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  تعلیمينترنت إتقییم موقع 

  مفتش الحوسبة في المدارس العربیة - نمر بیاعة. د

  حیفا –ورئیس قسم الحاسوب في الكلیة األكادیمیة العربیة للتربیة في إسرائیل 

  جامعة حیفا ،صاحبة لقب ثاني في مجال دمج الحاسوب في التربیة والتعلیم - ھنادي میعاري شحاده

2007-2006السنة التعلیمیة 

3.2.2007:  تاریخ التعدیل

!!

الكشف عن  نھدف من خاللھا مھمة خطوةعتبر ُت تعلیمينترنت إتقییم موقع  عملیةن إ

ریقة مناسبة ومفیدة طویره بطتو تحسینھ جلأنقاط القوة والضعف للموقع من 

: تعلیمينترنت إساسیة یمكن من خاللھا تقییم موقع أربعة معاییر أك لھنا  .لجمھوره

ساسیة تحوي المعاییر األ هھذ .وحیویة الموقع ،القیمة التربویة ،المضمون ،مالستعالا

للمعاییر األربعة وللمعاییر  فیما یلي وصف  .نھاعھمیة أال تقل  ةبداخلھا معاییر ثانوی

   .الثانویة التابعة لھا

  

  معیار االستعمال

 ھانجذابومدى  ،ھفی هتواجدفترة  ،لموقعل المستخدم استعمال بسھولةیختص ھذا المعیار 

: معاییر ثانویة ةست یضمو ،ھیلإ

لجمھور  بصورة واضحة الموقعذكر أھداف   :الھدف من الموقع

.فالمستخدمین المستھَد

لمحتویات الموقع مصنف جدول على صفحة البیت احتواء   :صفحة البیت

 ألنھا ُتعطي ،ھمیة صفحة البیتیجب االنتباه إلى أ . ةواضحو ةجیدبصورة 

.ول لدى المستخدم عن الموقعنطباع األاال

الموقعبین صفحات  قة التنقلطریح ولة ووضوسھ  :بحارإلا.  

 ى مد أي ،تصمیم صفحات الموقعتناسق وجمالیة   :الصفحاتتصمیم

.ونوعیة الخطوط ،لواناأل ،االنسجام بین خلفیة الصفحة

مولقطات األفال ،والصورة ،الصوتمتعددة كوسائط  استعمال  :المتعة  .

ولكن یجب عدم اإلثقال في ھذا االستخدام، كي ال ُنعیق عرض صفحات 
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في ساھم ت  ،للموضوع وسائط مناسبةستعمال الموقع، كذلك علینا االنتباه ال

.فھم الفكرة المطروحة نصیًا

في النصوص  واضحة، ومناسبة، وسھلة القراءةخطوط  استخدام :القراءة

  .المكتوبة في الموقع

  
  ونالمضممعیار 

یشمل و ،المعلومات المعروضة في الموقعو بقیمة المضمون ھذا المعیاریختص 

  :خمسة معاییر ثانویة

دة، ومنظمات المعلومات في الموقع على مراجع ُمعتَم ارتكاز :مرجعیة

وصاحبة مرجعیة في مجال المعلومات مسؤولة  اتجھموثوق فیھا، و

  .المعروضة

واستخالصات  حقائقلى ع تعتمد استخدام معلومات صحیحة ودقیقة :الدقة

 .ةمحترف ةمھنیعلمیة 

المعروضة لمعلومات بین اعالقة مباشرة وجود  :صلة بالموضوع

 .الموضوع المركزي للموقعو

بحیث تتعدى حد كمیة معلومات كافیة لنقل جوھر الفكرةتوفیر  :الكفایة ،

 . النقصان وال تصل إلى حد اإلفراط

المستھَدفلمعلومات مناسبة للجمھور ل ضعراستخدام طریقة  :مةءالمال  .

الحفاظ على مستوى تعقید وتركیب للمعلومات مناسب للمستخدمین،  كذلك

 .  بحیث ال یكون بسیط للغایة أو معقد بالنسبة لمستوى وقدرة جمھور الموقع

  
  

  القیمة التربویةمعیار 

والناتج النھائي  وقعفي الم الموجودة الفعالیات التعلیمیةبنجاعة  ھذا المعیار یختص

:ة معاییر ثانویةبعسیضم ، والمتعلم سیقوم ببنائھالذي 
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ھادفة تفتح أمام المتعلم آفاق ومعلومات فعالیات تعلیمیة  تزوید :فعالیات

