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 مقدمة 

 المعرفي المجتمع يشاااااا اااد  لماااا نظرا

 المعلومااات في سااااااريع انفجااار من العااالمي

 ذلك أدى التكنولوجيا السااااات دا  هائل وتطور

 هذ  مسااااتحد ات لتوظيف التربويين إلزا  إلى

 التعليمية العملية مسااااااتوى لرفع التكنولوجيا

 القائمة التربوية المشااااااك ت بعض وحل ككل

 ومسااااااتوى كفااا   ورفع الحااالي النظااا  في

 الاامساااااااتااحاااد اااات هاااذ  لاامااواكااباااة الااطاا  

 .التكنولوجية

شير الصدد هذا وفي  الموسى هللا عبد ي

 نشااا   إلى ( ٢٤٣  ، ٢٠٠٥ )المبارك وأحمد

 تربوية وفلسااافات جديد  تعليمية مصاااطلحات

 التعليمية التكنولوجية هذ  على تعتمد متعدد 

 أسااااااوار، ب  ،وجامعات أوراق ب  عالم مثل

يئاااات  مااادار  من االفتراضاااااااي التعلم وب

 ومتاااحف ،ومعاااماال افتراضاااااايااة وجااامعااات

 من وغيرها. افتراضااااااية وفصااااااو  ومكتبات

 تطبق التي الحااديثااة التقنيااة المصااااااطلحااات

حاسااااااا  كل اآللي ال  عمليتي في رئيس بشاااااا

 العااالميااة الشاااااابكااة خ   من والتعلم التعليم

 االتصااا  من عا  مسااتوى لتحقيق (االنترنت)

 ومعلم ااا المعلوماا  مصاااااااادر بين والتفاااعاال

  .مع ا والمتعلم

 العالمية الشاااااابكة اساااااات دا  أدى وقد

 العملياااة تطور إلى التعليم في للمعلوماااات

 المعلم أدا  طريقاااة في والتااا  ير التعليمياااة

 وقااد الفصاااااااال، داخاال وإنجاااتات مااا والمتعلم

 است دا  أن(  1995)وهايفليد كوفيني أوضح

 العاااالمياااة الشاااااابكاااة في المتعااادد  األنظماااة

 ب ا تؤ ر التي الطريقة يغير ساو  للمعلومات

 وتوفر. والعمااال الحياااا  في التكنولوجياااا

 المدار  مع االتصاااااا  على القدر  للمتعلمين

 والمكتباااات األبحااااث ومراكز والجاااامعاااات

 ونشاااااار نقااال على وتساااااااااعااادهم وغيرهاااا،

 ( 2001البات، جما .)المعلومات

ماد بدأ وقد  الفصااااااو  نظا  على االعت

 على جيد  لنتائج تحقيق ا بعد االفتراضااااااية،

 في االيجابي أ رها وظ ور العالمي، المستوى

 حياااث كفاااا تااا ، ورفع التعليمي النظاااا  دعم

 التي ال امة ال صاااااائ  من بمجموعة يتميز

تصميم فصل إفتراضي قائم على التعلم 
مهارات انتاج المقررات  المتنقل لتنمية

 اإللكترونية لدى طالب الدراسات العليا
 

 إعداد -بحث

 حسن حمدي رشا. د

 التعليم تكنولوجيا مدر 

 المنصور  جامعة -التربية كلية

 

 منصور عاد  ميسون. د

 التعليم تكنولوجيا مدر 

 المنصور  جامعة -التربية كلية
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 في( 172 ،2007)الاادين تين محمااد حااددهااا

 الاادراساااااااة، أوقااات جاادولااة ومرونااة م ئمااة

 التعااادي ت أحااادث على الفوري والحصااااااو 

مدخلة  التعليم مبدأ وتحقيق البرنامج، على ال

 لعد  الوقت وتوفير التكاليف وتدني المستمر،

 بين التفاااعاال وساااااااائاال جميع وتوفر التنقاال،

 جمااا  وضااااااح حيااث      .والمعلم الطااالاا 

 االفتراضي الواقع أن( 216 ،2000)الشرهان

 إ ار  اإللكتروني التعليم تقنيات أبرت أحد يعد

 الساااريعة الطريقة تعد ألت ا تطورا وأسااارع ا

عالم معايشاااااااة كيفية الكتشاااااااا  والمميز   ال

 بيئاااات بناااا  خ   من األفتراضااااااي الواقعي

 الحقيقي الواقع تمثيل على قادر  اصاااااطناعية

 .مع ا للتفاعل الفرد وت يئة

 أيضاااااااااا المتنقااال التعلم ويعتبر     

 التعليم تكنولوجيا مسااااتحد ات من مسااااتحدث

 التعلم وتطبيقااات خاادمااات من ك  ويشااااااماال

 المعلم ارشاااااااادات توظيف وكيفية االلكتروني

 المقررات على الطاااالااا  ليحصااااااااال مع اااا،

 على المتاحة المتعدد  والوساااااائ  اإللكترونية

ترنااات، قو  االن معلم وي ل توجي ااا  ا  نحو ب

 ويرتكز. من  المطلوبة والم مات المعلومات

 التعلم، في البنائي النموذج على المتنقل التعلم

 االنشااااااطة وبنا  المناقشااااااات خ   من وذلك

 االتصااا  قنوات عبر للمحاضاارات واالسااتما 

 الع قات ف م الى المعلم يحتاج لذك المتاحة،

 والنواحي المعرفياااة، والم ماااات المعقاااد 

 من يتمكن كي للمتعلم، واالجتماعية االنفعالية

 ا ارها تنعكس تعليمية، اجتماعية بيئات خلق

 .(Attewell,2005)الطلبة على

 تعليمي نظاااا  هو المتنقااال والتعلم   

 السلكية االتصاالت على اساسا يقو  الكتروني

 الى الوصو  للمتعلم يمكن بحيث وال سلكية،

 والندوات والمحاضرات اإللكترونية المقررات

لفصاااااااو  خاااارج ومكاااان، تماااان اي في  ا

 فاااافوال من كااال اقترح وقاااد الااادراسااااااياااة،

    ة Vavoula & Sharples وشاااربلس

 الاانااقاااا  الااتااعاالاام فااعاااالااياااة ماان تاازياااد طاارق

 االمكااان، قاادر الوقاات من االسااااااتفاااد :وهي

 اخرى مجاااالت وطرق المكااان، من والتحرر

 .(2010الدهشان، جما )الحيا  في

 جااديااد  تعلم بيئااة ي لق باادور  وهااذا   

 التعلم على تقو  التعليمية، المواقف اطار في

 بين المعلومات تباد  وساااااا ولة التشاااااااركي،

 من والمحاضااااار ج ة من انفسااااا م المتعلمين

لتعلم ويعتبر. اخرى ج اااة  هو المتنقااال ا

 التعلم عمليات في المحمولة االج ز  است دا 

 الوظيفي، العمااال ودعم والتااادريااا  والتعليم

ية والوظائف الواجبات وادار  ل  المنزل  للطا

 من اكبر عدد الى يصااااال ان  كما والمشااااار ،

 واساات دام  تطبيق ، بساا ولة ويتميز الطلبة،

 انااا  اال الجوالاااة، االج ز  من نو  اي على

 هو باال ، االلكتروني للتعلم فق  امتاادادا ليس

 .االلكتروني التعلم مستقبل

 من العااادياااد المتنقااال التعليم يشاااااامااال

يد  واألطر التطبيقاات  التادريس لتقنياات الجاد

 التعليم يضاااااايفي اااا التي والقيماااة ، والتعلم

 تشاااااامل أن البد التعليمية العملية على المتنقل

 إتقان في المتمثل(  المعرفي الجان :  جانبين

 م ارات و والحسا  والكتابة القرا   م ارات

 في المتمثاال(  التربوي والجاااناا  ،( البحااث

 الحيااا  م ااارات واكتساااااااا  الساااااالوك تغيير

 .(للتعلم الحافز وتنمية

 أن Niall Winters  (2007) ويرى

 لنظم الجوا  التعلم يقاادماا  أن يمكن مااا أهم

 المعرفااة بنااا  على القاادر : الجااامعيااة التعليم

 التعلم شااااااكاال تغيير م تلفااة، سااااااياااقااات في

 إتاحة نشااااا ، اجتماعي ساااااياق في ووضاااااع 

 بنااا  مكااان، وأي وقاات أي في التعلم عمليااة

 المتعلمين، لدى أفضاال بصااور  الف م عمليات

 والط  ، األمور وأوليا  المتعلمين بين الرب 

 .الصفى التعلم أنشطة تدعيم وأخيرا  

 عنصاااااارا اإللكترونيااة المقررات وتعااد

 التعلم منظوماااة عنااااصااااااار من رئيساااااااياااا  

 الوسااائ  عناصاار من تحتوي  لما اإللكتروني،

 يعمل بشااااكل التعليمية الرسااااالة لنقل المتعدد 

 وتقااد  المتعلمين،  انتبااا  وجااذ  إ ااار  على

 هيئاا  علي إمااا للط   االلكترونيااة المقررات

 تقد  أو الحاساااااو ، خ   من مدمجة أقراص

 الاامااقااررات ولااكاان االنااتاارنااات، خاا   ماان

 تتميز االنترنااات علي المعتماااد  االلكترونياااة

 المست دمين، من كبير ولعدد أسر  تقد  ب ن ا
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 التطوير في بساااااارعاااة تساااااامح أن اااا كماااا

