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مقدمة:
مع الزيادة الكبيرة في عدد المواقع التعميمية المتناثرة عبر األثير
اإللكتروني ،فانو من الضروري توافر معايير خاصة بتقييم تمك المواقع بما يؤدي

إلى مواقع تعميمية ذات جودة عالية تتطمب الكثير من الخب ارت ،حتى يتثنى لمكثير
من المعممين فرص مالئمة الستخدام تمك المواقع ولفترات طويمة التي يعدىا

اآلخرون ،وفي معظم األحيان فان مثل ىذه المواقع قد يعدىا إفراد غير
متخصصين في التعميم تتوفر لدييم خبرات متعمقة عن البرمجة ،وال يتوفر لدييم

إال القميل عن الكيفية التي يتعمم بيا األفراد ،لذلك ازدادت الشكوى عن عدم جودة

المواقع التعميمية لعدم توفر معايير قياسية يتم التصميم في ضوئيا ،أو كتيبات
مصاحبة ،أو أدلة تشغيل ،بما يؤدي إلى عدم جدواىا في العممية التعميمية
التعمُّمية .ومن األجدى منح الفرص لممعممين بتصميم وانتاج ىذه النوعية من

التكنولوجيا التعميمية بعد إعدادىم وتدريبيم واعادة تأىيميم بشكل أفضل.

ويعد تقييم المواقع التعميمية في ضوء معايير مالئمة تتضمن خصائص
ُ
الموقع التعميمي الجديد ،واألخذ في االعتبار نواتج التعمم المقبولة ،من المحاور
الميمة في مجال استخدام تكنولوجيا اإلنترنت في المجال التعميمي.
وبظيور اإلنترنت ،ظير نوع من التعميم جعل المعممين يعيدون النظر في

أساليب التعميم التي يمارسونيا ،كما أن الطالب أصبحوا ذوي قدرة كافية لالستخدام
الفاعل لمتكنولوجيا .كما أن المعممين بدءوا يالحظون بسرعة كيف يؤدي استخدام

اإلنترنت إلى بث الطاقة في الطالب ،والى جعل قاعة الدراسة بيئة تعميمية تمتاز
بالتفاعل المتبادل ،وأنو ساعد الطالب عمى تطوير شعورىم بالثقة ،والمسؤولية،
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والقدرة عمى العمل كأعضاء في فريق متكامل متفاعل ،والتفكير بشكل خالّق

لموصول إلى حمول ،إضافةً إلى تبادل المعرفة ( .وليز 5991 ،م)

وتزامنت ىذه التطورات التقنية مع أنماط تقدم التعميم من بعد بدءاً من

انتياء باستخدام المواقع التعميمية التي تتخذ من
استخدام الوسائط المتعددة و ً
اإلنترنت وسيمة التصال وتفاعل الطالب مع بعضيم البعض ومع معممييم.

مشكمة

الدراسة:

مع ظيور شبكة اإلنترنت فقد تم استخداميا بدايةً في مجال التعميم من

قبل بعض المعممين لنشر الدروس والمقررات لمطالب ،وأضافت إمكانات مثيرة إلى

التعميم من بعد ،واستطاع القائمون عمى العممية التعميمية أن يستثمروا ذلك في
مجال التعميم التفاعمي عمى تمك الشبكة ،فالبرامج الدراسية والمواد والمقررات
والدورات تخضع لدراسات عدة ،ويشرف عمييا أساتذة مختصون من أجل أن

يتمكن الدارس بمفرده من التفاعل مع المادة العممية وفيميا واستيعابيا ،كما يييئ
التعميم من بعد نظام االتصال المزدوج بين المعمم والمؤسسة التعميمية وبين المعمم
والطالب لتحقيق التفاعمية ( .الشرىان5211 ،ىـ)521-525 ،

وانتشرت مواقع التعمم اإللكتروني )  ( E-learningعبر شبكة اإلنترنت،

وظيرت كثير من المواقع التي تتخذ ىذا النوع من التعمم أساساً ليا

)  ،(www.suhuf.net.saوىي في زيادة مطردة مما يؤدي إلى ظيور نتائج سمبية

إذا ما تم مجابية سمبياتيا ،ومن أمثمة ىذه المواقع

موقع المدرسة العربية

) (www.schoolarabia.netوالتي تسعى إلى توفير بيئة تعميمية تفاعمية لمدارسين
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العرب ،وذلك من خالل التطوير العممي لممنيج المدرسي ،والتركيز عمى الميارات
المرتبطة بتكنولوجيا المعمومات.

كما ظيرت الفصول والمدارس والجامعات االفتراضية عبر الشبكة العالمية

لممعمومات مثل جامعة آل لوتاه ) (www.lootah.com/walu/A/index.htm

بمدينة دبي باإلمارات العربية المتحدة ،وىي أول جامعة إلكترونية في العالم العربي
تبث برامجيا بالمغة العربيـة واإلنجميـزية ،وىنالك الجامعة السورية االفتراضية

) ،(www.svuonline.org/Arab.SVU/index.aspوالجامعة الجزائرية االفتراضية،
وجامعة ابن سينا االفتراضية.
وأنشئت و ازرة التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية مشروع بعنوان

( مشروع التعميم اإللكتروني) ،بيدف وضع خطة لدمج تقنية المعمومات في التعميم
كأساس استراتيجي لمواجية تحديات العصر و متطمباتو ) . (www.el.moe.gov.sa

كما كان لمقطاع الخاص دور ميم في تطوير برامج لعرض المناىج
الدراسية في مواقعيا عمى شبكة اإلنترنت لتقدم خدمة التواصل بين الطالب والمعمم
عن طريق البريد اإللكتروني والمنتديات ،واإلجابة عن استفسارات الطالب في

المواضيع الشاقة عمييم ،كما تتطمع ىذه الشركات إلى رؤية مستقبمية لرفع مستوى
الطالب ،وتزويد ولي أمره بمقياس يساعده عمى متابعة ابنو في مواده الدراسية،
إضافة

إلى

تخصيص

منتديات

تقدم

الربط

بين

الطالب

والمعمم.(www.arabiat.net/issue31/internet.htm ) .
ولقد وضعت شبكة اإلنترنت حمول لبعض المشاكل التعميمية التي تواجو

النظم التربوية والتعميمية كازدحام الفصول بالطالب ،وندرة المعممين المتخصصين
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في بعض المجاالت .ويقدم موقع )  (http://elearning.emoe.orgتحت إشراف
و ازرة التربية والتعميم بجميورية مصر العربية حل لمشكمة الدروس الخصوصية،

كما يقدم فصول افتراضية لتقديم دروس حية عن طريق الشبكة العالمية

لممعمومات.