 ن المتعلم من استعمال المعلوماتمّكُتي المجال المراد تدریسھ، وفجدیدة 

  .امة ومفیدةتعلمھا من أجل الحصول على إنتاجات ھالتي  الجدیدة

 واضحة كل فعالیة تعلیمیة یجب أن ترافقھا خطة للفعالیة  :الفعالیةخطة

 :ساسیةأعناصر  أربعةن تضم أعلى الخطة  .الفعالیة لموضوعومناسبة 

الجمھور ممیزات  استخدام الفعالیة،الھدف من وراء موضوع الفعالیة، 

.ملوطرق الع مراحل تنفیذ الفعالیةمن الفعالیة،  ستھدفالم

على الفعالیات أن تضم معلومات جاھزة وبطرق متنوعة،  :مصادر تعلیمیة

.  كما وعلیھا توجیھ المستخدم لمعلومات إضافیة في مصادر تعلیمیة متنوعة

و تخص موضوع الفعالیة من قبل مسؤول الفعالیة أمصادر یمكن تجھیز 

ستخدام تكمن أھمیة ا  .مصادر أخرى بأنفسھملبحث عن ل توجیھ المستخدمین

كثر في أبحار والتعمق اإل المصادر التعلیمیة بأنھا تمنح المستخدم فرصة

.الفعالیة موضوع

خبیر  المسؤول عن الفعالیة،مع تواصل فتح المجال أمام المستخدم لل :اتصال

ھذا التواصل ضروري لجعل .  مفي التعّللھ وزمالء  الفعالیة، موضوعفي 

االتصال  وسائلأھم   .ارة وفاعلیةالعملیة التعّلمیة أكثر نجاعة، إث

 .، والدردشةمنتدیاتال ،كترونيلبرید اإلال: المستخدمة

 ھمعملطرق تقییم متابعة مشاركة المستخدمین للفعالیة و :مرتدةتغذیة 

 ،ولاأل لھذا التقییم ھدفان مھمان؛. لیاتلفعاالتي تنشأ خالل تنفیذ ا ھمتاجاتنإو

ن أشعار المستخدم بإ ،والثاني عالیة،لمضامین الففحص مدى فھم المستخدم 

.ھمیة ویستحق المعالجة والتقییمه جدیر باألنجازإ

إرفاق جدول موجِّھ لتقییم تنفیذ كل فعالیة :جدول موجِّھ لتقییم الفعالیة  .

على الجدول الموجِّھ أن یكون سھًال وواضحًا لكي یحث المعلمین والتالمیذ 

 متوقع مستوىأدنى وأعلى  للمستخدمین یوضحھذا الموجِّھ .  على استخدامھ

 . لتنفیذ الفعالیة
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حل مشاكل  علىتساعد المستخدم توفیر وسائل مختلفة  :وسائل مساعدة

. خالل تنفیذ الفعالیاتوتعلیمیة یواجھا  كتابیة، ،تقنیة

  
  
  

  الحیویةمعیار 

على  قادرھ نأیعني  یويموقع ح  .دینامیكیة الموقعو بمدى حیویة ھذا المعیار یختص

خرج معلومات تنیة وبكل زفیر آدخل معلومات جدیدة وتفبكل شھیق  والحیاة، التنفس

:معیارین ثانویینھذا المعیاریضم . لمستخدمي الموقع ھمیةألم تعد ذات 

لى إو أ ھداخل الموقع ذات ةضافیإلى صفحات إالمستخدمین  ھیتوج :ارتباطات

.و فعالةاطات لم تعد ضروریة أب، وإلغاء ارتخرىأمواقع 

معلومات على إجراء تحدیثات وتعدیالت و ،دراج تجدیداتإ :وتحدیث تطویر

 والمضامین بالطبع، یجب مسح المعلومات.  بصورة دائمة الموقعومضامین 

 .لموقعلالتي لم تعد مناسبة 

یعتمد على  تعلیمي نترنتفي القسم التالي قمنا بتجھیز جدول موجِّھ لتقییم موقع إ

ي آخر المقال عملیة تجھیز عالمة ممیزة للموقع فكما ووصفنا .  هالمعاییر أعال

  .بحسب الجدول الموجِّھ تعلیميال
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  تعلیميموقع إنترنت جدول ُموجِّھ لتقییم 