 .والتحديث

 أن التربوية الدراساااات من كثير وأكدت

 الااتااعاالاام وبااياائاااات اإللااكااتاارونااياااة الاامااقااررات

فة اإللكتروني  في فعا  دورا ل ا عامة بصاااااا

 في أ رها وبقا  وبنائ ا المعلومات إيصاااااااا 

 التربوي ال اادر من يقلاال ممااا الط   أذهااان

 التعليميااة المؤسااااااسااااااااات مناا  تُعاااني الااذي

  .التقليدية

 التعليمية المؤسااااااسااااااات واقع إن ومع

 من كثير إلى بحااااجاااة والط   والمعلمين

 المعرفي المجتمع احتياجات لمقابلة اإلصااا ح

 التعلم نحو والمتج  سااااريعة بصااااور  المتغير

 أن البد اإلصاااااا ح بعملية وللقيا  اإللكتروني،

 ككل التربوية المنظومة عناصاار جميع نراعي

 المقرر المعلمين، الط  ،: تشاااااامااال والتي

 األسااااالي ، الوسااااائل،) يشاااامل الذي التعليمي

 ووقت ومكان ،(واألهدا  التقويم المحتوى،

 .التعلم حدوث

 إلى ملقن من المعلم دور انتقاااا  ومع

 وبين بين  للتفاع ت ومدير ومرشاااااااد موج 

 من أنفساااااا م الط   وبين ناحية من الط  

 تقديم نظا  تغيير يقابل  أن يج  أخرى، ناحية

 التطور تقابل إفتراضية بصور  ليكون التعليم

 من كال دور وتادعم المتساااااااار  التكنولوجي

 للتعلم ومرشااااااااادين كموج يين المعلمين

 مصاااااادر داخل المعرفة عن كباحثين والط  

 .الجامعة أسوار خارج المتنوعة التعلم

 :البحث مشكلة تحديد

 مقابلة خ   من البحث مشااااكلة تحددت

 ال اص الدبلو  ط   من عينة مع الباحثتان

 وجود اتضااااااح التعليم تكنولوجيااا ت صاااااا 

 وإنتاااج تصااااااميم بم ااارات تتعلق مشااااااك ت

 بموضااااوعات المرتبطة اإللكترونية المقررات

 اإللكترونية والمقررات المناهج تصااميم مقرر

عد  نظرا ن  وجود ل  يقو  وتطبيقي عملي جا

يذ  الط   لك بتنف  الوقت لضاااااايق" نظرا وذ

 وجود وعااد  والتاادرياا ، للتعلم الم صاااااا 

 وعااد  الم ااارات، تلااك على العملي التاادرياا 

سي، الجدو  في كافية ساعات توفر  كما الدرا

تدر  حتى طويل لوقت تحتاج أن ا  الط   ي

 هللا عبااد دراسااااااااة أكاادتاا  مااا وهااذا ، علي ااا

سة ،(2013)عطية  ،(2012)محمد أيات ودرا

 أيمن ودراسااة ،(2011)أحمد الساايد ودراسااة

 فصااااااال تصااااااميم يتطل  مما( 2011)فوتي

 لتوصااااايل المتنقل التعلم على قائم إفتراضاااااي

 م اااارات تنمياااة للط   التعليمي المحتوى

 .لدي م اإللكترونية المقررات انتاج

 مشكلة صياغة يمكن سبق ما ضو  في

 لتنمية حاجة توجد"  التالية العبار  في البحث

 لااادى اإللكترونياااة المقررات إنتااااج م اااارات

 باست دا  التربية بكلية العليا الدراسات ط  

 ولذا" المتنقل التعلم على قائم افتراضي فصل

بة الحاالي البحاث يتطلا   السااااااؤا  عن االجا

 :التالي الرئيسي

 قائم افتراضي فصل تصميم يمكن كيف

 إنتااااج م اااارات لتنمياااة المتنقااال التعلم على

 الدراسااااااات ط   لدى اإللكترونية المقررات

  ؟ العليا

 الرئيسااااااي التساااااااا   هذا من ويتفر 

 : التالية الفرعية األسئلة

 الاامااقااررات إنااتااااج ماا اااارات ماااا -1

 ط   لااادى توافرهاااا الواجااا  اإللكترونياااة

 ؟ العليا الدراسات

 المقترح التعليمي التصااااااميم ماااا -2

 المتنقل التعلم على القائم االفتراضاااي للفصااال

 اإللكترونيااة المقررات إنتاااج م ااارات لتنميااة

 ؟ العليا الدراسات ط   لدى

 القائم االفتراضااي الفصاال فاعلية ما -3

 الجوانااا  تنمياااة في المتنقااال التعلم على

 اإللكترونية المقررات إنتاج لم ارات المعرفية

 ؟ العليا الدراسات ط   لدى

 القائم االفتراضااي الفصاال فاعلية ما -4

 األدائية الجوان  تنمية في المتنقل التعلم على

 لاادى اإللكترونيااة المقررات إنتاااج لم ااارات

 ؟ العليا الدراسات ط  

 القائم االفتراضااي الفصاال فاعلية ما -6

 المقررات إنتاج جود  على المتنقل التعلم على

 ؟ العليا الدراسات ط   لدى اإللكترونية

  :البحث أهدا 

 تحقيق إلى الحاااالي البحاااث يساااااااعى

 :التالية األهدا 
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ئماااة إعاااداد -1 م اااارات قاااا نتااااج ب  إ

 لاادى توافرهااا الواجاا  اإللكترونيااة المقررات

 .التربية بكلية العليا الدراسات   ط  

 مقترح التعليمي التصااااااميم وضااااااع -2

 المتنقل التعلم على القائم االفتراضاااي للفصااال

 اإللكترونيااة المقررات إنتاااج م ااارات لتنميااة

 .التربية بكلية العليا الدراسات ط   لدى

 الفصااااااااال فااااعلياااة على التعر  -3

 تنمية في المتنقل التعلم على القائم االفتراضي

 المقررات إنتاااج لم ااارات المعرفيااة الجواناا 

 بكلية العليا الدراسااااات ط   لدى اإللكترونية

 .التربية

 الفصااااااااال فااااعلياااة على التعر  -4

 تنمية في المتنقل التعلم على القائم االفتراضي

 المقررات إنتاااج لم ااارات األدائيااة الجواناا 

 بكلية العليا الدراسااااات ط   لدى اإللكترونية

 .التربية

 الفصااااااااال فااااعلياااة على التعر  -5

 على المتنقاال التعلم على القااائم االفتراضااااااي

 ط   لدى اإللكترونية المقررات إنتاج جود 

 .التربية بكلية العليا الدراسات

 :البحث أهمية

 :يلي فيما الحالي البحث أهمية تنبع

 للتراث إضااااااافة الحالي البحث يعد  -1

 القائمة االفتراضااية الفصااو  لتصااميم النظري

 .التعليم في المتنقل التعلم على

 على القااائمين البحااث هااذا يفيااد قااد -2

 جادياد  وتقنياات بمعلوماات التعليمياة العملياة

 ت د  االفتراضااية الفصااو  تطوير في تساااهم

 .التعليمية والعملية والمتعلم المعلم

 الدراساااااااات ط   البحث هذا يفيد -3

 المقررات إنتاج م ارات إكسااااااااب م في العليا

 في مقررات إنتااااج وباااالتاااالي اإللكترونياااة

فة ت صااااااصاااااااات م ما الم تل ية ت د  ب  العمل

 .التعليمية

 :البحث حدود
 :التالية الحدود على البحث هذا اقتصر

 الااادباالااو  طاا   ماان عاايااناااة -1       

 بكليااة التعليم تكنولوجيااا ت صاااااا  ال اااص

 يمتلكون ممن المنصااااااور  جامعة  – التربية

 أو Android بنظا  تعمل إلكترونية أج ز 

 .Apple نظا 

 اإللكترونية المقررات إنتاج م ارات -2

 .Course Lab برنامج باست دا 

 :البحث فروض

 من التحقق إلي الحااالي البحااث سااااااعى

 :التالية الفروض صحة

 مسااااتوى عند إحصااااائيا دا  فرق يوجد

 درجااات رتاا  متوسااااااطي بين( 01,0) داللااة

 التطبيق في التجريبياااة المجموعاااة ط  

لقابالاي لتاطاباياق ا لباعااادي وا  االختاباااار في ا

 لم ارات المعرفي بالجان  المرتب  التحصيلى

 التطبيق لصااااااالح اإللكترونية المقررات إنتاج

 .البعدي

 مستوى عند إحصائيا دا  فرق يوجد -2

 درجااات رتاا  متوسااااااطي بين( 01,0) داللااة

 التطبيق في التجريبياااة المجموعاااة ط  

 المرتبطااة الم حظااة لبطاااقااة والبعاادى القبلي

 المقررات إنتاااج لم ااارات األدائي بااالجاااناا 

 .البعدى التطبيق لصالح اإللكترونية

 مستوى عند إحصائيا دا  فرق يوجد -3

 ط   إتقاااان مسااااااتوى بين( 01,0) داللاااة

 البعااادى التطبيق في التجريبياااة المجموعاااة

قة طا  المقررات) الن ائي المنتج جود  تقيم لب

 المطلو  اإلتقان مساااتوى وبين( اإللكترونية

(85٪). 

 :البحث من ج
 الوصاااافي المن ج الباحثتان اساااات دمتا

 والااادراسااااااااة، التحليااال مرحلاااة في التحليلي

 على التعر  في التجريبي شاااااابااا  والمن ج

 التعلم على القائم االفتراضااااي الفصاااال فاعلية

 الجوانااا  تحصاااااايااال من كااال على المتنقااال

 لم ااارات األدائيااة الجواناا  وتنميااة المعرفيااة

 ..اإللكترونية المقررات إنتاج

 

 

 :البحث عينة
 ط   من عينة من البحث عينة تكونت

 ت صااااا  ال اص الدبلو ) العليا الدراساااااات

 جااامعااة – التربيااة بكليااة( التعليم تكنولوجيااا

 .وطالبة طال ( 19)  وعددها المنصور 
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  :للبحث التجريبي التصميم

 البحاث هذا في البااحثتاان اساااااات ادمتاا

 المجموعااة على القااائم التجريبي التصااااااميم

ية حد  التجريب  – One Group Pre الوا

Test Post – Test Design التطبيق مع 

 لقيااا  وذلااك البحااث ألدوات والبعاادى القبلي

 التعلم على القائم االفتراضااااي الفصاااال فاعلية

 المقررات إنتاااج م ااارات تنميااة في المتنقاال

        .اإللكترونية

  :البحث متغيرات
 المتغيرات على الحالي البحث اشااااااتمل

 :التالية

 قائم افتراضااي فصاال: المسااتقل المتغير

   .المتنقل التعلم على

  :التابعة المتغيرات

يل  بم ارات المرتب  المعرفي التحصاااااا

  .اإللكترونية المقررات إنتاج

 إنتاج بم ارات المرتب  األدائي الجان 

  .اإللكترونية المقررات

 :البحث أدوات

 البحث أدوات بتصااااااميم الباحثتان قامتا

  :التالية

 المعرفي الجان  لقيا  تحصيلي اختبار

 الاااماااقاااررات إناااتااااج بااامااا اااارات الااامااارتااابااا 

                                               .اإللكترونية

قة طا يا  م حظة ب ن  لق جا  األدائي ال

          .اإللكترونية المقررات  إنتاج لم ارات

 المقررات)  ن ااائي منتج تقييم بطاااقااة

              .(االلكترونية

 :البحث مصطلحات
 Virtual  :اإلفتراضاااااااي الفصااااااااال

Classroom 

 فصااو  شااكل في األبعاد    ية بيئة هي

 تشااااااب  تشااااااااركي  تعاونية تفاعلية تعليمية

 ووسااائل ا عناصاارها بكافة التقليدية الفصااو 

 الزماااان عااااملي تت طى ولكن اااا الم تلفاااة

 وسااااائل من توفر  ما خ   من وذلك والمكان

 المسااااعد  وأدوات برامج مع وتفاعل اتصاااا 

 .   والمتعلم المعلم من ك  يحتاج ا التي

 Mobile Learning :المتنقل التعلم 

 الصاااااغير  الرقمية األج ز  توظيف هو

ية في ال ساااااالكية  التقيد دون التعليمية العمل

 وذلااك التعلم حاادوث مكااان أو الزمااان بعاااملي

 والتفاعل كاالتصااا  التعليمية بالوظائف للقيا 

 الط   وبين ج اااة من والط   المعلم بين

 .أخرى ج ة من أنفس م

 :اإللكترونية المقررات انتاج م ارات 

Implementing Electronic 

Courses skills 

 الدراسات طال  ب ا يقو  التي ال طوات

يا  ب د ( التعليم تكنولوجيا خاص دبلو )العل

مقررات تحويااال ل معتااااد  ا ل لى ا  مقررات إ

ية كة عبر إلكترون كل في االنترنت شااااااب  شاااااا

 اساااااات دا  خ   من تفاعلية متعدد  وسااااااائ 

 .course lab برنامج

 :للبحث العا  االطار
ناو  تان سااااااتت باحث تالي الجز  في ال  ال

   ث على مقسااامة الرئيساااية البحث عناصااار

 :هي رئيسية محاور

 Virtual :اإلفتراضااية الفصااو : أوال

Classroom 

ية مصااااااطلح ظ ور بعد    االفتراضاااااا

(Virtual) ية في  وانتشاااااااار التعليمية العمل

 Chapters)الشبكة على واتاحت  است دام 

available on the web )  يزا  ال ان  إال 

 الغموض من الكثير يشوب  االفتراضية مف و 

 و التعريفات بين وال ل  التفاوت بسااب  وذلك

 بمصاااطلح ال اصاااة المساااميات بين التشااااب 

 .االفتراضية

 :االفتراضية الفصو  مف و 

 من العااديااد االفتراضاااااايااة وللفصااااااو 

ها كماا المساااااامياات  من ف نااك التربويين يرا

 الفصاااااو  أو اإللكترونية الفصاااااو  يسااااامي ا

 الت يلية بالفصاااو  يسااامون ا وآخرون الذكية

 ونظرا الشاااااابكاة على المتااحاة الفصااااااو  أو

 حو  اآلرا  تباينت فقد المصاااطلح هذا لحدا ة

 هنا ونورد مسميات ا حس  وتعددت تعريفات ا

 :كالتالي التعاريف هذ  من بعض

 ب ن ا(  2010) الشااااا ري أحمد يعرف ا

 أنظمة تشاااااامل التي التقنية التعليم أنظمة أحد

 بالصااااااوت المعلم مع التفاعل تتيح إلكترونية
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 للمحتوى كاامال عرض خ   من والصااااااور 