ومن جانب آخر فقد استخدمت مواقع التعميم اإللكتروني عمى الشبكة
العالمية لممعمومات برمجيات متطورة وتقنيات متعددة ،فقد استخدمت و ازرة التربية
والتعميم بجميورية مصر العربية برنامج ) (www.centra.comلتقديم دروس حية

لمطالب ،واستخدمت إحدى الجامعات الكندية برنامج

)(www.roomtalk.net

كقاعات افتراضية لحضور الطالب بدال من قاعات الدروس التقميدية.
ومع ىذه الجيود من قبل مختمف المؤسسات التعميمية في تبني التعميم
والتعمم عبر الشبكة العالمية كخيار استراتيجي مستقبمي ،إال انو ظيرت الحاجة

الممحة لتقييم مثل ىذه النوعية من المواقع التي تتصل بالدرجة األولى بالمتعمم ،من
ثم
خالل وضع مجموعة من المعايير المقترحة تًستخدم في عممية التقييم .ومن َّ
يمكن تصميم ونشر مواقع تعميمية تستند عمى معايير عممية تُستخدم في المجال

التعميمي .لذا فقد تمثمت مشكمة البحث الحالي في :اقتراح معايير لتقييم المواقع
التعميمية عبر الشبكة العالمية لممعمومات.
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أهمية الدراسة:
تأتي أىمية ىذه الدراسة في:

( )5محاولة إيجاد حمول لبعض مشكالت المواقع التعميمة المتناثرة عبر

األثير اإللكتروني.

( )1تعد الدراسة إضافة جديدة في الدراسات العربية المتعمقة بالمواقع

التعميمية  ،Instructional Siteومدى مالئمتيا لممجال التعميمي.

( )3قد تكون تمييداً لدراسات وبحوث جديدة تتناول جوانب أخرى في

العالقة بين االنترنت والتعميم.

( )2تمد الدراسة القائمين عمى العممية التعميمية في الجامعات وو ازرات
التربية والتعميم بمعايير لتقويم المواقع التعميمية المتناثرة عبر الشبكة العالمية

لممعمومات..

مصطمحات الدراسة:
تناولت الدراسة المصطمحات التالية:
أ) المعايير .Criteria
معين.

تعرف المعايير بأنيا ،الحد األدنى من الكفايات المطموب تحقيقيا لغرض
َّ
ويمكن تعريف المعايير إجرائياً بأنيما مجموعة األدنى من الكفايات

المطموب تحقيقيا في الموقع التعميمي عبر شبكة اإلنترنت لتحقيق جودتو
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ب) التقييم .Assessment
ىو عممية جمع البيانات أو المعمومات ،ويتم ذلك بالعديد من األدوات من
مثل المالحظة ،أو فحص النتاجات ،أو االختبارات .بمعنى أن التقييم ،ىو إعطاء

الشيء قيمتو.

ويمكن تعريفو إجرائيا بأنو عممية تشخيص الخمل وذكر السمبيات الناتجة
عن المواقع التعميمية وفق المعايير المقترحة لمتقييم.
جـ ) المواقع التعميمية .Instructional Sites
وىي عبارة عن "مواقع يتم فييا استحداث بيئات تعميمية افتراضية بحيث

يستطيع الطالب التجمع بواسطة اإلنترنت لممشاركة في حاالت تعمم تعاونية،
بحيث

يكون

الطالب

في

مركز

التعمم،

ويتعمم

من

أجل

الفيم

واالستيعاب "(.فاالوسكاس و إرتل1222 ،م .)132،
عرف المواقع التعميمية بأنيا مواقع تعميمية تعمُّمية متناثرة عبر األثير
وتُ َّ
اإللكتروني اليدف منيا إجراء ممارسات التعميم والتعمم التزامني

والالتزامني(.التودري.)513 ،1229 ،

ويمكن تعريف الموقع التعميمي إجرائياً بأنو موقع يتضمن برمجية تعميمية

لبعض المقررات الدراسية ،تُصمم وفق معايير عممية معينة يتم فيو التفاعل بين
المعمم والمتعمم ،بيدف التوصل واستم ارريتو بينيم.
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هدف الدراسة:
الدراسة الحالية محاولة لتحقيق اليدف التالي:
 -اقتراح مجموعة معايير لتقييم المواقع التعميمية المتناثرة عبر اإلنترنت.

سؤال

الدراسة:

حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال التالي:
 ما مجموعة المعايير المقترحة لتقييم المواقع التعميمية المتناثرة عبراإلنترنت.؟

حدود

الدراسة:

اقتصرت الدراسة الحالية عمى بعض المعايير القياسية لتقييم المواقع

التعميمية.

مسممتا

الدراسة:

استندت الدراسة الحالية عمى المسممتين التاليتين:

*يسعى الميتمون بالتعميم والتعمم الستخدام مواقع تعميمية في مجال

اإلنترنت لتحقيق التواصل واستم ارريتو بين المعمم والمتعمم.

 اقتراح معايير لتقييم المواقع التعميمية من الميام الجديرة بالبحثوالدراسة في مجال استخدام اإلنترنت في التعميم.

منهج

الدراسة:
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اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج التحميمي حيث تم دراسة أدبيات

االنترنت في التعميم ،والمواقع التعميمية عبر اإلنترنت ،واقتراح مجموعة معايير
لتقييم المواقع التعميمية.

إجراءات

الدراسة:

سارت الدراسة الحالية وفقاً لإلجراءات التالية:

أولا  :اإلطار النظري لمدراسة.
لمواكبــة الثــورة التكنولوجيــة فــي تقنيــة المعمومــات ،والتــي جعمــت مــن العــالم

قريــة صــغيرة زادت الحاجــة إلــى تبــادل الخب ـرات مــع اآلخ ـرين ،وتنميــة تعمــم الطالــب

الذاتي من خالل الحصول عمى بيئـة ذات مصـادر متنوعـة ،لـذا كانـت ىنـاك حاجـة
ماسة لمواقع تعميمية تتسم بمعايير قياسية حتـى تنمـو ميـارات الـتعمُّم الـذاتي بالنسـبة

لممتعمم إضافةً إلى استحداث ادوار تعميمية حديثة لممعمم تختمف عن أدواره التقميدية
وفق ىذه المواقع.

