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فعالية برناهج قائن على استخذام هقاطع 
اليوتيوب يف حتسني اجتاهات الطالب 
العاديني حنو دهج املعاقني فكريا يف 

 املذارس العادية.
 أستاذ التخبية الخاصة السداعج -الديج يحيى دمحم

 جامعة السجسعة –قدم التخبية الخاصة 
sayedyehia73@yahoo.com 

الى معخفة مجى فعالية استخجام  الحالية الجراسة تيجف: امللخص
بخنامج قائع عمى مقاشع اليػتيػب في تحديغ اتجاىات الصالب 

 الحالي البحث استخجم العادييغ الدمبية نحػ دمج السعاقيغ فكخيا،
مغ فخوض البحث، اشتسمت عيشة البحث  لمتحقق التجخيبيالسشيج 

سعج بغ زيج  مجرسةمغ الصالب العادييغ  مغ شالب  (100)عمى 
 بيا والتي السجسعة بسحافطة الجمج بخامجوىي مغ ضسغ  االبتجائية

( 11 –9في الفئة العسخية مغ) فكخيا السعاقيغ لمتالميح ممحقة فرػل
 الزبط،وىي أدوات  األدواتعاما، واستخجم الباحث نػعيغ مغ 

 .القياس وأدوات
أبخز الشتائج ىػ التأكج مغ مجى فعالية استخجام وسيمة إعالمية  وعغ

تكشػلػجية مدتحجثة مػجية مثل مقاشع اليػتيػب في تحديغ 
اتجاىات الصالب العادييغ والسجمج معيع شالب ذوي إعاقة فكخية 
بالسجرسة العادية بيجف تحديغ اتجاىاتيع الدمبية تجاه أقخانيع 

 السعاقيغ فكخيا.  
 : اليػتيػب، االتجاىات، االعاقة.لسفتاحيةالكمسات ا

 

The effectiveness of a program 

based on the use of YouTube clips 

in improving the attitudes of 

ordinary students towards the 

integration of intellectually 

disabled in regular schools. 
Asayed Yehia Mohammed 

Assistant Prof - Special Education   

Department of Special Education- Majmaah 

University 

sayedyehia73@yahoo.com  Abstract: The present study aims at determining 

the effectiveness of using a program based on 

YouTube clips to improve the negative attitudes of 

ordinary students towards the integration of the 

mentally handicapped. The current research used 

the experimental method to verify the research 

hypotheses. The sample included 100 students from 

the Saad bin Zaid School The first of these was the 

integration program in Al-Majmaa Governorate, 

which includes classes for students with intellectual 

disabilities in the age group (9-11 years). The 

researcher used two types of tools: control tools 

and measuring instruments. 

 The most important results are to ensure the 

effectiveness of using an innovative technological 

media tool such as YouTube clips to improve the 

attitudes of ordinary students and students with 

intellectual disabilities in the regular school in 

order to improve their negative attitudes towards 

their intellectually disabled peers. 

Keywords:Youtube, Attitudes, Disability. 

 مقـــجمة
ت نحػ اباالتجاى تيتعالجراسات التي  تتعجد

 كثختعتبخ مغ أ حيثذوي االحتياجات الخاصة 
ت ااالتجاى ليحه لسا اإلعاقة،الجراسات انتذارا في مجال 

 السجتسع،عمى مكانة ودور ىحه الفئات في  تأثيخ مغ
في تقجم  الخئيدي العائقاالتجاىات الدمبية تعج  أن حيث

ذوي االحتياجات الخاصة نحػ االنجماج في السجتسع 
يع زمام السبادرة لخجمة أوضاعيع والجفاع عغ كوامتال

 .حقػقيع
وسائل اإلعالم دورا  فيوالػقت الحي تمعب  في

ميسا في التأثيخ عمى صػرة ذوي االحتياجات الخاصة 

األدبيات العمسية التي  تعكذ حيث السجتسع،لجى أفخاد 
ثيخ مغ السجتسعات أن كأجخيت عمى وسائل اإلعالم في 

ىحه الرػرة لحوي االحتياجات الخاصة تطل نسصية تتدع 
بالدمبية وترب ضج مرمحة فئات السعاقيغ ومؤسدات 

دراسات االتجاىات  ومعطع الجول،اإلعاقة في تمظ 
 في عادييغال الصالبتتشاول شخائح مغ السجتسع غيخ 

لسعخفة اتجاىات ىحه  الجمج فييا يتع التي السجارس
  [1].الذخائح نحػ ذوي االحتياجات الخاصة

تعج وسائل اإلعالم في أي مجتسع ىي  كسا
  والسعمػماتالسدؤولة عغ صياغة ونذخ وتػزيع األخبار 

واألفكار واآلراء، وبالتالي تربح مغ أىع الػسائل الفاعمة 
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في أي مجتسع لتغييخ القيع واالتجاىات ولتعديد أي 
سمػك إيجابي وتكخيدو، وتيسير أي سمػك سمبي في 

 .[2] السجتسعنفذ 
فػسائل اإلعالم يسكغ أن تقػم بتػعية أفخاد 
السجتسع بحاالت اإلعاقة السختمفة وكيفية التعامل مع 

يديل عسمية دمج الصالب السعاقيغ فكخيا  مساأصحابيا 
رس العادية عغ شخيق بث الخسائل إلي جسيػر في السجا

واسع عبخ الكتب والرحف واإلذاعة والتميفديػن والديشسا 
والسدخح واإلنتخنت، بحيث تحسل ىحه الػسائل في 
رسائميا مزاميغ تدتيجف اإلرشاد الجساعي وغخس القيع 
الجيشية التي تحث عمي البخ واإلحدان إلي ىحه الفئة، 

 ىيع، وحث أفخاد السجتسع كمو عموالتخويج ألىسية رعايت
 ذلظ .

البحث  اىح ىومغ ىحا السشصمق، فقج رأ
بزخورة االستفادة مغ  وسائل االعالم الججيجة والتي 

في تحديغ اتجاىات  ودورىا اليػتيػبتتسثل في مقاشع 
الصالب العادييغ الدمبية نحػ دمج السعاقيغ فكخيا  في 

  .السجارس العادية
 : البحث مذكمة

تدال تجخبة دمج السعاقيغ مع العادييغ في  ال
الشطام السجرسي كاتجاه تخبػي في مجتسعاتشا العخبية 

إلى السديج مغ الجيػد حيث ترادفو العجيج مغ  تحتاج
الدمبية لمصالب  االتجاىاتالعقبات التي مغ أىسيا 

العادييغ نحػ أقخانيع السعاقيغ السجمجيغ معيع وىػ ما 
ث والجراسات العجيجة في ذلظ أكجتو العجيج مغ البحػ 

، حيث تػصمت تمظ الجراسات إلى أن الصالب السجال
العادييغ يخفزػن فكخة وجػد األشفال السعاقيغ فكخيا 

 . سمبية نحػىعمعيع بالسجرسة وأن لجييع اتجاىات 
لسا تذيخ لو أيزا العجيج مغ الجراسات  ووفقا

، Abdelkader [3]، مثل عبج القادر والبحػث
مغ العالقة بيغ   ،وغيخىا Alhazimi  [4] والحازمي

واالتجاه نحػ دمج  لإلعاقةتشاول وسائل االعالم 
حيث تػصمت العجيج مغ الشتائج الي وجػد  ،السعاقيغ

عالقة دالة احرائية بيغ شخيقة تشاول وسائل االعالم 
، نحػ دمج السعاقيغ العادييغصالب الواتجاىات  لإلعاقة

عالم دورا  ىاما  في تػعية أفخاد تمعب وسائل اإل حيث
 العادية السجارس في فكخيا السعاقيغ دمج نحػالسجتسع 

 أو السجالت،الرحف و  مغ خالل وسائميا الستعجدة عبخ
، ومع انتذار استخجام اليػتيػب كأحج اإلذاعة والتميفديػن 

أساليب اإلعالم الججيج  في السسمكة العخبية الدعػدية 
ديع بذكل إيجابي في يحيث ، السجتسعبيغ كافة شخائح 

التػعية بسذكالت اإلعاقة وأسبابيا مسا يديل عسمية 
والتي  يالحال البحثمغ ىشا ضيخت مذكمة و  .الجمج

 :التالية  الثالث تيسكغ صياغتيا في التداؤال
 متػسصي بيغ إحرائية داللة ذات فخوق  تػجج ىل-1

 الصالب اتجاىات في التجخيبية السجسػعة درجات رتب
 لرالح البخنامج تصبيق وبعج قبل الجمج نحػ العادييغ
 ؟ البعجي القياس

 متػسصي بيغ إحرائية داللة ذات فخوق  تػجج ىل  -2
 في والزابصة التجخيبية السجسػعتيغ درجات رتب

 تصبيق بعج الجمج نحػ العادييغ الصالب اتجاىات
 ؟   التجخيبية السجسػعة لرالح البخنامج

تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي  ىل  -3
رتب درجات السجسػعة التجخيبية في اتجاىات الصالب 

)بعج  يالعادييغ نحػ الجمج في القياسيغ البعجي والتتبع
 ؟خة مغ انتياء تصبيق البخنامج( مخور فت
 البحث  أىسية

ػفخه مغ يفيسا يسكغ أن  لمبحث ةتسثل األىسية الشطخيت
الزػء عمى أشكال  وإلقاءمعمػمات وبيانات نطخية 
.   فكخيا السعاقيغ دمج قزيةواستخاتيجيات مختمفة في 

تتسثل األىسية التصبيقية في الكذف عغ مجى فعالية  كسا
 تحديغ في اليػتيػب مقاشع استخجام عمى قائعبخنامج 
 بسا فكخيا السعاقيغ دمج نحػ العادييغ الصالب اتجاىات

 .استسخار تأثيخاتو اإليجابية في عمييع كذيشع
 البحث  أىجاف
معخفة مجى فعالية استخجام  إلىالبحث الحالي  يدعى



 
 
 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

5 
  

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2017 December   Vol.3 No 12 

 اتجاىاتبخنامج قائع عمى مقاشع اليػتيػب في تشسية 
 الصالب العادييغ اإليجابية نحػ دمج السعاقيغ فكخيا . 

 الشظخي والبحهث الدابقة  اإلطار
 : اإلعاقة الفكخية  أوال
يتجاول الكثيخ مغ السختريغ والعامميغ في    

ميجان التخبية الخاصة العجيج مغ السرصمحات التي 
تعبخ عغ مفيػم اإلعاقة الفكخية، ومشيا مرصمح اإلعاقة 

، ومرصمح "الشقز (Mental retardation)الفكخية   
، ومرصمح  التأخخ (Mental deficiency ) العقمي
ومرصمح اإلعاقة  ، (Backward mental)،العقمي
[. وميسا يكغ مغ  5] (Mental handicap) العقمية

أمخ ىحه السرصمحات فإن االتجاه الحجيث في التخبية 
الخاصة يدتخجم مرصمح اإلعاقة الفكخية والحي تع 

، إذ يعبخ ىحا السرصمح عغ ( 2007يشايخ ) فياعتساده 
 [.   6]  إيجابي في الشطخة إلي ىحه الفئة اتجاه

ام، فإن التعخيفات الدابقة تعكذ وبذكل ع
الخمفيات الشطخية والتػجيات العمسية السختمفة لمسياديغ 

 الفكخية،العمسية والسيشية لمسيتسيغ في مجال اإلعاقة 
ال شظ فيو أن تمظ التعخيفات وغيخىا قج أسيست  ومسا

بذكل أو بآخخ في إثخاء البحث العمسي، وزيادة إمكانية 
فكخية وشبيعتيا، إضافة إلي ذلظ تحجيج مفيػم اإلعاقة ال

ساعجت عمي التػصل إلي التعخيف  فقجفإنيا رغع تشػعيا 
الحي تتبشاه الجسعية األمخيكية لإلعاقات الفكخية والشسائية 

جارسيغ والحي يعتبخ أكثخ التعاريف قبػال  وشيػعا  بيغ ال
 [.   7]والعامميغ في ىحا السجال 

مخيكية لإلعاقات لتي تبشتيا الجسعية األاالتعخيفات 
 الفكخية والشسائية

 نحه الجمج :   االتجاه:  ثانيا

ىػ العام الجولي لمسعاقيغ   1981يعج عام 
حيث تبشت معطع دول العالع مفيػم الجمج كتػجو ججيج 
في التخبية الخاصة  ، وذلظ لمتأكيج عمي حق الصالب 

جشبا إلي جشب مع في التعمع بسجارس العادييغ  اقيغالسع
 .[ 8] العادييغ الصالب

 ومعتقجات وأفكار آراء مجسػع الباحث بو ويقرج
 السجمجيغ فكخيا السعاقيغ أقخانيع حػل العادييغ الصالب

 والحي السدتخجم السقياس خالل مغ وذلظ بالسجرسة معيع
 في ،االتجاه ىحا إيجابية عمى فيو السختفعة الجرجة تجل
 .سمبيتو عمى السشخفزة الجرجة تجل حيغ

 السحهر الثالث : مقاطع اليهتيهب 
 وىػ) لالبجي (الججيج باإلعالم يدسى ما ضيػر مع

مرصمح حجيث يتزاد مع اإلعالم التقميجي، كػن 
متحكسة أو قادة  مجسػعةاإلعالم الججيج لع يعج فيو 

إعالمييغ، بل أصبح متاحا  لجسيع شخائح السجتسع وأفخاده 
الجخػل فيو واستخجامو واالستفادة مشو  تعميسيا  وثقافيا  

 وميشيا  شالسا تسكشػا وأجادوا أدواتو وتفاعمػا معو  ،
 إعالمية ةكػسيص االجتساعية السػاقع تمعبو الحي والجور

 دور مغ اإللكتخونية السػاقع تقجمو بسا نةججيجة، مقار 
 تػفخه الػرقية بسا الرحف حداب عمى متصػر إعالمي

 مفيجة وعاجمة ومعمػمات سخيعة وتغصية أخبار مغ
العسل  وزمالء واألىل األصجقاء مع ومحادثة ،ومتشػعة
 الفيجيػ، ومقاشع والسمفات الرػر وتبادل والجراسة

 الشاس . بيغ لمتػاصل الفقخي  العسػد ىي وأصبحت
 عامة نحه دمج السعاقين: برفة:  دور اإلعالم  أوال

[ أن وسائل  4]  Al-Hazmiالحازمي يحكخ 
األعالم تديع بذكل إيجابي في نذخ الػعي حػل مذكمة 

السجتسع، وعغ تقبل   عمىاإلعاقة وحجسيا وتأثيخىا 
السعاقيغ كأفخاد ومػاششيغ ليع كافة حقػق السػاشغ 

ديا  لتدييل انجماجيع في العادي، وإعجادىع شبيا  ونف
وإزالة الحػاجد البيئية بيشيع وبيغ األفخاد  ،السجتسع
باإلضافة إلي أن اإلعالم يمعب دور في حث   ،األسػياء

قيغ وتصػيخ االسػاششيغ عمي اإلسيام في رعاية السع
الخجمات الخاصة بيع، وتييئة فخصة اختالشيع 

 وتفاعميع مع السجتسع .
  إلىAbdelkader  [3  ] عبج القادر ويذيخ

أن وسائل اإلعالم يسكغ أن تقػم بتػعية أفخاد السجتسع 
بحاالت اإلعاقة السختمفة وكيفية التعامل مع أصحابيا 
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عغ شخيق بث الخسائل إلي جسيػر واسع عبخ الكتب 
والرحف واإلذاعة والتميفديػن والديشسا والسدخح 

 ،  بحيث تحسل ىحه الػسائل في رسائمياواألنتخنت
مزاميغ تدتيجف اإلرشاد الجساعي وغخس القيع الجيشية 

 .سية التخويح والخعاية لتمظ الفئةالتي تحث عمي البخ وأى
 Beblawi and كل مغ الببالوي وعمي ويذيخ

Ali  [9   إلي ان وسائل اإلعالم السختمفة يسكغ أن  ]
تقػم أيزا بجور ميع في تذكيل اتجاىات أفخاد السجتسع 

،  فإن ذلظ سػف ة وكيفية استثسارىاحػ ذوي اإلعاقن
أفخاد السجتسع مسا يديع بذكل  ىيشعكذ باإليجاب عم

  .كبيخ في تكػيغ اتجاىات إيجابية نحػ ذوي اإلعاقة
 نحه دمج السعاقين: اليهتيهب: دور  ثانيا

يدتخجم الفيجيػ كفشية مغ فشيات تعجيل الدمػك 
يخاد  التييتع مغ خالليا تقجيع نساذج لبعس الدمػكيات 

تعجيميا حيث يكػن لو تأثيخا  فعاال  في تعجيل الدمػك كسا 
أكجت العجيج مغ الجراسات الدابقة سػاء أكانت عخبية أم 

 أجشبية .
عمى فاعمية وأكجت العجيج مغ الجراسات 

 ,Shipley شبمي وزمالؤه ومشيا دراسةاستخجام الفيجيػ 
et al  [10   ] الصالب  اتجاىات دراسةاستيجفت  التيو

العادييغ نحػ الجمج لألشفال التػحجييغ خالل الشسحجة 
 بالفيجيػ.