)1- 0( ضعیف )3-2( متوسط )5-4( ممتاز   )30( االستعمال

أھداف  ذكرلم یتم 
للموقع

 مذكورة ولكن ھدافاأل
لیست واضحة

كورة مذالموقع  أھداف
 ةواضحبصورة 

لمستخدمیھ

  الھدف

ال یوجد جدول 
محتویات في صفحة 

البیت

صفحة البیت تضم 
 ھجدول محتویات ولكن

غیر منظم

صفحة البیت تضم 
جدول محتویات مصنف 

وواضحة بصورة جیدة

صفحة البیت

عملیة التنقل في الموقع 
.غیر واضحة

 ،في بعض الصفحات
المستخدم  ریشع

بالضیاع وال یعرف 
إلى االنتقال كیف یمكنھ 

خرى في صفحات ُأ
.الموقع

بین عملیة التنقل 
 واضحةصفحات الموقع 

 ،في كل صفحة  .وسھلة
ین ھو أالمستخدم یعلم 

ین یمكنھ ألى إموجود و
.التوجة

  بحار اإل

بین  انسجامال یوجد 
 ،خلفیة الصفحة

ونوعیة  ،لواناأل
.الخطوط

بعض  إجراء یمكن
التعدیالت لجعل 

 الصفحات أكثر جماًال
.وتناسقًا

 الصفحات مرتبة
 ناسقیوجد ت. وجمیلة

 ،األلوانبین استعمال 
 خلفیةوط، ونوعیة الخط

.الصفحة

الصفحات تصمیم 

استعمال  یوجدال 
 متعددة،لوسائط الل

 مالمستخدن أحیث 
خالل  بالملل یشعر

  .استخدام الموقع

یوجد استعمال قلیل 
ن أو أ المتعددة ائطلوسل

استعمالھا غیر مالئم 
، أو یعیق للموضوع

.عرض صفحات الموقع

 تنویع في استخدامیوجد 
 ،وسائط الصوت

، ولقطات الصورةو
ملفتة  األفالم بطریقة

مالئمة و ،للنظر
 علىساعد تو ،للموضوع

،  فھم النص المكتوب
ولكن ال تعیق عرض 

.صفحات الموقع

المتعة

من الصعب قراءة 
وى النص من خالل فح

  .الشاشة

یتطلب من المستخدم 
تدقیق جید بذل مجھود و

وذلك  تھ،في النص لقراء
 اتبسبب استعمال نوعی

  .غیر مناسبة وطخط

النص واضح وسھل 
  .القراءة

  القراءة
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  تكملة - تعلیميجدول ُموجِّھ لتقییم موقع إنترنت 

  )1- 0( ضعیف  )3-2( متوسط  )5-4( ممتاز  )25(المضمون 

المعلومات المعروضة   رجعیةم
كز على تفي الموقع تر

  .دةعتَممراجع ُم

المعلومات ترتكز على 
غیر  مراجع فردیة

   .معروفة

المعلومات ال ترتكز 
  .على مراجع

خدمة المعلومات المست  الدقة
صحیحة وال  في الموقع

  .خطاءوجد فیھا أت

بعض المعلومات غیر 
، وتوجد بعض صحیحة
   .األخطاء

یر من ھناك قسم كب
المعلومات غیر 

، وھناك العدید صحیح
  .من األخطاء

المعلومات الموجودة في   صلة بالموضوع
الموقع لھا صلة مباشرة 

  .بالموضوع

 المعلوماتبعض 
الموقع  المعروضة في

ال توجد لھا صلة 
  .لموضوعبا

 الالمعلومات معظم 
صلة لھا  توجد

  .بالموضوع

كمیة المعلومات في   الكفایة
وغیر  یةالموقع كاف

  .ُمفرطة

تقلیل /ھناك حاجة لزیادة
من كمیة المعلومات 

أجل تغطیة الموضوع 
   .بصورة مناسبة

ال یمكن الوصول الى 
الموضوع  جوھر
اإلفراط في بسبب 
 المعلوماتكمیة 

المعروضة أو عدم 
وجود معلومات 

  .كافیة

 ةضوعرمالمعلومات   مةءالمال
مستوى وب سلسةطریقة ب

للجمھور  ناسبم تعقید
  .ستھَدفالُم

دراج بعض إیجب 
ریقة ط علىالتعدیالت 

من  المعلومات عرض
أجل تبسیطھا أو 

تركیبھا بصورة أنسب 
   .الُمستھَدف لجمھورل

طریقة عرض 
معقدة أو المعلومات 

 بسیطة للغایة بالنسبة
  .ستھَدفالُم رلجمھول
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  تكملة - تعلیميجدول ُموجِّھ لتقییم موقع إنترنت 