وتزايد عدد مواقع اإلنترنت التعميمية في المؤسسات التعميمية خاصةً في

العالم العربي ،نتيجة لمتطور التكنولوجي المتالحق .ويتطمب ذلك االزدياد لممواقع

يقيم
التعميمية معرفة المعايير القياسية قبل تصميميا ونشرىا .وعمى المستخدم أن ّ
بنفسو مدى جودة ىذه المواقع التعميمية وما إذا كانت تحمل ىدفاً تعميمياً مناسباً،

أو البحث عن المواقع التي تم تقييميا لكي يتم االستفادة منيا بصورة نفعية .وعمى
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مصممي ومطوري المواقع التعميمية مراجعة معايير التقييم التي تنشرىا األبحاث
بصورة دائمة ،لكي يستفيدوا منيا خالل عممية تصميم وبناء مواقعيم .كما يجب

عمييم عرض مواقعيم لمتقييم بصورة دائمة من أجل الكشف عن نقاط القوة
والضعف ليذه المواقع بيدف تطويرىا بطريقة مناسبة ومفيدة لممتمقي( Andrews,

.)2001

( )1المواقع التعميمية.
لقد أثر استخدام اإلنترنت في التعميم في طريقة أداء المعمم والمتعمم
ثم نشأ عمى المستوى الدولي من جراء ذلك
وانجازاتيم في قاعات التدريس ،ومن َّ

مصطمحات وفمسفات متنوعة منيا:

المواقع التعميمية ،Instructional Sites

والتعميم من بعد  ،Distance Educationوالتفاعل عبر الويب ،Interactive web
والمدارس اإللكترونية  ،E-Schoolsوالتعمم االفتراضي Virtual learning

 ،environmentوالجامعات االفتراضية  ، Virtual Universitiesوالمحتوى

الرقمي  ،Digital contentوالتعميم اإللكتروني( .E-Learning.التودري،1229 ،

)

ونظ اًر لحداثة ىذه المصطمحات فقد تباينت اآلراء حول تعريفاتيا اإلجرائية

شأنيا شأن كثير من المصطمحات التربوية المعاصرة ( مناىج 5213 ،ىـ .)15،

إال أن الباحث رأي أن المواقع التعميمية  Instructional Sitesىي مواقع متناثرة
صممت لغرض التعميم من ِقبل المعمم والتعمم من قبل
عبر األثير اإللكتروني ُ
المتعمم ،بحيث تحتوي مجموعة تقنيات أىميا المحتوى اإللكتروني والبريد
اإللكتروني من أجل التواصل ،والمصادر المتعمقة بالمحتوى ،وغرفة تستخدم

لمحوار المباشر بين المتعمم والمعمم.
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وتوجد مجموعة معايير لتصميم المواقع التعميمية ،وىي(Chen, L., I.& :
;Brown, R. 2000; Freed, J. 2003; Jenkins, A.& Robin, B.2002
Nachmias, R., Midouser, D., Oren, A., & Lahav, O. 2001; Zhang,
)P.& Dran, G. 2000

 اليدف من الموقع :ينبغي أن توضح أىداف الموقع بصورة واضحةالمستيدف
لجميور المستخدمين
َ
 -صفحة البداية :تحتوي صفحة البداية عمى جدول لمحتويات الموقع

مصنف بصورة جيدة وواضحة .يجب االنتباه إلى أىمية تمك الصفحة ،ألنيا تُعطي
االنطباع األول لدى المستخدم عن الموقع.
 اإلبحار :ويستيدف سيولة ووضوح طريقة التنقل بين صفحات الموقع. -تصميم الصفحات :يتم تصميم صفحات الموقع بحيث تتسم بالتناسق

وجمالية التصميم ،أي مدى االنسجام بين خمفية الصفحة ،واأللوان ،ونوعية

الخطوط.

 -المتعة :ويتم ذلك من خالل استخدام وسائط متعددة كالصوت،

والصورة ،ولقطات األفالم .ولكن يجب عدم اإلثقال في ىذا االستخدام ،لعدم إعاقة
عرض صفحات الموقع ،كذلك االنتباه الستخدام وسائط مناسبة لمموضوع ،حتى
تساىم في فيم الفكرة المطروحة نصياً.

 القراءة :استخدام خطوط واضحة ،ومناسبة ،وسيمة القراءة فيالنصوص المكتوبة في الموقع.

وىناك معايير تتعمق بالمضمون من أىميا:
)Pombortsis, A. 2001; Tilloson, Joy. 2002

&(Karoulis, A.,
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عتمدة ،ومنظمات
* المرجعية :ارتكاز المعمومات في الموقع عمى مراجع ُم َ
موثوق بيا ،وجيات مسئولة في مجال المعمومات المعروضة.
* الدقة :استخدام معمومات صحيحة ودقيقة تعتمد عمى حقائق عممية

مينية محترفة.

* الصمة بالموضوع :وجود عالقة مباشرة بين المعمومات المعروضة
والموضوع المركزي لمموقع.
* الكفاية :توفير كمية معمومات كافية لنقل جوىر الفكرة ،بحيث تتعدى
حد النقصان وال تصل إلى حد اإلفراط.
* المالئمة :استخدام طريقة عرض لممعمومات مناسبة لمجميور

المستيدف .كذلك الحفاظ عمى مستوى تركيب لممعمومات مناسب لممستخدمين،
َ
بحيث ال يكون بسيط لمغاية أو معقد بالنسبة لمستوى وقدرة جميور الموقع.
كما أن ىناك معايير تتعمق بالجانب التربوي ،منيا(Bunz, U. 2001; :
)Midouser, D., & Nachmias, R. 2002

** الفعاليات :تزويد الموقع بفعاليات تعميمية ىادفة تفتح أمام المتعمم

آفاق ومعمومات جديدة في المجال المراد تدريسو ،وتُم ّكن المتعمم من استعمال
المعمومات الجديدة التي تعمميا.
** خطة الفعالية :كل فعالية تعميمية يجب أن ترافقيا خطة لمفعالية

واضحة ومناسبة لموضوع الفعالية .بحيث تضم تمك الخطة أربعة عناصر رئيسة،

ىي :موضوع الفعالية ،واليدف من استخداميا ،وميزات الجميور المستيدف منيا،
ومراحل تنفيذ الفعالية وطرق العمل.
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** مصادر تعميمية :عمى الفعاليات أن تضم معمومات جاىزة وبطرق

متنوعة ،بحيث توجو المستخدم الكتساب معمومات إضافية في مصادر تعميمية
متنوعة
** االتصال :فتح المجال أمام المستخدم لمتواصل مع المسئول عن

الفعالية ،وىو الخبير في موضوع الفعالية ،وزمالء لو في التعمّم .وىذا التواصل
ضروري لجعل العممية التعمّمية أكثر إثارة وفاعمية .ومن أىم وسائل االتصال
المستخدمة :البريد اإللكتروني ،والمنتديات ،والدردشة.