تشسية  فيوقج أوضحت الشتائج فاعمية الفيجيػ 
واكتداب اتجاىات الصالب العادييغ نحػ الجمج لجى 
جسيع األشفال التػحجييغ ، وكحلظ فى تعجيل الدمػك بعج 

 شيخ . بحػالياالنتياء مغ التجريب 
Reamer, et al., [11  ]  كحلظ دراسة

سعت إلى دراسة تأثيخ الفيجيػ القائع عمى التفاعل  والتي
بيغ اآلباء واألشفال التػحجييغ لتشسية اتجاىات الصالب 
العادييغ نحػ الجمج مغ خالل تقييع الحات , الشسحجة 
الحاتية , تجريبات التسييد ، والتجريبات الدمػكية ، وذلظ 

التػحجييغ خالل ميام عمى مجسػعتيغ مغ آباء األشفال 
العشاية بالحات ، ولعب الجور مع أشقائيع ، وأشارت 

الشتائج إلى مداعجة اآلباء ألشفاليع لسختمف السيام 
 .ية بالحات وذلظ باستخجام الفيجيػالخاصة بالعشا

وذلك عمى  هرينتم تقديم الجراسات الدابقة إلى مح
 الشحه التالي:

 فكخيا السعاقين بجمج اىتست سابقة دراسات أوال:
 بالسجرسة العادية

بسشاقذة  Ayad  [12  ]  عياد اىتست دراسة
أثخ أساليب دمج األشفال السعاقيغ عقميا مع العادييغ 
عمى كل مغ دافعية التػاد واإلنجاز والتػافق السجرسي 

( تمسيحا وتمسيحة 30لجييع، حيث اشتسمت عيشة الجراسة )
القابمػن لمتعمع بسجارس التخبية الفكخية  فكخيا السعاقيغمغ 

( عام 6: 12بذبيغ الكػن تخاوحت أعسارىع ما بيغ )
قدسػا إلى مجسػعتيغ شبق عمييع مقياس ستانفػرد بيشيو 
لمحكاء، قدسػا لسجسػعتيغ تجخيبية وضابصة، وقج أشارت 
الشتائج إلى وجػد فخوق لرالح السجسػعة التجخيبية 

التػاد التي تبشتيا الباحثة فيسا  السجمجة في أبعاد دافعية
عجا بعج االنتساء، إضافة لػجػد فخوق لرالح السجمجيغ 
في أبعاد دافعية اإلنجاز )التػجو نحػ السدتقبل، الشجاح 
والسثابخة(، وقج أشارت الشتائج أيزا إلى وجػد فخوق 
لرالح السجسػعة السجمجة في كل أبعاد الدمػك التػافقي 

 في دراستيا.التي تبشتيا الباحثة 
Al-Singari [13  ] الدشجاري  وتشاولت دراسة

الكذف عغ دور عسمية التجخل السبكخ في تحقيق عسمية 
داخل السجتسع، وتقجيع  فكخيا السعاقيغالجمج لألشفال 

بعس التصبيقات التخبػية والشفدية واالجتساعية لخفس 
وعالج اضصخاب التخاشب والشصق والكالم لألشفال 

لتحقيق الجمج االجتساعي ليع، وتكػنت  فكخيا السعاقيغ
مغ ال تتجاوز  فكخيا السعاقيغعيشة الجراسة مغ األشفال 

أعسارىع الدادسة مغ الستخدديغ عمى جسعية التأىيل 
االجتساعي لمسعاقيغ بالذخقية ولع يتدشى لمباحث التعخف 
عمى عجد أفخاد العيشة ، وأشارت الشتائج بأن التجخل 

 ثخ إيجابي عمى دمجيع في السجتسع.السبكخ كان لو أ
بتشسية  وعالقتو باإلعالم اىتست : دراسات سابقةثانيا
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بعض االتجاىات الدمبية لجى بعض فئات ذوي 
 . الخاصة االحتياجات

Mostafa [14    ] مرصفى دراسة
صػرة ذوي االحتياجات الخاصة السػىػبيغ ومػضػعيا 

في االفالم العخبية واألجشبية التي تقجم مغ خالل 
، تيجف الجراسة إلى التعخف عمى ايجابية   التميفديػن 

أو سمبية الرػرة السقجمة عغ األشفال والذباب ذوى 
 ،سػىػبيغ في األفالم الديشسائية االحتياجات الخاصة ال

الكذف عغ دور األشفال والذباب ذوى  وكحلظ
م الديشسائية االحتياجات الخاصة السػىػبيغ في األفال

ىحا البحث ضسغ البحػث  يأتي  ،العخبية واألجشبية
الػصفية التحميمية وتدتخجم ىحه الجراسة مشيج السدح 
اإلعالمي بالعيشة عغ شخيق تحميل مزسػن عيشو مغ 

ة  التي تقجم مغ خالل األفالم العخبية واألجشبي
. وأوضحت الشتائج أن صػرة ذوي التميفديػن 

االحتياجات الخاصة إيجابية، وأنيع ليدػا مغ 
تدجل انحخافات اجتساعية، كسا ىي الذخريات التي 

 . األجشبيةالرـػرة في بعس األفـالم الجرامية 
لعالقة ا  ومػضػعياAli    [15  ] عمي دراسة

بيغ تشاول وسائل اإلعالم لإلعاقة واتجاىات شالب 
الجامعة نحػ السعاقيغ تيجف الجراسة الحالية الي 

 ةلإلعاقفحز العالقة بيغ شخيقة تشاول وسائل االعالم 
واتجاىات شالب الجامعة نحػ السعاقيغ وقج تكػنت 

( فخدا مغ شمبة وشالبات  316عيشة الجراسة مغ ) 
( اناث متػسط  158) ( ذكػر و 158ة مشيع ) الجامع

( سشة وانحخاف معياري قجره   22.26اعسارىع الدمشية ) 
: كانت ادوات الجراسة السدتخجمة ىيسشة و   1.89

ومقياس االتجاه  لإلعاقةعالم استبانة تشاول وسائل اال
نحػ السعاقيغ وقج تػصمت الشتائج الي وجػد عالقة 
سالبة دالة احرائية بيغ شخيقة تشاول وسائل االعالم 

واتجاىات شالب الجامعة نحػ السعاقيغ كسا  لإلعاقة
اسفخت الشتائج عغ عجم وجػد فخوق دالة احرائيا في 
االتجاىات نحػ السعاقيغ بيغ الصالبة والصالبات بيشسا 

كانت ىشاك فخوقا دالة احرائيا بيغ افخاد العيشة 
الستخرريغ وغيخ الستخرريغ في مجال التخبية 

 ية الخاصةالخاصة لرالح الستخرريغ في التخب
 ومػضػعياMahmoud  [16  ]محسػد دراسة

ور مجالت األشفال العخبية في تمبية احتياجات د
األشفال السػىػبيغ أدبيا   تيجف ىحه الجراسة إلى 
التعخف عمى الجور الحي يسكغ أن تمعبو مجالت 
األشفال في تمبية احتياجات األشفال السػىػبيغ أدبيا  

رائز التي تسيد التعخف عمى أىع الدسات والخو 
،  غ عغ غيخىع مغ األشفال العادييغاألشفال السػىػبي

استخجم الباحث كل مغ  استبيان خاص )بعيشة األشفال 
 وكحلظوعيشة مغ السذخفيغ(.  -السػىػبيغ أدبيا  

استخجم  صحيفة حال  كسا  ،صحيفة تحميل السزسػن 
شالب مػىػب. أضيخت الجراسة أن السداحة التي 

ياجات عمى صفحات السجمتيغ )مجمة شغمتيا االحت
مجمة ماجج( والتي خزعت لتحميل  -عالء الجيغ 

صفحة مغ مجسػع صفحات  888السزسػن ترل إلى 
( وبشدبة مقجراىا 1692السجمتيغ والحي يرل إلى )

% معطسيا متسخكد في الحاجة إلى المعب 52.48
( 650حيث شغمت تمظ الحاجة مداحة قجرىا )  التخفيو

. %(38.4السجمتيغ بشدبة مقجارىا ) داحةمغ مجسػع م
أضيخت الجراسة حخص األشفال عمى قخاءة   كسا

% مغ أفخاد العيشة 79السجالت الخاصة بيع حيث أن 
% 18يجاومػن عمى قخاءة السجالت في حيغ أن 

مغ حيغ آلخخ أما بقية العيشة والتي ترل  يقخؤونيا
  % فإنيع ال يقخءون مجالت األشفال.34ندبتيا إلى 

Abdul Hamid   [17   ] عبج الحسيج دراسة
دور التميفديػن في تحقيق احتياجات ومػضػعيا 

وتيجف ىحه الجراسة إلى التعخف   األشفال السػىػبيغ
عمى احتياجات األشفال السػىػبيغ ودور التميفديػن 

شبقت الجراسة  ،السرخي في تحقيق ىحه االحتياجات 
يغ فشيا ورياضيا عمى عيشة مغ األشفال السػىػب

عيشة  السذخفيغ عمى األشفال  عمى كحلظومػسيقيا و 
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السػىػبيغ باإلضافة إلى عيشة مغ البخامج التميفديػنية 
. لسػىػبيغ ) عيشة تحميل السزسػن (السػجية لألشفال ا

أوضحت الجراسة أن العخض الحي ألنذصة ومػاىب 
األشفال السػىػبيغ يعج أفزل القػالب الفشية لتقجيع 
البخامج السػجية لألشفال السػىػبيغ , يمييا الحػار ثع 

أضيخت الجراسة  كساالحجيث السباشخ وأخيخا السدابقات 
أن متػسط الػقت الحي يقزيو األشفال السػىػبيغ في 
مذاىجة التميفديػن يتخاوح بيغ ساعتيغ إلى اقل مغ 

 ثالث ساعات يػميا .
 :  تعقيب
تعجد الجراسات  األول لمسحهر الدابق العخض مغ اتزح

التي أفادت بأىسية الجمج بل ومشاقذة الرعػبات التي 
 تعتخض نجاحو بذكل مباشخ. 

الجراسات التي أكجت عمى أىسية الجمج وأثخه عمى  فسغ
التي ركدت عمى أثخ الجمج  Ayad [12]الصالب دراسة 

في تحقيق اإلنجاز والتػافق السجرسي لجى فئات اإلعاقة 
دراسة  مثلالتجخل السبكخ ىجفا اىتست ب واخخى الفكخية، 

Al-Singari [13]   وبيان مجى أىسية ىحا التجخل في
 تحقيق الجمج الفعال لجى األشفال ذوي اإلعاقة الفكخية . 
وفي الجراسة الحالية سيكػن االىتسام التصبيقي عمى 

 مقاشع استخجام أثخ لبيان العادييغ الصالب مغ عيشات
 تجاه لجييع الدمبية االتجاىات تحديغ عمى اليػتيػب مغ

 .فكخيا السعاقيغ أقخانيع
 الدابقة الجراسات كل اتفقت الجراسة نتائج حيث ومغ
 العادييغ شالب مغ كل عمى الجمج عسمية أىسية عمى

 السعمسيغ اتجاىات تعجيل أىسية وعمى فكخيا والسعاقيغ
 الخاىشة الجراسة تدعى ما وىحا ذاتيا، الجمج عسمية تجاه
 تحديغ حيث مغ السقتخحة نتائجيا في تحقيقو إلى

 فكخيا السعاقيغ أقخانيع تجاه العادييغ الصالب اتجاىات
 .العادية السجرسة في معيع والسجمجيغ

 نحغ التي الجراسة أىسية تتزح سبق ما ضػء في
حيث محاولة تحديغ اتجاىات الصالب  برجدىا،

العادييغ الدمبية تجاه أقخانيع مغ السعاقيغ فكخيا 

  حبسا يزسغ نجا ،السجمجيغ معيع في السجرسة العادية
عسمية الجمج ذاتيا وىحا ىػ اليجف األساس الحي سعت 
إليو أغمب الجراسات الدابقة مع اختالف كيفية ىحا 

 الشجاح.
الدابقة أيزا فيسا يتعمق الجراسات والبحػث  تشػعت
لبيان أثخ اإلعالم بسختمف وسائمو عمى   الثاني بالسحهر

اتجاىات العادييغ نحػ أقخانيع ذوي  االحتياجات 
 الخاصة . 

كان اليجف مشيا الكيفية   Ali    [15]ففي دراسة     
الصالب  اتجاىاتالتي تتعامل بيا وسائل اإلعالم مع 

ا تخكيد دراسات أخخى عمى تجاه الصالب السعاقيغ ، بيشس
فئات السػىػبيغ كفئات خاصة ومجى الكذف عشيع مغ 
خالل وسائل اإلعالم وآليات الجعع السقجمة ليع 

[17,16,14].  
الخاىشة التي نحغ برجدىا تبحث أيزا في  والجراسة

وسيمة إعالمية مدتحجثة ومحببة لبيان تأثيخىا في تحديغ 
الدمبية لجى الصالب العادييغ تجاه أقخانيع  االتجاىات

 السعاقيغ فكخيا والسجمجيغ معيع في السجرسة العادية . 
عغ العيشات السدتخجمة في الجراسات فقج ركدت  أما

 االحتياجاتأغمبيا عمى فئات السػىػبيغ كعيشة ذوي 
الخاصة في أمذ الحاجة إلى الجعع السعشػي مغ خالل 

وكتبريخ لفئات كثيخة مغ  ،السختمفةوسائل اإلعالم 
 بيشسا [14 ,16 ,17]السجتسع تجاه ىؤالء السػىػبيغ

شالب الجامعة كعيشة اليجف ركدت دراسة أخخى عمى 
 . [15]السعاقيغمشيا تعجيل اتجاىاتيع نحػ 

الباحث أن تكػن العيشة  اقتخحفي الجراسة الخاىشة  فقج  أما
مع أقخانيع مغ   والسجمجيغمسثمة في الصالب العادييغ 

بالسجرسة العادية بيجف  الفكخية اإلعاقةذوي  الصالب
 الدمبية تجاه أقخانيع السعاقيغ فكخيا .  اتجاىاتيعتحديغ 

نتائج الجراسات أكجت أغمبيا أىسية وسائل اإلعالم  وعغ
 وىحهبسختمف أنػاعيا في التعخيف بقيسة الجمج وفػائجه 

ىشة إلى البحث فييا نفذ الشتائج التي تدعى الجراسة الخا 
والتػصل إلى نتائج متقاربة مغ ذلظ مغ خالل وسيمة 
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إعالمية تكشػلػجية مدتحجثة مػجية مثل مقاشع 
الصالب  اتجاىاتاليػتيػب وتأثيخىا السباشخ في تحديغ 

العادييغ والسجمج معيع شالب ذوي إعاقة فكخية 
الدمبية تجاه  اتجاىاتيعبالسجرسة العادية بيجف تحديغ 

 نيع السعاقيغ فكخيا . أقخا
 :البحثمشيج 

 التجخيبيعمى السشيج  الحالي البحثاعتسج 
)متغيخ مدتقل(  تجريبيختبخ فاعمية بخنامج يحيث أنو 

( لألشفال تابع)متغيخ  الجمجنحػ  االتجاىاتتشسية  يف
 .العادييغ

 عيشة البحث:
 الصالب اتجاىات مقياس بتصبيق الباحث قام  -  1

و  عذػائية عيشة عمى فكخيا السعاقيغ نحػ العادييغ
سعج بغ زيج   مجرسة مغ  شالب ( 100 ) عجدىا

وىي مغ ضسغ بخامج  الجمج  بسحافطة  االبتجائية
 السعاقيغ لمتالميح ممحقة فرػل بيا والتيالسجسعة  

ب الرفػف الخابع والخامذ مغ شال وىعفكخيا 
 .والدادس

 ( 40 ) الباحث اختار والسجاندة التصبيق بعج  -  2 
 الصالب نحػ السختفعة الدمبية االتجاىات ذوي  شالب

 : مجسػعتيغ إلى بتقديسيع قام ثع  فكخيا السعاقيغ
 وىي ( شالب ( 20 ) مغ مكػنة :تجخيبية مجسػعة -

 .(عمييا اإلرشادي البخنامج تصبيق تع التي السجسػعة
 وىي ( شالب ( 20 ) مغ مكػنة :  ضابصة مجسػعة -
 السجسػعة مع السدتخجم اإلرشادي لمبخنامج تتعخض لع

 .)التجخيبية
 البحث الحالي عمى الشحه التالي:  عيشة مجاندة تم
 عور ذوي طالب اختٍار تن:   السهنً أوال : العور -  

 شالب مغ وىع  عام(  11 – 9)  بٍن ٌتراوح زهنً
 . والدادس والخامذ الخابع الرفػف

( 9.69 ، 9.75)  السجسػعتيغ أعسار متػسط وكان ، 
 والججول. , . (14 ،, . 19)   مقجاره معياري  بانحخاف

 :الدمشي العسخ متػسصات بيغ الفخوق  يػضح 1خقع ال
 الدمشى العسخ يف العادييغ الصالب درجات متػسصي بيغ الفخوق  داللة (1)ججول 

 الجاللة ت ع م ن السقارنة مجسػعة الستغيخ
 دالة غيخ - 0.737  0.24 9.69 20 ضابصة الدمشي العسخ

  0.19  9.75 20 تجخيبية 

 العيشة أفخاد بيغ فخوق  وجػد عجم الججول مغ يتزح
 الدمشي العسخ متغيخ عمى
  الحكاء مدتهى :  ثانيا

 بيشيو – ستانفػرد اختبار تصبيق تع الحكاء مدتػى  لتثبيت
 الفخوق  يػضح 2رقع  والججول ، العيشة أفخاد عمى لمحكاء

 .الحكاء متػسصات بيغ
 العادييغ الصالب ذكاء متػسصي بيغ الفخوق  لجاللة ت قيسة (  2  ججول ) 
 الداللت ت ع م ن / البيانات  المجموعة
  ريبيةالتج المجموعة

 الضابطة المجموعة
 غيردالة 0.486 6.06 99.75 20

20 100.7 6.29 

  لألسخة واالقترادي االجتساعي السدتهى : ثالثا
 الباحث قام االقترادي و االجتساعي السدتػى  لتثبيت و

 العديد عبج :إعجاد) االجتساعي السدتػى  استسارة بتصبيق
 .العادييغالعيشة مغ الصالب  أفخاد عمى الذخز

 متػسصي بيغ الفخوق  داللة 3رقع  الججول يػضحو 
 التجخيبية السجسػعتيغ في العادييغ األشفال درجات

االقترادو  االجتساعي السدتػى  في والزابصة

 االقترادي االجتساعي السدتػى  في العادييغ والتجخيبية الزابصة السجسػعة أشفال لستػسصات الفخوق  داللة( 3 ججول)   
 الداللت ت ع م ن المجموعة/   البيانات

 التجريبية المجموعة

 الضابطة المجموعة
20 
 

20 

132.30 
 

131.55 

15.92 
 

15.68 

 دالة غير -0.150
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 أفخاد بيغ دالة فخوق  وجػد عجم 3رقع  الججول يبيغ
 االقترادي االجتساعي السدتػى  متغيخ في العيشة
 املعاقني فكريا  حنو االجتاهات:  رابعا

 السجسػعتيغ أفخاد بيغ بالسجاندة أيزا الباحث قام
 ذلظ و العادييغ لمتالميح بالشدبة الزابصة و التجخيبية

 تع حيث ، فكخيا السعاقيغ زمالئيع نحػ اتجاىاتيع في
  البخنامج تصبيق قبل االتجاىات مقياس تصبيق

 أشفال بيغ الفخوق  داللة يػضح التالي والججول
 اتجاىاتيع فى العادييغ والتجخيبية الزابصة السجسػعتيغ

 . فكخيا السعاقيغ نحػ
 فكخيا  السعاقيغ اتجاىاتيع في العادييغ والزابصة التجخيبية السجسػعتيغ أشفال درجات متػسصي بيغ الفخوق  (    4 ججول)   

 قيسة  ت  الجاللة
 

 الفخوق 
 بيغ

 الستػسصيغ

 البيان السجسػعة الزابصة  السجسػعة التجخيبية 
 م ع م ع األبعاد

 البعج األول   7.95 1.87 8.15 2.21 -0.2 0.39 دالة غيخ
 البعج الثاني   9.25 1.74 9.05 2.33 0.2 0.308 دالة غيخ
 البعج الثالث   6.95 1.36 6.85 1.73 0.1 0.204 دالة غيخ
 البعج الخابع   7.65 1.18 7.65 1.80 0.00 0.00 دالة غيخ
 البعج الخامذ   5.65 1.27 5.45 1.28 0.2 0.497 دالة غيخ
 السجسػع   37.45 4.29 37.1 3.73 0.3 0.236 دالة غيخ

 دالة خوق ف وجػد عجم الدابق الججول مغ يتزح
 والزابصة التجخيبية السجسػعتيغ أشفال بيغ إحرائيا
 .فكخيا السعاقيغ نحػ اتجاىاتيع في العادييغ

 : البحثدوات أ
   الزبط: أدوات  أوال
 ( العيشة أفخاد تجانذ تحقيق أجل )    من  
 دمحم إعجاد لمحكاء، بيشية  ستانفػرد مقياس   -    ١ 

 مميكة ولػيذ الدالم عبج
 بيغ االستخجام شائعة السقاييذ مغ وىػ . ١٩٨٨

 وخاصة الشفذ عمع مجال في والستخرريغ الباحثيغ
 ،   ل : }ىع صػرتان ولمسقياس الفكخية اإلعاقات مجال

 ) مميكة كامل ولػيذ الدالم عبج دمحم مغ كل قام ({م
 التعجيالت بعس وإجخاء (ل الرػرة باقتباس ١٩٨٨

 .       [18] ( العخبية البيئة مع لتتالءم عمييا
 واالقترادي االجتساعي السدتػى  تقجيخ مقياس- ٢

 السقياس ىحا استخجام وتع ،[19]الذخز إعجاد لألسخة،
وىػ يتكػن مغ  ،   العيشة أفخاد تجانذ تحقيق أجل مغ
تجل عمى السدتػى االجتساعي االقترادي ،  مؤشخات 5

 –مدتػى السيشة أو الػضيفة  –مثل : مدتػى التعميع 
 مدتػى دخل الفخد شيخيا 

 : أدوات القياس  ثانيا

اتجاىات الصالب العادييغ نحػ الجمج مغ  مقياس-
م واعادة وتقشيغ أمل عبج  1997اعجاد عمي سميسان 

 2001الفتاح سػيجان    
نحػ الجمج باستخجام  االتجاىاتلتشسية  تجريبيبخنامج -

 . باحث(المقاشع اليػتيػب  )إعجاد 
 -:في البحث  القياسوفيسا يمى وصفا  ألدوات 

أوال: مقياس اتجاىات الظالب العاديين نحه الظالب 
 (1997السعاقين فكخيا ) من اعجاد عمى سميسان 

 الشيائية :  ووصف السقياس في صهرت
يتكػن السقياس مغ أربعيغ عبارة مقدسة الى خسدة 

 بعاد كسا يمى :أ
: يتكػن مغ تدع عبارات تجور حػل مجى  البعج األول
كسا  العاديين لسفيهم اإلعاقة الفكخية  الظالبفيم 

 :يمى
 .هن السعاق فكخيا نطيف وييتع بسطيخ أأرى  .1
 . عشفالبن لعب السعاق فكخيا يتدع أأرى  .2
 فكخيا ال يفيع شيئا في الجنيا .ن السعاق أعتقج أ  .3
 وبيغ السعاق فكخيا   . بيشيأرى تذابيا كبيخا  .4
 ن السعاق فكخيا غيخ قادر عمى التعمع  .أأرى  .5
 أين السعاق فكخيا ال يدتصيع مسارسة أأرى  .6

 أنذصة .
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السعاق فكخيا  لين السكان السشاسب أاعتقج  .7
 ىػ السدتذفى  .