 االنترنت   خ  من الت يلي للفصااااال التعليمي

باشاااااار  ال وا  وعلى ي  يطلق ما وهو م  عل

 .التزامني والتفاعل التعلم

" هي(   ٢٠٠٩( خليف تهير ويعرف ا

 تقديم في الرئيساااااااة الوساااااااائل من وساااااايلة

 على والمحاااضاااااارات المباااشاااااار  الاادرو 

 يتوفر بعد عن التدري  إلى باإلضافة اإلنترنت

سية العناصر في ا  من ك  يحتاج ا التي األسا

 التعليم أساااااالو  على تعتمد والطال ، المعلم

 ." التفاعلي

( ٢٠٠٩) هللا فااتااح ماانااادور وتااعااريااف

 على تعتماااد الكترونياااة تعليمياااة بيئاااة"هي

 المباشر الحي التفاعل للطال  وتوفر االنترنت

 م ما واألقران التعليمي والمحتوى المعلم مع

 ."المسافات بين م باعدت

 هااي)2008)رتق فااااطاامااا  وتااعاارفاا اااا

 حيث من التقليدية بالفصاااو  شااابي ة فصاااو 

كة على ولكن اا والط   المعلم وجود  الشااااااب

 أو بزماان تتقياد ال حياث للمعلوماات العاالمياة

 بيئااات اسااااااتحااداث يتم طريق ااا وعن مكااان

ية  التجمع الط   يسااااااتطيع بحيث افتراضاااااا

 تعلم حاالت في للمشااااركة الشااابكات بواساااطة

 .تعاونية

 لتعريفااات السااااااااابق العرض خ   من

 :في تتفق كل ا أن ا نجد اإلفتراضية الفصو 

 على تعتماااد إلكترونياااة تعليمياااة بيئاااة

 .االنترنت شبكة

 .مكان وأي وقت أى في التعلم يتم

فاعل على التعلم يقو   والتشاااااااارك  الت

 .والط   المعلم بين

 الفصاااااااو  البااااحثتاااان تعر  لاااذلاااك

 في األبعاد    ية بيئة" أن ا على اإلفتراضاااية

 تشاركي  تعاونية تفاعلية تعليمية فصو  شكل

 عناصاااااارها بكافة التقليدية الفصااااااو  تشااااااب 

فة ووساااااااائل ا  عاملي تت طى ولكن ا الم تل

 من توفر  ما خ   من وذلك والمكان الزمان

 وأدوات برامج مع وتفاعل اتصااااااا  وسااااااائل

 المعلم من ك  يحتااااج اااا التي المسااااااااااعاااد 

 ."والمتعلم

 :االفتراضية الفصو  خصائ 

 من العااادياااد اإلفتراضااااااياااة للفصااااااو 

 من كل وضاااح ا كما تميزها التي ال صاااائ 

( 2009) الحسااين أحمد ،(2009)خليف تهير

 :التالية النقاط في الباحثتان أوجزت ا والتي

ية: خ   من التفاعل  الت اط  خاصاااااا

 بالصااااااوت أو ، فق  بالصااااااوت(  المباشاااااار

 الساااااابور  ، الكتابي الت اط  ،)والصااااااور 

ية  الط   وبين والط   المعلم بين اإللكترون

 المكتوبة األسااااائلة توجي  البعض، وبعضااااا م

 لما المتابعة أوامر توجي  علي ا، والتصاااااويت

 .للط   المعلم يعرض 

 والبرامج األنظمة: خ   من المشااااركة

قات بة المعلم بين) والتطبي  إرساااااااا  ،( والطل

 والط  ، المعلم بين مباشر  وتبادل ا الملفات

ل  المعلم متابعة  على طال  كل مع وتواصاااااا

 واحااد، آن في الط   من لمجموعااة أو حااد 

ست دا  ست دا  اإللكتروني، العرض برامج ا  ا

 .التعليمية األف   عرض برامج

 أي لدخو  الساااااماح: خ   من التزامن

 للطال  السااماح الفصاال، من إخراج  أو طال 

 للطال  الساااااماح  للك  ، ل  الساااااماح عد  أو

 .التعلم حدوث أ نا  بالطباعة

 الصاااااوتية)  للمحاضااااارات التساااااجيل 

 .التعلم حدوث بعد وعرض ا(  والكتابية

 : االفتراضية الفصو  مزايا

قد  الموسااااااى هللا عبد من ك  أشاااااااار ل

 بعض إلى)  245  ، ٢٠٠٥( المبارك وأحمد

 :االفتراضية الفصو  مزايا

:  التج يزات في الكبير االن فااااض

 قاعات إلى تحتاج ال االفتراضااااااية فالفصااااااو 

 مواصاا ت وال مدرسااية ساااحات وال دراسااية

 .مكلفة مدرسية وأدوات

 والط   الت ميذ من كبير عدد استيعا 

 .المكان أو( السن)الزمان بحدود التقيد دون

 واالستجابة المتابعة في العالية السرعة

 . المستمر 

 في محصااااااور  تعد لم التعليم عملية أن

 في مضاااااابوطااة أو محااددين مكااان أو توقياات

 مكان أي في التعليم إمكانية بل صاااار ، جدو 

 .قيود دون وقت وأي
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 إلى االفتراضية الفصو  إدار  تحتاج ال

 أو المعلم من سااااااوا  عاااليااة تقنيااة م ااارات

 .الطال 

 الثقيلاااة األعباااا  من المعلم إعفاااا 

 ل  ويتيح والتنظيم الدرجات ورصد بالتصحيح

 واالرتقا  المباشااااار  التعليمية لم ام  التفرغ

 التقنيااات مع ،والتعاااماال وتطوير  بمسااااااتوا 

 .الحديثة

ما  ويضاااااايف  إلى(  ٢٠٠٥) تيتون ك

 :مايلي السابقة المزايا

 شاشة خ   من المتعلم شاشة مشاهد 

 . المعلم

 والمتعلمين المعلم بين ما الشاشة تباد 

 من المتعلم يمكن أن المعلم يسااااااتطيع بحيااث

 .العكس أو شاشت  مشاهد 

 بإيقاف ا المتعلم شااااشاااة على السااايطر 

 على الموجود  باااالبرمجياااات التحكم وحتى

 .المتعلم ج ات

 والف ر  المفاتيح لوحة على الساااااايطر 

 . ب ا العمل من المتعلم ومنع

 لآلخرين، المتميز المتعلم شاااااشااااة نقل

 من يعرضااااا  ما مشااااااهد  يساااااتطيعون بحيث

 .متميز عمل

فاد  يمكن ظا  من االساااااات  جميع في الن

  األقراص على المبرمجاااة التعليمياااة المواد

 . التعليمية األف   أو المضغوطة

 برمجياااة تصااااااميم على المعلم قااادر 

 . النظا  طريق عن وتدريس ا تعليمية

 اإلنجليزياااة اللغاااة مااااد  لمعلم يمكن

 آباادياال التقنيااة هااذ  من االسااااااتفاااد  والعلو 

 بكاااامااال والعلو  االنجليزياااة اللغاااة لم تبر

 .إمكانات 

 : االفتراضية الفصو  أنوا 

 قساامين إلى االفتراضااية الفصااو  تقساام

 والتقنيات والبرمجيات األدوات حساااااا  وذلك

 هند( كالتالي الفصااااااو  هذ  في المساااااات دمة

 ):٢٠٠٣ ال ليفة،

 : التزامنية غير االفتراضااااية الفصااااو 

Asynchronous  

:  الااذاتي التعليم أنظمااة علي ااا ويطلق

لمااااد  مراجعاااة من الط   تمكن والتي  ا

 من التعليمي المحتوى مع والتفاعل التعليمية

 بيئة باست دا  اإلنترنت العالمية الشبكة خ  

 والتفاعل بالتعليم يعر  ما وهو الذاتي التعليم

 .تزامني غير

 مكان وال بزمان تتقيد ال الفصو  وهذ  

 غير وأدوات برمجيااات تساااااات ااد  ف ي لاذا ،

 مع ا بالتفاعل والطال  للمعلم تسااامح تزامنية

 هذ  أمثلة ومن ، والمكان للزمان حدود دون

 :األدوات

 مناقشااات في والدخو  الحوار ساااحات 

 فيمااا الطلبااة أو المعلم مع سااااااوا  آنيااة غير

 .بين م

 وط ب  المعلم بين المراساااااا ت قائمة

 . أنفس م الط   وبين

 .المنزلية والواجبات التمارين أدا 

 .الدرو  قرا  

 والط   المعلم بين المراساااااا ت قائمة

 .البعض وبعض م الط   وبين

 .المعلم إلى واألعما  المشاريع إرسا 

 : التزامنيااة االفتراضاااااايااة الفصااااااو  

Synchronous  

 شاااااابي ة فصااااااو  هي الفصااااااو  وهذ 

 المعلم في ا يساااااات د  الدراسااااااية، بالقاعات

 بزمن مرتبطاااة وبرمجياااات أدوات والطاااالااا 

 المعلم من ك  تواجد في ا يشااااااترط أي( معين

( للمكان حدود دون نفسااا  الوقت في والط  

 :األدوات هذ  أمثلة ومن

 على الط   لتشجيع: البيضا  اللوحات

 .علي ا الكتابة في المشاركة

 بالصاااااوت للتواصااااال: التفاعلي الفيديو

 .والط   المعلم بين والصور 

 بين بالن  للتواصااال: الدردشاااة غر 

 وبعضااااااا م الط   وبين والط   المعلم

 .البعض

 بالصااوت للتواصاال: الصااوت مؤتمرات

 الط   وبين والط   المعلم بين والن 

  .البعض وبعض م

 أحد على العمل: البرامج في المشااااركة

 ،Word كاااا الاااماااكاااتااا  سااااااااطاااح باااراماااج

PowerPoint، وغيرها. 
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 الفصااااااو  اساااااات اادا  نجاااح متطلبااات

 :االفتراضية

 عبد كدراسة الدراسات من العديد أكدت

مباااارك وأحماااد الموساااااااى هللا ل  ،(2005) ا

 ودراسااااة( 2007)الدين تين محمد ودراسااااة

 مجموعااة وجود على( 2003)خميس عطيااة

 الفصااو  نجاح في تساااعد التي المتطلبات من

 الباحثتان من ا اساااااتفادت والتي اإلفتراضاااااية

 :التالية المتطلبات إلى للتوصل

 مع متناساااااابة تكون: تعليمية متطلبات

 في متمثلة اإلفتراضااااااية الفصااااااو  امكانيات

 األنشااااااااطاااة الاامااقااررات، ماان كاا  تااحااويااال

 إلى المرتااد  والتغااذيااة التقويم، والتاادريبااات،

  .اإللكترونية

 توظيف حيث من: تكنولوجية متطلبات

 التفاعل من االفتراضاااية الفصاااو  خصاااائ 

 الفصل أدوات است دا  من والتمكن والتشارك

 .متزامنة والغير المتزامنة

 على القدر  في متمثلة: إدارية متطلبات

 تطبيقات  بإتاحة وذلك االفتراضي الفصل إدار 

 طلبات اسااااااتقبا  التعلم، ل دمة جيدا وأدوات 

 باااالمعلوماااات وتزويااادهم وقيااادهم المتعلمين

 ساااااايقومون التي والمقررات الااادراسااااااياااة

 .بدراست ا

 مسااااااتوى في متمثلااة: تقنيااة متطلبااات

 شاااابكة تتضاااامن التي التحتية البنية من عالي

 الساااااالكيااة ل تصاااااااااالت متطور  و حااديثااة

 تاا مين على قااادر  تكون التي وال ساااااالكيااة،

 الفصااااااو  داخل المعلومات ونقل التواصااااااال

 .االفتراضية

 أن نجاااد الساااااااااابق العرض خ   من

 الفصااااااو  فاااعليااة على أكاادت الاادراسااااااااات

 أكدت وهوما التعليمية العملية في االفتراضااية

 باقي عن ت تلف ولكن ا الدراسااااااة هذ  علي 

 الفصااو  فاعلية اساات دفت أن ا في الدراسااات

ية مة االفتراضاااااا قائ قل التعلم على ال  في المتن

 اإللكترونيااة المقررات انتاااج م ااارات تنميااة

 .العليا الدراسات ط   لدى

نياااا علم:  اااا ت ل نقااال ا مت ل  Mobile :ا

Learning 

 من مسااااااتحااادث المتنقااال التعلم يعتبر

 بصاااااافة يتنامى اإللكتروني التعليم مسااااااتحد ا

 إلى ذلك بسااااب  ويفتقر ومتسااااارعة، منتظمة

د ما وضااوح  ذلك ويظ ر بدقة؛ بمف وم  يُقصااَ

 الباحثون قدم ا التي التعريفات تعدد خ   من

  .وتنوع ا الماضية األعوا  خ   ل 

 :المتنقل التعلم مف و 

 الحالية الدراسااااة تسااااتعرض وسااااو 

 من تساااااات ل  كي التعريفات تلك من لبعض  

 فائدت  يوضااااااح خاص إجرائي تعريف خ ل ا

 :التعليمية العملية في

 (2005)وآخااااران بااااراشااااااااار عاااار  

Brasher et al التعلم: ب ن  المنتقل التعلم 

 عبر وس ولة بسرعة مكان وأي وقت، أي في

: مثاال االساااااات اادا ، ساااااا لااة متنقلااة أج ز 

 ،PDAs الشااااا صاااااية الرقمية المسااااااعدات

 Tablet الشاااا صااااية اللوحية والحواسااااي 

PC ،  الجيبية الحاسااااو  وأج ز Pocket 

PC ، بشاااااابكات االتصاااااااا  على القدر  مع 

 .النطاق عريضة السلكية

 باا ناا ( 2006) سااااااااالم أحمااد ويعرفاا 

 الصاااااااغير  المتنقلاااة االج ز  اسااااااات ااادا 

 الشااا صاااية الحاسااابات مثل يدويا والمحمولة

غير  ل واتف الصااااااا نقاااالاااة وا ل  والاااذكياااة ا

 لتحقيق الشااااا صاااااية الرقمية والمسااااااعدات

تدريس  وبالمرونة مكان وأي وقت أي في ال

 .الكافية

ف   التعلم: ب ن  Traxler تراكساال وعر 

 المحمولاااة األج ز  بااااساااااات ااادا  يتم الاااذي

 الحاساااوبية األج ز  هذ  وتشااامل الصاااغير ،

 ، Smartphones الااذكيااة ال واتف: مثاال

َدات  ، PDAs الشااا صاااية الرقمية والمسااااعا

 Handheld))باااالياااد المحمولاااة واألج ز 

Devices 2007. 

