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مستوى جودة سهولة استخدام الموقع اإللكتروني لجامعة اليرموك 
األردنية من وجهة نظر الخبراء ومستخدمي الموقع

د.ليلى ح�سن

الملخص:
عل��ى الرغم من زيادة عدد املواقع الإلكرتونية للجامعات، وزيادة عدد م�ستخدمي الإنرتنت يف الع�سر احلايل، 
جند نق�سا يف الدرا�سات التي تهتم بفح�ص وتقومي مدى جودة �سهولة ا�ستخدام املواقع الإلكرتونية للجامعات 
يف وطنن��ا العرب��ي. تهدف هذه الدرا�س��ة اإىل ا�ستخدام اأ�سلوب��ي: تقومي اخلرباء، واختب��ار امل�ستخدم لتقومي 
�سهول��ة ا�ستخ��دام املوق��ع الإلك��رتوين لإحدى اجلامع��ات احلكومي��ة القدمي��ة والعريق��ة يف الأردن )جامعة 
الريموك(، وللك�س��ف عن م�سكالت �سهولة ال�ستخدام على موقع هذه اجلامعة من وجهة نظر املقومني اخلرباء 
والطالب. �س��ارك يف هذه الدرا�س��ة خم�س��ة مقومني؛ قاموا بفح�ص املوقع الإلكرتوين جلامعة الريموك ب�س��كل 
تف�س��يلي، وثالثون طالبًا قاموا بتنفيذ مهام اأمنوذجية على املوقع الإلكرتوين للجامعة. بينت النتائج وجود 
ع��دد كبري من م�س��كالت �س��هولة ال�س��تخدام عل��ى موقع جامع��ة الريموك من وجه��ة نظر اخل��رباء، كما بينت 

النتائج اأي�سًا وجود م�سكالت اأخرى مت اإيجادها من قبل الطالب فقط.

الكلمات املفتاحية:
 �سهولة ال�ستخدام، املوقع الإلكرتوين، جامعة الريموك، الأردن، تقومي اخلرباء، اختبار امل�ستخدم.
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The Level of Usability Quality of The Jordanian Yarmouk University 
Website From The Viewpointof Experts and Users of The Site

Abstract

Despite the increasing number of websites for universities and the increasing 
number of Internet users in the current era, we find a lack of studies that are 
interested in examining and evaluating the usability quality of the universities’ 
websites in the Arab world. This study aims to use the heuristic evaluation and user 
testing methods to evaluate the usability quality of the website of a public, old, 
and ancient university in Jordan (Yarmouk University), It amed,also, to detect the 
usability problems on the website of this university from the viewpoint of expert 
evaluators and students. Five evaluators participated in this study that checked 
the website of the Yarmouk University in detail, and thirty students carried out 
the typical tasks on the website of the Yarmouk University. The results showed 
the presence of a large number of the usability problems on the website of 
Yarmouk University from the viewpoint of experts, as well as the results showed 
the presence of other usability problems that have been identified only by the 
students.

Keywords: 

Usability, website, Yarmouk University, Jordan, heuristic evaluation, user testing, 
quality of websites.
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المقدمة
تع��ّد املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة والأكادميي��ة م��ن اأوائ��ل املنظمات الت��ي �سممت مواق��ع اإلكرتونية به��دف اأن يكون 
 Astani and( له��ا وج��ود على �سبكة الإنرتنت لتتمك��ن من تقدمي نف�سه��ا والتعريف باخلدمات التي تقدمه��ا
Elhindi، 2008(. ففي اأوائل عام 1990، بداأت اجلامعات بت�سميم مواقع لها على �سبكة الإنرتنت وتطويرها، 
وكان��ت ه��ذه املواق��ع مواق��ع اإعالمي��ة فق��ط )Peterson، 2006(. ولكن يف الوق��ت احلا�سر، وب�سب��ب التقدم 
التكنولوج��ي وتزايد عدد م�ستخدمي الإنرتنت، اأ�سبحت مواقع اجلامعات جزءًا اأ�سا�سيًا وحيويًا من املوؤ�س�سات 
الأكادميي��ة واأحد وجوهها الوا�سح��ة )Peterson، 2006(. ي�سري الباحثون باأن مواق��ع املوؤ�س�سات التعليمية 
ته��دف حاليًا اإىل: ا�ستقط��اب اأ�سحاب امل�سالح الرئي�سني للموؤ�س�سات الأكادميي��ة )الطالب املحتملني، واأع�ساء 
هيئ��ة التدري�ص املحتملني، واخلريج��ني، واأولياء الأمور(؛ وتوفري خدمات فعال��ة )الربيد الإلكرتوين، وبيئة 
التعل��م الفرتا�سي��ة(، وتوفري و�سائل لتق��دمي نف�سها على الإنرتن��ت )الربامج، واخلدم��ات، وم�سادر الطالب( 
)Astani and Elhindi، 2008; Pierce، 2005; Mentes and Turan، 2012 ( . م��ن اأج��ل حتقي��ق ه��ذه 
الأه��داف، ولال�ستجابة للجيل اجلديد من الطالب الذين ن�ساأوا يف ع�سر ثورة املعلومات، ينبغي على اجلامعات 
واملوؤ�س�س��ات الأكادميية اأن تعمل على حت�سني مواقعها الإلكرتونية وتطويرها؛ بحيث ت�سبح �سهلة ال�ستخدام 
من وجهة نظر امل�ستخدمني، حتى يتمكنوا من التفاعل معها ب�سهولة واحل�سول على املعلومات املطلوبة باأق�سر 

وقت ممكن.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأهمية ج��ودة �سهولة ا�ستخ��دام املواق��ع الإلكرتوني��ة، والتي تت�سم��ن املواق��ع الإلكرتونية 
اخلا�س��ة باملوؤ�س�س��ات التعليمي��ة، ل يوجد اهتمام مبدى ج��ودة �سهولة ا�ستخدام هذه املواق��ع يف عاملنا العربي 
)ح�س��ن واأب��و الرب، 2012(. فق��د وجدنا العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي رك��زت على تقومي جودة �سهولة 
 Astani and Elhindi، 2008; Noiwan( ا�ستخ��دام املواقع التعليمي��ة با�ستخدام طرق واأ�ساليب خمتلف��ة
 and Norcio، 2000; Kostaras and Xenos، 2006; Toit and Bothma، 2010; Tüzün et al.،
 2013; Chaparro، 2008; Alexander، 2005; Kasli and Avcikurt، 2008; Christoun et al.،
Lencastre and Chaves، 2008; Pierce، 2005 ;2006    (، اإل اأن معظ��م ه��ذه الدرا�س��ات ل تخت���ص 
باملوؤ�س�س��ات الأكادميي��ة يف عاملن��ا العرب��ي. اإذ جند نق�س��ًا يف الدرا�سات الت��ي تهتم بهذه الق�ساي��ا يف جمتمعنا 

العربي على الرغم من اأهميتها وخا�سة باللغة العربية. 
تق�س��م ه��ذه الورقة عل��ى النحو الت��ايل: يعر���ص الق�سم الث��اين: م�سكل��ة الدرا�س��ة، والق�سم الثال��ث: اأ�سئلة 
الدرا�س��ة، والق�سم الرابع: اأهمية الدرا�سة، والق�سم اخلام�ص: ه��دف الدرا�سة، والق�سم ال�ساد�ص: م�سطلحات 
الدرا�س��ة، والق�س��م ال�سابع: اأهمي��ة �سهولة ا�ستخ��دام املواقع الإلكرتوني��ة للجامعات وم�س��كالت ال�ستخدام، 
والق�س��م الثامن: ملخ�ص الدرا�س��ات ال�سابقة، والق�سم التا�س��ع: منهجية الدرا�سة، والق�س��م العا�سر: النتائج. 
فيم��ا يعر�ص الق�سم احلادي ع�سر: مناق�سة النتائج يف �س��وء الدرا�سات ال�سابقة. واأخريًا، يقدم الق�سم الثاين 

ع�سر: بع�ص ال�ستنتاجات والتو�سيات.
مشكلة الدراسة

م��ع زيادة اأهمية املواقع الإلكرتونية للجامعات وللموؤ�س�سات التعليمية والأكادميية كو�سيلة اأ�سا�سية للتعريف 
بخدماته��ا ومعلوماته��ا، وتزايد ع��دد م�ستخدمي الإنرتنت، اأ�سب��ح لزامًا على اجلامع��ات واملوؤ�س�سات التعليمية 
والأكادميية اأن تويل مزيدًا من الهتمام ملواقعها الإلكرتونية. وعلى الرغم من اأهمية جودة �سهولة ا�ستخدام 
املواق��ع الإلكرتوني��ة اخلا�س��ة باجلامع��ات واملوؤ�س�سات التعليمي��ة، اإل اأنه ل يوج��د لغاي��ة الآن درا�سات تهتم 
بتق��ومي م�ست��وى جودة �سهولة ا�ستخدام املواقع الإلكرتونية للجامعات يف عاملنا العربي، والك�سف عن م�سكالت 
�سهولة ا�ستخدامها على الرغم من اأهميتها وخا�سة باللغة العربية. لذلك اأ�سبح من ال�سروري القيام بدرا�سة 
تو�س��ح م�ستوى ج��ودة �سهولة ا�ستخ��دام املوقع الإلكرتوين لإح��دى اجلامعات العربي��ة والك�سف عن م�سكالت 

ا�ستخدام املوقع.
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أسئلة الدراسة
�ستقوم هذه الدرا�سة بالإجابة عن الأ�سئلة التالية:

م��ا الع��دد الكلي مل�سكالت جودة �سهولة ا�ستخدام املوقع الإلك��رتوين جلامعة الريموك الأردنية من وجهة   .1
نظر اخلرباء على الواجهتني الإجنليزية والعربية؟

م��ا اأن��واع م�سكالت ج��ودة �سهولة ا�ستخ��دام املوق��ع الإلك��رتوين جلامعة الريم��وك الأردني��ة التف�سيلية   .2
وعددها من وجهة نظر اخلرباء على الواجهتني الإجنليزية والعربية؟

ما اأنواع م�سكالت جودة �سهولة ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين جلامعة الريموك الأردنية وعددها من وجهة   .3
نظ��ر الط��الب؛ والت��ي �سيتم اإيجاده��ا على املوق��ع با�ستخ��دام اأدوات املراقبة املختلفة للط��الب )تكليف 
مراق��ب لتدوي��ن املالحظ��ات، بالإ�ساف��ة اإىل تعليقات الط��الب، وا�ستخ��دام برنامج كامتازي��ا الذي يقوم 
ب�س��كل اإلك��رتوين بت�سجيل كافة ح��ركات امل�ستخدم على ال�سا�س��ة( والتي تهدف جلم��ع البيانات املتعلقة 

باأدائهم؟
ما اأنواع م�سكالت جودة �سهولة ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين جلامعة الريموك الأردنية وعددها من وجهة   .4
نظ��ر الط��الب، والتي �سيتم اإيجاده��ا على املوقع با�ستخ��دام اأداة ال�ستبانة والتي ته��دف جلمع البيانات 

املتعلقة بر�سا امل�ستخدمني عن املوقع؟
أهمية الدراسة

ت�سع��ى اجلامع��ات واملوؤ�س�سات التعليمي��ة والأكادميية اإىل حت�س��ني مواقعها الإلكرتوني��ة وتطويرها، وحتقيق 
مب��داأ اجل��ودة ال�سامل��ة ملواقعه��ا واخلدم��ات الإلكرتونية املقدم��ة من خاللها. تكم��ن اأهمية ه��ذه الدرا�سة يف 
اأنه��ا تعال��ج اإحدى املو�سوع��ات احليوية يف ع�سرنا احل��ايل بقيامها مبعاجلة النق�ص ال��ذي لوحظ بالدرا�سات 
ال�سابق��ة واملتعلق ب�سح الدرا�سات التي تقوم بتقومي ج��ودة �سهولة ا�ستخدام املواقع الإلكرتونية للجامعات يف 
عاملن��ا العربي والك�سف عن م�سكالت �سهولة ا�ستخدامها. حيث �ستقوم هذه الدرا�سة با�ستخدام اأ�سلوبي تقومي 
اخل��رباء واختب��ار امل�ستخ��دم لتقومي جودة �سهول��ة ا�ستخدام املوق��ع الإلكرتوين جلامعة الريم��وك الأردنية، 

والك�سف عن م�سكالت ال�ستخدام التي واجهت كل من اخلرباء والطالب عند ا�ستخدامهم للموقع.
�ستق��وم ه��ذه الدرا�سة بتوف��ري معايري اأ�سا�سي��ة وا�سحة ونتائج عملي��ة للم�سوؤولني عن موق��ع جامعة الريموك 
الأردني��ة بخ�سو���ص م�ست��وى جودة �سهول��ة ا�ستخ��دام املوقع الإلك��رتوين للجامع��ة ونقاط ال�سع��ف املتعلقة 
بت�سميم موقعهم. ومن املتوقع اأن تقوم هذه الدرا�سة برفع م�ستوى الوعي بني جامعات العامل العربي بخ�سو�ص 
تق��ومي �سهول��ة ا�ستخدام مواقعهم الإلكرتونية. كما وميكن ا�ستخدام امل�س��كالت الأ�سا�سية التي �سيتم تعريفها 
وتو�سيحه��ا يف ه��ذه الدرا�سة كمعايري اأ�سا�سية لتقومي جودة �سهول��ة ا�ستخدام اأي موقع اإلكرتوين لأي جامعة 

وبالتايل لدعم ت�سميم مواقع اإلكرتونية مثالية وفعالة يف امل�ستقبل.
هدف الدراسة

ته��دف ه��ذه الدرا�س��ة اإىل تق��ومي ج��ودة �سهول��ة ا�ستخ��دام املوقع الإلك��رتوين جلامع��ة الريم��وك يف الأردن 
با�ستخ��دام اأ�سلوب��ي تقومي اخلرباء واختب��ار امل�ستخدم، وذلك للك�س��ف عن م�سكالت �سهول��ة ال�ستخدام التي 
يواجهها امل�ستخدمون عند تفاعلهم مع موقع جامعة الريموك من وجهة نظر اخلرباء ومن وجهة نظر الطالب.