** التغذية الراجعة :ينبغي أن يحقق الموقع التعميمي متابعة مشاركة

المستخدمين لمفعالية وتقييم طرق عمميم وانتاجياتيم التي تنشأ خالل تنفيذ

الفعاليات .وليذا التقييم ىدفان :فحص مدى فيم المستخدم لمضامين الفعالية،
واشعار المستخدم بأن إنجازه جدير باألىمية ويستحق المعالجة والتقييم.
** بطاقة لتقييم الفعالية :وينبغي إرفاق بطاقة لتقييم تنفيذ كل فعالية،
بحيث يتسم بالسيولة والوضوح حتى يحث المعممين والتالميذ عمى استخدامو.
** وسائل مساعدة :توفير وسائل مختمفة تساعد المستخدم عمى حل

مشاكل تقنية ،كتابية ،وتعميمية يواجيا خالل تنفيذ الفعاليات.

ر توجد مجموعة معايير تتعمق بالحيوية من أىميا(Nachmias, R., :
وأخي اً
)Midouser, D., Oren, A., & Lahav, O. 2001; Tilloson, Joy. 2002

 ارتباطات  :Linksوتوجو المستخدمين إلى صفحات إضافية داخلالموقع ذاتو أو إلى مواقع أخرى.
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 -التطوير والتحديث :ينبغي إدراج تجديدات ،واجراء تحديثات وتعديالت

عمى معمومات ومضامين الموقع بصورة دائمة.

ولقد تم االستفادة من معظم تمك المعايير عند اقتراح مجموعة معايير تقييم

المواقع التعميمية المتناثرة عبر اإلنترنت.

( )2تقييم المواقع التعميمية:
ال يقتصر تقييم المواقع التعميمية عبر اإلنترنت عمى آراء الخبراء،

والباحثين ،والمختصين في ىذا المجال) ،(Chin, 2000; Martindale, 2001بل
تتسع ىذه العممية بحيث تتضمن مستخدمين لالنترنت بوجو عام ،إضافة إلى آراء

المتعممين) .(Tilloson, 2002كما أن ىناك أىمية خاصة لتقييم الخبراء والمختصين
نظ اًر العتماد تمك المواقع عمى معايير مدروسة واعتمادىا عمى دراسات وأبحاث

عممية ،ولكن ينبغي عدم تيميش تقييم المستخدمين العاديين والتالميذ لما فيو من

انطباعات شخصية وتمقائية نابعة من رغبتيم باستخدام الموقع بأفضل صورة

ممكنة).(Bunz, 2001

وتجدر اإلشـارة إلـى أن تقيـيم المواقـع التعميميـة عبـر اإلنترنـت ميمـة صـعبة

لكونيـا عمميــة ذاتيــة وشخصــية وال تعتمــد عـادةً عمــى معــايير موضــوعية ،نظـ اًر ألن
المتبعـ ــة لعمميـ ــة التقيـ ــيم تتضـ ــمن تـ ــدوين بعـ ــض التعميقـ ــات عـ ــن الموقـ ــع
األسـ ــاليب ُ

مدونة أثناء استخدام الموقع ،وتحديد مدى
التعميمي بصورة عامة ،وتسجيل تعميقات َّ
تطبيق معيار معين في قائمة معايير محددة) ،(Karoulis, 2001إضـافةً إلـى تعبئـة

استمارة من خالل شبكة اإلنترنت تقيس مدى إدراك المستخدم لقيمة الموقع.
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كل تمك األساليب تشير إلـى انطباعـات عامـة حـول نجـاح الموقـع التعميمـي

ومدى جدواه لممتمقي ،ومن جانب آخر ال تحدد بصورة دقيقة نقاط الضعف وأمـاكن
التحسين التي قد ترقى بالموقع إلى مستويات تعميمية وتربوية حديثة ومتقدمة.
أيض ـاً قــد ال تفيــد تمــك األســاليب المســتخدمين الــذين يتوقعــون مــن التقيــيم

معمومات محددة تساعدىم عمـى اتخـاذ قـرار سـريع حـول فائـدة الموقـع السـتخداماتيم

الشخصــية .نتيجــة لصــعوبة عمميــة التقيــيم وعــدم موضــوعية وفعاليــة ىــذه الطــرق،
إضـافة إلــى أن األبحــاث فــي مجــال تقيــيم المواقـع التعميميــة فــي مرحمــة تقــدم بطــيء،
كل ىذه المؤشرات تٌعطي أىمية بضرورة اقتراح مجموعة معايير قياسـية موضـوعية
لتقييم المواقع التعميمية مـن أجـل تحديـد نقـاط الضـعف ،ونقـاط القـوة المتضـمنة بيـا،
من أجل تحديد المجدي منيا وارتياده.

ويحـ ــاول المتخصصـ ــون اسـ ــتخدام أدوات حديثـ ــة لمتقيـ ــيم مـ ــن أجـ ــل معرفـ ــة

مستوى اإلنجاز المتوقع ألي ميمة من ميام المؤسسات التعميمية ،لذا من الضرورة
االقتداء بتمك األدوات الستخداميا في تقييم المواقع التعميمية.
ولقــد تــم اختيــار أداة تتمثــل فــي بطاقــة لتقيــيم الموقــع التعميميــة عبــر شــبكة

اإلنترنــت بصــورة مينيــة وموضــوعية تناســب المختصــين والمســتخدمين العــامين فــي
عممي ــة تقي ــيم الموق ــع .لجع ــل البطاق ــة أداة موض ــوعية ولمتقمي ــل م ــن ذاتي ــة التقي ــيم
واعتماده عمى أراء شخصـية ،تمـك البطاقـة تحتـوي عمـى مجـاالت ومجموعـة معـايير
ومؤشرات وممارسات موضوعية مقترحة.
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ثاني ا  :الجانب اإلجرائي

لمدراسة:

لإلجابة عن سؤال الدراسة الحالية والذي نص عمى "ما مجموعة المعايير
المقترحة لتقييم المواقع التعميمية المتناثرة عبر اإلنترنت؟" ،وتحقيق ىدفيا ،تم القيام

بما يمي:

**تمت اإلفادة من معايير تصميم المواقع التعميمية سابقة الذكر في

اإلطار النظري.

