* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚه: ٙ

ا ال :ادراد عين ايب ث ير ف اف ؤشرات بعد (ت در اي عل كت اي راعي عف اي اقع
ايتعلي

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك تت ادر) بدرا

ت سط  ،يث بلغ ت سط

ادقتهـ علب درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ( 6.13ف  ،)2.00إل اي ت سط ايذق يقع د
ايفي ايأكيأ

ف ديكت اي قيكس اي كس

إلذع اي ؤشرات تشير إيب (بدرا
أكنيك :يتبيف

ف ( ،)6.20-1.32ايت ت ع اف درا ت ادر

ت سط ) د اداة ايب ث.

ك سبؽ اف إلنكؾ تبكيف د

ادق ت ار ت بيف ( 1.46إيب  ،)6.45إل
ديكت اي قيكس اي كس

ايت

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ،ب ت سطكت

ت سطكت تقع د ايفي (ايأكيأ

تع

اف يكر درا

ت ادر إلذع اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ت سط  /بدرا

ايرابع ) ،ف

ادق ادراد عين ايب ث ن

درا

رتفع ) علب ايت اي .

ادر ايت ت ألت د ايعبكرة رقـ ( ) 2إل (ت ديد
أكيأك :كنت ا أر إلذع اي ؤشرات ت ا
اسـ ايهيي ا اي ؤسس ايتعلي ي اي قد
ادق

يل قع ايتعلي

قدارع (.)6.45
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د

ادر ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )2إل ( راعكة ق ؽ
يف اف اقؿ إلذع اي ؤشرات ت ا

ايطبع اينشر بكي قع ايتعلي ) ،د

(.)1.56

(ايرابع

اي رتب

األ يرة) ب ت سط

ادق

قدارع

البعد الجاني :ةدى حتديد االيداف للموقع التعليمي لتعليم اللغة العربية لغري الهاطكني بًا
علٔل ( ).
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد انجؼل انضبَ ٙيورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ
االَؾواف كهعخ انزٕافو انزورٛت
انًزٍٕؾ
انؼجبهح
و
انًؼٛبه٘
انؾَبثٙ
طٛبغخ األْلاف انزوثٕٚخ ثطوٚمخ
1
يورفؼخ
1.663
4.16
ٍ 9هٕكٛخ رُبٍت انًَزفٛل.ٍٚ
مكو انٓلف انؼبو ف ٙانظفؾخ
2
يورفؼخ
6.911
4.6.
 5انوئَٛخ نهًٕلغ انزؼه.ًٙٛ
يالئًخ ػُٕاٌ انًٕلغ انزؼهًٙٛ
3
يورفؼخ
6...3
3..9
 .نضمبفخ انًغزًغ ٔػبكارّ ٔرمبنٛلٚخ.
يالئًخ ػُٕاٌ انًٕلغ انزؼهًٙٛ
4
يورفؼخ
1.6.6
3..6
 6نهٓلف انؼبو انقبص ثّ.
رٕفو أكٔاد لٛبً ثبنًٕلغ نهزؾمك
يٍ االْلاف انًوعٕح .يالئًخ
5
يورفؼخ
6.952
3.63
االْلاف انزوثٕٚخ نقظبئض
 .انًَزفٛل ٍٚيٍ انًٕلغ.
يورفؼخ
6..29
3.96
انًزٍٕؾ انؼبو
* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚه: ٙ

ا ال :ادراد عين ايب ث ير ف اف ؤشرات بعد ( دى ت ديد االإلداؼ يل قع ايتعلي
يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك) بدرا

رتفع  ،يث بلغ ت سط

ادقتهـ علب درا

ت ادر إلذع اي ؤشرات ( 6.60ف  ،)2.00إل اي ت سط ايذق يقع د ايفي ايرابع
اي قيكس اي كس
إيب (بدرا

ف ( ،)2.10-6.22ايت

ف ديكت

ت ع اف درا ت ادر إلذع اي ؤشرات تشير

رتفع ) د اداة ايب ث.

أكنيك :يتبيف

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ،ب ت سطكت

ك سبؽ اف إلنكؾ ت ادؽ د

ادق ت ار ت بيف ( 6.36إيب  ،)2.23إل

ت سطكت تقع د ايفي (ايرابع ) ،ف ديكت

ايت ت ع اف يكر درا

درا ت ادر إلذع

اي قيكس اي كس

اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ادق ادراد عين ايب ث ن

رتفع ).
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ادر ايت ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )6إل ( يكغ
أكيأك :كنت ا أر إلذع اي ؤشرات ت ا
االإلداؼ ايترب ي بطريق سل ي تنكسب اي ستفيديف) ،د اي رتب (األ يب) ب ت سط

ادق

قدارع (.)2.23
د

ادر ت ألت د
يف اف اقؿ إلذع اي ؤشرات ت ا

قيكس بكي قع يلت قؽ ف االإلداؼ اي را ة .الي
ف اي قع) ،د اي رتب (ايسكدس

األ يرة) ب ت سط

ايعبكرة رقـ ( )5إل

االإلداؼ ايترب ي ي
ادق

(ت در اد ات

كيص اي ستفيديف

قدارع (.)6.36

البعد الجالح :املصهالت املتعلكة باأليداف التعليمية جيب حتديد وظائف املوقع التعليمي لتعليم
اللغة العربية لغري الهاطكني بًا:
و
13
12

11
16
14

علٔل ( ).
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد انجؼل انضبنش يورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ
االَؾواف كهعخ انزٕافو انزورٛت
انًزٍٕؾ
انؼجبهح
انًؼٛبه٘
انؾَبثٙ
ػلو اإلكضبه أٔ انزطٕٚم ف ٙؽهت
1
يزٍٕطخ
1.656
3.36
انجٛبَبد انشقظٛخ نهًَزفٛل.
ثٛبَبد
رَغٛم
فٙ
انللخ
2
يزٍٕطخ
6.924
3.32
انًَزفٛلٌٔ ؽزٗ َٓٚم االرظبل
ٔانزفبػم يؼٓى.
رظًٛى انًٕلغ ثطوٚمّ رظؾؼ
عًٛغ أفطبء انزشغٛم ٔاالٍزقلاو
3
يزٍٕطخ
1.613
3.13
انزٚ ٙؾزًم أٌ ٚمغ فٓٛب
انًَزفٛلٌٔ.
رؾلٚل انًٕلغ ثللّ نألَشطخ انزٙ
4
يزٍٕطخ
1.666
2..5
ٍٕف ٚمٕو ثٓب انًَزفٛل.
ٔعٕك يواعغ ٔيظبكه ًٚكٍ
5
يزٍٕطخ
6.99.
2..9
انوعٕع إنٓٛب نهزؾمك يٍ طؾخ
انًٕلغ انزؼه.ًٙٛ
يزٍٕطخ
6..6.
3.69
انًزٍٕؾ انؼبو
* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚه: ٙ

ا ال :ادراد عين ايب ث ير ف اف ؤشرات بعد (اي ش الت اي تعلق بكألإلداؼ ايتعلي ي
ياب ت ديد ظكيؼ اي قع ايتعلي
يث بلغ ت سط

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك) بدرا

ت سط ،

ادقتهـ علب درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ( 6.06ف  ،)2.00إل
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اي ت سط ايذق يقع د ايفي ايأكيأ

ف ديكت اي قيكس اي كس

ت ع اف درا ت ادر إلذع اي ؤشرات تشير إيب (بدرا
ك سبؽ اف إلنكؾ ت ادؽ د

أكنيك :يتبيف

ف ( ،)6.20-1.32ايت

ت سط ) د اداة ايب ث.

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ،ب ت سطكت

ادق ت ار ت بيف ( 1.46إيب  ،)6.63إل

ت سطكت تقع د ايفي (ايأكيأ ) ،ف ديكت

ايت ت ع اف يكر درا

درا ت ادر إلذع

اي قيكس اي كس

اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ادق ادراد عين ايب ث ن

ت سط ).