مصطلحات الدراسة
يو�سح هذا الق�سم امل�سطلحات اجلديدة التي مت ا�ستخدامها يف هذه الدرا�سة:

Ԁ :سهولة ال�ستخدام�
 يرج��ع اأ�س��ل �سهول��ة ال�ستخ��دام اإىل جم��ال تفاع��ل الإن�سان م��ع احلا�سوب، وهو جم��ال وا�سع يتعل��ق بجميع 
اجلوان��ب والط��رق التي يتفاعل بها النا�ص مع اأجهزة احلا�سوب. )Stone et al.، 2005( فمثال يتفاعل النا�ص 
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م��ع اأجهزة احلا�سوب من خالل واجهة امل�ستخدم. ويعّد ت�سميم واجهة امل�ستخدم وعلى وجه التحديد، �سهولة 
 )Gray and Salzman، 1998( .ا�ستخدامه��ا، من املج��الت الأ�سا�سية يف جمال تفاعل الإن�سان مع احلا�سوب
وقد مت تعريف مفهوم �سهولة ال�ستخدام وقيا�سها ب�سكل خمتلف من قبل باحثني خمتلفني. على �سبيل املثال، 
ذك��ر نيل�س��ن )Nielsen، 2003( اأن �سهولة ال�ستخدام لي�ست �سمة واح��دة؛ بل قام بتعريفها من خالل خم�ص 
خ�سائ���ص: �سهولة التعل��م، والكفاءة، و�سهولة التذك��ر، والأخطاء، والرتياح. ي�سري ه��ذا التعريف اأن �سهولة 
ال�ستخ��دام ميك��ن اأن تع��رف م��ن حيث جمموع��ة من �سف��ات اأي نظ��ام اأو منتج. ولك��ن قامت املعاي��ري الدولية         
)ISO 9241-11، 1998( بتق��دمي تعريفَا وا�سعَا ل�سهول��ة ال�ستخدام والذي ي�سري اإىل اأن �سهولة ال�ستخدام 
ه��و م��دى ا�ستخدام منت��ج من قبل م�ستخدم��ني حمددين لتحقيق اأه��داف حمددة بفعالية، وكف��اءة، ور�سا، يف 

)ISO 9241-11، 1998( .سياق حمدد من ال�ستخدام�
وق��د مت اق��رتاح جمموع��ة متنوع��ة م��ن الأ�ساليب والط��رق لتقومي تفاع��ل الإن�سان م��ع املنتج��ات/ واجهات 
 Gray( التطبي��ق، بحي��ث تهدف اإىل حتديد  جمالت حت�سني هذا التفاعل من اأج��ل زيادة �سهولة ال�ستخدام
and Salzman، 1998(. مت تق�سي��م اأ�سالي��ب اأو ط��رق تق��ومي واجهات التطبيق بالعتم��اد على اجلهة التي 
تق��وم بالتق��ومي؛ وبالت��ايل عملية حتديد وتعري��ف م�سكالت �سهول��ة ال�ستخدام اإىل نوع��ني: اأ�ساليب تعتمد 
عل��ى امل�ستخدم��ني؛ وت�سمى اأ�ساليب اختب��ار امل�ستخدم، واأ�ساليب تعتمد على املقوم��ني اخلرباء؛ وت�سمى تقومي 

اخلرباء.
Ԁ  :اختبار امل�ستخدم

ميكن تعريف اأ�سلوب اختبار امل�ستخدم كما يلي: »اأ�سلوب منهجي ملراقبة امل�ستخدمني الفعليني اأثناء حماولتهم 
 Dumas and( ».ا�ستخ��دام منت��ج وجم��ع املعلوم��ات بخ�سو�ص م��دى �سهول��ة اأو �سعوبة ا�ستخدامه��م للمنت��ج
Redish، 1999( يع��ّد ه��ذا الأ�سلوب الأ�سلوب الأكرث اأهمية وفائدة؛ لأنه يوفر معلومات مبا�سرة حول كيفية 
ا�ستخ��دام امل�ستخدم��ني الفعليني لواجهة امل�ستخ��دم؛ ويو�سح بال�سب��ط ما امل�سكالت التي تواج��ه امل�ستخدمني 
اأثن��اء تفاعله��م م��ع واجه��ة ال�ستخ��دام. )Nielsen and Mack، 1994( وقد مت اقرتاح تقني��ات تكميلية 
خمتلف��ة لال�ستخ��دام اأثن��اء جل�سة اختب��ار امل�ستخدم، مثل ا�ستخ��دام اأنواع خمتلفة من املراقب��ة )على �سبيل 
املث��ال، و�س��ع املالحظات، اأو ت�سجيل ال�سوت، اأو ت�سجيل الفيدي��و( لت�سجيل اأداء امل�ستخدمني عند تفاعلهم مع 
واجه��ة التطبيق؛ كما مت اق��رتاح ا�ستخدام ال�ستبانات اأو املقابالت لقيا�ص م��دى ر�سا امل�ستخدمني عن واجهة 
 Nielsen، 1993; Rogers et al.، 2011; Dumas and Redish، 1999;( .التطبيق التي يجري اختبارها
Rubin، 2008( ميك��ن اأن يت��م ت�سجي��ل اأداء امل�ستخ��دم بطريق��ه اإلكرتوني��ة با�ستخ��دام اأدوات مث��ل برنامج 
كامتازي��ا )Camtasia(. كامتازيا هو عب��ارة عن برنامج يقوم بت�سجيل كافة حركات امل�ستخدم على ال�سا�سة. 
 Goodwin،( .ويع��ّد ه��ذا الربنامج اأداة فعالة جلم��ع بيانات تتعل��ق ب�سهولة ا�ستخ��دام املواقع الإلكرتوني��ة

)2005
Ԁ  :تقومي اخلرباء

م��ن اأ�سهر اأ�ساليب تقومي اخلرباء هو التقومي با�ستخدام جمموع��ة من املعايري واملوؤ�سرات املفتاحية، وحتديد 
مدى تطبيق املوقع الإلكرتوين املراد تقوميه لعنا�سر املعايري وموؤ�سراتها، حيث طورت هذه الطريقة واقرتحت 
م��ن قب��ل الباحثان نيل�سون ومو���ص )Nielsen and Molich، 1990(، قد يتم التق��ومي ح�سب هذه الطريقة 
بالعتم��اد عل��ى اخلرباء اأو امل�ستخدم��ني للموقع. وتهدف ه��ذه الطريقة اإىل اإيجاد امل�س��كالت التي قد تظهر 
للم�ستخدم عند تفاعله مع املوقع، وبناًء عليه يقوم املقومون بتقدمي جمموعة من املقرتحات لتح�سني �سهولة 

ا�ستخدام املوقع وجودته.
االطار النظري والدراسات السابقة:

اأهمية �سهولة ا�ستخدام املواقع الإلكرتونية للجامعات وم�سكالت ال�ستخدام
 Nielsen،( .تع��ّد جودة �سهولة ا�ستخ��دام املوقع الإلكرتوين اإح��دى اخل�سائ�ص املهمة وال�سروري��ة لنجاحه
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2003( ول ت�ساعد �سهولة ال�ستخدام فقط على تقومي جودة اأي موقع اإلكرتوين، بل ت�ساعد اأي�سًا على تزويد 
امل��دراء/ اأو املعنيني مبجالت امل�س��كالت املحتملة على املوقع. )Agarwal nd Venkatesh، 2002ا( عر�ست 
الأبح��اث بع���ص املزايا التي ميك��ن للمواقع الإلكرتوني��ة اأن حت�سل عليها اإذا مت اأخذ �سهول��ة ال�ستخدام بعني 
العتب��ار، اأو مت حت�س��ني �سهولة ا�ستخدام هذه املواقع. من الأمثلة على هذه املزايا: تقليل عدد الأخطاء التي 
ميك��ن اأن حت��دث عند زيارة املواقع والتعامل معه��ا، وتعزيز الدقة، وت�سجيع املواق��ف الإيجابية جتاه واجهة 
امل�ستخ��دم. )Agarwal andVenkatesh، 2002; Nielsen، 2003( اأم��ا بخ�سو���ص املواق��ع الإلكرتوني��ة 
للجامع��ات فق��د اأ�س��ار الباحثون باأن حت�س��ني �سهولة ا�ستخ��دام املواق��ع الإلكرتونية ميك��ن اأن ت�ساعد الطالب 
 Lencastre( .عل��ى ال�ستمتاع بتجرب��ة التعلم، وزيادة الثقة لدى الطالب، وت�سجيعهم عل��ى ا�ستخدام املوقع
and Chaves، 2008 ( ولك��ن عل��ى الرغم من اأهمية �سهولة ال�ستخ��دام لوحظ جتاهلها عند ت�سميم املواقع 
الإلكرتونية للجامعات. فغالبا ما يعتمد ت�سميم املوقع الإلكرتوين للجامعة على ت�سورات ووجهة نظر م�سممي 
الوي��ب، و/ اأو املديري��ن يف اجلامع��ة بدل من احتياجات الط��الب. وعالوة على ذلك، ف��اإن العديد من م�سممي 
املواق��ع لديهم القليل م��ن املعرفة بت�سميم واجهة امل�ستخدم و�سهولة ال�ستخ��دام، وبالتايل، يتم اإ�ساعة وقت 

)Astani and Elhindi، 2008( .امل�ستخدمني والت�سبب بحركة مرور ل داعي لها على �سبكة الإنرتنت
وقد مت ا�ستخدام جمموعة متنوعة من الأ�ساليب والطرق لتقومي جودة �سهولة ا�ستخدام املواقع الإلكرتونية، 
وللتع��رف على امل�سكالت التي يواجهه��ا امل�ستخدمون عند تفاعلهم مع املواقع الإلكرتونية. ويالحظ اأن الطرق 
 Kantner( .الأك��رث ا�ستخدامًا لتقومي �سهول��ة املواقع الإلكرتونية، هي: تقومي اخلرباء واختب��ار امل�ستخدم

)and Rosenbaum، 1997

ومن اأهم امل�سكالت التي تواجه م�ستخدمي املواقع الإلكرتونية للجامعات:
عدم وجود اأدوات لدعم الإبحار: عدم وجود روابط اأو قوائم رئي�سة على �سفحات املوقع الإلكرتوين  	•

للجامعة؛ لت�ساعد امل�ستخدمني على التنقل بني �سفحات املوقع ب�سهوله.
عدم فعالية حمرك البحث الداخلي: حمرك البحث الداخلي للجامعة ل يعمل ب�سكل �سحيح وفعال؛  	•
كم��ا ه��و متوقع م��ن قبل امل�ستخدم��ني ول يقوم بتزوي��د نتائج ت�ساعد عل��ى التنق��ل اإىل �سفحات حمددة 