ف  كما  Valk et al وآخران فالك عر 

 األج ز  باساااااات دا  الميساااااار التعلم: ب ن  .

 .Mobile Devices 2010,118)) المتنقلة

فااا   Rogers (2011)روجااارت وعااار 

 مكااان وأي وقاات أي في التعلم تقااديم: باا ناا 

 الصااااااغير  ال ساااااالكية األج ز   باساااااات دا 

 المتنقلاااة ال واتف مثااال يااادوياااا   والمحمولاااة
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Mobile Phones ، َدات  الرقمية والمساااااعا

ية ية وال واتف ، PDAs الشاااااا صاااااا لذك  ا

Smartphones ،  اللوحيااة والحواسااااااياا 

 Tablet PC.  الش صية

  Harriman (2011)هاريمن وأشار

 است دا : يعني المتنقل التعلم مصطلح أن إلى

 المساااااااااعااد أج ز  مثاال المحمولااة األج ز 

مي لرق تف PDAs الشااااااا صاااااااي ا ل وا  وا

 وأجاا ااز   Mobile Phones الاامااتاانااقاالاااة

 األج ز  من وغيرها المحمولة، الحاسااااااو 

 يتم التي المعلوماااات وتقنياااات المحمولاااة

 . والتعلم التعليم في است دام ا

 أن ا السااااااابقة التعريفات خ   من نجد

 :في تشترك

 .الطال  حو  متمحور التعليم

 .مكان أي ومن وقت أى في التعليم تنقل

 التعلم في المساااااات اادمااة األج ز  تعاادد

 .ب ا والتنقل حمل ا وس ولة المتنقل

 إلى الباااحثتااان توصاااااالاات ساااااابق ممااا

 هو:" المتنقل للتعلم التالي االجرائي التعريف

 ال سااالكية الصاااغير  الرقمية األج ز  توظيف

 بعااااملي التقياااد دون التعليمياااة العملياااة في

 للقيااا  وذلااك التعلم حاادوث مكااان أو الزمااان

 بين والتفاعل كاالتصااااااا  التعليمية بالوظائف

 أنفس م الط   وبين ج ة من والط   المعلم

 .أخرى ج ة من

 :المتنقل التعلم خصائ 

 - Fotouhi من ك  دراسااااااااة أكاادت

Ghazvini et al, 2011);)، ودراسااااااااة 

(Chen et al,2003) ، أماااني ودراسااااااااة 

علم أن( 2007)عوض ت ل نقااال ا مت ل ميز ا ت  ي

 باقي عن تميز  التي ال صااااااائ  من بالعديد

 استفادت والتي اإللكتروني التعليم مستحد ات

تان من ا باحث  من لمجموعة التوصااااااال في ال

 :وهي المتنقل للتعلم المميز  ال صائ 

 وذلك الملحة التعلم لحاجات االسااااتجاب 

 االنترنت عبر السااريع البحث في باساات دام ا

كد أو المعلومات عن للبحث ت  حة من لل  صاااااا

 . المعلومات

 أي في المتنقااال التعلم بااا ج ز  التنقااال

 .حمل ا وس ولة حجم ا لصغر وذلك مكان

 التواصاااال تقنيات باساااات دا  االتصااااا 

 الااباالااوتااوث، ،Wi-Fi مااثااال الاا ساااااااالااكااياااة

 القصااااااير  الرساااااااائل ال اتفية، والمكالمات

SMS، الوسائ  متعدد  الرسائل MMS. 

 اسااات دا  باساااتمرارية المساااتمر التعلم

 .المتنقل التعلم أج ز 

ية حدوث بمعنى االتاحة  في التعلم عمل

 .ومكان تمان اي

 مبااادا بتحقيق والتشاااااااااارك التفااااعااال

 انفساااااا م، الطلبة بين والتعاون المشااااااااركة

 التباعد عن النظر بغض معلمي م وبين وبين م

 .الجغرافي

 المسااااااتمر التحديث خ   من المرونة

 لتنااااساااااااا  المتنقااال التعلم أج ز  لتطبيقاااات

 المعلومااات تكنولوجيااا في السااااااريع التطور

 .واالتصاالت

 التعليم نمطي اساااااات ااادا  في التكيف

 دون المتزامن وغير المتزامن اإللكتروني

 واوقااات محاادد  اماااكن في للجلو  الحاااجااة

 .الحاسو  شاشات اما  معينة

  :المتنقل التعلم في المست دمة األج ز 

 يمكن التي المتنقلاااة األج ز  تعاااددت

 تحقيق على وتعماال التعلم في اساااااات اادام ااا

 خ ل اااا من والمعلم المتعلمين بين التفااااعااال

 :ومن ا

 Notebook المحمولااة الحواسااااااياا 

Computers: 

 والفيديو الصااوت لتحميل في ويساات د 

 االنترنيت وتصااافح الصاااوتية، والمحاضااارات

 الفورية والرسائل االلكتروني، البريد وارسا 

 الوي  مواقع الى الدخو  وتسااجيل والنصااية،

 .الشبكات وتطبيقات االتصاالت من وغيرها ،

 Personal الرقمية المساااعد  أج ز 

Digital Assistants: 

بة بين واحد نظا  في ويجمع  الحوساااااا

 والمفكر  الشاابكات وبين ل نترنت والوصااو 

 وتقنيااة االنتاااجيااة واالدوات العناااوين ودفتر

 باااالقلم، وهومج ز فااااي، والواي البلوتوث

 ف ش، واف   وفيديو صوت كمشغل ويست د 

 للمسااااااتفااادين ويتيح مسااااااتنااادات، ويعرض

 ومحتوى االلكتروني، البرياااد الى الوصااااااو 
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 اسااات دام  ويمكن النصاااية، والرساااائل الوي 

 .الشامل للت زين

 

 :Smart phone الذكي ال اتف ج ات

 هاااتفيااة قاادرات بين يجمع ج ااات وهو 

 ومشغل الش صي الرقمي والمساعد وكاميرا

Mp3  ويساااات دم .االنترنيت الى والوصااااو 

 والمحاضرات والفيديو الصوت لتحميل الطلبة

 والفيديو الصااااوت تشااااغيل الصااااوتية،ويمكن

 المستندات وتحرير وعرض والف ش واالف  

 .االلكتروني البريد الى والوصو  النصية

 Tablet المصااااغر  اآللية الحاساااابات

PCs: 

 مفااااتيح بلوحاااة األج ز  هاااذ  تتوفر

 أو طي ااا ويمكن خ ل ااا من البيااانااات الدخااا 

 باساااااات دا  مع ا التعامل يتم أن أو فصاااااال ا،

 للحواساااي  تطور تعتبر وهي اللمس، حاساااة

 .المحمولة

 :المتنقل التعلم است دا  مبررات

 لمبررات الدراسااااااات من العديد تطرقت

 وقد التعلم في وأ ر  المتنقل التعلم اساااااات دا 

 :التالية النقاط في الباحثتان ل صت ا

 .والمعلمين الط   بين انتشار  تياد 

 .للتعلم الط   دافعية تياد  على يعمل

 مكان أي في التعلم من المتعلمين يمكن

 .تمان أي وفي

 لمس طريق عن اساااااات دام  ساااااا ولة

شات  ست دا  مقارنة شا  تعمل التي األج ز  با

 .المفاتيح ولوحة بالف ر 

 الط   بين التفاااعاال درجااة من تزيااد

 داخل البعض وبعضااااا م الط   وبين والمعلم

 .التعليمية المؤسسة وخارج

 والتدريبات األنشااااااطة توتيع ساااااا ولة

 .الط   على

ستفيد ماسو  وهو  في الباحثتان من  ت

 إفتراضي فصل تصميم خ   من الدراسة هذ 

 وتطبيقاااتاا  باا دواتاا  المتنقاال التعلم على قااائم

 انتااااج م اااارات لتنمياااة وذلاااك ومميزاتااا 

 الدراسااااااات ط   لدى اإللكترونية المقررات

 .العليا

 :اإللااكااتاارونااياااة الاامااقااررات:  اااالااثاااا

Electronic Courses 

 إلي والتكنولوجي العلمي التطور أدي

 جميع في ومت حقاة سااااااريعاة تغيرات ظ ور

 ظ رت التطور هاااذا ومع الحياااا ، مجااااالت

 االنترنت، وتطبيقات خدمات تفعيل إلي الحاجة

 فالمقرر االلكترونية، المقررات اساااااات دا  في

 حيث اليو ، سااااعات طوا  مفتوح االلكتروني

 ومن وقت أي في إلي  الدخو  الطال  يستطيع

 أن للطال  يمكن كما ، اقل وبتكاليف مكان أي

 .الط   من غير  ومع المعلم مع يتواصل

 :اإللكتروني المقرر مف و 

 باااالمقرر المتعلقاااة التعريفاااات تعاااددت

 :من كل يوضح ا كما  اإللكتروني

 المقرر فيعر ( 2009) تاهر الغرياا  

 بين التكاااماال على القااائم باا ناا " اإللكتروني

 اإللكتروني التعلم وتكنولوجيا التعليمية الماد 

 ويدر  وتقويم  وتطبيق  إنشااائ  تصااميم في

 مع وتفاااعليااا   تكنولوجيااا   محتوياااتاا  الطااالاا 

 مكان وأي وقت أي في التدريس هيئة عضااااو

 ."يريد

 للتااادريااا  األمريكياااة الجمعياااة وتعر 

 باا ناا " اإللكتروني المقرر( 2009)والتطوير

 التربويااة أو التعليميااة المقررات من نو  أي

 أو حاساااوبي برنامج باسااات دا  نقل ا يتم التي

 ."االنترنت عبر

 المقرر( 2008) جاااد نبياال عر  وقااد

 تصميم  في تست د  مقرر: "ب ن  اإللكتروني

 الكمبيوتر على تعتمد تعليمية  ومواد أنشاااااطة

 المتعدد  الوسائ  بمكونات غني محتوى وهو

 على معتمد  برمجيات صااااااور  في التفاعلية

 يتمكن وفي  االنترنت، شبكة أو محلية الشبكة

 من المعلم مع والتواصااااال التفاعل من الطال 

 ويتكون آخر، جاااناا  من تم ئاا  ومع جاااناا 

 أشاااكا  ذات وساااائ  مجموعة من المقرر هذا

 ال اصااة والنصااوص الرسااومات مثل م تلفة

 واالختبارات التدريبات من ومجموعة بالمقرر

 يحتوي وقد االختبار، درجات لحفظ وساااج ت

 محااااكاااا   متحركاااة صااااااور على البرناااامج

 ."أخرى مواقع مع رب  ووص ت وصوتيات
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 المقرر( 2001)الجر  ريماااا وتعر 

 تصااميم  في يساات د  مقرر" ب ن  اإللكتروني

 الحاسااااو  على تعتمد تعليمية ومواد أنشااااطة

 المتعدد  الوسائ  بمكونات غني محتوى وهو

 غير أو معتمد  برمجيات صاور  في التفاعلية

 ."اإلنترنت شبكة أو محلية شبكة على معتمد 

 لمف و  الساااااااااابق العرض خ   من

 :في تشترك أن ا نجد اإللكتروني المقرر

 .المتعلم حو  تمركزها

  المتعااادد  الوساااااااااائ  على اعتماااادهاااا

 .تصميم ا في التفاعلية

 ومساااتحد ات أج ز  خ   من عرضااا ا

 .التعليم تكنولوجيا

 االنترناات على القااائم التعلم على يعتمااد

 .االنترنت على معتمد الغير أو

 إلى الباااحثتااان توصاااااالاات ذلااك وعلى

 اإللكتروني للمقرر التاااالي اإلجرائي المف و 

 وينشاااااار وينتج يصاااااامم مقرر" أنااا  على

 على وانتاج  تصااااااميم  في معتمدا   إلكترونيا

 أهدا  لتحقيق التفاعلية المتعدد  الوساااااااائ 

 ".المتعلمين من محدد  لفئة معينة تعليمية

 :اإللكتروني المقرر خصائ 

 اإللكتروني التعليم مجا  في التطور أدى

 تعماال التي اإللكترونيااة المقررات ظ ور إلى

علم عملياااة جعااال على ت ل تمحور ا  حو  ت

 تاهر الغرياا  من ك  قااا  ولااذلااك المتعلمين،

 بعض بحصر( 2009)ضاحي محمد ،(2009)

