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نتاج بيئات إلتعمم إإللكترونية إلتفاعمية إلقائمة  " معايير تصميم وإ 
 عمى إلتعمم إلنقال "

       (2) إيمان صالح إلدين صالح         (1) إحسان إبو إلحسن مصطفى

       (3) عبد إلرؤوف محمد إسماعيل

 مقدمة:

التي تقدـ لـ تعد المؤسسات التعميمية التقميدية ىي البيئة التعميمية الوحيدة 
خدمات التعميـ، مما دعي التربويوف لمبحث باستمرار عف أفضؿ الطرؽ والوسائؿ 
لتوفير بيئة تعميمية تفاعمية لجذب اىتماـ المتعمميف وحثيـ عمى تبادؿ اآلراء 
والخبرات ، ويعد التعمـ االلكتروني مف أساليب التعمـ التي تجعؿ المتعمميف ىـ 

مفيوـ التعمـ االلكتروني وظيور التعمـ التشاركي محور عممية التعمـ، ومع تطور 
والذي يعطي الفرصة لممتعمميف لمتفاعؿ والمشاركة الجماعية مف أجؿ بناء البنية 
المعرفية الجديدة بشكؿ يسمح بالتعمـ المستمر القائـ عمى استخداـ التكنولوجيا 

قد شيد وذلؾ مف أجؿ إعداد وتنمية جيؿ عمى قدر عاٍؿ مف الكفاءة والوعي، و 
القرف الواحد والعشريف نيضة تكنولوجية سريعة، و قد ساعدت ىذه النيضة عمى 
استخداـ االتصاالت الالسمكية واألجيزة المتنقمة بشكؿ كبير و التي أدت إلى 
اكتشاؼ افاؽ جديدة تتيح االستفادة منيا في التعمـ، فظير مفيوـ جديد ىو التعمـ 

ظيور أشكاؿ ف أشكاؿ نظـ التعميـ عف بعد المتنقؿ و الذى يعتبر شكال جديدا م
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جديدة مف نظـ التعمـ والتي مف بينيا أنظمة التعمـ المتنقؿ والذي يُعتبر شكاًل 
جديدًا مف أشكاؿ نظـ التعمـ اإللكتروني، والتعمـ المتنقؿ يعني القدرة عمي التعمـ 

ة عمي في أي مكاف وخالؿ أي وقت باستخداـ األجيزة المحمولة والتي ليا القدر 
 االتصاؿ السمكيًا. 

وأكدت العديد مف الدراسات واألبحاث أىمية التعمـ النقاؿ كنمط جديد واستراتيجية 
حديثة تتالءـ مع معطيات العصر الحديث مف تكنولوجيا، ومف ىذه الدراسات 

 ،  Lai, C.  ،Hwang, G. J.,2015 ) دراسة شيو اليف، جوجف ىونج

(L.,&محمد( أوصت دراسةو ، )  2212، ، دراسة )خميؿ ابراىيـ 
 نظراً  التعميـ في وتوظيؼ التعمـ النقاؿ  استخداـ ضرورة ) 2211،62وحيد،

 الطالب. بيف الجيؿ الجديد مف الكبير النتشاره

وتعتبر بيئات التعمـ النقاؿ أحد المستحدثات التكنولوجية الجديدة التي ظيرت 
حقيؽ األىداؼ التعميمية، عمى الساحة التربوية، والتي تمتاز بقدرتيا عمى ت

إضافة إلى ذلؾ تعتبر واقًعا ممموًسا ساعد عمى انتشارىا التطور في األنظمة 
 (346، 2215التكنولوجية التي يمتمكيا العديد مف المتعمميف. )زينب أميف، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػ
(6) اتبع الباحث نظام التوثيق APA الخاص بالجمعية األمريكية لعلم النفس اإلصدار السادس )االسم

 :األخير، السنة
 رجع العربيالصفحة( بالنسبة للمرجع األجنبي، )االسم ثنائي، السنة: الصفحة( بالنسبة للم

 

 مف العديد توجد أنو (،2229وأشارت دراسة )جماؿ الدىشاف، مجدي يونس،
 والتدريب، والتعمـ التعميـ، عمميات المتنقؿ التعمـ تقنيات تثرى بيا التي الفوائد
 العمميات لتمؾ مفيدة المحمولة التميفونات- بينيا األجيزة المتنقمة ومف أف حيث
 والتدريبية التعميمية- موادىـ بتقديـ والمشرفيف، تسييؿ مياـ المعمميف خالؿ مف

 بالنسبة مساعدة لمتعمـ أدوات أيضا تعد وكما تمؾ األجيزة، عمى والمينية
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 تعميـ متابعة عمى األمور أولياء مساعدة إلى إضافة لمطالب، والمتدربيف،
 أبنائيـ.

ؼ أف اليواتػ  (2228) جمػاؿ الدىشػاف ،مجػدي يػونس ، دراسة  كما استخمصت 
المتنقمػػة يمكػػف أف يػػتـ اسػػتخداميا وتوظيفيػػا مػػف منظومػػة التعمػػيـ حيػػث أنيػػا شػػكاًل 

، كمػػا أف األخػػذ بنظػػاـ Distance Learningمػػف أشػػكاؿ نظػػـ الػػتعمـ عػػف بعػػد 
الػتعمـ المتنقػؿ وتوظيفػو بصػورة صػحيحة يتطمػب ضػرورة تػوافر أمػور عديػدة وىػػذه 

ة التحتيػة وتػوفير الػدعـ المػالي األمور ال تقتصر عمي األمور المادية كتوافر البني
والميزانيات المناسبة وغيرىا، بػؿ يمتػد أيضػًا وعمػي نفػس الدرجػة مػف األىميػة الػي 
األمور البشرية والتي مف بينيا توعية أطراؼ العممية التعميمية بالدور الػذي يمكػف 
اف تقػػػػـو بػػػػو ىػػػػػذه األجيػػػػزة فػػػػػي خدمػػػػة عمميتػػػػػي التعمػػػػيـ والػػػػػتعمـ وتػػػػدريبيـ عمػػػػػي 

 ا . استخدامي

وقد أكدت العديد مف الدراسات عمى فاعمية التعمـ المتنقؿ، حيث أكدت دراسة 
( عمى أىمية التعمـ المتنقؿ وقابميتو في العممية التعميمية 2212)تيسير سميـ ،

 كونو يخدـ شرائح عديدة في المجتمع بعيدًا عف حدود المكاف وقيود الزماف.