 كخيا  . مغ السعاقيغ ف أسػ أليذ ىشاك  ونأأرى  .8
عخف معمػمات وحقائق عغ السعاقيغ أ ن أريج أ .9

 فكخيا  .
يتكػن مغ عذخ عبارات تجور حػل :  الثانيالبعج 

 يانحه الظالب  السعاق فكخ  العاديسمهكيات الظالب  
 كسا يمى : ووكيفية التعامل مع

 السعاقيغ فكخيا  . زمالئيحب مزايقة أ .1
 فكخيا معاق ويحىب الي يحب االشتخاك في نادأال  .2
. 
 . ودافع عشألعب مع السعاق فكخيا و أحب ان أ .3
عخف الصخيقة الرحيحة لمتعامل مع أ ن أريج أ .4

 السعاق فكخيا   .
في  بجػاري  فكخيا معاق جمذشعخ بالزيق اذا أ .5

 . السجرسيالشذاط 
فزل االنتقال الى مجرسة ال يػجج بيا السعاقيغ أ .6

 فكخيا  .
 وا .أخصأتدامح مع السعاقيغ فكخيا اذا أأحاول ان  .7
 ال داعى لالىتسام بسدتقبل السعاق فكخيا   . .8
 سعاقيغ فكخيا  .لمشمب  أييجب رفس  .9

 ن السعاق فكخيا ال يدتحق السداعجة .أأرى  .10
يتكػن مغ سبع عبارات وىى جسيعا تجور البعج الثالث: 

وإقامة  عالقات الرجاقة مع السعاقين فكخياحػل 
 : يأتيكسا العالقات معيم 

 . فكخيا السعاقيغ مغ صجيق لي يكػن  أن يدعجني .1
 . مكان أي في فكخيا السعاق مراحبة يزايقشي .2
 . أفزلعغ  السعاق فكخيا  االبتعاد أن أرى  .3
 .فكخيا السعاق معمسارسة أنذصتي  أستصيع .4
 فكخيا . السعاق معيكثيخا أن يمعب  يزايقشي .5
 فكخيا . السعاق معتشاول الصعام  أقبل .6
 فكخيا . السعاق معصعػبة في التعامل  أجج .7

عبارات وىي جسيعا  ثسانويتكػن مغ  :الخابع البعج
ن و ييطبيعة العالقات بين الظالب العادتجور حػل 

 :  يأتيكسا  السجرسة داخلالظالب السعاقين فكخيا 
أن يقزي السعاقيغ فكخيا  جدءا مغ اليػم  يدخني .1

 الجراسي في فرمي .
 في لي زميال فكخيا السعاق يكػن  أن مانع ال .2

 .الفرل
 في معي فكخيا السعاق لسذاركة بالزيق أشعخ .3

 . بالسجرسة حفمة
 الفرل في بجػاري  فكخيا السعاق يجمذ أن أرفس .4
. 
 . مجرستي في فكخيا السعاق وجػد يدعجشي ال .5
 التي السجسػعة في فكخيا السعاق يكػن  أن أحب .6

 . الفدحة فتخة في معيا ألعب
 فرميع داخل فكخيا السعاق عمى التعخف أحب .7

 . السجرسي
 في عقميا متخمف لي قخيب لػجػد بالزيق أشعخ .8

 . مجرستي
ويتكػن مغ ست عبارات وىي جسيعا البعج الخامذ: 

ن و ييحهل طبيعة العالقات بين الظالب العادتجور 
 : يأتيكسا الظالب السعاقين فكخيا خارج السجرسة 

في نادي يحىب اليو السعاقيغ  االشتخاكال أحب  .1
 فكخيا  .

الحىاب مع السعاق فكخيا في رحمة تقػم بيا يسكششي  .2
 السجرسة .

ي الديشسا مع زميمي السعاق رحب بالحىاب الأ .3
 .فكخيا

اقبل دعػه زميمي السعاق فكخيا لحزػر حفمو عيج  .4
 ميالده .

 ال مانع مغ استزافو السعاق فكخيا في مشدلي . .5
 ن يكػن السعاق فكخيا جاري في الدكغ .أحب أال  .6

الظالب    اتجاىاتاس حداب صجق وثبات مقي
 ىمعالعاديين نحه السعاقين فكخيا تم تقشين السقياس 
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 الهجو التالي :
العخبية ،.وقج استشج  ةعج ىحا السقياس ليشاسب البيئأ  -

في السيجان  ةدبيات البحث السػجػدأىحا السقياس عمي 
جشبية نحكخ ألوكحلظ بعس أدوات القياس العخبية وا

 مشيا:
  1970مقياس جػردان  -
 1973مقاس ىارت  -
غ نحػ يت االجتساعية لمعادياىامقياس االتج -

 1983عجاد حسػدي حدانيغ ا خخيغ عقميا مغ أالست

 الرجق السشظقي وصجق السحكسين :
عمي عجد  ةولياألتع عخض السقياس في صػرتو 

وعمع الشفذ  ، وتع  ةالسحكسيغ الستخرريغ في التخبي
اتفاق االبقاء عمي العبارات التي حرمت عمي ندبو 

 . ة دا ألذلظ صجقا مشصقيا ل أعتبخ حيث %90
 الرجق العاممي: -ب 

شفل  200لمتحقق مغ ذلظ تع تصبيق السقياس عمي 
مغ االشفال العادييغ وتع اخزاع بيانات التصبيق 

التي يتكػن  ةالعػامل السختمف ةلمتحميل العاممي لسعخف
االحرائيو  ةمشيا القياس وكان ذلظ باستخجام الحدم

spss لفاريساكذ لتجويخ السحاور ا ةوتع استخجام شخيق
 ةالي وجػد خسد ةمتعامجا وتع التػصل في الشياي تجويخا

 ىي : ةساسيأعػامل 
،  31،  34،  36ول: ويتكػن مغ العبارات ) ألالبعج ا

25    ،18  ،10   ،8  ،4  ،3  ) 
، 27، 33، 40البعج الثاني: ويتكػن مغ العبارات )

24 ،23  ،14  ،9  ،7  ،5  ،2) 
،  21،  22، 35البعج الثالث: يتكػن مغ العبارات )

20  ،17  ،15  ،10) 
،  32،  37،  38البعج الخابع: يتكػن مغ العبارات)

30  ،28 ،26  ،13  ،11) 
،  19، 29، 39) العباراتالبعج الخامذ: يتكػن مغ 

16  ،12  ،6) 
 صجق التكهين-جـــ 

كل مغ  بيغ االرتباطتع عغ شخيق حداب معامالت 
لمسقياس حيث تع  الكمية والجرجة الخسدةابعاد السقياس 

، 01التػاصل الي وجػد معامل دال عشج السدتػي 
يمي : كسا االرتباطلجسيع االبعاد حيث كانت معامالت 

 معامالت االرتباط بيغ االداء عمى ابعاد السقياس والجرجة الكمية (  5ججول ) 
 الجاللة ر

 0.1 0856البعج االول             
 0.1 0891البعج الثاني             
 0.1 0836البعج الثالث            
 0.1 0860البعج الخابع            
 0.1 0815البعج الخامذ          

كسا تع حداب معامالت اإلرتباط بيغ كل عبارة في 
األبعاد  ودرجة البعج حيث كانت  جسيع معامالت  

صجق مسا يؤكج   0.1اإلرتباط مختفعة ودالة عشج 
 . السقياس

تع إعادة التصبيق بعج انقزاء ثالثة  ثبات السقياس :
أسابيع عمى التصبيق األول ، وذلظ عمى عيشة بمغ 

شفال وشفمة وتع استخخاج معامالت اإلرتباط  75عجدىا 
بيغ التصبيقيغ باستخجام معامل بيخسػن مغ الجرجات 
الخام مباشخة ، حيث وجج أن معامالت اإل رتباط كانت 

 يمى : 6في الججول رقع  كسا
 معامالت االرتباط بيغ االداء عمى القبمي والبعجي ( 6ججول )                               

 الجاللة ر           
 0.1 1660                         األولالبعذ 

 0.1 1660    البعذ الثاني                     
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 0.1 1601البعذ الثالث                        
 0.1 1271البعذ الرابع                       
 0.1 1607البعذ الخامس                    
 0.1 081الجرجة الكمية             

 الترحيح : 
 في( 1 ،2 ،3) ىي السػجبة لمعبارات الجرجات تػزيع
 (مػافق غيخ متخدد، مػافق،) حالة

( إذا كانت العبارات في    3، 2 ، 1تػزيع الجرجات ) و 
،  3،  1، والعبارات السػجبة ىي )     الدالب االتجاه

5  ،7  ،9  ،10  ،11  ،12   ،13   ،16    ،19   
 ،20   ،22   ،24   ،29   ،30   ،32   ،36     ،

 ( ، وباقي العبارات سالبة .   37
وقج قام الباحث بتعجيل بعس العبارات ليتشاسب 

العمسية الحجيثة ) مثل استبجال مرصمح  والسدتججات
قة الفكخية  بسرصمح السعاق فكخيا في كل عبارات اإلعا

 السقياس (  وكحلظ أىجاف البحث ومدتػى أفخاد العيشة.
 أخخى  مخة الباحث قبل مغ السقياس تقشيغ إعادة وعشج    
 بعج االختبار إعادة شخيق عغ الثبات معامل بمغ

 وبصخيقة   )٠.٧٩  (األول التصبيق مغ أسبػعيغ
  ٠.٨٧ الحاتي صجقو وبمغ  ٠.٧٥ بمغ الشرفية التجدئة

  عشج التسييدي  صجقو عمى الجالة ) ت(  قيسة كانت كسا
 وىي ) ٢.٩٣ ( تداوي  (  ٢٤ = ن)  عيشة عمى تصبيقو

 ٠.٠١ عشج دالة ندبة
)استخجام مقاطع اليهتيهب  التجريبي: البخنامج ثانيا

 لتشسية اتجاىات الظالب العاديين نحه الجمج(

 والسخصط السشطع العسل ذلظ بأنو اجخائيا الباحث يعخفو
 في الججيج االعالم استخجام عمى متسخكدا عمسي بأسمػب
 السعاقيغ دمج نحػ العادييغ الصالب اتجاىات تحديغ

 . عقميا
جمدة، ويقجم بذكل  ١٢ويتكػن البخنامج الحالي مغ 

دقيقة عمى فتختيغ  ٦٠جساعي، ومجة كل جمدة ىي 
 بعس شاولوتيتخمميا استخاحة لسجة نرف ساعة 

العرائخ والسحفدات  . ويدتسخ البخنامج ستة أسابيع 
بػاقع جمدتيغ أسبػعيا . وفيسا يتعمق بسحتػى البخنامج 

  :وجمداتو فكان عمـى الذـكل التالي
أ( الجمدة األولى: ويتع فييا التعارف بيغ الباحث 

وتعـخيفيع بالبخنامج وأىسيتو  البحثواألشفال عيشة 
واليجف مشو. كسا يتع فييا القياس القبمي التجاىات 

 فكخيا  .  السعاقيغأقخانيع  نحـػ الصالب
ب( الجمدة الثانية والثالثة: ويتع فييا تقجيع فكخة مبدصة 

ـ خاصة فئة القابميغ  اوفئاتي وأسبابيا الفكخية اإلعاقةعغ 
فكخيا  السعاقئز الصفل لمتعمع وكيفية مداعجتيع ـ وخرا

وتدويجىع بسعمػمات واقعية إيجابية حػل السعاقيغ فكخيا 
التي مغ السسكغ أن يكػنػا  الدمبيةتحل محل السعمػمات 

قج اكتدبػىا وذلظ مغ خالل الذخح والسشاقذة ثع يتع 
 الجمجعخض مقصع تػعػي مغ مقاشع اليػتيػب عغ 

ة ثع برفة خاصة وذوي االحتياجات الخاصة برفة عام
بعج ذلظ نتشاقر مع الصالب حػل أىع نقاط اإلستفادة 

  .مغ عخض السقاشع التػعػية مغ خالل اليػتيػب  
 :ج( الجمدات مغ الخابعة إلى الدابعة: ويتع فييا ما يمي

إبخاز قجرات الصفل السعاق فكخيا والقجرات التي يستمكيا  ·
يتع عخض مقصع  ثعوذلظ مغ خالل الذخح والسشاقذة 

مغ مقاشع اليػتيػب عغ الجمج برفة خاصة  تػعػي 
وذوي االحتياجات الخاصة برفة عامة ثع بعج ذلظ 
نتشاقر مع الصالب حػل أىع نقاط االستفادة مغ عخض 

 .السقاشع التػعػية مغ خالل اليػتيػب  التي تتعمق بحلظ
التعخف بصبيعة الخجمات التي يقجميا  تداعج في  والتي

خجمات صحية ـ نفدية ـ فكخيا  ) لمسعاقيغالسجتسع 
تعميسية ـ ميشية( وذلظ مغ خالل الذخح والسشاقذـة 

 .لمسقاشع التػعػية في اليػتيػب   السذاىجةو 
د( الجمدات مغ الثامشة إلى الحادية عذخة: ويتع فييا ما  

فكخيا  إلى  السعاقتػضيح مجى حاجة الصفل  · :يمي
االتجاىات اإليجابية نحـػه، ومجى حاجتو بالذعػر 
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بالحب والرحبة واأللفة والرجاقة بيشو وبيغ زميمو 
العادي وذلظ لمػصػل بو إلى التػافق الشفدي 
واالجتساعي مسا يداعجه في عسمية الجمج  وذلظ مغ 

يتع عخض مقصع  ثعخالل فشيات الذخح والسشاقذة 
تػعػي مغ مقاشع اليػتيػب عغ الجمج برفة خاصة 

بعج ذلظ وذوي االحتياجات الخاصة برفة عامة ثع 
مغ عخض  االستفادةنتشاقر مع الصالب حػل أىع نقاط 

السقاشع التػعػية مغ خالل اليػتيػب حيث يتع تجريب 
 فكخيااألشفال عمى التفاعل الجيج مع زمالئيع السعاقيغ 

 الصالب، وبيان ماذا يدتصيع السجرسةمعيـع ب السػجػديغ
 فكخيا  السعاقالعادي أن يقجم لدميمو 

انية عذخة: ويتع فييا تقييع البخنامج مغ ىـ( الجمدة الث
نحػ  العادييغ الصالبخـالل القيـاس البعـجي التجاىات 

دمج الصالب السعاقيغ فكخيا معيع بالسجرسة لقيـاس مجى 
  .فاعمية البخنامج

وبعج عخض البخنامج عمى السحكسيغ تع تصبيقـو عمـى 
( لمتأكج مغ فاعميتو، ومغ ثع ١٠عيشـة اسـتصالعية )ن=

نحػ دمج  العادييغ الصالبتع تصبيق مقياس اتجاىات 
السعاقيغ فكخيا معيع بالسجرسة قبل تصبيق البخنامج 
وبعجه، وتع التعخف عمـى داللة الفخوق بيغ متػسصات 

 يقيغالجرجات في التصب
  :ىـحه الشتائج 7رقع ويمخز الججول  

 ( ١٠( قيسة ت لمفخق بيغ متػسصي درجات العيشة االستصالعية في االتجاىات نحػ الجمج في القياسييغ القبمي والبعجي )ن =   7ججول )         
 الجاللة ت ف  ع ف م  م  القياس
  البعجي
  القبمي

31.14 
32.47 

8.67 4.61 5.64 0.01 

ويتزح مغ الججول أن قيسة ت لمفخق بيغ متػسصي 
الجرجات في التصبيقيغ القبمـي والبعجي لمسقياس دالة عشج 

ويالحظ في ىحا  .وىػ ما يؤكج فاعمية البخنامج ٠.٠١
م = الستػسط الحدابي م ف = متػسط  :الججول أن

الفخوق بيغ الجرجات في التصبيقيغ ع ف = االنحخاف 
 السعياري لفخوق الجرجات في التصبيقيغ

 

 :    البحث نتائج
 :   األولالفخض  نتائج

الحي يشز   األولمغ صحة الفخض  لمتحقق

فخوق ذات داللة إحرائية بين متهسظي  تهججعمى: "

رتب درجات السجسهعة التجخيبية في اتجاىات الظالب 

العاديين نحه الجمج قبل وبعج تظبيق البخنامج لرالح 

 استخجام:  تع". البعجيالقياس 

ويمكػكدػن إلشارات الختب الجرجات  اختبار

 ،Wilcoxon Signed Ranks Testالسختبصة  

سصي رتب أزواج  الجرجات لحداب الفخق بيغ متػ 

السختبصة قبل وبعج تصبيق البخنامج لجى السجسػعة 

 التجخيبية. 

 السختبصة األزواج لختب الثشائي االرتباط معامل

(rprb )Matched- Pairs Rank biserial لسعخفة 

حجع تأثيخ البخنامج )أو قػة العالقة بيغ الستغيخيغ 

 السدتقل والتابع( 
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الفخوق بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية  Wilcoxon Signed Ranks Test( اختبار ويمكػكدػن   8)ججول

 (   02في اتجاىات الصالب العادييغ نحػ الجمج قبل وبعج تصبيق البخنامج )ن =  

  البعج
 اإلشارات

 (القبلي -)البعذي 
 Zقيمة الرتب مجموع الرتب متوسط العذد

 التأثير حجم

(rprb) 
 التأثير مستوى

 1011 1011 1 الدالبة  األول

ا قػي  001 **09.0.  70101 01001 71 السػجبة جج 

   1  صفخية

 1011 1011 1 الدالبة الثاني

ا قػي  001 **09.0.  70101 01001 71 السػجبة جج 

   1  صفخية

 1011 1011 1 الدالبة الثالث

ا قػي  001 **09.0.  70101 01001 71 السػجبة جج 

   1  صفخية

 1011 1011 1 الدالبة الرابع

ا قػي  001 **09.0.  70101 01001 71 السػجبة جج 

   1  صفخية

 1011 1011 1 الدالبة الخامس

ا قػي  001 **09.0.  70101 01001 71 السػجبة جج 

   1  صفخية

 1011 1011 1 الدالبة الكلية الذرجة

ا قػي  001 **0970.  70101 01001 71 السػجبة جج 

   1  صفخية

 .   القبمي=  البعجي: يكػن  عشجما  صفخية. القبمي<  البعجي: يكػن  عشجما  السػجبة اإلشارة  .القبمي>  البعجي: يكػن  عشجما  الدالبة اإلشارة،  (2020) مدتػى  عشج دال** 

 إحرائي ا دال فخق  وجػد 8رقع  الججول مغ يتزح

 درجات رتب متػسصي بيغ( 2020 مدتػي )عشج 

 نحػ العادييغ الصالب اتجاىات في التجخيبية السجسػعة

 ، الثالث البعج ، الثاني البعج ، األول البعج)   الجمج

 وبعج قبل(  الكمية الجرجة ، الخامذ البعج ، الخابع البعج

 التصبيق درجات رتب متػسط لرالح البخنامج تصبيق

 أن أي.  الكمية والجرجة الفخعية األبعاد في البعجي

 التصبيق في التجخيبية السجسػعة درجات رتب متػسط

 أعمى الكمية والجرجة الفخعية األبعاد مغ كل في البعجي

 .القبمي التصبيق في نطائخىا مغ إحرائية بجاللة

( rrb) لمختب الثشائي االرتباط معامل قيسة أن وحيث
 وكحلظ لمسقياس الفخعية األبعاد في( 002) تداوي  التي

ا قػي  تأثيخ وجػد إلى تذيخ الكمية الجرجة  لمبخنامج جج 
 بالسجسػعة بالسقارنة التجخيبية السجسػعة عمى

 .الزابصة
 -:  الثانيالفخض  نتائج

 يشز الحي  الثانيمغ صحة الفخض  لمتحقق

 متهسظي بين إحرائية داللة ذات فخوق  تهجج: "عمى



 
 
 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

15 
  

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2017 December   Vol.3 No 12 

 في والزابظة التجخيبية السجسهعتين درجات رتب

 تظبيق بعج الجمج نحه العاديين الظالب اتجاىات

:  استخجام". تع التجخيبية السجسهعة لرالح البخنامج

 اختبار مان ــ ويتشي   

وكحلظ التػزيع  العيشة لحجع مشاسب ألنو وذلظ

-Mann       ممتػي وال يشتسي لمتػزيع الصبيعي

Whitney Test   

لحداب الفخق بيغ متػسصي رتب درجات     

السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في اتجاىات الصالب 

 العادييغ نحػ الجمج في التصبيق البعجي.