  )0- 1( ضعیف  )2-3( متوسط  )5-4( ممتاز  )35(القیمة التربویة 

 تعلیمیة فعالیات توجد  فعالیات
على المتعلم  ُتعّرف ھادفة

وتحثھ  معلومات جدیدة
 على استعمالھا من أجل

  .مفیدةو ھامة نتاجاتإبناء 

تعلیمیة  توجد فعالیات
 ال تحوي ولكنھا

أو ال  معلومات جدیدة
بناء  تطلب من المتعلم

  .إنتاجات تفیده

 توجد فعالیات ال
  .في الموقع تعلیمیة

 فعالیة لكل خطة توجد  خطة الفعالیة
موضوع : تعلیمیة وتضم

الھدف من وراء الفعالیة، 
ممیزات  استخدام الفعالیة،

ف من ستھَدالجمھور الُم
الفعالیة، مراحل تنفیذ 
  .الفعالیة وطرق العمل

توجد خطط للفعالیات 
التعلیمیة ولكنھا ال تضم 

المطلوبة  كل المعلومات
  .في الخطة

ال توجد خطط 
للفعالیات التعلیمیة 

الموجودة في 
  .الموقع

تضم الفعالیات معلومات   مصادر تعلیمیة
جاھزة وبطرق متنوعة، 

ھ المستخدم توّجو
ت إضافیة في لمعلوما

  .مصادر تعلیمیة متنوعة

تضم الفعالیات معلومات 
معروضة لكنھا جاھزة و

بطریقة واحدة ووحیدة، 
المستخدم  ھوتوّج

ت إضافیة في لمعلوما
  .ُمحّددةمصادر تعلیمیة 

المعلومات 
معروضة بطریقة 
ضعیفة وال توّجھ 

المستخدم لمعلومات 
إضافیة في مصادر 

   .تعلیمیة

لتواصل  توجد إمكانیة  اتصال
  المستخدم مع المسؤول

خبیر في وعن الفعالیة، 
وزمالء  موضوع الفعالیة،

، من خالل مفي التعّللھ 
د اإللكتروني، البری

  .والمنتدیات، والدردشة

تواصل المستخدم  إمكانیة
مع األطراف األخرى 

مع  طومتوفرة فق ةمحدود
طرف واحد أو طرفین 

، من من بین الثالثة
خالل وسیلة اتصال 

  .واحدة

 إمكانیةوجد تال 
لتواصل المستخدم 
  .مع أطراف أخرى

توجد متابعة لمشاركة   مرتدة تغذیة
 ،فعالیةالفي المستخدمین 

وتقییم لطرق عملھم 
  .وإنتاجاتھم بشكل دائم

 ،توجد متابعة وتقییم
  .ولكن لیس بشكل دائم

ال توجد متابعة 
لمشاركة 

 الوالمستخدمین، 
  .ھمنتاجاتإلتقییم 

وجِّھ لتقییم جدول ُم
  الفعالیة

لتقییم  وجِّھُمیوجد جدول 
واضح  وھو الفعالیة

  .وسھل االستعمال

 ھولكن وجِّھُمیوجد جدول 
لیس واضحًا وصعب 

  .االستعمال

ال یوجد جدول 
  .لتقییم الفعالیة وجِّھُم

للمساعدة  لتوفر وسائت  وسائل مساعدة
حل مشاكل  علىتساعد 
  .كتابیة، وتعلیمیةوتقنیة، 

وسائل المساعدة 
المتوفرة في الموقع 
  .محدودة وغیر وافیة

 ائلوس ال توجد
للمساعدة في 

  .الموقع
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  تكملة - تعلیميموقع إنترنت  جدول ُموجِّھ لتقییم

  )0- 1( ضعیف  )2-3( متوسط  )5-4( ممتاز  )10(الحیویة 

 فعالةاالرتباطات   ارتباطات
وضروریة لمستخدم 

  .الموقع

لیست  بعض االرتباطات
 ضروریةغیر فعالة أو 

  .لمستخدم الموقع

ھناك العدید من 
 الغیراالرتباطات 

أو الغیر  ،فعالة
لمستخدم  ضروریة

  .الموقع

، ریالموقع في حالة تطو  وتحدیث تطویر
  .دائم تعدیل، وتحدیثو

 ریالتطوعملیة 
لیست   ثوالتحدی

  .بصورة دائمة

أو  الموقع لم یطور
  .فترة طویلة ذنم ُیَحّدث

  
  
 المناسبةفي الخالیا لكل المعاییر الثانویة المات بإدخال ع نقوم ،تعلیميموقع تقییم ل

عند جمع عالمات  ).في الحد األعلى 5ألدنى و في الحد ا 0كل عالمة تتراوح بین (

للحصول على .  معیارلھذا النحصل على عالمة  المعاییر الثانویة لكل معیار أساسي

، نجمع عالمات المعاییر 100، تصل في الحد األعلى إلى عالمة ممیزة للموقع

فیھا، ت مالحظا وإضافةفي الجدول توسیع الخالیا  ُیحّبذ ،ذلكباإلضافة ل.  األساسیة

كي یستفید منھ خالل ل ،الموقع للمسؤول عن تطویرتوضیح تقییمنا وذلك من أجل 

  .ھتحسینو بتحدیثھ قیامھ

  