بطريقة �سهلة.
امل�ستخدمني على قراءة  ت�ساعد  ل  املوقع م�سممة بطريقة  ال�سفحات: �سفحات  ت�سميم  عدم مالءمة  	•
�سفح��ات املوق��ع، عل��ى �سبي��ل املثال وجود �سفح��ات طويلة ج��دًا، اأو ا�ستخ��دام �سور كبرية ت�ست��ت انتباه 

امل�ستخدمني.
�سوء تنظيم البيانات: بيانات املوقع غري منظمة بطريقة جيدة وفعالة؛ حيث اإنه من ال�سعب الو�سول  	•

اإىل املعلومات بطريقة وا�سحة وباأقل عدد ممكن من الروابط.
ع��دم مالءم��ة املحت��وى: �سفحات املوقع ل حتت��وي على املعلومات التي يحتاجه��ا امل�ستخدم، مثل عدم  	•

وجود اأو نق�ص املعلومات املتعلقة باأع�ساء الهيئة التدري�سية، اأو اخلطط الدرا�سية.
وهن��اك العديد من الدرا�س��ات التي قامت بتقومي جودة �سهولة ا�ستخدام مواق��ع تعليمية خمتلفة با�ستخدام 
الأ�سالي��ب املختلف��ة التي تعتم��د اإما على املقوم��ني )اأ�سلوب تقومي اخل��رباء( اأو امل�ستخدم��ني )اأ�سلوب اختبار 
 Astani and( للتعرف عل��ى م�سكالت �سهولة ال�ستخدام. ومثال ذلك، ا�ستخ��دم اأ�ستاين والهندي )امل�ستخ��دم
Elhindi، 2008( طريق��ة تق��ومي اخل��رباء لتقومي جودة �سهول��ة ا�ستخدام املوقع الإلك��رتوين ل)50( كلية 
وجامعة. حيث قام اثنان من اخلرباء با�ستخدام معايري وموؤ�سرات تتكون من خم�سة عنا�سر اأ�سا�سية للجودة 
لتحديد مدى تطبيق املواقع الإلكرتونية لها. ت�سمل عنا�سر اجلودة امل�ستخدمة: حمتوى املعلومات، والإبحار، 
و�سهولة ال�ستخدام، والتخ�سي�ص، و�سرعة التحميل، والأمن. واأ�سار الباحثان يف درا�ستهما اإىل وجود م�سكالت 
يف املواق��ع الت��ي مت تقوميها تتعلق ب�سهولة ال�ستخ��دام، وتت�سمن ب�سكل اأ�سا�سي املحت��وى القدمي غري املحدث، 

والت�سميم غري املالئم.
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ق��ام اأي�س��ًا نوي��وان ونوركي��و )Noiwan and Norcio، 2000( بتق��ومي ومقارن��ة �سهولة ا�ستخ��دام موقعني 
اأكادميي��ني يف تايالند وموقع��ني اأكادمييني يف الوليات املتحدة، وذلك با�ستخ��دام معايري وموؤ�سرات مكونة من 
اأربع��ة اأق�س��ام رئي�س��ة، هي: العثور عل��ى املعلومات، وفهم املعلوم��ات، ودعم مهام امل�ستخ��دم، وعر�ص املعلومات. 
اأظه��رت النتائج احتواء املواقع على العديد من امل�س��كالت، مبا يف ذلك: عدم وجود خريطة للموقع، واملحتوى 
الق��دمي، والفتق��ار اإىل اأدوات الإبح��ار، وع��دم التواف��ق والتنا�س��ق. واأظه��رت النتائ��ج اأي�سًا اأن ل��دى املواقع 
التايالندي��ة م�س��كالت اإ�سافية مقارنة مبواق��ع الوليات املتحدة، مثل: عدم فعالي��ة حمرك البحث الداخلي، 

وم�سكالت اللغة )وجود كلمات فيها اأخطاء اإمالئية(.
ويف درا�س��ة م�سابه��ة، ق��ام كو�ستارا�ص وزينو���ص )Kostaras and Xenos، 2006( با�ستخ��دام اأ�سلوب تقومي 
اخل��رباء لتق��ومي جودة �سهولة ا�ستخدام املوق��ع الإلكرتوين للجامعة اليونانية املفتوح��ة با�ستخدام الع�سرة 
معاي��ري املقرتح��ة من قبل نيل�سن. )Nielsen، 1994( وكنتيجة لذلك، تو�سال لإيجاد )38( م�سكلة تتعلق مبا 
يلي: عدم وجود روابط لدعم الإبحار، وم�سكالت عدم التوافق والتنا�سق )على �سبيل املثال ا�ستخدام اأحجام 
خطوط متباينة(، واأخطاء يف عمل حمرك البحث الداخلي، وت�سميم غري منا�سب للقائمة الرئي�سة للموقع.
وق��ام  اأي�سًا تويت وبوذم��ا )Toit and Bothma، 2010( بفح�ص �سهولة ا�ستخ��دام املوقع الإلكرتوين لق�سم 
الت�سويق يف جامعة جنوب اأفريقيا، وذلك با�ستخدام اأ�سلوب تقومي اخلرباء. وقد ذكرا اأمثلة قليلة فقط فيما 
يتعل��ق مب�س��كالت �سهول��ة ال�ستخدام التي مت التو�س��ل اإليها على املوق��ع، والتي تتعلق مبا يل��ي: دعم الإبحار، 

واملحتوى القدمي غري املحدث، ومعلومات ناق�سة ب�ساأن بع�ص الأق�سام.
اأم��ا بالن�سب��ة اإىل الدرا�س��ات ال�سابق��ة الت��ي قام��ت بالعتماد عل��ى امل�ستخدم��ني يف حتديد م�س��كالت �سهولة 
ال�ستخ��دام عل��ى  مواقع تعليمي��ة واكت�سافها، فقد قام ت��وزون واآخ��رون )Tüzün et al.، 2013( با�ستخدام 
اأ�سل��وب اختب��ار امل�ستخ��دم لتقومي �سهول��ة ا�ستخ��دام املوقع الفرع��ي لوح��دة الت�سجيل يف جامع��ة ها�ستيب. 
ا�ستخ��دم ت��وزون وزم��الوؤه ط��رق متنوع��ة لختب��ار امل�ستخ��دم، ت�سم��ل: املراقب��ة، وال�ستبان��ات، واملقابالت، 
والتفك��ري ب�س��وت ع��ال، وتتبع العني عل��ى ال�سا�سة. اأظه��رت النتائج اأن الط��الب واجهوا العديد م��ن امل�سكالت 
املتعلق��ة ب�سهول��ة ا�ستخ��دام املوق��ع الفرعي ال��ذي مت اختباره، مبا يف ذل��ك: عدم مالءمة ت�سمي��م ال�سفحات 
)�سفح��ات طويل��ة(، وعدم مالءم��ة ت�سميم القوائم )عدم ا�ستخ��دام عناوين فرعية(، و�س��وء تنظيم بيانات 

املوقع الفرعي، وا�ستخدام حجم خط غري منا�سب )�سغري( يف �سفحات املوقع.
ا�ستخدم اأي�سًا �سابارو)Chaparro، 2008( يف درا�سته  ثالثة اأ�ساليب متنوعة لختبار امل�ستخدم )املراقبة، 
وال�ستبان��ات، واملقابالت( لتقومي �سهولة موقع بوابة جامع��ة. اأظهرت النتائج احتواء املوقع على العديد من 
م�س��كالت �سهول��ة ال�ستخدام، مب��ا يف ذلك: وجود روابط غ��ري وا�سحة، والتنظيم غري املالئ��م للمعلومات على 

املوقع، وال�ستخدام غري املالئم لل�سور، والت�سميم غري املالئم ل�سفحات املوقع.
ويف درا�س��ة م�سابهة اأي�سًا، ا�سخدم الك�سن��در )Alexander، 2005( ثالث طرق لختبار امل�ستخدم )املراقبة، 
والتفكري ب�سوت عال، وال�ستبانات( لتقومي جودة �سهولة ا�ستخدام )15( موقعًا اإلكرتونيًا جلامعات خمتلفة. 
اأظه��رت النتائج ع��ن ر�سا الطالب عن اأداء املواقع ا�ستنادًا اإىل حتليل ال�ستبانات. واأظهرت النتائج اأي�سًا اأبرز 
خم���ص م�سكالت تتعلق ب�سهولة ا�ستخدام املواقع الت��ي مت العثور عليها، وهي: �سوء تنظيم املعلومات، واملحتوى 
غ��ري املنا�س��ب )تفا�سيل غ��ري كافي��ة، ومعلومات غري مالئم��ة، وعدم الو�س��وح(، وعدم فعالية حم��رك البحث 

الداخلي، و�سعوبة ا�ستخدام وثائق PDF، و�سوء ت�سميم ال�سفحات، ووجود روابط مقطوعة.
وهن��اك درا�س��ات �سابق��ة اأخرى مت فيه��ا ا�ستخ��دام اأ�سل��وب ال�ستبانة فقط لتق��ومي �سهولة ا�ستخ��دام مواقع 
 Kasli and( اإلكرتوني��ة جامعية من وجهة نظر امل�ستخدمني. فعلى �سبي��ل املثال، ا�ستخدم كا�سلي واأف�سيكورت
Avcikurt، 2008( اأ�سل��وب ال�ستبان��ة فقط لفح�ص املواقع الإلكرتونية لأق�سام ال�سياحة  يف )132( جامعة 
يف تركي��ا من قبل )54( طالبًا. �سلط��ت النتائج ال�سوء على امل�سكالت التالية املتعلقة ب�سهولة ال�ستخدام على 
املواق��ع: معلومات قدمية وغ��ري حمدثة، وعدم وجود حمرك بحث داخلي، وعدم وج��ود دعم للغات اأجنبية، 
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وعدم عر�ص معلومات مهمة )التقومي الأكادميي، اأ�سئلة واأجوبة، والربامج الأكادميية(.
وق��د ق��ام اأي�سًا كري�ست��ون واآخ��رون )Christoun et al.، 2006(  با�ستخدام اأ�سل��وب ال�ستبانة لقيا�ص مدى 
ر�س��ا الطالب عن موق��ع اأكادميي، فيما يتعل��ق ب: التكنولوجيا امل�ستخدمة، و�سهول��ة ال�ستخدام، واجلاذبية، 
واملحت��وى. واأظه��رت النتائ��ج اأن املوق��ع يعاين م��ن م�سكالت تتعل��ق ب�سهولة ال�ستخ��دام، اأهمها: ع��دم فعالية 

حمرك البحث الداخلي، و�سعوبة العثور على املعلومات.
ويف درا�سة م�سابهة اأي�سًا، ا�ستخدم لينكا�سرت و�سيف�ص )Lencastre and Chaves، 2008( اأ�سلوب ال�ستبانة 
فق��ط لتقومي �سهولة ا�ستخ��دام موقع تعليمي خا�ص بطالب الدرا�سات العلي��ا يف جامعة مينهو يف الربتغال من 
قب��ل الط��الب. اأظهرت النتائج اأن الط��الب كانوا را�سني عن املوقع، حيث ح�سل املوق��ع على تقومي اإيجابي من 

خالل الإجابات عن اأ�سئلة ال�ستبانة. 
اأم��ا بالن�سب��ة اإىل الباح��ث بري���ص )Pierce، 2005(  فق��د ق��ام  با�ستخ��دام اأ�سلوبي تقومي اخل��رباء واختبار 
امل�ستخ��دم مع��ًا لتقومي جودة �سهولة ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين جلامع��ة هارفارد. وقد حددت النتائج بع�ص 
م�س��كالت �سهول��ة ال�ستخ��دام عل��ى املوقع الت��ي تتعلق ب: عدم وج��ود اأدوات لدع��م الإبح��ار، وم�سكالت عدم 

التوافق والتنا�سق، والت�سميم غري املنا�سب لل�سفحة الرئي�سة.
اأما بالن�سبة للدرا�سات التي فح�ست وقيمت املواقع الإلكرتونية اخلا�سة باجلامعات يف دولنا العربية فهي قليلة 
ج��دًا، وباللغة الإجنليزية. فمثاًل قام م�سطفى والزعبي )Mustafa and Al-Zoua›bi، 2008( با�ستخدام 
ا�ستبانة لتقومي �سهولة ا�ستخدام ت�سعة مواقع جامعات اأردنية من قبل )252( طالبًا. اأظهرت النتائج اأنه على 
الرغ��م من اأن م�ست��وى �سهولة ال�ستخدام ال�سامل للمواقع كان مقبوًل، اإل اأن��ه كان هناك بع�ص نقاط ال�سعف 
يف بع���ص اجلوانب )الت�سميم، وواجهة امل�ستخدم، والأداء(. ولكن درا�سة م�سطفى والزعبي مل تقدم تفا�سيل 