 Rank االرتباط الثشائي لمختب  معامل

biserial correlation  لسعخفة حجع تأثيخ

البخنامج )أو قػة العالقة بيغ الستغيخيغ السدتقل 

 والتابع(. 

 اتجاىات في والزابصة التجخيبية السجسػعتيغ درجات رتب بيغ الفخوق   Mann-Whitney Test اختبار مان ــ ويتشي  نتائج (  9)   ججول
 البعجي التصبيق في الجمج نحػ العادييغ الصالب

 الرتب مجموع الرتب متوسط ن المجموعة الُبعـذ
 U قيمة

 

 Z قيمة

 

 التأثير حجم

(rrb) 
 التأثير مستوى

 021011 70001 71 التجخيبية األول
ا قػي  001 **00720 1011  جج 

 020011 9001 71 الزابصة

 021011 70001 71 التجخيبية الثاني
ا قػي  001 **00725 1011  جج 

 020011 9001 71 الزابصة

 1011 021011 70001 71 التجخيبية الثالث

ا قػي  001 **00720  جج 
 020011 9001 71 الزابصة

 1011 021011 70001 71 التجخيبية الخابع

ا قػي  001 **00725  جج 
 020011 9001 71 الزابصة

 1011 021011 70001 71 التجخيبية الخامذ

ا قػي  001 **00720  020011 9001 71 الزابصة جج 

 021011 70001 71 التجخيبية الكمية الجرجة

ا قػي  001 **00760 1011  020011 9001 71 الزابصة جج 

 (2020) مدتػى  عشج دال** 

 إحرائي ا دال فخق  وجػد 9رقع  الججول مغ يتزح
 درجات رتب متػسصي بيغ( 2020 مدتػي )عشج 

 الصالب اتجاىات في والزابصة التجخيبية السجسػعتيغ
 البعج ، الثاني البعج ، األول)البعج  الجمج نحػ العادييغ

( الكمية الجرجة ، الخامذ البعج ، الخابع البعج ، الثالث
 درجات رتب متػسط لرالح البعجي التصبيق في

 وكحلظ لمسقياس الفخعية األبعاد في التجخيبية السجسػعة
 السجسػعة درجات رتب متػسط أن أي. الكمية الجرجة

 وكحلظ لمسقياس الفخعية األبعاد مغ كل في التجخيبية

 لجى نطائخىا مغ إحرائية بجاللة أعمى  الكمية الجرجة
 .البعجي التصبيق في الزابصة السجسػعة

 أن قيسة معامل االرتباط الثشائي لمختب  وحيث

 وكحلظ لمسقياس الفخعية األبعاد في( 002) تداوي  التي
ا قػي  تأثيخ وجػد: إلى تذيخ الكمية الجرجة  لمبخنامج جج 

 بالسجسػعة بالسقارنة التجخيبية السجسػعة عمى
 نتائج الفخض الثالث  :.      الزابصة

 يشز الحي الثالث الفخض صحة مغ لمتحقق
تهجج فخوق ذات داللة إحرائية بين  ال: "عمى

متهسظي رتب درجات السجسهعة التجخيبية في 
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اتجاىات الظالب العاديين نحه الجمج في القياسين 
)بعج مخور فتخة مغ انتياء تصبيق البعجي والتتبعي 

 البخنامج(". تع استخجام: 

ويمكػكدػن إلشارات الختب الجرجات  اختبار
 Wilcoxon Signed Ranks السختبصة  

Test، أزواج رتب متػسصي بيغ الفخق  لحداب  
 لجى والتتبعي البعجي القياسيغ في السختبصة الجرجات

رقع  بالججول كسا الشتائج فكانت. التجخيبية السجسػعة
02: 

الفخوق بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية في  Wilcoxon Signed Ranks Testاختبار ويمكػكدػن  نتائج(02) ججول

 (02اتجاىات الصالب العادييغ نحػ الجمج في القياسيغ البعجي والتتبعي )ن = 

 اُلبعـج
 اإلشارات

 القبمي( -)البعجي 
 مجسػع الختب متػسط الختب العجد

 قيسة

Z 
 مدتػى الجاللة

 األول

 70.50 7.83 9 الدالبة

 34.50 6.90 5 السػجبة غيخ دالة 1.149

   6 صفخية

 الثاني 

 99.00 8.25 12 الدالبة

 37.00 9.25 4 السػجبة غيخ دالة 1.639

   4 صفخية

 الثالث

 70.50 7.83 9 الدالبة

 34.50 6.90 5 السػجبة غيخ دالة 1.149

   6 صفخية

 الخابع

 70.50 7.83 9 الدالبة

 34.50 6.90 5 السػجبة غيخ دالة 1.149

   6 صفخية

 الخامذ

 

 99.00 8.25 12 الدالبة

 37.00 9.25 4 السػجبة غيخ دالة 1.639

   4 صفخية

 الجرجة الكمية

 138.00 10.62 13 الدالبة

 52.00 8.67 6 السػجبة غيخ دالة 1.740

   1 صفخية

 عشجما يكػن: البعجي = القبمي.    صفخية، السػجبة  عشجما يكػن: البعجي < القبمي.  اإلشارة، .القبمي>  البعجي: يكػن  عشجما  الدالبة اإلشارة

 دال فخق  وجػد عجم 02رقع  الججول مغ يتزح
 السجسػعة درجات رتب متػسصي بيغ إحرائي ا
 في الجمج نحػ العادييغ الصالب اتجاىات في التجخيبية

 الكمية الجرجة وكحلظ لمسقياس الفخعية األبعاد مغ كل
 بيغ تقارب يػجج أنو أي. والتتبعي البعجي القياسيغ في

 في التجخيبية السجسػعة درجات رتب متػسصي
 مغ كل في الجمج نحػ العادييغ الصالب اتجاىات

 في الكمية الجرجة وكحلظ لمسقياس الفخعية األبعاد
 .والتتبعي البعجي القياسيغ

 : الشتائجمشاقذة 

ىحه الشتائج بذكل عام  مع كثيخ مغ  تتفق
 .[3,8,15 ] مثلالبحػث والجراسات في ىحا السجال 

و يخجع الباحث الفخوق بيغ القياسيغ القبمي و 
 كسا الشتائجالبعجي لرالح القياس البعجي وكحلظ باقي 

أكجتو السعالجة اإلحرائية إلى فاعمية البخنامج 
، والفشيات السدتخجمة فيو مغ الحػار و   السدتخجم

 مقاشع استخجام وكحلظالبديصة  خاتالسشاقذة والسحاض
 الدمبية العادييغ الصالب اتجاىات تحديغ في اليػتيػب

 في معيع والسجمجيغ فكخيا السعاقيغ الصالب نحػ
 . العادية السجارس

 



 
 
 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

17 
  

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2017 December   Vol.3 No 12 

  البحثتهصيات 
 وسائلإعـجاد بـخامج إرشـادية مـغ خـالل   - 1

قيغ برـفة ااإلعالم الججيج لتغييـخ االتجاىـات نحـػ السعـ
  . عامة و السعاقيغ فكخيا برفة خاصة

التجرج فـي تصبيـق الـجمج بحيـث تكـغ البجايـة   - 2
فـي مخحمـة ريـاض األشفـال وترـل بعـج ذلـظ إلـى 
السخاحـل التاليـة مســا يعصــي فخصــة لمتفاعــل والتعامــل 

 السعاقيغ فكخيا والصالبالعادييغ  الصالببــيغ 
إعـجاد دورات تجريبيـة لمسـجيخيغ والسعمسـيغ  - 3

االجتسـاعييغ والشفدـييغ الـحيغ يعسمـػن واألخرـائييغ 
فكخيا  السعاقيغبالسـجارس السمحـق بيـا فرـػل خاصـة 

 وكحلظ الصالب العادييغ . 

 مقتخح بحهث مدتقبمية
مقاشع اليػتيػب عمى اإلدراك البرخى  عالقةدراسة  -0

 لألشفال ذوى صعػبات التعمع  
العالقة بيغ اإلعالم الججيج وتشسية السيارات  -7

 ساعية لجي السعاقيغ عقميا  .االجت
العالقة بيغ وسائل اإلعالم الججيج والدمػك التكيفي  -.

 لجي السعاقيغ عقميا .
أثخ استخجام شخق وأساليب اإلعالم الججيج في تشسية  -5

 الخاصة  االحتياجاتقجرات ذوي 
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قائسة عمى السجمجة التعمم الفاعمية بيئة 
نسظين لإلبحار والتهجيو في تشسية ميارة 
الظمبة ترسيم مهاقع الهيب التفاعمية لجى 

 الجامعيين
 د. سميسان أحسج جخب 

 استاذ تكشمػجيا التعميع والسعمػمات السداعج
 كمية التخبية جامعة االقرى فمدصيغ

تعمع الفاعمية بيئة عغ  فالكذإلى البحث  فيجي الملخص:
 رةفي تشسية مياقائسة عمى نسصيغ لإلبحار والتػجيو السجمجة ال

ع اتب  قج و  .الجامعييغصمبة اللجى  مػاقع الػيب التفاعميةترسيع 
لإلجابة عغ األسئمة واختبار  التجخيبي شبو الباحث السشيج

 متكافئتيغ مجسػعتيغ، وتكػنت عيشة البحث مغ الفخوض
تع اختيارىا بذكل ، في كل مجسػعة ( شالبة22)بسقجار 

لقياس ميارات  مالحطةواستخجم الباحث بصاقة مقرػد، 
ائج وكذفت نتسشتج، الوبصاقة تقييع  الػيبترسيع مػاقع 

القائسة عمى اإلبحار التعمع السجمجة بيئتي البحث عغ فاعمية 
السيارات، ووجػد  ىحه( في تشسية الخصيو  )الذبكيوالتػجيو 

القائسة عمى التعمع السجمجة بيئتي فخق دال إحرائيا  بيغ 
ترسيع  ميارة( في تشسية الخصيو  )الذبكيبحار والتػجيو اإل

يع السشتج لرالح السجسػعة وبصاقة تقي ،مػاقع الػيب التفاعمية
القائسة عمى السجمجة بيئة التعمع التي درست عغ شخيق 
زخورة ب ػصى الباحث، كسا ويُ اإلبحار والتػجيو الذبكي

تػضيف السديج مغ أنساط اإلبحار والتػجيو في ترسيع البيئات 
 .التعميسية السجمجة

والتػجيو نسصيغ لإلبحار  بيئة التعمع السجمج، كمسات مفتاحية:
التعمع  )الذبكي والخصي(، ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية،

 .اإللكتخوني

 

Effectiveness of the integrated 

learning environment based on 

two types of navigation and 

guidance in developing interactive 

web design skills among university 

students 
Sulaiman A, Harb 

Assistant peof.  Educational and Information 

Technology 

Educational faculty- Aqsa University 
Abstract This study identifies the effectiveness of 

using integrated learning based on two types of 

navigation and guidance on developing the skills of 

interactive web design among university students. 

The researcher followed the Semi-experimental 

research method to answer the questions and to test 

hypotheses. The sample of the research consisted 

of two equivalent groups, each one of them 

includes 22 students who were chosen 

intentionally. The researcher used a note card to 

measure the skills of web designing, as well as a 

product evaluation card. The study showed the 

effectiveness of integrated learning based on 

navigation and guidance (Branching/Linear) on 

developing these skills. It also revealed the 

existence of a statistically significant difference 

between integrated learning based on navigation 

and guidance (Branching/Linear) in developing the 

skill of interactive web design and a product 

evaluation card in favor of the group adopted 

integrated learning based on navigation and 

guidance (Branching).  The researcher recommends 

employing more types of navigation and guidance 

in designing integrated learning environment. 

Key words: Integrated  Learning  Environment, 

Two Types of Navigation and Guidance 

(Branching/Linear), Interactive Web Designing, 

Electronic Learning0 
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 السقجمة:    
تدعى الجامعات والسؤسدات التعميسية في  

الجول العخبية باستسخار إليجاد أفزل الػسائل والصخق 
لتػفيخ بيئة تعميسية تفاعمية تجحب اىتسام الصمبة وتجفعيع 
نحػ التعمع، وتعتبخ تقشية تكشػلػجيا السعمػمات 
واالتراالت القائسة عمى الحاسػب واإلنتخنت، وما َيمحق 

ا مغ أنساط اإلبحار بالػسائط الفائقة في بيئات التعمع بيس
السجمج، مغ أفزل الػسائل التي تػفخ البيئة التعميسية 

 التفاعمية.
وتعتبخ بيئة التعمع السجمج أحج أنساط التعمع  

الشاجحة؛ ألنيا تجسع بيغ مسيدات كل مغ التعمع التقميجي 
مى والتعمع اإللكتخوني، وكػنيا قادرة عمى التغمب ع

، إذ إنو يجمج بيغ بيئة ]1[جػانب القرػر في كل مشيسا
التعمع القائسة عمى اإلنتخنت، والبيئة التقميجية وجيا  لػجو 
في نسػذج متكامل، لالستفادة مغ اإلمكانات الستاحة 

 .]2[لكل مشيسا في العمسية التعميسية 
 ,Heinze & Procterيّعخف ىيشد وبخوكتيخ  

مديج مغ التعمع اإللكتخوني  التعمع السجمج بأنو ]3[
 ,Milheimوالتعمع التقميجي وجيا  لػجو، كسا يّعخفو ممحع 

بأنو التعمع الحي يسدج بيغ خرائز كل مغ التعمع  ]4[
الرفي والتعمع عبخ اإلنتخنت في نسػذج متكامل، مع 
االستفادة مغ أقرى التقشيات الستاحة لمشطاميغ، ويّعخفو 

بأنو تعميع  ]Arantesi & Aqel ]5الخنتيدي وعقل 
ُتدتخجم فيو أكثخ مغ وسيمة لشقل وتػصيل السعخفة 
والخبخة إلى السدتيجفيغ بيجف تحقيق أفزل الشتائج 
سػاء أكان ذلظ عمى مدتػى مخخجات عسمية التعمع 

 وكحلظ التقميل مغ تكاليف التشفيح. 
أن التعمع السجمج  ]Ammar ]6ويؤكج عسار 

 Aghamidiيحّدغ الجػدة التعميسية، كسا أشار الغامجى 
إلى أن التعمع السجمج يداعج عمى تػفيخ السخونة  ]7[

لمستعمسيغ وذلظ عغ شخيق الػسائط الستػفخة بالسحتػى 
التعميسي، وأيزا  يخكد عمى التفاعمية أكثخ مغ التمقيغ، 

ا  في شخائق أنو يػفخ تشػع ]Abood ]8كحلظ أكج عبػد 

العخض، مغ أجل تػفيخ بيئات تعميسية مشاسبة لمصالب؛ 
لتحقيق أىجافيع بديػلة أكبخ مقارنة بالتعمع في البيئات 
التعميسية التقميجية، وذلظ مغ خالل تصبيق أفزل 
التكشػلػجيات كالػسائط الفائقة والستعجدة السالئسة في 
 مختمف بيئات الفرػل الجراسية في ضل ضخوف مختمفة

]9[  . 
وفي ضػء االىتسام بالتعمع السجمج، فقج ُأجخيت 
العجيج مغ الجراسات التى أكجت عمى فاعمية التعمع 
السجمج في تشسية التحريل والسيارات واالتجاىات 

، ]Al-rantisy ]10مشيا: دراسة الخنتيدي والسفاىيع 
، ودراسة بخىػم ]Al Alem ]11دراسة العالع 

Barhoum ]12[يفخي ، ودراسة العAl eifary ]13[ ،
، ودراسة فخانديذ Khalafullah [14]ودراسة خمف هللا 

Francisca, A., ]15[ ودراسة عبج العاشي والديج ،
Abdel-Aty & As-Sayed ]16[ ودراسة بيخيخا ،

Pereira & et al ]17[. 
ومغ ىشا ضيخت الحاجة لجمج نطع اإلبحار 

-Al الخنتيديوالتػجيو مع بيئة التعمع السجمج، فقج ّعخف 
rantisy ]10[  نطع اإلبحار والتػجيو بالػسائط الفائقة

بأنيا بخمجية إلكتخونية تتكػن مغ مجسػعة مغ الخوابط 
التي ُيبحخ الستعمع مغ خالليا وفق سخعة استيعابو 

التعامل مع )الشرػص، والرػر،  وخبخاتو الدابقة في
والرػت، والفيجيػ ..(؛ الستيعاب السفاىيع الشطخية 
واكتداب السيارات العمسية. ويعخف ازيفجو و مػس 

Azevedo, & Moos, ]18[  نطع اإلبحار والتػجيو
بالػسائط الفائقة عمى أنيا نطام لخبط السعمػمات 

جيسيا باستخجام مجسػعة فائقة مغ الػسائط الستعجدة وتق
وإعادة عخضيا في شكل غيخ خصي وتعسل عغ شخيق 
الحاسػب وقج تكػن عمى شكل صػرة ثابتة أو متحخكة، 
صػت، لقصات الفيجيػ، مػسيقى، رسػمات تخصيصية أو 
مجسػعات مغ الخمػز، التي تعصي الصالب حخية التتابع 
 واختيار مدارات التفخع وكسية السعمػمات التي يحتاجيا.