 مشكمة إلبحث:

 ي:تمثمت مشكمة إلبحث في إآلت

الحاجة لمعرفة المعايير التربوية والتقنية الالزمة إلنتاج وتصميـ بيئات التعمـ 
 .النقاؿ، ومف ثـ توفير قائمة معايير خاصة إلنتاج وتصميـ بيئات التعمـ النقاؿ

 أسئمة إلبحث:

 يحاوؿ ىذا البحث اإلجابة عمى التساؤالت التالية:
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ترونية التفاعمية القائمة عمى التعمـ (ما معايير تصميـ وانتاج بيئات التعمـ اإللك1
 النقاؿ؟

 :إهدإف إلبحث

 ييدؼ البحث الحالي إلى تحديد األىداؼ التالية:

 معرفة المعايير الالزمة لبيئة التعمـ اإللكترونية القائمة عمى التعمـ النقاؿ. -1

 مف المتوقع أف البحث يفيد في:
 يا في المواقؼ التعميمية.( تعظيـ االستفادة مف نظـ التعمـ النقاؿ وتوظيف1)

(  التوصؿ إلى المستويات المعيارية الواجب توافرىا في تصميـ بيئات 2)     
 التعمـ النقاؿ إلثراء المواقؼ التعميمية

( يسيـ ىذا البحث في توجيو االىتماـ بأىمية بيئات التعمـ النقاؿ في 3)     
 العممية التعميمية.

يئة تعمـ نقاؿ وفؽ معايير تربوية وتقنية واضحة ( مساعدة الباحثيف في إعداد ب4)
 ومحددة.

 منهج إلبحث

 .المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ تحميؿ الدراسات والبحوث السابقة.1

 إإلطار إلنظري:
 تعريف إلتعمم إلنقال:

في أي وقت وأي مكاف بمساعدة بأنو: التعمـ  ((Shi,2010,365. تعريؼ شتى
أو أجيزة الحاسب المحمولة أو أجيزة الحاسب الموحية إمكانيات اليواتؼ النقالة 

أو المساعدات الشخصية الرقمية وغيرىا مف األجيزة باإلضافة إلى خدمات 
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 اإلنترنت الالسمكية مما يجعؿ بيئة التعمـ متحركة. 
( بأنيا: "ذلؾ النوع مف التعميـ الذي 153أ،2211تعريؼ وليد سالـ محمد ). 

لرقمية التي حمميا باليد والتي تمكف المتعمـ مف يعتمد عمى بعض األدوات ا
 االطالع عمى المواد التعميمية دوف أي اعتبارات زمنية أو مكانية".

( عدة تعريفات لمتعمـ النقاؿ أذكر 44، 2215. وذكر إبراىيـ عبد الوكيؿ الفار )
 منيا التالي:

مكية شكؿ مف أشكاؿ التعمـ عف بعد يتـ مف خالؿ استخداـ األجيزة الالس
والمساعدات  Mobile Phonesالصغيرة والمحمولة يدويًا مثؿ اليواتؼ الذكية 

لتحقيؽ  Tablet PCsوالحاسبات الشخصية الصغيرة  PDAsالرقمية الشخصية 
 المرونة والتفاعؿ في عمميتي التدريس والتعمـ في أي وقت وفى أي مكاف".

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 بيئات إلتعمم إلنقال:

أدى التطور في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وانتشار المعرفة اإللكترونية 
مف بينيا أنظمة التعميـ النقاؿ.  التعميـ والتيإلى ظيور أشكاؿ جديدة مف نظـ 

 .(2211،151)وليد سالـ الحمفاوى،

 المجاالت مف في العديد مف اإلنترنت االستفادة فرص الجديدة التكنولوجيا أتاحت
مكانياتيا قيود األدوات القديمة مف وتحررنا وطموحاتنا، احتياجاتنا تمبي التي  وا 

 (.   25 ،2007المحدودة. )عبد الرحمف توفيؽ،

تعتبر بيئات التعمـ النقاؿ أحد المستحدثات التكنولوجية الجديدة التي ظيرت عمى 
الساحة التربوية، والتي تمتاز بقدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية، إضافة إلى 
ذلؾ تعتبر واقًعا ممموًسا ساعد عمى انتشارىا التطور في األنظمة التكنولوجية 
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 (.346، 2215مف المتعمميف. )زينب أميف، التي يمتمكيا العديد 

ذا كاف التعمـ النقاؿ يوفر بيئة تعمـ إلكتروني جديدة، تختمؼ عف بيئات التعمـ  وا 
اإللكتروني القائـ عمى الشبكات ، ويتميز بالسعة والسرعة في إدارة التعمـ 
 والمعمومات المطموبة، واالستغناء الكامؿ عف استخداـ الورقة والقمـ في إدارة
المعمومات المطموبة ، فإنو يمكف ألساتذة  مف امكانيات وفوائد تكنولوجيا التعمـ 
النقاؿ بتبنييا، وتوظيفيا ومراجعة مواد التعمـ، فيمكف لألساتذة تنظيـ المقررات ، 
دارة البحوث والمعمومات والعمالت، والتكميفات  دارة التعمـ وتوجييو ، وا  وا 

داـ تكنولوجيا التعمـ النقاؿ، )محمد خميس والواجبات، السمكيا عف بعد باستخ
2211،169) 

فمف خالؿ استخداـ تكنولوجيا التعمـ النقاؿ يمكف لممتعمـ الوصوؿ إلى المحتوى  
اإللكتروني ومواد المقرر، وعرضيا بما في ذلؾ الكتب اإللكترونية، والمذكرات 

، بؿ والمحاضرات، في أي وقت وفى أي مكاف، واألمر ليس مقصورا عمى ذلؾ
يمكف توصيؿ التعمـ والمعمومات المسموعة والمكتوبة والمرئية التفاعمية واألسئمة 

 بسرعة مف بعد، وفى نفس الوقت الحقيقي، وىذا يوفر الوقت والجيد.