ب�ساأن اأنواع م�سكالت �سهولة ال�ستخدام املحددة على مواقع اجلامعات من وجهة نظر امل�ستخدمني. 
ويف درا�س��ة م�سابه��ة، قام��ت ح�س��ن )Hasan، 2014( با�ستخ��دام ا�ستبان��ة لتق��ومي �سهولة ا�ستخ��دام ت�سعة 
مواق��ع جامع��ات اأردنية من قبل )237( طالبًا با�ستخدام معايري خا�سة بج��ودة �سهولة ال�ستخدام تتكون من 
خم���ص فئات، هي: الإبح��ار، والتنظيم، و�سهولة ال�ستخ��دام والت�سال، والت�سميم، واملحت��وى. وطلبت ح�سن 
اأي�س��ًا م��ن الطالب اأن يذكروا ال�سفات اأو اخل�سائ�ص التي ف�سلوها والت��ي مل يف�سلوها املتعلقة بت�سميم املواقع 
التي فح�سوها من خالل ا�ستخدام اأ�سئلة خا�سة بذلك يف ال�ستبانة. اأظهرت النتائج اأن نقاط ال�سعف الأكرث 
�سيوع��ًا عل��ى املواق��ع ه��ي: ت�سميم املواق��ع، وحقيقة اأن معظ��م املواقع مل تك��ن متوافق��ة/ متنا�سقة من حيث 
الألوان، واخلطوط، وواجهة املوقع باللغة العربية والإجنليزية، وت�سميم ال�سفحات، وعدم وجود دعم للغة 

العربية.
لق��د ب��ني هذا الق�سم وجود درا�سات �سابقة تتعلق بتقومي ج��ودة �سهولة ا�ستخدام مواقع اجلامعات با�ستخدام 
الأ�سلوبني الأكرث �سيوعًا واملتعلقة بتقومي اخلرباء واختبار امل�ستخدم. وي�ستنتج من هذا الق�سم �سح الدرا�سات 
املتعلق��ة مبواق��ع اجلامعات يف عاملنا العربي على الرغم من النمو املتزايد لهذه املواقع، والنمو املتزايد لأعداد 
م�ستخدمي الإنرتنت واملواقع الإلكرتونية. فال يوجد درا�سات باللغة العربية تتعلق بتقومي �سهولة ال�ستخدام 

ملواقع اجلامعات يف عاملنا العربي.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

لق��د مت اختي��ار موقع جامعة الريموك كدرا�س��ة حالة لهذا البحث. حيث تعّد جامع��ة الريموك من اجلامعات 
احلكومي��ة القدمي��ة والعريق��ة يف الأردن. ولتق��ومي �سهول��ة ا�ستخدام موق��ع جامعة الريم��وك، مت ا�ستخدام 
الأ�سالي��ب والط��رق الأك��رث ا�ستخدام��ًا لتقومي ج��ودة �سهولة املواق��ع الإلكرتوني��ة؛ اأ�سلوبي تق��ومي اخلرباء 
واختب��ار امل�ستخ��دم. ومت ا�ستخ��دام اأدوات متنوع��ة خا�سة ب��كل من الأ�سلوب��ني لتقومي ج��ودة �سهولة املوقع 
الإلك��رتوين جلامع��ة الريم��وك. بالن�سبة لأ�سلوب تق��ومي اخلرباء، مت ا�ستخ��دام اأداة الأدل��ة ال�سرت�سادية؛ 
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والت��ي تتك��ون من جمموع��ة من املعايري ال�سامل��ة اخلا�سة باملواق��ع التعليمية؛ والت��ي مت اقرتاحها وت�سميمها 
م��ن قبل ح�سن )Hasan، 2014(، حيث ا�ستخدم��ت هذه املعايري لتقومي مواقع اإلكرتونية تعليمية يف الأردن. 
تق�س��م ه��ذه املعاي��ري اإىل خم�ص فئ��ات رئي�س��ة. يعر�ص اجلدول رق��م )1( الفئ��ات اخلم�ص الرئي�س��ة للمعايري 

امل�ستخدمة والفئات الفرعية التابعة لها.
اجلدول رقم )1(: معايري تقومي املواقع الإلكرتونية

الفئات الفرعيةالفئة

دعم الإبحار؛ فعالية اأداة البحث الداخلية؛ عمل الروابط ب�سكل �سحيح؛ عدم وجود الإبحار
روابط مقطوعة؛ عدم وجود �سفحات يتيمة 

تنظيم املوقع منطقيا؛ هيكلية املوقع لي�ست عميقة؛ قائمة الإبحار ب�سيطةتنظيم املوقع
حتميل �سريع ل�سفحات املوقع؛ �سهولة التفاعل مع املوقع؛ معلومات الت�سال مع �سهولة ال�ستخدام والت�سال

املوقع؛ دعم لغات اأجنبية اأخرى
ت�سميم املوقع جميل وجذاب؛ ا�ستخدام منا�سب لل�سور؛ اختيار منا�سب للخطوط ؛ الت�سميم

اختيار منا�سب للألوان؛ ت�سميم منا�سب لل�سفحات؛ الت�ساق/ التوافق
معلومات  حديثة؛ معلومات ملئمة؛ عدم وجود �سفحات قيد الإن�ساء؛ معلومات املحتوى

دقيقة؛ معلومات عن اجلامعة؛ معلومات عن الكليات؛ معلومات عن الأق�سام

�س��ارك خم�س��ة مقومني يف ه��ذا البحث: اثنان م��ن اخلرباء املتخ�س�سني بج��ودة املواق��ع الإلكرتونية و�سهولة 
ال�ستخ��دام، وثالث��ة م��ن اخل��رباء يف ت�سميم املواق��ع الإلكرتوني��ة. طلب من املقوم��ني زيارة �سفح��ات موقع 
جامع��ة الريم��وك وتقوميه��ا؛ واملت�سمن��ة ال�سفح��ة الرئي�س��ة للموق��ع، و�سفحات وح��دة القب��ول والت�سجيل، 
وجمي��ع ال�سفح��ات املتعلقة بكلي��ات اجلامعة والأق�سام التابع��ة لها. كما مت التاأكيد عل��ى املقومني باأن يقوموا 
بزي��ارة ال�سفح��ات املذك��ورة يف الواجهتني؛ الإجنليزية والعربي��ة. مت اأي�سًا اإعطاء املقوم��ني املعايري اخلا�سة 
بتق��ومي مواق��ع اجلامع��ات )اجلدول رق��م )1(( لي�ستخدموه��ا خالل تقوميه��م للموقع لتحديد م��دى تطبيق 
املوقع الإلكرتوين لعنا�سر املعايري وموؤ�سراتها. مت اإجراء التقومي ب�سكل م�ستقل من قبل كل مقوم، وا�ستغرقت 
م��دة التقومي اأربعة اأ�سه��ر )حزيران-اأيلول 2012(. ومن اجلدير بالذك��ر اأن موقع جامعة الريموك مل يتغري 

ت�سميمه لغاية الآن.
اأم��ا بالن�سبة لأ�سلوب اختب��ار امل�ستخدم، فتم ا�ستخدام اأدوات خمتلفة ت�سم��ل اأدوات خا�سة مبراقبة الطالب 
جلم��ع البيانات املتعلقة باأدائهم، واأداة ال�ستبانة جلمع بيان��ات تتعلق بر�سا امل�ستخدمني عن املوقع. بالن�سبة 
اإىل الأدوات اخلا�سة مبراقبة الطالب، مت تكليف مراقب لتدوين املالحظات بخ�سو�ص كيفية تفاعل الطالب 
م��ع املوق��ع وامل�س��اكل التي يواجهونه��ا، وت�سجيل تعليق��ات الطالب ومالحظاته��م، ومت اأي�سًا ا�ستخ��دام برنامج 
كامتازي��ا )Camtasia(وال��ذي يق��وم ب�سكل اإلك��رتوين بت�سجيل كافة ح��ركات امل�ستخدم عل��ى ال�سا�سة. وقد 
�سمم �سيناريو للمهام، �سمل املهام النموذجية التي متثل ال�ستعمال الفعلي ملوقع اجلامعة من قبل الطالب، كما 
ه��و مب��ني يف اجلدول رقم )2(. وقد اأخ��ذت املهام النموذجية من درا�سة �سابقة عر�س��ت اأنواع ال�سفحات التي 
يزوره��ا الطلب��ة الأردنيون على موقع اجلامعة ب�سكل متك��رر. )Hasan، 2013( ومت الطلب من الطالب زيارة 
املوق��ع وتنفيذ املهام املوكل��ة اإليهم )اجلدول رقم )2(( ومراقبتهم با�ستخ��دام اأدوات املراقبة اخلا�سة خالل 

تنفيذهم لهذه املهام.
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اجلدول رقم )2(: �سيناريو املهام

املهمةرقم املهمة
متى �سيبداأ التدري�س يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي؟1
ما مو�سوع اآخر اإعلن من اإعلنات اجلامعة؟2
ما الأندية الطلبية التي تدعمها اجلامعة؟3
ما اخلدمات التي تقدمها اجلامعة اإىل طلبها؟4
ما �سروط النتقال اإىل اجلامعة من جامعة اأردنية اأخرى؟5

ما وقت مادة اإدارة املعرفة التابعة لق�سم اإدارة الأعمال/ كلية القت�ساد والعلوم الإدارية خلل 6
الف�سل ال�سيفي القادم؟

اعر�س اخلطة الدرا�سية اخلا�سة بتخ�س�س الريا�سيات ملرحلة البكالوريو�س؟7
ما رتبة الدكتور اأحمد العمري الذي يدر�س يف  ق�سم الكيمياء؟8

اأداة الدرا�سة: 
بالن�سب��ة لأداة ال�ستبان��ة، فق��د مت تطوي��ر ا�ستبان��ة ليت��م ا�ستخدامه��ا من قبل الط��الب بعد اختب��ار املوقع 
با�ستخدام املهام املوكلة اإليهم. و�سممت ال�ستبانة جلمع بيانات كمية من خالل جمموعة من الأ�سئلة املغلقة، 
وبيانات نوعية من خالل اأ�سئلة مفتوحة. مت تطوير الأ�سئلة املغلقة بالعتماد على معايري خم�س�سة لتقومي 
�سهول��ة ا�ستخ��دام املواقع التعليمي��ة التي مت اقرتاحها يف درا�سة �سابق��ة. )Hasan، 2014( اأما بالن�سبة اإىل 
الأ�سئلة املفتوحة، فقد مت ا�ستخدام �سوؤالني؛ طلب ال�سوؤال الأول من الطالب ذكر خم�ص ميزات الأكرث تف�سياًل 
يف املوقع، يف حني طلب ال�سوؤال الثاين من الطالب ذكر خم�ص ميزات مل يحبذوها يف املوقع. مت اختيار ثالثني 
طالبًا لفح�ص املوقع. وقد مت اختيار الطالب ع�سوائيًا من كليات خمتلفة من اإحدى اجلامعات يف الأردن. وقد 
مت ا�ستخدام طرق اختبار امل�ستخدم خالل الفرتة من )اأيار 2012( وحتى )حزيران 2012(. وجدير بالذكر 

اأنه مل يتم اإجراء اأي تغيريات على موقع جامعة الريموك خالل هذا الإطار الزمني، ولغاية الآن.
اأم��ا فيم��ا يتعلق بتحليل البيانات، فقد جمعت مالحظات املقوم��ني املتعلقة مبدى توافق موقع جامعة الريموك 
مع املعايري امل�ستخدمة كدليل اإر�سادي خالل مرحلة التقومي، و�سنفت حتت الفئات الرئي�سة والفئات الفرعية 
للمعاي��ري امل�ستخدم��ة للتقومي. مت بعد ذلك فح�ص كل فئة فرعية لتحدي��د امل�سكالت املوجودة يف املوقع. ومت 
ت�سني��ف ه��ذه امل�سكالت، ثم جمعت امل�سكالت املت�سابه��ة معًا لتحديد م�سكالت �سهول��ة ال�ستخدام امل�سرتكة يف 
املوقع. وبالتايل، مت حتديد )27( نوعًا من م�سكالت �سهولة ال�ستخدام امل�سرتكة. �سنفت هذه امل�سكالت ح�سب 
نوعه��ا اإىل ثالثة حماور رئي�سة، هي: الإبحار و�سهول��ة ال�ستخدام، والت�سميم، واملحتوى. و�سيتم �سرح جميع 