ادر ايت ت ألت د
أكيأك :كنت ا أر إلذع اي ؤشرات ت ا
ا أكر ا ايتط يؿ د
ادق

طلب ايبيكنكت ايش

ايعبكرة رقـ ( )26إل

ي يل ستفيد) ،د

(عدـ

اي رتب (األ يب) ب ت سط

قدارع ( .)6.63
د

ادر ت ألت د ايعبكرة رقـ ( ) 22إل ( ا د رااع
يف اف اقؿ إلذع اي ؤشرات ت ا

كدر ي ف ايرا ع إييهك يلت قؽ ف
األ يرة) ب ت سط

ادق

اي قع ايتعلي ) ،د

اي رتب (ايسكدس

قدارع (.)1.46

البعد الرابع :ةدى حتديد احملتوى التعليمي وتصميمٌ باملوقع التعليمي لتعليم اللغة العربية لغري
الهاطكني بًا:
علٔل ( )9
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد انجؼل انواثغ يورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ
االَؾواف كهعخ انزٕافو انزورٛت
انًزٍٕؾ
انؼجبهح
و
انًؼٛبه٘
انؾَبثٙ
اهرجبؽ انًؾزٕ٘ ثبألْلاف انزوثٕٚخ
1
يورفؼخ
1.66.
4.11
نهًٕلغ انزؼه.ًٙٛ
15
يواػبح انزُظٛى ٔانزَهَم انًُطمٙ
2
يورفؼخ
6.922
4.66
ف ٙػوع يؾزٕٖ ثبنًٕلغ
انزؼه.ًٙٛ
1.
3
يورفؼخ
1.165
4.61
 19فهٕ انًؾزٕ٘ يٍ أفطبء انزكواه.
رغط ّٛانًؾزٕ٘ نكبفخ األْلاف
4
يورفؼخ
1.166
3.9.
انًزؼًُخ ف ٙانًٕلغ انزؼه.ًٙٛ
16
ٍاليّ انًؾزٕ٘ يٍ انُبؽٛخ انؼهًٛخ
5
يورفؼخ
6.994
3...
ٔانهغٕٚخ.
1.
رٕافك انًؾزٕٖ انزؼه ًٙٛيغ
6
يورفؼخ
6..12
3..5
فظبئض انفئخ انًَزٓلفخ.
26
يورفؼخ
6.996
3.9.
انًزٍٕؾ انؼبو
* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
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ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚه: ٙ

ا ال :ادراد عين
ت

ايب ث ير ف اف

ي ه بكي قع ايتعلي

ت سط
يقع د

ؤشرات بعد ( دى ت ديد اي ت ى ايتعلي

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك) بدرا

رتفع  ،يث بلغ

ادقتهـ علب درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ( 6.64ف  ،)2.00إل اي ت سط ايذق
ف ديكت اي قيكس اي كس

ايفي ايرابع

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات تشير إيب (بدرا
أكنيك :يتبيف

ف ( ،)2.10-6.22ايت

تع

اف

رتفع ) د اداة ايب ث.
درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ،ب ت سطكت

ك سبؽ اف إلنكؾ ت ادؽ د

ادق ت ار ت بيف ( 6.42إيب  ،)2.22إل

ت سطكت تقع د ايفي (ايرابع ) ،ف ديكت

ايت ت ع اف يكر درا

درا ت ادر إلذع

اي قيكس اي كس

اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ادق ادراد عين ايب ث ن

رتفع ).

ادر ايت ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )22إل ( ا د
أكيأك :كنت ا أر إلذع اي ؤشرات ت ا
كدر ي ف ايرا ع إييهك يلت قؽ ف

رااع
ب ت سط
د

ادق

قدارع (.)2.22

ادر ت ألت د
يف اف اقؿ إلذع اي ؤشرات ت ا

اي ت ى ايتعلي
ادق

اي قع ايتعلي

) ،د اي رتب (األ يب)

ع

ايعبكرة رقـ ( )10إل

كيص ايفي اي ستهدد ) ،د اي رتب (ايسكدس

(ت ادؽ

األ يرة) ب ت سط

قدارع (.)6.42

البعد اخلاةس :ةدى ةراعاة املواقع التعليمية خصائص املستفيديو ةهٌ:
علٔل ( )16
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد انجؼل انقبيٌ يورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ
انزورٛت
كهعخ
انًزٍٕؾ االَؾواف
انؼجبهح
و
انؾَبث ٙانًؼٛبه٘ انزٕافو
َٚزطٛغ انًَزفٛل مٔ انقجوح انجَٛطخ
1
 6.936يزٍٕطخ
3.36
 24ثبإلَزوَذ رشغٛم انًٕلغ كٌٔ رؼمٛل.
2
 6.939يزٍٕطخ
3.22
 22رواػ ٙانفؤق انفوكٚخ ث ٍٛانًَزفٛل.ٍٚ
3
 6.934يزٍٕطخ
3.19
 21رؾلك ثللخ فظبئض انًزؼهً ٍٛانًَزٓلف.ٍٛ
رؾلك يزطهجبد انزؼهى انمجهٛخ نًٕػٕع انزؼهى
4
 6.9..يزٍٕطخ
3.6.
 23ف ٙػٕء انقجواد انَبثمخ نهًَزفٛل.ٍٚ
يزٍٕطخ
6..52
3.21
انًزٍٕؾ انؼبو
* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚه: ٙ
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ا ال :ادراد عين ايب ث ير ف اف ؤشرات بعد ( دى راعكة اي اقع ايتعلي ي
ت سط  ،يث بلغ ت سط

اي ستفيديف نه) بدرا

ادقتهـ علب درا ت ادر إلذع اي ؤشرات

( 6.12ف  ،)2.00إل اي ت سط ايذق يقع د ايفي ايأكيأ
تع

ف ( ،)6.20-1.32ايت

اف درا

كيص

ف ديكت اي قيكس اي كس

ت ادر إلذع اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ت سط ) د اداة ايب ث.
أكنيك :يتبيف

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ،ب ت سطكت

ك سبؽ اف إلنكؾ ت ادؽ د

ادق ت ار ت بيف ( 6.05إيب  ،)6.63إل

ت سطكت تقع د ايفي (ايأكيأ ) ،ف ديكت

ايت ت ع اف يكر درا

درا ت ادر إلذع

اي قيكس اي كس

اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ادق ادراد عين ايب ث ن

ت سط ).

ادر ايت ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )12إل (يستطيع
أكيأك :كنت ا أر إلذع اي ؤشرات ت ا
اي ستفيد ذ اي برة ايبسيط بك نترنت تشغيؿ اي قع د ف تعقيد) ،د
ب ت سط
د

ادق

اي رتب (األ يب)

قدارع (.)6.63

ادر ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )16إل (ت دد تطلبكت
يف اف اقؿ إلذع اي ؤشرات ت ا

ايتعلـ ايقبلي ي ع ع ايتعلـ د
األ يرة) ب ت سط

ادق

ع ء اي برات ايسكبق يل ستفيديف) ،د

اي رتب (ايرابع

قدارع (.)6.05

البعد السادس :ةدى تكديم الهص التعليمي بصهل ديد وتوظيفٌ يف املواقع التعليمي يتهاسب ةع تعليم
اللغة العربية لغري الهاطكني بًا:
علٔل () 11
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد انجؼل انَبكً يورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ

و

انؼجبهح

 2.رزُبٍت إَموائٛخ انُض يغ فظبئض انًَزفٛل.ٍٚ
ٚ 26ظٓو انُض ػهٗ انظفؾخ ثشكم ٔاػؼ ٔيمؤء.
رزٕافو ف ٙانُض انزؼه ًٙٛانظؾخ انهغٕٚخٔٔ ،ػٕػ
 25انًؼُٗ.
رواػ ٙانغًغ ث ٍٛانُض ٔانظٕهح ػهٗ َفٌ
 29اإلؽبه.
ٚزجغ َظبو ٔاؽل ف ٙكزبثخ انؼُبٔ ٍٚانوئَٛخ
ٔ 2.انفوػٛخ.
َٚ 36زقلو صالصخ إَٔاع يٍ انقطٕؽ ػهٗ األكضو.
انًزٍٕؾ انؼبو

* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
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انًزٍٕؾ
انؾَبثٙ

االَؾواف
انًؼٛبه٘

كهعخ
انزٕافو

انزورٛت

3.39

1.162

يزٍٕطخ

1

3.2.