** تــم اقت ـراح أربعــة مجــاالت رئيســة لتقيــيم المواقــع التعميميــة عبــر شــبكة
اإلنترنت ،تتمثل في :االستخدام ،والمضمون ،والقيمة التربوية ،وحيوية الموقع.
وتضــمنت ىــذه المجــاالت الرئيســة مجموعــة معــايير ميمــة ،وتــم وضــع تمــك
المعــايير ومــا تتضــمنو مــن مؤشـرات وممارســات فــي بطاقــة تقيــيم ،وتــم تحديــد ثالثــة

مســتويات أساســية لك ــل معيــار عب ــارة عــن :ممت ــاز( ،)3متوســط( ،)1ض ــعيف(.)5
وى ــذا التحدي ــد لممس ــتويات يزي ــد م ــن موض ــوعية التقي ــيم ،حي ــث يرف ــع م ــن احتم ــال

مقيمــين مختمفــين)،(Moskal, 2000
الحصــول عمــى نفــس العالمــة لمموقــع مــن قبــل ّ
بيـدف تقيـيم المواقـع التعميميـة ،وفييـا يــتم اختيـار المسـتوى المناسـب لمموقـع فـي كــل
تميز الموقع .ويمكن أيضاً إضافة تعميقات وجمل
معيار ،وبيذا تتحدد عالمة رقمية ّ
وصــفية حــول المعيــار إلعطــاء اقت ارحــات لممســئولين عــن الموقــع مــن أجــل تحســينو
وتطويره ليتجاوب بصورة أفضل وأنجح مع المستخدمين.
وفيما يمي سرد لتمك المجاالت والمعايير:
 - 5مجال االستخدام
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أشارت العديد من األبحاث إلى أىمية تقييم مـدى سـيولة اسـتخدام المسـتفيد

لمموق ــع التعميم ــي ،م ــن حي ــث :فتـ ـرة تواج ــده في ــو ،وم ــدى انجذاب ــو إلي ــو ،وت ــم اقتـ ـراح
مجموعة معايير لذلك المجال تمثمت في:

 -اليـ ــدف مـ ــن الموقـ ــع :ذكـ ــر أىـ ــداف الموقـ ــع التعميمـ ــي بصـ ــورة واضـ ــحة

لممستفيدين.

 -صــفحة البداي ــة :احتـ ـواء صــفحة البداي ــة عم ــى جــدول لمحتوي ــات الموق ــع

التعميمي مصنف بصورة جيدة وواضحة .وينبغي االىتمام بتمك الصفحة نظ اًر ألنيـا
تُعطي االنطباع األول لدى المستخدم عن الموقع التعميم.

 اإلبحار :سيولة ووضوح طريقة التنقل بين صفحات الموقع التعميمي. تصـميم الصــفحات :تناســق وجماليــة تصــميم صــفحات الموقــع التعميمــي،أي مدى االنسجام بين خمفية الصفحة ،األلوان ،ونوعية الخطوط.
 المتعـة :اســتعمال وسـائط متعــددة كالصـوت ،والصــورة ،ولقطـات األفــالم،بحي ــث ال ي ــتم اإلكث ــار مني ــا حت ــى ال تُعي ــق ع ــرض ص ــفحات الموق ــع ،م ــع م ارع ــاة
مناسبة تمك الوسائط لمضمون الموقع التعميمي.
 الق ـ ـ ـراءة :اسـ ـ ــتخدام خطـ ـ ــوط واضـ ـ ــحة ،ومناسـ ـ ــبة ،وسـ ـ ــيمة الق ـ ـ ـراءة فـ ـ ــيالنصوص المكتوبة في الموقع .

 - 1مجال المضمون
وأوضــحت د ارســات أخــرى أىميــة تقيــيم المضــمون والمعمومــات المعروضــة

في الموقع ،وتم اقتراح معايير لذلك المجال تمثمت في:

17

المتضمنة في الموقع التعميمي عمى مراجع
 المرجعية :اعتماد المعمومات ُمعتـرف بيـا وىيئـات ذات ثقـة ،وجيــات مسـئولة ذات مرجعيـة فـي مجـال المعمومــات
المعروضة.
 -الدق ــة :اس ــتخدام معموم ــات ص ــحيحة ودقيق ــة تعتم ــد عم ــى حق ــائق عممي ــة

مينية محترفة.

 -الص ــمة بالموض ــوع :وج ــود عالق ــة مباشـ ـرة ب ــين المعموم ــات المعروض ــة

والموضوع الرئيس لمموقع التعميمي.

 -الكفايــة :تــوفير كميــة معمومــات كافيــة لنقــل الفك ـرة ،بحيــث تكــون متوازنــة

في كميتيا.

 المالئمــة :اســتخدام طريقــة عــرض مناســبة لممســتفيدين ،بحيــث ال تكــونبالغة السيولة أو الصعوبة لممستوى العقمي ليم.
 - 3مجال القيمة التربوية
َّ
وبينـت بعـض األبحـاث أىميـة تقيـيم مـدى الفعاليـات التعميميـة الموجـودة فـي

الموقــع والنــاتج النيــائي الــذي ســيقوم ببنائــو المــتعمم ،لــذا فقــد تــم اقتـراح معــايير لــذلك

المجال تمثمت في:

 -الفعالي ــات :تزوي ــد الموق ــع التعميم ــي بفعالي ــات تعميمي ــة ىادف ــة تف ــتح أم ــام

الم ــتعمم آف ــاق ومعموم ــات جدي ــدة ف ــي المج ــال المـ ـراد تدريس ــو ،وتُم ّك ــن الم ــتعمم م ــن
استخدام المعمومات الجديدة التي تعمميا.
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 -خطة الفعالية :كل فعالية تعميمية يجب أن ترافقيا خطة لمفعالية واضحة

ومناسبة لموضـوع الفعاليـة .بحيـث تضـم أربعـة عناصـر أساسـية :موضـوع الفعاليـة،
واليدف من وراء اسـتخدام الفعاليـة ،وميـزات المسـتفيدين مـن الفعاليـة ،وم ارحـل تنفيـذ

الفعالية وطرق العمل.