كما أنو يوفر وقت التعمـ، ذلؾ الوقت الذي يستغرقو المتعمـ في الوصوؿ إلى 
يوتر السمكي والعودة منيا. المدارس والجامعات، أو إلى المعمؿ أجيزة الكمب

 (.172-2211،168)محمد خميس،

إستخمصت إلباحثة إلتعريف إإلجرإئي لبيئة إلتعمم إإللكترونية بناء عمى ما سبؽ 
ىي بيئة تعمـ الكترونية تفاعمية تتيح : إلتفاعمية إلقائمة عمى إلتعمم إلنقال

واقع المحيط بو استخداـ بعض األدوات االلكترونية بيدؼ اندماج المتعمـ في ال
وتحقيؽ التفاعؿ سعيا وراء تحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة مف قبؿ المعمـ بيدؼ 

 التطور السريع لمتعمـ الفعاؿ مدى الحياة وتفعيؿ استخداـ المواقع االجتماعية.
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 مميزإت بيئة إلتعمم إلنقال:

، 2215(، ومحمد الباتعة )2229جماؿ الدىشاف ومجدى يونس )ذكر كُؿ مف 
جماؿ ، (2213(، و)موفؽ الحسناوي، منى صالح،2215زينب أميف )(، 362

وىيرنجتوف  ،(2211، ندى فالح )(211 2مصطفى، حسناء عبد العاطي )
(2229Herrington,(والكر ،)Walker,2007)   إف لبيئات التعمـ النقاؿ

 مميزات وفوائد عديدة بالعممية التعميمية مف أىميا:

اشرة إلى الطالب ميما كاف مكاف تواجدىما، بث المحاضرات والمناقشات مب -
تمكف كما يمكف لمطالب مف خاللو التفاعؿ مع بعضيـ البعض ومع المعمـ، 

األجيزة النقالة المتعمميف مف المشاركة في تنفيذ العمميات والمياـ في العمؿ 
 Bluetoothكاستخداـ الشبكة الالسمكية مثؿ البموتوث الجماعي )التشاركي(، 

ف لممعمميف استخدامو في توزيع العمؿ عمى الطالب بسيولة، تحقؽ وبذلؾ يمك
األجيزة النقالة عنصر التجديد في اسموب التدريس كما أف استخداـ أنشطة 
التعميـ المتنقؿ تثير حافز الطالب وتزيد مف دافعيتيـ والتزاميـ الشخصي نحو 

عمى لمحصوؿ  SMSالتعمـ، كما يمكف استخداـ خدمات الرسائؿ القصيرة 
المعمومات بشكؿ أسيؿ وأسرع مف المحادثات الياتفية أو البريد اإللكتروني مثؿ 
جداوؿ مواعيد المحاضرات أو جداوؿ االختبارات، وتمكف األجيزة النقالة 
المعمموف مف استعراض واجبات وعمؿ الطالب كما يتمكف الطالب مف خالليا 

اؿ، كما يمكف تدويف معرفة نتائج تقويـ المعمميف لتمؾ الواجبات واألعم
مباشرة عمى الجياز أثناء  Voiceوبالصوت  Handwrittenالمالحظات باليد

 الدروس الخارجية أو الرحالت،
ويساعد الطالب والباحثيف عمى إنشاء مكتبة سواء مف الكتب والدروس وكذلؾ 

 المراجعات والشروح، إضافة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بمجاؿ معيف.
نتاج بيئة التعمـ اإللكترونية  اعتمدت الباحثة في بنائيا لقائمة معايير تصميـ وا 
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القائمة عمى التعمـ النقاؿ عمى بعض األدبيات والدراسات والبحوث العربية 
واألجنبية، إلى جانب آراء الخبراء والمختصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ فيما 

نتاج( بيئات التعمـ النقال ة ونتائج توصيات يختص معايير تطوير)تصميـ وا 
)محمد عطية البحوث والدراسات السابقة والمؤتمرات ذات الصمة منيا

(، )حصة بنت 277، 2229(، )نبيؿ جاد عزمى،169-168، 2211خميس،
(، )إبراىيـ عبد الوكيؿ 2211(، )ندى فالح سالـ،2229محمد الشايع،

، )حصة )426-427، 2215(، )زينب محمدأميف،152-129، 2215الفار،
 (،2215محمد الشايع، أفناف بنت عبد الرحمف العييد، بنت

(Hmdan,2008,45-46( ،)Herrington, et al.2009,132-137 ،)

((Huang, et al.2012,14-16.وفى ضوء ذلك تم بناء القائمة 

 

 إجرإءإت إلبحث

 مرت عممية بناء القائمة بالخطوات التالية:

 تحدد إلهدف إلعام من إلقائمة:

نتاج  تـ تحديد اليدؼ العاـ وىو تحديد والتوصؿ إلى قائمة معايير لتصميـ وا 

 بيئات التعمـ النقاؿ:

 تحديد مصادر إشتقاق إلقائمة:-1

 تـ الرجوع الي عدة مصادر عند بناء القائمة وىي:

نتاج - تحميؿ الدراسات والبحوث واالدبيات المتعمقة بموضوع معايير تصميـ وا 

مف االطالع عمى األدبيات التي اىتمت بيئات التعمـ النقاؿ وىي دراسة كؿ 
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بذلؾ، والعديد مف نتائج الدراسات السابقة التي اىتمت بإعداد قائمة معايير 