 اإللكترونية بالمقررات ال اصااااة ال صااااائ 

 :التالية النقاط في الباحثتان أوجزت ا والتي

  .المتعلم حو  المقرر يتمركز أن

: واقتصاااااااااديااا م نيااا المقرر يكون أن

 في الحاااد ااة التكنولوجيااة التطورات يحاااكي

 بم ارات واالهتما  االقتصادية الم ن مجاالت

 .في ا المشك ت وحل القرار وصنع االتصا 

 وأنشاطة أهدا  على المقرر يحتوى أن

 م ااارات تنميااة اساااااات اادام ااا عن ينتج لكي

 .التكنولوجي المجا  في المتعلمين

 بما المتعدد  الوسائ  المقرر يوظف أن

 .إلكترونيا المحتوى عرض من ال د  ي د 

 التي المعلومات على المقرر يحتوى أن

 .المتعلم يحتاج ا

 التعليمي االتصااااااااا  خاادمااات يقااد  أن

 البعض وبعضاااااا م المتعلمين بين والتعااااون

 .والمعلم المتعلمين وبين

 التعديل في بالمرونة المقرر يتساااااام أن

 المسااااااتمر التغير لي ئم بمحتوياااتاا  والتغيير

 .التكنولوجيا في والحادث

 مساااتمر  بصااافة متاحا المقرر يكون أن

 وأي وقاات أي في التعلم يتم حيااث للمتعلمين

 .مكان

 :اإللكترونية المقررات أنوا 

 ومت صاااصاااي خبرا  بعض قسااام ولقد

 إلى اإللكترونياااة المقررات اإللكتروني التعلم

 :(2010 سالم، عمر)أنوا      ة

 :الاامااتاازاماان اإللااكااتاارونااي الاامااقاارر 

Synchronous e-course 

 والمتعلم المعلم بين الجمع يتم وفيااا 

 اإللكتروني بالحديث سااااااوا  االتصاااااااا  عبر

 عبر بالفيديو المصاااااح  أو Chat المباشاااار

 .الكمبيوتر

 من فورية راجعة تغذية بوجود ويتميز

 أو الدراسة تم   كان سوا  البشري العنصر

 .التدريس قائد المعلم مع أو المقرر في ال بير

 :المتزامن غير اإللكتروني المقرر 

Asynchronous e-course 

 المعلم بين اتصااااااااا  عن عباااار  وهو

 مع مصااااادر بوضااااع المعلم يقو  في  والمتعلم

 الموقع على تقييمي وبرنااامج تاادريس خطااة

 التعليمي الموقع الطااالاا  ياادخاال  م التعليمي،

 إتما  في المعلم إرشاااادات ويتتبع وقت أي في

 من متزامن تواصل هناك يكون أن دون التعلم

 يستطيع حيث العالية المرونة   ويتميز. المعلم

ل  طا لدخو  ال فاعل ا فة أوقات في والت  م تل

 المتعلمون يتمكن كااذلااك. م تلفااة أماااكن وفي

 العلمياااة إل اااا  حو  والتحري البحاااث من

نات وتجميع يا  والتفكير عن ا والمعلومات الب

 .في ا

 :الااامااادماااج اإللاااكاااتاااروناااي الاااماااقااارر 

Blended e-course 

 الوساااااااااائ  من مجموعاااة ويشاااااامااال

 تُعزت والتي بعضااااا   بعضاااا ا لتت امم المصااااممة

( الماادمج التعليم)فبرنااامج. وتطبيقاااتاا  التعلم



 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتعليمىالجمعية المصرية للكمبيوتر اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (352(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2015الثالث  عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلميسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. 

مل أن يمكن  مثل التعلم أدوات من عددا   يشاااااا

. الفوري االفتراضااي التعاوني التعلم برمجيات

 ومقررات اإلنترنت على المعتمد  والمقررات

 اإللكترونية األدا  دعم  وأنظمة. الذاتي التعليم

( المدمج التعليم) يمزج كما التعلم نظم وإدار 

 التعليم تتضاااااامن التعليم  من أنماط عد  كذلك

 المعلم في ا يلتقي التي التقليدية الفصاااااو  في

 وفياا  الااذاتي والتعلم لوجاا  وج ااا   الط   مع

 .متزامن والغير المتزامن التعلم بين مزج

 :اإللكتروني المقرر مميزات

 المقررات أن(2010)ساااااااالم عمر يرى

 :من ا ميزات بعد  تتميز اإللكترونية

نتشاااااااااار يم ا ل ع ت ل مفتوح ا ل علم ا ت ل  وا

 .اإللكتروني

لذي التواجد دائمة  وال تمان يعيق  ال ا

 .مكان

 كم على للحصااو  للمتعلم الفرص إتاحة

  وب شااكا  ويساار بساارعة المعلومات من هائل

 .متعدد 

 واإلنترنااات الطاااالااا  بين: التفااااعلياااة

  اإللكتروني البريد طريق عن والمعلم والطال 

 .والدردشات النقاش وحلقات

 هاااذ  تسااااااعى بحياااث: ال جمااااهيرياااة

 كل يساااااتطيع بحيث التعليم لتفريد التكنولوجيا

 خاصااااة تعليمية رسااااالة على  الحصااااو  فرد

 إمكانات  حساااااا  في ا ويسااااااير مع ا يتفاعل

 .وقدرات 

 حياث: والزماان المكاان في ال تزامنياة

 مكااان أي وفي وقاات أي في المقررات تقااد 

 حتى للطال  األستاذ من رسالة بإرسا . يمكن

 يصااال حيث الشااابكة على موجودا   يكن لم وإن

 .يريد وقت أي في إلي ا

 :اإللكترونية المقررات أهمية

 من تنبع اإللكتروني المقرر أهمياااة إن

 (2009  تاهر، الغري :)كون 

 المتنوعة، المتعدد  بالوسااااااائ  يعرض

 من العديد الط   ليناقش المباشر وباالتصا 

 .اآلرا 

 على قادرا   التدريس هيئة عضاااااو يجعل

 القرارات وات ااااذ إلكترونياااا   المحتوى تقييم

 .بنائ  طرق في المقرر حو 

 والتعلم المحتوى على الط   في  يركز

 .المحتوى تذكر من بدال   النش ، البن ا 

 على شاااا صااااي طابع إضاااافا  من يْنتُج

 .المعرفة

 وشاااااابكات اآللي الحاساااااا  يساااااات د 

 التعلم لعملية مكمل عنصر بصفت ا المعلومات

 .مكاف   مجرد وليس المعلوماتي واالبتكار

 المعلومات أحدث إلى الط   يوصااااااال

  .التكنولوجيا خ   من المتاحة

 :البحث إجرا ات
 من والت كد البحث، أسااااائلة عن لإلجابة

 اإلجرا ات الباحثتان اتبعتا الفروض صااااااحة

 :التالية

 المقررات إنتاااج م ااارات تحااديااد -أوال

 :يلي كما اإللكترونية

 الااادراساااااااااات على اإلط   خ   من

 مجاااا  في واألدبياااات والبحوث الساااااااااابقاااة

 قائمة إلى التوصاااااال تم اإللكترونية المقررات

ية تاج بم ارات مبدئ ية المقررات إن  اإللكترون

 وتم ،Course Lab برنااامج باااساااااات اادا 

 للتاا كااد المحكمين على الم ااارات هااذ  عرض

 المطلوبة التعدي ت كافة إجرا   م صدق ا من

 إلى المطلوبااة الم ااارات بقااائمااة للوصااااااو 

 .الن ائية صورت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجريبية المعالجة ماد  تصاااااميم - انيا

 التعلم على القاااائم االفتراضااااااي الفصااااااااال)

 :(المتنقل
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 على القائم االفتراضي الفصل تصميم تم

 من العااديااد على اإلط   بعااد المتنقاال التعلم

ماذج  عبد نموذج من ا التعليمي التصااااااميم ن

 محماااد ونموذج ،(2002) الجزار اللطيف

  نموذج ،(2003) خميس عطية

 التصميم مراحل النماذج هذ  وأوضحت

 مراحاال خمس على تشااااااتماال باا ن ااا التعليمي

: وهى البعض بعضااااا ا على ومعتمد  مرتبطة

 نشااارال -والتقويم التطبيق -التصاااميم -التحليل

 النماذج هذ  على اإلط   وبعد واالسااااات دا ،

 الفصااااال لتصاااااميم مناسااااا  نموذج اقتراح تم

 :كالتالي المتنقل التعلم على القائم االفتراضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الدراسة أوال : مرحلة
 التحليل

   المشكلة  تحديد.1
 تحديد األهداف العامة.2
تحليل خصائص .3

 المتعلمين
تحديد المتطلبات .4

 الواجبواالمكانات 
 توافرها

 ثانيا : مرحلة التصميم 
 تصميم األهداف التعليمية -1
لمي ييييارات -2 صيييييييييييييا يييية ا

 التعليمية الفرعية
تحديد عناصييييير المحتو  -3

 التعليمي.
تصييييييييميييييم سييييييييييينييييارييو  -4

المحتو  العلمي بالفصيييل 
االفتراضيييييييي الىييائم عل  

 التعلم المتنىل 

 

  النشرمرحلة رابعا: 

حجز وتحديد مسييييياحة لنشييييير  – 1

الفصل االفتراضي الىائم عل  التعلم 

 التنىل.

عرض ونشر الفصل االفتراضي  -2

 الىائم عل  التعلم المتنىل.

 

  واالنتاج ثالثا : مرحلة التطوير
 . انتاج الوسائط المتعددة-1
 تصييييميم واج ات التفاعل-2

 بالمحتو .
 إنتاج الفصيييل االفتراضييي-3

  التعلم المتنىلالىائم عل  
إنتييياج المحتو  التعليمي -4

الىائم  بالفصل االفتراضي
  عل  التعلم المتنىل

 

 

 مرحلة التطبيق: اخامس

  والتىويم
 .إعداد أدوات التىويم-1
تجريب وتشغيل الفصل -2

 االفتراضي.
 . تطبيق أدوات التىويم-3
رصييد النتائو وتحليل ا -4

  وتفسيرها

التغذية 

 الراجعة 

والتعديل 

 المستمرة

 نموذج مقترح لتصميم فصل افتراضي قائم على التعلم المتنقل
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 على القائم االفتراضاااي الفصااال تصاااميم

