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 :كدةةامل

يشػػهدإلك الع ػػر ال ػػكلي دهػػي ت ػػدـ التػػي  نػػت مػػف اإلػػـ ا ناػػكزات الت نولوايػػةنتر عػػد ا  ي  
 مػك تػزداد وتتعػكظـ اإلميتهػك دػي  ،ا نسكنية بقوة انتشكرإلك واتسكعهك و فكءة تقديمهك للمعلومػكت

الماػػكؿ التربػػوي، لقػػدرتهك علػػب تػػودير بييػػة تعلػػـ ثريػػة  ك ػػة بعػػد اف بػػدات ت  ػػذ م كنهػػك دػػي 
المؤسسػػكت التعليميػػة للمسػػكعدة دػػي الشػػرح وا يعػػكح،  مػػك تعتبػػر وسػػيلة لنقػػؿ وتبػػكدؿ ا راء 

 كددة8واألد كر والتفكعؿ مع العكلـ ال كراي وسك ة لألنشطة التعليمية اله
نػػت دػػي م كنػػكت ومميػػزات ا نتر إالتربػػوييف اف يسػػتثمروا  علػػب فومػػف إلػػذا المنطلػػؽ دػػ 

ا نترنػت بػدور دعػكؿ التعلـ عف بعد، وقػد تسػهـ عمليػة ت ػميـ  ػف كت تعليميػة ونشػرإلك عبػر 
تهك ؛ ب برازإلػك علػي العػكلـ وتػداولهك ومنكقشػدي اعؿ الرؤيػة الم ليػة للبػرامل التعليميػة ا ثػر قػوةً 

 (11108إسمكعيؿ،  )كعد علي نموإلك وتطورإلك ممك يس
دػي وتيػرة التقػدـ العلمػي والتقنػي دػي م تلػؼ  لعكلـ دػي السػنوات األ يػرة تسػكرًعكشهد او 

ماكالت ال يكة، والسيمك دي ماكؿ ت نولوايك االت ػكؿ والمعلومػكت، وانتشػكر اسػت داـ ا نترنػت 
مواقػػع يـ والػػتعلـ، ديم ننػػك اسػػت داـ التعلػػ عمليتػػكالتػػي اثػػرت علػػب  كدػػة نػػوا ي ال يػػكة، ومنهػػك 

ادوات التوا ػؿ االاتمكعيػة للطالب، واست دـ  المقررات التعليميةدي  نشر الدروس و   ا نترنت
 لتبكدؿ ال وار وا راء8بيف الطالب والمعلميف 

وقػػد انع ػػس إلػػذا االسػػت داـ بك ياػػكب علػػب العمليػػة التعليميػػة، بػػؿ وا ػػدت نتػػكيل بعػػض 
  ػكل زات واالسػت دامكت التعليميػة لمواقػع ا نترنػت منهػك دراسػة علب المميالسكبقة  الدراسكت 

( Moonen, 2001(، ودراسػػة مػػونف )Havelock, 2002(،  ودراسػػة إلػػكدلوؾ )1112 )
مػػف ممػػك ددػػع ال ثيػػر ،  يػػث سػػكإلـ إلػػذا االسػػت داـ دػػي تطػػوير الػػنظـ التعليميػػة وت سػػيف ادايهػػك

نترنت، وات كذ  طوات اػكدة ا   ك عبرمواقع تعليمية  ك ة بهالمؤسسكت التعليمية إلب ت ميـ 
 (11188مقرراتهك ال ك ة عليهك، وتقديـ  دمكتهك التعليمية مف  اللهك )السيد،  ن و تقديـ

واقػػع نترنػػت دػػي عمليػػة التعلػػيـ ظهػػور بعػػض المومػػف نمػػكذج االسػػتفكدة مػػف مواقػػع ا  
بكالنتشػػكر والو ػػوؿ  وتتسػػـ  تسػػكب المعردػػةك تسػػكعد دػػي اتعليمًيػػالتعليميػػة التػػي تقػػدـ مقػػررًا 
 لمعظـ الطالب والطكلبكت8

عػكلـ نتياػة ع ػر بػيف سػ كف ال اللغكت بعيػًدا عػف إلػذا الماػكؿ،   وً ػكلـ ي ف تعليـ و 
نترنػت لتعلػيـ اللغػة عػهك، دظهػرت مواقػع تعليميػة عبػر ا  اػزاء العػكلـ علػب بعالعولمة وانفتكح ا
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 يتمشػبإلػذا لتعلػيـ اللغػة العربيػة، و ك، بهدؼ تقديـ المقػررات التعليميػة غير النكطقيف بهالعربية ل
ا ال تيػكج عػدد  بيػر مػف سػ كف العػكلـ نظػرً  عليـ اللغػة العربيػة ونشػر تعليمهػك؛مع تقديـ  دمة ت

مػف بػرامل تعلػيـ اللغػة العربيػة لغيػر النػكطقيف الػبعض لتعليـ اللغػة العربيػة، ول ػعوبة اسػتفكدة 
 ل عوبة تاكوز عكمؿ الم كف والزمكف بكلنسبة لهـ8 د والاكمعكتك دي بعض المعكإلبه

إلنػػكؾ بعػػض اف ال وملفػػكت وسػػكيط إن ػػوص، و ػػور،  تتعػػمفظهػػرت مواقػػع تعليميػػة و 
نيػة تربويػة  وددـ تػوادر معػكيير عػ منهػكو مػف تلػؾ المواقػع التي ت وؿ دوف االستفكدة  الت ديكت

 ػػي تت قػػؽ اودتهػػك، ويػػنع س اثرإلػػك علػػب ت قيػػؽ األإلػػداؼ  يلتػػـز بهػػك م ػػممو إلػػذع المواقػػع
شبكع  كاكت الطالب المستفيديف منهكالتعليمية المراوة منهك  8، وا 

نتػػكج مواقػػع ا  معػػكيير ت ػػميـ و  التػػي تنكولػػتالسػػكبقة  بعػػض الدراسػػكتكلرغـ مػػف واػػود بػػ
 ػف كت اسػس ت ػميـ إلتمت بوعػع التي ا (1114و منهك دراسة الهكدي )ا نترنت التعليمية 

 معػػكيير تطػػوير مواقػػع( التػػي تو ػػلت إلػػب قكيمػػة 1117ودراسػػة  ليػػؿ ) ، نترنػػت التعليميػػةا
كأل طػكء الشػكيعة دػي ت ػميـ مواقػع إلتمػت ب( التي ا1117فقي )ودارسة ال، ا نترنت التعليمية
( التػػي اإلتمػػت بتقػػويـ برمايػػكت اللغػػة العربيػػة لغيػػر 1117ودراسػػة عيػػد)، ا نترنػػت التعليميػػة

ودراسػػة يف بهػػك ومػػع وعػػع ت ػػور مقتػػرح لهػػك دػػي عػػوء معػػكيير الاػػودة الت نولوايػػة، النػػكطق
دراسػة عزمػي ، و ال ػف كت التعليميػة عػكيير اػودة ت ػميـ( التي تو لت إلب م1100 اكزي )

ي المواقػع التعليميػة ودراسػة كلقواعد العكمة لت ميـ وااهكت التفكعؿ دإلتمت ب(  التي ا1103)
إلتمت بتطوير مواقع ا نترنػت التعليميػة دػي عػوء المعػكيير التربويػة ( التي ا1104الق طكني )

عدـ االستفكدة مف تلؾ المعػكيير واألسػس  ؛ إال اف الواقع يؤ دوالفنية  لمدارس المر لة الثكنوية
 8  مواقع ا نترنت لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك والمبكدئ عند ت ميـ

يـ مواقػع ا نترنػت لتعلػيـ اللغػة العربيػة لغيػر النػكطقيف تقػو إلػب لذا سػعب الب ػث ال ػكلي 
ل ترونػػي عػػف بعػػد، ومػػف ثػػـ وعػػع ت ػػور يير التربويػػة والفنيػػة للتعلػػيـ ا  بهػػك دػػي عػػوء المعػػك

 تلؾ المواقع مف ااؿ ت قيؽ وظكيفهك8 مقترح لتقويـ
  ةصهلة البشح:

بنػػكء ك دػػي ا تالًدػػ قػػع تعلػػيـ اللغػػة العربيػػة لغيػػر النػػكطقيف بهػػك ياػػدمػف  ػػالؿ مرااعػػة موا
إلميػػة إلػػذا ممػػك يؤ ػػد ا سػػكليب تعلمهػػك،او  هػكمنكإلاعػػداد وت ػميـ تللػػؾ المواقػػع عبػػر ا نترنػػت وا  
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يير التربويػة علػب بعػض المعػك كمبنًيػلتقويـ مستوى مك تقدمه مف تعلػيـ ينبغػي اف ي ػوف  الب ث
 ل تروني عف بعد8والفنية للتعليـ ا  

 (1102دراسػة العػواد )السػكبقة ومنهػك  تكالدارسػومف  الؿ اطالع البك ث علػب بعػض 
ا نترنػت، وتطػوير  عبػريمػي لمواقػع الػتعلـ ا ل ترونػي معػكيير الت ػميـ التعل التي إلددت ت ديد

ك لمعػػػكيير الت ػػػميـ التعليمػػػي اداة لتقيػػػيـ مواقػػػع الػػػتعلـ ا ل ترونػػػي علػػػب شػػػب ة ا نترنػػػت ودًقػػػ
المل ػػة دػػي الػتعلـ مػػف  ػػالؿ  اف القعػية (Martin.Weller,2000)ويؤ ػػد ، للمواقػع التعليميػػة

قت ػػػر علػػػي ماػػػرد تػػػودير معػػػكيير او موا ػػػفكت لت ػػػميـ نظػػػـ تقػػػديـ المقػػػررات ا نترنػػػت ال ي
مػػدي ال كاػػة إلػػي إياػػكد اسػػتراتيايكت وانشػػطة تعليميػػة يم ػػف بقػػدر  عبػػر ا نترنػػتالتعليميػػة 

معػكيير  ت ديػد ي إلػددتالت  (Bardle,2004)دراسة، و عبر ا نترنتتقديمهك عمف نظـ التعليـ 
ومعػكيير  (SCORM)معػكيير لعكلمية والتي تػـ االتفػكؽ عليهػك ومنهػك ا ل ترونياودة التعليـ ا  

 رك مػك دػي المتطلبػكت، إال إف معػكيي،وإلذع المعكيير متشكبهة نوًعػ(IEEE)ومعكيير  (IMS)نظكـ 
(SCORM)  ًاالل ترونيػة، وعلػب نتػكج المقػررات  وشػهرة بػيف المهتمػيف بت ػميـ إا تسبت قبوال

 تػػكج إلػػب  ثيػػر مػػف ا اػػراءات لتطبيقهػػك ممػػك يعػػزؼ ال ثيػػروف عػػف الػػرغـ مػػف ذلػػؾ إال انهػػك ت
( الػي قكيمػة بكألسػس التربويػة والفنيػة لت ػميـ  1115 )شػعبكف تو لت دراسػة ، و است دامهك

ع كءة إلػػذ، ممػػك يػػؤدي الػػي ردػػع  فػػعبػػر ا نترنػػتالمواقػػع التعليميػػة لتالميػػذ المر لػػة االبتداييػػة 
تقويـ المنػكإلل التعليميػة عبػر التي إلددت (  1115 )دراسة نمر المواقع التعليمية ودعكليتهك، و 

و ػػوؿ إلػػب بييػػة تعليميػػة تتػػوادر ديهػػك ميػػة الوقػػوؼ علػػب ادعػػؿ الطػػرؽ للا نترنػػت، وا ػػدت اإل
 مػودة دراسػة ت قيػؽ األإلػداؼ التربويػة المراػوة، و  اػؿالايدة مػف ا لتربوية والفنيةالمتطلبكت ا

 يػػث  عبػػر ا نترنػػتالمواقػػع التعليميػػة المنشػػورة  سػػليبكتالتعػػرؼ علػػب إلػػددت التػػي  (1100)
دراسػة الفكيػدي ، و التعليميػة ق ور دي مهكرات ت ميـ المواقعتعزي إلب وادت بعض السلبيكت 

م كنيػػة ا دػػكدة منهػػك دػػي تػػدريس  بػػرتنكولػػت تقػػويـ مواقػػع العلػػـو عوقػػد  (1117) ا نترنػػت وا 
العلـو للمر لة الثكنوية بكلممل ة العربيػة السػعودية، واظهػرت نتكياهػك ان فػكض نسػب اسػت داـ 

دراسػػػة شػػػقور ، و علمػػػكت والطكلبػػػكت إلػػػب دراػػػة متوسػػػطةإلػػػذع المواقػػػع وتقػػػديرإلك مػػػف قبػػػؿ الم
ا نترنػت،  عبػرالتعليميػة  عمواقػالعلػب  ةالش  ػي اهػودال تغلػب  ا ػدت علػب  التي  (1116)

التػػي اإلتمػػت  (1115دراسػػة درإلػػود )، و ابط والمعػػكيير التػػي تعػػمف اودتهػػكالعػػو عػػف وبعػػدإلك 
معػػكيير عػػبط اػػودة المواقػػع التعليميػػة، وت ديػػد معوقػػكت االسػػتفكدة مػػف ا نترنػػت دػػي تقػػديـ ب
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 بػػرالتعليميػػة عر بنيػػة المواقػػع ، وتو ػػلت إلػػب وعػػع نمػػوذج مقتػػرح لتطػػويلتعليميػػةاالمقػػررات 
 ا نترنت دي عوء إدارة الاودة الشكملة8

مت   ػػيف دػػي ت نولوايػػك  (4، وشػػملت )ست شػػكديةدراسػػة ا اراءبػػ وقػػد قػػكـ البك ػػث 
، مف  الؿ اسػتبكنة تعػمنت التعليـ بهدؼ تقييـ مواقع تعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بغيرإلك

قوالػػب  إلػػؿ إلنػػكؾ، ؼ التعليميػػةبت قيػػؽ األإلػػداالتػػزاـ المواقػػع التعليميػػة مػػدى  :يمػػك يلػػبنودإلػػك 
ع التعليميػػػة تلبيػػػة المواقػػػومػػػدى ، ى التعليمػػػي دػػػي المواقػػػع التعليميػػػةمنكسػػػبة  وثكبتػػػة للم تػػػو 

بت قيػؽ األإلػداؼ نتكياهك عدـ الرعػك عػف المواقػع مػف نك يػة التػزاـ ومف  ال تيكاكت المتعلميف
، تلبيتهػػك ل كاػػكت الطػػالب، او لتعليمػػيمنكسػػبة  وثكبتػػة للم تػػوى ا، او واػػود قوالػػب التعليميػػة

ال تيكاػكت  عػف تلبيػة تلػؾ المواقػع التػي ت ػمـ%( 61نسػبة ) كرعػالعدـ ل:  يث  كنت النتكي
لمواقػػع ت تلػػؼ ديمػك بينهػػك ا تالًدػػك بػػ ف تلػؾ ا%( 64لمػػيف بواػه عػػكـ،  مػػك يػرى )الطػالب والمع

قوالػب ثكبتػة  ومنكسػبة للم تػوى %( مف الطالب ب ف تلػؾ المواقػع لػيس بهػك 71، و يرى ) بيرًا
نمك ت تلؼ مف موقع   ر8الت  عليمي وا 

د تبػػكيف وتنػػوع دػػي ماموعػػة مػػف المبػػررات ومػػف ابرزإلػػك: واػػ وممػػك يؤ ػػد مشػػ لة الب ػػث
العربيػػة  لغيػػر للنػػكطقيف بهػػك مػػف  يػػث شػػ ؿ وت ػػميـ  ةنترنػػت لتعلػػيـ اللغػػمسػػتوى مواقػػع ا  

لػب عػرورة ت ليلهػك الػذي يػدعو إ مػرالمواقػع، األؿ واالسػتفكدة مػف إلػذع الم توى وطرؽ التفكعػ
عػدـ و نترنػت، االسػتفكدة مػف إلػذع المواقػع عبػر ا  لػب  كاة متعلمػي اللغػة العربيػة إو وتقييمهك، 

المواقػػع، رغػػـ واػػود معػػكيير عكلميػػة دة يلتػػـز بهػػك مػػف يقػػـو بت ػػميـ الراػػوع إلػػب معػػكيير م ػػد
قليمية وم لية تتعلؽ بت ميـ المواقع التعليمية، تقػويـ مواقػع ا نترنػت لتعلػيـ اللغػة العربيػة و  وا 

لغير النكطقيف بهك دي عوء المعكيير التربوية والفنية للتعليـ االل تروني عف بعد لػـ يػدرس مػف 
 قبؿ علب الرغـ مف اإلميته إذا إف التقويـ ازء مهـ دي العملية التعليمية8

ومػػف إلنػػػك تمثلػػت مشػػػ لة الب ػػث دػػػي عػػدـ التػػػزاـ م ػػممي مواقػػػع ا نترنػػت التعليميػػػة 
، ممػػك يػػؤثر نتػػكجب يػػة معػػكيير للت ػػميـ او ا   بتعلػػيـ اللغػػة العربيػػة لغيػػر النػػكطقيف بهػػكال ك ػػة 

 ن و است دامهك، ومف ثـ عدـ االستفكدة منهك8  متعلميفعلب اتاكإلكت ال سلًبك
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 أسئلة البشح:

 مش لة الب ث دي السؤاؿ الرييس التكلي: يم ف  يكغةعلب مك سبؽ،  بنكء
تقػػػويـ مواقػػػػع ا نترنػػػت لتعلػػػػيـ اللغػػػة العربيػػػػة لغيػػػر النػػػػكطقيف بهػػػك دػػػػي مػػػك متطلبػػػػكت 

 ؟ ل تروني عف بعديير التربوية والفنية للتعليـ ا  عوء المعك
 األسيلة الفرعية التكلية:؛ ويتفرع مف إلذا السؤاؿ

مواقػػػػع ا نترنػػػػت لتعلػػػػيـ اللغػػػػة العربيػػػػة لغيػػػػر  تقػػػػويـل والفنيػػػػة التربويػػػػةمػػػػك المعػػػػكيير  08
 ؟النكطقيف بهك

لمواقػػػػع ا نترنػػػػت لتعلػػػػيـ اللغػػػػة العربيػػػػة لغيػػػػر النػػػػكطقيف بهػػػػك دػػػػي مػػػػك الواقػػػػع ال ػػػػكلي  18
 ؟ ل تروني عف بعديير التربوية والفنية للتعليـ ا  عوء المعك

ب ػػػػػث ن ػػػػػو دراػػػػػة تػػػػػوادر إلػػػػػؿ يواػػػػػد دػػػػػرؽ ذو داللػػػػػة إ  ػػػػػكيية دػػػػػي  راء عينػػػػػة ال 28
ل ترونػػػي عػػػف بعػػػد لمواقػػػع ا نترنػػػت لتعلػػػيـ اللغػػػة يير التربويػػػة والفنيػػػة للتعلػػػيـ ا  المعػػػك

 العربية لغير النكطقيف بهك تعزى إلب متغير النوع؟
لتقػػػػويـ مواقػػػػع ا نترنػػػػت لتعلػػػػيـ اللغػػػػة العربيػػػػة لغيػػػػر النػػػػكطقيف  قتػػػػرح الت ػػػػور الم مػػػػك 38

 ؟ ل تروني عف بعدوالفنية للتعليـ ا  يير التربوية بهك دي عوء المعك

 أيداف البشح:
 هدف البحث الحالي تحقيق ما يلي:

لتقػػػويـ مواقػػػع ا نترنػػػت لتعلػػػيـ اللغػػػة العربيػػػة لغيػػػر والفنيػػػة  ت ديػػػد المعػػػكيير التربويػػػة  08
 النكطقيف بهك8

بهػػػك دػػػي  ر ػػػد الواقػػػع ال ػػػكلي لمواقػػػع ا نترنػػػت لتعلػػػيـ اللغػػػة العربيػػػة لغيػػػر النػػػكطقيف 18
 ل تروني عف بعد8يير التربوية والفنية للتعليـ ا  عوء المعك

يير التربويػػػػة التعػػػػرؼ علػػػػب الفػػػػرؽ دػػػػي  راء عينػػػػة الب ػػػػث ن ػػػػو دراػػػػة تػػػػوادر المعػػػػك 28
ل ترونػػػػي عػػػػف بعػػػػد لمواقػػػػع ا نترنػػػػت لتعلػػػػيـ اللغػػػػة العربيػػػػة لغيػػػػر والفنيػػػػة للتعلػػػػيـ ا  

 النكطقيف بهك تعزى إلب متغير النوع
المقتػػػػػػرح  لتقػػػػػػويـ مواقػػػػػػع ا نترنػػػػػػت لتعلػػػػػػيـ اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة لغيػػػػػػر  إعػػػػػػداد الت ػػػػػػور 38

 ل تروني عف بعد8يير التربوية والفنية للتعليـ ا  النكطقيف بهك دي عوء المعك
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 أيمية البشح: 

 يم ف توعي  اإلمية الب ث ال كلي ديمك يلي:
اللغػػػػػة لمواقػػػػػع ا نترنػػػػػت لتعلػػػػػيـ التربويػػػػػة والفنيػػػػػة  المعػػػػػكيير المسػػػػػكإلمة دػػػػػي ت ديػػػػػد 08