؛ نادية 2211؛ وليد سالـ، 2218خاصة ببيئات التعمـ النقاؿ مثؿ )عمى حسف ،

؛ مروة حسف 2212؛ نبيؿ السيد2212؛ داليا خيري،2212السيد الحسيني ،

؛ 2211؛ محمد السيد،2211؛ أكـر فتحي 2211عت، ؛ نشوى رف2211حامد 

 (. 2229ممدوح سالـ ،

االطالع عمى الكتب والمراجع العممية المتخصصة في المجاؿ )ابراىيـ عبد -

 (.2211؛ وليد سالـ )2227؛ محمد عطية خميس، 2222الوكيؿ الفار،

 : إعدإد صورة مبدئية لقائمة معايير بيئات إلتعمم إلنقال-أ

مصادر السابقة تـ التوصؿ الي صورة مبدئية بقائمة معايير بيئات مف خالؿ ال

 ( مؤشر.122( معيار في )14التعمـ النقاؿ، وتكونت القائمة مف )

: تـ عرض الصورة المبدئية بالقائمة عمى مجموعة مف تحكيم إلقائمة إلمبدئية

المحكميف المتخصصيف في مجاؿ مناىج وطرؽ تدريس، ومجاؿ تكنولوجيا 

 ـ وذلؾ بيدؼ أخذ اآلراء حوؿ:التعمي

 التأكد مف صحة الصياغة المغوية لممعايير. )مناسب، غير مناسب(-

 مدى أىمية كؿ معيار القائمة مع وضع تقدير ثنائي )ىاـ، غير ىاـ(-

 التأكد مف مدى ارتباط كؿ معيار ببيئة التعمـ النقاؿ. )مرتبط، غير مرتبط(-
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 إضافة أو حذؼ اي معيار يرونيا.-

اء التعديالت الالزمة: تـ إجراء بعض التعديالت في ضوء آراء المحكميف إجر -

مف حيث إضافة بعض المعايير الضرورية وحذؼ المعايير التي ال يمكف 

مالحظتيا وقياسيا، ودمج بعض المعايير التي تؤدي نفس الميمة، وتـ تعديؿ 

 الصياغة المغوية لبعض المعايير.

 معايير بيئة إلتعمم إلنقال:إعدإد إلصورة إلنهائية لقائمة 

مف خالؿ أراء السادة المحكميف تـ التوصؿ الي الصورة النيائية لقائمة معايير 
( مؤشر وتـ تعديؿ 122( معيار في )14بيئة التعمـ النقاؿ وتكونت القائمة مف )

 (1بعض المعايير كما ىو موضح بجدوؿ التعديالت. )ممحؽ

 ة إلمحكمين(حساب صدق قائمة إلمعايير )صدق إلساد

بعد إعداد قائمة المعايير في صورتيا الولية، قامت الباحثة بعرض قائمة 
المعايير عمى السادة المحكميف لمعرفة مدى مناسبة قائمة المعايير، السالمة 
المغوية والعممية لمفردات قائمة المعايير، مدى سالمة ووضوح تعميمات قائمة 

 لعينة البحث. المعايير، مدى مناسبة قائمة المعايير

%( حيث 97حيث بمغ متوسط نسبة اتفاؽ السادة المحكميف في قائمة المعايير )
 قامت الباحثة بحساب نسبة االتفاؽ باستخداـ معادلة كوبر حيث أف:

نسبة االتفاؽ+)عدد العبارات المتفؽ عمييا( / )عدد األسئمة المتفؽ عمييا +عدد 
 122×األسئمة الغير متفؽ عمييا( 
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 رت نتائج التحكيـ عمى إعادة صياغة بعض العبارات.وقد أسف

بيئة تعمـ إلكترونية معايير إنتاج وتصميـ ( مقترحات المحكميف لمتعديؿ عمى قائمة  1جدوؿ )
 تفاعمية قائمة عمى التعمـ النقاؿ

 بيئة تعمم إلكترونية تفاعمية قائمة عمى إلتعمم إلنقالقائمة معايير 

 بعد إلتعديل قبل إلتعديل

حتوي عمى األدوات المناسبة التي تتيح حدوث ت
 اتصاؿ بيف المعمـ والطالب

توفر أدوات اتصاؿ بيف المعمـ والطالب 
 وبيف الطالب وبعضيـ البعض

تحتوى واجية البيئة عمى طريقة االستخداـ 
 واالرشادات والتوجييات الالزمة.

جودة الموقع بحيث يشرح نفسو ويدؿ 
 ذلؾ عمى البساطة والوضوح

يدعـ الياتؼ النقاؿ تكنولوجيا االندرويد  GSM 900/1800يدعـ الياتؼ النقاؿ تكنولوجيا 
IOS 

تكوف تعميمات البيئة واضحة و مفيومة لدى 
 المتعمـ.

 تحذؼ 

تقدـ إرشادات وتعميمات تعيف المتعمـ فى التعامؿ 
 مع البيئة.

 تحذؼ

 توصيات إلبحث:

ىا، تـ وضع بعض التوصيات التي عمى ضوء نتائج البحث، ومناقشتيا، وتفسير 
قد تساعد في توظيؼ التعمـ النقاؿ في التعميـ بشكؿ ىداؼ، ومف ىذه 

 التوصيات:
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دعوة المسئوليف بوزارة التربية والتعميـ بتوظيؼ نماذج التعمـ المتنقؿ في التعمـ -1
 داخؿ مؤسسات مصر.

خداـ قوالب ضرورة إعداد المواد التعميمية الخاصة بالتعمـ المتنقؿ، واست-2
ووسائط تناسب األجيزة المتنقمة المستخدمة بالتعميـ، والشبكات الالسمكية، لتكممة 

الخاصة بيا لموصوؿ   WAPالتفاعؿ مع الطالب كتحضير صفحات الواب
 لممواد تعميمية بسرعة.

االعتماد عمى قائمة المعايير لتصميـ التعمـ المتنقؿ، التي استخدمت بالبحث -3
كوف نموذج إرشادي لمتصميـ مف قبؿ مختمؼ المؤسسات الحالي، بحيث ت

 التعميمية.

ضرورة االستفادة لما تقدمو األجيزة المتنقمة عبر الشبكات الالسمكية بما يخدـ -4
 العممية التعميمية.

ضرورة اتجاه المؤسسات التعميمية نحو اكساب المعمـ ميارات توظيؼ التعمـ -5
 النقاؿ في العممية التعميمية.