امل�سكالت بالتف�سيل يف ق�سم النتائج.
ولتحدي��د م�س��كالت �سهول��ة ال�ستخ��دام م��ن بيان��ات الأداء التابع��ة لأ�سل��وب اختب��ار امل�ستخ��دم، مت فح���ص 
م�س��ادر خمتلف��ة، �سملت: مالحظ��ات املراقبة، ومراجعة الثالث��ني ملفا من ملفات برنام��ج كامتازيا، وتعليقات 
امل�ستخدم��ني التي مت جمعها اأثناء اختبار املوقع. ا�ستخدم��ت البيانات التي مت جمعها من ال�ستبانات لتحديد 
م�س��كالت �سهول��ة ال�ستخدام على املوقع. اأما بالن�سبة اإىل البيانات الكمية التي مت جمعها با�ستخدام الأ�سئلة 
املغلقة، فقد مت ح�سابها با�ستخدام مقيا�ص من )1( اإىل )7( لكل �سوؤال من الأ�سئلة. وعّدت النتيجة من )1-3( 
كرد �سلبي؛ مما يعني وجود م�سكلة ب�سهولة ال�ستخدام، و)7-5( ردًا اإيجابيًا، و)4( كرد حمايد. اأما بالن�سبة 
للبيان��ات النوعي��ة التي مت احل�سول عليها من اإجابات الطالب املتعلقة بالأ�سئلة املفتوحة يف ال�ستبانات، فتم 

اأخذها بعني العتبار لتحديد م�سكالت �سهولة ال�ستخدام.
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نتائج الدراسة ومناقشتها
يعر�ص هذا الق�سم النتائج التي مت التو�سل اإليها من حتليل الأ�ساليب التي مت ا�ستخدامها لفح�ص جودة �سهولة 
ا�ستخ��دام موق��ع جامع��ة الريموك. يتك��ون هذا الق�سم م��ن ق�سمني فرعي��ني؛ يعر�ص الق�س��م الأول مالحظات 
اخل��رباء الذي��ن قاموا بتقومي املوقع تقوميًا �ساماًل، ويعر�ص الق�س��م الثاين امل�سكالت التي مت اإيجادها من قبل 

الطالب با�ستخدام الأ�ساليب املختلفة التابعة لختبار امل�ستخدم. 
Ԁ م�سكالت �سهولة ال�ستخدام التي مت حتديدها من قبل اخلرباء

يق�س��م ه��ذا الق�س��م الفرع��ي اإىل اأربع��ة اأق�س��ام فرعي��ة اأخ��رى: ي�سف الق�س��م الأول ع��دد م�س��كالت �سهولة 
ال�ستخ��دام الت��ي مت اإيجادها عل��ى موقع جامعة الريموك من قب��ل اخلرباء. فيما تعر���ص الأق�سام الفرعية 
الثالث��ة الأخ��رى م�س��كالت �سهول��ة ال�ستخدام الت��ي مت اإيجاده��ا على املوقع فيم��ا يتعلق باملوا�سي��ع الثالثة 

الرئي�سة التي ظهرت من حتليل البيانات.
م��ا العدد الكلي مل�سكالت ج��ودة �سهولة ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين جلامعة الريم��وك الأردنية من وجهة نظر 

اخلرباء على الواجهتني الإجنليزية والعربية؟
بينت النتائج اأن العدد الكلي مل�سكالت �سهولة ال�ستخدام التي حددها اخلرباء على موقع جامعة الريموك كان 
)3398(؛ وه��ي جمموع امل�سكالت الت��ي حددها اخلرباء على الواجهة الإجنليزية والتي بلغ عددها )1649(، 
وعل��ى الواجهة العربية والتي بلغ عدده��ا )1749(. ويبني ال�سكل )1( توزيع امل�سكالت التي مت اإيجادها على 
الواجهت��ني الإجنليزي��ة والعربية من حيث املوا�سيع الثالثة الرئي�سة التي ظهرت من حتليل البيانات. يو�سح 
ال�س��كل )1( اأن اأك��رب عدد من م�سكالت �سهولة ال�ستخدام الت��ي مت اإيجادها على موقع جامعة الريموك تتعلق 
بت�سميم املوقع. تو�سح النتائج التي �ستعر�ص يف الأق�سام الفرعية التالية اأن معظم امل�سكالت التي مت اإيجادها 
على املوقع هي م�سكالت مكررة؛ حيث اإن معظمها قد تكرر يف نف�ص ال�سفحات التابعة لكليات اجلامعة واأق�سامها 
املختلف��ة عل��ى الواجهت��ني )الإجنليزية والعربي��ة(، وذلك ب�سبب ا�ستخ��دام م�سممي موق��ع جامعة الريموك 
للقال��ب )Template( يف الت�سمي��م. وميك��ن تعريف القال��ب يف املواق��ع الأكادميية على اأنه قال��ب م�ستمر اأو 
م�س��رتك ي�ستخدم للتحك��م يف تن�سيق �سفحات املوقع الأكادميي )مثل: ال�سكل الع��ام، والت�سميم، واللون، ونوع 

)Peterson، 2006( .التابعة لأق�سام اأو كليات خمتلفة جلامعة ما )اخلط، والر�سومات، وروابط الإبحار

ال�سكل رقم )1(: توزيع امل�سكلت التي مت اإيجادها على الواجهتني من حيث املوا�سيع الثلثة الرئي�سة.
ما اأنواع م�سكالت جودة �سهولة ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين وعددها جلامعة الريموك الأردنية التف�سيلية من 

وجهة نظر اخلرباء على الواجهتني الإجنليزية والعربية؟
يو�سح هذا الق�سم اأنواع م�سكالت جودة �سهولة ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين وعددها جلامعة الريموك الأردنية 
التف�سيلي��ة م��ن وجهة نظر اخلرباء على الواجهتني الإجنليزي��ة والعربية، حيث مت تق�سيمها ح�سب املوا�سيع 
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الرئي�س��ة للم�س��كالت الت��ي ظه��رت م��ن حتليل البيان��ات. وه��ذه املوا�سي��ع ت�سمل: م�س��كالت الإبح��ار و�سهولة 
ال�ستخدام، وم�سكالت الت�سميم،  وم�سكالت املحتوى.

Ԁ  م�سكالت الإبحار و�سهولة ال�ستخدام 
ع��رف اخلرباء ثماين م�سكالت تتعلق بالإبحار و�سهولة ال�ستخدام على موقع جامعة الريموك. يبني اجلدول 
رق��م )3( اأنواع هذه امل�سكالت وعددها يف الواجهتني الإجنليزية والعربية. وفيما يلي بع�ص الأمثلة على هذه 

امل�سكالت:
اجلدول رقم )3(: اأنواع م�سكلت الإبحار و�سهولة ال�ستخدام على موقع جامعة الريموك وعددها

عدد امل�سكالت يف اأنواع م�سكالت الإبحار و�سهولة ال�ستخدامم
الواجهة الإجنليزية

عدد امل�سكالت يف 
الواجهة العربية

159174عدم وجود دعم للإبحار1

147175روابط م�سللة2

1620روابط ت�سبب اختفاء القائمة الرئي�سة3

2946روابط ل تفتح ال�سفحات املخ�س�سة لفتحها4

2021روابط مقطوعة5

108112�سفحات يتيمة6

33 عدم فعالية حمرك البحث الداخلي 7

1322�سعوبة التفاعل مع املوقع الإلكرتوين8

495573العدد الكلي مل�سكلت الإبحار و�سهولة ال�ستخدام

ع��دم وج��ود دعم لالإبح��ار: تتعلق هذه امل�سكل��ة بعدم وجود اأي راب��ط اأو قائمة رئي�س��ة و/اأو فرعية يف   .1
ال�سفح��ة؛ بحيث ي�ستطيع امل�ستخدم العودة مرة اأخ��رى اإىل املوقع الفرعي للق�سم اأو الكلية ذات ال�سلة. 
يو�س��ح اجل��دول رق��م )3( وج��ود عدد كب��ري من ه��ذا النوع م��ن امل�سكالت عل��ى الواجهت��ني )الإجنليزية 
والعربية( ملوقع جامعة الريموك. فمثاًل حدد اخلرباء املقومون هذه امل�سكلة على جميع �سفحات »اخلطة 
الدرا�سي��ة« )Study Plan( التابع��ة جلميع اأق�سام الكليات املختلف��ة يف جامعة الريموك   )56 �سفحة( 
يف الواجه��ة الإجنليزي��ة، وجميع �سفحات اخلط��ة الدرا�سية التابعة جلميع اأق�س��ام الكليات املختلفة يف 
جامع��ة الريم��وك )56 �سفحة( يف الواجهة العربية، حيث اإن هذه ال�سفحات ل يوجد عليها اأي رابط اأو 

قائمة رئي�سة و/اأو فرعية للق�سم اأو الكلية للرجوع اإىل الق�سم اأو الكلية ذات ال�سلة.
رواب��ط م�سلل��ة: تتعل��ق ه��ذه امل�سكل��ة بوجود رواب��ط م�سلل��ة للم�ستخدم بحي��ث اإن امل�ستخ��دم ل يتوقع   .2
ال�سفح��ة الت��ي �سينقل��ه الراب��ط اإليه��ا. ويو�س��ح اجل��دول رق��م )3( وجود عدد كب��ري من ه��ذا النوع من 
امل�س��كالت على الواجهتني )الإجنليزي��ة والعربية( ملوقع جامعة الريموك. وق��د وجد اخلرباء املقومون 
ه��ذه امل�سكل��ة على جمي��ع �سفحات »العم��ادة« )Deanship( التابع��ة جلميع كليات جامع��ة الريموك يف 
الواجه��ة الإجنليزي��ة وعدده��ا )14( �سفحة. حتتوي ه��ذه ال�سفحات على رابط��ني: Home وعربي. 
يعتق��د املقوم��ون باأن هذه الروابط م�سللة لأنه��ا تفتح على ال�سفحة الرئي�س��ة جلامعة الريموك التابعة 
للواجهة الإجنليزية، وال�سفحة الرئي�سة جلامعة الريموك التابعة للواجهة العربية على التوايل، بدل 

من اأن تفتح على ال�سفحة الرئي�سة للكلية التي تتبع لها العمادة كما هو متوقع.
روابط ت�سبب اختفاء القائمة الرئي�سة: تعود هذه امل�سكلة اإىل وجود روابط عند النقر عليها توؤدي اإىل   .3
اختف��اء القائمة الرئي�س��ة اأو جزء منها. مثال على ذلك روابط )Foreword Back to top،( املوجودة 
على ال�سفحة الرئي�سة ل�سبعة اأق�سام يف الواجهة الإجنليزية، والتي عند النقر عليها توؤدي اإىل اختفاء 
القائم��ة الرئي�س��ة اخلا�سة بالق�سم املعني، بينم��ا القائمة اخلا�سة بالكلية املعني��ة تبقى ظاهرة. املثال 
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املناظ��ر له��ذه امل�سكل��ة يف الواجه��ة العربي��ة يع��ود اإىل رواب��ط )مقدم��ة Back to top،( املوجودة على 
ال�سفحة الرئي�سة ل�سبعة اأق�سام.