ل ترونػػػي يير التربويػػػة والفنيػػػة للتعلػػػيـ ا  العربيػػػة لغيػػػر النػػػكطقيف بهػػػك دػػػي عػػػوء المعػػػك
 8عف بعد

دة  دمػػػة تعلػػػيـ اللغػػػة العربيػػػة لغيػػػر النػػػكطقيف بهػػػك مػػػف  ػػػالؿ تطػػػوير عمليػػػة االسػػػتفك 18
 منهك؛ لمك تميزت به مف مميزات8

المواقػػػػػع مسػػػػػكعدة القػػػػػكيميف علػػػػػب ت ػػػػػميـ وبنػػػػػكء المواقػػػػػع التعليميػػػػػة علػػػػػب تطػػػػػوير  28
مػػػػف  ػػػػالؿ اسػػػػت داـ المعػػػػكيير التربويػػػػة والفنيػػػػة  التػػػػي  وا ثػػػػر ت ديػػػػًدا بشػػػػ ؿ ادعػػػػؿ،

 تعمف اودة المواقع ودكعليتهك8
إدػػػػكدة م ػػػػممي منػػػػكإلل تعلػػػػيـ اللغػػػػة العربيػػػػة لغيػػػػر النػػػػكطقيف بهػػػػك بكلمعػػػػكيير التربويػػػػة  38

والفنيػػػػة التػػػػي يم ػػػػف ال  ػػػػـ علػػػػب ادعػػػػؿ  ػػػػورة للموقػػػػع التػػػػي تسػػػػهـ دػػػػي ت قيػػػػؽ 
 اللغوية دي مقرراتهك8 ال فكية

غيػػػر النػػػكطقيف بهػػػك ألدعػػػؿ مواقػػػع إرشػػػكد الطػػػالب الػػػراغبيف دػػػي تعلػػػيـ اللغػػػة العربيػػػة ل 48
 نترنت التي ت قؽ لهـ إلددهـ بدقة8ا  

نترنػػػػػت التػػػػػي غيػػػػػر النػػػػػكطقيف بهػػػػػك ألدعػػػػػؿ مواقػػػػػع ا  إرشػػػػػكد معلمػػػػػي اللغػػػػػة العربيػػػػػة ل 58
 تسكعدإلـ دي تقديـ الم توى المنكسب8

مف عػػػػػ التربيػػػػػة والتعلػػػػػيـ مػػػػػف نتػػػػػكيل إلػػػػػذا الب ػػػػػث وزارة اسػػػػػتفكدة المسػػػػػؤوليف دػػػػػي 68
 8مشروعكت است داـ ا نترنت دي تعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك

 ةصطلشات البشح:

   :كويمالت

( ب نػػػػػػه: لالو ػػػػػػوؿ بكلشػػػػػػيء إلػػػػػػب ادعػػػػػػؿ  ػػػػػػورة 04، 1111يعردػػػػػػه الو يػػػػػػؿ )
األإلػػػػداؼ المنشػػػػودة مم نػػػػة تاعلػػػػه يػػػػؤدي الغػػػػرض المطلػػػػوب منػػػػه ب فػػػػكءة تكمػػػػة وت قيػػػػؽ 

 علب ا سف واه بطريقة اقت كدية دي الوقت والاهد والت كليؼ8
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تعلػػػػيـ اللغػػػػة لمواقػػػػع ا نترنػػػػت التعليميػػػػة  ب نػػػػه: ل تقػػػػويـك إارايًيػػػػ البك ػػػػثويعػػػػرؼ 
تربويػػػة، والتػػػي ت فػػػؿ ا دػػػكدة التكمػػػة الفنيػػػة و المعػػػكيير و العربيػػػة لغيػػػر النػػػكطقيف دػػػي عػػػوء ال

 ل8 تيكاكتادهك التعليمية، ودقًك لالمف إلذع المواقع، وت قيؽ اإلد
 :نرتنت التعليميةاإلةوقع 

( ب نػػػػػػه: لماموعػػػػػػة مػػػػػػف ال ػػػػػػف كت ال ك ػػػػػػة بػػػػػػكلم توى 1118يعردػػػػػه السػػػػػػيد )
Content pages والتػػػػػػي ت ػػػػػػوف مترابطػػػػػػة بطريقػػػػػػة منطقيػػػػػػة، تتقػػػػػػدمهك ال ػػػػػػف ة ،

، وي ػػػػتص الموقػػػػع بتقػػػػديـ مقػػػػرر او برنػػػػكمل معػػػػيف، تشػػػػرؼ Home Pageالرييسػػػػية 
تزامنػػػي  م توى المقػػػدـ، وقػػػد ي ػػػوف التعلػػػيـمؤسسػػػة تعليميػػػة او شػػػ ص عالقػػػة بػػػكلعليػػػه 

ودػػػؽ اػػػداوؿ زمنيػػػة ي ػػػددإلك المعلػػػـ او المؤسسػػػة التعليميػػػة، او غيػػػر تزامنػػػي ودقػػػك لرغبػػػة 
يػػػػودر بييػػػػة تعليميػػػػة تفكعليػػػػة ت ػػػػؿ بكلطكلػػػػب تقيػػػػد بوقػػػػت معػػػػيف للػػػػتعلـ، و المػػػػتعلـ دوف ال

 إلب التم ف ممك يتعلمهل8
ك ب نػػػػه: لماموعػػػػة مػػػػف  ػػػػف كت الػػػػنص إارايًيػػػػث الموقػػػػع التعليمػػػػي ويعػػػػرؼ البك ػػػػ

ا يراعػػػػي المعػػػػكيير ك مو ػػػػدً المترابطػػػػة مػػػػع بععػػػػهك الػػػػبعض، وتتبػػػػع ت ػػػػميمً  HTMLالفػػػػكيؽ 
وتقػػػدـ ديهػػػك و ػػػدات لتعلػػػيـ اللغػػػة العربيػػػة ، للتعلػػػيـ ا ل ترونػػػي عػػػف بعػػػد الفنيػػػة والتربويػػػة

، متنوعػػػػػة لتعلػػػػيـ اللغػػػػػة العربيػػػػػة لغيػػػػر النػػػػػكطقيف بهػػػػك، وتتعػػػػػمف مػػػػػواد تعليميػػػػة وانشػػػػػطة
 ويقدـ م توى تعليمي إلكدؼ إلب المتعلميف8

 :المعكيير التربوية والفنية
موا ػػػػػػفكت او مسػػػػػػتويكت او مراعيػػػػػػكت ياػػػػػػب  :( ب نهػػػػػػك 1114يعردهػػػػػػك طلبػػػػػػة ) 

توادرإلػػػػػػك دػػػػػػي اميػػػػػػع عنك ػػػػػػر المنظومػػػػػػة التعليميػػػػػػة، ويتعػػػػػػ  ديهػػػػػػك مؤشػػػػػػرات توظيػػػػػػؼ 
كغ دػػػػي  ػػػػورة مواهػػػػكت سػػػػلو ية تسػػػػكعد دػػػػي قيػػػػكس ت نولوايػػػػك الػػػػتعلـ ا ل ترونػػػػي وت  ػػػػ

 م راكت التعليـ والعمليكت المرتبطة بهك8
: ماموعػػػػػػػة الموا ػػػػػػػفكت لمعػػػػػػػكيير التربويػػػػػػػة والفنيػػػػػػػة ب نهػػػػػػػكاويعػػػػػػػرؼ البك ػػػػػػػث 

 قػػػويـوالشػػػروط التربويػػػة والفنيػػػة التػػػي يتفػػػؽ عليهػػػك ال بػػػراء، والتػػػي ياػػػب األ ػػػذ بهػػػك عنػػػد ت
، ويت قػػػؽ عنػػػد تودرإلػػػك مسػػػتوى لغيػػػر النػػػكطقيف بهػػػك لتعلػػػيـ اللغػػػة العربيػػػةمواقػػػع ا نترنػػػت 

لتعلػػػػيـ اللغػػػػة مػػػػف ال فػػػػكءة، وتسػػػػت دـ  ػػػػ داة لل  ػػػػـ علػػػػب اػػػػودة بنيػػػػة مواقػػػػع ا نترنػػػػت 
 8العربية لغير النكطقيف بهك
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 التعليـ االل تروني عف بعد:
طريقػػػػػػة للتعلػػػػػػيـ بكسػػػػػػت داـ  ليػػػػػػكت االت ػػػػػػكؿ ( ب نػػػػػػه: 1114يعردػػػػػػه الموسػػػػػػب )

وشػػػػػب كته و وسػػػػػكيطه المتعػػػػػددة مػػػػػف  ػػػػػوت و ػػػػػورة، ورسػػػػػومكت، ال ديثػػػػػة مػػػػػف  كسػػػػػب 
و ليػػػكت ب ػػػث، وم تبػػػكت إل ترونيػػػة، و ػػػذلؾ بوابػػػكت ا نترنػػػت سػػػواًء  ػػػكف عػػػف بعػػػد او دػػػي 

 8ب ق ر وقت واقؿ اهد وا بر دكيدة الف ؿ الدراسي بهدؼ إي كؿ المعلومة للمتعلـ
شػػػػ ؿ مػػػػف اشػػػػ كؿ  ب نػػػػه:دػػػػي إلػػػػذا الب ػػػػث  عػػػػف بعػػػػد ل ترونػػػػييعػػػػرؼ التعلػػػػيـ ا  

بكسػػػػػػت داـ ادوات ت نولوايػػػػػػك التعلػػػػػػيـ االل ترونػػػػػػي،  الب ػػػػػػثالتعلػػػػػػيـ عػػػػػػف بعػػػػػػد يتعػػػػػػمف 
دوليػػػػة، مػػػػف ااػػػػؿ إي ػػػػكؿ المعلومػػػػكت لمتعلمػػػػي  كلوسػػػػكيؿ التعليميػػػػة وشػػػػب ة المعلومػػػػكت ال

ب سػػػػرع وقػػػػت واقػػػػؿ ت لفػػػػة وب ػػػػورة تم ػػػػف مػػػػف إدارة  اللغػػػػة العربيػػػػة لغيػػػػر النػػػػكطقيف بهػػػػك
 طهك وقيكس وتقييـ اداء المتعلميف8العملية التعليمية وعب

 سدود البشح:

تقػػػػػويـ مواقػػػػػع ا نترنػػػػػت لتعلػػػػػيـ اللغػػػػػة علػػػػػب  اقت ػػػػػر الب ػػػػػثال ػػػػػدود الموعػػػػػوعية:  -
ل ترونػػػي يير التربويػػػة والفنيػػػة للتعلػػػيـ ا  العربيػػػة لغيػػػر النػػػكطقيف بهػػػك دػػػي عػػػوء المعػػػك

 8بهك، وتـ التر يز علب مواقع تعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف عف بعد
مػػػػػف العػػػػػكـ  إاػػػػػراء إلػػػػػذا الب ػػػػػث دػػػػػي الف ػػػػػؿ الدراسػػػػػي األوؿ ال ػػػػػدود الزمكنيػػػػػة: تػػػػػـ -

 8إلػػ1107 – 1106الدراسي 
مواقػػػع ا نترنػػػت لتعلػػػيـ اللغػػػة العربيػػػة لغيػػػر تػػػـ تطبيػػػؽ الب ػػػث علػػػب ال ػػػدود الم كنيػػػة:  -

 8النكطقيف بهك

 الهظري للبشح: الجاني: اإلطاراحملور 

  :نرتنت التعليمية: ةواقع اإلأواًل

 احملور الجاني: ةواقع اإلنرتنت التعليمية: 
ي تلػػػؼ ت ػػػميـ المواقػػػع التعليميػػػة عػػػف المواقػػػع األ ػػػرى التػػػي ي ػػػوف لهػػػك غػػػرض 

تتبػػػػع  تاػػػػكري او دعػػػػكيي، دياػػػػب اف ي ػػػػوف لت ػػػػميـ المواقػػػػع التعليميػػػػة إلػػػػدؼ م ػػػػدد، واف
 8مف ت ميمهك ونشرإلك معكيير مقننة متعكرؼ عليهك،  ي تنا  دي ت قيؽ الهدؼ
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 :ةالتعليمي نرتنتةواقع اإلةفًوم 

و ػػػػػدات تعليميػػػػػة مػػػػػف ال ػػػػػف كت ا ل ترونيػػػػػة  :( ب نهػػػػػك1117تعػػػػػرؼ الفكيػػػػػدي )
ا نترنػػػػت، تت ػػػػوف مػػػػف عنك ػػػػر الوسػػػػكيط الفكيقػػػػة، وت تػػػػوي علػػػػب انشػػػػطة و ػػػػدمكت عبػػػػر 

ك ودقػػػػك لمعػػػػكيير تربويػػػػة ومػػػػواد تعليميػػػػة ت ػػػػدـ ديػػػػة م ػػػػددة مػػػػف المتعلمػػػػيف، ويػػػػتـ إنتكاهػػػػ
 مقننة، لت قيؽ اإلداؼ تعليمية م ددة8 ودنية

ماموعػػػػػة مػػػػػف ال ػػػػػف كت  :( ب نهػػػػػك1100ويعردهػػػػػك  ػػػػػؿ مػػػػػف الشػػػػػرع، والالبػػػػػي )
 ا نترنت8 عبرم ددة  ية الم ممة ودؽ من ب النظـ لتقديـ م توى تعليميا ل ترون

 HTMLك ب نػػػػه: لماموعػػػػة مػػػػف  ػػػػف كت الػػػػنص الفػػػػكيؽ ويعػػػػرؼ البك ػػػػث إارايًيػػػػ
والفنيػػػػة  لتربويػػػةاا يراعػػػي المعػػػػكيير ك مو ػػػػدً المترابطػػػة مػػػع بععػػػػهك الػػػبعض، وتتبػػػػع ت ػػػميمً 

و ػػػػدات لتعلػػػػيـ اللغػػػػة العربيػػػػة لغيػػػػر النػػػػكطقيف بهػػػػك،  وتقػػػػدـ، للتعلػػػػيـ ا ل ترونػػػػي عػػػػف بعػػػػد
وتتعػػػػمف مػػػػواد تعليميػػػػة وانشػػػػطة متنوعػػػػة لتعلػػػػيـ اللغػػػػة العربيػػػػة، ويقػػػػدـ م تػػػػوى تعليمػػػػي 

 إلكدؼ إلب المتعلميف8
 خصائص ةواقع اإلنرتنت التعليمية:

تواػػػػد ماموعػػػػة مػػػػف ال  ػػػػػكيص ياػػػػب تودرإلػػػػك دػػػػػي مواقػػػػع ا نترنػػػػت التعليميػػػػػة 
 يلي:  ( بعض ال  كيص منهك مك1117و ددت  ليفة )الايدة والفعكلة، 

يػػػػة ات ػػػػكؿ ثنكييػػػػة االتاػػػػكع، التفكعليػػػػة: ياػػػػب اف تتػػػػودر دػػػػي الموقػػػػع التعليمػػػػي بي -
ك لرغبتػػػػه، ث يب ػػػػر الطكلػػػػب دػػػػي الموقػػػػع ودًقػػػػتفكعػػػػؿ بػػػػيف الموقػػػػع والطكلػػػػب،  يػػػػلل

ويتبػػػػع المسػػػػكر الػػػػذي يريػػػػدع للو ػػػػوؿ إلػػػػب المعلومػػػػكت ودقػػػػك ل طػػػػوع الػػػػذاتي8 ويػػػػتـ 
   التفكعؿ مف  الؿ العغط علب الروابط، او ا اكبة عف األسيلة8

مػػػػف العػػػػػروري اف ي تػػػػوي الموقػػػػع التعليمػػػػي ي تػػػػػوي  الست شػػػػكؼ:واػػػػود  يػػػػكرا ا -
، واف يتعػػػػػمف روابػػػػػط لل ػػػػػف ة المعلومػػػػػكت علػػػػػب ادوات تم ػػػػػف مػػػػػف الب ػػػػػث عػػػػػف

كت ت تػػػوي علػػػب اسػػػيلة ت ػػػوف بػػػه  ػػػف وال ػػػف كت التكليػػػة والسػػػكبقة، و  ة،الرييسػػػ
 تغذية رااعة8تتعمف 

ياػػػب اف : واػػػود مسػػػتويكت عديػػػدة للػػػتعلـ لمقكبلػػػة الفػػػروؽ الفرديػػػة بػػػيف الطػػػالب -
يف روؽ الفرديػػػة بػػػػيتعػػػمف الموقػػػع التعليمػػػي ا ثػػػر مػػػف طريقػػػة للػػػتعلـ لمقكبلػػػة الفػػػ
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م تػػػػػوى ) كل تػػػػػب الن ػػػػية، وملفػػػػػكت الوسػػػػػكيط، الطػػػػالب، وذلػػػػػؾ بكسػػػػػت داـ تقػػػػديـ 
 والمواقع ا ثرايية(8

يت قػػػػؽ ذلػػػػؾ مػػػػف  ػػػػالؿ تم ػػػػيف الطػػػػالب مػػػػف  تعطػػػػي الطػػػػالب الفر ػػػػة لالبت ػػػػكر:  -
ا اكبػػػػػػكت الفرديػػػػػػة علػػػػػػب األسػػػػػػيلة المواػػػػػػودة دػػػػػػي الموقػػػػػػع التعليمػػػػػػي، واتبكعهػػػػػػك 

ب بكالبت ػػػكر والمتعػػػة دػػػي الػػػتعلـ، وتعطيػػػه بكلتغذيػػػة الرااعػػػة، وإلػػػو مػػػك يشػػػعر الطكلػػػ
 .ثقة ا ثر دي نفسه

الق ػػػػيرة،  مػػػػف  ػػػػالؿ اسػػػػت داـ التقػػػػويـ واػػػػود وسػػػػيلة لقيػػػػكس ت  ػػػػيؿ الطػػػػالب: -
مػػػواد التعليميػػػة8 وياػػػب التػػػي تم ػػػف مػػػف قيػػػكس مػػػدي تقػػػدـ ت  ػػػيؿ الطػػػالب دػػػي ال

اسػػػيلتهك مػػػف  ه، وياػػػب ت ػػػديثمرتبطػػػة بم تػػػوى الموقػػػع واإلدادػػػ اف ت ػػػوف التقػػػويـ
 .رة أل رى  تب ال يشعر الطكلب بكلملؿ والفتور مف التقويـدت

ياػػػب اف يسػػػت دـ الموقػػػع التعليمػػػي األشػػػ كؿ وال ػػػور  توعػػػي  وتمثيػػػؿ المعلومػػػة: -
ياػػػػب عيـ ن ػػػػوص الم تػػػػوى والشػػػػرو كت، و والرسػػػػومكت لتوعػػػػي  المعلومػػػػة وتػػػػد

اسػػػػت داـ ملفػػػػكت الوسػػػػكيط مػػػػف ال ػػػػوت، ولقطػػػػكت الفيػػػػديو، والرسػػػػـو المت ر ػػػػة، 
 ا دي الموقع8اف يتـ توظيفهمك ايدً بشرط 

ياػػػػب اف ي تػػػػوي الموقػػػػع التعليمػػػػي عػػػػي قكيمػػػػة موثقػػػػة : عواػػػػود قكيمػػػػة مرااػػػػ -
بػػػػكلمرااع التػػػػي اسػػػػتعكف بهػػػػك مؤلفػػػػه دػػػػي  تكبػػػػة الم تػػػػوي، دهػػػػذع المرااػػػػع تسػػػػكعد 
الطكلػػػػب المتميػػػػز علػػػػب االسػػػػتزادة مػػػػف المعردػػػػة،  مػػػػك تزيػػػػد مػػػػف م ػػػػداقية الموقػػػػع 

 .ومؤلفه
ياػػػػب اف يتعػػػػمف الموقػػػػع التعليمػػػػي الايػػػػد علػػػػب : للم ػػػػطل كتواػػػػود معاػػػػـ  -

معاػػػـ لشػػػرح الم ػػػطل كت التػػػي ذ ػػػرت دػػػي م تػػػواع، واف ترتػػػب الم ػػػطل كت ديػػػه 
 .ك بكلم تويك مرتبطً ك إلاكييً ترتيبً 

ال بػػػػػد اف يراعػػػػػي م تػػػػػوى الموقػػػػػع  كاػػػػػكت المسػػػػػت دميف، واف  الم تػػػػػوى الايػػػػػد: -
 تػػػػػوي علػػػػػب قيمػػػػػة تربويػػػػػة يلبػػػػػي توقعػػػػػكتهـ، واف ت ػػػػػكغ اإلدادػػػػػه بوعػػػػػوح8 واف ي

اف ت ػػػػػػوف و  .واعػػػػػػ ة، واف ي لػػػػػػو مػػػػػػف اف اي نزعػػػػػػة عرقيػػػػػػة وانسػػػػػػية وثقكديػػػػػػة
المعلومػػػػػكت المعػػػػػمنة بػػػػػه  قيقيػػػػػة وواقعيػػػػػة وال تعبػػػػػر عػػػػػف اي معتقػػػػػدات او  راء 

 .سيكسية
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لالست داـ مف  الؿ العديد مف موعوعكت  ياب اف ي وف الموقع قكباًل  قكبلية التطبيؽ:
 لالست داـ دي واود المعلـ، او دي عدـ واودع8 واف ت وف  وف قكباًل المنهل وانشطته، واف ي

 للتطبيؽ وبعيدة عف المبكلغة8 انشطة قكبلةً 
 ةعايري تكويم ةواقع االنرتنت التعليمية:

 ةواقع اإلنرتنت التعليمية:  املعايري الرتبوية لتكويم

بعػػػػػض الدراسػػػػػكت السػػػػػكبقة العديػػػػػد مػػػػػف المعػػػػػكيير التربويػػػػػة لتقيػػػػػيـ اػػػػػودة  قػػػػػدمت
ك  دارة الاػػػػػػػودة ( نموذًاػػػػػػػ1115اقتر ػػػػػػػت درإلػػػػػػػود )مواقػػػػػػػع ا نترنػػػػػػػت التعليميػػػػػػػة، منهػػػػػػػك 

 إلي: ت التعليمية، مف اربعة عشر م ورًاالشكملة لمواقع ا نترن
المقػػػرر تنػػػكوؿ ت ديػػػد الاهػػػة المسػػػؤولة عػػػف تقػػػديـ و م ػػػور المسػػػؤولية الف ريػػػة:   -

الدراسػػػي، والمسػػػؤوؿ الف ػػػري عػػػف م تػػػوى المقػػػرر و ػػػؿ مػػػك ي ػػػص إلييػػػة التػػػ ليؼ 
 والمرااعة8

م ػػػور التعريػػػؼ:  ػػػدد الهػػػدؼ مػػػف إنشػػػكء الموقػػػع الػػػذي يقػػػدـ المقػػػرر التعليمػػػي،  -
 و طة المقرر الزمنية، ومتطلبكته، واللغكت التي سيعرض بهك علب المتعلميف8

ب يفيػػػػػػة التوا ػػػػػػؿ بػػػػػػيف عنك ػػػػػػر  تنػػػػػػكوؿ المعػػػػػػكيير ال ك ػػػػػػةو م ػػػػػػور االت ػػػػػػكؿ:  -
 العملية التعليمية علب الموقع8

 م ور الدقة: عـ معكيير ال لو مف األ طكء، ا ماليية، واللغوي، والعلمية8  -
م ػػػور الموعػػػوعية: تنػػػكوؿ موعػػػوع المقػػػرر بشػػػ ؿ واعػػػ  ي لػػػو مػػػف اي نزاعػػػكت  -

 دينية او سيكسية او إعالنكت تاكرية8
واريخ إنشػػػػكء وت ػػػػديث الموقػػػػع، واأل ػػػػداث تػػػػوتنػػػػكوؿ م ػػػػور ال داثػػػػة والمعك ػػػػر:  -

 التي تنطبؽ علب المقرر الدراسي8
تغطيػػػػة المقػػػػرر التعليمػػػػي لاميػػػػع األإلػػػػداؼ الموعػػػػوعة تنػػػػكوؿ م ػػػػور التغطيػػػػة:   -

 للم توى، دوف تفكوت دي المعكلاة8
م ػػػور ت ػػػميـ الم تػػػوى: تنػػػكوؿ  ػػػؿ مػػػك ي ػػػص ت ػػػميـ م تػػػوى المقػػػرر التعليمػػػي  -

 علب الموقع8
ويشػػػمؿ ماليمػػػة معكلاػػػة الموعػػػوع للفيػػػة المسػػػتهددة، ومنكسػػػبة م ػػػور الماليمػػػة:  -

 ادوات عرض المقرر لهك، ومراعكة ال برة السكبقة والفروؽ الفردية8
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تقػػػديـ الم تػػػوى وعنك ػػػرع بشػػػ ؿ منسػػػؽ، وتو يػػػد اسػػػكليب اإلػػػتـ بم ػػػور االتسػػػكؽ:  -
 ال يكغة، واسكليب تقديـ المسكعدات8

مػػػػػي دػػػػػي شػػػػػ ؿ و ػػػػػدات تعليميػػػػػة م ػػػػػور النمذاػػػػػة: تنػػػػػكوؿ تقػػػػػديـ الم تػػػػػوى التعلي -
  غيرة8

تعػػػمف  ػػػؿ مػػػك ي ػػػص تقػػػديـ وت ػػػميـ العمليػػػة التعليميػػػة و م ػػػور عمليػػػة الػػػتعلـ:  -
 للمتعلـ8

م ػػػػور االرتبكطػػػػكت: تنػػػػكوؿ مػػػػك ي ػػػػص عمليػػػػة ربػػػػط الم تػػػػوى بػػػػ ي موعػػػػوع علػػػػب  -
موقػػػع   ػػػر او ربطػػػه باػػػزء   ػػػر دػػػي الم تػػػوى نفسػػػه، او ربطػػػه بكلاهػػػة المسػػػؤولة 

 عف الت ليؼ8
تعػػػػػمف  ػػػػػؿ مػػػػػك ي ػػػػػص الوسػػػػػكيط المتعػػػػػددة التػػػػػي و  كيط المتعػػػػػددة:م ػػػػػور الوسػػػػػ -

 يقدمهك الموقع، مف  قوؽ مل ية د رية، وتنظيـ، وتنسيؽ، وت ميـ، وت  ـ8

( قكيمػػػػػػة بكلمعػػػػػػكيير التربويػػػػػػة لتقػػػػػػويـ اػػػػػػودة المواقػػػػػػع 1118ويوعػػػػػػ  السػػػػػػيد )
 ة إلي:( م كور رييس7ا، موزعة علب )عيكرً ( م56التعليمية، تعـ إلذع القكيمة )

تعػػػػػػمف المعػػػػػػكيير ال ك ػػػػػػة بػػػػػػكلتقويـ الزمنػػػػػػي، وسػػػػػػاؿ : إدارة وتنظػػػػػػيـ الموقػػػػػػع -
الزايػػػػػريف، وتسػػػػػايؿ األد ػػػػػكر والمال ظػػػػػكت، وا عػػػػػالف عػػػػػف الم تبػػػػػكت الهكمػػػػػة ذات 

 ال لة، وتانب است داـ ا عالنكت ال ثيرة، وا عالنكت ا بك ية8 
 ديػػػػػد تعػػػػمف المعػػػػػكيير ال ك ػػػػة بك شػػػػػكرة إلػػػػب مؤلػػػػػؼ الم تػػػػوى، وتو  المراعيػػػػة: -

الاهػػػػة المسػػػػؤولة عػػػػف الموقػػػػع، و يفيػػػػة االت ػػػػكؿ بهػػػػك، وت ديػػػػد  قػػػػوؽ المل يػػػػة 
 الف رية دي  ؿ  ف ة8

تنػػػػػكوؿ معػػػػػكيير ذ ػػػػػر تػػػػػواريخ النشػػػػػر، والت ػػػػػديث، والمواعيػػػػػد الدوريػػػػػة : الت ػػػػػديث -
 للت ديث، وانتظكـ ت ديث الو الت ال كراية8

العػػػكـ للموقػػػع، الهػػػدؼ والفيػػػة المسػػػت دمة: يػػػودر المعػػػكيير ال ك ػػػة بػػػذ ر الهػػػدؼ  -
ومالءمػػػػة ال ػػػػف كت الفرعيػػػػة لهػػػػذا الهػػػػدؼ، وت ديػػػػد األإلػػػػداؼ ا اراييػػػػة، وت ديػػػػد 

 الفية المستهددة مف الموقع8
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الم تػػػػػػوى: يعػػػػػػـ المعػػػػػػكيير المتعلقػػػػػػة بم ونػػػػػػكت الم تػػػػػػوى، واديتػػػػػػه، وارتبكطػػػػػػه  -
بكألإلػػػػػداؼ سػػػػػكبقة الت ديػػػػػد، ودلسػػػػػفة النظػػػػػكـ التعليمػػػػػي وتواهكتػػػػػه، والموعػػػػػوعية 

عػػػػـ المعػػػػكيير طػػػػكء، وتػػػػوادر و ػػػػالت إثراييػػػػة8 و ، وال لػػػػو مػػػػف األ وعػػػػدـ االن يػػػػكز
المتعلقػػػػة بعػػػػرض الم تػػػػوى، ومنطقيػػػػة تقسػػػػيمه، وتػػػػدرج اد ػػػػكرع، وت كمػػػػؿ م ونكتػػػػه، 

ثكرة التف ير والمنكقشة8  ومراعكة اسلوب ال طو الذاتي، وا 
تنػػػػكوؿ المعػػػػكيير التػػػػي تتعلػػػػؽ بسػػػػهولة لغػػػػة ال ػػػػوار، وربػػػػط  ػػػػف كت : التفكعليػػػػة -

تك ػػػػة الب ػػػػث  الموقػػػػع بو ػػػػالت دا ليػػػػة، وتػػػػوادر  ػػػػندوؽ واابػػػػكت للمسػػػػت دـ، وا 
عػػػػف المعلومػػػػكت دا ػػػػؿ الموقػػػػع، وتػػػػودر م ػػػػرؾ ب ػػػػث دا لػػػػي، وسػػػػرعة الػػػػرد علػػػػب 
تك ػػػػػة ا تيػػػػػكر نمػػػػػط  اسػػػػػيلة المسػػػػػت دميف، والتوا ػػػػػؿ معهػػػػػـ بطػػػػػرؽ م تلفػػػػػة، وا 

بريديػػػػػػة للمسػػػػػػت دميف، ولو ػػػػػػة  قػػػػػػوايـبكعػػػػػػة ال ػػػػػػف كت، وتػػػػػػوادر للعػػػػػػرض، وط
 إ بكرية، وغرؼ لل وار، ولو ة للنقكش، وتوادر ارشيؼ إل تروني للموقع8

األنشػػػػطة التعليميػػػػة: ويعػػػػػـ المعػػػػكيير ال ك ػػػػػة بتػػػػوادر انشػػػػػطة تربويػػػػة متنوعػػػػػة،  -
وارتبػػػكط إلػػػذع األنشػػػطة بكألإلػػػداؼ، ووعػػػوح وبسػػػكطة  ػػػيكغة األنشػػػطة، وتنكسػػػبهك 

الفيػػػػػة التعليميػػػػػة المسػػػػػتهددة، وقكبليتهػػػػػك للتطبيػػػػػؽ، واشػػػػػتمكلهك علػػػػػب انشػػػػػطة مػػػػػع 
 عالاية، وانشطة إثرايية8

التقػػػػػويـ: يعػػػػػـ المعػػػػػكيير ال ك ػػػػػة بكشػػػػػتمكؿ الموقػػػػػع علػػػػػب اال تبػػػػػكرات القبليػػػػػة،  -
واال تبػػػػكرات المر ليػػػػة، واال تبػػػػكرات التعدديػػػػة، وعػػػػدـ ت ػػػػرار األسػػػػيلة بكال تبػػػػكرات، 

األسػػػػػػيلة، وتنوعهػػػػػػك، وشػػػػػػمولهك، وتػػػػػػدرج مسػػػػػػتواإلك، وبسػػػػػػكطة ووعػػػػػػوح  ػػػػػػيكغة 
 واتفكقهك مع األإلداؼ ا ارايية، وت ديد  يفية تو يؿ النتكيل للمتعلميف8

 ةواقع اإلنرتنت التعليمية:  املعايري الفهية لتكويم

إلنػػػػػكؾ العديػػػػػد مػػػػػف المعػػػػػكيير الفنيػػػػػة المتعلقػػػػػة بت ػػػػػميـ وا  ػػػػػراج شػػػػػ ؿ الموقػػػػػع 
ف م تػػػػػوى يتمثػػػػػؿ دػػػػػي الن ػػػػػوص، والاػػػػػداوؿ، التعليمػػػػػي و ػػػػػف كته، ومػػػػػك تتعػػػػػمنه مػػػػػ

والرسػػػػـو واألشػػػػ كؿ، وال ػػػػور، وملفػػػػكت الوسػػػػكيط، ووسػػػػكيؿ ا ب ػػػػكر، والػػػػروابط التشػػػػعبية، 
ومػػػف شػػػ ف تطبيػػػؽ إلػػػذع المعػػػكيير اف يعػػػمف سػػػهولة اسػػػت داـ الموقػػػع التعليمػػػي، وناك ػػػه 

 دي ت قيؽ األإلداؼ التي تـ إنشكيه مف االهك8
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 نترنػػػػػػػػت دػػػػػػػػي اػػػػػػػػكنبيف امواقػػػػػػػػع  ( معػػػػػػػػكيير اػػػػػػػػودة1116ويوعػػػػػػػػ  شػػػػػػػػقور )
 اسكسييف، إلمك: الت ميـ، والم توى8 

سػػػػػهولة االسػػػػػت داـ والتنقػػػػػؿ  :اإلػػػػػـ المعػػػػػكيير ومنهػػػػػك تعػػػػػمف :Designالت ػػػػػميـ  -
عػػػػكدة ، و لو ػػػػوؿ إلػػػػب المعلومػػػػكت ب ق ػػػػر الطػػػػرؽالسػػػػهؿ مػػػػف  ػػػػف ة أل ػػػػرى ل ا 

بقة، والتكليػػػػػػة دا ػػػػػػؿ  ػػػػػػف كت ارتبكطػػػػػػكت لل ػػػػػػف ة الرييسػػػػػػية، وال ػػػػػػف ة السػػػػػػك
وعػػػػع االرتبكطػػػػكت اعلػػػػب ال ػػػػف كت او نهكيتهػػػػك، او وعػػػػعهك دػػػػي قػػػػوايـ  الموقػػػػع،

عموديػػػة او ادقيػػػة دػػػي اوانػػػب ال ػػػف كت، ليسػػػهؿ علػػػب المسػػػت دميف مشػػػكإلدتهك، 
 ومف ثـ است دامهك8  

عػػػػػػرورة تلبيػػػػػػة م تػػػػػػوى  :تعػػػػػػمف اإلػػػػػػـ المعػػػػػػكيير ومنهػػػػػػك :Contentالم تػػػػػػوى  -
ومػػػػكت  ديثػػػػة موثػػػػوؽ قػػػػدـ لهػػػػـ معلالموقػػػػع ال تيكاػػػػكت الزايػػػػريف المتنوعػػػػة، واف ي

تغيػػػػػر طبيعػػػػػة المعلومػػػػػكت التػػػػػي تقػػػػػدمهك  ػػػػػف كت الموقػػػػػع عػػػػػف نمطيػػػػػة و  بهػػػػػك،
المطبوعػػػػػػكت وال تػػػػػػب الدراسػػػػػػػية، وعػػػػػػرورة االسػػػػػػتفكدة مػػػػػػػف ا م كنػػػػػػكت الفنيػػػػػػػة، 
، وال ػػػػػػور، والرسػػػػػػـو المت ر ػػػػػػة،   كلن ػػػػػػوص، والن ػػػػػػوص المت ر ػػػػػػة، والرسػػػػػػـو

هولة الو ػػػػوؿ إلػػػػب وملفػػػػكت الوسػػػػكيط، والػػػػروابط، دوف التػػػػ ثير علػػػػب الوعػػػػوح وسػػػػ
 المعلومة8

معلومػػػػػػكت ثكبتػػػػػػة: تتعػػػػػػمف تػػػػػػكريخ المؤسسػػػػػػة  تقسػػػػػػيـ م تويػػػػػػكت الموقػػػػػػع إلػػػػػػب: -
معلومػػػػػػػػكت متاػػػػػػػػددة: تشػػػػػػػػمؿ ة، ورؤيتهػػػػػػػػك، واإلػػػػػػػػدادهك، وقوانينهػػػػػػػػك، و التعليميػػػػػػػػ

المنهايػػػػػػة، واالرتبكطػػػػػػكت ال كرايػػػػػػة،  التعليمػػػػػػكت، وقواعػػػػػػد البيكنػػػػػػكت، واألنشػػػػػػطة
ومػػػػػػكت والعطػػػػػؿ وا اػػػػػػكزات، ومعلمعلومػػػػػكت سػػػػػػنوية: تشػػػػػمؿ الاػػػػػػدوؿ الدراسػػػػػػي، و 

األ ػػػػداث، والتطػػػػورات،  معلومػػػػكت اديػػػػدة: تتعػػػػمفالهييػػػػة التدريسػػػػية وا داريػػػػة، و 
مرااعػػػة م تػػػوى الموقػػػع بشػػػ ؿ عػػػكـ ل ػػػيال ت ػػػوف إلنػػػكؾ معلومػػػكت والمسػػػتادات، و 

 قديمة تؤدي إلب سوء دهـ8

 (Alkindi & Bouazza, 2010)بينمػػػك او ػػػت دراسػػػة ال نػػػدي، وبويػػػكزا 
 :عبر ا نترنت ومنهك نقكط التكلية عند ت ميـ وبنكء المواقع التعليميةبمراعكة ال
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تتػػػػػدا ؿ او تت ػػػػػرر وظكيفهػػػػػك  الال ياػػػػػب اوف للموقػػػػػع   كي ػػػػػه المميػػػػػزة، و  ػػػػػاف ي -
 مع وظكيؼ ا رى،  تب ال تربؾ المست دميف8

تطػػػػوير االسػػػػت داـ )الت  ػػػػيص(، وتانػػػػب السػػػػمكت وال  ػػػػكيص التػػػػي ال تعػػػػيؼ  -
 قيمة اديدة للطالب8

 است داـ م رؾ ب ث دعكؿ دا ؿ الموقع او ربط بم رؾ ب ث م  ص8 -
تانػػػػػب اسػػػػػت داـ الػػػػػروابط غيػػػػػر المسػػػػػت دمة، او غيػػػػػر العػػػػػرورية التػػػػػي ال تفيػػػػػد  -

 المست دميف8
اسػػػت داـ البنيػػػة التػػػي تسػػػهؿ الو ػػػوؿ إلػػػب المعلومػػػكت واسػػػتراكعهك علػػػب اسػػػكس  -

 قكبليتهك لالست داـ8 
قكيمػػػػة اباديػػػػة مرتبػػػػة للمواقػػػػع التػػػػي تتعػػػػمف ال ثيػػػػر مػػػػف الم تويػػػػكت،  اسػػػػت داـ -

 والعديد مف المست دميف8 
اسػػػػػػػػت داـ دهػػػػػػػػرس اباػػػػػػػػدي للموقػػػػػػػػع لتسػػػػػػػػهيؿ ال  ػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػب المعلومػػػػػػػػكت  -

 واستراكعهك8 
 است داـ  ريطة الموقع لمسكعدة المست دميف علب دهـ نطكؽ الموقع8  -
والتعليميػػػػة، وتقػػػػدـ ادلػػػػة او  اف يتعػػػػمف الموقػػػػع روابػػػػط إلػػػػب المؤسسػػػػكت الثقكديػػػػة -

 قوايـ لتوعية المست دميف عف تلؾ المؤسسكت8 
 8  روابط للم تبكت العكمة دي الدوؿ الم تلفة تودير -
الت  ػػػػػد مػػػػػف اف اميػػػػػع الػػػػػروابط ذات ال ػػػػػلة إلػػػػػب  ػػػػػف كت ا ػػػػػرى تعمػػػػػؿ بشػػػػػ ؿ  -

 منكسب8 
 طالب والدعـ الفني8 الت  د مف تودير ادوات لل -
 لدعـ الو وؿ إلب الويب8 تطوير ادوات وتقنيكت اديدة  -
 تبكدؿ المعردة مف  الؿ األدوات والتقنيكت الم تلفة8إتك ة الفرص للطالب ل -

 إةهانيات شبهة اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية لغري الهاطكني بًا:

، تلعػػػػب مواقػػػػع ا نترنػػػػت دورا مهًمػػػػك دػػػػي تعلػػػػيـ اللغػػػػة العربيػػػػة لغيػػػػر النػػػػكطقيف بهػػػػك
اللغػػػة العربيػػػة  ػػػالؿ ا ونػػػة األ يػػػرة، وذلػػػؾ بكالإلتمػػػكـ بتػػػودير  تعلػػػيـوتهػػػتـ إلػػػذع المواقػػػع ب

اسػػػػتقطكب وت إليػػػػؿ ال ػػػػوادر التعليميػػػػة  بييػػػة تعليميػػػػة ذات تميػػػػز معردػػػػي وتقنػػػػي مػػػف  ػػػػالؿ:



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

 - 280 - 

 عػػػداد هػػػك، وتهػػػتـ بب كطقيفلنػػػغيػػػر اوتػػػدريبهك دػػػي ماػػػكؿ تعلػػػيـ اللغػػػة العربيػػػة ل المت   ػػػة 
غيػػػر تعلػػػيـ اللغػػػة العربيػػػة ل، و لػػػيـ اللغػػػكتالمػػػواد التعليميػػػة وتوظيػػػؼ ا ػػػدث التقنيػػػكت دػػػي تع

تطػػػػوير ال طػػػػط ، و بقػػػػدر  ػػػػكؼ مػػػػف الثقكدػػػػة العربيػػػػة وا سػػػػالمية ـوتزويػػػػدإل قيف بهػػػػك،لنػػػػكطا
مر لػػػػػػة  الطكلبػػػػػػكت   مػػػػػػكؿ الطػػػػػػالب و ت إليػػػػػػؿ ، و الدراسػػػػػػية والبػػػػػػرامل التعليميػػػػػػة والمنػػػػػػكإلل