تكماؿ حمقة البحوث ذات الصمة بالتعمـ النقاؿ حتى يمكف نشر التعمـ اس-6
 النقاؿ بطريقة عممية امنة ضمف النظاـ التعميمي.

 :إلبحوث إلمقترحة

مف خالؿ نتائج البحث الحالي، ومف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة، 
 يمكف اقتراح البحوث التالية:

الموحية واليواتؼ الذكية والضغط عمى استمرار انتشار وتطور األجيزة -1
 المدارس لمسماح بيا في الفصوؿ.

 التوجو لمحوسبة السحابية وتبنييا في التعميـ.-2
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 التوجو بتطوير التطبيقات التعميمية الحقيقة لمحاسبات الكفية واليواتؼ الذكية.-3
عي تغيير العمؿ في الفصوؿ لمتركيز عمى المناقشات والمشاريع والعمؿ الجما-4

 في حيف تحرير الشاىدات والمحاضرات عبر األجيزة في أي مكاف بأي وقت.
 فتح مزيد مف آفاؽ التعميـ وطرؽ التعمـ والتعميـ عبر األجيزة النقالة.-5
 التوجو ألنظمة إدارة التعمـ لألجيزة المتنقمة.-6
 

 إلمرإجع: 

تقنية  (: أثر استخداـ2213موفؽ عبد العزيز الحسناوي، منى ىادى صالح ) -
البموتوث في الياتؼ النقاؿ في تحصيؿ الطمبة واستبقائيـ المعمومات كمية 

المعيد –)ىيئة التعميـ التقني 24(4التربية لمبنات قسـ الحاسبات المجمد )
 التقنى بالناصرية(

http://www.eaet.net/fpaper/dr_mak_el.swf. 
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=617:edu&catid=254:studies&Item

id=80 
(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى 2214أحمد صادؽ عبد المجيد )-

التعمـ عبر الموبايؿ إلكساب معممي الرياضيات قبؿ الخدمة ميارات 
االنخراط في التعميـ وتصميـ كائنات تعمـ رقمية، المجمة اإللكترونية 

 .2214-، كانوف الثانى1لتربوية المتخصصة، اؿ عددا
ـ(.  تكنولوجيا التعمـ المتنقؿ، دراسة نظرية، 2212تيسير أندراوس سميـ )-     

دورية إلكترونية فصمية محكمة متخصصة في مجاؿ المكتبات 
 . 2214نوفمبر  1، زيارة 2212مارس  28والمعمومات، العدد 
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ـ(.  التعميـ بالمحموؿ 2212ونس )جماؿ عمي الدىشاف، مجدي محمد ي-
Mobile Learning  صبغة جديدة لمتعميـ عف بعد، الندوة العممية األولي

بعنواف التعميـ االفتراضي قسـ التربية المقارنة واإلدارة التعميمية، كمية 
 التربية، جامعة كفر الشيخ. 

(: أثر 2213جماؿ مصطفى عبد الرحمف، حسناء عبدا لعاطى اسماعيؿ )-
ختالؼ أنماط االبحار لبرامج التعمـ النقاؿ في تنمية ميارات تصميـ ا

نتاج برامج الوسائط المتعددة اإللكترونية لدى طالب الدراسات العميا  وا 
 كمية التربية جامعة المنصورة.-بكمية التربية، المؤتمر العممي الدولي األوؿ

بيقات، القاىرة: (: المستحدثات التكنولوجية رؤى وتط2215زينب محمد أميف )-
 1المؤسسة العربية لمعموـ والثقافة، ط

(: معايير بيئات التعمـ النقاؿ، 2228زينب محمد أميف، وليد سالـ الحمفاوي )-
المؤتمر العممي السنوي التاسع: تطوير كميات التربية النوعية في ضوء 

 .2228معايير الجودة واالعتماد، المجمد الثاني،
ـ(: نموذج مقترح لتوظيؼ التعمـ المتنقؿ في 2214سوزاف محمد الشحات)-

المواقؼ التعميمية وفاعميتو عمى تالميذ الحمقة اإلعدادية، كمية التربية 
 جامعة عيف شمس.    -النوعية

(.  التعمـ المتنقؿ متعة التعمـ اإللكتروني في أي 2228محمد عطية خميس )-
. 2214أكتوبر  12وقت وأي مكاف، زيارة 

http://www.eaet.net/fpaper/dr_mak_el.swf 
(: األصوؿ النظرية والتاريخية لتكنولوجيا التعمـ 2211محمد عطية خميس )-

 اإللكتروني، القاىرة: دار السحاب
، وحدة 5ـ(. التعميـ المتنقؿ، مجمة التعميـ اإللكتروني، ع2229ىشاـ عرفات )-

 15/12/2214التعميـ اإللكتروني، جامعة المنصورة، زيارة 
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http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=
show&id=43&sessionID=14 

(: التعميـ اإللكتروني تطبيقات مستحدثة، القاىرة: 2211وليد سالـ الحمفاوي )-  
 .1دار الفكر العربي، ط

 
 (1ممحؽ )
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 المجبل األول: الجىانب التربىية لمرتبطة ببيئة التعلم االلكترونية القبئمة علً التعلم النقبل

أواًل: إألهددددددددددددإف 
إلتصددددددددددددددددددميمية 

 .وإلتعميمية

       تحديد الهدف العام بشكل هقنن وهحدد. -

تحديػػػػػد األىػػػػػداؼ اإلجرائيػػػػػة والسػػػػػموكية فػػػػػى سػػػػػياؽ  -
 التعميمى المتضمف بالبيئة. محتوى

      

تحديػػػػد األىػػػػداؼ فػػػػى سػػػػياؽ متكامػػػػؿ مػػػػع عناصػػػػر  -
 المحتوى وطبيعة البيئة المصممة.

      

األىػػػداؼ تشػػػجع المتعممػػػيف نحػػػو المشػػػاركة بفاعميػػػة  -
 مع المواضيع المطروحة.