 مص ــادر تعميمي ــة :عم ــى الفعالي ــات أن تض ــم معموم ــات ج ــاىزة وبط ــرقمتنوعة ،وتوجيو المستفيد لمعمومات إضـافية فـي مصـادر تعميميـة متنوعـة .ويمكـن

تجييـ ــز مصـ ــادر تخ ـ ــص موضـ ــوع الفعالي ـ ــة مـ ــن قب ـ ـل مس ـ ــئول الفعاليـ ــة أو توجي ـ ــو

المستخدمين لمبحث عـن مصـادر أخـرى بأنفسـيم .وتكمـن أىميـة اسـتخدام المصـادر

التعميمية في تزويد المستفيد بفرصة والتعمق أكثر في موضوع الفعالية.

 االتصال :فتح المجال أمام المستفيد لمتواصل مع المسئول عن الفعالية،والخبيـر فـي موضـوع الفعاليـة ،وزمـالء لــو فـي الـتعمّم .ىـذا التواصـل ضـروري لجعــل

العمميـ ــة التعمّميـ ــة أكثـ ــر عمق ـ ـاً ،واثـ ــارة وفاعميـ ــة .ومـ ــن أىـ ــم أىـ ــم وسـ ــائل االتصـ ــال
المستخدمة في ىذا الصدد :البريد اإللكتروني ،المنتديات ،والدردشة.

 -التغذيـ ــة الراجعـ ــة :متابعـ ــة مشـ ــاركة المسـ ــتخدمين لمفعاليـ ــة وتقيـ ــيم طـ ــرق

عمميــم ،بيــدف فحــص مــدى فيــم المســتخدم لمضــامين الفعاليــة ،واشــعار المســتخدم
بأن إنجازه جدير باألىمية ويستحق المعالجة والتقييم.
 بطاقة لتقييم الفعالية :يتم إرفاق بطاقة لتقييم تنفيذ كل فعالية عمـى حـده،حتى يتم معرفة المستوى المتوقع لممستفيد لتنفيذ الفعالية.
 -الوس ــائل المس ــاعدة :تـ ـوفير وس ــائل مختمف ــة تس ــاعد المس ــتفيد عم ــى ح ــل

مشاكل تقنية ،كتابية ،وتعميمية يواجييا خالل تنفيذ الفعاليات.

19

 - 2مجال الحيوية
وتم اقتراح معايير لذلك المجال تمثمت في:
 -االرتباط ــات :توجي ــو المس ــتخدمين إل ــى ص ــفحات إض ــافية داخ ــل الموق ــع

ذاتو أو إلى مواقع أخرى ،والغاء ارتباطات لم تعد ضرورية أو فعالة.

 التطــوير والتحــديث :إدراج كــل مــا ىــو حــديث بطريقــة مســتمرة فــي مجــالمضــمون الموقــع التعميمــي ،والغــاء المعمومــات القديمــة ،أو التقميديــة ،أو التــي ثبــت
تعد مناسبة لمموقع.
خطأىا ،أو التي لم ُ

** تصميم الصورة المبدئية لبطاقة المعايير ،وتم عرضيا عمى مجموعة

تتكون من الخبراء والمتخصصين في المجال ،وبعض الطالب المترددين عمى

المواقع التعميمية ،وأجريت التعديالت المالئمة في ضوء توجيياتيم وما أبدوه من
مالحظات.
** الحصول عمى الصورة النيائية لبطاقة تقييم المواقع التعميمية التي تم
تصميميا متضمنة المعايير الرئيسة والفرعية ،والبطاقة في صورتيا النيائية

موضحة فيما يمي:
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جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
الكود

المعايير والمؤشرات والممارسات

5

المجال األول :االستخدام

5-5

اليدف من الموقع

5-5-5

وجود ىدف واضح محدد لمموقع

5-5-5-5

تم ذكر أىداف لمموقع التعميمي

1-5-5-5

أىداف الموقع التعميمي المذكورة واضحة

3-5-5-5

أىداف الموقع مذكورة بصورة واضحة

1-5

صفحة البداية

5-1-5

وجود صفحة لمبداية بالموقع التعميمي.

5-5-1-5

يوجد جدول محتويات في صفحة البداية

1-5-1-5

صفحة البداية تضم جدول محتويات منظم

عموما

لمستخدميو

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5
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تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
الكود

المعايير والمؤشرات والممارسات

3-5-1-5

صفحة البداية تضم جدول محتويات

3-5

اإلبحار

5-3-5

وجود وصالت ارتباطية بالموقع التعميمي

5-5-3-5

الوصالت االرتباطية لمموقع التعميمي

1-5-3-5

في جميع الصفحات ،يشعر المستخدم

مصنف بصورة جيدة وواضحة

واضحة.

بالسيولة في االنتقال إلى الصفحات األُخرى

في الموقع التعميمي.
3-5-3-5

عممية التنقل بين صفحات الموقع واضحة
وسيمة .في كل صفحة.

2-5-3-5

يعمم المستخدم داخل الموقع التعميمي بمكان
وجوده والى أين يمكنو التوجو.

2-5

تصميم الصفحات

5-2-5

تناسق تصميم صفحات الموقع التعميمي

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5
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تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
المعايير والمؤشرات والممارسات

الكود
5-5-2-5

يوجد انسجام بين خمفية الصفحة ،األلوان،

1-5-2-5

يمكن إجراء بعض التعديالت لجعل

3-5-2-5

الصفحات مرتبة وجميمة .يوجد تناسق بين

ونوعية الخطوط.

الصفحات أكثر جماالً وتناسقاً.

استعمال األلوان ،نوعية الخطوط ،وخمفية
الصفحة.

1-5

المتعة

5-1-5

استعمال وسائط متعددة من أجل المتعة

5-5-1-5

يوجد استعمال لموسائط المتعددة ،حيث أن
المستخدم ال يشعر بالممل خالل استخدام

الموقع.
1-5-1-5

يوجد استعمال لموسائط المتعددة مالئم

3-5-1-5

استعمال لموسائط المتعددة ال يعيق عرض

لمموضوع

صفحات الموقع.

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5
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تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
الكود

المعايير والمؤشرات والممارسات

2-5-1-5

يوجــد تنوي ــع فــي اس ــتخدام وســائط الص ــوت،
والصـــورة ،ولقطـ ــات األفـ ــالم بطريقـــة تسـ ــاعد

عمى فيم النص المكتوب.
6-5

القراءة

5-6-5

استخدام خطوط واضحة ،ومناسبة

5-5-6-5

سيولة قراءة محتوى النص من خالل
الشاشة.