هػػػػكراع الم تلفػػػػة، وتسػػػػكعد دػػػػي تعلػػػػيـ م الب ػػػػكلوريوس ومػػػػك بعػػػػدإلك دػػػػي اميػػػػع الت   ػػػػكت
االسػػػػتمكع لػػػػػدى الطػػػػػالب والطكلبػػػػكت، وت سػػػػػف مػػػػػف مهػػػػػكراع ال ػػػػديث عبػػػػػر ا نترنػػػػػت مػػػػػف 
 ػػػػػالؿ اسػػػػػت داـ وسػػػػػكيؿ التوا ػػػػػؿ االاتمكعيػػػػػة الم تلفػػػػػة، وتعمػػػػػؿ علػػػػػب تنميػػػػػة مهػػػػػكرة 

لػػػػدى الطػػػػالب والطكلبػػػػكت، وتعمػػػػؿ علػػػػب تنميػػػػة مهػػػػكرة ال تكبػػػػة عبػػػػر  ةالقػػػػراءة ا ل ترونيػػػػ
 ونكت التعليمية8توتير او التدوف ال وتي او عبر المد

 : إدراءات البشح التذرييب:احملور الجالح

 : ةهًر البشح

، بمػػػػػػػد ؿ ت ليػػػػػػػؿ المعػػػػػػػموف ت ليلػػػػػػػيالالمسػػػػػػػ ي اسػػػػػػػت دـ البك ػػػػػػػث المػػػػػػػنهل 
نترنػػػػت لتعلػػػػيـ اللغػػػػة ،  يػػػػث إاػػػػراء مسػػػػ  لمواقػػػػع ا  إلػػػػدادهكوا الب ػػػػثالمنكسػػػػب لطبيعػػػػة 

يير التربويػػػػة والفنيػػػػة العربيػػػػة لغيػػػػر النػػػػكطقيف بغيرإلػػػػك، ثػػػػـ تقػػػػويـ عينػػػػة دػػػػي عػػػػوء المعػػػػك
 ل تروني عف بعد8للتعليـ ا  

 : دلتمع البشح

للغػػػػػػة العربيػػػػػػة لغيػػػػػػر نترنػػػػػػت لتعلػػػػػػيـ امواقػػػػػػع ا  يشػػػػػػمؿ ماتمػػػػػػع الب ػػػػػػث اميػػػػػػع 
، وتتبػػػػع  ػػػػف كتهك نترنػػػػتمسػػػػ  لهػػػػذع المواقػػػػع عبػػػػر ا   ءاػػػػراوقػػػػد تػػػػـ إك، النػػػػكطقيف بهػػػػ

ة بتعلػػػيـ اللغػػػة العربيػػػة لغيػػػر النػػػكطقيف بهػػػك مػػػف  ػػػالؿ الػػػروابط التشػػػعبية ومواقعهػػػك المهتمػػػ
وتػػػـ ا تيػػػكر ماموعػػػة مػػػف المواقػػػع دػػػي بععػػػهك، وتبػػػيف للبك ػػػث اف عػػػدد مػػػف إلػػػذع المواقػػػع 

 روط التكلية:شودؽ لل
 اف يهتـ الموقع بتعليـ اللغة العربية الف ي ة8 -
 النطقيف بهك8اف ي وف الموقع مواههك لتعليـ اللغة العربية لغير  -
 8اف يتعمف الموقع م توى تعليمي وبه روابط يسهؿ التعكمؿ معهك -
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 فوالاػػػػدوؿ التػػػػكلي يوعػػػػ  مواقػػػػع ا نترنػػػػت لتعلػػػػيـ اللغػػػػة العربيػػػػة لغيػػػػر النػػػػكطقي
 بهك التي تـ تقويمهك دي عوء المعكيير التربوية والفنية للتعليـ ا ل تروني عف بعد:

 ( يٕالغ اإلَزوَذ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب1علٔل )

 َجنح ػُّ انواثؾ انًٕلغ و

http://www.abjad أثغل 1

arabi.com/web/ 

 يؤٍَخ أثغل نزؼهٛى انؼوثٛخ َٔشوْب

يوكي رؼهٛى انهغخ  2

انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ 

 ثٓب ثغبيؼخ انًُظٕهح
http://altcns.mans.

edu.eg/site/ 

انًوكي إنٗ رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ  ٚٓلف

نألعبَت انواغجٍٛ فٙ رؼهًٓب، ٔٚزهقض 

ْنا انًُٓظ فٙ رؼهٛى انلاهً انؾؤف 

األثغلٚخ ٔؽوٚمخ كزبثزٓب، صى انكهًبد 

 .ٔانغًم ٔانًؾبكصخ

يوكي األىْو يوكي  3

رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو 

 انُبؽمٍٛ

https://www.faceb

ook.com/azharalc/ 

ٚٓلف انًوكي إنٗ رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ 

نألعبَت انواغجٍٛ فٙ رؼهًٓب، الٍزقلايٓب 

 .فٙ شزٗ يغبالد انؾٛبح انٕٛيٛخ

يؼٓل عبيؼخ انًهك  4

ٍؼٕك نزؼهٛى انهغخ 

انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ 

 ثٓب 

https://ali.ksu.edu.

sa/ar 

ٚٓلف انًؼٓل إنٗ رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ 

إػلاك يلهٍٍٛ انواغجٍٛ فٙ رؼهًٓب، 

يزقظظٍٛ فٙ انهغخ انؼوثٛخ، رلهٚت 

يؼهًٙ انهغخ انؼوثٛخ ٔرطٕٚو فجوارٓى، 

إػلاك َٔشو انجؾٕس انؼهًٛخ فٙ يغبل 

 .رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب

 

 : عيهة البشح

( مػػػػػف المت   ػػػػػػيف دػػػػػػي 14البك ػػػػػػث بك تيػػػػػكر عينػػػػػػة عشػػػػػوايية عػػػػػػددإلك ) قػػػػػكـ
ماػػػػكؿ ت نولوايػػػػك التعلػػػػيـ وت ػػػػميـ المواقػػػػع التعليميػػػػة، وديمػػػػك يلػػػػي   ػػػػكيص ادػػػػراد عينػػػػة 

 لمتغير النوع8ودًقك  الب ث
 (  2علٔل )

 انُٕعٔفك يزغٛو  انجؾشرٕىٚغ أفواك 

 انَُجخ انزكواه انُٕع

 64.6 16 مكو

 36.6 9 أَضٗ

 %166 25 انًغًٕع
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مف إامكلي ادراد  %(،53مك نسبته ) وفيمثل ب ثال عينة( مف 1مف الادوؿ ) تبيفي
( مف ادراد العينة 8، دي  يف اف )ب ثال عينةالفية األ بر دي  ـ، وإلمف الذ ور عينة الب ث

 مف ا نكث8 مف إامكلي ادراد الب ث%(، 25ف مك نسبته )ويمثل

 :البشح اةإعداد أد

 الب ثية التكلية: اةاست دـ البك ث األد  
ل تروني عف بعد لتقويـ مواقع يير التربوية والفنية للتعليـ ا  المعك بطكقة تقويـ إعداداواًل: 

 : ا نترنت لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك
والفنيػػػػػة  التربويػػػػػة  قكيمػػػػػة بكلمعػػػػػكيير إعػػػػػدادلمػػػػػك  ػػػػػكف الهػػػػػدؼ األسكسػػػػػي للب ػػػػػث 

االنترنػػػػػت لتعلػػػػػيـ اللغػػػػػة العربيػػػػػة لغيػػػػػر مواقػػػػػع ال ك ػػػػػة ب ل ترونػػػػػي عػػػػػف بعػػػػػدللتعلػػػػػيـ ا  
: دقػػػد اإلػػػتـ البك ػػػث بمراعػػػكة الدقػػػة البكلغػػػة دػػػي إعػػػداد تلػػػؾ القكيمػػػة، والت  ػػػد النػػػكطقيف بهػػػك

مػػػػػف  سػػػػػف  ػػػػػيكغة م كورإلػػػػػك، وشػػػػػمولهك للمعػػػػػكيير الالزمػػػػػة، ومراعػػػػػكة اف ت ػػػػػوف اميػػػػػع 
وديمػػػػك يلػػػػي ا اػػػػراءات التػػػػي ، السػػػػكبقة  ػػػػوث والدراسػػػػكتيل البالمعػػػػكيير مشػػػػتقه مػػػػف نتػػػػك

ال ك ػػػػة  ل ترونػػػػي عػػػػف بعػػػػدللتعلػػػػيـ ا  والفنيػػػػة التربويػػػػة بعهػػػػك البك ػػػػث  عػػػػداد المعػػػػكيير ات
 :  نترنت لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهكا  مواقع ب
 حتديد اهلدف ةو الكائمة: -أ

 ل ترونػػػػي عػػػػف بعػػػػدللتعلػػػػيـ ا   والفنيػػػػة التربويػػػػة اسػػػػتهددت إلػػػػذع القكيمػػػػة المعػػػػكيير
،  وقػػػػد وعػػػػع إلػػػػذا االنترنػػػػت لتعلػػػػيـ اللغػػػػة العربيػػػػة لغيػػػػر النػػػػكطقيف بهػػػػكمواقػػػػع ال ك ػػػػة ب

 الهدؼ امكـ البك ث الشروط التكلية:
نترنػػػػػت لتعلػػػػػيـ اللغػػػػػة ا  واقػػػػػع مياػػػػػب اف تع ػػػػػس المعػػػػػكيير المقتر ػػػػػة   ػػػػػكيص  -

 8العربية لغير النكطقيف بهك
نترنػػػػػت ا  واقػػػػػع ماف تع ػػػػػس المعػػػػػكيير المقتر ػػػػػة اوانػػػػػب الاػػػػػودة دػػػػػي  ياػػػػػب - -

 8لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك
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 إعداد الصورة األولية للكائمة: -ب

السػػػكبقة، تػػػـ  ػػػيكغة قكيمػػػة مبدييػػػة  لم ػػػكورتػػػـ استعراعػػػه دػػػي ا علػػػي مػػػك بنػػػكءً 
نترنػػػت لتعلػػػيـ ا  مواقػػػع ال ك ػػػة ب ل ترونػػػي عػػػف بعػػػدللتعلػػػيـ ا   والفنيػػػة بكلمعػػػكيير التربويػػػة

وتػػػػػـ ت ديػػػػػد إلػػػػػذع القكيمػػػػػة مػػػػػف  ػػػػػالؿ: الدراسػػػػػكت  اللغػػػػػة العربيػػػػػة لغيػػػػػر النػػػػػكطقيف بهػػػػػك،
مواقػػػػع لػػػػت المعػػػػكيير التربويػػػػة ال ك ػػػػة  بواألدبيػػػػكت السػػػػكبقة العربيػػػػة واألانبيػػػػة التػػػػي تنكو 

ت ػػػػميـ وال ت نولوايػػػك التعلػػػيـدػػػي  فمت   ػػػيال بػػػػراء و الو  ،نترنػػػت لتعلػػػيـ اللغػػػة العربيػػػةا  
 ييًسػػػػكر  عيػػػػكرًا( م ثالثػػػػة عشػػػػروقػػػػد ت ونػػػػت القكيمػػػػة دػػػػي  ػػػػورتهك األوليػػػػة مػػػػف )التعليمػػػػي، 

 8كدرعيً  يكرًا( مع56يندرج ت تهك ) 
 التشكل ةو صدم الكائمة: -ز

للت قػػػػػػػؽ مػػػػػػػف  ػػػػػػػدؽ القكيمػػػػػػػة تػػػػػػػـ عرعػػػػػػػهك علػػػػػػػي ماموعػػػػػػػة مػػػػػػػف ال بػػػػػػػراء 
للت  ػػػد مػػػف اإلميػػػة  ػػػؿ منػػػكإلل وطػػػرؽ التػػػدريس(   -والمت   ػػػيف دػػػي )ت نولوايػػػك التعلػػػيـ

معيػػػػكر ومػػػػدي ارتبكطػػػػه بػػػػكلم ور الػػػػرييس، وقػػػػكـ البك ػػػػث ب سػػػػكب نسػػػػبة اتفػػػػكؽ السػػػػكدة 
 الم  ميف ل ؿ معيكر علي الن و التكلي:

ر د استاكبكت الم  ميف  وؿ اإلمية  ؿ معيكر، ومدي ارتبكط  ؿ معيكر بكلم ور  -
قسـ إلي  يكريف الرييس الذي تنتمي إليه، وذلؾ بعمؿ ادوؿ ت راري ل ؿ معيكر ين

غير مرتبط(، ال يكر )مرتبط ( ي توي علي ثالث مستويكت مف األإلمية  –)مرتبط 
 )مهـ، مهـ إلب  د مك، غير مهـ(

دراكت(، واعطيت إلب االستاكبة إلي  د مك )دراتيف(،  2اعطت لالستاكبة المهمة ) -
امك اال تيكر غير مرتبط ) فر(، واعطيت لالستاكبة غير مهمة )دراه وا دع(، 

است راج النسبة الميوية التفكؽ السكدة الم  ميف ل ؿ معيكر مف المعكيير علب  دع، 
وب سكب النسبة الميوية التفكؽ الم  ميف  وؿ اإلمية  ؿ معيكر ومدى ارتبكطه 

%، وبنكء علي ذلؾ تـ استبعكد 011%، 21 بكلم ور الرييس ناد انهك تراو ت بيف 
%، 64مف المعكيير التي تقؿ نسبة االتفكؽ السكدة الم  ميف عليهك عف ماموعة 

اراء التعديالت الالزمة علي قكيمة المعكيير8  وا 
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 اعداد الصورة الهًائية للكائمة: -د 

االنتهكء مف عبط القكيمة والت قؽ مف  دقهك، تو ؿ البك ث إلب قكيمة المعكيير  بعد
 كدرعيً  امؤشرً ( 51وتعمنت ) كرييسً  اعشر ( معيكرً  ثنكادي  ورتهك النهكيية التي قسمت إلي )

 إلي  مك يلي: 
ياب اف تودر المعلومكت المراعية عف المواقع التعليمي لتعليـ اللغة وؿ: الم ور األ  -

وقد تنكوؿ إلذا الم ور ت ديد الاهة المسؤولة عف تقديـ  ،العربية لغير النكطقيف بهك
 8مؤشرات (3 دمة المواقع التعليمية، وقد اشتمؿ علب )

إلداؼ للموقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير ياب ت ديد األالم ور الثكني:  -
 8( مؤشرات4وقد اشتمؿ علب ) ،النكطقيف بهك

ياب ت ديد وظكيؼ الموقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير : الم ور الثكلث -
 8مؤشرات( 4وقد اشتمؿ علب ) ،النكطقيف بهك

ياب ت ديد الم توى التعليمي وت ميمه بكلموقع التعليمي لتعليـ الم ور الرابع:  -
 8( مؤشرات5وقد اشتمؿ علب ) ،اللغة العربية لغير النكطقيف بهك

وقد  ،يراعي المواقع التعليمية   كيص المستفيديف منهياب اف : الم ور ال كمس -
 8( مؤشرات3اشتمؿ علب )

ياب تقدـ النص التعليمي بش ؿ ايد وتوظيفه دي المواقع الم ور السكدس:  -
( 5وقد اشتمؿ علب ) ،التعليمي يتنكسب مع تعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك

 8مؤشرات
وال ور الثكبتة المدعمة لعملية التعليـ وتوظيفهك ياب تقدـ الرسـو الم ور السكبع:  -

وقد اشتمؿ ، دي المواقع التعليمي تتنكسب مع تعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك
 8( مؤشرات4علب )

ياب تودر الرسـو وال ور المت ر ة وثيقة ال لة بموعوع التعلـ  الم ور الثكمف: -
وقد اشتمؿ  ،العربية لغير النكطقيف بهك وتوظيفهك دي المواقع التعليمي لتعليـ اللغة

 8( مؤشرات3علب )
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ياب توظؼ اللوف لت قيؽ األإلداؼ التعليمية الم ددة وتوظيفه دي الم ور التكسع:  -
( 3وقد اشتمؿ علب ) ،المواقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك

 8مؤشرات
علب الروابط الفكيقة واسكليب ياب اف ي توي المواقع التعليمي الم ور العكشر:  -

( 5وقد اشتمؿ علب ) ،الت ف  المنكسبة لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك
 8مؤشرات

ياب إاراء المتكبعة والت ديث المستمر للمواقع التعليمي  الم ور ال كدي عشر: -
 8مؤشرات (5وقد اشتمؿ علب ) ، لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك

ياب ت قيؽ االمكف للمواقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير الثكني عشر: الم ور  -
 8( مؤشرات4وقد اشتمؿ علب ) ،النكطقيف بهك

تفسير النتكيل تـ است داـ األسلوب التكلي لت ديد مستوى ا اكبة علب بنود  ولتسهيؿ
يؿ علب الن و األداة، بهدؼ قيكس مستوى توادر إلذع المعكيير، دقد تـ إعطكء دراة للبدا

 (8 0= ، من فض اًدا1، من فض =2متوسطة = ،3مرتفع=  4=  التكلي: )مرتفع اًدا
( دي إعداد االستبكنة والذي Closed Questionnaireوقد تـ اعتمكد الش ؿ المغلؽ )

ي دد االستاكبكت الم تملة ل ؿ سؤاؿ، وقد تـ ت نيؼ ا اكبكت إلب اربعة متسكوية المدى مف 
  الؿ المعكدلة التكلية8 

 

 لهشصل على التصهيف التالي: -

-  

 انجؾش( رٕىٚغ نهفئبد ٔفك انزلهط انًَزقلو فٙ أكاح 3علٔل ) 

 يلٖ انًزٍٕطبد انٕطف

 5.66-4.21يٍ  ايورفغ عل  

 4.26-3.41يٍ  يورفغ

 3.46-2.61يٍ  يزٍٕؾ

 2.66-1..1يٍ  يُقفغ

 6..1-1.66يٍ  ايُقفغ عل  

 0.80= 5( ÷ 1-5عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  –طول الفئة = )أكبر قيمة 
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ي دد  ( الذيClosed Questionnaireوقد اعتمد البك ث دي إعدادإلك الش ؿ المغلؽ )
 االستاكبكت الم تملة ل ؿ عبكرة8

 :بشحأداة ال وثبات صدم

 :بشحأداة الصدم  -0

، وإلو ا د األسس التي يقـو عليهك اي مقيكس يتـ تـ ا تبكر  دؽ اداة الب ث
 بطريقتيف: الب ثت ميمه، وتـ الت  د مف  دؽ اداة 

 صدم احملتوى:  -أ

مف اععكء إليية  د مف الم  ميفعلب عد مف بطكقة التقويـ عرض ال ورة األولية تـ
، وقد تفعلوا مش وريف ب بداء مال ظكتهـ ( م  ميف 5، وبلغ عدد الم  ميف )التدريس

، وقد تـ ا ذ إلذع المال ظكت واالقترا كت بعيف ومقتر كتهـ  وؿ م توى بطكقة التقويـ
غة العربية لغير للإلب ال يغة النهكيية لبطكقة تقويـ مواقع ا نترنت لتعليـ ا االعتبكر للو وؿ

 8 كالنكطقيف به
 صدم االتسام الداخلي:  -ب

لب مدى االتسكؽ مف ااؿ التعرؼ ع دؽ االتسكؽ الدا لي ألداة الب ثتـ الت قؽ مف  
دقرة مف دقرات ، وذلؾ مف  الؿ  سكب معكمؿ االرتبكط )بيرسوف( بيف  ؿ الدا لي للبطكقة

 والدراة ال لية لهك، والادوؿ التكلي يوع  ذلؾ: ابعكد م كور الب ث
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 (  4) علٔل

ٔانلهعخ انكهٛخ  ٍٛ كم فموح يٍ فمواد يؾبٔه انجؾشيؼبيالد االهرجبؽ )ثٛوٌٍٕ( نالرَبق انلافهٙ ث 

 نهًؾٕه 

يؼبيم  فمواد يؾبٔه انجؾش

 االهرجبؽ

 يَزٕٖ انلالنخ

انزؼهًٛٙ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ  : ٚغت أٌ رٕفو انًؼهٕيبد انًوعؼٛخ ػٍ انًٕالغ أٔال  

 ثٓب :

رذذٚذ اعى انٓٛئخ أٔ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ انًمذيخ نهًٕلغ  .1

 انزؼهًٛٙ

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.441

رذذٚذ أعًبء فشٚك انؼًم يٍ يؤنفٍٛ أٔ يجشيجٍٛ  .2

 ٔيؤْالرٓى ٔخجشارٓى نهًٕلغ انزؼهًٛٙ

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.360

انًمذو ثشكهّ انُٓبئٙ ٔاػزًبدِ يٍ لجم رمٛٛى انًٕلغ  .3

 انجٓبد االخشٖ انًغؤٔنخ

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.3.1

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.464 يشاػبح دمٕق انطجغ ٔانُشش ثبنًٕلغ انزؼهًٛٙ .4

  : ٚغت رؾلٚل االْلاف نهًٕلغ انزؼهًٛٙ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب :ب  صبَٛ  

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.341 انٓذف انؼبو فٙ انظفذخ انشئٛغخ نهًٕلغ انزؼهًٛٙ ركش .5

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.461 يالئًخ ػُٕاٌ انًٕلغ انزؼهًٛٙ نهٓذف انؼبو انخبص ثّ .6

يالئًخ ػُٕاٌ انًٕلغ انزؼهًٛٙ نثمبفخ انًجزًغ ٔػبدارّ  ..