      

تيدؼ إلػى تشػجع المتعممػيف عمػى تطبيػؽ مػا تعممػوه  -
 فى مواقؼ جديدة.

      

اغة األىػػػداؼ بشػػػكؿ مركػػػز يػػػرتبط باحتياجػػػات صػػػي -
 المتعمميف.

      

تشػػػػػجع المتعممػػػػػيف بأىميػػػػػة مشػػػػػاركتيـ فػػػػػي أىػػػػػداؼ  -
 التعميـ المرجوة.
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شمولية اليدؼ التصميمى والتعميمى عمػى مسػتويات  -
 التعمـ المعرفية والميارية والوجدانية.

      

       أىداؼ التصميـ والتعميـ تصؼ سموؾ المتعمـ. -

تشمؿ عمى الحد األدنػى ألداء المػتعمـ لمميػارات فػى  -
 ضوء محتوى التعمـ.

      

       تكوف األىداؼ ذات أىمية وقيمة تربوية لممتعمـ. -

       تساعد األىداؼ عمى تنمية ميارات التفكير العميا. -

تصػػػاغ األىػػػداؼ بصػػػورة واضػػػحة وقابميتيػػػا لمقيػػػاس  -
 والمالحظة وعدـ تعارضيا.

      

ثانًيدددددددددا: تصدددددددددميم 
إلمحتددوا إلتعميمددى 
فدددددي بيئدددددة إلدددددتعمم 

 إلنقال.

تصػػميـ المحتػػوى التعميمػػى بدقػػة فػػى ضػػوء األىػػداؼ  -
 المحددة لو.

      

سػػالمة المحتػػوى العممػػي لغوًيػػا وعممًيػػا؛ بحيػػث يخمػػو  -
 مف الغموض واألخطاء المغوية والنحوية.

      

       يخمو مف التكرار وحداثة المعمومات. -

صػػػػػػػػؼ بالمرونػػػػػػػػة والقابميػػػػػػػػة لمتعػػػػػػػػديؿ مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ يت -
 المتعمميف. 

      

يشػػػػتمؿ عمػػػػى أنشػػػػطة تطبيقيػػػػة تفاعميػػػػة فػػػػى إطػػػػار  -
 أىداؼ المحتوى.

      

       بناء المحتوى عمى أساس المعرفة وليس استقباليا. -

تقسػػػػػػػػيـ المحتػػػػػػػػوى فػػػػػػػػي صػػػػػػػػورة وحػػػػػػػػدات تعميميػػػػػػػػة  -
 ومػػوديالت تعميميػػة تتػػيح لممػػتعمـ البػػدء مػػف المسػػتوى
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 المناسب لو.

يشػػػتمؿ عمػػػى ممخصػػػات ومراجعػػػات مسػػػتمرة تحقػػػؽ  -
 الترابط بيف عناصره.

      

 
 

 إلمؤشرإت إلمعايير إلرئيسة
 إلدقة إلمغوية إلدقة إلعممية مدا إألهمية

غير  مهم
غير  مناسبة مهم

غير  سميمة مناسبة
 سميمة

 . إستخدإم ممفات إلفيديو.2 
مػػػػػػػوب تعمميػػػػػػػا لػػػػػػػدى تركػػػػػػػز عمػػػػػػػى الميػػػػػػػارات المط -

 المعمميف.
      

       تراعي التزامف بيف الصوت والصورة. -

       يكوف اليدؼ منيا واضًحا لدى المتعمـ. -

تحقػػػػػػؽ أعمػػػػػػػى وضػػػػػػػوح ممكػػػػػػػف بمسػػػػػػػاحة تخزينيػػػػػػػة  -
 بسيطة.

      

       تساعد عمى توضيح المعنى لمحتواىا. -

مكانية مشاركتيا. -        تتيح التحكـ في إعادة تشغيميا وا 

       تتيح تحميميا بصيغ مختمفة. -

تتػػيح لممػػتعمـ الػػتحكـ فػػي عرضػػيا مػػف خػػالؿ شػػريط  -
 تحكـ.

      

  AVIاستخداـ الصيغ القياسية لممفػات الفيػديو مثػؿ  -
 ،MPG. 

      

      يقمؿ مف استخداميا قدر اإلمكػاف لعػدـ بػطء تحميػؿ  -
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 البيئة.

عمػػػى تجنػػػب جمػػػع لقطتػػػي فيػػػديو فػػػي نفػػػس الوقػػػت  -
 نفس الصفحة.

      

تحقػػػػػػػؽ الوضػػػػػػػوح فػػػػػػػى عرضػػػػػػػيا لعناصػػػػػػػر الػػػػػػػتعمـ  -
 المرتبطة بالمحتوى التعميمى المتضمف بيا.

      

       تثير انتباه المتعمـ نحو الشكؿ والمضموف. -

- .        ترابط التعميؽ الصوتي مع الرسـو

مراعاة النسػبة والتناسػب بػيف مسػاحة التحميػؿ لمبيئػة  -
 المتضمف.وبيف المحتوى 

      

       تكوف سرعة العرض مناسبة. -

       استخداـ الصيغ القياسية لممفات الفيديو. -

يتناسػػػػػػػب الصػػػػػػػوت والصػػػػػػػورة بيػػػػػػػا مػػػػػػػع األىػػػػػػػداؼ  -
 والمحتوى التعميمي لمبيئة.

      

 . إستخدإم ممفات إلصوت.3
       مع الصوت.  Echo تجنب استخداـ الصدى -

ثرات الصػوتية مػع النصػوص تتزامف فترة سماع المؤ  -
 المكتوبة.

      

يتناسػػػػػػب الصػػػػػػوت المسػػػػػػتخدـ مػػػػػػع الوظيفػػػػػػة التػػػػػػي  -
 يؤدييا.

      

يختمػػػػػػػؼ صػػػػػػػوت التعزيػػػػػػػز السػػػػػػػمبي عػػػػػػػف التعزيػػػػػػػز  -
 اإليجابي.
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       تجنب المبالغة في استخداـ الصوت. -

يتػػػػػػاح لممػػػػػػتعمـ إمكانيػػػػػػة إيقػػػػػػاؼ أو ضػػػػػػبط مسػػػػػػتوى  -
 الصوت.