1-5-6-5

المستفيد ال بذل مجيود عند قراءة النص
الستخدام نوعيات مناسبة من الخطوط.

3-5-6-5

النص واضح وسيل القراءة.

1

المجال الثاني :المضمون

5-1

مرجعية الموقع التعميمي

5-5-1

المتضمنة في الموقع
اعتماد المعمومات ُ
التعميمي عمى مراجع معترف بيا.

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5
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تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
المعايير والمؤشرات والممارسات

الكود
5-5-5-1

ترتكز معمومات الموقع التعميمي عمى

1-5-5-1

تستند معمومات الموقع التعميمي عمى مراجع

3-5-5-1

المعمومات المعروضة في الموقع التعميمي

1-1

الدقة

5-1-1

دقة معمومات الموقع التعميمي.

5-5-1-1

المتضمنة بالموقع التعميمي
المعمومات ُ
صحيحة وال تحوي أية أخطاء من أي نوع.

1-5-1-1

تعتمد المعمومات التي يحتوييا الموقع

3-5-1-1

تستند معمومات الموقع التعميمي إلى مراجع

مراجع ومصادر متنوعة.
مشيورة.

عتمدة.
ترتكز عمى مراجع ُم َ

التعميمي عمى حقائق عممية مينية محترفة.
مشيورة تتعمق بمجال تمك المعمومات.

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5
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تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
المعايير والمؤشرات والممارسات

الكود
3-1

الصمة بالموضوع

5-3-1

صمة الموقع التعميمي بالموضوع

5-5-3-1

المستيدف.
ُ

المعمومات الموجودة في الموقع التعميمي ليا
صمة مباشرة بالموضوع.

1-5-3-1

وجود

عالقة

المعروضة
التعميمي.

3-5-3-1

مباشرة

والموضوع

بين

المعمومات

الرئيس

لمموقع

مراجع المعمومات المستخدمة في الموقع
التعميمي

مراجع

بالموضوع الرئيس.

أصمية

وذات

صمة

2-1

الكفاية

5-2-1

كافية معمومات الموقع التعميمي لنقل الفكرة

5-5-2-1

توفير كمية معمومات كافية لنقل الفكرة،
بحيث تكون متوازنة في كميتيا

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5
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تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
الكود

المعايير والمؤشرات والممارسات

1-5-2-1

يمكن الوصول إلى جوىر الموضوع بسبب

االعتدال في كمية المعمومات المعروضة،
ووجود معمومات كافية.

3-5-2-1

عدم الحاجة لزيادة ،أو تقميل كمية

المعمومات بيدف تغطية الموضوع بصورة
مناسبة.

2-5-2-1

كمية المعمومات في الموقع التعميمي كافية
وغير ُمفرطة.

1-1

المالئمة

5-1-1

مناسبة أسموب العرض لممستفيدين

5-5-1-1

استخدام طريقة عرض مناسبة لممستوى

1-5-1-1

طريقة عرض المعمومات ليست بالغة

3-5-1-1

طريقة عرض المعمومات ليست بالغة

العقمي لممستفيدين.
التعقيد.

السيولة.

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5
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تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
الكود

المعايير والمؤشرات والممارسات

2-5-1-1

عدم الحاجة إلى إدراج بعض التعديالت

عمى طريقة عرض المعمومات من أجل
تبسيطيا أو تركيبو.

1-5-1-1

المعمومات معروضة بطريقة سمسة

3

المجال الثالث :القيمة التربوية

5-3

الفعاليات

5-5-3

الفعالية التعميمية اليادفة

5-5-5-3

توجد فعاليات تعميمية في الموقع التعميمي.

1-5-5-3

الفعاليات التعميمية لمموقع التعميمي ىادفة

وبمستوى تعقيد مناسب لممستفيدين.

تفتح أمام المتعمم آفاق ومعمومات جديدة في

المجال المراد تدريسو.
3-5-5-3

تُم ّكن الفاعمية التعميمية لمموقع التعميمي
المتعمم من استخدام المعمومات الجديدة التي
تعمميا في مواقف مشابية

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5
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تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
الكود
2-5-5-3

المعايير والمؤشرات والممارسات
الفعاليات التعميمية لمموقع التعميمي تحوي

معمومات جديدة تحفز المتعمم عمى بناء
نواتج تفيده.

1-5-5-3

الفعاليات التعميمية لمموقع التعميمي تستيدف

تعريف المتعمم عمى معمومات جديدة ،وتحثو

عمى استعماليا من أجل بناء نواتج ىامة
ومفيدة.

1-3

خطة الفعالية

5-1-3

وجود خطة فعالية لمموقع التعميمي

5-5-1-3

توجد خطة لكل فعالية تعميمية وتضم:
موضوع الفعالية ،اليدف من وراء استخدام

الفعالية ،ميزات المستفيدين من الفعالية،
مراحل تنفيذ الفعالية وطرق العمل.

3-3

مصادر تعميمية.

5-3-3

وجود مصادر تعميمية لمموقع التعميمي.

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5
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تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
المعايير والمؤشرات والممارسات

الكود
5-5-3-3

فعاليات الموقع التعميمي تضم معمومات

1-5-3-3

يوجو الموقع التعميمي مستفيديو إلى

جاىزة بطرق متنوعة

معمومات إضافية من خالل مصادر تعميمية
متنوعة

3-5-3-3

تضم الفعاليات معمومات جاىزة وبطرق

2-3

االتصال

5-2-3

التواصل مع المسئول عن الفعالية

5-5-2-3

فتح المجال أمام المستفيد لمتواصل مع

1-5-2-3

وتوجو المستخدم لمعمومات إضافية
متنوعةّ ،
في مصادر تعميمية متنوعة.

المسئول عن الفعالية ،والخبير في موضوع

الفعالية ،وزمالء لو في التعمّم
يتوافر في الموقع التعميمي وسائل لالتصال
مثل

البريد

والدردشة.