 ٔرمبنٛذٚخ

 (1.11دانخ ػُذ ) **.1.40

نهزذمك يٍ االْذاف انًشجٕح  رٕفش أدٔاد لٛبط ثبنًٕلغ .0

 يالئًخ االْذاف انزشثٕٚخ نخظبئض انًغزفٛذٍٚ يٍ انًٕلغ

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.451

طٛبغخ االْذاف انزشثٕٚخ ثطشٚمخ عهٕكٛخ رُبعت  .9

 انًغزفٛذٍٚ

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.305

 انًٕلغ انزؼهًٛٙ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب : ب  : ٚغت رؾلٚل ٔظبئفصبنض  

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.511 رذذٚذ انًٕلغ ثذلّ نألَشطخ انزٙ عٕف ٚمٕو ثٓب انًغزفٛذ .11

رظًٛى انًٕلغ ثطشٚمّ رظذخ جًٛغ أخطبء انزشغٛم  .11

 ٔاالعزخذاو انزٙ ٚذزًم أٌ ٚمغ فٛٓب انًغزفٛذٌٔ

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.415

انذلخ فٙ رغجٛم ثٛبَبد انًغزفٛذٌٔ دزٗ ٚغٓم االرظبل  .12

 ٔانزفبػم يؼٓى

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.425

ػذو اإلكثبس أٔ انزطٕٚم فٙ طهت انجٛبَبد انشخظٛخ  .13

 نهًغزفٛذ

 (1.15دانخ ػُذ ) *.1.39

ٔجٕد يشاجغ ٔيظبدس ًٚكٍ انشجٕع إنٛٓب نهزذمك يٍ  .14

 طذخ انًٕلغ انزؼهًٛٙ

 (1.15ػُذ ) دانخ *1.342

ب  : ٚغت رؾلٚل انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ ٔرظًًّٛ ثبنًٕلغ انزؼهًٛٙ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ هاثؼ  

 ثٓب :

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.310 اسرجبط انًذزٕ٘ ثبألْذاف انزشثٕٚخ نهًٕلغ انزؼهًٛٙ .15

رغطّٛ انًذزٕ٘ نكبفخ األْذاف انًزضًُخ فٙ انًٕلغ  .16

 انزؼهًٛٙ

 (1.11ػُذ ) دانخ **1.451

يشاػبح انزُظٛى ٔانزغهغم انًُطمٙ فٙ ػشع يذزٕٖ  ..1

 ثبنًٕلغ انزؼهًٛٙ

 (1.11دانخ ػُذ ) **.1.59
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 (1.11دانخ ػُذ ) **1.520 عاليّ انًذزٕ٘ يٍ انُبدٛخ انؼهًٛخ ٔانهغٕٚخ .10

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.412 خهٕ انًذزٕ٘ يٍ أخطبء انزكشاس .19

 (1.15دانخ ػُذ ) *..1.3 انفئخ انًغزٓذفخرٕافك انًذزٕٖ انزؼهًٛٙ يغ خظبئض  .21

  َ  ب  : ٚغت أٌ ٚواػٙ انًٕالغ انزؼهًٛٛخ فظبئض انًَزفٛلٍٚ يُّ : فبي

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.630 رذذد ثذلخ خظبئض انًزؼهًٍٛ انًغزٓذفٍٛ .21

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.563 رشاػٙ انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انًغزفٛذٍٚ .22

يزطهجبد انزؼهى انمجهٛخ نًٕضٕع انزؼهى فٙ ضٕء  رذذد .23

 انخجشاد انغبثمخ نهًغزفٛذٍٚ

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.351

ٚغزطٛغ انًغزفٛذ رٔ انخجشح انجغٛطخ ثبإلَزشَذ رشغٛم  .24

 انًٕلغ دٌٔ رؼمٛذ

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.612

  ٍ انُض انزؼهًٛٙ ثشكم عٛل ٔرٕظٛفّ فٙ انًٕالغ انزؼهًٛٙ ٚزُبٍت يغ رؼهٛى انهغخ   : ٚغت رملوب  ٍبك

 انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب :

رزٕافش فٙ انُض انزؼهًٛٙ انظذخ انهغٕٚخ، ٔٔضٕح  .25

 انًؼُٗ

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.566

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.406 ٚظٓش انُض ػهٗ انظفذخ ثشكم ٔاضخ ٔيمشٔء .26

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.536 إَمشائٛخ انُض يغ خظبئض انًغزفٛذٍٚرزُبعت  ..2

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.640 ٚزجغ َظبو ٔادذ فٙ كزبثخ انؼُبٍٔٚ انشئٛغخ ٔانفشػٛخ .20

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.556 رشاػٙ انجًغ ثٍٛ انُض ٔانظٕسح ػهٗ َفظ اإلطبس .29

 (1.15ػُذ ) دانخ *1.314 ٚغزخذو ثالثخ إَٔاع يٍ انخطٕط ػهٗ األكثش .31

ب  : ٚغت رملو انوٍٕو ٔانظٕه انضبثزخ انًلػًخ نؼًهٛخ انزؼهٛى ٔرٕظٛفٓب فٙ انًٕالغ انزؼهًٛٙ ٍبثؼ  

 رزُبٍت يغ رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب :

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.316 رزًٛض ثٕضٕح انٓذف يٍ انظٕسح أٔ انشعى نذٖ انًزؼهى .31

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.394 انظٕسح أٔ انشعى ػٍ يضًٌٕ انًذزٕٖ انزؼهًٛٙ.  رؼجش .32

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.505 رضايٍ ػشع انظٕسح أٔ انشعى يغ انُض انًشرجظ ثٓب.  .33

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.465 رغزخذو انظٕس أٔ انشعٕو انًهٌٕ نذلزّ ٔٔضٕدّ.  .34

انظٛغ انمٛبعٛخ فٙ انظٕسح دزٗ ال رضٚذ يٍ  رغزخذو .35

 ٔلذ انزذًٛم. 

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.514

ب  : ٚغت رٕفو انوٍٕو ٔانظٕه انًزؾوكخ ٔصٛمخ انظهخ ثًٕػٕع انزؼهى ٔرٕظٛفٓب فٙ انًٕالغ صبيُ  

 انزؼهًٛٙ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب :

رزًٛض ثٕضٕح انٓذف يٍ انشعٕو ٔانظٕس انًزذشكخ  .36

 نذٖ انًزؼهى. 

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.321

رؼجش انشعٕو ٔانظٕس انًزذشكخ ػٍ يضًٌٕ انًذزٕٖ  ..3

 انزؼهًٛٙ. 

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.416

رزُبعت يغبدخ انشعٕو ٔانظٕس انًزذشكخ يغ ثمٛخ  .30

 ػُبطش انظفذخ. 

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.422

ػشع انظٕد يغ انشعٕو ٔانظٕس  ٚجت رضايٍ .39

 انًزذشكخ فٙ انًمطغ انًؼشٔع. 

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.310

 : ٚغت رٕظف انهٌٕ نزؾمٛك األْلاف انزؼهًٛٛخ انًؾلكح ٔرٕظٛفّ فٙ انًٕالغ انزؼهًٛٙ نزؼهٛى ب  ربٍؼ  

 انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب :

 (1.11ػُذ ) دانخ **1.414 ركٌٕ األنٕاٌ ٔاضذخ يزُبعمخ .41



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

 - 311 - 

 فألم. 6.65* ػجبهاد كانخ ػُل يَزٕٖ 

 فألم. 6.61ػجبهاد كانخ ػُل يَزٕٖ ** 

اف قيـ معكمؿ ارتبكط  ؿ عبكرة مف العبكرات مع الم ور ال كص  (2)الادوؿ يتبيف مف 
( د قؿ، وإلو 1814( د قؿ، وبععهك داؿ عند مستوى )1810بهك موابة ودالة عند مستوى )

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.614 ٚزًٛض ثٕضٕح انٓذف يٍ انهٌٕ نذٖ انًزؼهى .41

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.452 رثجذ انخهفٛبد انهَٕٛخ نجًٛغ انظفذبد  .42

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.5.6 رغزخذو األنٕاٌ انذافئخ نجزة االَزجبِ .43

 : ٚغت أٌ ٚؾزٕ٘ انًٕالغ انزؼهًٛٙ ػهٗ انؤاثؾ انفبئمخ ٔأٍبنٛت انزظفؼ انًُبٍجخ نزؼهٛى ا  ػبشو  

 انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب : 

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.555 ٚجت أٌ ركٌٕ انشٔاثظ انفبئمخ ثبنًٕلغ طذٛذخ .44

ٚجت أٌ ركٌٕ انشٔاثظ انشئٛغخ يذذدح ٔثبثزخ فٙ كم  .45

 طفذبد انًٕلغ

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.566

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.526 ٚجت أٌ ٚكٌٕ نهشٔاثظ انفبئمخ ػُٕاٌ َض ٔاضخ .46

ٚجت أٌ رُظى انشٔاثظ ثطشٚمخ ثغٛطخ ٚغٓم فًٓٓب  ..4

 ٔانٕطٕل إنٛٓب

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.516

ٚجت أٌ ٚظٓش رغٛٛش ٔاضخ فٙ نٌٕ انشٔاثظ انزٙ رى  .40

 اعزخذايٓب يٍ لجم

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.531

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.3.5 ٚزجُت اإلكثبس يٍ انشٔاثظ خبسج انًٕلغ .49

انؾبك٘ ػشو : ٚغت إعواء انًزبثؼخ ٔانزؾلٚش انًَزًو نهًٕالغ انزؼهًٛٙ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو 

 انُبؽمٍٛ ثٓب :

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.433 إجشاء انًزبثؼخ انذٔسٚخ نهًٕلغ انزؼهًٛٙ  .51

 (1.15دانخ ػُذ ) *.1.35 إجشاء انزذذٚث انًغزًش نهًؼهٕيبد فٙ انًٕلغ انزؼهًٛٙ  .51

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.364 رذذٚث انٕطالد ٔانشٔاثظ انخبسجٛخ ثشكم يُزظى .52

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.341 إػذاد انُغخ االدزٛبطٛخ نًذزٕٖ انًٕلغ انزؼهًٛٙ  .53

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.406 انزكٛخَشش انًٕلغ ػجش االجٓضح انُمبنخ ٔانٕٓارف  .54

اخز اَطجبع انًغزفٛذٍٚ ػٍ ػًهٛبد انزطٕٚش نهًٕلغ  .55

 انزؼهًٛٙ

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.393

 انضبَٙ ػشو : ٚغت رؾمٛك االيبٌ نهًٕالغ انزؼهًٛٙ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب :

آيُّ ال رغجت يشكالد نُظبو  (Links)يٕالغ االسرجبط  .56

 انزشغٛم أٔ يزظفخ االَزشَذ

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.490

ب نكٙ ٚزذمك يٍ شخظّٛ كم يزؼهى ٚمذو انًٕلغ َظبيب آيُ   ..5

 كٙ ال ٚزى انزالػت أٔ انزجغظ ػهٙ ثٛبَبد صيالئّ

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.464

ثطهت انجٛبَبد انزٙ رًٛض كم يغزفٛذ ػٍ غٛشِ  االْزًبو .50

 يٍ انًغجهٍٛ فٙ انًمشس

 (1.15دانخ ػُذ ) *1.351

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.422 إػطبء انزٕجٛٓبد انزٙ رؤكذ ػهٙ عشّٚ ْزِ انجٛبَبد .59

 (1.11دانخ ػُذ ) **1.519 خهٕ يٕلغ انًٕلغ يٍ انفٛشٔعبد .61
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و كل ة للتطبيؽ مك يوع  اف اميع العبكرات الم ونة لالستبكنة تتمتع بدراة  دؽ عكلية 
 الميداني8

 ثبات األداة: -8

متقكربة عند  ؿ مرة يست دـ يعرؼ الثبكت ب نه )إلب اي دراة يعطي المقيكس قراءات 
تـ است داـ معكمؿ الفك  رونبكخ واكءت  الب ثلمفردات م كور ، وللت قؽ مف الثبكت ديهك(

 النتكيل  مك يوع هك الادوؿ التكلي:
 ( 5علٔل ) 

 صجبد أنفب كؤَجبؿ نًؾبٔه انجؾشيؼبيالد 

 انجؾش يؾبٔه
يؼبيم صجبد أنفب  ػلك انجُٕك

 كؤَجبؿ

 6.952 66 يؼبيم انضجبد انكهٙ

 الب ث لم ورمف  الؿ النتكيل الموع ة اعالع يتع  اف معكمؿ الثبكت ال لي 
 8للتطبيؽ الميداني الب ثتوع   ال ية اداة  عكليةثبكت  قيمة(، وإلي 18841)

 أساليب املعاجلة االسصائية:

مف  تـ است داـ عدًداالبيكنكت التي سوؼ يتـ تاميعهك،  وت ليؿ لت قيؽ اإلداؼ الب ث
 األسكليب ا   كيية المنكسبة8 وديمك يلي األسكليب التي تـ است دامهك:

( وذلؾ ل سكب Pearson Correlation Coefficientمعكمؿ ارتبكط بيرسوف ) 08
 دؽ  عبكرة والدراة ال لية للم ور الذي تنتمي اليه وذلؾ لتقدير االرتبكط بيف دراة  ؿ

 8 اللة العالقة بيف متغيرات الب ث، و ذلؾ للتعرؼ علب داداة الب ث
 8 الب ث( لقيكس ثبكت اداة Alpha Cronbachمعكمؿ الفك  رونبكخ ) 18
 8 البيكنكت األولية لمفردات الب ثالت رارات والنسب الميوية للتعرؼ علب  28
 عف  ؿ  راء ادراد الب ث ( لمعردة مدرى ارتفكع او ان فكضMeanالمتوسط ال سكبي ) 38

ة، و ذلؾ لترتيب العبكرات مف عبكرة مف عبكرات متغيرات الب ث إلب اكنب الم كور الرييس
  يث دراة االستاكبة  سب اعلب متوسط  سكبي8 
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ان راؼ  راء  ( وذلؾ للتعرؼ علب مدىStandard Deviationاالن راؼ المعيكري ) 48
ة عف متغيرات الب ث ول ؿ م ور مف الم كور الرييس ل ؿ عبكرة مف عبكرات الب ثادراد 

 ل ؿ كري التشتت دي  راء ادراد الب ثال سكبي8  يث يوع  االن راؼ المعي المتوسط
ة، د لمك اقتربت قيمته مف عبكرة مف عبكرات متغيرات الب ث إلب اكنب الم كور الرييس

ر زت ا راء وان فض تشتتهك بيف المقيكس، و ذلؾ لترتيب العبكرات  سب ال فر  لمك ت
 المتوسط ال سكبي ل كل  اقؿ تشتت عند تسكوي المتوسط ال سكبي8 

( بدياًل عف ا تبكر )ت( لعينتيف Mann-Whitneyتـ است داـ ا تبكر مكف ويتني ) 58
اعتدالية دي ( نظرًا لواود تبكيف وعدـ Independent Sample T-Testمستقلتيف )

 8يمك يتعلؽ بمتغير النوعتوزيع ديكت العينة وذلؾ د
 بشح:عرض وحتليل نتائر ال

لمواقع ا نترنت لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف الواقع ال كلي : مك السؤاؿ الثكني 
 ل تروني عف بعد؟ يير التربوية والفنية للتعليـ ا  بهك دي عوء المعك

لمواقع ا نترنت لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك دي للتعرؼ علب الواقع ال كلي  
المتوسطكت  قكـ البك ث ب سكبل تروني عف بعد، يير التربوية والفنية للتعليـ ا  عوء المعك

ر لمواقع ا نترنت لتعليـ اللغة العربية لغيواالن رادكت المعيكرية لعبكرات م ور الواقع ال كلي 
، واكءت النتكيل النكطقيف بهك دي عوء المعكيير التربوية والفنية للتعليـ االل تروني عف بعد

 الاداوؿ التكلية: مك يوع هك 
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البعد األول: ةدى توفر املعلوةات املردعية عو املواقع التعليمي لتعليم اللغة العربية لغري الهاطكني 

  بًا

 ( 6علٔل )

 ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخيورجخ رُبىنٛ ب ػجبهاد انجؼل األٔل ػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

انًزٍٕؾ  انؼجبهح و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

 انزورٛت كهعخ انزٕافو

1 

رؾلٚل اٍى انٓٛئخ أٔ انًؤٍَخ 

 انزؼهًٛٛخ انًمليخ نهًٕلغ انزؼهًٛٙ. 
 1 يورفؼخ 6.921 ...3

3 

رمٛٛى انًٕلغ انًملو ثشكهّ انُٓبئٙ 

ٔاػزًبكِ يٍ لجم انغٓبد االفوٖ 

 انًَؤٔنخ. 

 2 يزٍٕطخ 59..6 3.26

2 

رؾلٚل أًٍبء فوٚك انؼًم يٍ 

يؤنفٍٛ أٔ يجويغٍٛ ٔيؤْالرٓى 

 ٔفجوارٓى نهًٕلغ انزؼهًٛٙ. 

 3 يزٍٕطخ 6.964 3.12

4 

يواػبح ؽمٕق انطجغ ٔانُشو 

 ثبنًٕلغ انزؼهًٛٙ. 
 4 يزٍٕطخ 6.9.3 9..2

 يزٍٕطخ 62..6 3.26 انًزٍٕؾ انؼبو

 (.5.66* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبثٙ يٍ )

 ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚهٙ :

يروف اف مؤشرات بعد )تودر المعلومكت المراعية عف المواقع  عينة الب ثادراد : اوالً 
التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك تتوادر( بدراة متوسطة،  يث بلغ متوسط 

(، وإلو المتوسط الذي يقع دي 4811مف  2815) موادقتهـ علب دراة توادر إلذع المؤشرات
توع  اف دراة توادر (، والتي 2831-1850)ف مال مكسي مف ديكت المقيكس  الثكلثةالفية 

 8الب ث( دي اداة بدراة متوسطةتشير إلب )إلذع المؤشرات 
بمتوسطكت  دراة توادر إلذع المؤشرات،دي  تبكيفيتبيف ممك سبؽ اف إلنكؾ  :ثكنًيك

، مف دي الفية )الثكلثة والرابعة((، وإلي متوسطكت تقع 2867إلب  1868) موادقة تراو ت بيف
ن و دراة  الب ثعينة والتي توع  اف  يكر دراة موادقة ادراد  ال مكسيقيكس ديكت الم

 علب التوالي8 (بدراة متوسطة/ بدراة مرتفعة)إلب  تشير توادر إلذع المؤشرات
ت ديد ( وإلي ) 0العبكرة رقـ ) والتي تمثلت دي  كنت ا ثر إلذع المؤشرات توادًرا :ثكلثًك

( بمتوسط األولبدي المرتبة )اسـ الهيية او المؤسسة التعليمية المقدمة للموقع التعليمي(، 
 (28678موادقة مقدارع )
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مراعكة  قوؽ ( وإلي )3العبكرة رقـ ) تمثلت دي  يف اف اقؿ إلذع المؤشرات توادرًادي 
سط موادقة مقدارع ( بمتو الرابعة واأل يرةدي المرتبة )الطبع والنشر بكلموقع التعليمي(، 

(18788) 

 البعد الجاني: ةدى حتديد االيداف للموقع التعليمي لتعليم اللغة العربية لغري الهاطكني بًا 

 (. علٔل )

 ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ يورجخ رُبىنٛ بػجبهاد انجؼل انضبَٙ ػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

انًزٍٕؾ  انؼجبهح و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

 انزورٛت انزٕافو كهعخ

9 

ْلاف انزوثٕٚخ ثطوٚمخ طٛبغخ األ

 . ٍهٕكٛخ رُبٍت انًَزفٛلٍٚ
 1 يورفؼخ 1.663 4.16

5 

مكو انٓلف انؼبو فٙ انظفؾخ 

 انوئَٛخ نهًٕلغ انزؼهًٛٙ. 
 2 يورفؼخ 6.911 .4.6

. 

يالئًخ ػُٕاٌ انًٕلغ انزؼهًٛٙ 

 نضمبفخ انًغزًغ ٔػبكارّ ٔرمبنٛلٚخ. 
 3 يورفؼخ 3...6 9..3

6 

يالئًخ ػُٕاٌ انًٕلغ انزؼهًٛٙ 

 نهٓلف انؼبو انقبص ثّ. 
 4 يورفؼخ 1.6.6 6..3

. 

رٕفو أكٔاد لٛبً ثبنًٕلغ نهزؾمك 

يٍ االْلاف انًوعٕح. يالئًخ 

االْلاف انزوثٕٚخ نقظبئض 

 انًَزفٛلٍٚ يٍ انًٕلغ. 