      

       مف إجراء محادثة نصية وصوتية.تمكف المعمـ  -

 إلمؤشرإت إلمعايير إلرئيسة
 إلدقة إلمغوية إلدقة إلعممية مدا إألهمية

غير  مهم
غير  مناسبة مهم

غير  سميمة مناسبة
 سميمة

       مراعاة وضوح الصوت بالبيئة ونقاؤه. - 

       تتيح إمكانية مشاركتيا بسيولة. -

فػػػي ممفػػات الصػػوت التػػػي تسػػتخدـ الصػػيغ القياسػػية  -
يػػدعميا متصػػفح اإلنترنػػت وفػػي نفػػس الوقػػت تشػػغؿ 

 مساحة تخزينية بسيطة.

      

 . إلنصوص وإأللوإن.4
       يشرح النص الصورة الموضحة لو.  -

تظيػػػػػر النصػػػػػوص عمػػػػػى الصػػػػػفحة بشػػػػػكؿ واضػػػػػح  -
 ومقروء.

      

       تجنب كثرة النصوص بالشاشة. -

ويػػػػػػػا، واضػػػػػػػحة أف تكػػػػػػػوف النصػػػػػػػوص صػػػػػػػحيحة لغ -
 المعاني.

      

يتبػػػػػػع نظػػػػػػاـ واحػػػػػػد فػػػػػػي كتابػػػػػػة العنػػػػػػاويف الرئيسػػػػػػية  -
 والفرعية في كؿ أقساـ البيئة.

      

      تحتػػػػػوي الشاشػػػػػة عمػػػػػى أقػػػػػؿ قػػػػػدر مػػػػػف النصػػػػػوص  -
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 المكتوبة.

تكػػػػػػػوف العنػػػػػػػاويف والفقػػػػػػػرات قصػػػػػػػيرة ومعبػػػػػػػرة، مػػػػػػػع  -
 استخداـ عالمات الترقيـ في الكتابة بشكؿ صحيح.

      

       استخداـ األلواف المألوفة. يتـ -

       تجنب األلواف صارخة ومتعارضة. -

عاشدددرًإ: موإصدددفات 
إسدددتخدإم إلهوإتدددف 
إلنقالددة فددي بيئددات 

 إلتعمم إلنقال.
 

 GSM900/1800يػػدعـ اليػػاتؼ النقػػاؿ تكنولوجيػػا  -
. 

      

 128يتػػيح اليػػاتؼ النقػػاؿ دقػػة عػػرض ال تقػػؿ عػػف  -
 بيكسؿ.

      

 32لنقػػاؿ ذاكػرة بمسػػاحة ال تقػػؿ عػػف يػوفر اليػػاتؼ ا -
 ميجابايت.

      

يػػػوفر اليػػػاتؼ النقػػػاؿ كػػػاميرا بدرجػػػة وضػػػوح ال تقػػػؿ  -
 ميجابيكسؿ. 1.3عف 

      

 Java2يحتػػػػوى اليػػػػاتؼ النقػػػػاؿ عمػػػػى برنػػػػامج -
Mobile Edition. 

      

       .Mp3,3Gpيدعـ الياتؼ النقاؿ  -

       .WAP2.0 Browserيحتوى الياتؼ النقاؿ عمى -

       .SMS & MMSيدعـ الياتؼ النقاؿ إرساؿ  -

تػػدعـ مشػػغالت الصػػوت بعػػض تكنولوجيػػا االتصػػاؿ  -
 الالسمكي.

      

      يحتػػػػوى مشػػػػغؿ الصػػػػوت عمػػػػى ذاكػػػػرة ال تقػػػػؿ عػػػػف  -
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 ميجابايت.512

يمتمػػػؾ مشػػػغؿ الصػػػوت القػػػدرة عمػػػى إعػػػادة التشػػػغيؿ  -
Mp3 and AAC. 

      

ة عمػػى وحػػدة تخػػزيف يحتػوى مشػػغؿ الوسػػائط المتعػػدد -
 جيجابايت.22ال تقؿ عف 

      

 

 إلمؤشرإت إلمعايير إلرئيسة
 إلدقة إلمغوية إلدقة إلعممية مدا إألهمية

 مهم
غير 
 مناسبة مهم

غير 
 سميمة مناسبة

غير 
 سميمة

 . إستخدإم ممفات إلفيديو.2 
تركػػػػػػػز عمػػػػػػػى الميػػػػػػػارات المطمػػػػػػػوب تعمميػػػػػػػا لػػػػػػػدى  -

 المعمميف.
      

       تزامف بيف الصوت والصورة.تراعي ال -

       يكوف اليدؼ منيا واضًحا لدى المتعمـ. -

تحقػػػػػػؽ أعمػػػػػػػى وضػػػػػػػوح ممكػػػػػػػف بمسػػػػػػػاحة تخزينيػػػػػػػة  -
 بسيطة.

      

       تساعد عمى توضيح المعنى لمحتواىا. -

مكانية مشاركتيا. -        تتيح التحكـ في إعادة تشغيميا وا 

       تتيح تحميميا بصيغ مختمفة. -

تتػػيح لممػػتعمـ الػػتحكـ فػػي عرضػػيا مػػف خػػالؿ شػػريط  -
 تحكـ.

      

        AVIاستخداـ الصيغ القياسية لممفػات الفيػديو مثػؿ  -
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 ،MPG. 

يقمؿ مف استخداميا قدر اإلمكػاف لعػدـ بػطء تحميػؿ  -
 البيئة.

      

تجنػػػب جمػػػع لقطتػػػي فيػػػديو فػػػي نفػػػس الوقػػػت عمػػػى  -
 نفس الصفحة.

      

ضػػػػػػػيا لعناصػػػػػػػر الػػػػػػػتعمـ تحقػػػػػػػؽ الوضػػػػػػػوح فػػػػػػػى عر  -
 المرتبطة بالمحتوى التعميمى المتضمف بيا.