1.664

يزٍٕطخ

2

3.12

6.941

يزٍٕطخ

3

2.9.

6.9.3

يزٍٕطخ

4

2..6

1.663

يزٍٕطخ

5

2..4
3.66

6.965
6...3

يزٍٕطخ
يزٍٕطخ

6
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يتع

ف اياد ؿ ايسكبؽ ك يل :

ا ال :ادراد عين ايب ث ير ف اف ؤشرات بعد ( دى تقديـ اينص ايتعلي
ت ظيفه د

اي اقع ايتعلي

ت سط  ،يث بلغ ت سط

يتنكسب ع تعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك) بدرا
ادقتهـ علب درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ( 6.03ف ،)2.00

إل اي ت سط ايذق يقع د ايفي ايأكيأ

ف ديكت اي قيكس اي كس

ايت ت ع اف درا ت ادر إلذع اي ؤشرات تشير إيب (بدرا
أكنيك  :يتبيف

بش ؿ ايد

ك سبؽ اف إلنكؾ ت ادؽ د

ف (،)6.20-1.32

ت سط ) د اداة ايب ث.

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ،ب ت سطكت

ادق ت ار ت بيف ( 1.42إيب  ،)6.66إل

ت سطكت تقع د ايفي (ايأكيأ ) ،ف ديكت

ايت ت ع اف يكر درا

درا ت ادر إلذع

اي قيكس اي كس

اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ادق ادراد عين ايب ث ن

ت سط ).

ادر ايت ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )14إل (تتنكسب
أكيأك :كنت ا أر إلذع اي ؤشرات ت ا
اينص ع

إنقرايي

كيص اي ستفيديف) ،د

اي رتب (األ يب) ب ت سط

ادق

قدارع

(.)6.66
د

ادر ت ألت د ايعبكرة رقـ (  )60إل (يست دـ أالأ
يف اف اقؿ إلذع اي ؤشرات ت ا

ان اع ف اي ط ط علب األ أر) ،د

اي رتب (ايسكدس

(.)1.42
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األ يرة) ب ت سط

ادق

قدارع
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البعــد الس ـابع :ةــدى تكــديم الرســوم والصــور الجابتــة املدعمــة لعمليــة التعلــيم وتوظيفً ـا يف املواقــع
التعليمي تتهاسب ةع تعليم اللغة العربية لغري الهاطكني بًا:
علٔل ( )12
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد انجؼل انَبثغ يورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ
كهعخ انزٕافو انزورٛت
االَؾواف
انًزٍٕؾ
انؼجبهح
انًؼٛبه٘
انؾَبثٙ
رَزقلو انظٛغ انمٛبٍٛخ ف ٙانظٕهح
1
يُقفؼخ علا
6...9
1..6
ؽزٗ ال ريٚل يٍ ٔلذ انزؾًٛم.
ريايٍ ػوع انظٕهح أٔ انوٍى يغ
2
يُقفؼخ علا
6.931
1.62
انُض انًورجؾ ثٓب.
رَزقلو انظٕه أٔ انوٍٕو انًهٌٕ
3
يُقفؼخ علا
6.996
1.59
نللزّ ٔٔػٕؽّ.
رزًٛي ثٕػٕػ انٓلف يٍ انظٕهح أٔ
4
يُقفؼخ علا
6.966
1.51
انوٍى نلٖ انًزؼهى
رؼجو انظٕهح أٔ انوٍى ػٍ يؼًٌٕ
5
يُقفؼخ علا
1.66.
1.36
انًؾزٕٖ انزؼه.ًٙٛ
يُقفؼخ علا
6..11
1.5.
انًزٍٕؾ انؼبو

و
35
33
34
31
32

* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚه: ٙ

ا ال :ادراد عين ايب ث ير ف اف ؤشرات بعد ( دى تقديـ ايرس ـ اي
يع لي ايتعليـ ت ظيفهك د

اي دع

ن فع ادا،

اينكطقيف بهك) بدرا

اي اقع ايتعلي

ر ايأكبت

تتنكسب ع تعليـ ايلغ ايعربي يغير

يث بلغ ت سط

ادقتهـ علب درا ت ادر إلذع

اي ؤشرات ( 2.24ف  ،)2.00إل اي ت سط ايذق يقع د ايفي األ يب ف ديكت اي قيكس
اي كس

ف ( ،)2.50-2.00ايت ت ع اف درا ت ادر إلذع اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ن فع ادا) د اداة ايب ث.
أكنيك :يتبيف

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ،ب ت سطكت

ك سبؽ اف إلنكؾ ت ادؽ د

ادق ت ار ت بيف ( 2.63إيب  ،)2.43إل

ت سطكت تقع د ايفي (األ يب) ،ف ديكت

ايت ت ع اف يكر درا

درا ت ادر إلذع

اي قيكس اي كس

اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ادق ادراد عين ايب ث ن

ن فع ادا).

ادر ايت ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )62إل (تست دـ
أكيأك :كنت ا أر إلذع اي ؤشرات ت ا
اي يغ ايقيكسي د اي
ادق

رة تب ال تزيد ف قت ايت يؿ) ،د اي رتب (األ يب) ب ت سط

قدارع (.)2.43
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د

ادر ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )61إل (تعبر اي
يف اف اقؿ إلذع اي ؤشرات ت ا

ا ايرسـ عف ع ف اي ت ى ايتعلي

) ،د اي رتب (اي ك س

األ يرة) ب ت سط

رة
ادق

قدارع (.)2.63

البعد الجاةو :ةدى توفر الرسوم والصور املتشرنة وثيكة الصلة مبوضـو الـتعلم وتوظيفًـا يف املواقـع
التعليمي لتعليم اللغة العربية لغري الهاطكني بًا:
و
3.
36
3.
39

علٔل ( )13
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد انجؼل انضبيٍ يورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ
االَؾواف كهعخ انزٕافو انزورٛت
انًزٍٕؾ
انؼجبهح
انًؼٛبه٘
انؾَبثٙ
رزُبٍت يَبؽخ انوٍٕو ٔانظٕه
1
يُقفؼخ علا
6..26
1..3
انًزؾوكخ يغ ثمٛخ ػُبطو انظفؾخ.
رزًٛي ثٕػٕػ انٓلف يٍ انوٍٕو
2
يُقفؼخ علا
6.619
1.5.
ٔانظٕه انًزؾوكخ نلٖ انًزؼهى.
رؼجو انوٍٕو ٔانظٕه انًزؾوكخ
3
يُقفؼخ علا
6..69
1.52
ػٍ يؼًٌٕ انًؾزٕٖ انزؼه.ًٙٛ
ٚغت ريايٍ ػوع انظٕد يغ
4
يُقفؼخ علا
6...3
1.49
انوٍٕو ٔانظٕه انًزؾوكخ فٙ
انًمطغ انًؼؤع.
يُقفؼخ علا
6..34
1.5.
انًزٍٕؾ انؼبو
* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚه: ٙ

ا ال :ادراد عين ايب ث ير ف اف ؤشرات بعد ( دى ت در ايرس ـ اي
أيق اي ل ب ع ع ايتعلـ ت ظيفهك د اي اقع ايتعلي
بهك) بدرا

ن فع ادا،

يث بلغ ت سط

ر اي ت ر

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف

ادقتهـ علب درا ت ادر إلذع اي ؤشرات

( 2.25ف  ،)2.00إل اي ت سط ايذق يقع د ايفي األ يب ف ديكت اي قيكس اي كس
ف ( ،)2.50-2.00ايت ت ع اف درا ت ادر إلذع اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ن فع

ادا) د اداة ايب ث.
أكنيك :يتبيف

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ،ب ت سطكت

ك سبؽ اف إلنكؾ ت ادؽ د

ادق ت ار ت بيف ( 2.26إيب  ،)2.46إل

ت سطكت تقع د ايفي (األ يب) ،ف ديكت

ايت ت ع اف يكر درا

درا ت ادر إلذع

اي قيكس اي كس

اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ادق ادراد عين ايب ث ن

ن فع ادا).
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ادر ايت ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )65إل (تتنكسب
أكيأك :كنت ا أر إلذع اي ؤشرات ت ا
سك