 :المتنقل التعلم

 وتصاااميم لبنا  المقترح النموذج يتكون

 :وهى مراحل ستة من االفتراضي الفصل

 وتشااااتمل والتحليل الدراسااااة مرحلة -أ

 :على

 :المشكلة تحديد -1    

 الباحثتان الحظت حيث المشاكلة تحددت

 المقرر انتاج في الط   لدى وعشوائية ت ب 

 إلى الباااحثتااان أرجعتاا  مااا وهااذا اإللكتروني

 التاادرياا  اسااااااتراتيجيااات في قصااااااور وجود

 وانتاج تصاامبم م ارات تنمية في المساات دمة

 تصااااااميم وحااااجاااة اإللكترونياااة، المقررات

 والتعاون المشاركة إلى اإللكترونية المقررات

 التااادريااا  في متااااح غير وهاااذا الط   بين

 المتنقااال التعليم يتيحااا  والاااذي التقليااادي،

 الط   تواصااااااااال من المتعااادد  بتطبيقااااتااا 

 .البعض بعض م مع وتعاون م

 :العامة األهدا  تحديد -2

 للفصاااااااال العااامااة األهاادا  تحااديااد تم

 خ   من المتنقل التعلم على القائم االفتراضي

 لم ارات والتطبيقي النظري الجان  دراسااااااة

 .اإللكترونية المقررات إنتاج

 :المتعلمين خصائ  تحليل -3

 على التعر  هو التحليااال من ال اااد 

 القائم االفتراضااي الفصاال ل م الموج  الط  

 الاادراساااااااات ط   وهم المتنقاال، التعلم على

 تكنولوجيااا ت صاااااا  ال اااص الادبلو  العليااا

نة، 22 عن أعمارهم تزيد حيث التعليم،  ساااااا

 في رغباااة ولااادي م اتزان، مرحلاااة في وهم

 مسااااااتوى أن كمااا والبحااث، الجااديااد معرفااة

 المقررات إنتاااج في ل م الماادخلى الساااااالوك

 العينااة ط   أن كمااا متجااانس، اإللكترونيااة

 شاااااابكااة مع التعاااماال م ااارات لاادي م يتوافر

 التي اإللكترونية األج ز  واسااات دا  االنترنت

 .األندرويد أو ابل بنظا  تعمل

 الواج  واالمكانات المتطلبات تحديد -4

 :توافرها

 ال تمة واالمكانات المتطلبات تحديد تم

 التعلم على القائم االفتراضاااااي الفصااااال إلنتاج

 .وبرامج ومعدات أج ز  من المتنقل

 :العامة التعليمية الم ارات تحليل -5

 الكتاا  على باااإلط   الباااحثتااان قااامتااا

 إنتاااج في والبحوث والاادراسااااااااات والمراجع

 برنااامج باااساااااات اادا  اإللكترونيااة المقررات

Course Lab، البرنامج مع بالتعامل وقامتا 

 م ار  17 الى توصلتا الم ارات تلك وبتحليل

 وهي اإللكترونى المقرر إلنتااااج رئيسااااااياااة

 :كالتالي

 برنامج تثبيت م ار  .1

نامج فتح م اار  .2  على والتعر  البر

 .للبرنامج االفتتاحية الشاشة مكونات

 .جديد مقرر إنشا  م ار  .3

 المقرر داخل صفحات إضافة م ار  .4

 .اإللكتروني

 للموديو  تصااااااميم تحرير م اااار  .5

 .اإللكتروني المقرر داخل

 صاااااافحات داخل ن  تحرير م ار  .6

 .اإللكتروني المقرر

 صااااافحات داخل جدو  إدراج م ار  .7

 .اإللكتروني المقرر

 صااافحات داخل صاااور إدراج م ار  .8

 .اإللكتروني المقرر

 متحركة شااااا صااااايات إدراج م ار  .9

 .اإللكتروني المقرر صفحات داخل

 فيديو ملفات إدراج م ار  .10

 .اإللكتروني المقرر صفحات داخل

 رواباااا  إدراج ماااا ااااار  .11

 .اإللكتروني المقرر صفحات داخل خارجية

 الكاائناات تنساااااايق م اار  .12

 .اإللكتروني المقرر صفحات داخل المدرجة

فة م ار  .13  صااااااوت إضاااااااا

 صاااااافحات داخل الكائنات لعرض مصااااااااح 

 .اإللكتروني المقرر

 ماافااااتاايااح إدراج ماا اااار  .14

 .اإللكتروني المقرر صفحات بين االنتقا 

ميم م اااار  .15  تقويم تصااااااا

 .اإللكتروني للمقرر

 إعااادادات تحرير م اااار  .16

 .اإللكتروني المقرر تشغيل

 ونشاااااااار عاارض ماا اااار  .17

 .اإللكتروني المقرر
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 :التصميم مرحلة - 

مياااة األهااادا  صااااااايااااغاااة -1 ي ل ع ت ل  ا

 :اإلجرائية

 باألهدا  مبدئية قائمة الباحثتان أعدتا 

 أهدا  إلى وتحليل ا تحديدها، الساااابق العامة

 على بعرضاااااا ا وقاما عا ، هد  لكل فرعية

 من االنت ااا  وبعااد المحكمين، من مجموعااة

 قامتا األهدا ، على ال تمة التعدي ت إجرا 

 في التعليمية باألهدا  قائمة بإعداد الباحثتان

 .الن ائية صورت ا

 التعليميااة الم ااارات صااااااياااغااة -2    

 :الفرعية

 رئيساااااية، م مات إلى الم مة تحليل تم

يل وتم ية م ار  كل تحل  م ارات إلى رئيساااااا

 متساالساال أدا  إلى فرعية م ار  وكل فرعية،

 الباحثتان قامتا  م بسيطة، سلوكية خطوات أو

 إلنتاج األساااااااسااااااية بالم ارات قائمة بإعداد

 في الفرعية ومكونات ا اإللكترونية المقررات

 على عرضااا ا ب د  وذلك األولية، صاااورت ا

 في المت صااااااصااااااين المحكمين من مجموعة

 . التعليم، تكنولوجيا مجا 

 التعااادي ت اجرا  من االنت اااا  وبعاااد

 الباحثتان قامتا الم ارات، قائمة على ال تمة

 صااااورت ا في العملية بالم ارات قائمة بإعداد

 .الن ائية

 :التعليمي المحتوى عناصر تحديد -3

 والادراساااااااات الكتا  على اإلط   بعاد

 وتحديد البحث، بموضو  الصلة ذات السابقة

 التي الن ائية صاااورت ا في اإلجرائية األهدا 

 تم ب ، األسااااااااسااااااية العناصاااااار جميع تغطى

 الفصاااااااال محتوى وصااااااياااغااة اساااااات  ص

قائم االفتراضااااااي قل التعلم على ال لذي المتن  ا

 وتم. تحقيق ا على ويعمل األهدا ، هذ  يغطى

 موضو  ولكل موضوعات، أربع إلى تقسيم 

 والمحتوى ب ، ال اصاااااااة اإلجرائية األهدا 

 من مجموعاااة إلى تقساااااايمااا  تم التعليمي

مياااة الموديوالت) الموضاااااااوعاااات ي عل ت ل ( ا

 شااااااكاال في الم تلفااة بااالم ااارات المرتبطااة

 .العامة لألهدا  طبقا رئيسية م ارات

 من مجموعاااة على عرضااااااااا  وتم

 اجرا  وبعاااد ، آرائ م لمعرفاااة المحكمين

 المحكمين، الساااااد  أرا  ضااااو  في التعدي ت

 في العلمي المحتوى باإعاداد البااحثتاان قاامتاا

 عند ب  ل ساااااتعانة تم يدا الن ائية، صاااااورت 

 للفصااال األسااااساااي السااايناريو وتصاااميم بنا 

 .المتنقل التعلم على القائم االفتراضي

 المحتوى سااااااينااااريو تصااااااميم -4    

 التعلم على القائم االفتراضاااي بالفصااال العلمي

 :المتنقل

 تنفياااذ ل طوات سااااااينااااريو إعاااداد تم

 على القائم االفتراضي الفصل محتوى شاشات

 أو إطاااارات عن عباااار  وهو المتنقااال التعلم

 كروكى رساام على تشااتمل شاااشااات أو لوحات

 المقررات إنتاج م ارات وخطوات للشااااشاااة،

 وعرضاااااا ااا، الم ااارات وتتااابع اإللكترونيااة،

 ، متكاملة، ك طة السيناريو هذا يصبح بحيث

صفات أسس مراعا  مع  الفصل تصميم وموا

 .المتنقل التعلم على القائم االفتراضي

 على عرض  تم السيناريو، تصميم وبعد

 في والمت صاااااصاااااين المحكمين من مجموعة

 كل في الرأي إلبدا  التعليم تكنولوجياا مجاا 

 إجرا  وتم الساااااايناااريو، إطااارات من إطااار

 في الساااااايناريو ليصاااااابح المطلوبة التعدي ت

 الفصااااااال إلنتاج" تم يدا الن ائية صااااااورت 

 .المتنقل التعلم على القائم االفتراضي

 :والتطوير اإلنتاج مرحلة -ج

 :المتعدد  الوسائ  إنتاج  .1

 الوسائ  عناصر بتحديد الباحثتان قامتا

 الفصاااااااال محتوى إلنتااااج ال تماااة المتعااادد 

 وهى المتنقاال التعلم على القااائم االفتراضااااااي

 ولقطات الثابتة، والصور المكتوبة، النصوص

 تلك بإنتاج وقامتا الصاااااوت، ومقاطع الفيديو،

 .العناصر

 للفصااااااال التفاعل واج ة تصااااااميم .2

 :االفتراضي

 باااالفصاااااااال تفااااعااال واج اااة تصااااااميم

 بشاااااكل المتنقل التعلم على القائم االفتراضاااااي

 أ ناااا  حير  في الوقو  المتعلم يجنااا  جياااد

 واسااات دا  التعلم، في ويسااااعد  االسااات دا ،

 واج ة أن حيث بكفا  ، االفتراضااااي الفصاااال

 المتعلم على يعرض ماااا كااال هي التفااااعااال

 التفاعل واج ات تصميم تم وقد مع ، ويتفاعل
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 التعلم على القااائم االفتراضااااااي الفصااااااال في

ما المتنقل ناسااااااا  ب  التعليمية األهدا  مع يت

 .التعلم ومتطلبات

 على القائم االفتراضي الفصل إنشا  .3

 :المتنقل التعلم

 أحاااد مع باااالتعااااون البااااحثتاااان قاااامتاااا

 القائم االفتراضااااي الفصاااال بإنتاج المبرمجين

 اسااااااتراتيجيااة خ   من المتنقاال التعلم على

 برنااامج اساااااات اادا  ضاااااامن ااا من مقترحااة

WizIQ في تسااات د  التي البرامج أحد وهو 

 يمكن الجديد والتطبيق افتراضااي، فصاال عمل

ين م ل ع م ل لوصاااااااو  من ا لى ا لفصاااااااو  إ  ا

 ل م تساااااامح التي WizIQ االفتراضااااااياااة

 خ   من كانوا أينما  ط ب م مع باالتصاااااااا 

 .ب م ال اصة اللوحية األج ز 

 حصاااااا  بااث و تسااااااجياال يمكن كمااا

 الدردشااااااة إمكانية توجد كما الحية، الدرو 

 الحي، الباااث أ ناااا  الط   مع النصاااااااياااة

 الصااااااوت باساااااات دا  المباشاااااار والتواصاااااال

 أو لكتابة السبور  أدوات واست دا  والفيديو،

 ملفات أنوا  وتباد  تحميل و شااي  أي رساام

 و والو ائق والصااااور العروض مثل المحتوى

 وملفات اكسل، البيانات وجداو  PDF ملفات

 .المتعدد  الوسائ 

 تطبيق من الجااديااد اإلصااااااادار أن كمااا

WizIQ على اإلط   كااذلااك للمعلمين يتيح 

 المباشاااااار  الفصااااااو  خ   الحضااااااور قائمة

 تصميم تم وقد. الحضور تقارير إلى والوصو 

 المرونة من المزيد المعلمين إلعطا  التطبيق

 في ط ب م مع مسااتمر اتصااا  على البقا  في

 لل واتف المتزايااد االنتشااااااااار مع مكااان، أي

 .اللوحية والحواس  الذكية

 أحد داخل االفتراضي الفصل وضع وتم 

 وهر المصااااااااادر مفتوحاااة التعلم إدار  نظم

 الاامااحااتااوى لااعاارض   Moodle باارناااامااج

 عملية وإدار  الط   وأنشااااااطة واالختبارات

 .التعلم

 للفصااااااااال العلمي المحتوى إنتااااج .4

 :المتنقل التعلم على القائم االفتراضي

 الفصااال داخل العلمي المحتوى إنتاج تم

 وفقا Dream Weaver برنامج باسااات دا 

 إلنتاااج تنميت ااا المطلو  الفرعيااة للم ااارات

 برنااامج باااساااااات اادا  اإللكترونيااة المقررات

Course Lab، تصاااميم معايير مراعا  وتم 

 .المحمولة األج ز  مع يتناس  بما المحتوى

 :النشر مرحلة - د

ت ااااذ تم المرحلاااة هاااذ  في  جميع ا

 االفتراضااي الفصاال إلتاحة ال تمة اإلجرا ات

 األج ز  على وتحميل  االنترنت، شااااابكة على

 أو األبااال بنظاااا  تعمااال التي اإللكترونياااة

 ال طوات المرحلة هذ  وتتضاااااامن األندرويد،

 :التالية

 على للنشاااااار تكفى مساااااااحة توفير .1

  :الشبكة

 الساااتضاااافة 3GB مسااااحة حجز تم   

 وقد خارجى، ساايرفر على االفتراضااي الفصاال

 للدخو  خاص دومين وحجز ب ، التساااجيل تم

 التعلم على القائم االفتراضااااااي الفصاااااال على

 .المتنقل

 :االفتراضي الفصل نشر .2

 متاح ليكون االفتراضي الفصل نشر تم

 مكان وأي وقت أي في علي  للدخو  للط  

 بنظا  تعمل التي اإللكترونية األج ز  على من

 .األندرويد أو ابل

 :البنائى التقويم مرحلة -هـ

 على االفتراضااااااي الفصاااااال رفع بعد .1

 األج ز  على من تشااااااغيل  متابعة تم الموقع،

 األندرويد، أو ابل بنظا  تعمل التي اإللكترونية

قاط على للوقو  ج  قد التي الضااااااعف ن  توا

 .االفتراضي الفصل على الدخو  عند المتعلم

 عن تنج قد قصااااااور أي معالجة تم .2

 البرامج بعض وتحميل االفتراضاااااي، الفصااااال

 .االفتراضي الفصل فاعلية من تزيد التي

 :البحث أدوات إعداد:  الثا

 البحث، أدوات بتصااااااميم الباحثان قامتا

 والتي المحاادد ، األهاادا  تحقيق من للتاا كااد

بل تطبيق ا يتم سااااااو  عد ق  م ارات تعلم وب

 الفصاااال خ   من اإللكترونية المقررات إنتاج

 حيث المتنقل، التعلم على القائم االفتراضااااااي

 :التالية البحث أدوات ببنا  الباحثتان قامتا

 الجان  لقيا  التحصيلى االختبار: أوال  

 :للم ارات المعرفي
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 إعاااداد  في التحصاااااايلى االختباااار مر