نطع اإلبحار والتػجيو  ]Khamis ]19ويّعخف خسيذ 
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بأنيا الػسائط الستعجدة التفاعمية والتي تسكغ الستعمع مغ 
التشقل والتجػل في السػقع التعميسي؛ لمػصػل إلى 
السحتػى عبخ السدارات السختمفة الغيخ تتابعية، وبأشكال 
مختمفة تتزسغ الشرػص السكتػبة والخسػم الستحخكة 

الفيجيػ. ويذيخ تػماس والثابتة واألصػات ومقاشع 
، وخسيذ ]Thomas & Martin, ]20ومارتغ 
Khamis ]21[  إلى أن نطع اإلبحار والتػجيو بالػسائط

الفائقة تستاز بأنيا تتيح الحخية في اختيار السحتػى الحي 
يخيج الستعمع دراستو، كسا تداعجه عمى التحكع في تقجمو 
في السحتػى واستكذافو، وتسجه بشطع وأدوات اإلبحار 
التي تسّكشو مغ القفد والتجػال والترفح داخل السحتػى 

 ء البخنامج في أي وقت يذاء.مع حخية إنيا
الػسائط ومغ خالل العخض الدابق لتعخيفات 

الفائقة  نجج أنيا تتيح لمستعمع التجػال واإلبحار بحخية 
في السحتػى التعميسي بصخيقة غيخ خصية، ويتع  فييا 

 التقجم عمى حدب قجرات الستعمع.
 ىجافو ومخيخا  بيغ عجة بجائل لتحقيقيا وفقا  لقجراتو وإمكاناتو وخصػه الحاتي.والتػجيو بالػسائط الفائقة أنيا تداعج عمى تحقيق التفاعمية التي تجعل مغ الستعمع نذصا  وفعاال  وباحثا  ومجيخا  لتعمسو ومحجدا  ألأن مغ خرائز نطع اإلبحار  ]Khallaf ]22 ويخى خالف          
ت الفيجيػ لتقجيع تعمع تفاعمي، وتكػن جسيع العشاصخ مختبصة، وبالتالي تتيح لمستعمع التشقل مغ معمػمة إلى ولقصاالصالب أكثخ نذاشا  أثشاء التعمع باستخجام أنساط اإلبحار والتػجيو بالػسائط الفائقة الذبكية أو الخصية بيغ الشرػص والخسػم والرػر لػجو باستخجام أنساط اإلبحار والتػجيو بالػسائط الفائقة في بيئة تعميسية إلكتخونية يتفاعل فييا الستعمع باألداء والعسل، مسا يجعل  ويسكغ الجمج بيغ التعمع اإللكتخوني والتعمع وجيا          

 أخخى حدب حاجتو وسخعتو. 
كسا تؤكج العجيج مغ الجراسات عمى فاعمية نطع اإلبحار 

 Hussienوالتػجيو بالػسائط الفائقة مشيا: دراسة حديغ 
، ودراسة  ]24[ ,Hartshorne، ودراسة ىارشػن ]22[

، ودراسة تػسغ وسكػزي ]Akbulut, ]25اكبػلت  
، ودراسة  ]Tosun, Sucsuz & Yigit, ]26وياجيت 

 Hindawy، ودراسة ىشجاوي ]Ammar ]27عسار 
، ودراسة  جسال  ]29[ ,Greenدراسة جخيغ  ،]28[

 .]Jamal Uddin ]30الجيغ 
 ]32[ Aliوعمي  ]Amin ]31ويتفق أميغ        

عمى أن عسمية الترسيع الجيج  ]Khamis ]19وخسيذ 
لشطع اإلبحار والتػجيو تعتبخ إحجى الخكائد األساسية 

عشج إنتاج ىحا الشػع مغ البخامج، ألنو بحلظ يحقق العائج 
 مشو، وفي الػقت ذاتو يحقق األىجاف السخجػة.

ويخى الباحث مسا سبق، أن نطع اإلبحار والتػجيو    
ػلػجيا التعميع؛ بحيث تداعج عمى مغ أىع عشاصخ تكش

تشسية ميارات الصمبة، وزيادة السعخفة لجييع مغ خالل 
بعس أنساط اإلبحار والتػجيو، ويقرج بأنساط اإلبحار 
والتػجيو أنيا الصخق التي يديخ فييا الستعمع أثشاء تفاعمو 
مع الػسائط الفائقة السعخوضة، والتي يسكغ أن تعتسج 

اإلبحار التػجيو، مغ البجاية  عمى نسط واحج مغ أنساط
إلى الشياية، بيشسا يسكغ أن يعتسج مػقع أخخ عمى أكثخ 
مغ نسط لإلبحار والتػجيو ويختمف نسط اإلبحار 
والتػجيو وفقا  لمصخيقة الستبعة في تشطيع السحتػى داخل 

 السػقع التعميسي. 
ومغ أنساط تشطيع محتػى التعمع بالبيئة السجمجة   

خ إلييا األدبيات والجراسات الدابقة مثل: القائسة كسا تذي
-Al، ودراسة السدمػمي ]Ibrahim ]33دراسة ابخاىيع 
Mazmouy ]34[ ودراسة ىشجاوي ،Hindawy ]28[ ،

ومشيا: الشسط الخصي، والشسط الذجخي، ونسط القائسة، 
 والشسط الذبكي، والشسط اليجيغ.

ومغ شخق التفاعل مغ خالل اإلبحار والتػجيو 
ط الفائقة في بيئة التعمع السجمجة بالبحث الحالي بالػسائ

 Hindawyنسصان: الذبكي، والخصي. ويعخف ىشجاوي 
الشسط الذبكي بأنو: نسط مخكب مغ شبكة مغ  ]28[

الخصػات السترمة ببعزيا البعس، وتكػن السػضػعات 
في ىحا الشػع مغ العخوض مجدأة إلى أجداء متعجدة، 

ستعمع أن يديخ في أي بيشيا روابط ووصالت، ويسكغ لم
اتجاه أثشاء تعمسو واكتذافو لسحتػى التعمع، ويعج ىحه 
الشسط مغ األنساط السعقجة، والتي تتسيد بالستعة في 
االستخجام؛ نطخا  لحخية التجػل واإلبحار ومخونتو،  كسا 

 (1ىػ مػضح بالذكل )
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 ( يػضح نسط اإلبحار والتػجيو الذبكي في بيئة التعمع السجمجة )إعجاد الباحث(1)شكل 
الشسط الخصي  ]Ibrahim ]33بيشسا يعخف إبخاىيع 

وأقميا تعقيجا ، ويمتدم الستعمسػن بأنو أبدط أنساط اإلبحار 
في ىحا الشسط بالديخ في خصػات متتابعة، أي يديخ 

الستعمع  مشيا مغ عشرخ إلى آخخ، ويسخ الستعمع بكل 
العشاصخ بشفذ التختيب الحي يقخره السػقع عمى الستعمع 

(.2كسا في الذكل )
 

 
 سجمجة )إعجاد الباحث(( يػضح نسط اإلبحار والتػجيو الخصي في بيئة التعمع ال2شكل )

كسا وتذيخ الجراسات والبحػث الدابقة مشيا: دراسة 
والجدار  Asr، ودراسة عرخ ]Ibrahim ]35إبخاىيع 

Al-Jazzar ]36[ ودراسة الرػاف ،Ass- Sawaf 
تي ، إلى أن  مغ أىع أدوات اإلبحار والتػجيو ال]37[

يسكغ استخجاميا في بخمجيات التعمع اإللكتخوني: خخائط 
السفاىيع، القائسة، دليل التعقب، محخك البحث، أزرار 
التحكع، الشقاط الشذصة، والتذبييات البرخية السالحية، 
وقج اىتست العجيج مغ البحػث الدابقة، بجراسة أنساط 
اإلبحار وربصيا بإحتياجات الستعمسيغ وقجراتيع، ومغ 

، ]Suzuki et al, ]38ه الجراسات: دراسة سػزوكي ىح
كسا أوضح الكثيخ مغ الباحثيغ أىسية اعتبار شبيعة 
السحتػى، وخرائز الستعمسيغ، مغ حيث أعسارىع، 
وخبخاتيع الدابقة بسػضػع التعمع، ومياراتيع الحاسػبية، 
وأنساط تعمسيع عشج اختيار نسط اإلبحار السشاسب عشج 

 اإللكتخونية. ترسيع بيئات التعمع 

ومغ خالل العخض الدابق ألدوات اإلبحار 
والتػجيو فقج استخجم الباحث مع نسط  اإلبحار والتػجيو 

( كأداة لمتشقل التي يسكغ لمستعمع Menuالذبكي القائسة )
الخجػع إلييا وقت الحاجة، بحيث تسكشو مغ عخض أحج 

اء أجداء بيئة التعمع السجمجة والعػدة إلييا ثع اختيار أجد 
أخخى لجراستيا، كسا استخجم الباحث مع نسط اإلبحار 

(  Control Buttonsوالتػجيو الخصي أزرار التحكع )
كأداة لإلبحار في بيئة التعمع السجمجة التي يجعع بيا 
الباحث بيئة التعمع السجمجة في واجيات التفاعل 
والرفحات، ليتسكغ الستعمع مغ اإلبحار داخل بيئة التعمع 

غ شخيق الشقخ عمى زر التالي لمحىاب إلى السجمجة ع
الرفحة التالية، وزر القائسة الخئيدية لمحىاب إلى 
الرفحة الخئيدية. مسا جعل الباحث يجرس أثخ نسصيغ 
مختمفيغ لإلبحار والتػجيو )الذبكي والخصي( عشج 

 ترسيع بيئة التعمع السجمجة السقتخحة.
التي وقج تبشى البحث السيارات الخئيدية والفخعية 
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؛ نطخا  ألن (Google Sites)تذتسل عمييا تصبيقات 
ىحا التصبيق يسكغ مغ خاللو ترسيع مػاقع الػيب 
التفاعمية التي يسكغ تػضيفيا الحقا  في عخض الجروس 
الخاصة بالسعمع والستعمع، وفي بعس إستخاتيجيات التعمع 

  الخقسي الججيجة.
-Saadah & Assويّعـخف سـعادة والدـخشاوي  

Saratawy ]39[  ـــــــو ـــــــب بأن مجسػعـــــــة مـــــــغ مػقـــــــع الػي
صـفحات الػيـب تــختبط التـي مـع بعزــيا الـبعس، لتذــكل 

 مخســـى  ويعخفـــو كســـامقـــخرا  يسكـــغ لمستعمســـيغ زيارتـــو، 
Morsy ]40[  بأنــو ترــسيع صــفحات تعميسيــة ذات شــابع

ـــة الـــتعمع لفئـــة  ـــى تدـــييل وتحدـــيغ عسمي خـــاص تيـــجف إل
ىــحه الرــفحات معيشــة مــغ الستعمســيغ مــغ خــالل الػيــب، و 

 مرسسة لتحقيق أىجاف تعميسية محجدة. 
 

 مذكمة البحث:
خي واألداء بة السشاىج الجراسية وىػ ذو شابع عسمي تصبيقي والتجريب عمى السيارات السختبصة بو، إال أنو ال يأخح الػقت الكافي لذخح السحتػى الشطمة الشػعية في التعمع اإللكتخوني والتصػرات التقشية في تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت، كسا أن شمبة كمية التخبية يجرسػن مداق حػستعتبخ ميارة ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية مغ السيارات الزخورية والسيسة ليذ فقط لمسحاضخيغ  وإنسا لمستعمسيغ أيزا ، وذلظ بدبب الشق      

العسمي التصبيقي والتجريب عمييا، خاصة إذا ما ُروعيت 
الفخوق الفخدية بيغ الصمبة، وأن قجرتيع عمى االستيعاب 

متابعة الصمبة في ىحا السقخر ُلػحظ  متفاوتة، ومغ خالل
الزعف الػاضح في مدتػى األداء السياري في ترسيع 
مػاقع الػيب، ولجعل الصمبة أكثخ فاعمية كان البج مغ 
إيجاد مػاقف أكثخ إيجابية، ويكػن ذلظ باستخجام نطع 
إبحار وتػجيو في بيئة التعمع السقتخحة؛ بحيث يربح 

ة، وأوصت دراسة عبج الصالب محػر العسمية التعميسي
ودراسة الخنتيدي  ،]Abdel-Mageed ]41السجيج 

Al-Rantisy ]10[ ودراسة الغخيب وحيات ونػبي ، 
Hayyat &Al-Gharib, Nouby ]42[ دراسة  ، و

باستخجام نطع ، ]Suzuki et al, ]37سػزوكي وآخخون 
اإلبحار والتػجيو وتصبيقاتيا التعميسية والتخبػية في تشسية 

السؤتسخ الجولي الحي سمية أخخى، كسا ودعا ميارات ع
( تحت عشػان )التعميع في 2001ُعقج في تايػان عام )

األلفية الججيجة( إلى ضخورة التعامل مع التكشػلػجيا 
الحجيثة وتػضيفيا في العسمية التعميسية فخديا  وجساعيا ، 

وأكج عمى أىسية استخجام نطع إبحار وتػجيو في إنجاح 
ية لسا تتسيد بو مغ خرائز تجعل مشيا العسمية التخبػ 

 ICCE/ICCAIبيئة مشاسبة إلعجاد السشاىج الجراسية 
، وكحلظ ىشاك حاجة مّمحة إلى ضخورة تخخيج ]43[

شمبة مؤىميغ لجييع السيارات الالزمة لعسمية ترسيع 
مػاقع الػيب التفاعمية؛ نطخا  لسا تتصمبو العسمية التعميسية 

ستشػعة والسداقات الجراسية في السؤسدات التعميسية ال
الستعجدة مغ استخجام مػاقع الػيب التفاعمية، لتػضيح 
وعخض وتقجيع السعمػمات السجخدة وغيخ السألػفة لمصمبة 

لحا فإن البحث الحالي سػف ييتع بالصخيقة السشاسبة، 
بجراسة فاعمية بيئة التعمع السجمجة القائسة عمى نسصيغ 

كل مشيسا عمى تشسية  لإلبحار والتػجيو، لسعخفة أثخ
ميارة ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية لجى شمبة كمية 

 التخبية في جامعة األقرى بغدة.  
تتحـــــجد مذـــــكمة البحـــــث فـــــي تحجيـــــج مذـــــكمة البحـــــث: 

استقرــاء فاعميــة نطــع اإلبحــار والتػجيــو فــي بيئــة الــتعمع 
السجمجــة الذــبكية فــي مقابــل الخصيــة مــغ خــالل اإلجابــة 

 عغ أسئمة الجراسة اآلتية: 
. ما ىي ميارات ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية السقتخح 1

 تػافخىا لجى شمبة كمية التخبية في جامعة األقرى بغدة؟
مجى فاعمية بيئة التعمع السجمجة القائسة عمى نسـط . ما 2

اإلبحار والتػجيو الذبكي في تشسية ميارات ترسيع مػاقع 
 الػيب التفاعمية لجى شمبة كمية التخبية بجامعة األقرى؟ 

. مــــا فاعميــــة بيئــــة الــــتعمع السجمجــــة القائســــة عمــــى نســــط 3
اإلبحار والتػجيو الخصي في تشسية ميارات ترسيع مػاقـع 

 يب التفاعمية لجى شمبة كمية التخبية بجامعة األقرى؟ الػ 
. ىــل يػجــج فــخق دال إحرــائيا  بــيغ متػســصي درجــات 4

الصمبــة فــي ميــارات ترــسيع مػاقــع الػيــب التفاعميــة لــجى 
شمبــة كميــة التخبيــة بجامعــة األقرــى فــي التصبيــق البعــجي 

 ُيعدى لستغيخ نسط اإلبحار والتػجيو )الذبكي/ الخصي(؟
 
ػى تقيـــيع مشتػجــات الــتعمع التـــي أنتجيــا شمبـــة . مــا مدــت5

كمية التخبية في جامعـة األقرـى بـالتعمع بشسصـيغ لإلبحـار 
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 والتػجيو )الذبكي والخصي( في بيئة التعمع السجمجة؟
 فخوض البحث: 

فاعميــة بيئــة الــتعمع السجمجــة القائســة عمــى نســط تديــج  .1
اإلبحار والتػجيـو الذـبكي فـي تشسيـة ميـارات ترـسيع 

لػيـــب التفاعميـــة لـــجى شمبـــة كميـــة التخبيـــة فـــي مػاقـــع ا
 ( وفق معامل إيتا.0.8عغ) جامعة األقرى

بيئـة الـتعمع السجمجـة القائسـة عمـى نسـط اإلبحــار تديـج  .2
والتػجيـــو الخصـــي فـــي تشسيـــة ميـــارات ترـــسيع مػاقـــع 
الػيــب التفاعميــة لــجى شمبــة كميــة التخبيــة فــي جامعــة 

 ( وفق معامل إيتا.0.8عغ ) األقرى
فــــخوق ذات داللــــة إحرــــائية عشــــج مدــــتػى  ال تػجــــج  .3

(  0.05 ـــــــــة ـــــــــيغ متػســـــــــصي درجـــــــــات تشسي (  ب
لـــجى شمبـــة  ترـــسيع مػاقـــع الػيـــب التفاعميـــةميـــارات 

كميـة التخبيــة فــي جامعــة األقرـى بغــدة  فــي التصبيــق 
ـــــــخ  ـــــــدى لستغي ـــــــو البعـــــــجي تُع نســـــــط اإلبحـــــــار والتػجي

 .)الذبكي/ الخصي(
 أىجاف البحث: 

 ييجف البحث الحالي إلى: 
السقتخح  ترسيع مػاقع الػيب التفاعميةتحجيج ميارات  .1

تػافخىــا لــجى شمبــة كميــة التخبيــة فــي جامعــة األقرــى 
 بغدة.

إعــــجاد بيئتــــيغ تعميسيتــــيغ مــــجمجتيغ، إحــــجاىسا قائســــة  .2
عمــى نســط اإلبحــار والتػجيــو الذــبكي، والثانيــة قائســة 
عمــى نســط اإلبحــار والتػجيــو الخصــي لتشسيــة ميــارات 

 ب التفاعمية.ترسيع مػاقع الػي
بيئة التعمع السجمجة القائسة عمـى الكذف عغ فاعمية  .3

نسصــــيغ لإلبحــــار والتػجيــــو )الذــــبكي والخصــــي( فــــي 
لـــجى  تشسيـــة ميـــارات ترـــسيع مػاقـــع الػيـــب التفاعميـــة

 شمبة كمية التخبية في جامعة األقرى بغدة.
إكدــاب الصمبــة بكميــة التخبيــة ميــارات ترــسيع مػاقــع  .4

تعتبــخ مــغ السيــارات الالزمــة  الػيــب التفاعميــة، والتــي
ـــــف السدـــــتحجثات  ـــــع الســـــتخجام وتػضي ـــــب السعم لمصال

 التكشػلػجية في العسمية التعميسية.

 أىسية البحث:
يتػافــق مــع االتجاىــات الحجيثــة التــي تشــادي بزــخورة  .1

االســـتفادة مـــغ أنســـاط اإلبحـــار والتػجيـــو فـــي البيئـــات 
ـــــــة وتػضيفيـــــــا بذـــــــكل ســـــــميع فـــــــي السػاقـــــــف  التعميسي

 ة.التعميسي
االســـتفادة مـــغ تصبيـــق الخرـــائز السعخفيـــة لمســـتعمع  .2

عشــــج اســــتخجام أنســــاط اإلبحــــار والتػجيــــو، الســــتثسار 
إمكانــات الســـتعمع باعتبارىـــا مـــغ أىـــع أىـــجاف العسميـــة 

 التعميسية.
تقجيع تعمع يتفـق مـع االسـتعجادات والقـجرات والدـسات  .3

 الذخرية التي تسيد األفخاد عغ بعزيع البعس.
الخبـــــخاء والستخررـــــيغ فـــــي مجـــــال تػجيـــــو أنطـــــار  .4

ترـــسيع بيئـــات الـــتعمع السجمجـــة إلـــى ضـــخورة مخاعـــاة 
أنســــــاط اإلبحــــــار والتػجيــــــو السشاســــــبة عشــــــج ترــــــسيع 

 السػاقع التعميسية.
قج يفتح ىحا البحث الصخيق أمـام البـاحثيغ لسديـج مـغ  .5

البحــــــػث والجراســـــــات فـــــــي مجــــــال أنســـــــاط اإلبحـــــــار 
 ختمفة.والتػجيو وتصػيخىا مغ خالل أنساشيا الس

 حجود البحث:
ميــارات  يقترــخ البحــث الحــالي عمــى الحــجود اآلتيــة:    

ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية لجى شمبـة كميـة التخبيـة فـي 
فــــــي مدــــــاق حػســــــبة السشـــــــاىج  جامعــــــة األقرــــــى بغــــــدة

الجراســـية، مـــغ خـــالل اســـتخجام نسصـــيغ لإلبحـــار والتػجيـــو 
)الذـــــبكي والخصـــــي( عمــــــى تصبيقـــــات جػجـــــل، واقترــــــخ 

عمــى عيشــة مــغ شالبــات كميــة التخبيــة فــي جامعــة  البحــث
األقرــــــى بغــــــدة المــــــػاتي قســــــّغ بتدــــــجيل مدــــــاق حػســــــبة 
السشـــاىج الجراســـية بالشرـــف الثـــاني فـــي الفرـــل الجراســـي 

 م.2017/2018األول مغ العام الجامعي 
 مشيج البحث: 

استخجم الباحث السشيج الػصفي في التػصل 
تفاعمية الالزمة إلى قائسة ميارات ترسيع مػاقع الػيب ال

لصمبة كمية التخبية في جامعة األقرى، والسشيج 
التصػيخي في إعجاد بيئة التعمع السجمجة القائسة عمى 
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نسصيغ لإلبحار والتػجيو )الذبكي والخصي(، كسا اعتسج 
 البحث عمى السشيج شبو التجخيبي.