ايرس ـ اي

ادق

قدارع (.)2.46
د

عرض اي

ر اي ت ر

ع بقي عنك ر اي ف ) ،د اي رتب (األ يب) ب ت سط

ادر ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )66إل (ياب ت از ف
يف اف اقؿ إلذع اي ؤشرات ت ا
ت ع ايرس ـ اي
ادق

األ يرة) ب ت سط

ر اي ت ر

اي قطع اي عر ض) ،د

د

اي رتب (ايرابع

قدارع (.)2.26

البعد التاسع :ةدى اللـوى لتشكيـل األيـداف التعليميـة احملـددة وتوظيفـٌ يف املواقـع التعليمـي لتعلـيم
اللغة العربية لغري الهاطكني بًا:
علٔل () 14
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد انجؼل انزبٍغ يورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ
االَؾواف كهعخ انزٕافو انزورٛت
انًزٍٕؾ
انؼجبهح
و
انًؼٛبه٘
انؾَبثٙ
رضجذ انقهفٛبد انهَٕٛخ نغًٛغ
1
يزٍٕطخ
6...3
3.39
 42انظفؾبد.
رَزقلو األنٕاٌ انلافئخ نغنة
2
يزٍٕطخ
6...4
3.25
 43االَزجبِ.
ٚزًٛي ثٕػٕػ انٓلف يٍ انهٌٕ
3
يزٍٕطخ
6..69
3.21
 41نلٖ انًزؼهى.
4
يزٍٕطخ
6.926
3.1.
 46ركٌٕ األنٕاٌ ٔاػؾخ يزُبٍمخ.
يزٍٕطخ
6.659
3.26
انًزٍٕؾ انؼبو
* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚه: ٙ

ا ال :ادراد عين ايب ث ير ف اف ؤشرات بعد ( دى ايل ف يت قيؽ األإلداؼ ايتعلي ي
اي ددة ت ظيفه د

اي اقع ايتعلي

ت سط  ،يث بلغ ت سط

يتعليـ ايلغ

ايعربي

ادقتهـ علب درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ( 6.13ف ،)2.00

إل اي ت سط ايذق يقع د ايفي ايأكيأ

ف ديكت اي قيكس اي كس

ايت ت ع اف درا ت ادر إلذع اي ؤشرات تشير إيب (بدرا
أكنيك :يتبيف

يغير اينكطقيف بهك) بدرا

ك سبؽ اف إلنكؾ ت ادؽ د

ف (،)6.20-1.32

ت سط ) د اداة ايب ث.

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ،ب ت سطكت

ادق ت ار ت بيف ( 6.25إيب  ،)6.66إل

ت سطكت تقع د ايفي (ايأكيأ ) ،ف ديكت

ايت ت ع اف يكر درا

درا ت ادر إلذع

اي قيكس اي كس

اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ادق ادراد عين ايب ث ن

ت سط ).
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ادر ايت ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )21إل (تأبت
أكيأك :كنت ا أر إلذع اي ؤشرات ت ا
اي لفيكت ايل ني يا يع اي ف كت) ،د اي رتب (األ يب) ب ت سط
د
اع

ادق

قدارع (.)6.66

ادر ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )20إل (ت ف األي اف
يف اف اقؿ إلذع اي ؤشرات ت ا
تنكسق ) ،د

اي رتب

(ايرابع

األ يرة) ب ت سط

ادق

قدارع (.)6.25

البعد العاشر  :ةدى استواء املواقع التعليمي على الروابط الفائكة وأساليب التصفح املهاسبة لتعليم
اللغة العربية لغري الهاطكني بًا:
علٔل () 15
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد انجؼل انؼبشو يورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ
االَؾواف كهعخ انزٕافو انزورٛت
انًزٍٕؾ
انؼجبهح
و
انًؼٛبه٘
انؾَبثٙ
ٚغت أٌ رُظى انؤاثؾ ثطوٚمخ
1
يزٍٕطخ
6.94.
3.36
ثَٛطخ َٓٚم فًٓٓب ٔانٕطٕل
 4.إنٓٛب.
ٚغت أٌ ركٌٕ انؤاثؾ انفبئمخ
2
يزٍٕطخ
6..94
3.29
 44ثبنًٕلغ طؾٛؾخ.
ٚغت أٌ ٚكٌٕ نهؤاثؾ انفبئمخ
3
يزٍٕطخ
1.66.
3.26
 46ػُٕاٌ َض ٔاػؼ.
ٚغت أٌ ركٌٕ انؤاثؾ انوئَٛخ
4
يزٍٕطخ
6.95.
3.14
يؾلكح ٔصبثزخ ف ٙكم طفؾبد
 45انًٕلغ.
ٚزغُت اإلكضبه يٍ انؤاثؾ فبهط
5
يزٍٕطخ
1.156
2.96
 49انًٕلغ.
ٚغت أٌ ٚظٓو رغٛٛو ٔاػؼ فٙ
6
يزٍٕطخ
6.932
2..6
نٌٕ انؤاثؾ انز ٙرى اٍزقلايٓب يٍ
 4.لجم.
يزٍٕطخ
6...1
3.15
انًزٍٕؾ انؼبو
* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚه: ٙ

ا ال :ادراد عين ايب ث ير ف اف ؤشرات بعد ( دى ا ت اء اي اقع ايتعلي
اير ابط ايفكيق

اسكييب ايت ف

ت سط  ،يث بلغ ت سط

علب

اي نكسب يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك) بدرا

ادقتهـ علب درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ( 6.22ف ،)2.00

إل اي ت سط ايذق يقع د ايفي ايأكيأ

ف ديكت اي قيكس اي كس

ايت ت ع اف درا ت ادر إلذع اي ؤشرات تشير إيب (بدرا
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أكنيك :يتبيف

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ،ب ت سطكت

ك سبؽ اف إلنكؾ ت ادؽ د

ادق ت ار ت بيف ( 1.53إيب  ،)6.63إل

ت سطكت تقع د ايفي (ايأكيأ ) ،ف ديكت

ايت ت ع اف يكر درا

درا ت ادر إلذع

اي قيكس اي كس

اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ادق ادراد عين ايب ث ن

ت سط ).

ادر ايت ت ألت د ايعبكرة رقـ (  )24إل (ياب
أكيأك :كنت ا أر إلذع اي ؤشرات ت ا
اف تنظـ اير ابط بطريق بسيط يسهؿ ده هك اي
ادق

ؿ إييهك) ،د اي رتب (األ يب) ب ت سط

قدارع (.)6.63
د

ادر ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )25إل (ياب اف يظهر
يف اف اقؿ إلذع اي ؤشرات ت ا

تغيير اع د ي ف اير ابط ايت تـ است دا هك ف قبؿ ) ،د اي رتب (ايسكدس
ب ت سط

ادق

األ يرة)

قدارع ( .)1.53

البعد احلادي عصر :ةدى إدراء املتابعة والتشديح املستمر للمواقع التعليمي لتعليم اللغة العربية لغري
الهاطكني بًا:
علٔل () 16
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد انجؼل انؾبك٘ ػشو يورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ
االَؾواف كهعخ انزٕافو انزورٛت
انًزٍٕؾ
انؼجبهح
و
انًؼٛبه٘
انؾَبثٙ
ٔانؤاثؾ
انٕطالد
رؾلٚش
1
يُقفؼخ علا
6.953
1..3
 52انقبهعٛخ ثشكم يُزظى.
إػلاك انَُـ االؽزٛبؽٛخ نًؾزٕٖ
2
يُقفؼخ علا
6..52
1.5.
 53انًٕلغ انزؼه.ًٙٛ
َشو انًٕلغ ػجو االعٓيح انُمبنخ
3
يُقفؼخ علا
6.96.
1.46
ٔ 54انٕٓارف اننكٛخ.
افن اَطجبع انًَزفٛل ٍٚػٍ
4
يُقفؼخ علا
6..46
1.2.
 55ػًهٛبد انزطٕٚو نهًٕلغ انزؼه.ًٙٛ
إعواء انًزبثؼخ انلٔهٚخ نهًٕلغ
5
يُقفؼخ علا
6.92.
1.22
 56انزؼه.ًٙٛ
إعواء انزؾلٚش انًَزًو نهًؼهٕيبد
6
يُقفؼخ علا
6..32
1.16
 51ف ٙانًٕلغ انزؼه.ًٙٛ
يُقفؼخ علا
6.639
1.41
انًزٍٕؾ انؼبو
* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚه: ٙ

ا ال :ادراد عين ايب ث ير ف اف ؤشرات بعد ( دى إاراء اي تكبع
يل اقع ايتعلي

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك) بدرا
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ت سط
يقع د

ادقتهـ علب درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ( 2.22ف  ،)2.00إل اي ت سط ايذق
ايفي األ يب ف ديكت اي قيكس اي كس

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات تشير إيب (بدرا
أكنيك :يتبيف

ف ( ،)2.50-2.00ايت

اف

تع

ن فع ادا) د اداة ايب ث.
درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ،ب ت سطكت

ك سبؽ اف إلنكؾ ت ادؽ د

ادق ت ار ت بيف ( 2.23إيب  ،)2.46إل

ت سطكت تقع د ايفي (األ يب) ،ف ديكت

ايت ت ع اف يكر درا

درا ت ادر إلذع

اي قيكس اي كس

اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ادق ادراد عين ايب ث ن

ن فع ادا).