 :التالية بالمراحل

بار من ال د  تحديد -1  ي د : االخت

 من البحث عينة مسااااااتوى قيا  إلى االختبار

 ت صاااا  خاص دبلو  العليا الدراسااااات طلبة

 جاااامعاااة التربياااة بكلياااة التعليم تكنولوجياااا

 المرتب  المعرفي الجاااانااا  في المنصااااااور ،

 .اإللكترونية المقررات إنتاج بم ارات

 التي التعليمياااة األهااادا  تحااادياااد -2

 قيااا  إلى االختبااار هااذا ي ااد : يقيساااااا ااا

 الموديوالت تضاااامنت ا التي التعليمية األهدا 

 .األربعة

 اإلط   بعااد: االختبااار نو  تحااديااد -3

 أسالي  تناولت التي والدراسات المراجع على

ت  التقويم فة وأدوا مة بصاااااا بارات عا  واالخت

 الباحثتان وجدتا خاصااة، بصاافة الموضااوعية

 أنوا  أنسااا  هي الموضاااوعية االختبارات أن

 .التحصيلية االختبارات

 :ل ختبار المبدئية الصور  صياغة -4

 إعداد تم: االختبار مفردات صااااااياغة -أ

 المقررات إنتاج لم ارات التحصاااايلى االختبار

 من االختيار أساااااائلة باساااااات دا  اإللكترونية

 وذلك وال ط ، الصااوا  أساائلة وكذلك متعدد،

: وهى وخصااااااائ  مزايا من ب ما يتمتعا لما

 وتتميز للتعليم، البسيطة النواتج بكفا   تقيس

 باإلضافة التصحيح وسرعة األسئلة، بوضوح

 من كبير جز  تغطية فرصاااااااة تتيح أن ا إلى

 حااااطاااا  أبااااو فااااؤاد.)الااااقاااايااااا  مااااجااااا 

 (398،1993وآخرون،

 ذلك ضااااو  في: االختبار بنا  -        

تان قامتا باحث ياغة ال بار مفردات بصاااااا  االخت

 جميع تغطى بحيث الموضاااااوعي التحصااااايلى

 المقررات إنتاااج لم ااارات المعرفيااة الجواناا 

 تم مفرد ( 80) مفرداتا  وبلغات اإللكترونياة،

تالي تصاااااانيف ا  ب ساااااالو  مفرد ( 47: )كال

 باا ساااااالو  مفرد ( 33) وال طاا ، الصااااااوا 

 .متعدد من االختيار

 تم: االختباار تعليماات صاااااايااغاة -ج   

 أن وروعي االختبااار مقاادماة في صااااااياااغت ااا

 ومباشااار  وم تصااار  ودقيقة واضاااحة تكون

 الطال  اساااتجابة على تؤ ر ال حتى ومبساااطة

 للطال  توضاح وأن االختبار، نتائج من وتغير

ية ن  كيف ب  تدوي كل ل جا ية سااااااؤا ، ل  وكيف

 .االختبار من االنت ا  بعد اآلمن ال روج

: التصاااااحيح وطريقة الدرجة تقدير -د  

 مفردات من مفرد  لكااال درجاااة وضااااااع تم

 درجاااات مجمو  كاااان وباااالتاااالي االختباااار

 .(80)التحصيلى االختبار

 ل ختبار المواصاااااافات جدو  إعداد -5

 :التحصيلى

متاااا حثتاااان قاااا لباااا  جااادو  باااإعاااداد ا

 ضااااو  في التحصاااايلى ل ختبار المواصاااافات

 ب ااد  األربعااة، للمودي ت العااامااة األهاادا 

 من هاااد  لكااال األساااااائلاااة عااادد من التحقق

 .تحقيق ا المراد األهدا 

 :التحصيلى ل ختبار الن ائية الصور 

 صاادق لتحديد: االختبار صاادق تحديد -أ

 على بعرضاااااااا  البااااحثتاااان قاااامتاااا االختباااار

 المت صااصااين المحكمين الساااد  من مجموعة

 وطرق والمناهج التعليم، تكنولوجيا مجا  في

 التدريس

ساد  آرا  ضو  وفى  أعيد المحكمين ال

  بااات لحسااااااااا  تم ياادا االختبااار صااااااياااغااة

 .االختبار

 ل ختبااار االسااااااتط عيااة التجربااة - 

 التجربة بإجرا  الباحثتان قامتا: التحصاااااايلى

 تحقيق ب د  وذلك ل ختبار، االسااااااتط عية

 :التالية األهدا 

 على لإلجااابااة ال ت  الزمن تحااديااد -1

 الذي الزمن برصااااااد الباحثتان قامتا: االختبار

 اساااتغرق  إلى والزمن طال  أسااار  اساااتغرق 

 حسااا  للباحثتان أمكن ذلك وعلى طال ، أبط 

  ل ختبار المناس  الزمن

 وصاااااعوبة سااااا ولة درجة حساااااا  -2

 السااا ولة معامل حساااا  تم: االختبار مفردات

 االختبار، مفردات من مفرد  لكل والصااااااعوبة

 الساااااا ولة معام ت أن الباحثتان وجدتا وقد

 ،(0.81 – 0.47) بين تراوحت والصااااااعوبة

 وليسااات السااا ولة شاااديد  ليسااات ف ى وبذلك

 االختبار أسئلة فإن وبالتالى الصعوبة، شديد 

 الساااااا ولااة لمعااام ت مناااساااااابااة بقيم تتمتع

 .والصعوبة
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 لم ارات الط   أدا  م حظة بطاقة -2

 :اإللكترونية المقررات إنتاج

 وفقااا الم حظااة بطاااقااة إعااداد تم        

 :التالية لل طوات

 بطااااقاااة بناااا  من ال اااد  تحااادياااد -1

 قيااا  البطاااقااة هااذ  اساااااات اادفاات: الم حظااة

 ت صاا  ال اص الدبلو  ط   أدا  مسااتوى

 جاااامعاااة التربياااة بكلياااة التعليم تكنولوجياااا

 الامااقااررات إناتااااج لاماا اااارات الاماانصاااااااور 

ية بل اإللكترون عد ق لدخو  وب  الفصااااااال على ا

 .المتنقل التعلم على القائم االفتراضي

 بطاقة تتضمن ا التي األدا ات تحديد -2

 خ   من األدا ات تحااادياااد تم: الم حظاااة

 م ارات لقائمة الن ائية الصور  على االعتماد

 التوصااااال تم التي االلكترونية المقررات إنتاج

 يتفق بشكل البطاقة فقرات صيغت حيث إلي ا،

 يوضاااااح أخر وبشاااااكل وطبيعت ا، أهداف ا مع

 ومكونااات ااا الرئيساااااايااة الم ااار  بين الع قااة

 من تقويم  المراد واألدا  ناحية من الفرعية

 .أخرى ناحية

ظا  وضااااااع -3  قدير ن لدرجات ت  تم: ا

 الم حظااة لبطاااقااة الكمي التقاادير اساااااات اادا 

 مرتفع،)مستويات   ث على البطاقة واشتملت

 .( ضعيف متوس ،

: الم حظااة بطاااقااة تعليمااات إعااداد -4

 إلى الم حظ توجي  على التعليمات اشااااااتملت

 على والتعر  البطااااقاااة، محتوياااات قرا  

 الكمي والتقدير ومسااااااتويات ، األدا  خيارات

 أدا  احتماالت جميع وصاااف مع مساااتوى لكل

 من أي حدوث عند التصااااار  وكيفية الم ار 

 .االحتماالت هذ 

: الم حظة لبطاقة األولية الصاااااور  -5

 بطاقة بنا  من ال د  تحديد من االنت ا  بعد

 إلى الرئيساااااايااة المحاااور وتحلياال الم حظااة

 واألدا ات ل اااا المكوناااة الفرعياااة الم اااارات

 الم حظة بطاقة صااياغة تمت في ا المتضاامنة

( 17) من تكونت والتي األولية، صاااورت ا في

 المتضااامنة األدا ات عدد بلغ أسااااساااية م ار 

 .فرعية م ار ( 280) ب ا

 .الم حظة لبطاقة الن ائية الصور  -6

 من للتحقق: الم حظة بطاقة صااااادق -أ

 في عرضاااااا ااا تم الم حظااة بطاااقااة صااااااادق

 ال برا  من مجموعة على األولية صااااااورت ا

 إلبدا  التعليم تكنولوجيا مجا  في والمحكمين

 المطلوباااة، التعااادي ت إجرا  تم آرائ م،وقاااد

 لبطاقة الن ائي الشاااكل إلى التوصااال تم وبذلك

 .الم حظة

 التحقق تم: الم حظاة بطااقاة  باات - 

 ،%91 ويساااااااوى الم حظة بطاقة  بات من

 درجااة على الم حظااة بطاااقااة أن يعنى وهااذا

 .للقيا  ك دا  صالحة وأن ا الثبات، من عالية

 الن ااائي المنتج جود  تقييم بطاااقااة -3

 :(اإللكترونية المقررات)

 بطاقة إعداد البحث هذا طبيعة تطلبت

 ساايقو  التي اإللكترونية المقررات إنتاج تقييم

 ت صااا  خاص دبلو  العليا الدراساااات ط  

 دراساااااات م بعااد بااإنتاااج ااا التعليم تكنولوجيااا

 :المتنقل التعلم على القائم االفتراضي للفصل

يماااا تي اإلجرا ات يلي ف ل عت اااا ا ب ت  ا

 :كالتالي وهى إلعدادها الباحثة

 است دفت: البطاقة من ال د  تحديد -1

 المقررات إنتاااج جود  قيااا  البطاااقااة هااذ 

 العليا الدراسات ط   سيقو  التي اإللكترونية

 التعليم تكنولوجياااا ت صاااااا  خااااص دبلو 

 االفتراضاااااي للفصااااال دراسااااات م بعد بإنتاج ا

 مااادى لمعرفاااة المتنقااال التعلم على القاااائم

 المقررات إنتاااج لم ااارات الط   اكتسااااااااا 

 .اإللكترونية

: األولية صاااااورت ا في البطاقة بنا  -2

 من علي  تشااااااتمل وما البطاقة محاور حددت

 التربوية األدبيات على اإلط   خ   من بنود

 التي الساااااااابقااة والبحوث واألجنبيااة العربيااة

مت عايير اهت تاج بم ية، المقررات إن  اإللكترون

 .خاصية( 36) من البطاقة وتكونت

 تم: التقييم لعناصاااااار الكمي التقدير -3

ست دا   جود  لتقييم بالدرجات الكمي التقدير ا

 خانتان خصاااصااات وقد اإللكترونية، المقررات

 من األدا  توافر عن تعبران عبااار  كاال أمااا 

م ، يد وتم عد  لدرجة مسااااااتويات   ث تحد

 متوفر وهى الجود  على الحكم عناصر تواجد
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 متوفر متوسااطة، بدرجة متوفر كبير ، بدرجة

 .قليلة بدرجة

 التقييم لبطاقة الن ائية الصور  -4

 للتحقق: البطاقة صاااااادق من التحقق -أ

 مجموعة على عرضااا ا تم البطاقة صااادق من

 مجا  في المت صااصااين المحكمين الساااد  من

 بااإجرا  الباااحثتااان وقااامتااا التعليم تكنولوجيااا

 صورت ا في البطاقة لت رج ال تمة التعدي ت

  .الن ائية

 للتحقق: البطاااقااة  بااات من التحقق - 

 الباحثتان اساااااات دمتا التقييم بطاقة  بات من

 متوس  حسا  وتم الم حظين، اتفاق أسلو 

 يسااااااااااوى الم حظين بين االتفااااق معاااامااال

 جود  تقييم بطاااقااة أن يعنى وهااذا ،3,88%

 .الثبات من عالية درجة على الن ائي المنتج

 :البحث تجربة إجرا : رابعا

 :التالية ال طوات الباحثتان اتبعتا

 اختاااارتاااا: البحاااث عيناااة اختياااار -1

 ال اااص الاادبلو  ط   من عينااة الباااحثتااان

 طال  19 وعددها التعليم تكنولوجيا ت صاا 

 تعمل إلكترونية أج ز  يمتلكون ممن وطالبة،

 .األندرويد أو ابل بنظا 

 اساااااات اادمتااا: التجريبي التصااااااميم -2

 التجريبي التصااااااميم البحث هذا في الباحثتان

 الواحاااد  التجريبياااة المجموعاااة على القاااائم

One Group Pre – Test Post – Test 

Design ألدوات والبعدى القبلي التطبيق مع 

 االفتراضي الفصل فاعلية لقيا  وذلك البحث

 م ااارات تنميااة في المتنقاال التعلم على القااائم

        .اإللكترونية المقررات إنتاج

 باادأ: البحااث ألدوات القبلي التطبيق -3

 :التالي النحو على وذلك التجربة تطبيق

 :بالتجربة وتعريف م الط   إعداد .أ

 الكمبيوتر بمعمل الط   تجميع تم      

 توتيع وتم المنصااااور ، جامعة -التربية بكلية

 القائم االفتراضااي الفصاال على الدخو  بيانات

 طااالاا ، بكاال ال اااصااااااااة المتنقاال التعلم على

 االفتراضااي بالفصاال ال اصااة البرامج وتحميل

 األج ز  على المتنقااال التعلم على القاااائم

 خطوات وتوضااايح ب م، ال اصاااة اإللكترونية

 باساااات دا  االفتراضااااي الفصاااال على الدخو 

 .المحتوى ودراسة المحمولة األج ز 

 :األدوات تطبيق  . 