 5 يورفؼخ  6.952 3.63

 يورفؼخ 29..6 3.96 انًزٍٕؾ انؼبو

 (.5.66انؾَبثٙ يٍ ) * كهعخ انًزٍٕؾ

 ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚهٙ :   

يروف اف مؤشرات بعد )مدى ت ديد االإلداؼ للموقع التعليمي  الب ثعينة ادراد : اوالً 
لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك( بدراة مرتفعة،  يث بلغ متوسط موادقتهـ علب دراة 

مف ديكت  الرابعة(، وإلو المتوسط الذي يقع دي الفية 4811مف  2881) توادر إلذع المؤشرات
تشير توع  اف دراة توادر إلذع المؤشرات (، والتي 3811-2830)مف ال مكسي المقيكس 

 8الب ث( دي اداة بدراة مرتفعةإلب )
بمتوسطكت  دراة توادر إلذع المؤشرات،دي  توادؽيتبيف ممك سبؽ اف إلنكؾ  :ثكنًيك

، مف ديكت دي الفية )الرابعة((، وإلي متوسطكت تقع 3805إلب  2852) موادقة تراو ت بيف
ن و دراة توادر إلذع  الب ثعينة والتي توع  اف  يكر دراة موادقة ادراد  ال مكسيالمقيكس 
 8(بدراة مرتفعة)إلب  تشير المؤشرات
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 يكغة ( وإلي )8العبكرة رقـ ) والتي تمثلت دي  كنت ا ثر إلذع المؤشرات توادرًا :ثكلثًك
( بمتوسط موادقة األولبدي المرتبة )االإلداؼ التربوية بطريقة سلو ية تنكسب المستفيديف(، 

 (38058مقدارع )
تودر ادوات ( وإلي )7العبكرة رقـ ) تمثلت دي  يف اف اقؿ إلذع المؤشرات توادًرا دي

تفيديف قيكس بكلموقع للت قؽ مف االإلداؼ المراوة8 ماليمة االإلداؼ التربوية ل  كيص المس
 (28528( بمتوسط موادقة مقدارع )السكدسة واأل يرةدي المرتبة )مف الموقع(، 

البعد الجالح: املصهالت املتعلكة باأليداف التعليمية جيب حتديد وظائف املوقع التعليمي لتعليم 

 اللغة العربية لغري الهاطكني بًا: 

 (.علٔل ) 

 يورجخ رُبىنٛب  ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخػجبهاد انجؼل انضبنش ػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

انًزٍٕؾ  انؼجبهح و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

 انزورٛت كهعخ انزٕافو

13 

ػلو اإلكضبه أٔ انزطٕٚم فٙ ؽهت 

 انجٛبَبد انشقظٛخ نهًَزفٛل. 
 1 يزٍٕطخ 1.656 3.36

12 

انللخ فٙ رَغٛم ثٛبَبد 

َٚٓم االرظبل  انًَزفٛلٌٔ ؽزٗ

 ٔانزفبػم يؼٓى. 

 2 يزٍٕطخ 6.924 3.32

11 

رظًٛى انًٕلغ ثطوٚمّ رظؾؼ 

عًٛغ أفطبء انزشغٛم ٔاالٍزقلاو 

انزٙ ٚؾزًم أٌ ٚمغ فٛٓب 

 انًَزفٛلٌٔ. 

 3 يزٍٕطخ  1.613 3.13

16 

رؾلٚل انًٕلغ ثللّ نألَشطخ انزٙ 

 ٍٕف ٚمٕو ثٓب انًَزفٛل. 
 4 يزٍٕطخ 1.666 5..2

14 

يواعغ ٔيظبكه ًٚكٍ  ٔعٕك

انوعٕع إنٛٓب نهزؾمك يٍ طؾخ 

 انًٕلغ انزؼهًٛٙ. 

 5 يزٍٕطخ .6.99 9..2

 يزٍٕطخ .6..6 3.69 انًزٍٕؾ انؼبو

 (.5.66* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبثٙ يٍ )

 ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚهٙ :

يروف اف مؤشرات بعد )المش الت المتعلقة بكألإلداؼ التعليمية  الب ثعينة ادراد : اوالً 
ياب ت ديد وظكيؼ الموقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك( بدراة متوسطة، 

(، وإلو 4811مف  2818)  يث بلغ متوسط موادقتهـ علب دراة توادر إلذع المؤشرات
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(، والتي 2831-1850)مف ال مكسي المقيكس  مف ديكت الثكلثةالمتوسط الذي يقع دي الفية 
 8الب ث( دي اداة بدراة متوسطةتشير إلب )توع  اف دراة توادر إلذع المؤشرات 

بمتوسطكت  دراة توادر إلذع المؤشرات،دي  توادؽيتبيف ممك سبؽ اف إلنكؾ  :ثكنًيك
ديكت  ، مفدي الفية )الثكلثة((، وإلي متوسطكت تقع 2825إلب  1868) موادقة تراو ت بيف

ن و دراة توادر إلذع  الب ثعينة والتي توع  اف  يكر دراة موادقة ادراد  ال مكسيالمقيكس 
 8(بدراة متوسطة)إلب  تشير المؤشرات
عدـ ( وإلي )02العبكرة رقـ ) والتي تمثلت دي  كنت ا ثر إلذع المؤشرات توادًرا :ثكلثًك

( بمتوسط األولبدي المرتبة )ا  ثكر او التطويؿ دي طلب البيكنكت الش  ية للمستفيد(، 
 (28258 موادقة مقدارع )

واود مرااع ( وإلي ) 03العبكرة رقـ ) تمثلت دي  يف اف اقؿ إلذع المؤشرات توادًرا دي
لسكدسة ادي المرتبة )وم كدر يم ف الراوع إليهك للت قؽ مف   ة الموقع التعليمي(، 

 (18688( بمتوسط موادقة مقدارع )واأل يرة
البعد الرابع: ةدى حتديد احملتوى التعليمي وتصميمٌ باملوقع التعليمي لتعليم اللغة العربية لغري 

 الهاطكني بًا: 

 (9 علٔل )

 ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ يورجخ رُبىنٛ بػجبهاد انجؼل انواثغ ػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

انًزٍٕؾ  انؼجبهح و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

 انزورٛت كهعخ انزٕافو

15 

اهرجبؽ انًؾزٕ٘ ثبألْلاف انزوثٕٚخ 

 نهًٕلغ انزؼهًٛٙ. 
 1 يورفؼخ .1.66 4.11

1. 

يواػبح انزُظٛى ٔانزَهَم انًُطمٙ 

فٙ ػوع يؾزٕٖ ثبنًٕلغ 

 انزؼهًٛٙ. 

 2 يورفؼخ 6.922 4.66

 3 يورفؼخ 1.165 4.61 فهٕ انًؾزٕ٘ يٍ أفطبء انزكواه.  19

16 

رغطّٛ انًؾزٕ٘ نكبفخ األْلاف 

 انًزؼًُخ فٙ انًٕلغ انزؼهًٛٙ. 
 4 يورفؼخ 1.166 .3.9

1. 

ٍاليّ انًؾزٕ٘ يٍ انُبؽٛخ انؼهًٛخ 

 ٔانهغٕٚخ. 
 5 يورفؼخ 6.994 ...3

26 

رٕافك انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ يغ 

 فظبئض انفئخ انًَزٓلفخ. 
 6 يورفؼخ 12..6 5..3

 يورفؼخ 6.996 .3.9 انؼبو انًزٍٕؾ

 (.5.66* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبثٙ يٍ )
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 ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚهٙ :

يروف اف مؤشرات بعد )مدى ت ديد الم توى التعليمي  الب ثعينة ادراد : اوالً 
وت ميمه بكلموقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك( بدراة مرتفعة،  يث بلغ 

(، وإلو المتوسط الذي 4811مف  2886) متوسط موادقتهـ علب دراة توادر إلذع المؤشرات
توع  اف (، والتي 3811-2830)مف ال مكسي مف ديكت المقيكس  الرابعةيقع دي الفية 

 8الب ث( دي اداة بدراة مرتفعةتشير إلب )دراة توادر إلذع المؤشرات 
بمتوسطكت  دراة توادر إلذع المؤشرات،دي  توادؽيتبيف ممك سبؽ اف إلنكؾ  :ثكنًيك

، مف ديكت دي الفية )الرابعة((، وإلي متوسطكت تقع 3800إلب  2864) موادقة تراو ت بيف
ن و دراة توادر إلذع  الب ثعينة والتي توع  اف  يكر دراة موادقة ادراد  مكسيال المقيكس 
 8(بدراة مرتفعة)إلب  تشير المؤشرات
واود ( وإلي )04العبكرة رقـ ) والتي تمثلت دي  كنت ا ثر إلذع المؤشرات توادًرا :ثكلثًك

( األولبالمرتبة )دي مرااع وم كدر يم ف الراوع إليهك للت قؽ مف   ة الموقع التعليمي(، 
 (38008بمتوسط موادقة مقدارع )

توادؽ ( وإلي )11العبكرة رقـ ) تمثلت دي  يف اف اقؿ إلذع المؤشرات توادًرا دي
( بمتوسط السكدسة واأل يرةدي المرتبة )الم توى التعليمي مع   كيص الفية المستهددة(، 

 (28648موادقة مقدارع )
 اخلاةس: ةدى ةراعاة املواقع التعليمية خصائص املستفيديو ةهٌ:  البعد

 (16علٔل ) 

 ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ يورجخ رُبىنٛ بػجبهاد انجؼل انقبيٌ ػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

انًزٍٕؾ  انؼجبهح و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

كهعخ 

 انزٕافو

 انزورٛت

24 

َٚزطٛغ انًَزفٛل مٔ انقجوح انجَٛطخ 

 ثبإلَزوَذ رشغٛم انًٕلغ كٌٔ رؼمٛل. 
 1 يزٍٕطخ 6.936 3.36

 2 يزٍٕطخ 6.939 3.22 رواػٙ انفؤق انفوكٚخ ثٍٛ انًَزفٛلٍٚ.  22

 3 يزٍٕطخ 6.934 3.19 رؾلك ثللخ فظبئض انًزؼهًٍٛ انًَزٓلفٍٛ.  21

23 

يزطهجبد انزؼهى انمجهٛخ نًٕػٕع انزؼهى  رؾلك

 فٙ ػٕء انقجواد انَبثمخ نهًَزفٛلٍٚ. 
 4 يزٍٕطخ ..6.9 .3.6

 يزٍٕطخ 52..6 3.21 انًزٍٕؾ انؼبو

 (.5.66* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبثٙ يٍ )

 ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚهٙ :
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يروف اف مؤشرات بعد )مدى مراعكة المواقع التعليمية   كيص  الب ثعينة ادراد : اوالً 
 المستفيديف منه( بدراة متوسطة،  يث بلغ متوسط موادقتهـ علب دراة توادر إلذع المؤشرات

ال مكسي مف ديكت المقيكس  الثكلثة(، وإلو المتوسط الذي يقع دي الفية 4811مف  2810)
بدراة تشير إلب )إلذع المؤشرات توع  اف دراة توادر (، والتي 2831-1850)مف 

 8الب ث( دي اداة متوسطة
بمتوسطكت  دراة توادر إلذع المؤشرات،دي  توادؽيتبيف ممك سبؽ اف إلنكؾ  :ثكنًيك

، مف ديكت دي الفية )الثكلثة((، وإلي متوسطكت تقع 2825إلب  2817) موادقة تراو ت بيف
ن و دراة توادر إلذع  الب ثعينة  والتي توع  اف  يكر دراة موادقة ادراد ال مكسيالمقيكس 
 8(بدراة متوسطة)إلب  تشير المؤشرات
يستطيع ( وإلي )13العبكرة رقـ ) والتي تمثلت دي  كنت ا ثر إلذع المؤشرات توادًرا :ثًكثكل

( األولبدي المرتبة )المستفيد ذو ال برة البسيطة بك نترنت تشغيؿ الموقع دوف تعقيد(، 
 (28258بمتوسط موادقة مقدارع )

ت دد متطلبكت ( وإلي )12العبكرة رقـ ) تمثلت دي  يف اف اقؿ إلذع المؤشرات توادرًا دي
الرابعة دي المرتبة )التعلـ القبلية لموعوع التعلـ دي عوء ال برات السكبقة للمستفيديف(، 

 (28178( بمتوسط موادقة مقدارع )واأل يرة
املواقع التعليمي يتهاسب ةع تعليم يف  ٌوتوظيف الهص التعليمي بصهل ديد البعد السادس: ةدى تكديم

 اللغة العربية لغري الهاطكني بًا: 
 ( 11علٔل )

 ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ يورجخ رُبىنٛ بػجبهاد انجؼل انَبكً ػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

انًزٍٕؾ  انؼجبهح و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

كهعخ 

 انزٕافو

 انزورٛت

 1 يزٍٕطخ 1.162 3.39 انُض يغ فظبئض انًَزفٛلٍٚ.  رزُبٍت إَموائٛخ .2

 2 يزٍٕطخ 1.664 .3.2 ٚظٓو انُض ػهٗ انظفؾخ ثشكم ٔاػؼ ٔيمؤء.  26

25 

رزٕافو فٙ انُض انزؼهًٛٙ انظؾخ انهغٕٚخ، ٔٔػٕػ 

 انًؼُٗ. 
 3 يزٍٕطخ 6.941 3.12

29 

رواػٙ انغًغ ثٍٛ انُض ٔانظٕهح ػهٗ َفٌ 

 اإلؽبه. 
 4 يزٍٕطخ 6.9.3 .2.9

2. 

ٚزجغ َظبو ٔاؽل فٙ كزبثخ انؼُبٍٔٚ انوئَٛخ 

 ٔانفوػٛخ. 
 5 يزٍٕطخ 1.663 6..2

 6 يزٍٕطخ  6.965 4..2 َٚزقلو صالصخ إَٔاع يٍ انقطٕؽ ػهٗ األكضو.  36

 يزٍٕطخ 3...6 3.66 انًزٍٕؾ انؼبو

 (.5.66* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبثٙ يٍ )
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 يتع  مف الادوؿ السكبؽ مك يلي:
يروف اف مؤشرات بعد )مدى تقديـ النص التعليمي بش ؿ ايد  الب ث: ادراد عينة اوالً 

وتوظيفه دي المواقع التعليمي يتنكسب مع تعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك( بدراة 
(، 4811مف  2815متوسطة،  يث بلغ متوسط موادقتهـ علب دراة توادر إلذع المؤشرات )

(، 2831-1850فية الثكلثة مف ديكت المقيكس ال مكسي مف )وإلو المتوسط الذي يقع دي ال
 8الب ثوالتي توع  اف دراة توادر إلذع المؤشرات تشير إلب )بدراة متوسطة( دي اداة 

: يتبيف ممك سبؽ اف إلنكؾ توادؽ دي دراة توادر إلذع المؤشرات، بمتوسطكت ثكنًيك
الفية )الثكلثة(، مف ديكت (، وإلي متوسطكت تقع دي 2828إلب  1863موادقة تراو ت بيف )

دراة توادر إلذع ن و  الب ثالمقيكس ال مكسي والتي توع  اف  يكر دراة موادقة ادراد عينة 
 تشير إلب )بدراة متوسطة(8 المؤشرات

( وإلي )تتنكسب 16والتي تمثلت دي العبكرة رقـ )  كنت ا ثر إلذع المؤشرات توادًرا ثكلثًك:
النص مع   كيص المستفيديف(، دي المرتبة )األولب( بمتوسط موادقة مقدارع  إنقرايية

(28288) 
( وإلي )يست دـ ثالثة 21تمثلت دي العبكرة رقـ )  المؤشرات توادًرا دي  يف اف اقؿ إلذع

انواع مف ال طوط علب األ ثر(، دي المرتبة )السكدسة واأل يرة( بمتوسط موادقة مقدارع 
(18638) 
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املواقــع ا يف ًــالرســوم والصــور الجابتــة املدعمــة لعمليــة التعلــيم وتوظيف  ابع: ةــدى تكــديمالبعــد الســ

 التعليمي تتهاسب ةع تعليم اللغة العربية لغري الهاطكني بًا: 
 (12علٔل ) 

 ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ يورجخ رُبىنٛ بػجبهاد انجؼل انَبثغ ػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

انًزٍٕؾ  انؼجبهح و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

 انزورٛت كهعخ انزٕافو

35 

رَزقلو انظٛغ انمٛبٍٛخ فٙ انظٕهح 

 ؽزٗ ال ريٚل يٍ ٔلذ انزؾًٛم.
 1 ايُقفؼخ عل   9...6 6..1

33 

ريايٍ ػوع انظٕهح أٔ انوٍى يغ 

 انُض انًورجؾ ثٓب.
 2 يُقفؼخ عل ا 6.931 1.62

34 

رَزقلو انظٕه أٔ انوٍٕو انًهٌٕ 

 نللزّ ٔٔػٕؽّ.
 3 يُقفؼخ عل ا 6.996 1.59

31 

رزًٛي ثٕػٕػ انٓلف يٍ انظٕهح أٔ 

 انوٍى نلٖ انًزؼهى 
 4 ايُقفؼخ عل   6.966 1.51

32 

رؼجو انظٕهح أٔ انوٍى ػٍ يؼًٌٕ 

 انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ.
 5 ايُقفؼخ عل   .1.66 1.36

 ايُقفؼخ عل   11..6 .1.5 انًزٍٕؾ انؼبو

 (.5.66* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبثٙ يٍ )

 ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚهٙ :

الرسوـ وال ور الثكبتة  يروف اف مؤشرات بعد )مدى تقديـ الب ثعينة ادراد : اوالً 
المواقع التعليمي تتنكسب مع تعليـ اللغة العربية لغير ك دي هالمدعمة لعملية التعليـ وتوظيف

ة توادر إلذع ،  يث بلغ متوسط موادقتهـ علب درا( بدراة من فعة اًداالنكطقيف بهك
مف ديكت المقيكس  األولب(، وإلو المتوسط الذي يقع دي الفية 4811مف  0846) المؤشرات
بدراة تشير إلب )توع  اف دراة توادر إلذع المؤشرات (، والتي 0871-0811)مف ال مكسي 

 8الب ث( دي اداة من فعة اداً 
بمتوسطكت  المؤشرات،دراة توادر إلذع دي  توادؽيتبيف ممك سبؽ اف إلنكؾ  :ثكنًيك

، مف ديكت دي الفية )األولب((، وإلي متوسطكت تقع 0865إلب  0825) موادقة تراو ت بيف
ن و دراة توادر إلذع  الب ثعينة والتي توع  اف  يكر دراة موادقة ادراد  ال مكسيالمقيكس 
 8(بدراة من فعة اًدا)إلب  تشير المؤشرات
تست دـ ( وإلي )24العبكرة رقـ ) والتي تمثلت دي ا كنت ا ثر إلذع المؤشرات توادرً  :ثكلثًك

( بمتوسط األولبدي المرتبة )ال يغ القيكسية دي ال ورة  تب ال تزيد مف وقت الت ميؿ(، 
 (08658موادقة مقدارع )
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تعبر ال ورة ( وإلي )21العبكرة رقـ ) تمثلت دي  يف اف اقؿ إلذع المؤشرات توادرًا دي
( بمتوسط موادقة ال كمسة واأل يرةدي المرتبة )عليمي(، او الرسـ عف معموف الم توى الت

 (08258مقدارع )
املواقـع  ا يف ًـ وفر الرسوم والصور املتشرنة وثيكة الصلة مبوضـو  الـتعلم وتوظيف  ةدى تالجاةو:  البعد

 : بًا الهاطكنيالتعليمي لتعليم اللغة العربية لغري 
 (13علٔل ) 

 ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ يورجخ رُبىنٛ بػجبهاد انجؼل انضبيٍ ػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

انًزٍٕؾ  انؼجبهح و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

 انزورٛت كهعخ انزٕافو

3. 

رزُبٍت يَبؽخ انوٍٕو ٔانظٕه 

 انًزؾوكخ يغ ثمٛخ ػُبطو انظفؾخ.
 1 ايُقفؼخ عل   26..6 3..1

36 

رزًٛي ثٕػٕػ انٓلف يٍ انوٍٕو 

 نلٖ انًزؼهى.ٔانظٕه انًزؾوكخ 
 2 ايُقفؼخ عل   6.619 .1.5

3. 

رؼجو انوٍٕو ٔانظٕه انًزؾوكخ 

 ػٍ يؼًٌٕ انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ.
 3 ايُقفؼخ عل   69..6 1.52

39 

ٚغت ريايٍ ػوع انظٕد يغ 

انوٍٕو ٔانظٕه انًزؾوكخ فٙ 

 انًمطغ انًؼؤع.