ادر ايت ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )21إل (ت ديث
أكيأك :كنت ا أر إلذع اي ؤشرات ت ا
اي

الت اير ابط اي كراي بش ؿ نتظـ) ،د

اي رتب (األ يب) ب ت سط

ادق

قدارع

(.)2.46
د

ادر ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )22إل (إاراء ايت ديث
يف اف اقؿ إلذع اي ؤشرات ت ا

اي ست ر يل عل كت د

اي قع ايتعلي

) ،د

اي رتب (ايسكدس

األ يرة) ب ت سط

ادق

قدارع (.)2.23

البعد الجاني عصر :ةدى حتكيل االةاى للمواقع التعليمي لتعليم اللغة العربية لغري الهاطكني بًا:

علٔل ( )1.
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد انجؼل انضبَ ٙػشو يورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ
كهعخ انزورٛت
انًزٍٕؾ االَؾواف
انؼجبهح
و
انؾَبث ٙانًؼٛبه٘ انزٕافو
إػطبء انزٕعٓٛبد انز ٙرؤكل ػهٗ ٍوْ ّٚنِ
1
 6.9..يزٍٕطخ
3.23
 59انجٛبَبد.
االْزًبو ثطهت انجٛبَبد انز ٙرًٛي كم يَزفٛل
2
 6.94.يزٍٕطخ
3.19
 5.ػٍ غٛوِ يٍ انًَغه ٍٛف ٙانًموه.
3
 6...9يزٍٕطخ
3.1.
 66فهٕ يٕلغ انًٕلغ يٍ انفٛؤٍبد.
يٕالغ االهرجبؽ ( )skniLآيُّ ال رَجت
4
 6.99.يزٍٕطخ
3.6.
 56يشكالد نُظبو انزشغٛم أٔ يزظفؼ االَزوَذ.
ٚملو انًٕلغ َظبيب آيُب نكٚ ٙزؾمك يٍ
5
 6.956يزٍٕطخ
شقظ ّٛكم يزؼهى ك ٙال ٚزى انزالػت أٔ 2..5
 5.انزغٌَ ػهٗ ثٛبَبد ىيالئّ.
يزٍٕطخ
6..34
3.16
انًزٍٕؾ انؼبو
* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚه: ٙ
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ا ال :ادراد عين ايب ث ير ف اف ؤشرات بعد ( دى ت قيؽ اال كف يل اقع ايتعلي
يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك) بدرا

ادقتهـ علب

ت سط  ،يث بلغ ت سط

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ( 6.20ف  ،)2.00إل اي ت سط ايذق يقع د ايفي ايأكيأ
ديكت اي قيكس اي كس
تشير إيب (بدرا

ف ( ،)6.20-1.32ايت

ف

ت ع اف درا ت ادر إلذع اي ؤشرات

ت سط ) د اداة ايب ث.

أكنيك :يتبيف

درا ت ادر إلذع اي ؤشرات ،ب ت سطكت

ك سبؽ اف إلنكؾ ت ادؽ د

ادق ت ار ت بيف ( 1.52إيب  ،)6.16إل

ت سطكت تقع د ايفي (ايأكيأ ) ،ف ديكت

ايت ت ع اف يكر درا

درا ت ادر إلذع

اي قيكس اي كس

اي ؤشرات تشير إيب (بدرا

ادق ادراد عين ايب ث ن

ت سط ).

ادر ايت ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )26إل (إعطكء
أكيأك :كنت ا أر إلذع اي ؤشرات ت ا
ايت ايهكت ايت تؤ د علب سريه إلذع ايبيكنكت) ،د اي رتب (األ يب) ب ت سط

ادق

قدارع

(.)6.16
ادر ت ألت د ايعبكرة رقـ ( )24إل (يقدـ اي قع
يف اف اقؿ إلذع اي ؤشرات ت ا

د
نظك ك ت ن ك ي

يت قؽ ف ش

ز اليه) ،د اي رتب (اي ك س

يه ؿ تعلـ
األ يرة) ب ت سط

ال يتـ ايتالعب ا ايتاسس علب بيكنكت
ادق

قدارع (.)1.52

دي ك يل ترتيب ا يع ش الت تدريس نكإلل ايعل ـ اي ط رة د اي ر ل اي ت سط
سب درا ت أيرإلك ف اه نظر ادراد عين ايب ث:
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علٔل () 1.
اٍزغبثبد أفواك انجؾش ػهٗ ػجبهاد عًٛغ انًؼبٛٚو انزوثٕٚخ ٔانفُٛخ نهزؼهٛى اإلنكزؤَ ٙػٍ ثؼل نًٕالغ
اإلَزوَذ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب يورجخ رُبىنٛب ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ
انزورٛت
كهعخ
انًزٍٕؾ االَؾواف
انًؾٕه
و
انؾَبث ٙانًؼٛبه٘ انزٕافو
ثلهعخ
يلٖ رٕفو انًؼهٕيبد انًوعؼٛخ ػٍ انًٕالغ
6..62
3.26
3
يزٍٕطخ
 1انزؼه ًٙٛنزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
ثلهعخ
يلٖ رؾلٚل األْلاف نهًٕلغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى
6..29
3.96
2
يورفؼخ
انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
2
ثلهعخ
يلٖ رؾلٚل ٔظبئف انًٕلغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى
6..6.
3.69
.
يزٍٕطخ
انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
3
يلٖ رؾلٚل انًؾزٕٖ انزؼهٔ ًٙٛرظًًّٛ
ثلهعخ
6.996
3.9.
ثبنًٕلغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو
يورفؼخ
1
انُبؽم ٍٛثٓب :
4
ثلهعخ
يلٖ يواػبح انًٕالغ انزؼهًٛٛخ فظبئض
6..52
3.21
4
يزٍٕطخ
انًَزفٛل ٍٚيُّ :
5
يلٖ رملٚى انُض انزؼه ًٙٛثشكم عٛل ٔرٕظٛفّ
ثلهعخ
6...3
3.66
ف ٙانًٕالغ انزؼهٚ ًٙٛزُبٍت يغ رؼهٛى انهغخ
يزٍٕطخ
.
انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
6
يلٖ رملٚى انوٍٕو ٔانظٕه انضبثزخ انًلػًخ
ثلهعخ
نؼًهٛخ انزؼهٛى ٔرٕظٛفٓب ف ٙانًٕالغ انزؼهًٙٛ
 6..11يُقفؼخ
1.5.
رزُبٍت يغ رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ
علا
16
ثٓب :
.
ثلهعخ
يلٖ رٕفو انوٍٕو ٔانظٕه انًزؾوكخ ٔصٛمخ
 6..34يُقفؼخ
1.5.
انظهخ ثًٕػٕع انزؼهى ٔرٕظٛفٓب ف ٙانًٕالغ
9
علا
 .انزؼه ًٙٛنزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
يلٖ رٕظٛف انهٌٕ نزؾمٛك األْلاف انزؼهًٛٛخ
ثلهعخ
6.659
3.26
انًؾلكح ٔرٕظٛفّ ف ٙانًٕالغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى
يزٍٕطخ
3و
انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب :
9
يلٖ اؽزٕاء انًٕالغ انزؼه ًٙٛػهٗ انؤاثؾ
ثلهعخ
6...1
3.15
انفبئمخ ٔأٍبنٛت انزظفؼ انًُبٍجخ نزؼهٛى انهغخ
يزٍٕطخ
5
انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب
16
ثلهعخ
يلٖ إعواء انًزبثؼخ ٔانزؾلٚش انًَزًو
 6.639يُقفؼخ
1.41
نهًٕالغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو
11
علا
انُبؽم ٍٛثٓب :
11
ثلهعخ
يلٖ رؾمٛك االيبٌ نهًٕالغ انزؼه ًٙٛنزؼهٛى
6
 6..34يزٍٕطخ
3.16
انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب
12
ثلهعخ يزٍٕطخ
6.564
2...
انًزٍٕؾ انكه ٙنغًٛغ انًؼبٛٚو ٔاألثؼبك
* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ (.)5.66
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يتع