 متغيخات البحث:
: الشــػع متغيــخين مدــتقمين ىســايقترــخ البحــث عمــى     

األول نسـط اإلبحـار والتػجيـو الذـبكي، والشـػع الثـاني نسـط 
ــــابع ىــــهاإلبحــــار والتػجيــــو الخصــــي،  : ميــــارة ومتغيــــخ ت

 ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية.
 الترسيم التجخيبي:

ُاســــتخجم فــــي ىــــحا البحــــث الترــــسيع التجخيبـــــي 
الــحي يتزــسغ مجســػعتيغ تجــخيبيتيغ مــع اســتخجام القيــاس 

 القبمي والبعجي.
 أدوات الجراسة:

بصاقـة مالحطـة األداء العسمـي لسيـارات ترــسيع  .1
 مػاقع الػيب التفاعمية )إعجاد الباحث(.

بصاقة تقييع مشـتج مػقـع الػيـب التفـاعمي )إعـجاد  .2
 الباحث(.
 مرظمحات البحث:

ىي مقجار التغييخ الحي ُيحجثو التعمع بالػسائط  الفاعمية:
ػانب السعخفية الفائقة السجمجة )الذبكية/الخصية( في الج

والسيارية لجى عيشة البحث، مقاسة  بالجرجة التي يحرل 
عمييا الصالب مغ خالل بصاقة السالحطة اُلسعّجة في ىحا 

 البحث.
عبارة عغ مػقع تعميسي يجمج بيغ  بيئة التعمم السجمج:

كل مغ التعمع في القاعة الجراسية وجيا  لػجو، والتعمع 
ي والخصي(، في بيئة بشسصيغ لإلبحار والتػجيو )الذبك

متكاممة مع االستفادة القرػى مغ التقشيات الستاحة لكل 
مغ الشسصيغ، مغ أجل تحقيق األىجاف التعميسية السحجدة 

 سابقا .
عبارة عغ عسمية سيخ الستعمع داخل اإلبحار والتهجيو: 

بيئة التعمع السجمجة وترفح محتػياتيا، ويعتسج ذلظ عمى 
السحتػى، حيث يسكغ أن  الصخيقة الستبعة في تشطيع

يكػن التشطيع شبكيا  أو خصيا ، وتتع ىحه العسمية عغ 

شخيق استخجام أدوات األبحار والتػجيو مثل القائسة و 
 أزرار التحكع.

تتسثل في شخيقة سيخ نسط اإلبحار والتهجيو الذبكي: 
الستعمع داخل بيئة التعمع السجمجة، ويتع فييا تختيب 

الخئيدية ثع يتفخع مشيا إلى  العشاصخ بجءا  بالسيارة
السيارات الفخعية األخخى، ويتفخع مغ السيارة الفخعية 
ميارة تحت فخعية، وعشج الشقخ لإلبحار عمى أي ميارة 
تطيخ السعمػمات الستعمقة بيحه السيارة في صفحة 

 مدتخجما  القائسة كأداة لإلبحار والتػجيو. كاممة،
خيقة سيخ الستعمع تتسثل شنسط اإلبحار والتهجيو الخظي: 

داخل بيئة التعمع السجمجة ويتع فييا التشقل مغ ميارة  
أخخى، بحيث يسخ الستعمع بكل العشاصخ بالتختيب الحى 
تفخضو بيئة التعمع السجمجة، وعشج الشقخ عمى أي ميارة 
تطيخ السعمػمات الستعمقة بيحه السيارة في صفحة كاممة 

 .والتػجيومدتخجما  أزرار التحكع كأداة لإلبحار 
قجرة الصالب عمى األداء بديػلة وسخعة  ىي: السيارة

ودقة، مغ خالل التعمع عغ شخيق نسصي اإلبحار 
 والتػجيو )الذبكي والخصي(.

يتع استخجام البخامج  ترسيم مهاقع الهيب التفاعمية:
الخاصة بترسيع مػاقع الػيب التفاعمية، وكحلظ التأثيخات 

نذخىا، مغ خالل تػضيف السختبصة بترسيسيا وإنتاجيا و 
( Google Sitesواستخجام إمكانات تصبيقات جػجل )

في إجخاء وتشفيح عسميات اإلنذاء واإلنتاج وصػال  إلى 
السشتج الشيائي الستسثل في مػقع ويب تفاعمي وفق 

 معاييخ الجػدة ، وإتاحة ىحا السشتج عمى الػيب.
قـجرة تتسثـل فـي  :ميارات ترـسيم مهاقـع الهيـب التفاعميـة

ـــة فـــي جامعـــة األقرـــى عمـــى اســـتخجام  ـــة التخبي ـــة كمي شمب
( Google Sitesأوامــــخ خــــجمات تصبيقــــات جػجــــل )

مــــغ حيــــث )إنذــــاء مػقــــع بدــــيػلة ودقــــة وســــخعة عاليــــة، 
ويــب، تشدــيق الشرــػص والرــػر داخــل صــفحة الػيــب، 
إنذـــــــاء الجـــــــجاول والتعامـــــــل معيـــــــا، إنذـــــــاء االرتباشـــــــات 

مػقـــع الػيــب، نذـــخ  التذــعبية، إدارة صـــفحة الػيــب، إدارة
ببصاقــــــة مالحطــــــة السيــــــارات  وتقــــــاس،   مػقــــــع الػيــــــب(
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 الخاصة بحلظ في البحث.
شمبـة كميـة تتسثـل فـي تقيـيع مشتجـات  :بظاقة تقييم السشتج

ــتعمع  التخبيــة فــي جامعــة األقرــى بعــج تعمسيــع فــي بيئــة ال
السجمجــة بشسصــيغ لإلبحــار والتػجيــو )الذــبكي والخصــي(، 

، تشدـيق الشرـػص والرـػر مغ حيث )إنذـاء مػقـع ويـب
داخــــل صــــفحة الػيــــب، إنذــــاء الجــــجاول والتعامــــل معيــــا، 
إنذـــاء االرتباشـــات التذـــعبية، إدارة صـــفحة الػيـــب، إدارة 

ببصاقـة بصاقـة  وتقـاس،   مػقع الػيب، نذخ مػقع الػيب(
 تقييع السشتج الخاصة بحلظ في البحث.
  إجخاءات البحث

الهيب التفاعمية في تحجيج ميارات ترسيم مهاقع  -أوالا  
 البحث الحالي:

. اشمّع الباحـث عمـى األدب التخبـػي والجراسـات الدـابقة 1
فـــــي مجـــــال تكشػلػجيـــــا التعمـــــيع، والتـــــي تشاولـــــت عسميـــــات 
ترسيع مػاقع الػيب التفاعميـة، مثـل: دراسـة أبـػ جحجـػح 

، ودراسـة عبـج ]Abu Jahjouh & Harb ]44وحـخب 
، ]Abdel-Aty & As-Sayed ]16العــاشي والدــيج 

وعســل عمــى استذــارة الخبــخاء التخبــػييغ، وذلــظ بالحرــػل 
عمــى آرائيــع بعــج التػصــل لسيــارات ترــسيع مػاقــع الػيــب 
التفاعميـــة، ولقـــج اســـتفاد الباحـــث مـــغ ىـــحه الجراســـات فـــي 
تحجيج قائسة ميارات ترسيع مػاقع الػيب التفاعميـة، التـي 

قرــى يجــب أن يستمكيــا شمبــة كميــة التخبيــة فــي جامعــة األ
 ويسارسػىا عشج ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية.

تم التهصل إلى قائسـة ميـارات ترـسيم مهاقـع الهيـب  .2
مجـــــاالت  فـــــي صـــــػرتيا الشيائيـــــة إلـــــى ســـــبعة التفاعميـــــة

 تتزسغ واحج وتدعيغ ميارة لصمبة كمية التخبية.
ترــسيم بيئــة الــتعمم السجمجــة بشسظــين لإلبحــار  -ثانيــاا 

بيئـــة حـــجد الباحـــث أىـــجاف  والخظـــي(:والتهجيو)الذـــبكي 
الــــــــتعمع السجمجــــــــة بشسصــــــــيغ لإلبحــــــــار والتػجيو)الذــــــــبكي 

 وىي: ]45[( 2013وفق نسػذج خسيذ ) والخصي(
في بيئة التعمم السجمجة تحجيج األىجاف العامة  -1

: والتي بشسظين لإلبحار والتهجيو)الذبكي والخظي(
 Googleاشتسمت عمى: مجسهعة ميارات عمى مهقع 

Sites  ،وىحه السيارات ىي ميارة إنذاء مػقع الػيب
ميارة التعامل مع الشرػص والرػر ويشدقيا داخل 

صفحة الػيب، ميارة إنذاء الججاول ويتعامل معو داخل 
صفحة الػيب، ميارة إنذاء االرتباشات التذعبية داخل 

ميارة إدارة  صفحة الػيب، ميارة إدارة صفحة الػيب،
 مػقع الػيب.ميارة نذخ  مػقع الػيب،

بعــــج تحجيــــج األىــــجاف  تحجيــــج األىــــجاف الدــــمهكية: -2
فـــــــي بيئـــــــة الـــــــتعمع السجمجـــــــة بشسصـــــــيغ لإلبحـــــــار العامـــــــة 

تســـــــت صـــــــياغة األىـــــــجاف  والتػجيو)الذـــــــبكي والخصـــــــي(
الدمػكية لكل ىجف عام، وذلظ فـي ضـػء السيـارات التـي 

 تع التػصل إلييا عشج صياغة األىجاف التعميسية. 
تـع بشـاء بيئـة الـتعمع وتتابع عخضو: تشظيم السحتهى،  -3

السجمجــــة بشسصـــــيغ لإلبحـــــار والتػجيو)الذـــــبكي والخصـــــي( 
لتشسية ميارات ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية عمـى أسـاس 
واضـــح، وىـــػ وجـــػد ضـــعف فـــي ميـــارات ترـــسيع مػاقـــع 
الػيـــب التفاعميـــة لـــجى شمبـــة السخحمـــة الجامعيـــة، وتتكـــػن 

ـــتعمع السجمجـــة بشسصـــيغ لإلبحـــار والتػجيو)الذـــبكي  بيئـــة ال
والخصـــي( مـــغ لقصـــات فيـــجيػ متدمدـــمة ومتخابصـــة تحتـــػى 
عمــــــى محاضــــــخات وأنذــــــصة، الكتدــــــاب الصالــــــب ميــــــارة 
ترـــسيع مػاقـــع الػيـــب التفاعميـــة، وقـــج راعـــى الباحـــث فـــي 
اختيار السحتػى الجقة العمسية و والمغػية والتخبػية؛ لتشسية 

 ميارة ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية. 
بيئة الـتعمم السجمجـة بشسظـين لإلبحـار كل ترسيم ش -7

قام الباحـث بإنذـاء وترـسيع  :والتهجيو)الذبكي والخظي(
ـــتعمع السجمجـــة بشسصـــيغ لإلبحـــار والتػجيو)الذـــبكي  بيئـــة ال

التــي تتزــسغ السحتــػى التعميســي نفدــو، ولكـــغ  والخصــي(
اإلبحـار والتػجيو)الذـبكي شخيقة التعمع تختمف مـغ ناحيـة 

 .والخصي(
تســـت كتابـــة الشرـــػص العشاصـــخ التعميسيـــة: إنتـــاج  -8

، وإنتـاج (Microsoft word 2010)باسـتخجام بخنـامج 
باســـــــتخجام بخنــــــــامج الرـــــــػر الثابتـــــــة ولقصــــــــات الفيـــــــجيػ 

(Snagit 13.) 
بيئــــة الــــتعمم السجمجــــة السهنتــــاج والتشظــــيم داخــــل  -9
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عـغ شخيـق : بشسظين لإلبحار والتهجيو)الذبكي والخظي(
لبيئــة الــتعمع السجمجــة  باســتخجام  ترــسيع الخمفيــة الخئيدــية

 (.Corel Draw 10بخنامج )
بيئـــة الـــتعمم السجمجـــة بشسظـــين التقـــهيم البشـــائي ل -10

بعـــج االنتيـــاء مـــغ : لإلبحـــار والتهجيو)الذـــبكي والخظـــي(
عسميــــات اإلنتــــاج األولــــي، قــــام الباحــــث بعــــخض الشدــــخة 
ـــخاء والستخررـــيغ فـــي  ـــة عمـــى مجسػعـــة مـــغ الخب األولي

ـــــ ا التعمـــــيع، وترـــــسيع الػســـــائط الستعـــــجدة مجـــــال تكشػلػجي
ومشــاىج وشــخق تــجريذ الحاســػب، وأيزــا  عخضــت عمــى 

بيئـــة عيشــة مـــغ السحاضــخيغ والصمبـــة؛ لمتأكــج مـــغ مشاســبة 
الــــــــتعمع السجمجــــــــة بشسصــــــــيغ لإلبحــــــــار والتػجيو)الذــــــــبكي 

لألىــــــجاف السخجــــــػة مشــــــو، وتدمدــــــل العــــــخض  والخصــــــي(
التكشػلػجيــة، برــػرة مشصقيــة، ومخاعــاة السعــاييخ التخبػيــة و 

 .بيئة التعمع السجمجةوتع إجخاء التعجيالت الالزمة عمى 
 
ــة  -11 الــتعمم السجمجــة بشسظــين اإلخــخاج الشيــائي لبيئ

بعـــج االنتيـــاء مـــغ  :لإلبحـــار والتهجيو)الذـــبكي والخظـــي(
عسميــات التقــػيع البشــائي، وإجــخاء التعــجيالت الالزمــة، قــام 

الــــتعمع السجمجــــة بيئــــة الباحــــث بإعــــجاد الشدــــخة الشيائيــــة ل
وتجييدىــــا  بشسصــــيغ لإلبحــــار والتػجيو)الذــــبكي والخصــــي(

 لتصبيقيا عمى الصمبة )عيشة البحث(.
اتبّع الباحث السشيج شبو التجخيبي  مشيج البحث: -ثالثاا 

ذا السجسػعتيغ التجخيبيتيغ مع القياس القبمي والبعجي 
لمكذف عغ فعالية بيئة التعمع السجمجة بشسصيغ لإلبحار 

ػجيو)الذبكي والخصي( في تشسية ميارات ترسيع والت
مػاقع الػيب التفاعمية لجى شمبة كمية التخبية في جامعة 

 األقرى بغدة.
تّكــػن مجتســع البحــث مــغ جسيــع  مجتســع البحــث: -رابعــاا 

الصمبـــة السدـــجميغ لسدـــاق حػســـبة السشـــاىج الجراســـية فـــي 
جامعة األقرى فخع خانيػنذ لمفرل الجراسي األول مغ 

( 15م، الســــػزعيغ عمــــى )2017/2018الجراســــي  العــــام
 ( شالبا  وشالبة .300شعبة، والبالغ عجدىع )

تــع اختيــار عيشــة قرــجية مكػنــة  عيشــة البحــث: -خامدــاا 
مـــغ شـــعبتيغ مـــغ مجتســـع البحـــث، وذلـــظ خـــالل الشرـــف 
الثـــــــــــاني مـــــــــــغ الفرـــــــــــل األول مـــــــــــغ العـــــــــــام الجراســـــــــــي 

( شالبــة، وتػزعــت 44، وقــج بمــغ عــجدىا )2017/2018
 الشحػ اآلتى: عمى
ــــــى: )1     ــــــة األول ــــــة التجخيبي ــــــتعمع 22.العيش ــــــة لم ( شالب

 باستخجام نسط اإلبحار والتػجيو الذبكي.
ــــــة: ) .2 ــــــة الثاني ــــــة التجخيبي ــــــتعمع 22العيش ــــــة لم ( شالب

 باستخجام نسط اإلبحار والتػجيو الخصي.
قام الباحث بترسيع أدوات أدوات البحث:  -سادساا 

 البحث، وىسا: 
ــــب  بظاقــــة مالحظــــة -1 ميــــارات ترــــسيم مهاقــــع الهي

قــام الباحــث بالتػصــل لبصاقــة السالحطــة  التفاعميــة:
لقيــاس ميــارات ترــسيع مػاقــع الػيــب التفاعميــة، وقــج 

 مخ  إعجادىا بالخصػات اآلتية:
تيــجف البصاقــة إلــى قيــاس  تحجيــج أىــجاف البظاقــة: -أ 

أداء عيشــة البحــث فــي ميــارات ترــسيع مػاقــع الػيــب 
 التفاعمية.

اعتســـــج الباحـــــث فـــــي صـــــيااة عشاصـــــخ البظاقـــــة:   -ب 
صياغة عشاصخ البصاقة عمى قائسة ميارات ترـسيع 
مػاقــع الػيــب التفاعميــة التــي تــع التػصــل إلييــا، وقــج 
تزسشت البصاقة السجاالت الخئيدـية لتمـظ السيـارات، 

 والسيارات الفخعية أيزا .
ــة:   -ج  تــع صــياغة التعميســات السشاســبة تعميســات البظاق

لسالحطــــة، مثــــل: بيانــــات خاصــــة بالصالــــب لمقيــــام با
الســــــــخاد مالحطتــــــــو، وإرشــــــــادات لمسالحــــــــظ تػضــــــــح 

، 4، 3، 2، 1التقجيخات الكسية عمى الشحػ التالي: )
ــــــجرج )5 ــــــث يذــــــيخ الت ــــــان 1(، حي ــــــى درجــــــة إتق ( إل

( إلـى درجـة إتقـان ضـعيفة، 2ضعيفة ججا ، والتجرج )
( درجـة إتقـان 4( درجة إتقـان متػسـصة، )3والتجرج )

 ( درجة إتقان كبيخة ججا .5، )كبيخة
تع التأكج مـغ صـجق البصاقـة  صجق البظاقة وثباتيا: -د 

عـــغ شخيـــق عخضـــيا عمـــى مجسػعـــة مـــغ السحكســـيغ 
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فــــي السشــــاىج وشــــخق التــــجريذ والتخبيــــة التكشػلػجيــــة 
وتكشػلػجيـــــا التعمـــــيع، لمتأكـــــج مـــــغ ســـــالمة الرـــــياغة 
لفقــــخات البصاقـــــة، وقـــــام الباحــــث بـــــإجخاء التعـــــجيالت 

وتعــجيل واضــافة بعــس العبــارات عمــى مشيــا: حــحف 
بصاقــة السالحطــة السصمػبــة إلــى أن وصــمت البصاقــة 

(. 1( فقـــخة، ممحـــق )91إلـــى ) صـــػرتيا الشيائيـــةفـــي 

حداب معامل الثبات ولمتحقق مغ  ثبات البصاقة تع 
 مسـا (،0.97مدـاوي ا ) فكـان  بصخيفـة ألفـا كخونبـاخ

 اتالبصاقة تتستع بجرجة عالية مـغ الثبـ أن إلى يذيخ
( يػضح مػاصفات بصاقة مالحطة أداء 1والججول )

 .ميارات ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية

 ترسيع مػاقع الػيب التفاعميةأداء ميارات  مالحطة( ججول مػاصفات بصاقة 1ججول )

 السئهيةالشدبة  السجسهع الفقخات مجاالت األداء م
 Google Sites 1-14 14 15.38%ميارة إنذاء مػقع الػيب   .1
 Google Sites 15-43 29 31.86%ميارة التعامل مع الشرػص والرػر وتشديقيا داخل صفحة الػيب   .2
 Google Sites 44-52 9 9.89%ميارة إنذاء الججاول ويتعامل معو داخل صفحة الػيب   .3
 Google Sites 53-59 7 7.69%ميارة إنذاء االرتباشات التذعبية داخل صفحة الػيب   .4
 Google Sites 60-70 11 12.08%ميارة إدارة صفحة الػيب   .5
 Google Sites 71-85 15 16.48%ميارة إدارة مػقع الػيب   .6
 Google Sites 86-91 6 6.59%ميارة نذخ مػقع الػيب   .7

 %100 91 السجسػع

2
ــاعمي:  - ــيم مشــتج ترــسيم مهقــع الهيــب التف بظاقــة تقي

 وقج مّخ إعجادىا بالخصػات اآلتية:
وتيجف تحجيج اليجف من بظاقة تقييم السشتج:  -أ 

ميارات ترسيع مػاقع البصاقة إلى فحز امتالك 
نسظين ، بعج تصبيق التعمع باستخجام الػيب التفاعمية

 .لإلبحار والتهجيو)الذبكي والخظي(
تكػنت بصاقة تقييع مشتج مػقع الػيب بشاء البظاقة:  -ب 

التفاعمي مغ اثشيغ وثالثيغ فقخة، حيث تع تختيب 
نسصيغ باستخجام  أىجاف التعمع فييا بذكل متتالي

لتشسية ميارات  لإلبحار والتػجيو)الذبكي والخصي(
 مػاقع الػيب التفاعمية. ترسيع

تع عخض البصاقة في صػرتيا  صجق البظاقة: -ج 
األولية عمى مجسػعة مغ الستخرريغ في مجال 

آرائيع أبجى السحكسيغ تكشػلػجيا التعميع، حيث 
ومالحطاتيع حػل مشاسبة الفقخات وصياغاتيا 
المغػية والشحػية، وفي ضػء تمظ اآلراء تع إضافة 

اآلخخ، ليربح عجد  بعس الفقخات وتعجيل البعس
 فقخات البصاقة اثشيغ وثالثيغ فقخة. 