      

       تثير انتباه المتعمـ نحو الشكؿ والمضموف. -

- .        ترابط التعميؽ الصوتي مع الرسـو

مراعاة النسػبة والتناسػب بػيف مسػاحة التحميػؿ لمبيئػة  -
 وبيف المحتوى المتضمف.

      

       تكوف سرعة العرض مناسبة. -

       استخداـ الصيغ القياسية لممفات الفيديو. -

يتناسػػػػػػػب الصػػػػػػػوت والصػػػػػػػورة بيػػػػػػػا مػػػػػػػع األىػػػػػػػداؼ  -
 والمحتوى التعميمي لمبيئة.

      

 . إستخدإم ممفات إلصوت.3
       مع الصوت.  Echo تجنب استخداـ الصدى -

تتزامف فترة سماع المؤثرات الصػوتية مػع النصػوص  -
 المكتوبة.

      

يتناسػػػػػػب الصػػػػػػوت المسػػػػػػتخدـ مػػػػػػع الوظيفػػػػػػة التػػػػػػي  -
 يؤدييا.

      

      يختمػػػػػػػؼ صػػػػػػػوت التعزيػػػػػػػز السػػػػػػػمبي عػػػػػػػف التعزيػػػػػػػز  -
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 اإليجابي.

       تجنب المبالغة في استخداـ الصوت. -

يتػػػػػػاح لممػػػػػػتعمـ إمكانيػػػػػػة إيقػػػػػػاؼ أو ضػػػػػػبط مسػػػػػػتوى  -
 الصوت.

      

       تمكف المعمـ مف إجراء محادثة نصية وصوتية. -

 إلمؤشرإت ايير إلرئيسةإلمع
 إلدقة إلمغوية إلدقة إلعممية مدا إألهمية

غير  مهم
غير  مناسبة مهم

غير  سميمة مناسبة
 سميمة

       مراعاة وضوح الصوت بالبيئة ونقاؤه. - 

       تتيح إمكانية مشاركتيا بسيولة. -

تسػػتخدـ الصػػيغ القياسػػية فػػػي ممفػػات الصػػوت التػػػي  -
وفػػي نفػػس الوقػػت تشػػغؿ  يػػدعميا متصػػفح اإلنترنػػت
 مساحة تخزينية بسيطة.

      

 . إلنصوص وإأللوإن.4
       يشرح النص الصورة الموضحة لو.  -

تظيػػػػػر النصػػػػػوص عمػػػػػى الصػػػػػفحة بشػػػػػكؿ واضػػػػػح  -
 ومقروء.

      

       تجنب كثرة النصوص بالشاشة. -

أف تكػػػػػػػوف النصػػػػػػػوص صػػػػػػػحيحة لغويػػػػػػػا، واضػػػػػػػحة  -
 المعاني.

      

د فػػػػػػي كتابػػػػػػة العنػػػػػػاويف الرئيسػػػػػػية يتبػػػػػػع نظػػػػػػاـ واحػػػػػػ -
 والفرعية في كؿ أقساـ البيئة.

      



 كترونية التفاعلية القائمة على التعلم النقالمعايير تصميم وإنتاج بيئات التعلم اإلل

 

 198 تاسع عشرال العدد –هجلة البحىث في هجاالت التربية النىعية 
 

تحتػػػػػوي الشاشػػػػػة عمػػػػػى أقػػػػػؿ قػػػػػدر مػػػػػف النصػػػػػوص  -
 المكتوبة.

      

تكػػػػػػػوف العنػػػػػػػاويف والفقػػػػػػػرات قصػػػػػػػيرة ومعبػػػػػػػرة، مػػػػػػػع  -
 استخداـ عالمات الترقيـ في الكتابة بشكؿ صحيح.

      

       يتـ استخداـ األلواف المألوفة. -

       أللواف صارخة ومتعارضة.تجنب ا -

عاشدددرًإ: موإصدددفات 
إسدددتخدإم إلهوإتدددف 
إلنقالددة فددي بيئددات 

 إلتعمم إلنقال.
 

 GSM900/1800يػػدعـ اليػػاتؼ النقػػاؿ تكنولوجيػػا  -
. 

      

 128يتػػيح اليػػاتؼ النقػػاؿ دقػػة عػػرض ال تقػػؿ عػػف  -
 بيكسؿ.

      

 32يػوفر اليػػاتؼ النقػػاؿ ذاكػرة بمسػػاحة ال تقػػؿ عػػف  -
 ميجابايت.

      

يػػػوفر اليػػػاتؼ النقػػػاؿ كػػػاميرا بدرجػػػة وضػػػوح ال تقػػػؿ  -
 ميجابيكسؿ. 1.3عف 

      

 Java2يحتػػػػوى اليػػػػاتؼ النقػػػػاؿ عمػػػػى برنػػػػامج -
Mobile Edition. 

      

       .Mp3,3Gpيدعـ الياتؼ النقاؿ  -

       .WAP2.0 Browserيحتوى الياتؼ النقاؿ عمى -

       .SMS & MMSيدعـ الياتؼ النقاؿ إرساؿ  -

تػػدعـ مشػػغالت الصػػوت بعػػض تكنولوجيػػا االتصػػاؿ  -
 الالسمكي.

      



 كترونية التفاعلية القائمة على التعلم النقالمعايير تصميم وإنتاج بيئات التعلم اإلل

 

 119 تاسع عشرال العدد –هجلة البحىث في هجاالت التربية النىعية 
 

يحتػػػػوى مشػػػػغؿ الصػػػػوت عمػػػػى ذاكػػػػرة ال تقػػػػؿ عػػػػف  -
 ميجابايت.512

      

يمتمػػػؾ مشػػػغؿ الصػػػوت القػػػدرة عمػػػى إعػػػادة التشػػػغيؿ  -
Mp3 and AAC. 

      

يحتػوى مشػػغؿ الوسػػائط المتعػػددة عمػػى وحػػدة تخػػزيف  -
 جيجابايت.22ال تقؿ عف 

      

 

 