 4 ايُقفؼخ عل   3...6 1.49

 ايُقفؼخ عل   34..6 .1.5 انًزٍٕؾ انؼبو

 (.5.66* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبثٙ يٍ )

 ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚهٙ :

ودر الرسوـ وال ور المت ر ة يروف اف مؤشرات بعد )مدى ت الب ثعينة ادراد : اوالً 
المواقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف ك دي هوثيقة ال لة بموعوع التعلـ وتوظيف
 ث بلغ متوسط موادقتهـ علب دراة توادر إلذع المؤشراتبهك( بدراة من فعة ادًا،  ي

ال مكسي مف ديكت المقيكس  األولب(، وإلو المتوسط الذي يقع دي الفية 4811مف  0847)
بدراة من فعة تشير إلب )توع  اف دراة توادر إلذع المؤشرات (، والتي 0871-0811)مف 
 8الب ث( دي اداة اداً 

بمتوسطكت  دراة توادر إلذع المؤشرات،دي  توادؽيتبيف ممك سبؽ اف إلنكؾ  :ثكنًيك
، مف ديكت دي الفية )األولب((، وإلي متوسطكت تقع 0862إلب  0838) موادقة تراو ت بيف

ن و دراة توادر إلذع  الب ثعينة والتي توع  اف  يكر دراة موادقة ادراد  ال مكسيالمقيكس 
 8(بدراة من فعة اًدا)إلب  تشير المؤشرات
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تتنكسب ( وإلي )27العبكرة رقـ ) ا والتي تمثلت ديا ثر إلذع المؤشرات توادرً :  كنت ثكلثًك
( بمتوسط األولبدي المرتبة )مسك ة الرسـو وال ور المت ر ة مع بقية عنك ر ال ف ة(، 

 (08628موادقة مقدارع )
ياب تزامف ( وإلي )28العبكرة رقـ ) تمثلت دي  يف اف اقؿ إلذع المؤشرات توادًرا دي

الرابعة دي المرتبة )مع الرسـو وال ور المت ر ة دي المقطع المعروض(،  عرض ال وت
 (08388( بمتوسط موادقة مقدارع )واأل يرة

املواقـع التعليمـي لتعلـيم    يف  ٌاللـوى لتشكيـل األيـداف التعليميـة احملـددة وتوظيفـ       التاسع: ةدى البعد

 اللغة العربية لغري الهاطكني بًا: 
 ( 14علٔل )

 ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ يورجخ رُبىنٛ بػجبهاد انجؼل انزبٍغ ػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

انًزٍٕؾ  انؼجبهح و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

 انزورٛت كهعخ انزٕافو

42 

رضجذ انقهفٛبد انهَٕٛخ نغًٛغ  

 انظفؾبد. 
 1 يزٍٕطخ 3...6 3.39

43 

رَزقلو األنٕاٌ انلافئخ نغنة 

 االَزجبِ. 
 2 يزٍٕطخ 4...6 3.25

41 

ٚزًٛي ثٕػٕػ انٓلف يٍ انهٌٕ 

 نلٖ انًزؼهى. 
 3 يزٍٕطخ 69..6 3.21

 4 يزٍٕطخ 6.926 .3.1 ركٌٕ األنٕاٌ ٔاػؾخ يزُبٍمخ.  46

 يزٍٕطخ 6.659 3.26 انًزٍٕؾ انؼبو

 (.5.66* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبثٙ يٍ )

 ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚهٙ :

اللوف لت قيؽ األإلداؼ التعليمية  يروف اف مؤشرات بعد )مدى الب ثعينة ادراد : اوالً 
المواقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك( بدراة دي  هالم ددة وتوظيف

(، 4811مف  2815) متوسطة،  يث بلغ متوسط موادقتهـ علب دراة توادر إلذع المؤشرات
(، 2831-1850)مف ال مكسي كت المقيكس مف دي الثكلثةوإلو المتوسط الذي يقع دي الفية 

 8الب ث( دي اداة بدراة متوسطةتشير إلب )توع  اف دراة توادر إلذع المؤشرات والتي 
بمتوسطكت  دراة توادر إلذع المؤشرات،دي  توادؽيتبيف ممك سبؽ اف إلنكؾ  :ثكنًيك

، مف ديكت دي الفية )الثكلثة((، وإلي متوسطكت تقع 2828إلب  2807) موادقة تراو ت بيف
ن و دراة توادر إلذع  الب ثعينة والتي توع  اف  يكر دراة موادقة ادراد  ال مكسيالمقيكس 
 8(بدراة متوسطة)إلب  تشير المؤشرات
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تثبت ( وإلي )31العبكرة رقـ ) والتي تمثلت دي نت ا ثر إلذع المؤشرات توادًرا:  كثكلثًك
 (28288( بمتوسط موادقة مقدارع )ولباأل دي المرتبة )ال لفيكت اللونية لاميع ال ف كت(، 

ت وف األلواف ( وإلي )31العبكرة رقـ ) تمثلت دي  يف اف اقؿ إلذع المؤشرات توادرًا دي
 (28078( بمتوسط موادقة مقدارع )الرابعة واأل يرةدي المرتبة )واع ة متنكسقة(، 

ةدى استواء املواقع التعليمي على الروابط الفائكة وأساليب التصفح املهاسبة لتعليم :  العاشر البعد 

 اللغة العربية لغري الهاطكني بًا: 

 ( 15علٔل )

 ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ يورجخ رُبىنٛ بػجبهاد انجؼل انؼبشو ػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

انًزٍٕؾ  انؼجبهح و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

 انزورٛت انزٕافو كهعخ

4. 

ٚغت أٌ رُظى انؤاثؾ ثطوٚمخ 

ثَٛطخ َٚٓم فًٓٓب ٔانٕطٕل 

 إنٛٓب. 

 1 يزٍٕطخ .6.94 3.36

44 

ٚغت أٌ ركٌٕ انؤاثؾ انفبئمخ 

 ثبنًٕلغ طؾٛؾخ. 
 2 يزٍٕطخ  94..6 3.29

46 

ٚغت أٌ ٚكٌٕ نهؤاثؾ انفبئمخ 

 ػُٕاٌ َض ٔاػؼ. 
 3 يزٍٕطخ .1.66 3.26

45 

أٌ ركٌٕ انؤاثؾ انوئَٛخ  ٚغت

يؾلكح ٔصبثزخ فٙ كم طفؾبد 

 انًٕلغ. 

 4 يزٍٕطخ .6.95 3.14

49 

ٚزغُت اإلكضبه يٍ انؤاثؾ فبهط 

 انًٕلغ. 
 5 يزٍٕطخ 1.156 2.96

4. 

ٚغت أٌ ٚظٓو رغٛٛو ٔاػؼ فٙ 

نٌٕ انؤاثؾ انزٙ رى اٍزقلايٓب يٍ 

 لجم. 

 6 يزٍٕطخ 6.932 6..2

 يزٍٕطخ 1...6 3.15 انًزٍٕؾ انؼبو

 (.5.66* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبثٙ يٍ )

 ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚهٙ :

يروف اف مؤشرات بعد )مدى ا تواء المواقع التعليمي علب  الب ثعينة ادراد : اوالً 
الروابط الفكيقة واسكليب الت ف  المنكسبة لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك( بدراة 

(، 4811مف  2804) متوسطة،  يث بلغ متوسط موادقتهـ علب دراة توادر إلذع المؤشرات
(، 2831-1850)مف ال مكسي يكت المقيكس مف د الثكلثةوإلو المتوسط الذي يقع دي الفية 

 8الب ث( دي اداة بدراة متوسطةتشير إلب )توع  اف دراة توادر إلذع المؤشرات والتي 
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بمتوسطكت  دراة توادر إلذع المؤشرات،دي  توادؽيتبيف ممك سبؽ اف إلنكؾ  :ثكنًيك
مف ديكت  ،دي الفية )الثكلثة((، وإلي متوسطكت تقع 2825إلب  1875) موادقة تراو ت بيف

ن و دراة توادر إلذع  الب ثعينة والتي توع  اف  يكر دراة موادقة ادراد  ال مكسيالمقيكس 
 8(بدراة متوسطة)إلب  تشير المؤشرات
ياب ( وإلي )36 العبكرة رقـ ) والتي تمثلت دي  كنت ا ثر إلذع المؤشرات توادًرا :ثكلثًك

( بمتوسط األولبدي المرتبة )اف تنظـ الروابط بطريقة بسيطة يسهؿ دهمهك والو وؿ إليهك(، 
 (28258موادقة مقدارع )

ياب اف يظهر ( وإلي )37العبكرة رقـ ) تمثلت دي  يف اف اقؿ إلذع المؤشرات توادرًا دي
( كدسة واأل يرةالسدي المرتبة )تغيير واع  دي لوف الروابط التي تـ است دامهك مف قبؿ (، 

 (18758 بمتوسط موادقة مقدارع )
ةدى إدراء املتابعة والتشديح املستمر للمواقع التعليمي لتعليم اللغة العربية لغري  :احلادي عصر البعد

 الهاطكني بًا: 
 ( 16علٔل )

 ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ يورجخ رُبىنٛ بػجبهاد انجؼل انؾبك٘ ػشو ػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

انًزٍٕؾ  انؼجبهح و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

 انزورٛت كهعخ انزٕافو

52 

رؾلٚش انٕطالد ٔانؤاثؾ 

 انقبهعٛخ ثشكم يُزظى. 
 1 ايُقفؼخ عل   6.953 3..1

53 

إػلاك انَُـ االؽزٛبؽٛخ نًؾزٕٖ 

 انًٕلغ انزؼهًٛٙ. 
 2 ايُقفؼخ عل   52..6 .1.5

54 

َشو انًٕلغ ػجو االعٓيح انُمبنخ 

 ٔانٕٓارف اننكٛخ. 
 3 ايُقفؼخ عل   .6.96 1.46

55 

افن اَطجبع انًَزفٛلٍٚ ػٍ 

 ػًهٛبد انزطٕٚو نهًٕلغ انزؼهًٛٙ. 
 4 ايُقفؼخ عل   46..6 .1.2

56 

إعواء انًزبثؼخ انلٔهٚخ نهًٕلغ 

 انزؼهًٛٙ. 
 5 ايُقفؼخ عل   .6.92 1.22

51 

إعواء انزؾلٚش انًَزًو نهًؼهٕيبد 

 فٙ انًٕلغ انزؼهًٛٙ. 
 6 ايُقفؼخ عل   32..6 1.16

 ايُقفؼخ عل   6.639 1.41 انًزٍٕؾ انؼبو

 (.5.66* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبثٙ يٍ )

 ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚهٙ :

يروف اف مؤشرات بعد )مدى إاراء المتكبعة والت ديث المستمر  الب ثعينة ادراد : اوالً 
،  يث بلغ ( بدراة من فعة اًداللمواقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك
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(، وإلو المتوسط الذي 4811مف  0830) متوسط موادقتهـ علب دراة توادر إلذع المؤشرات
توع  اف (، والتي 0871-0811)مف مكسي ال مف ديكت المقيكس  األولبيقع دي الفية 

 8الب ث( دي اداة بدراة من فعة اًداتشير إلب )دراة توادر إلذع المؤشرات 
بمتوسطكت  دراة توادر إلذع المؤشرات،دي  توادؽيتبيف ممك سبؽ اف إلنكؾ  :ثكنًيك

، مف ديكت دي الفية )األولب((، وإلي متوسطكت تقع 0862إلب  0805) موادقة تراو ت بيف
ن و دراة توادر إلذع  الب ثعينة والتي توع  اف  يكر دراة موادقة ادراد  ال مكسيالمقيكس 
 8(بدراة من فعة اًدا)إلب  تشير المؤشرات
ت ديث ( وإلي )41العبكرة رقـ ) والتي تمثلت دي  كنت ا ثر إلذع المؤشرات توادًرا :ثكلثًك

( بمتوسط موادقة مقدارع األولبالمرتبة )دي الو الت والروابط ال كراية بش ؿ منتظـ(، 
(08628) 

إاراء الت ديث ( وإلي )40العبكرة رقـ ) تمثلت دي  يف اف اقؿ إلذع المؤشرات توادًرا دي
( بمتوسط موادقة السكدسة واأل يرةدي المرتبة )المستمر للمعلومكت دي الموقع التعليمي(، 

 (08058مقدارع )
 الجاني عصر: ةدى حتكيل االةاى للمواقع التعليمي لتعليم اللغة العربية لغري الهاطكني بًا:  البعد

 (.1علٔل ) 

 ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ يورجخ رُبىنٛ بػجبهاد انجؼل انضبَٙ ػشو ػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

انًزٍٕؾ  انؼجبهح و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

كهعخ 

 انزٕافو

 انزورٛت

59 

إػطبء انزٕعٛٓبد انزٙ رؤكل ػهٗ ٍوّٚ ْنِ 

 انجٛبَبد. 
 1 يزٍٕطخ ..6.9 3.23

5. 

االْزًبو ثطهت انجٛبَبد انزٙ رًٛي كم يَزفٛل 

 ػٍ غٛوِ يٍ انًَغهٍٛ فٙ انًموه. 
 2 يزٍٕطخ .6.94 3.19

 3 يزٍٕطخ 9...6 .3.1 فهٕ يٕلغ انًٕلغ يٍ انفٛؤٍبد.  66

56 

( آيُّ ال رَجت skniLيٕالغ االهرجبؽ )

 يشكالد نُظبو انزشغٛم أٔ يزظفؼ االَزوَذ. 
 4 يزٍٕطخ .6.99 .3.6

5. 

ب نكٙ ٚزؾمك يٍ ٚملو انًٕلغ َظبيب آيُ  

شقظّٛ كم يزؼهى كٙ ال ٚزى انزالػت أٔ 

 انزغٌَ ػهٗ ثٛبَبد ىيالئّ. 

 5 يزٍٕطخ 6.956 5..2

 يزٍٕطخ 34..6 3.16 انًزٍٕؾ انؼبو

 (.5.66انؾَبثٙ يٍ ) * كهعخ انًزٍٕؾ

 ٚزؼؼ يٍ انغلٔل انَبثك يب ٚهٙ :
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يروف اف مؤشرات بعد )مدى ت قيؽ االمكف للمواقع التعليمي  الب ثعينة ادراد : اوالً 
لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك( بدراة متوسطة،  يث بلغ متوسط موادقتهـ علب 

مف  الثكلثة(، وإلو المتوسط الذي يقع دي الفية 4811مف  2801) دراة توادر إلذع المؤشرات
توع  اف دراة توادر إلذع المؤشرات (، والتي 2831-1850)مف ال مكسي ديكت المقيكس 

 8الب ث( دي اداة بدراة متوسطةتشير إلب )
بمتوسطكت  دراة توادر إلذع المؤشرات،دي  توادؽيتبيف ممك سبؽ اف إلنكؾ  :ثكنًيك

، مف ديكت دي الفية )الثكلثة((، وإلي متوسطكت تقع 2812إلب  1874) موادقة تراو ت بيف
ن و دراة توادر إلذع  الب ثعينة والتي توع  اف  يكر دراة موادقة ادراد  ال مكسيالمقيكس 
 8(بدراة متوسطة)إلب  تشير المؤشرات
عطكء إ( وإلي )48العبكرة رقـ ) والتي تمثلت دي  كنت ا ثر إلذع المؤشرات توادًرا :ثكلثًك

( بمتوسط موادقة مقدارع األولبدي المرتبة )التوايهكت التي تؤ د علب سريه إلذع البيكنكت(، 
(28128) 

يقدـ الموقع ( وإلي )46العبكرة رقـ ) تمثلت دي  يف اف اقؿ إلذع المؤشرات توادًرا دي
ك ل ي يت قؽ مف ش  يه  ؿ متعلـ  ي ال يتـ التالعب او التاسس علب بيكنكت نظكمك  منً 

 (18748( بمتوسط موادقة مقدارع )ال كمسة واأل يرةدي المرتبة )ماليه(، ز 
وديمك يلي ترتيب اميع مش الت تدريس منكإلل العلوـ المطورة دي المر لة المتوسطة  

 :الب ث سب دراة ت ثيرإلك مف واهة نظر ادراد عينة 
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 ( .1علٔل )

نكزؤَٙ ػٍ ثؼل نًٕالغ انزوثٕٚخ ٔانفُٛخ نهزؼهٛى اإلبٚٛو ػجبهاد عًٛغ انًؼػهٗ  انجؾشاٍزغبثبد أفواك 

 اإلَزوَذ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب يورجخ رُبىنٛب  ؽَت يزٍٕطبد انًٕافمخ

انًزٍٕؾ  انًؾٕه و

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًؼٛبه٘

كهعخ 

 انزٕافو

 انزورٛت

1 

يلٖ رٕفو انًؼهٕيبد انًوعؼٛخ ػٍ انًٕالغ 

 انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب :انزؼهًٛٙ نزؼهٛى 
3.26 6..62 

ثلهعخ 

 3 يزٍٕطخ

2 

ْلاف نهًٕلغ انزؼهًٛٙ نزؼهٛى يلٖ رؾلٚل األ

 انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب :
3.96 6..29 

ثلهعخ 

 2 يورفؼخ

3 

يلٖ رؾلٚل ٔظبئف انًٕلغ انزؼهًٛٙ نزؼهٛى 

 انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب :
3.69 6..6. 

 ثلهعخ

 . يزٍٕطخ

4 

يلٖ رؾلٚل انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ ٔرظًًّٛ 

ثبنًٕلغ انزؼهًٛٙ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو 

 انُبؽمٍٛ ثٓب :

3.9. 6.996 
ثلهعخ 

 يورفؼخ
1 

5 

يلٖ يواػبح انًٕالغ انزؼهًٛٛخ فظبئض 

 انًَزفٛلٍٚ يُّ :
3.21 6..52 

ثلهعخ 

 4 يزٍٕطخ

6 

يلٖ رملٚى انُض انزؼهًٛٙ ثشكم عٛل ٔرٕظٛفّ 

فٙ انًٕالغ انزؼهًٛٙ ٚزُبٍت يغ رؼهٛى انهغخ 

 انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب :

3.66 6...3 
ثلهعخ 

 يزٍٕطخ
. 

. 

رملٚى انوٍٕو ٔانظٕه انضبثزخ انًلػًخ  يلٖ

نؼًهٛخ انزؼهٛى ٔرٕظٛفٓب فٙ انًٕالغ انزؼهًٛٙ 

رزُبٍت يغ رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ 

 ثٓب :

1.5. 6..11 

ثلهعخ 

يُقفؼخ 

 اعل  
16 

. 

رٕفو انوٍٕو ٔانظٕه انًزؾوكخ ٔصٛمخ  يلٖ

انظهخ ثًٕػٕع انزؼهى ٔرٕظٛفٓب فٙ انًٕالغ 

 انزؼهًٛٙ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب :

1.5. 6..34 

ثلهعخ 

يُقفؼخ 

 9 اعل  

9 

يلٖ رٕظٛف انهٌٕ نزؾمٛك األْلاف انزؼهًٛٛخ 

نزؼهٛى  انًؾلكح ٔرٕظٛفّ فٙ انًٕالغ انزؼهًٛٙ

 انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب :

3.26 6.659 
ثلهعخ 

 يزٍٕطخ
 و3

16 

يلٖ اؽزٕاء انًٕالغ انزؼهًٛٙ ػهٗ انؤاثؾ 

انفبئمخ ٔأٍبنٛت انزظفؼ انًُبٍجخ نزؼهٛى انهغخ 

 انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب

3.15 6...1 
ثلهعخ 

 يزٍٕطخ
5 

11 

إعواء انًزبثؼخ ٔانزؾلٚش انًَزًو  يلٖ

نهًٕالغ انزؼهًٛٙ نزؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو 

 انُبؽمٍٛ ثٓب :

1.41 6.639 

ثلهعخ 

يُقفؼخ 

 11 اعل  

12 

يلٖ رؾمٛك االيبٌ نهًٕالغ انزؼهًٛٙ نزؼهٛى 

 34..6 3.16 انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب

ثلهعخ 

 6 يزٍٕطخ

 ثلهعخ يزٍٕطخ 6.564 ...2 ٔاألثؼبكانًزٍٕؾ انكهٙ نغًٛغ انًؼبٚٛو 

 (.5.66* كهعخ انًزٍٕؾ انؾَبثٙ يٍ )
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ل تروني عف يير التربوية والفنية للتعليـ ا  يتع  مف الادوؿ السكبؽ اف اميع )المعك
بعد لمواقع ا نترنت لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك( تتوادر بدراة متوسطة،  يث بلغ 

(، وإلو 4811مف  1877متوسط موادقتهـ علب دراة توادر إلذع اميع إلذع المعكيير )
(، والتي 2831-1850المتوسط الذي يقع دي الفية الثكلثة مف ديكت المقيكس ال مكسي مف )

 8الب ثاف دراة توادر إلذع المعكيير تشير إلب )بدراة متوسطة( دي اداة  توع 
 مك يتع  اف إلنكؾ تبكيف دي دراة توادر إلذع المعكيير، بمتوسطكت موادقة تراو ت 

(، وإلي متوسطكت تقع دي الفية )األولب والثكنية والثكلثة والرابعة(، 2886إلب  0830بيف )
ن و دراة  الب ثع  اف  يكر دراة موادقة ادراد عينة مف ديكت المقيكس ال مكسي والتي تو 

 توادر إلذع المعكيير تشير إلب )ال تتوادر/ بدراة ععيفة/ بدراة متوسطة/ بدراة مرتفعة(8
والتي تمثلت دي المعيكر الرابع وإلو )مدى ت ديد   كنت ا ثر إلذع المعكيير توادرًا

اللغة العربية لغير النكطقيف بهك:(، دي الم توى التعليمي وت ميمه بكلموقع التعليمي لتعليـ 
 (28868المرتبة )األولب( بمتوسط موادقة مقدارع )

تمثلت دي المعيكر ال كدي عشر وإلو )مدى إاراء   يف اف اقؿ إلذع المعكيير توادرًا دي
المتكبعة والت ديث المستمر للمواقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك(، دي 

 (08308المرتبة )ال كدية عشر واأل يرة( بمتوسط موادقة مقدارع )
ن و  ب ثالداللة إ  كيية دي  راء عينة  إاكبة السؤاؿ الثكلث: إلؿ يواد درؽ ذو

دراة توادر المعكيير التربوية والفنية للتعليـ االل تروني عف بعد لمواقع ا نترنت لتعليـ اللغة 
 العربية لغير النكطقيف بك تالؼ متغير النوع؟

ن ػو  الب ػثللتعرؼ علب مك إذا  كنت إلنكلػؾ دػروؽ ذات داللػة إ  ػكيية دػي  راء عينػة 
ل ترونػي عػف بعػد لمواقػع ا نترنػت لتعلػيـ اللغػة لتعلػيـ ا  يير التربوية والفنية لدراة توادر المعك

-Mannالعربيػػة لغيػػر النػػكطقيف بػػك تالؼ متغيػػر النػػوع اسػػت دـ البك ػػث ا تبػػكر مػػكف ويتنػػي )
Whitneyيتع  مف  الؿ الادوؿ التكلي: ( وذلؾ  مك 
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 ( 19علٔل )

َؾٕ  انجؾشػُٛخ ( نهفؤق ثٍٛ يزٍٕطبد اٍزغبثبد Mann-Whitney) يبٌ ٔٚزَُٙزبئظ افزجبه 

 يؾبٔهْب ثبفزالف يزغٛو انُٕع

 انؼلك انُٕع انجؾشيؾبٔه 
يزٍٕؾ 

 انورت

يغًٕع 

 انورت

لًٛخ 

يبٌ 

ٔٚزُٙ 

(U) 

لًٛخ 

(Z)  ٖٕيَز

 انلالنخ

يلٖ رٕفو انًؼهٕيبد انًوعؼٛخ ػٍ انًٕلغ 

 انزؼهًٛٙ

 33.66 255.56 .15.9 16 مكو

  

-

2.329 

  

6.626* 

 69.56 2... 9 أَضٗ كانخ 

 يلٖ رؾلٚل االْلاف نهًٕلغ انزؼهًٛٙ

 56.. 269.66 1..16 16 مكو

  

-

3..3. 