ويقرج بيا مجى اإلتفاق بيغ نتائج ثبات البظاقة:  -د 
التصبيق التي تػصل إلييا الباحث وبيغ نتائج 
التصبيق التي تػصل إلييا السخترػن في مجال 
تكشػلػجيا التعميع، وقج اختار الباحث اثشيغ مغ 

تجريذ السداق وشمب زمالئو الحيغ لجييع الخبخة في 
مشيسا القيام بعسمية التقييع بذكل مدتقل لسشتج مػقع 
الػيب التفاعمي، وأسفخت الشتائج عغ وجػد إتفاق 

%(  82.5كبيخ في عسمية التقييع، وقج بمغت )
لتحميل   (Cooper)وذلظ باستخجام معادلة كػبخ

 السزسػن باستخجام السعادلة التالية : 

معامل 
 الثبات

= 
 عجد نقاط اإلتفاق

عجد نقاط اإلتفاق +  100 ×
 عجد نقاط االختالف

فقج حجد الباحث تقجيخ الجرجات وطخيقة الترحيح:  -ه 
خسذ مدتػيات لمتقجيخات الكسية عمى أساس تقجيخ 

واقتخانو بجرجة عمى الشحػ  جػدة السشتج لكل شالب
، درجة تػافخ وىي )درجة تػافخ مختفعة ججأ التالي

مختفعة، درجة تػافخ متػسصة، درجة تػافخ قميمة، 
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درجة تػافخ قميمة ججا (، بحيث أعصيت الجرجات 
( عمى التػالي، وبحلظ 1، 2، 3، 4، 5التالية )

تكػن الجرجة العطسي لبصاقة السشتج  تداوي 
 ( درجة. 161)

بعـج التأكـج مـغ الذكل الشيائي لبظاقـة تقيـيم مشـتج:  -و 
ـــيع صـــجق  ـــة تقي ـــتج البصاق ـــاعميسش  لسػقـــع الػيـــب التف

خســــذ أصــــبحت فــــي صــــػرتيا الشيائيــــة مكػنــــة مــــغ 
ميـــارة فخعيـــة ممحـــق  اثشـــيغ وثالثـــيغميـــارات رئيدـــو، 

( يسثــــــل جــــــجول مػاصــــــفات فقــــــخات 2وجـــــجول )( 2)
 .مػقع الػيب التفاعميبصاقة تقييع مشتج 

 مػقع الػيب التفاعميمػاصفات بصاقة تقييع مشتج  (2جول )ج

الشدبة  السجسهع الفقخات بظاقة تقييم مشتج مجاالت  م
 % Google Sites 1-6 6 18.75مشتج مخحمة إنذاء مػقع الػيب   .1 السئهية 

 % 46.87 15 21-7 مشتج مخحمة تشديق محتػى صفحات السػقع   .2

 % 9.37 3 24-22 مشتج مخحمة االرتباشات التذعبية داخل صفحة الػيب   .3

 % 15.62 5 29-25 مشتج مخحمة إدارة صفحة الػيب   .4

 % 9.37 3 32-31 مشتج مخحمة إدارة مػقع الػيب   .5

 % 011 23 السجسهع\

لإلجابة عغ أسئمة البحث،  اإلحرائي:األسمهب  -سابعاا 
ولمتحقق مغ فخضياتو؛ تست معالجة البيانات باألساليب 

 Xاختبار "ت" لسجسػعتيغ مدتقمتيغ )بعجي اإلحرائية اآلتية:
بعجي(،  Xبعجي(، واختبار "ت" لسجسػعتيغ معتسجتيغ )قبمي

ηمخبع معامل إيتا "و 
2." 

 تشفيح تجخبة البحث: -ثامشاا 
ة فــي الشرــف الثــاني مــغ الفرــل تــع تشفيــح التجخبــ (1

الجراســـــــــــــــــي األول مـــــــــــــــــغ العـــــــــــــــــام الجــــــــــــــــــامعي 
 م.2017/2018

قــام الباحــث بعقــج لقــاء مــع عيشــة البحــث بتعــخيفيع  (2
ــــى  ــــتعمم السجمجــــة بشسظــــين لإلبحــــار عم ــــة ال بيئ

، وعــغ كيفيــة التفاعــل والتهجيو)الذــبكي والخظــي(
مــع األنذــصة بــجاخميا، وتبــادل اآلراء واألفكــار بــيغ 

الــــــــــبعس، وشــــــــــخح األســــــــــئمة الصمبــــــــــة بعزــــــــــيع 

ــتعمم السجمجــة بشسظــين واالستفدــارات عــغ بيئــة  ال
 .لإلبحار والتهجيو)الذبكي والخظي(

 تصبيق أدوات البحث عمى عيشة البحث قبميا . (3
الــــتعمع مــــغ خــــالل بيئــــة الــــتعمع السجمجــــة بشسصــــيغ  (4

لإلبحار والتػجيو)الذبكي والخصـي(، بذـكل متتـابع 
 سػجػدة فييا.والتفاعل مع األنذصة التعميسية ال

بعـــــج انتيـــــاء فتـــــخة الـــــتعمع مـــــغ خـــــالل السعالجـــــات  (5
التجخيبيــــة، تــــع تصبيــــق أدوات البحــــث عمــــى عيشــــة 

 البحث بعجيا .
إجــــــخاء السعالجــــــة اإلحرــــــائية، والحرــــــػل عمــــــى  (6

ــــائج وتفدــــيخىا ومشاقذــــتيا، وكتابــــة التػصــــيات  الشت
 والسقتخحات. 

تـــع تصبيـــق بصاقـــة  التظبيـــق القبمـــي ألدوات البحـــث: -تاســـعاا 
عمـــى كـــل  ،مالحطـــة ميـــارات ترـــسيع مػاقـــع الػيـــب التفاعميـــة

مــتعمع فــي السجســػعتيغ لمتأكــج مــغ تكافؤىســا، كســا ىــػ مػضــح 
 (.3في ججول )

 قبميا  ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية أداء ميارات  مالحطة( نتائج اختبار "ت" بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ لبصاقة 3ججول )

مستوى  الداللة ت د.ح ع م العدد نمط اإلبحار والتوجيه

 غير دال 1.274 1.17 42 31.7 153.8 22 الشبكي الداللة

  23.8 152.4 الخطي

(  0.17( أن  قيســـــة "ت" بمغـــــت )3يتزـــــح مـــــغ جـــــجول )
(، وىـــي غيــخ دالـــة عشــج مدـــتػى 42عشــج درجـــات حخيــة )

(، وبحلظ  يتزح أن السجسػعتيغ متكافئتان 0.05داللة )

فــــي أداء ميــــارات ترــــسيع مػاقــــع الػيــــب التفاعميــــة؛ ألن 
 الفخق بيغ متػسصي درجاتيا غيخ دال.

 نتائج البحث وتفديخىا ومشاقذتيا
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مشاقذــة نتيجــة الدــوال األول لمبحــث الــحي يــش   -أوالا 
مــا ىــي ميــارات ترــسيم مهاقــع الهيــب التفاعميــة  عمــى:

السقتـــخح تهافخىـــا لـــجى طمبـــة كميـــة التخبيـــة فـــي جامعـــة 
 ؟األقرى بغدة

أبـػ جحجـػح  اشمّع الباحث عمى الجراسـات الدـابقة مثـل: 
، ودراسـة عبـج ]Abu Jahjouh & Harb ]44و حـخب 

، ]Abdel-Aty & As-Sayed ]16العــاشي والدــيج 
ـــــػي، ـــــأىع  واألدب التخب ـــــى قائســـــة ب ـــــع التػصـــــل إل حيـــــث ت

السيــــــارات الػاجــــــب إتقانيــــــا فــــــي ترــــــسيع مػاقــــــع الػيــــــب 
التفاعمية في السخحمة الجامعية لجى شمبة كمية التخبية في 
جامعـة األقرـى، ولقـج خمرـت إلـى القائسـة الشيائيـة التــي 

مجـــــاالت، ( 7( ميـــــارةع مػزعـــــة عمـــــى )91تكػنـــــت مـــــغ )
 (.1ممحق )
مشاقذة نتيجة الدوال الثـاني لمبحـث الـحي يـش   -ثانياا 
ما مجى فاعمية بيئة التعمم السجمجة القائسة عمـى  عمى:

نسط اإلبحار والتهجيو الذبكي في تشسية ميارات ترسيم 
مهاقع الهيـب التفاعميـة لـجى طمبـة كميـة التخبيـة بجامعـة 

ـــــام الباحـــــثاألقرـــــى   ـــــيغ  بتصبيـــــق ق ـــــار )ت( لعيشت اختب
مـــختبصتيغ لمسجسػعـــة التجخيبيـــة األولـــى )الـــتعمع باســـتخجام 

(، فـــــي القيـــــاس القبمـــــي نســـــط اإلبحـــــار والتػجيـــــو الذـــــبكي
 (: 4والبعجي، التي تتزح في ججول)

لمسجسػعة التجخيبية األولى  القبمي والبعجي ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية( نتائج اختبار "ت" لفحز الفخق بيغ متػسصي درجات ميارات 4ججول )
 (باستخجام نسط اإلبحار والتػجيو الذبكي)التعمع 

 حجم التأثيخ مخبع إيتا الجاللة ت د.ح ع م العجد التظبيق
 كبيخ  %0.98 0.01 38.79 21 30.7 153.8 22 القبمي
 6.9 399.4 البعجي

أن قيسـة )ت( السحدـػبة عشـج ( 4يتزح مغ ججول )
( أكبــخ مـــغ قيســة )ت( الججوليــة عشـــج 21درجــات حخيــة )
(، وىـــــحا يذـــــيخ إلـــــى وجـــــػد فـــــخق 0.01)مدـــــتػى داللـــــة 

ترـــسيع مػاقــــع ميـــارات  ةلرـــالح التصبيـــق البعـــجي لتشسيـــ
 درسـتلمسجسػعة التجخيبية األولـى، التـي  الػيب التفاعمية

 باسـتخجام نسـط اإلبحـار والتػجيـوالتعمع السحتػى التعميسي 
 . الذبكي

ــــتعمم  ــــأثيخ ال ــــج حجــــم ت نســــط اإلبحــــار باســــتخجام ولتحجي
  األول، ولمتحقـــــق مــــغ صــــحة الفـــــخض والتػجيــــو الذــــبكي

بيئـــة الـــتعمم السجمجـــة فاعميـــة تديـــج الـــحي يـــشز عمـــى: 
تشسيـة فـي الذـبكي  القائسة عمـى نسـط اإلبحـار والتهجيـو

لـجى طمبـة كميـة  مهاقـع الهيـب التفاعميـةترسيم  اتميار 
 يتــا.إوفــق معامــل  (0.8) عــن التخبيــة بجامعــة األقرــى

قـــام الباحـــث بحدـــاب حجـــع التـــأثيخ مـــغ خـــالل مخبـــع إيتـــا 
"η2،"  ّــــــأثيخ  ووجــــــج أن ــــــحجــــــع ت و نســــــط اإلبحــــــار والتػجي

ميـارات ترـسيع مػاقـع الػيـب التفاعميـة في تشسيـة الذبكي 
(، 0.14أعمى مغ القيسـة السحكيـة ) ( وىػ0.98يداوي )

حقــق  نســط اإلبحــار والتػجيــو الذــبكيوىــحا يــجل عمــى أن 
  ميــــارات ترــــسيع مػاقــــع الػيــــب،فــــي تشسيــــة ا  كبيــــخ  ا  تــــأثيخ 

 وتتفــق ىــحه الشتيجــة مــع مــا تػصــمت إليــو دراســات: دراســة
، ودراسةةة  ]Sharpe et al, ]46وآخـــخون  شـــارب

 & Farrell، ودراس  فارلي ومور ]Baylor, ]47بايمػر
Moore, ]48[ تػصــــــمت إلــــــى فاعميــــــة إلبحــــــار ، التةةةةةةي

ـــو مـــغ خـــالل الـــشسط الذـــبكي، حيـــث يعســـل عمـــى  والتػجي
ـــتعمع والتفاعـــل،  ـــة ال ـــيح حخي ـــادة التحرـــيل واالتجـــاه ويت زي

 في التعمع. وأنو أكثخ فعالية في تيديخ ميام األداء

الدـوال الثالـث لمبحـث الـحي يـش   مشاقذة نتيجة -ثالثا  
بيئة التعمم السجمجة القائسة عمـى فاعمية مجى ما : عمى

ترـسيم  اتميـار تشسية في نسط اإلبحار والتهجيو الخظي 
لـجى طمبـة كميـة التخبيـة بجامعـة  مهاقع الهيـب التفاعميـة

ـــــام الباحـــــث  األقرـــــى ـــــيغ  بتصبيـــــق ق ـــــار )ت( لعيشت اختب
بــــــشسط مــــــختبصتيغ لمسجسػعــــــة التجخيبيــــــة الثانيــــــة )الــــــتعمع 

(، فــي القيــاس القبمــي والبعــجي، اإلبحــار والتػجيــو الخصــي
 (: 5) ولالتي تتزح في جج

القبمي والبعجي لمسجسهعة التجخيبية الثانية  مهاقع الهيب التفاعميةميارات ( نتائج اختبار "ت" لفح  الفخق بين متهسظي درجات 5ججول )
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 (نسط اإلبحار والتهجيو الخظيباستخجام )التعمم 

 حجم التأثيخ مخبع إيتا الجاللة ت د. ح ع م العجد التظبيق
 كبيخ %0.98 0.01 43.5 21 23.8 152.4 22 القبمي
 11.5 387.3 البعجي

أن قيسـة )ت( السحدـػبة عشـج ( 5يتزح مغ ججول )
( أكبــخ مـــغ قيســة )ت( الججوليــة عشـــج 21درجــات حخيــة )
(، وىـــــحا يذـــــيخ إلـــــى وجـــــػد فـــــخق 0.01)مدـــــتػى داللـــــة 

لرــالح التصبيــق البعــجي فــي بصاقــة أداء ميــارات ترــسيع 
ة لمسجسػعــة التجخيبيـــة الثانيــة التـــي مػاقــع الػيــب التفاعميـــ

درست السحتػى التعميسي باستخجام نسط اإلبحار والتػجيو 
 الخصي. 

ولتحجيـج حجـم تـأثيخ الـتعمم بـشسط اإلبحـار والتهجيـو 
عمـــى ميـــارات ترـــسيع مػاقـــع الػيـــب التفاعميـــة،  الخظـــي

ولمتحقـــق مـــغ صـــحة الفـــخض الثـــاني  الـــحي يـــشز عمـــى: 
ــج  ــتعمم السجمجــة تدي ــة ال ــى نســط اإلبحــار بيئ القائســة عم

والتهجيو الخظي في تشسية ميارات ترسيم مهاقع الهيـب 
عـن  التفاعمية لـجى طمبـة كميـة التخبيـة بجامعـة األقرـى

قـــام الباحــــث بحدــــاب حجــــع  .( وفــــق معامــــل إيتــــا0.8)
ηالتــأثيخ مــغ خــالل مخبـــع إيتــا "

تــأثيخ نســـط "، ووجــج أّن 2
رسيع مػاقـع اإلبحار والتػجيو الخصي في تشسية ميارات ت

(، وىـــػ أعمـــى 0.98الػيـــب التفاعميـــة ومػنتاجـــو يدـــاوي )
(، وىـــحا يـــجل عمـــى أن نســـط 0.14مـــغ القيســـة السحكيـــة )

اإلبحــــار والتػجيــــو الخصــــي حقــــق تــــأثيخا  كبيــــخا  فــــي تشسيــــة 
وتتفـق ىـحه الشتيجـة  ميارات ترسيع واقع الػيب التفاعمية،

-Alدراســــة الخنتيدـــــي دراســــات: مــــع مــــا تػصــــمت إليـــــو 
Rantisy ]10[ ؛  ودراســـــــــــة حدـــــــــــيغHussien ]23[ ،

التــــــي تػصــــــمت إلــــــى فاعميــــــة أنســــــاط اإلبحــــــار والتػجيــــــو 
 الخصي.

الـحي يـشز مشاقذة نتيجـة الدـوال الخابـع لمبحـث  -رابعـا  
ىــــل يهجــــج فــــخق دال إحرــــائياا بــــين متهســــظي  عمـــى:

ـــة فـــي جامعـــة األقرـــى فـــي  ـــة التخبي ـــة كمي درجـــات طمب
التفاعميـة لـجى طمبـة كميـة ميارات ترسيم مهاقـع الهيـب 

ـــق البعـــجي يعـــدى  ـــة بجامعـــة األقرـــى فـــي التظبي التخبي
قــام  لستغيــخ نســط اإلبحــار والتهجيــو )الذــبكي/ الخظــي( 

بــالتحقق مــغ صــحة الفخضــية الثالثــة، مــغ البحــث الباحـث 
ال تهجــج فــخوق ذات داللــة إحرــائية "  والــحى يذــيخ إلــى
(  بـــين متهســـظي درجـــات   0.05عشـــج مدـــتهى  )
لـجى طمبـة  ترسيم مهاقع الهيب التفاعميـةتشسية ميارات 

كميـــة التخبيـــة فـــي جامعـــة األقرـــى بغـــدة  فـــي التظبيـــق 
نســط اإلبحــار والتهجيــو )الذــبكي/ البعــجي تعىــدى لستغيــخ 

تـــع حدـــاب قيســـة "ت" لعيشتـــيغ مدـــتقمتيغ كســــا الخظـــي(، 
 (.6يتزح في ججول )

ميارات  مالحطة أداء التجخيبيتيغ في التصبيق البعجي لبصاقةخق بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ ( نتائج اختبار "ت" لمكذف عغ الف6ججول )
 ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية

 الجاللة ت د.ح ع م العجد نسط األبحار والتهجيو
 0.05 4.23 42 6.9 399.4 22 الذبكي
 11.5 387.3 الخظي

( 4.23( أن  قيسة "ت" بمغت  )6يتزح مغ الججول )
(، وىي دالة إحرائيا  عشج 42عشج درجات حخية )

(، وىحا يشفي صحة الفخض الثالث، 0.05مدتػى داللة )
ويؤكج وجػد فخق في متػسصي درجات ميارات ترسيع 
مػاقع الػيب التفاعمية بيغ التعمع باستخجام نسط اإلبحار 

ي(، لرالح التعمع باستخجام والتػجيو )الذبكي والخص
  نسط اإلبحار والتػجيو الذبكي.