ايفني يلتعليـ ا ي تر ن عف

ف اياد ؿ ايسكبؽ اف ا يع (اي عكيير ايترب ي

بعد ي اقع ا نترنت يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك) تت ادر بدرا
ت سط

ت سط  ،يث بلغ

ادقتهـ علب درا ت ادر إلذع ا يع إلذع اي عكيير ( 1.55ف  ،)2.00إل

اي ت سط ايذق يقع د ايفي ايأكيأ

ف ديكت اي قيكس اي كس

ت ع اف درا ت ادر إلذع اي عكيير تشير إيب (بدرا

ف ( ،)6.20-1.32ايت

ت سط ) د اداة ايب ث.

ك يتع اف إلنكؾ تبكيف د درا ت ادر إلذع اي عكيير ،ب ت سطكت
بيف ( 2.22إيب  ،) 6.64إل
ف ديكت اي قيكس اي كس

ت سطكت تقع د

ايفي (األ يب ايأكني

ايت ت ع اف يكر درا

ادر ايت
كنت ا أر إلذع اي عكيير ت ا
اي ت ى ايتعلي

ي ه بكي قع ايتعلي

ت

اي رتب (األ يب) ب ت سط
د
اي تكبع

ادق

ايرابع )،

ايأكيأ

ادق ادراد عين ايب ث ن

ت ادر إلذع اي عكيير تشير إيب (ال تت ادر /بدرا ععيف  /بدرا
ت ألت د

ادق ت ار ت

ت سط  /بدرا

درا

رتفع ).

اي عيكر ايرابع إل ( دى ت ديد

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك ،):د

قدارع (.)6.64

ادر ت ألت د اي عيكر اي كدق عشر إل ( دى إاراء
يف اف اقؿ إلذع اي عكيير ت ا
ايت ديث اي ست ر يل اقع ايتعلي

اي رتب (اي كدي عشر األ يرة) ب ت سط

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك) ،د
ادق

قدارع (.)2.22

إاكب ايسؤاؿ ايأكيث :إلؿ ي اد درؽ ذ دالي إ
درا ت ادر اي عكيير ايترب ي

كيي د

تراء عين ايب ث ن

ايفني يلتعليـ االي تر ن عف بعد ي اقع ا نترنت يتعليـ ايلغ

ايعربي يغير اينكطقيف بك تالؼ تغير اين ع؟
يلتعرؼ علب ك إذا كنت إلنكيػؾ دػر ؽ ذات داليػ إ
درا ت ادر اي عكيير ايترب ي

ػكيي دػ تراء عينػ ايب ػث ن ػ

ايفني يلتعلػيـ ا ي تر نػ عػف بعػد ي اقػع ا نترنػت يتعلػيـ ايلغػ

ايعربي ػ يغيػػر اينػػكطقيف بػػك تالؼ تغيػػر اين ػ ع اسػػت دـ ايبك ػػث ا تبػػكر ػػكف يتن ػ (Mann-
 )Whitneyذيؾ

ك يتع

ف الؿ اياد ؿ ايتكي :
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علٔل () 19
َزبئظ افزجبه يبٌ ٔٚزُ )Mann-Whitney( ٙنهفؤق ث ٍٛيزٍٕطبد اٍزغبثبد ػُٛخ انجؾش َؾٕ
يؾبٔهْب ثبفزالف يزغٛو انُٕع
يؾبٔه انجؾش

انُٕع

انؼلك

يزٍٕؾ
انورت

يغًٕع
انورت

مكو
أَضٗ

16
9

15.9.
...2

255.56
69.56

مكو

16

16..1

269.66

أَضٗ

9

6.22

56.66

مكو
أَضٗ

16
9

15.44
..6.

24..66
...66

لًٛخ
يبٌ
ٔٚزُٙ
() U
33.66

لًٛخ
()Z

يَزٕٖ
انلالنخ

2.329

*6.626
كانخ

..56

3..3.

*6.666
كانخ

1..56

3.224

*6.661
كانخ

مكو
أَضٗ

16
9

1..63
5..3

2.2.56
52.56

11.56

3.613

*6.666
كانخ

مكو
أَضٗ

16
9

16.34
..66

261.56
63.56

33.56

2.314

*6.621
كانخ

مكو
أَضٗ

16
9

16...
6.2.

26..56
56.56

14.56

3.434

*6.661
كانخ

مكو
أَضٗ

16
9

15.41
...2

246.56
...56

12.66

3.536

*6.666
كانخ

مكو
أَضٗ

16
9

16.59
6.61

265.56
59.56

14.66

3.3.9

*6.661
كانخ

مكو
أَضٗ

16
9

16..5
6.33

26..66
5..66

33.56

2.266

*6.623
كانخ

مكو
أَضٗ

16
9

16.63
6.56

266.66
59.66

24.66

2..69

*6.665
كانخ

يلٖ إعواء انًزبثؼخ ٔانزؾلٚش انًَزًو نهًٕالغ
انزؼهًٙٛ

مكو

16

15.41

246.56

3.56

أَضٗ

9

...2

...56

3...9

*6.666
كانخ

يلٖ رؾمٛك االيبٌ نهًٕالغ انزؼهًٙٛ

مكو
أَضٗ

16
9

16.66
..6.

256.66
69.66

33.66

2.329

*6.626
كانخ

مكو
انلهعخ انكهٛخ نغًٛغ انًؼبٛٚو ٔاألثؼبك
أَضٗ
* فؤق كانخ ػُل يَزٕٖ كالنخ ( )6.65فألم.

16
9

1..2.
5.39

2.6.56
4..56

..56

3..3.

*6.666
كانخ

يلٖ رٕفو انًؼهٕيبد انًوعؼٛخ ػٍ انًٕلغ
انزؼهًٙٛ
يلٖ رؾلٚل االْلاف نهًٕلغ انزؼهًٙٛ
يلٖ رؾلٚل ٔظبئف انًٕلغ انزؼهًٙٛ
يلٖ رؾلٚل انًؾزٕٖ انزؼهٔ ًٙٛرظً ًّٛثبنًٕلغ
انزؼهًٙٛ
يلٖ يواػبح
انًَزفٛل ٍٚيُّ

انًٕالغ

انزؼهًٛٛخ

فظبئض

يلٖ رملٚى انُض انزؼه ًٙٛثشكم عٛل ٔرٕظٛفّ فٙ
انًٕالغ انزؼهٚ ًٙٛزُبٍت يغ رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ
نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب
يلٖ رملٚى انوٍٕو ٔانظٕه انضبثزخ انًلػًخ نؼًهٛخ
انزؼهٛى ٔرٕظٛفٓب ف ٙانًٕلغ انزؼه ًٙٛرزُبٍت يغ
رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽم ٍٛثٓب
يلٖ رٕفو انوٍٕو ٔانظٕه انًزؾوكخ ٔصٛمخ انظهخ
ثًٕػٕع انزؼهى ٔرٕظٛفٓب ف ٙانًٕالغ انزؼهًٙٛ
يلٖ رٕظٛف انهٌٕ نزؾمٛك األْلاف انزؼهًٛٛخ
انًؾلكح ٔرٕظٛفّ ف ٙانًٕالغ انزؼهًٙٛ
يلٖ اؽزٕاء انًٕالغ انزؼه ًٙٛػهٗ انؤاثؾ انفبئمخ
ٔأٍبنٛت انزظفؼ انًُبٍجخ
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يتع