اإللكتروني،

المنتديات،

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5
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تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
الكود

المعايير والمؤشرات والممارسات

3-5-2-3

يجد تواصل فعمي بين المستفيد والمسئول

عن الفعالية ،والخبير في موضوع الفعالية،

وزمالء لو في التعمّم ،من خالل البريد

اإللكتروني ،والمنتديات ،والدردشة.
1-3

التغذية الراجعة

5-1-3

يتضمن الموقع التعميمي تغذية راجعة

5-5-1-3

متابعة مشاركة المستخدمين لمفعالية وتقييم

1-5-1-3

فحص مدى فيم المستخدم لمضامين

3-5-1-3

إشعار المستخدم بأن إنجازه جدير باألىمية

2-5-1-3

توجد متابعة لمشاركة المستخدمين في

طرق عمميم
الفعالية

ويستحق المعالجة والتقييم

الفعالية ،وتقييم لطرق عمميم وانتاجاتيم
بشكل دائم.

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5

31

تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
المعايير والمؤشرات والممارسات

الكود
6-3

بطاقة لتقييم الفعالية

5-6-3

توجد بطاقة لتقييم الفعالية

5-5-6-3

يتم إرفاق بطاقة لتقييم تنفيذ كل فعالية عمى

1-5-6-3

يتم معرفة المستوى المتوقع لممستفيد لتنفيذ

3-5-6-3

توجد بطاقة واضحة وسيمة االستخدام لتقييم

7-3

الوسائل المساعدة

5-7-3

يتضمن الموقع التعميمي مجموعة وسائل

5-5-7-3

تتوفر بالموقع التعميمي وسائل مختمفة

1-5-7-3

الوسائل المسـاعدة المتـوفرة بـالموقع التعميمـي

3-5-7-3

الوسائل المسـاعدة المتـوفرة بـالموقع التعميمـي

حده

الفعالية

الفعالية

مساعده

تساعد عمى حل المشكالت الفنية

تساعد عمى حل المشكالت الكتابية.

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5
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تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
الكود

المعايير والمؤشرات والممارسات

2-5-7-3

الوسائل المسـاعدة المتـوفرة بـالموقع التعميمـي

2

المجال الرابع :الحيوية

5-2

االرتباطات

5-5-2

وجود وصالت ارتباطية بالموقع التعميمي

5-5-5-2

توجيو المستخدمين إلى صفحات إضافية

تساعد عمى حل المشكالت التعميمية

داخل الموقع التعميمي ذاتو أو إلى مواقع

أخرى
1-5-5-2
3-5-5-2
1-2
5-1-2

إلغاء ارتباطات لم تعد ضرورية أو فعالة في

الموقع التعميمي
االرتباطات فعالة وضرورية لمستخدم الموقع
التعليمي.
التطوير والتحديث
يتضمن الموقع التعميمي تطوير وتحديث

مستمرين

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5
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تابع :جدول()1
بطاقة المعايير والمؤشرات والممارسات
الكود

المعايير والمؤشرات والممارسات

5-5-1-2

إدراج كل مـا ىـو حـديث بطريقـة مسـتمرة فـي

1-5-1-2

يتم إلغاء المعمومات القديمة من الموقع

3-5-1-2

يتم إلغاء المعمومات التقميدية من الموقع

2-5-1-2

يــتم إلغــاء المعمومــات التــي أثبــت خطأىــا مــن

1-5-1-2

يتم إلغاء المعمومات التي لم تعد مناسبة مـن

ممتاز

متوسط

ضعيف

3

1

5

مجال مضمون الموقع التعميمي

التعميمي
التعميمي

الموقع التعميمي
الموقع التعميمي

6-5-1-2

الموقع في حالة تطوير ،وتعديل ،وتحديث
دائم.

ولتقييم الموقع التعميمي عبر اإلنترنت يتم تقدير درجة كل ممارسة عمى
حدة بوضع الدرجة المناسبة أسفل كل مستوى ( 5أو  1أو  ،) 3ثم يتم حساب

درجة كل مؤشر من المؤشرات التي تتضمن تمك الممارسات من خالل المتوسط
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ثم يمكن
الحسابي لتقدير الممارسات ،وفي النياية يتم تقدير درجة المعيار ،ومن ِّ
المتضمنة
تقدير مستوى كل مجال من المجاالت بحساب متوسط تقديرات المعايير ُ

بذلك المجال.

ويوضح ذلك اإلمكانية في وضع مؤشرات تقييم الموقع التعميمي نصب

عين المسئول عن تطوير الموقع ،لكي يستفيد منو خالل قيامو بتحديثو وتحسينو.

توصية

الدراسة:

في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من معايير لتقييم المواقع التعميمية فإن
الباحث يوصي بـ:

 ضرورة االعتماد عمى المعايير سابقة الذكر في تقييم المواقع التعميميةالمتناثرة عبر األثير اإللكتروني من أجل تحسينيا وتطويرىا بأسموب مستمر.

دراسة

مستقبمية:

يرى الباحث أن ىناك حاجة لدراسة مستقبمية تكمل ىذه الدراسة:
 تقييم المواقع التعميمية وفق معايير التقويم المقترحة ،وتصميم مواقعتعميمية في ضوء تمك المعايير.
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المراجع العربية

مراجع الدراسة

التودري ،عوض حسين" .)1229( .فعالية استخدام تقنية المواقع التعميمية

عبر الشبكة العالمية ( اإلنترنت ) في تحصيل طالب شعبة الرياضيات بكمية

التربية في مقرر المناىج وأدوارىم وفق تمك التقنية" .المؤتمر العممي التاسع.

المستحدثات التكنولوجية وتطوير تدريس الرياضيات .الجمعية المصرية
لتربويات الرياضيات والذي عقد في دار الضيافة بجامعة عين شمس .أغسطس،

588-521 .1229

الشرىان ،جمال بن عبدالعزيز5211 ( .ىـ ) .الكتاب اإللكتروني المدرسة

اإللكترونية والمعمم االفتراضي .الرياض :مطابع الحميضي.

فاالوسكاس،إدوارد و إرتل،مونيكا1222( .م) .اإلنترنت لممعممين

واختصاصي المكتبات ومصادر التعمم  -تطبيقات اليوم  ،توقعات المستقبل.
ترجمة :عبدالرزاق مصطفى يونس .دمشق :المركز العربي لمتعريب والترجمة

والتأليف والنشر.

مناىج ،مجمة فصمية متخصصة تصدر عن اإلدارة العامة لممناىج بو ازرة

المعارف  -السعودية ( 5213ىـ ) المنيج لرقمي ىل ىو الوسيمة المثمى لمستقبل
أكثر إشراقا .ع.5

وليز ،باري5991 ( .م) .تعريب موقع المدرسة العربية .بالجوع إلى:

 http://www.uidaho.edu/evo/distglan.html .بتاريخ
1229/52/55م
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