رواب��ط ل تفتح ال�سفحات املخ�س�سة لفتحها: تتعلق هذه امل�سكلة بوجود عدد من الروابط التي ل تعمل   .4
 Name،( ول تفتح ال�سفحات املخ�س�سة لفتحها، بل تبقى على نف�ص ال�سفحة. مثال على ذلك الرابطني
Website( املوجودي��ن عل��ى معظم �سفح��ات اأع�ساء هيئ��ة التدري���ص )Faculty Members( التابعة 
لأق�سام جامعة الريموك يف الواجهة الإجنليزية، حيث اإن هذه الروابط ل تعمل عند النقر عليها وتبقى 
عل��ى نف���ص ال�سفحة. هذه امل�سكلة مكررة اأي�سًا على نف�ص الروابط )ال�سم، املوقع الإلكرتوين( املوجودة 

على �سفحات اأع�ساء هيئة التدري�ص التابعة لأق�سام جامعة الريموك يف الواجهة العربية.
روابط مقطوعة: تتعلق هذه امل�سكلة بوجود روابط مقطوعة على �سفحات املوقع. من الأمثلة على هذه   .5
الرواب��ط املوج��ودة على الواجه��ة الإجنليزي��ة: راب��ط Back to top املوجود على ال�سفح��ة الرئي�سة 
لأربع��ة اأق�س��ام تابع��ة لكلي��ات خمتلف��ة يف اجلامع��ة؛ وراب��ط Faculty Members لبع���ص الأق�سام يف 
اجلامعة. ومن الأمثلة على الروابط املقطوعة املوجودة على الواجهة العربية: رابط املوقع الإلكرتوين  

يف �سفحة اأع�ساء هيئة التدري�ص لبع�ص اأع�ساء هيئة التدري�ص لبع�ص الأق�سام.
�سفحات يتيمة: تتعلق هذه امل�سكلة بوجود �سفحات خالية من الروابط بحيث ي�سعب الإبحار والنتقال   .6
منها اإىل �سفحات املوقع الأخرى. يو�سح اجلدول رقم )3( وجود عدد كبري من هذه امل�سكلة على �سفحات 
موق��ع جامع��ة الريم��وك عل��ى الواجهت��ني. من الأمثل��ة على ذل��ك: راب��ط Name املوجود عل��ى �سفحة 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ص جلميع اأع�ساء هيئ��ة التدري�ص التابعة جلميع اأق�س��ام اجلامعة )عددها 53( يف 
الواجه��ة الإجنليزي��ة ال��ذي يفتح �سفح��ة يتيمة ل يوج��د عليها اأي راب��ط اأو قائمة رئي�س��ة اأو فرعية 
للرج��وع اإىل الق�س��م اأو الكلية التابع لها ع�سو هيئة التدري�ص، ورابط ال�سم املوجود على �سفحة اأع�ساء 
هيئ��ة التدري�ص جلميع اأع�ساء هيئة التدري�ص التابع��ة جلميع اأق�سام اجلامعة )عددها 53( يف الواجهة 
العربية الذي يفتح �سفحة يتيمة ل يوجد عليها اأي رابط اأو قائمة رئي�سة اأو فرعية للرجوع اإىل الق�سم 

اأو الكلية التابع لها ع�سو هيئة التدري�ص. 
عدم فعالية حمرك البحث الداخلي: اأ�سار املقومون اإىل اأن حمرك البحث الداخلي للموقع مل يكن فعاًل،   .7

ومل يقدم اأي نتائج مفيدة يف الواجهتني الإجنليزية والعربية.
�سعوب��ة التفاع��ل مع املوقع الإلكرتوين: تتعلق هذه امل�سكل��ة بحقيقة اأنه مل يكن التفاعل �سهاًل مع املوقع   .8
م��ن اأج��ل زيارة بع���ص ال�سفحات. عل��ى �سبيل املثال، عن��د زيارة اأي �سفح��ة تابعة لق�س��م يف املوقع، فمن 
ال�سعب الرجوع اإىل ال�سفحة الرئي�سة للكلية التابعة حيث اإنه ل يوجد رابط يف القائمة الرئي�سة لأي 
ق�س��م يتعل��ق بال�سفحة الرئي�سة )Home Page( للكلية التي يتب��ع لها الق�سم. هذه امل�سكلة موجودة يف 

�سفحات جميع اأق�سام اجلامعة يف الواجهتني الإجنليزية والعربية.
ӽ  م�سكالت الت�سميم

يو�س��ح ال�س��كل رق��م )1( اأن اأكرب ع��دد من امل�سكالت الت��ي قام املقوم��ون باإيجادها على الواجهت��ني على املوقع 
%( على  تتعل��ق بت�سمي��م املوق��ع، حيث اإن ن�سبة ه��ذه امل�س��كالت بالن�سبة للعدد الكل��ي من امل�سكالت ه��و )43 
الواجه��ة الإجنليزي��ة، و )41 %( عل��ى الواجه��ة العربي��ة. ويو�س��ح اجل��دول رق��م )4( اأن اأن��واع م�سكالت 
الت�سمي��م الت��ي حدده��ا املقومون على موق��ع جامعة الريموك ه��و )14(. تتعلق هذه امل�س��كالت بثالثة حماور 
رئي�س��ة، هي: عدم وج��ود ات�ساق/ تنا�سق )امل�سكالت رقم 6-1(؛ وعدم مالءم��ة ت�سميم ال�سفحات )امل�سكالت 
رق��م 12-7(؛ وم�س��كالت تتعلق با�ستخ��دام ال�سور )امل�سكالت رق��م 14-13(. ومن الأمثلة عل��ى امل�سكالت التي 

تتعلق بعدم وجود ات�ساق/ تنا�سق ما يلي:
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اجلدول رقم )4(: اأنواع م�سكلت الت�سميم وعددها على موقع جامعة الريموك

عدد امل�سكالت يف اأنواع م�سكالت الت�سميمم
الواجهة الإجنليزية

عدد امل�سكالت يف 
الواجهة العربية

4861عدم ات�ساق/ تنا�سق لغة واجهة التطبيق1

عدم ات�ساق/ تنا�سق حالة اخلط )اأحرف كبرية اأو 2
617�سغرية(

674عدم ات�ساق/ تنا�سق حجم اخلط )كبري اأو �سغري(3

5620عدم ات�ساق/ تنا�سق منط اخلط )غامق اأو عادي(4

2626عدم ات�ساق/ تنا�سق حجم ال�سور5

123عدم ات�ساق/ تنا�سق املحتوى6

10673 عدم ملءمة اجتاه ت�سميم ال�سفحة 7

4370 عدم ملءمة ت�سميم القائمة الرئي�سة 8

174253عدم ملءمة عر�س/ تن�سيق املحتوى 9

6874عدم ملءمة عنوان ال�سفحة 10

7871�سفحات طويلة11

1415�سفحات ق�سرية12

1514عدم ملءمة جودة ال�سور 13

20�سور مقطوعة14

715701العدد الكلي مل�سكلت الت�سميم

ع��دم وجود ات�ساق/ تنا�سق يف حجم اخلط امل�ستخدم يف �سفح��ة اأع�ساء هيئة التدري�ص جلميع الأق�سام   .1
)55 �سفح��ة( يف الواجهة الإجنليزية، حي��ث اإن حجم اخلط امل�ستخدم لال�سم )Name( ورتبة اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���ص )Rank(  يف كل �سفح��ة م��ن ه��ذه ال�سفح��ات اأكرب من حج��م اخلط امل�ستخ��دم للربيد 

الإلكرتوين )Email( واملوقع الإلكرتوين )Website( لكل ع�سو من اأع�ساء هيئة التدري�ص.
ع��دم وج��ود ات�ساق/ تنا�س��ق يف حمت��وى الواجهت��ني )الإجنليزية والعربي��ة(؛ فمثاًل حتت��وي الواجهة   .2
العربي��ة على �سفحة تعر�ص جدول امل��واد للف�سل الدرا�سي القادم بينما ل حتتوي الواجهة الإجنليزية 
عل��ى هذه ال�سفح��ة. واأي�سًا حتتوي الواجهة العربية على �سفحة الهيكل التنظيمي جلميع الكليات، وهو 
عن�س��ر م��ن عنا�سر القائمة الرئي�س��ة جلميع الكليات. اأم��ا يف الواجهة الإجنليزية، ف��اإن �سفحة الهيكل 
التنظيم��ي غ��ري موجودة جلميع الكليات، اإ�سافة اإىل اأن الهيكل التنظيمي غري موجود كعن�سر من عنا�سر 

القائمة الرئي�سة للكليات.
ع��دم وج��ود ات�س��اق/ تنا�سق يف لغة واجه��ة التطبيق، حي��ث اإن الروابط يف الواجه��ة الإجنليزية تفتح   .3
�سفح��ات مبحتوى عربي تابعة للواجهة العربية للموقع. فمثاًل: ا�سم رابط اخلطة الدرا�سية للدرا�سات 
العلي��ا التابع��ة لبع�ص الأق�سام يف الواجهة الإجنليزية مكتوب باللغ��ة العربية، ورابط العودة اإىل اأعلى 

.Back to top يف ال�سفحة الرئي�سة جلميع الأق�سام يف الواجهة العربية مكتوب باللغة الإجنليزية
اأما بالن�سبة للم�سكالت املتعلقة بعدم مالءمة ت�سميم �سفحات املوقع، فالتايل يو�سح بع�ص الأمثلة:

لح��ظ املقوم��ون وجود عدد كبري من امل�س��كالت املتعلقة بع��دم مالءمة ت�سميم ال�سفح��ات يف الواجهتني   .1
الإجنليزية والعربية. ففي الواجهة الإجنليزية جلميع كليات اجلامعة واأق�سامها، فاإن القائمة الرئي�سة 
و�سري��ط التمري��ر )Scroll Bar( يقعان عل��ى اجلانب الأمين لل�سفحات، اأم��ا يف الواجهة العربية جلميع 
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كليات اجلامعة واأق�سامها، فاإن القائمة الرئي�سة و�سريط التمرير يقعان على اجلانب الأي�سر لل�سفحات. 
ال�سكل رقم )2( يو�سح هذه امل�سكلة.

ال�سكل رقم )2(: ال�سفحة الرئي�سة لكلية العلوم يف الواجهة العربية، حيث تظهر القائمة الرئي�سة و�سريط التمرير على 
اجلانب الأي�سر لل�سفحة.

 Home( لح��ظ املقوم��ون اأي�س��ًا وجود عدد كبري م��ن ال�سفح��ات الطويلة؛ فمث��اًل ال�سفح��ات الرئي�سة  .2
Page( لع��دد كبري من الأق�سام يف الواجهتني الإجنليزية والعربية طويلة بدون حمتوى، حيث يوجد يف 

.)Back to top( هذه ال�سفحات م�ساحة فارغة كبرية بي�ساء حتت رابط الرجوع لالأعلى
لح��ظ املقوم��ون اأي�سًا وجود م�سكالت تتعل��ق بعناوين بع�ص ال�سفحات. وجد املقوم��ون مثاًل: اأن العنوان   .3
الرئي���ص )ا�س��م الكلية( يظهر مرتني عل��ى ال�سفحة الرئي�سة )Home Page( جلمي��ع الكليات )ال�سكل 

رقم )2((، وقد وجدت هذه امل�سكلة يف الواجهتني الإجنليزية والعربية على حد �سواء.
لحظ املقومون اأي�سًا وجود عدد كبري من ال�سفحات التابعة لالأق�سام والكليات يف الواجهتني الإجنليزية   .4

والعربية التي تن�سق حمتواها )الفقرات، وال�سور، واجلداول( غري منا�سب.
اأم��ا بالن�سب��ة للم�سكالت املتعلقة بال�سور، فالح��ظ املقومون اأن جودة ال�سور عل��ى ال�سفحة الرئي�سة جلميع 
الكلي��ات يف الواجهت��ني الإجنليزي��ة والعربية غري منا�س��ب، حيث يظهر فراغ اأبي�ص ح��ول هذه ال�سور يف 

جميع ال�سفحات )ال�سكل رقم )2((.
ӽ  م�سكالت املحتوى
ӽ  ح��دد املقوم��ون خم�ص م�سكالت تتعلق مبحتوى �سفحات موقع جامعة الريموك. يبني اجلدول رقم )5( اأنواع

امل�سكالت وعددها يف الواجهتني الإجنليزية والعربية. فيما يلي بع�ص الأمثلة على هذه امل�سكالت:
اجلدول رقم )5(: اأنواع م�سكلت املحتوى وعددها

عدد امل�سكالت يف اأنواع م�سكالت املحتوىم
الواجهة الإجنليزية

عدد امل�سكالت يف 
الواجهة العربية

230233معلومات غري كاملة1

عدم توفر معلومات بخ�سو�س نوع امللف الذي 2
110117�سيفتحه الرابط

8464�سفحات فارغة3

2636عدم ملءمة املحتوى 4

311اأخطاء بعلمات الرتقيم5

453461العدد الكلي مل�سكلت املحتوى
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معلوم��ات غ��ري كاملة: وجد املقومون عددًا كبريًا من ال�سفحات الت��ي ل حتتوي على معلومات كاملة. ومن   .1
الأمثل��ة عل��ى هذه ال�سفح��ات: �سفح��ة »العم��ادة« )Deanship( التابع��ة جلميع الكلي��ات يف الواجهة 
الإجنليزب��ة؛ و�سفح��ة »اإدارة الكلي��ة« التابع��ة جلمي��ع الكلي��ات يف الواجه��ة العربي��ة، حي��ث اإن ا�س��م 
الكلي��ة غ��ري معرو�ص على ه��ذه ال�سفحات؛ و�سفحة »اخلط��ة الدرا�سي��ة« )Study Plan( يف الواجهتني 
العربي��ة والإجنليزي��ة التابع��ة لأغلبي��ة الأق�س��ام والتي ل تعر���ص ا�سم الق�س��م، اأو ا�سم الكلي��ة عليها؛ 
راب��ط »ال�س��م« )Name( يف الواجهت��ني العربي��ة والإجنليزي��ة يف �سفح��ة »اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ص« 
)Faculty Members( يف الواجهت��ني العربي��ة والإجنليزية، الذي يفتح �سفح��ة بعنوان دليل اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية يف جامعة الريموك لع�سو هيئة التدري�ص؛ حيث اإن معظم املعلومات على هذه ال�سفحة 