ف الؿ اياد ؿ ايسكبؽ ا د در ؽ ذات دالي إ

كيي عند ست ى دالي

( )0.02د تراء عين ايب ث ف ايذ ر ادراد عين ايب ث ف ا نكث ن
ايترب ي

ايفني

يلتعليـ االي تر ن

(ا يع اي عكيير

عف بعد ي اقع ا نترنت يتعليـ ايلغ

ايعربي

يغير

اينكطقيف) ي كي ادراد عين ايب ث ف ايذ ر.
إاكب ايسؤاؿ ايرابع :ك ايت

ر اي قترح يتق يـ

يغير اينكطقيف بهك د ع ء اي عكيير ايترب ي
اإلداؼ ايت

ايفني يلتعليـ االي تر ن عف بعد؟

ر اي قترح:

ي ف ت ديد اإلداؼ ايت

ر اي قترح دي ك يل :

 .2ايتعرؼ علب اي عكيير ايترب ي يتق يـ
اينكطقيف بهك د ع ء اي عكيير ايترب ي
 .1ايتعرؼ علب اي عكيير ايترب ي يتق يـ
اينكطقيف بهك د ع ء اي عكيير ايترب ي
 .6تقديـ

اقع ا نترنت يتعليـ ايلغ ايعربي

اقع إي تر ني

ط رة تت كش

اقع ا نترنت يتعليـ ايلغ ايعربي يغير
ايفني يلتعليـ ا ي تر ن عف بعد.
اقع ا نترنت يتعليـ ايلغ ايعربي يغير
ايفني يلتعليـ ا ي تر ن عف بعد.
ع ايتقدـ ايعل  ،تلب ا تيكاكت طالب

ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.

أيمية التصور املكرتح:
تتع اإل ي ايت

ر اي قترح ف الؿ:

 .2قد يسهـ د ردع ست ق ا دة طػالب ايلغػ ايعربيػ يغيػر اينػكطقيف بهػك

ػك يػؤإللهـ

يل نكدس بفكعلي د س ؽ ايع ؿ.
 .1قد يسهـ دػ تهييػ
اي سكإل
.6

ؤسسػكت ايتعلػيـ ي ااهػ ا تيكاػكت ايطلبػ اي تزايػدة اي تغيػرة،

د االنتقكؿ إي بيي تعلـ ادتراعي تتسـ بكي ر ن

ا بػ ايتطػ رات ايت ن ي ايػ اي ديأػ  ،يػث ينبغػ
تقني اي عل كت االستفكدة نهك د

 .2ت ظيؼ

د

ايفكعلي .

سػكيرة تلػؾ ايتطػ رات دػ

اػكؿ

ايع لي ايتعلي ي .

اقع إنترنت تعلي ي ت دـ تعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك ب فػكءة دػ

ايع لي ايتعلي ي .
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ةعايري تطبيل التصور املكرتح:
ا ال :ياب اف ت در اي عل كت اي راعي عف اي اقع ايتعلي

يتعليـ ايلغ ايعربي يغير

اينكطقيف بهك.

أكنيك :ياب ت ديد االإلداؼ يل قع ايتعلي يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.
أكيأك :ياب ت ديد ظكيؼ اي قع ايتعلي يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.
رابعػػك :ياػػب ت ديػػد اي ت ػ ى ايتعلي ػ ت ػ ي ه بػػكي قع ايتعلي ػ يتعلػػيـ ايلغ ػ ايعربي ػ يغيػػر
اينكطقيف بهك.
كيص اي ستفيديف نه.
ك سك :ياب اف يراع اي اقع ايتعلي ي
سكدسك :ياب تقدـ اينص ايتعلي بش ؿ ايد ت ظيفه د اي اقع ايتعلي يتنكسػب ػع تعلػيـ
ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.
سػػكبعك :ياػػب تقػػدـ ايرسػػ ـ اي ػػ ر ايأكبتػػػ اي دع ػػ يع ليػػ ايتعلػػيـ ت ظيفهػػك دػػ اي اقػػػع
ايتعلي تتنكسب ع تعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.
أك نك :ياب ت در ايرس ـ اي ر اي ت ر أيق اي ل ب ع ع ايتعلـ ت ظيفهػك دػ اي اقػع
ايتعلي يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.
تكسعك :ياب ت ظؼ ايلػ ف يت قيػؽ األإلػداؼ ايتعلي يػ اي ػددة ت ظيفػه دػ اي اقػع ايتعلي ػ
يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.
ػر :ياػػب اف ي ت ػ ق اي اقػػع ايتعلي ػ علػػب ايػػر ابط ايفكيق ػ اسػػكييب ايت ػػف اي نكسػػب
عكشػ ا
يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.
اي كدق عشر :ياػب إاػراء اي تكبعػ ايت ػديث اي سػت ر يل اقػع ايتعلي ػ يتعلػيـ ايلغػ ايعربيػ
يغير اينكطقيف بهك.
ايأكن عشر :ياب ت قيؽ األ كف يل اقع ايتعلي يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.

التوصيات والبشوخ املكرتسة:
أولًا :التوصيات:

ايبك ث بك ت :
د ع ء نتكيل ايب ث ي
راعكة اي عكيير ايترب ي ايفني ايت ت ؿ إييهك ايب ث اي كي عند ت يـ انتكج اقع
تعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.
دارة اقع تعليـ ايلغ ايعربي يلنكطقيف
االإلت كـ بكست داـ نظـ إدارة اي ت ى ا ي تر ن
بغيرإلك.
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ايلغ ايعربي يتن ي هكراتهـ د ت يـ انتكج اي اقع
عقد د رات تدريبي ي ت
ا ي تر ني نشرإلك عبر االنترنت ،يت ف تك يلطالب د اق قت.
ت دير اد ات ايتفكعؿ ايت ا ؿ ب اقع تعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك يزيكدة تفكعؿ ع
بععهـ ايبعض د دراس اي قررات ايتعلي ي .
عك إلد ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك علب إدراج بعض اي اقع ايتعلي ي يديهـ
ث عل
اعلهك سيل إأرايي يتعلـ ايطالب.
ايب ث د ت ديد اي ش الت ايت تقلؿ ف ايتزاـ اقع تعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك
بكي عكيير ايترب ي ايفني عند ت يـ انتكج اي اقع.

ثانيًا :البشوخ املكرتسة :