  

6.666* 

  كانخ 
 56.66 6.22 9 أَضٗ

 يلٖ رؾلٚل ٔظبئف انًٕلغ انزؼهًٛٙ

 56..1 66..24 15.44 16 مكو

  

-

3.224 

  

6.661* 

 66... .6.. 9 أَضٗ  كانخ 

رؾلٚل انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ ٔرظًًّٛ ثبنًٕلغ  يلٖ

 انزؼهًٛٙ

 11.56 2.2.56 63..1 16 مكو

  

-

3.613 

  

6.666* 

 52.56 3..5 9 أَضٗ  كانخ 

يلٖ يواػبح انًٕالغ انزؼهًٛٛخ فظبئض 

 انًَزفٛلٍٚ يُّ

 33.56 261.56 16.34 16 مكو

  

-

2.314 

  

6.621* 

 63.56 66.. 9 أَضٗ  كانخ 

يلٖ رملٚى انُض انزؼهًٛٙ ثشكم عٛل ٔرٕظٛفّ فٙ 

انًٕالغ انزؼهًٛٙ ٚزُبٍت يغ رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ 

 نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب

 14.56 56..26 ...16 16 مكو

  

-

3.434 

  

6.661* 

 56.56 .6.2 9 أَضٗ  كانخ 

رملٚى انوٍٕو ٔانظٕه انضبثزخ انًلػًخ نؼًهٛخ  يلٖ

انزؼهٛى ٔرٕظٛفٓب فٙ انًٕلغ انزؼهًٛٙ رزُبٍت يغ 

 رؼهٛى انهغخ انؼوثٛخ نغٛو انُبؽمٍٛ ثٓب

 12.66 246.56 15.41 16 مكو

  

-

3.536 

  

6.666* 

 كانخ 

  
 56... 2... 9 أَضٗ

رٕفو انوٍٕو ٔانظٕه انًزؾوكخ ٔصٛمخ انظهخ  يلٖ

 ثًٕػٕع انزؼهى ٔرٕظٛفٓب فٙ انًٕالغ انزؼهًٛٙ

 14.66 265.56 16.59 16 مكو

  

-

3.3.9 

  

6.661* 

 59.56 6.61 9 أَضٗ  كانخ 

يلٖ رٕظٛف انهٌٕ نزؾمٛك األْلاف انزؼهًٛٛخ 

 انًؾلكح ٔرٕظٛفّ فٙ انًٕالغ انزؼهًٛٙ

 33.56 66..26 5..16 16 مكو

  

-

2.266 

  

6.623* 

 66..5 6.33 9 أَضٗ  كانخ 

يلٖ اؽزٕاء انًٕالغ انزؼهًٛٙ ػهٗ انؤاثؾ انفبئمخ 

 ٔأٍبنٛت انزظفؼ انًُبٍجخ

 24.66 266.66 16.63 16 مكو

  

-

2..69 

  

6.665* 

 59.66 6.56 9 أَضٗ  كانخ 

يلٖ إعواء انًزبثؼخ ٔانزؾلٚش انًَزًو نهًٕالغ 

 انزؼهًٛٙ

 3.56 246.56 15.41 16 مكو

 

-

3...9 

 

6.666* 

 كانخ 
 56... 2... 9 أَضٗ

 يلٖ رؾمٛك االيبٌ نهًٕالغ انزؼهًٛٙ

 33.66 256.66 16.66 16 مكو

  

-

2.329 

  

6.626* 

 69.66 .6.. 9 أَضٗ  كانخ 

- 56.. 2.6.56 .2..1 16 مكو انلهعخ انكهٛخ نغًٛغ انًؼبٚٛو ٔاألثؼبك

3..3. 

6.666* 

 56..4 5.39 9 أَضٗ كانخ 

 ( فألم.6.65* فؤق كانخ ػُل يَزٕٖ كالنخ )
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يتع  مف  الؿ الادوؿ السكبؽ واود دروؽ ذات داللة إ  كيية عند مستوى داللة 
المعكيير  اميعمف ا نكث ن و ) الب ثمف الذ ور وادراد عينة  الب ث( دي  راء عينة 1814)

التربوية والفنية للتعليـ االل تروني عف بعد لمواقع ا نترنت لتعليـ اللغة العربية لغير 
 مف الذ ور8 الب ثالنكطقيف( ل كل  ادراد عينة 

مواقع ا نترنت لتعليـ اللغة العربية  إاكبة السؤاؿ الرابع: مك الت ور المقترح  لتقويـ  
 لغير النكطقيف بهك دي عوء المعكيير التربوية والفنية للتعليـ االل تروني عف بعد؟

 اإلداؼ الت ور المقترح:  
 يم ف ت ديد اإلداؼ الت ور المقترح ديمك يلي:

لتقويـ مواقع ا نترنت لتعليـ اللغة العربية لغير  التربوية التعرؼ علب المعكيير 08
 8ل تروني عف بعديير التربوية والفنية للتعليـ ا  النكطقيف بهك دي عوء المعك

لتقويـ مواقع ا نترنت لتعليـ اللغة العربية لغير  التعرؼ علب المعكيير التربوية 18
 8ل تروني عف بعديير التربوية والفنية للتعليـ ا  النكطقيف بهك دي عوء المعك

طالب إل ترونية مطورة تتمكشي مع التقدـ العلمي، وتلبي ا تيكاكت  تقديـ مواقع 28
 8اللغة العربية لغير النكطقيف بهك

 أيمية التصور املكرتح: 

 تتع  اإلمية الت ور المقترح مف  الؿ:   
يػؤإللهـ ممػك اللغػة العربيػة لغيػر النػكطقيف بهػك  طػالب قد يسهـ دي ردع مستوي اودة  08

 للمنكدسة بفكعلية دي سوؽ العمؿ8
قد يسهـ دػي تهييػة مؤسسػكت التعلػيـ لموااهػة ا تيكاػكت الطلبػة المتزايػدة والمتغيػرة،  18

 والمسكإلمة دي االنتقكؿ إلي بيية تعلـ ادتراعية تتسـ بكلمرونة والفكعلية8
اػكؿ موا بػة التطػورات الت نولوايػة ال ديثػة،  يػث ينبغػي مسػكيرة تلػؾ التطػورات دػي م 28

 تقنية المعلومكت واالستفكدة منهك دي  دمة العملية التعليمية8
ب فػكءة دػي  تعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهكمواقع إنترنت تعليمية ت دـ توظيؼ   38

 العملية التعليمية8
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 التصور املكرتح: ةعايري تطبيل

لتعليـ اللغة العربية لغير : ياب اف تودر المعلومكت المراعية عف المواقع التعليمي اوالً 
 النكطقيف بهك8

 : ياب ت ديد االإلداؼ للموقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك8ثكنًيك
 : ياب ت ديد وظكيؼ الموقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك8ثكلثًك
عليمػػي لتعلػػيـ اللغػػة العربيػػة لغيػػر : ياػػب ت ديػػد الم تػػوى التعليمػػي وت ػػميمه بػػكلموقع الترابًعػػك

 النكطقيف بهك8
 : ياب اف يراعي المواقع التعليمية   كيص المستفيديف منه8 كمًسك
: ياب تقدـ النص التعليمي بش ؿ ايد وتوظيفه دي المواقع التعليمي يتنكسػب مػع تعلػيـ سكدًسك

 اللغة العربية لغير النكطقيف بهك8
لثكبتػػػة المدعمػػة لعمليػػة التعلػػيـ وتوظيفهػػك دػػي المواقػػػع : ياػػب تقػػدـ الرسػػـو وال ػػور اسػػكبًعك

 التعليمي تتنكسب مع تعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك8
: ياب تودر الرسـو وال ور المت ر ة وثيقة ال لة بموعوع التعلـ وتوظيفهػك دػي المواقػع ثكمًنك

 التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك8
وظؼ اللػوف لت قيػؽ األإلػداؼ التعليميػة الم ػددة وتوظيفػه دػي المواقػع التعليمػي : ياب تتكسًعك

 لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك8
: ياػػب اف ي تػػوي المواقػػع التعليمػػي علػػب الػػروابط الفكيقػػة واسػػكليب الت ػػف  المنكسػػبة عكشػػرًا

 لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك8
لمتكبعػة والت ػديث المسػتمر للمواقػع التعليمػي لتعلػيـ اللغػة العربيػة ال كدي عشر: ياػب إاػراء ا
 لغير النكطقيف بهك8

 مكف للمواقع التعليمي لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك8الثكني عشر: ياب ت قيؽ األ
 

 :املكرتسة التوصيات والبشوخ

 : التوصيات:اوًلأ

 يو ي البك ث بك تي:  ب ثدي عوء نتكيل ال
نتكج مواقع  مراعكة المعكيير التربوية والفنية التي تو ؿ إليهك الب ث ال كلي عند ت ميـ وا 

 تعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك8
االإلتمكـ بكست داـ نظـ إدارة الم توى ا ل تروني  دارة مواقع تعليـ اللغة العربية للنكطقيف 

 بغيرإلك8  
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نتكج المواقع عقد دورات تدريبية لمت   ي اللغة ا لعربية لتنمية مهكراتهـ دي ت ميـ وا 
 ونشرإلك عبر االنترنت، لت وف متك ة للطالب دي اي وقت8 ةا ل تروني

تودير ادوات التفكعؿ والتوا ؿ بمواقع تعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك  لزيكدة تفكعؿ مع 
 بععهـ البعض دي دراسة المقررات التعليمية8 

ع التعليمية لديهـ إلد اللغة العربية لغير النكطقيف بهك علب إدراج بعض المواق ث معلمي ومعك
 ثرايية لتعلـ الطالب8واعلهك وسيلة إ

الب ث دي ت ديد المش الت التي تقلؿ مف التزاـ مواقع تعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك 
نتكج المواقع8  بكلمعكيير التربوية والفنية عند ت ميـ وا 

 : البشوخ املكرتسة : اثانًي

 ال كلي يقترح البك ث إاراء الموعوعكت الب ثية التكلية:  ب ثدي عوء نتكيل ال
دكعلية ت ميـ موقع إل تروني لتعليـ اللغة العربية لغير النكطقيف بهك لتنمية المهكرات اللغوية 

 8لدى الطالب
ال تكبة التعبيرية لدى  دكعلية ت ميـ موقع إل تروني عبر األاهزة اللو ية لتنمية مهكرات

 8طالب اللغة العربية لغير النكطقيف بهك
 يلطالب ذو  مفكإليـ اللغويال دي تنمية األنشطة التفكعلية عبر األاهزة اللو ية توظيؼدكعلية 

 اال تيكاكت ال ك ة8 
لطالب  الن ويةلتنمية مهكرات  األنشطة التفكعلية القكيمة علب استراتياية التلعيب توظيؼ اثر

 8معكإلد تعليـ اللغة العربية للنكطقيف بغيرإلك
 لمػدارس المر لػة الثكنويػة دي عػوء المعػكيير التربويػة والفنيػة  التعليميةا نترنت تطوير مواقع 

 مف واهة نظر المستفيديف8 بامهورية م ر العربية
إدارة المواقع ا ل ترونية لتعليـ اللغة العربية لغيػر النػكطقيف بهػك دػي عػوء  دراسة تقويمية لنظـ

 معكيير اودة التعلـ ا ل ترونية8
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 قائمة املرادع:
 العربية: املرادع

 ، المنصورة ، دار الوفاء . تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم(. 1002إسماعٌل، الغرٌب زاهر )

معايير مقترحة لتقييم المواقع التعليمية عبر الشبكة (. 1020، عوض حسٌن محمد. )التودري
 . كلٌة التربٌة، جامعة أسٌوط.العالمية للمعلومات

(. تقوٌم برمجٌات تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها وتصور مقترح لها 1002عٌد، اٌمن بكري. )
 .23، جامعة عٌم شمس، ع القراءة والمعرفةمجلة فً ضوء معاٌٌر الجودة التكنولوجٌة، 

(. استخدامات الحاسب واإلنترنت فً اإلرشاد المدرسً واتجاهات 1022الجهنً، علً بن حسن. )
، كلٌة التربٌة. جامعة طٌبة. المدٌنة رسالة دكتوراه غير منشورةالمرشدٌن والطالب نحوها. 

 المنورة.

تطوٌر مركز رعاٌة الموهوبٌن عبر شبكة االنترنت  (.1020حجازي، طارق عبد المنعم عبد الفتاح )
رسالة دكتوراه غير فً ضوء معاٌٌر تكنولوجٌا التعلٌم واحتٌاجات الطالب الموهوبٌن، 

 كلٌة التربٌة، جامعة حلوان. منشورة،

فً اكساب  1.0(. اثر موقع تدرٌبً قائم على تقنٌات وٌب 1022حمودة، عمرو حمودة عبد الحمٌد )
ماجستير غير  رسالةطالب الدبلوم العامة فً التربٌة مهارات تصمٌم المواقع التعلٌمٌة، 

 ، معهد الدراسات والبحوث التربوٌة، جامعة القاهرة.منشورة

طرٌقتً التعلم بالوسائط المتعددة التفاعلٌة والتعلم اإللكترونً (. أثر 1002خلٌفة، زٌنب محمد حسن. )
التشاركً عبر اإلنترنت فً إكساب مهارات استخدام أجهزة العروض الضوئٌة للطالبات 

مؤتمر تكنولوجيا التربية المنتسبات بكلٌة التربٌة للبنات جامعة الملك فٌصل باألحساء. 
 .1002 أغسطس 23-22، ٌومً وتعليم الطفل العربي

(. قائمة معاٌٌر جودة التعلٌم االلكترونً لتصمٌم المقررات االلكترونٌة 1002خلٌل، حنان حسن على )
 ، كلٌة التربٌة، جامعة المنصورة.رسالة ماجستير غير منشورةعبر شبكة االنترنت، 

م اإللكترونً (. بناء مقٌاس لتقٌٌم مواقع التعل1002المشاعلة، مجدي سلٌمان. )الخوالدة، ناصر أحمد؛ و
، عمادة البحث العلمً، دراسات العلوم التربوية فً مبحث التربٌة اإلسالمٌة للمرحلة الثانوٌة.

 .230 -220(، ص ص 2(، ع )23الجامعة األردنٌة، المجلد )

(. المعاٌٌر التربوٌة لتقوٌم جودة المواقع التعلٌمٌة وتطبٌقها 1002السٌد، مصطفى عبد الرحمن طه. )
(، ع 3، جامعة األزهر، الجزء )مجلة كلية التربيةعلى بعض مواقع تكنولوجٌا التعلٌم. 

 .222 -253، 1002(، دٌسمبر 232)
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لبناء موقع تعلٌمً على شبكة االنترنت، (. المعاٌٌر التربوٌة لبناء موقع 1022شحاتة، نشوى رفعت )
. متاحة على الموقع 1022(، 2مجلة التعلٌم االلكترونً، العدد )

http://emag.mans.edu.eg/index.php 

(. تصمٌم موقع تعلٌمً 1022الشرع، رٌاض فاخر حمٌد، والجلبً، فائزة عبد القادر عبد الرازق. )
لرٌاضٌات واالتجاهات نحو االستخدام التعلٌمً على شبكة اإلنترنت وأثره فً تحصٌل مادة ا

. كلٌة كلية التربية األساسية مجلةلإلنترنت لدى طلبة قسم علوم الحاسبات بكلٌة التربٌة. 
 .215 -202(. ص 21التربٌة األساسٌة. الجامعة المستنصرٌة، العراق. ع)

تعلٌمٌة لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة ( : األسس الفنٌة والتربوٌة لتصمٌم المواقع ال 1005شعبان، إٌمان ) 
، كلٌة التربٌة، غير منشورةرسالة ماجستيرعلً الشبكة العالمٌة للمعلومات ) االنترنت ( ، 

 جامعة حلوان. 
مجلة جامعة (. معاٌٌر تصمٌم مواقع المدارس العربٌة على شبكة اإلنترنت. 1002شقور، علً. )

 .221 – 240(. 2) 12لد المج النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(،

( فعالٌة برنامج مقترح فً ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة والمدخل 1004طلبة، عبد العزٌز عبدالحمٌد )
المنظومً لتطوٌر التعلٌم علً تنمٌة وعً الطالب المعلمٌن بمتطلبات توظٌف تكنولوجٌا 

لتكنولوجيا التعليم  المؤتمر العلمي السنوي العاشر للجمعية المصريةالتعلٌم اإللكترونً، 
 فبراٌر.  22-24، باالشتراك مع كلية البنات جامعة عين شمس

تطوٌر بنٌة المواقع التعلٌمٌة على شبكة اإلنترنت فً ضوء نموذج مقترح ( : 1005)منى عبدالمنعم، 
 ، كلٌة التربٌة، جامعة حلوان. غير منشورةماجستيررسالة ، إلدارة الجودة الشاملة

 ( القاهرة، دار الفكر العربً.1، )طتكنولوجيا التعليم اإللكتروني(. 1023)عزمً، نبٌل جاد 

(. تطوٌر أداة لتقٌٌم مواقع التعلم اإللكترونً على شبكة اإلنترنت وفقا 1022العواد، بسمة علً )
، قسم وسائل رسالة ماجستير غير منشورةلمعاٌٌر التصمٌم التعلٌمً للمواقع التعلٌمٌة. 

 ٌم، كلٌات الشرق العربً للدراسات العلٌا.وتكنولوجٌا التعل

(. تقوٌم بعض مواقع العلوم فً اإلنترنت وإمكانٌة اإلفادة منها 1002الفاٌدي، زهور بنت حجٌج عٌد. )
 رسالة ماجستير غير منشورة،فً تدرٌس العلوم للمرحلة الثانوٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة. 

 كلٌة التربٌة للبنات، جامعة طٌبة.

(. تطوٌر بنٌة المواقع التعلٌمٌة على شبكة اإلنترنت فً ضوء 1005د، منى عبد المنعم حسٌن. )فرهو
، قسم تكنولوجٌا التعلٌم، كلٌة رسالة ماجستير غير منشورةنموذج مقترح إلدارة الجودة. 

 التربٌة، جامعة حلون: مصر.

الكترونٌة مقترحة لتدرٌب أخصائً تكنولوجٌا التعلٌم على  (. منظومة1002الفقى، ممدوح سالم محمد )
، رسالة دكتوراه غير منشورةمهارات تصمٌم بٌئات التعلم التفاعلٌة المعتمدة على االنترنت، 

 كلٌة التربٌة النوعٌة، جامعة عٌن شمس.
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 والفنٌة فً ضوء المعاٌٌر التربوٌة  التعلٌمٌةاإلنترنت تطوٌر مواقع (. 1024القحطانً، سوٌلم )
رسالة من وجهة نظر المستفٌدٌن،  بالمملكة العربٌة السعودٌة لمدارس المرحلة الثانوٌة

، قسم وسائل وتكنولوجٌا التعلٌم، كلٌات الشرق العربً للدراسات ماجستير غير منشورة
 العلٌا.

ها (. مواصفات صفحة وٌب تعلٌمٌة وأثر1003محمد، هناء رزق؛ و الدسوقً، وفاء صالح الدٌن. )
، المجلد الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمعلى اكتساب الطالب مهارات تصمٌمها". 

 .24 -24، ص ص 1002(، الكتاب السنوي 22)

األسس : التعليم اإللكتروني(. 1004الموسى، عبد هللا عبد العزٌز والمبارك، أحمد عبد العزٌز. )
 ، الرٌاض، مطابع الحمٌضً.والتطبيقات

غير دكتوراه رسالة  (: تقوٌم المناهج التعلٌمٌة المحوسبة على الشبكة باألردن،1005نمر، وفاء )
 الدراسات التربوٌة، جامعة القاهرة . ، معهدمنشورة

، القاهرة، الدار المصرٌة التعليم االلكتروني عبر شبكة االنترنت(. 1004الهادي، محمد محمد )
 اللبنانٌة.

. القاهرة: المناهج: أسبابه، أسسه، أساليبه، خطواته، معوقاته تطوير(. 1000الوكٌل، حلمً أحمد )
 دار الفكر العربً.
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