ناق�سة.
ع��دم توف��ر معلوم��ات بخ�سو�ص ن��وع امللف الذي �سيفتح��ه الرابط: وج��د املقيمون اأي�سًا ع��ددًا كبريًا من   .2
ال�سفح��ات يف املوق��ع الت��ي حتتوي على راب��ط يفتح ملف من ن��وع )PDF(، ولكن ل يوج��د تنبيه بجانب 
الراب��ط بخ�سو���ص نوع امللف الذي يفتحه الرابط. ومن الأمثلة عل��ى هذه ال�سفحات، �سفحات »اخلطط 
الدرا�سي��ة« )Study Plans( يف الواجهتني العربية والإجنليزية التابعة جلميع اأق�سام اجلامعة ملرحلة 
البكالوريو�ص؛ و�سفح��ات »اخلطط الدرا�سية« )Postgraduate Study Plans( يف الواجهتني العربية 

والإجنليزية التابعة لأق�سام اجلامعة التي توفر برامج للدرا�سات العليا.
�سفح��ات فارغ��ة: وج��د املقومون ع��ددًا كبريًا م��ن ال�سفح��ات الفارغة يف املوق��ع. من الأمثل��ة على هذه   .3
ال�سفح��ات: ال�سفح��ة الرئي�سة )Home Page( لكليتني يف الواجه��ة الإجنليزية؛ وال�سفحة الرئي�سة 
لق�سم��ني يف الواجه��ة الإجنليزي��ة؛ وال�سفح��ة الرئي�سة لأربعة اأق�س��ام يف الواجه��ة العربية؛ و�سفحات 
الهيئ��ة  باأع�س��اء  العربي��ة والإجنليزي��ة اخلا�س��ة  الواجهت��ني  الإلك��رتوين« )Website( يف  »املوق��ع 

التدري�سية جلميع اأق�سام اجلامعة.
حمت��وى غ��ري منا�س��ب: وجد املقوم��ون اأن حمتوى ال�سفح��ة الرئي�س��ة يف الواجهتني كان غ��ري منا�سب من   .4
ناحي��ة ازدحامه��ا باملعلوم��ات؛ والتي قد جتعل من ال�سع��ب قراءتها. كما وجد املقوم��ون اأي�سًا اأن �سفحة 
»التق��ومي اجلامع��ي« التابع��ة لوحدة القب��ول والت�سجيل يف الواجه��ة العربية تعر���ص معلومات قدمية؛ 

التقومي اجلامعي للعام )2011/2012( بدًل من العام )2012/2013(.
اأخطاء بعالمات الرتقيم: وجد املقومون اأخطاء بعالمات الرتقيم يف ال�سفحات الرئي�سة لبع�ص الكليات   .5

والأق�سام يف الواجهتني الإجنليزية والعربية.
Ԁ م�سكالت �سهولة ال�ستخدام التي مت اإيجادها من قبل الطالب

ك�سف��ت نتائج حتليل الأ�سالي��ب امل�ستخدمة لفح�ص جودة �سهولة ا�ستخدام موق��ع جامعة الريموك با�ستخدام 
ط��رق اختب��ار امل�ستخ��دم ع��ن ت�س��ع م�س��كالت. مت اإيج��اد �س��ت م��ن ه��ذه امل�س��كالت من خ��الل حتلي��ل مراقبة 
الط��الب )Observation(، واملالحظ��ات م��ن مراجع��ة الثالثني ملف من ملف��ات املراقبة با�ستخ��دام برنامج 
)Camtasia(، وتعليق��ات امل�ستخدم��ني. ومت التع��رف على الثالث م�سكالت الأخرى م��ن خالل حتليل الأ�سئلة 
النوعية التي كانت جزءًا من ال�ستبانة املخ�س�سة لال�ستخدام بعد فح�ص املوقع. اأما بالن�سبة لالأ�سئلة الكمية 
والت��ي كان��ت جزءًا من ال�ستبان��ة املخ�س�سة لال�ستخدام بع��د فح�ص املوقع، فلم تك�سف نتائ��ج حتليلها عن اأي 
م�س��كالت، ويع��ود ال�سب��ب يف ذلك اإىل ارتي��اح الط��الب ل�ستخدامهم الواجه��ة العربية للموق��ع. ومن اجلدير 
بالذك��ر اأن الط��الب الذين قاموا بفح�ص املوقع قام��وا با�ستخدام الواجهة العربية للموق��ع، ومل يجربوا ولو 
�سفح��ة واح��دة من املوق��ع امل�سمم بالواجه��ة الإجنليزي��ة. وتعر�ص الأق�س��ام الفرعية التابع��ة لهذا اجلزء 
امل�س��كالت الت��ي مت اإيجادها من خالل حتليل مراقبة الطالب، وامل�سكالت الت��ي مت اإيجادها من حتليل الأ�سئلة 

الكمية.
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ما اأنواع م�سكالت جودة �سهولة ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين وعددها جلامعة الريموك الأردنية من وجهة نظر 
الطالب، والتي �سيتم اإيجادها على املوقع با�ستخدام اأدوات املراقبة املختلفة للطالب؟ 

مت تق�سي��م ال�س��ت م�سكالت الت��ي مت اإيجادها من مراقبة الط��الب، واملالحظات، والتعليق��ات اإىل نوعني: اأربع 
م�سكالت اأ�سا�سية اأعاقت الطالب عن اإكمال املهام املوكلة اإليهم خالل تفاعلهم مع املوقع ب�سكل �سحيح يف الوقت 
املخ�س�ص، وم�سكلتني ثانويتني واجهها الطالب خالل تفاعلهم مع املوقع، اأو مالحظات علق عليها الطالب؛ ولكن 

مل متنعهم من اإكمال املهام املوكلة اإليهم يف الوقت املحدد، اأما امل�سكالت الأ�سا�سية، فت�سمل:
رواب��ط م�سلل��ة: تتعلق ه��ذه امل�سكلة بوجود رواب��ط م�سللة للطال��ب بحيث اإنه مل يتوق��ع ال�سفحة التي   .1
 )Home page link( سينقل��ه اإليه��ا الرابط. من الأمثلة على هذه الروابط: راب��ط ال�سفحة الرئي�سة�
ال��ذي يق��ع عل��ى القائم��ة الرئي�سة ملوق��ع الت�سجي��ل الفرعي. حي��ث اعتقد معظ��م الطالب باأن��ه �سيفتح 
ال�سفح��ة الرئي�س��ة للكلية التي انتقل منه��ا الطالب اإىل وحدة الت�سجيل، ولكنه��م فوجئوا باأنه فتح على 
ال�سفحة الرئي�سة للموقع الفرعي اخلا�ص بوحدة القبول والت�سجيل. يو�سح الق�سم ال�سابق اأن اخلرباء 
قام��وا بالتع��رف عل��ى عدد كب��ري من الرواب��ط امل�سللة، ولكنه��م مل يتعرفوا عل��ى الراب��ط امل�سلل )رابط 

ال�سفحة الرئي�سة( الذي واجهه الطالب.
ع��دم مالءم��ة املحتوى: تتعلق هذه امل�سكلة بوجود بع�ص ال�سفحات عل��ى املوقع التي تعر�ص حمتوى غري   .2
وا�س��ح بالن�سب��ة اإىل الطالب. ف�سفح��ة اجلدول الدرا�سي مث��اًل م�سممة لعر�ص اجل��دول الدرا�سي لق�سم 
مع��ني، ويوج��د عل��ى ه��ذه ال�سفح��ة مربع��ني مركب��ني )Combo Box(؛ الأول يتعلق بكلي��ات اجلامعة، 
والث��اين يتعل��ق باأق�سام الكلية التابع��ة. القيمة الفرتا�سية للمربعني املركب��ني: »اخرت الكلية« و«اخرت 
الق�س��م« على الت��وايل. على الطالب اأن يختار اإح��دى الكليات من قائمة املربع املرك��ب اخلا�ص بالكليات، 
وم��ن ث��م اأح��د الأق�سام م��ن قائمة املرب��ع املركب اخلا���ص بالأق�سام التابع��ة للكلية، ومن ث��م النقر على 
زر »بح��ث« للح�س��ول على اجلدول الدرا�س��ي اخلا�ص بالق�سم )ال�س��كل رقم )3((. تتعل��ق امل�سكلة يف هذه 
ال�سفحة بحقيقة اأنه عندما يختار الطالب الكلية من قائمة املربع املركب اخلا�ص بالكليات، فاإن القيمة 
املتوقع��ة للمرب��ع املركب اخلا���ص بالكليات والتي متثل ا�س��م الكلية ل تتغري. تظه��ر القيمة الفرتا�سية 
للمربع املركب اخلا�ص بالكليات بدًل منها »اخرت الكلية«. هذه امل�سكلة �سببت اإرباكًا للطالب، حيث كرروا 
حماولتهم لختيار الكلية اأكرث من مرة من القائمة املخ�س�سة لها، ثم خرجوا من ال�سفحة معتقدين باأن 
ال�سفح��ة ل تعمل. من اجلدير بالذكر اأن اخل��رباء املقومني مل يتو�سلوا اإىل هذه امل�سكلة خالل تقوميهم 

للموقع.

ال�سكل رقم )3(: �سفحة اجلدول الدرا�سي
ع��دم فعالي��ة حم��رك البحث الداخلي: تتعل��ق هذه امل�سكلة مبح��رك البحث الداخل��ي للموقع والذي مل   .3
يك��ن فع��اًل، ومل يق��دم اأي نتائج مفيدة للطالب. و�سح��ت مراقبة الطالب باأن ه��ذه امل�سكلة كانت ال�سبب 
يف اإعاق��ة تفاع��ل الطالب ب�سكل �سحيح مع املوقع خالل تنفيذهم للمهام املوكله اإليهم. وقد قام اخلرباء 
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اأي�سًا باإيجاد هذه امل�سكلة على موقع اجلامعة.
�سعوب��ة التفاع��ل م��ع املوقع الإلك��رتوين: تتعلق هذه امل�سكل��ة بالتفاعل م��ع املوقع من اأج��ل زيارة بع�ص   .4
ال�سفح��ات وال��ذي مل يكن �سهاًل. فلم يكن من ال�سهل مثاًل زيارة املوق��ع الفرعي لوحدة القبول والت�سجيل 
من ال�سفحة الرئي�سة للجامعة. مل يكن اأي�سًا من ال�سهل الرجوع اإىل ال�سفحة الرئي�سة للموقع من املوقع 
الفرع��ي لوحدة القب��ول والت�سجيل. كذلك حتتوي �سفح��ة اخلطط الدرا�سية التابع��ة للموقع الفرعي 
لوحدة القبول والت�سجيل على رابطني فقط؛ الرئي�سة و Home. هذه الروابط تفتح ال�سفحة الرئي�سة 
لوحدة القبول والت�سجيل للواجهة العربية والإجنليزية على التوايل، ولي�ص ال�سفحة الرئي�سة للموقع 

كما توقع الطالب. هاتان امل�سكلتان مل يتعرف عليهما اخلرباء املقومون ملوقع اجلامعة.
اأما بالن�سبة للم�سكالت الثانوية، قكانت كالآتي:

ع��دم مالءم��ة ت�سميم �سفحات املوقع: تتعلق هذه امل�سكلة بوجود عدد م��ن ال�سفحات ذات الت�سميم غري   .1
املالئم ول تعك�ص حمتواها ب�سكل وا�سح؛ و�سفحات ق�سرية/ اأو م�سو�سة �سببت اإرباكًا للطالب. وقد واجه 
الط��الب هذه امل�سكلة عل��ى �سفحات اخلطط الدرا�سية، حيث اإن هذه ال�سفحات ق�سرية، وعنوانها مكتوب 
بخ��ط كب��ري ج��دًا مقارنة بحجم خ��ط رابط اخلط��ة. لقد �سببت ه��ذه امل�سكل��ة اإرباكًا للط��الب، واعتقد 
معظمهم اأن ال�سفحة ل يوجد لها رابط للخطة؛ حيث خرجوا من ال�سفحة ورجعوا لها مرة اأخرى. وقد 