د ع ء نتكيل ايب ث اي كي يقترح ايبك ث إاراء اي ع عكت ايب أي ايتكيي :
دكعلي ت يـ قع إي تر ن يتعليـ ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك يتن ي اي هكرات ايلغ ي
يدى ايطالب.
دكعلي ت يـ قع إي تر ن عبر األاهزة ايل ي يتن ي هكرات اي تكب ايتعبيري يدى
طالب ايلغ ايعربي يغير اينكطقيف بهك.
دكعلي ت ظيؼ األنشط ايتفكعلي عبر األاهزة ايل ي د تن ي اي فكإليـ ايلغ ق يطالب ذ ق
اال تيكاكت اي ك .
اأر ت ظيؼ األنشط ايتفكعلي ايقكي علب استراتياي ايتلعيب يتن ي هكرات اين ي يطالب
عكإلد تعليـ ايلغ ايعربي يلنكطقيف بغيرإلك.
تط ير اقع ا نترنت ايتعلي ي د عػ ء اي عػكيير ايترب يػ ايفنيػ ي ػدارس اي ر لػ ايأكن يػ
ر ايعربي ف اه نظر اي ستفيديف.
با ه ري
دراس تق ي ي ينظـ إدارة اي اقع ا ي تر ني يتعليـ ايلغ ايعربي يغيػر اينػكطقيف بهػك دػ عػ ء
عكيير ا دة ايتعلـ ا ي تر ني .
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قائمة املرادع:
املرادع العربية:
إسماعٌل ،الغرٌب زاهر ( .)1002تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم ،المنصورة  ،دار الوفاء .
التودري ،عوض حسٌن محمد .)1020( .معايير مقترحة لتقييم المواقع التعليمية عبر الشبكة
العالمية للمعلومات .كلٌة التربٌة ،جامعة أسٌوط.
عٌد ،اٌمن بكري .)1002( .تقوٌم برمجٌات تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها وتصور مقترح لها
فً ضوء معاٌٌر الجودة التكنولوجٌة ،مجلة القراءة والمعرفة ،جامعة عٌم شمس ،ع .23
الجهنً ،علً بن حسن .)1022( .استخدامات الحاسب واإلنترنت فً اإلرشاد المدرسً واتجاهات
المرشدٌن والطالب نحوها .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلٌة التربٌة .جامعة طٌبة .المدٌنة
المنورة.
حجازي ،طارق عبد المنعم عبد الفتاح ( .)1020تطوٌر مركز رعاٌة الموهوبٌن عبر شبكة االنترنت
فً ضوء معاٌٌر تكنولوجٌا التعلٌم واحتٌاجات الطالب الموهوبٌن ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كلٌة التربٌة ،جامعة حلوان.
حمودة ،عمرو حمودة عبد الحمٌد ( .)1022اثر موقع تدرٌبً قائم على تقنٌات وٌب  1.0فً اكساب
طالب الدبلوم العامة فً التربٌة مهارات تصمٌم المواقع التعلٌمٌة ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،معهد الدراسات والبحوث التربوٌة ،جامعة القاهرة.
خلٌفة ،زٌنب محمد حسن .)1002( .أثر طرٌقتً التعلم بالوسائط المتعددة التفاعلٌة والتعلم اإللكترونً
التشاركً عبر اإلنترنت فً إكساب مهارات استخدام أجهزة العروض الضوئٌة للطالبات
المنتسبات بكلٌة التربٌة للبنات جامعة الملك فٌصل باألحساء .مؤتمر تكنولوجيا التربية
وتعليم الطفل العربيٌ ،ومً  23-22أغسطس .1002
خلٌل ،حنان حسن على ( .)1002قائمة معاٌٌر جودة التعلٌم االلكترونً لتصمٌم المقررات االلكترونٌة
عبر شبكة االنترنت ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلٌة التربٌة ،جامعة المنصورة.
الخوالدة ،ناصر أحمد؛ والمشاعلة ،مجدي سلٌمان .)1002( .بناء مقٌاس لتقٌٌم مواقع التعلم اإللكترونً
فً مبحث التربٌة اإلسالمٌة للمرحلة الثانوٌة .دراسات العلوم التربوية ،عمادة البحث العلمً،
الجامعة األردنٌة ،المجلد ( ،)23ع ( ،)2ص ص .230 -220
السٌد ،مصطفى عبد الرحمن طه .)1002( .المعاٌٌر التربوٌة لتقوٌم جودة المواقع التعلٌمٌة وتطبٌقها
على بعض مواقع تكنولوجٌا التعلٌم .مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر ،الجزء ( ،)3ع
( ،)232دٌسمبر .222 -253 ،1002
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شحاتة ،نشوى رفعت ( .)1022المعاٌٌر التربوٌة لبناء موقع لبناء موقع تعلٌمً على شبكة االنترنت،
مجلة التعلٌم االلكترونً ،العدد ( .1022 ،)2متاحة على الموقع
http://emag.mans.edu.eg/index.php
الشرع ،رٌاض فاخر حمٌد ،والجلبً ،فائزة عبد القادر عبد الرازق .)1022( .تصمٌم موقع تعلٌمً
على شبكة اإلنترنت وأثره فً تحصٌل مادة الرٌاضٌات واالتجاهات نحو االستخدام التعلٌمً
لإلنترنت لدى طلبة قسم علوم الحاسبات بكلٌة التربٌة .مجلة كلية التربية األساسية .كلٌة
التربٌة األساسٌة .الجامعة المستنصرٌة ،العراق .ع( .)21ص .215 -202
شعبان ،إٌمان (  : ) 1005األسس الفنٌة والتربوٌة لتصمٌم المواقع التعلٌمٌة لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة
علً الشبكة العالمٌة للمعلومات ( االنترنت )  ،رسالة ماجستيرغير منشورة ،كلٌة التربٌة،
جامعة حلوان.
شقور ،علً .)1002( .معاٌٌر تصمٌم مواقع المدارس العربٌة على شبكة اإلنترنت .مجلة جامعة
النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) ،المجلد .221 – 240 .)2( 12
طلبة ،عبد العزٌز عبدالحمٌد ( )1004فعالٌة برنامج مقترح فً ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة والمدخل
المنظومً لتطوٌر التعلٌم علً تنمٌة وعً الطالب المعلمٌن بمتطلبات توظٌف تكنولوجٌا
التعلٌم اإللكترونً ،المؤتمر العلمي السنوي العاشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم
باالشتراك مع كلية البنات جامعة عين شمس 22-24 ،فبراٌر.
عبدالمنعم ،منى ( : )1005تطوٌر بنٌة المواقع التعلٌمٌة على شبكة اإلنترنت فً ضوء نموذج مقترح
إلدارة الجودة الشاملة ،رسالة ماجستيرغير منشورة ،كلٌة التربٌة ،جامعة حلوان.
عزمً ،نبٌل جاد ( .)1023تكنولوجيا التعليم اإللكتروني( ،ط )1القاهرة ،دار الفكر العربً.
العواد ،بسمة علً ( .)1022تطوٌر أداة لتقٌٌم مواقع التعلم اإللكترونً على شبكة اإلنترنت وفقا
لمعاٌٌر التصمٌم التعلٌمً للمواقع التعلٌمٌة .رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم وسائل
وتكنولوجٌا التعلٌم ،كلٌات الشرق العربً للدراسات العلٌا.
الفاٌدي ،زهور بنت حجٌج عٌد .)1002( .تقوٌم بعض مواقع العلوم فً اإلنترنت وإمكانٌة اإلفادة منها
فً تدرٌس العلوم للمرحلة الثانوٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة .رسالة ماجستير غير منشورة،
كلٌة التربٌة للبنات ،جامعة طٌبة.
فرهود ،منى عبد المنعم حسٌن .)1005( .تطوٌر بنٌة المواقع التعلٌمٌة على شبكة اإلنترنت فً ضوء
نموذج مقترح إلدارة الجودة .رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم تكنولوجٌا التعلٌم ،كلٌة
التربٌة ،جامعة حلون :مصر.
الفقى ،ممدوح سالم محمد ( .)1002منظومة الكترونٌة مقترحة لتدرٌب أخصائً تكنولوجٌا التعلٌم على
مهارات تصمٌم بٌئات التعلم التفاعلٌة المعتمدة على االنترنت ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
كلٌة التربٌة النوعٌة ،جامعة عٌن شمس.
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القحطانً ،سوٌلم ( .)1024تطوٌر مواقع اإلنترنت التعلٌمٌة فً ضوء المعاٌٌر التربوٌة والفنٌة
لمدارس المرحلة الثانوٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة من وجهة نظر المستفٌدٌن ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،قسم وسائل وتكنولوجٌا التعلٌم ،كلٌات الشرق العربً للدراسات
العلٌا.
محمد ،هناء رزق؛ و الدسوقً ،وفاء صالح الدٌن .)1003( .مواصفات صفحة وٌب تعلٌمٌة وأثرها
على اكتساب الطالب مهارات تصمٌمها" .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ،المجلد
( ،)22الكتاب السنوي  ،1002ص ص .24 -24
الموسى ،عبد هللا عبد العزٌز والمبارك ،أحمد عبد العزٌز .)1004( .التعليم اإللكتروني :األسس
والتطبيقات ،الرٌاض ،مطابع الحمٌضً.
نمر ،وفاء ( :)1005تقوٌم المناهج التعلٌمٌة المحوسبة على الشبكة باألردن ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،معهد الدراسات التربوٌة ،جامعة القاهرة .
الهادي ،محمد محمد ( .)1004التعليم االلكتروني عبر شبكة االنترنت ،القاهرة ،الدار المصرٌة
اللبنانٌة.
الوكٌل ،حلمً أحمد ( .)1000تطوير المناهج :أسبابه ،أسسه ،أساليبه ،خطواته ،معوقاته .القاهرة:
دار الفكر العربً.
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