سبب تفػق التعمع باستخجام نسط اإلبحار  ويعدو الباحث
والتػجيو الذبكي عمى التعمع بشسط اإلبحار والتػجيو 
الخصي في تشسية ميارات ترسيع مػاقع الػيب التفاعمية، 
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إلى عجة أسباب مشيا ما أتاحو نسط اإلبحار والتػجيو 
الذبكي مغ حخية الترفح واإلبحار والديخ داخل بيئة 
التعمع السجمجة بشسط اإلبحار والتػجيو الذبكي، والتي 
تسثمت في إتاحة الفخصة لمستعمع الختيار مداره التعميسي 
الخاص عغ شخيق نسط اإلبحار والتػجيو الذبكي، 

حخية اختياره لسا يخغبو مغ مرادر التعمع  باإلضافة إلى
السعخوضة حدب قجراتو وحاجاتو، وتتفق ىحه الشتيجة مع 

، التي ]Sharpe et al, ]46دراسة  شارب وآخخون 
تػصمت إلى أن اإلبحار مغ خالل الشسط الذبكي، يسّكغ 
الستعمع مغ التشقل بيغ مػضػعات مختمفة وفقا  لدخعتو 

نتقال إلى مخاجعة مػضػع ما؛ في التعمع، كسا يسكشو اال
عشج إجابتو لدؤال خصأ؛ ليتعخف عمى اإلجابة 

 الرحيحة.
 ,Farrell & Mooreبيشسا دراسة  ودراسة فارلي ومػر 

تػصمت إلى أن التشقل بشسط اإلبحار والتػجيو  ]48[
الذبكي زاد مغ تحريل واتجاىات الستعمسيغ نحػ نسط 

عمع حخية التعمع اإلبحار الذبكي، وذلظ ألنيا تتيح لمست
التي  ]Baylor, ]47والتفاعل واإلبحار، ودراسة بايمػر

أوضحت أن التشقل مغ خالل نسط اإلبحار والتػجيو 
الذبكي كان أكثخ فعالية في تيديخ ميام األداء في 
التعمع، وأن التشقل بشسط اإلبحار والتػجيو الخصي كان 
مرجرا  لالرتباك في خصػات التعمع أكثخ مغ التشقل 

 الذبكي.
الـحى الدـوال الخـامذ لمبحـث: مشاقذـة نتيجـة  -خامداا 

مــا مدــتهى تقيــيم مشتهجــات الــتعمم التــي  "يــشز عمــى 
أنتجيــا طمبــة كميــة التخبيــة فــي جامعــة األقرــى بــالتعمم 
بـــشسط اإلبحـــار والتهجيـــو )الذـــبكي والخظـــي( فـــي بيئـــة 

". ولإلجابة عمى ىحا الدؤال قام الباحـث ؟التعمم السجمجة
ـــة بحدـــاب  ـــة واألوزان الشدـــبية لفقـــخات بصاق الشدـــب السئػي

 التقييع وذلظ بالذكل التالي:
مدتهى تقيـيم السشتهجـات التـي أنتجيـا الظمبـة بكميـة  -أ

، قــام التخبيــة باســتخجام نســط اإلبحــار والتهجيــو الذــبكي
بحدــاب الشدــب السئػيــة واألوزان الشدــبية لفقــخات  الباحــث

 (.7بصاقة التقييع كسا يػضحو ججول )

 بحار والتهجيو الذبكينسط اإل( الشدب السئهية واالنحخافات السعيارية واألوزان الشدبية لفقخات بظاقة التقييم البعجي لسجسهعة 7ججول )

 الهزن الشدبي االنحخاف السعياري  الستهسط فقخات التقييم م. السجال

مشتج مخحمة إنذاء مهقع 
 Google Sitesالهيب 

 91.82 0.50 4.59 يتػفخ لمسػقع عشػان يديل الػصػل إليو أول مخة.   .1
يػجج صفحة رئيدية لمسػقع تحتػى عشػان رئيدي ومقجمة   .2

 جيجة.
4.68 0.48 93.64 

يسكغ االنتقال مغ الرفحة الخئيدية داخل السػقع إلى باقي   .3
 الرفحات وبالعكذ.

4.77 0.43 95.45 
 86.36 0.48 4.32 يػجج بالسػقع أنػاع مختمفة مغ صفحات الػيب.  .4
 90.91 0.51 4.55 أحجد مكان وجػدي في السػقع بذكل سيل.  .5
يػجج عشػان لكل صفحة داخل السػقع مكتػب بذكل   .6

 واضح.
4.68 0.48 93.64 

 الشدبية لفقخات بظاقة التقييم البعجي لسجسهعة نسط األبحار والتهجيو الذبكي( الشدب السئهية واالنحخافات السعيارية واألوزان 7تابع ججول )

 الهزن الشدبي االنحخاف السعياري  الستهسط فقخات التقييم م. السجال
مشتج مخحمة 
تشديق محتهى 
 صفحات السهقع

 88.18 0.50 4.41 الشز السكتػب بالرفحة يجحب انتباه الستعمع  .7
 88.18 0.50 4.41 بديط ومتشاسق.ترسيع محتػى الرفحة   .8
 92.73 0.49 4.64 تشديق  الشرػص عمى صفحة الػيب متشاسق .  .9
 90.00 0.51 4.50 شكل ونسط ونػع الشرػص متشاسق مع خمفية الرفحة.  .10
 87.27 0.49 4.36 حجع نرػص العشاويغ والسحتػى مشاسبة ومتشاسقة.   .11
 92.73 0.49 4.64 شكل ونسط وألػان الشرػص مشاسبة وواضحة.  .12
 91.82 0.50 4.59 محاذاة الشرػص لسحتػى الرفحة متشاسق.  .13
 91.82 0.50 4.59   ألػان وصػر الخمفيات مشاسبة لمسحتػى.  .14
 95.45 0.43 4.77 الفقخات السترمة والسختبصة مخقسة أو مشقصة بذكل مسيد.  .15
 94.55 0.46 4.73 األلػان السدتخجمة مشاسبة لمسحتػى ولجحب الستعمع.  .16
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 95.45 0.43 4.77 األشكال والرػر والفيجيػ مشاسبة لمسحتػى.  .17
 94.55 0.46 4.73 حجع الرػر مشاسب لمسحتػى.  .18
 93.64 0.48 4.68 مكان الرػر متشاسق مع السزسػن.  .19
 94.55 0.46 4.73 حجع الججاول والسحتػى مشاسبة ومتشاسقة.  .20
الججول متشاسقة عمى ألػان وأشكال الشرػص داخل خاليا   .21

 الرفحة.
4.73 0.46 94.55 

مشتج مخحمة االرتباطات 
التذعبية داخل صفحة 

 الهيب

 93.64 0.48 4.68 الخوابط تعسل بذكل صحيح وتذيخ إلى ما ىػ مصمػب.  .22
 96.36 0.39 4.82 جسيع الخوابط مفعمة ومختبصة بالسزسػن الخاص بيا  .23
 97.27 0.35 4.86 السػضػع.أحرل عمى ما أتػقع عشج الشقخ عمى   .24

مشتج مخحمة إدارة صفحة 
 الهيب

يػجج عشػان لكل صفحة داخل السػقع مكتػب بذكل   .25
 واضح.

4.82 0.39 96.36 
أسساء الرفحات داخل السػقع مختبصة بالسحتػى بذكل   .26

 مشصقي.
4.59 0.50 91.82 

يػجج إمكانية إرفاق ممفات إلى صفحات السػقع بذكل   .27
 سيل.

4.64 0.49 92.73 
 96.36 0.39 4.82 يػجج إمكانية الدساح بالتعميقات عمى صفحات السػقع.  .28
 94.55 0.46 4.73 يػجج وصف لرفحات السػقع بذكل مخترخ ومشاسب.  .29

مشتج مخحمة إدارة 
 مهقع الهيب 

 91.82 0.50 4.59 تشديق مػقع الػيب يتشاسب مع الفئة السدتيجفة.  .30
 86.36 0.48 4.32 لدائخي السػقع. َتزع إشعار لسػقع الػيب  .31
 86.36 0.48 4.32 يعسل السػقع عمى اليػاتف الشقالة تمقائيا .  .32

 الدابق أن أعمى فقختين كانتا:( 7)يتزح من الججول 
(  والستعمقة بـ " أحرل عمـى مـا أتػقـع عشـج 24الفقخة ) -

ــــى بــــػزن الشقــــخ  ــــت السختبــــة األول ــــى السػضــــػع "  احتم عم
 %(.97ندبي قجره )

ـــــة الدـــــساح 28الفقـــــخة ) - ــــــ " يػجـــــج إمكاني ـــــة ب (  والستعمق
بالتعميقات عمى صفحات السػقع "  احتمت السختبة الثانيـة 

 %(.96بػزن ندبي قجره )
 الدابق أن أدني فقختين كانتا: (7الججول )يتزح من 

يػجــج بــالسػقع أنــػاع مختمفــة ـ " (  والستعمقــة بــ4الفقــخة ) -
"  احتمـــت السختبـــة الػاحـــج والثالثـــيغ  مـــغ صـــفحات الػيـــب

 %(.86.36بػزن ندبي قجره )

(  والستعمقــة بـــ " َتزـع إشــعار لسػقــع الػيــب 31الفقـخة ) -
لدائـــخي السػقـــع "  احتمـــت السختبـــة الثانيـــة والثالثـــيغ بـــػزن 

 %(.86.36ندبي قجره )
األخـخى زاد فييـا مدـتػى  كسا أن جسيع فقخات التقييع

 %(.86التقييع عغ )
ــيم السشتهجــات التــي أنتجيــا طمبــة  -ب مدــتهي تقي

كمية التخبية باستخجام نسط اإلبحار والتهجيو الخظي في 
بحدـــاب  ، قـــام الباحـــثترـــسيم مهاقـــع الهيـــب التفاعميـــة

الشدب السئػية واألوزان الشدـبية لفقـخات بصاقـة التقيـيع كسـا 
 (.8يػضحو ججول )

 ( الشدب السئهية واالنحخافات السعيارية واألوزان الشدبية لفقخات بظاقة التقييم البعجي لسجسهعة نسط اإلبحار والتهجيو الخظي8ججول )

م السجال
. 

 الهزن الشدبي االنحخاف السعياري  الستهسط فقخات التقييم

مشتج مخحمة إنذاء مهقع الهيب 
Google Sites 

 90.91 0.51 4.55  يتػفخ لمسػقع عشػان يديل الػصػل إليو أول مخة.  .0

يػجج صفحة رئيدية لمسػقع تحتػى عشػان رئيدي ومقجمة   .3
 جيجة.

4.41 0.50 88.18 

يسكغ االنتقال مغ الرفحة الخئيدية داخل السػقع إلى   .2
 باقي الرفحات وبالعكذ.

4.73 0.46 94.55 

 85.45 0.46 4.27 يػجج بالسػقع أنػاع مختمفة مغ صفحات الػيب.  .4

 87.27 0.49 4.36 أحجد مكان وجػدي في السػقع بذكل سيل.  .5

يػجج عشػان لكل صفحة داخل السػقع مكتػب بذكل   .6
 واضح.

4.36 0.49 87.27 

مشتج مخحمة تشديق 
 محتهى صفحات السهقع

 85.45 0.46 4.27 يجحب انتباه الستعمعالشز السكتػب بالرفحة   .7

 90.00 0.51 4.50 ترسيع محتػى الرفحة بديط ومتشاسق.  .8

 93.64 0.48 4.68 تشديق  الشرػص عمى صفحة الػيب متشاسق .  .9

 85.45 0.46 4.27 شكل ونسط ونػع الشرػص متشاسق مع خمفية الرفحة.  .01

 88.18 0.50 4.41 حجع نرػص العشاويغ والسحتػى مشاسبة ومتشاسقة.   .00 
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 ( الشدب السئهية واالنحخافات السعيارية واألوزان الشدبية لفقخات بظاقة التقييم البعجي لسجسهعة نسط األبحار والتهجيو الخظي8تابع ججول )

م السجال
. 

 الهزن الشدبي االنحخاف السعياري  الستهسط فقخات التقييم
تابع مشتج مخحمة تشديق محتهى 

 صفحات السهقع
 91.82 0.50 4.59 شكل ونسط وألػان الشرػص مشاسبة وواضحة.  .12

 88.18 0.50 4.41 محاذاة الشرػص لسحتػى الرفحة متشاسق.  .13

 88.18 0.50 4.41   ألػان وصػر الخمفيات مشاسبة لمسحتػى.  .14

الفقخات السترمة والسختبصة مخقسة أو مشقصة بذكل   .15
 مسيد.

4.41 0.50 88.18 

 92.73 0.49 4.64 السدتخجمة مشاسبة لمسحتػى ولجحب الستعمع.األلػان   .16

 90.91 0.51 4.55 األشكال والرػر والفيجيػ مشاسبة لمسحتػى.  .17

 90.91 0.51 4.55 حجع الرػر مشاسب لمسحتػى.  .18

 89.09 0.51 4.45 مكان الرػر متشاسق مع السزسػن.  .19

 91.82 0.50 4.59 حجع الججاول والسحتػى مشاسبة ومتشاسقة.  .20

ألػان وأشكال الشرػص داخل خاليا الججول متشاسقة   .21
 عمى الرفحة.

4.36 0.49 87.27 

مشتج مخحمة االرتباطات التذعبية 
 داخل صفحة الهيب

 88.18 0.50 4.41 الخوابط تعسل بذكل صحيح وتذيخ إلى ما ىػ مصمػب.  .22

 91.82 0.50 4.59 جسيع الخوابط مفعمة ومختبصة بالسزسػن الخاص بيا  .23

 90.91 0.51 4.55 أحرل عمى ما أتػقع عشج الشقخ عمى السػضػع.  .24

 مشتج مخحمة إدارة صفحة الهيب

يػجج عشػان لكل صفحة داخل السػقع مكتػب بذكل   .25
 واضح.

4.50 0.51 90.00 

أسساء الرفحات داخل السػقع مختبصة بالسحتػي بذكل   .26
 مشصقي.

4.55 0.51 90.91 

إرفاق ممفات إلى صفحات السػقع بذكل يػجج إمكانية   .27
 سيل.

4.45 0.51 89.09 

 92.73 0.49 4.64 يػجج إمكانية الدساح بالتعميقات عمى صفحات السػقع.  .28

 90.91 0.51 4.55 يػجج وصف لرفحات السػقع بذكل مخترخ ومشاسب.  .29

 93.64 0.48 4.68 السدتيجفة.تشديق مػقع الػيب يتشاسب مع الفئة   .30 مشتج مخحمة إدارة مهقع الهيب 

 84.55 0.43 4.23 َتزع إشعار لسػقع الػيب لدائخي السػقع.  .31

 83.64 0.39 4.18 يعسل السػقع عمى اليػاتف الشقالة تمقائيا .  .32

 الدابق أن أعمى فقختين كانتا:( 8)يتزح من الججول 
(  والستعمقــة بـــ " يسكــغ االنتقــال مــغ الرــفحة 3الفقــخة ) -

الخئيدـــية داخـــل السػقـــع إلـــى بـــاقي الرـــفحات وبـــالعكذ"  
 %(.94.55احتمت السختبة األولى بػزن ندبي قجره )

(  والستعمقة بـ " تشديق مػقع الػيب يتشاسـب 31الفقخة ) -
مع الفئة السدـتيجفة "  احتمـت السختبـة الثانيـة بـػزن ندـبي 

 %(.93.64ه )قجر 
 الدابق أن أدني فقختين كانتا: (8)يتزح من الججول 

(  والستعمقــة بـــ " َتزـع إشــعار لسػقــع الػيــب 31الفقـخة ) -
لدائـــخي السػقـــع "  احتمـــت السختبـــة الػاحـــج والثالثـــيغ بـــػزن 

 %(.84.55ندبي قجره )
(  والستعمقة بـ " يعسل السػقـع عمـى اليػاتـف 32الفقخة ) -

ــــا   ــــة تمقائي ــــػزن الشقال ــــت السختبــــة الثانيــــة والثالثــــيغ ب "  احتم
 %(.83.64ندبي قجره )

كسا أن جسيع فقخات التقييع األخـخى زاد فييـا مدـتػى 
 %(.85التقييع عغ )

بشاء  عمى الشتائج التي تع التػصل تهصيات البحث: 
 إلييا؛ فإن الباحث يػصي بسا يمي:

االىتســام فــي تزــسيغ إكدــاب ميــارات السدــتحجثات  .1
ـــــة الجـــــامعييغ  ـــــي مجـــــال إعـــــجاد الصمب ـــــة ف التكشػلػجي

 وتجريبيع.
التخكيـــد عمــــى الــــتعمع والتــــجريب مــــغ خــــالل تػضيــــف  .2

السديج مـغ أنسـاط اإلبحـار والتػجيـو فـي بيئـات الـتعمع 
 السجمج.

بػاســــــصة نســــــط االىتســــــام بتػضيــــــف وتفعيــــــل الــــــتعمع  .3
أدوات تقــــــجيع  كإحــــــجى اإلبحــــــار والتػجيــــــو الذــــــبكي

لتشسيـــــة  ،والتػجيـــــو بحـــــاراإلمدـــــتػيات مختمفـــــة مـــــغ 
أخـخى فـي ضـػء مداقات عسمية بعس السيارات في 

 معاييخ تخبػية سميسة.
أنســاط تــجريب السحاضــخيغ عمــى اســتخجام وترــسيع   .4

 لمسداقات التي يجرسػنيا.اإلبحار والتػجيو 
 مقتخحات البحث:



 
 
 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

37 
  

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2017 December   Vol.3 No 12 

فــــي ضــــػء نتــــائج البحــــث، وتػصــــياتو يقتــــخح الباحــــث    
 :إجخاء الجراسات والبحػث اآلتية

دراســـــــة فاعميـــــــة بعـــــــس أنســـــــاط اإلبحـــــــار والتػجيـــــــو  .1
السختمفــــــــة األخــــــــخى، وربصيــــــــا بصبيعــــــــة السحتــــــــػى، 

 وخرائز الستعمسيغ، وأساليب تعمسيع.
ـــب؛  .2 ـــجريب فـــي مجـــال إعـــجاد الصال ـــخامج الت ترـــسيع ب

السعمــــع لتشسيــــة ميــــاراتيع فــــي اســــتخجام السدــــتحجثات 
 التكشػلػجية الحجيثة األخخى.

دراســـة بعـــس أنســـاط اإلبحـــار والتػجيـــو التـــي تجســـع  .3
ــــي  ــــشفذ التعميســــي ف ــــع ال ــــيع وعم ــــا التعم بــــيغ تكشػلػجي
ترــسيع بيئــات الــتعمع السجمجــة، مثــل أنســاط اإلبحــار 

اليخميــــة أو شــــبة الخصيــــة أو اليجيشــــة، وفــــق أســــذ 
حجيثـــة وفـــي ضـــػء الشطخيـــات السعخفيـــة والتكشػلػجيـــة 

 الحجيثة.
طع اإلبحــار والتػجيــو دراســة أثــخ بعــس الستغيــخات بــش .4

التـــــي يسكـــــغ اســـــتخجاميا فـــــي تدـــــييل اإلبحـــــار فـــــي 
وســـــائط الــــــتعمع اإللكتخونيـــــة فــــــي ضـــــػء احتياجــــــات 

 الصمبة.
دراسة أثخ التفاعل بيغ بعس  متغيخات ترسيع نطع  .5

اإلبحــــــار والتػجيــــــو وأســــــاليب الــــــتعمع السعخفيــــــة فــــــي 
تحرــــــــيل وتعمــــــــع ميــــــــارات التفكيــــــــخ التــــــــأممي فــــــــي 

 الشطخية.تخررات الجراسات 
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