تو�سل اخلرباء اأي�سًا لهذه امل�سكلة خالل تقوميهم للموقع.
اختي��ار غ��ري منا�سب للخ��ط: تتعلق هذه امل�سكل��ة با�ستخدام حجم خ��ط غري منا�سب )�سغ��ري( ل�سفحات   .2

املوقع. وجدير بالذكر اأن اخلرباء املقومني مل يكت�سفوا هذه امل�سكلة خالل تقوميهم للموقع.
ما اأنواع م�سكالت جودة �سهولة ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين وعددها جلامعة الريموك الأردنية من وجهة نظر 

الطالب، والتي مت اإيجادها على املوقع با�ستخدام اأداة ال�ستبانة؟
بل��غ ع��دد امل�سكالت التي مت اإيجادها عند حتليل الأ�سئلة الكمية ت�سع م�سكالت؛ �ست منها مت اإيجادها اأي�سًا من 
حتلي��ل بيانات مراقبة الطالب، وثالث هي عبارة عن م�سكالت جديدة مت تعريفها با�ستخدام الأ�سئلة الكمية 
فقط؛ والتي كانت جزءًا من ال�ستبانة املخ�س�سة لتقومي املوقع من قبل الطالب بعد مرحلة الختبار. ت�سمل 
ال�س��ت م�س��كالت: روابط م�سلل��ة، واختيار غري منا�س��ب للخط، وعدم مالءم��ة ت�سميم �سفح��ات املوقع، وعدم 
مالءم��ة املحتوى، وعدم فعالية حم��رك البحث الداخلي، و�سعوبة التفاعل مع املوق��ع الإلكرتوين. وفيما يلي 

عر�ص للثالث م�سكالت اجلديدة، علمًا باأن اأول م�سكلتني مل يتعرف عليهما اخلرباء خالل تقوميهم للموقع:
ت�سميم غري جذاب للموقع: اأ�سار الطالب اأن ت�سميم املوقع غري جذاب.  .1

هيكلي��ة ت�سميم عميقة: تتعلق هذه امل�سكلة بكرثة ع��دد الروابط التي يجب على امل�ستخدم النقر عليها   .2
للو�سول اإىل بع�ص ال�سفحات، حيث اأ�سار الطالب اإىل اأن الو�سول اإىل بع�ص ال�سفحات تطلب منهم النقر 

على اأكرث من ثالثة روابط.
ع��دم وج��ود ات�س��اق/ تنا�س��ق يف لغة واجه��ة التطبي��ق: حيث اأ�س��ار الط��الب اإىل اأن بع���ص الروابط يف   .3
الواجه��ة العربية تفتح �سفحات مبحتوى اإجنليزي تابع للواجهة الإجنليزية للموقع، وبع�ص ال�سفحات 

يف الواجهة العربية حتتوي على حمتوى اإجنليزي، والعك�ص �سحيح اأي�سًا.
مناقشة النتائج

مبقارن��ة نتائ��ج هذه الدرا�س��ة مع الدرا�س��ات ال�سابقة، جند اأن ه��ذه الدرا�سة عرفت عددًا كب��ريًا من م�سكالت 
�سهول��ة ال�ستخ��دام وب�سكل تف�سيلي عل��ى موقع جامعة الريموك. وه��ذا العدد اأكرب بكثري م��ن امل�سكالت التي 
قام��ت الدرا�س��ات ال�سابق��ة بتعريفها وامللخ�سة يف الق�سم الث��اين من هذه الدرا�سة. ويعود ه��ذا اإىل ا�ستخدام 
اأ�سل��وب تق��ومي املقومني اخل��رباء الذين قام��وا بتقومي �سام��ل ملوقع جامع��ة الريموك وتعريف ع��دد كبري من 
امل�سكالت على الواجهتني العربية والإجنليزية؛ والتي قد تواجه امل�ستخدم ملثل هذه املواقع. لكن على الرغم 
م��ن التعري��ف ال�سام��ل والتف�سيلي مل�س��كالت �سهولة ال�ستخدام عل��ى موقع جامعة الريموك يف ه��ذه الدرا�سة، 
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وال��ذي نت��ج عنه تعريف )27( م�سكلة، جند اأن هناك ت�سابها بني نتائ��ج هذا البحث والدرا�سات ال�سابقة فيما 
يتعلق بنوع امل�سكالت التي مت التو�سل اإليها. ت�سمل امل�سكالت املت�سابهه بني هذه الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة، 

والتي مت تعريفها با�ستخدام اأ�سلوب املقومني، ما يلي:
)Astani and Elhindi، 2008( الت�سميم.  مالءمة  عدم  	•

 Noiwan and Norcio، 2000; Kostaras and Xenos، 2006;( .اأدوات لدعم الإبحار عدم وجود  	•
)Toit and Bothma، 2010

)Noiwan and Norcio، 2000; Kostaras and Xenos، 2006( التنا�سق.  التوافق/  عدم  	•
 Noiwan and Norcio، 2000; Kostaras and Xenos،(.ع��دم فعالي��ة حم��رك البح��ث الداخل��ي 	•

)2006
)Noiwan and Norcio، 2000( اإمالئية(.  )اأخطاء  اللغة  يف  م�سكالت  	•

)Kostaras and Xenos، 2006( الرئي�سة.  القائمة  ت�سميم  مالءمة  عدم  	•
)Toit and Bothma، 2010( الأق�سام.  بع�ص  بخ�سو�ص  املعلومات  نق�ص  	•

اأما بالن�سبة اإىل امل�سكالت املت�سابهة بني هذه الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة، والتي مت التو�سل اإليها با�ستخدام 
اأ�سلوب اختبار امل�ستخدم، فهي كما يلي:

)Tüzün et al.، 2013; Chaparro، 2008; Alexander، 2005( ال�سفحات.  ت�سميم  مالءمة  عدم  	•
)Tüzün et al.، 2013; Chaparro، 2008; Alexander، 2005( البيانات.  تنظيم  �سوء  	•

)Tüzün et al.، 2013 �سغري(.)  )خط  اخلط  حجم  مالءمة  عدم  	•
)Chaparro، 2008( الروابط.  و�سوح  عدو  	•

 Alexander، 2005; Kasli and( .)ع��دم مالءم��ة املحتوى )نق�ص التفا�سيل، عدم مالءمة املعلومات 	•
)Avcikurt، 2008

)Alexander، 2005; Christoun et al.، 2006( البحث.  حمرك  فعالية  عدم  	•
)Christoun et al.، 2006( املعلومات.  على  العثور  �سعوبة  	•

ه��ذه امل�سكالت امل�سرتك��ة والتي مت تعريفها على مواق��ع اإلكرتونية جلامعات خمتلف��ة، ومت تعريفها اأي�سًا على 
موق��ع جامع��ة الريموك، قد ت�ستخدم كمعايري اأ�سا�سية لتقومي جودة �سهولة ا�ستخدام اأي موقع اإلكرتوين لأي 
جامعة، وذلك لفح�ص مدى توافق املوقع الإلكرتوين املراد فح�سه مع اأكرث م�سكالت �سهولة ال�ستخدام �سيوعًا 
واملعرف��ة عل��ى املواقع الإلكرتونية للجامعات. �سي�سهل ذلك حت�سني املواقع الإلكرتونية للجامعات وتطويرها ، 

وبالتايل احل�سول على مواقع اإلكرتونية �سهلة ال�ستخدام من وجهة نظر م�ستخدميها.
تق��رتح اأي�سًا نتائ��ج هذه الدرا�سة اأن يقوم امل�سوؤولون عن املوقع الإلك��رتوين يف جامعة الريموك لهذه اجلامعة 
العريقة ب�سكل خا�ص بت�سحيح م�سكالت �سهولة ال�ستخدام؛ والتي مت تعريفها والتو�سل اإليها يف هذه الدرا�سة، 
وبالت��ايل احل�س��ول عل��ى موقع مثايل خاٍل م��ن اأخطاء �سهول��ة ال�ستخدام من وجهة نظر اخل��رباء والطالب. 
ق��د يق��وم امل�سوؤولون عن موقع جامعة الريم��وك بت�سحيح جميع امل�سكالت يف اآن واح��د، اأو اأن يقوموا بتجزئة 
عملية تطوير املوقع اإىل مرحلتني. املرحلة الأوىل: والتي يجب تنفيذها باأ�سرع وقت ممكن، وت�سمل ت�سحيح 
امل�س��كالت الت��ي مت تعريفها من قب��ل اأ�سلوب اختبار امل�ستخدم م��ن قبل الطالب، والتي اأعاق��ت تفاعل الطالب 
م��ع موق��ع اجلامع��ة. ت�سمل هذه امل�سكالت عل��ى الت�سع م�سكالت الت��ي مت �سرحها وتو�سيحه��ا يف الق�سم الرابع، 
وت�سم��ل: الرواب��ط امل�سلل��ة، واملحتوى غري املنا�سب، وحم��رك البحث الداخلي غري الفع��ال، و�سعوبة التفاعل 
م��ع املوق��ع الإلكرتوين، وعدم مالءمة ت�سميم �سفح��ات املوقع، والختيار غري املنا�س��ب للخط، والت�سميم غري 
اجلذاب للموقع، وهيكلية الت�سميم العميقة، وعدم وجود ات�ساق/ تنا�سق يف لغة واجهة التطبيق. اأما املرحلة 
الثانية والتي ميكن تنفيذها بعد املرحلة الأوىل فت�سمل م�سكالت �سهولة ال�ستخدام التي مت تعريفها من قبل 
املقوم��ني اخل��رباء، والتي ت�سم��ل ال )27( م�سكل��ة التي مت ت�سنيفه��ا اإىل ثالثة حماور رئي�س��ة، هي: الإبحار 
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و�سهولة ال�ستخدام، والت�سميم، واملحتوى، ومت تو�سيح ذلك يف الق�سم الرابع.
االستنتاجات والتوصيات

تع��ّد �سهول��ة ال�ستخدام اإح��دى اخل�سائ���ص املهمة لنج��اح اأي موقع اإلك��رتوين. قامت ه��ذه الدرا�سة بتقومي 
املوق��ع الإلكرتوين لإحدى اجلامعات العريقة احلكومية يف الأردن )جامعة الريموك( كدرا�سة حالة لإحدى 
اجلامع��ات العربي��ة، وذل��ك با�ستخدام اأ�سلوب��ي تقومي املقوم��ني اخلرباء، واختب��ار امل�ستخدم. بين��ت النتائج 
احت��واء موق��ع جامعة الريموك على عدد كبري من م�سكالت �سهول��ة ال�ستخدام، حيث ك�سف املقومون اخلرباء 
عن وجود )27( م�سكلة على الواجهتني الإجنليزية والعربية للموقع. بينما تو�سل الطالب اإىل ت�سع م�سكالت 
على موقع اجلامعة، حيث مل ي�ستطع اخلرباء التعرف على معظم هذه امل�سكالت خالل عملية تقوميهم للموقع.
تق��رتح ه��ذه الدرا�س��ة اأن يقوم امل�سوؤول��ون عن املوقع الإلك��رتوين جلامعة الريموك بت�سحي��ح م�سكالت �سهولة 
ال�ستخدام؛ وذلك للح�سول على موقع مثايل جلامعة الريموك من ناحية �سهولة ال�ستخدام، وبالتايل حتقيق 

الفوائد التي يتم احل�سول عليها من موقع تعليمي �سهل ال�ستخدام.
عل��ى الرغ��م من اأن نتائج هذه الدرا�سة تتعلق ب�سكل خا���ص باملوقع الإلكرتوين جلامعة الريموك، اإل اأن معظم 
امل�س��كالت املوج��ودة عل��ى املوقع ق��د تكون موجودة عل��ى مواقع اجلامع��ات الأردني��ة الأخ��رى، اأو على مواقع 
جامعات الوطن العربي. تقرتح نتائج هذه الدرا�سة اأن يقوم امل�سوؤولون عن املواقع الإلكرتونية جلامعات عاملنا 
العرب��ي با�ستخ��دام نتائ��ج هذه الدرا�س��ة كدليل اإر�س��ادي لتقومي مواقعه��ا، وت�سحيح امل�س��كالت املحتملة على 

املواقع لال�ستفادة من فوائد املواقع الإلكرتونية �سهلة ال�ستخدام.
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