 االختباااار على باااالااادخو  الط   قاااا 

 على القائم االفتراضي الفصل على التحصيلى

 واتبعوا عليااا ، واإلجااااباااة المتنقااال التعلم

 ل ، المحدد الوقت في ب  ال اصااااااة التعليمات

 بدأتا االختبار على اإلجابة من االنت ا  وبعد

 اسااااات دا  في الط   أدا  بم حظة الباحثتان

 بطاااقااة طريق عن Course Lab برنااامج

 .لذلك الم صصة الم حظة

 القائم االفتراضاااااي الفصااااال تجري  .ج

  :المتنقل التعلم على

 االفتراضااي للفصاال الط   تعريض تم 

 المحتوى لدراسااااااة المتنقل، التعلم على القائم

 المقترحة االساااااتراتيجية اسااااات دا  خ   من

 وتم للط  ، التعليمي المحتوى لتوصاااااايااال

 المحاااضاااااارات إللقااا   ااابتااة مواعيااد تحااديااد

 الفصاااال في وحفظ ا تسااااجيل ا  م المتزامنة،

 وقامتا وقت، أي في إلي ا للرجو  االفتراضاي

 وتفاعل م الط   أنشااااااطة بمتابعة الباحثتان

 التقارير واستعراض االفتراضي، الفصل داخل

 عدد وتحديد طال ، كل بنشااااااااط ال اصاااااااة

 الفصاااااال مع في ا التعامل تم التي الساااااااعات

 .االفتراضي

يق -4 طب ت ل بعااادى ا ل  بعاااد: لألدوات ا

 البحاااث أدوات طبقااات التجرباااة من االنت اااا 

يا، الث ث عد لدخو  تم حيث ب بار على ا  االخت

 الط  ، درجات ورصااااد المعرفي التحصاااايلى

قة تطبيق  م طا ية الم حظة ب عد  لم ارات الب

 برنامج باست دا  اإللكترونية المقررات إنتاج

Course Lab ط  ، على ل يق  م ا طب  ت

لن اااائي المنتج تقييم بطااااقاااة  للااادرو  ا

 كل ورصااااااد الط  ، أنتج ا التي اإللكترونية

 إلجرا  تم يدا خاصاااااة كشاااااو  في الدرجات

 البحث، نتائج وعرض اإلحصااااائية المعالجات

 .وتفسيرها ومناقشت ا،

 :البحث نتائج عرض
: " ونصاااا  األو  للفرض بالنساااابة -1

 مساااااتوى عند إحصاااااائية داللة ذو فرق يوجد

 درجات رت  متوسطي بين( 0.01) داللة
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 بالجان  المرتب  التحصاايل في البعدي والتطبيق القبلي التطبيق في التجريبية المجموعة ط  

 "البعدي التطبيق لصالح اإللكترونية المقررات إنتاج لم ارات المعرفي

 الفروق داللة لتحديد Wilcoxon ويلكوكسن اختبار الباحثتان است دمتا الفرض هذا والختبار

 للمجموعة التحصاااايلى ل ختبار والبعدي القبلي، القياساااايين في الط   درجات رت  متوسااااطي بين

 في كما النتائج وكانت المتنقل التعلم على القائم االفتراضاااي الفصااال خ   من درسااات التي التجريبية

 :اآلتي الجدو 

 للمجموعة والبعدي القبلي القياساااايين بين للفروق اإلحصااااائية وداللت ا(  Z)قيمة(: 1) جدو 

 التحصيلى االختبار في التجريبية

مستوى  (Z)قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب المتغير
 الداللة

 التحصيل
 الدراسي

 السالبة
 الموجبة
 المتساوية

 صفر
19 
 صفر

 صفر
10 

 صفر
190 

 
3.85 

 
0.01 

 

 

 للمجموعة والبعدي القبلي، القيا  بين للفروق دالة ( Z) قيمة أن الساابق الجدو  من يتضاح

 الرت  من أكبر الموجبة الرت  كانت حيث البعدي، القيا  لصااالح التحصاايلى، االختبار في التجريبية

 المجموعة ط   درجات رت  متوسااطي بين إحصااائية داللة ذو فرق وجود إلى يشااير مما السااالبة،

 إلنتاج ال تمة المعرفية الجوان  في التحصيلى االختبار على والبعدي القبلي القياسيين في التجريبية

 الفرض صااااحة قبو  إلى تشااااير النتيجة وهذ  البعدي، القيا  لصااااالح وذلك اإللكترونية، المقررات

 .الدراسة فروض من األو 

 بين( 0.01) مسااااتوى عند إحصااااائية داللة ذو فرق يوجد: " ونصاااا  الثاني للفرض بالنساااابة

 م ارات ألدا  البعدي والتطبيق القبلي التطبيق في التجريبية المجموعة ط   درجات رت  متوسطي

 التطبيق لصاااااااالح اإللكترونية المقررات إنتاج لم ارات األدائي بالجان  ال اصاااااااة الم حظة بطاقة

 "البعدى

 الفروق داللة لتحديد Wilcoxon ويلكوكسن اختبار الباحثتان است دمتا الفرض هذا والختبار

 بطاقة في والبعدي القبلي، القياساااااايين في التجريبية المجموعة ط   درجات رت  متوسااااااطي بين

 :اآلتي الجدو  في كما النتائج وكانت ، الم حظة

 لط   والبعدي القبلي القياسااايين بين الفروق لرت  اإلحصاااائية وداللت ا( Z)قيمة(: 2) جدو 

 الم حظة بطاقة في التجريبية المجموعة

مستوى  (Z)قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب المتغير
 الداللة

بطاقة 
 المالحظة

 السالبة
 الموجبة
 المتساوية

 صفر
19 
 صفر

 صفر
10 

 صفر
190 

 

 
3.82 

 
0.01 

 

 للمجموعة والبعدي القبلي، القيا  بين للفروق دالة Z قيمة أن الساااااابق الجدو  من يتضاااااح

 الرت  من أكبر الموجبة الرت  كانت حيث البعدي، القيا  لصاااااااالح الم حظة بطاقة في التجريبية

 المجموعة ط   درجات رت  متوساااطي بين إحصاااائية داللة ذو فرق وجود إلى يشاااير مما الساااالبة
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 2015الثالث  عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلميسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. 

 المقررات إنتاااج  م ااارات أدا  في الم حظااة لبطاااقااة والبعاادي القبلي، القياااساااااايين في التجريبيااة

اإللكترونية، وذلك لصااااالح القيا  البعدي، وهذ  النتيجة تشااااير إلى قبو  صااااحة الفرض الثاني من 

 .فروض الدراسة

( بين 01,0بالنساااابة للفرض الثالث ونصاااا : "يوجد فرق دا  إحصااااائيا عند مسااااتوى داللة )

قان ط    قة تقيم جود  المنتج الن ائي مسااااااتوى إت طا عدى لب ية في التطبيق الب المجموعة التجريب

 ."(٪85) )المقررات اإللكترونية( وبين مستوى اإلتقان المطلو 

 :للتحقق من صحة هذا الفرض قامتا الباحثتان بما يلي 

 .طال  وطالبة 16٪ من أفراد العينة ويساوى 85حسا  -1

٪ ف على في التطبيق البعدى لبطاقة تقييم جود  85وا على حسااااا  عدد الطلبة الذين حصاااال-2

طال  وطالبة، كما هو موضااااااح في الجدو   18المنتج الن ائي )المقررات اإللكترونية( ويساااااااوى 

 .التالي

( النسااابة المئوية لدرجات الط   الحاصااالين على مساااتوى اإلتقان المطلو  في  3جدو  رقم )

  جود  المنتج الن ائي )المقررات اإللكترونية(التطبيق البعدى لبطاقة تقييم 

 ٪85عدد الحاصلين على  العدد الكلى األداة
 فما فوق 

 الكفاءة النسبة المئوية

تقييم بطاقة 
٪95 18 19 منتج نهائي  

18/16  
 

وللت كد من مدى صحة الفرضية تم حسا  المتوس  الحسابي لط   المجموعة التجريبية في 

بطاقة تقييم جود  المنتج الن ائي، واسااااات دا  اختبار الفرضااااايات حو  النسااااابة التطبيق البعدى في 

للمقارنة بين متوساااا  النساااابة المئوية والمقدار الثابت )حساااان النجار،  (z) المئوية بحسااااا  قيمة

(،  م مقارنة النسبة المحسوبة بالقيمة الحرجة المست رجة من جدو  التوتيع الطبيعي 228، 2005

 .(01,0) ةعند مستوى دالل

 .(6) وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدو  رقم     

( لمقااارنااة مسااااااتوى م ااارات الط   في إنتاااج المقررات z( نتااائج تحلياال)4جاادو  رقم )

 اإللكترونية متمثلة في بطاقة تقييم جود  المنتج الن ائي بالمستوى المطلو 

 الداللة zقيمة   متوسط النسبة األداة
منتج تقييم بطاقة 

 نهائي
 غير دالة 2 0.95

 

ي حظ من الجدو  السااااابق عد  وجود فرق ذو داللة إحصااااائية بين متوساااا  النساااابة المئوية 

لدرجات الط   في بطاقة تقييم المنتج الن ائي )المقررات اإللكترونية( والمسااااااتوى المطلو ، حيث 

الحرجة وبذلك تم قبو  الفرضااااااية الصاااااافرية مما يعنى أن  zالمحسااااااوبة أقل من قيمة  zكانت قيمة 

الفصاااااال االفتراضااااااي القائم على التعلم المتنقل ل  فاعلية في إتقان الط   م ارات إنتاج المقررات 

 اإللكترونية وإنتاج ا بدقة.
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 2015الثالث  عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلميسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. 

 

 تفسير نتائج البحث
من النتائج الساااااابقة يتضاااااح أن  يوجد 

فاعلية للفصل االفتراضي القائم التعلم المتنقل 

في تنمية التحصاااااايل المعرفي لم ارات إنتاج 

المقررات اإللكترونية، وهذا يتفق مع دراساااة 

(، ودراسااااااة ابتسااااااا  2011سااااااحر محمود)

(، 2009(، ودراسة ياسر محمد)2010سعيد)

(. في أن الفصو  2009ودراسة فاطمة رتق)

التفاعل بين االفتراضاااية سااااعدت على تياد  

المعلم والط   وبين الط   وبعض م البعض 

وذلك باسااات دا  خاصاااية الت اط  المباشااار ( 

بالصاااااوت فق  ، أو بالصاااااوت والصاااااور )، 

الت اااطاا  الكتااابي، الساااااابور  اإللكترونيااة ، 

توجي  األساااائلة المكتوبة والتصااااويت علي ا، 

ما يعرضااااااا  المعلم  وتوجي  أوامر المتابعة ل

ة من خ   األنظماااة للط  ، والمشااااااااااركااا

بة (،  قات) بين المعلم والطل والبرامج والتطبي

أن معظم اااا يتفق على فااااعلياااة الفصااااااو  

االفتراضااااااية  في تياد  تحصاااااايل الط   في 

العملياااة التعليمياااة، وأكااادت دراساااااااااة كااال 

(،   Cavanaugh , 2001ماااااااان)

; (، Swan,2001دراساااااااااااااااااااااااااااة)

(، Johnston et al.,2005ودراساااااااااااة)

( أن الفصااااو  2004رك)ودراسااااة أحمد المبا

االفتراضااااااية ت فف كثير من األعبا  اإلدارية 

مما يجعل ا أدا  فاعلة في التعليم خاصااااااة في 

حل المشك ت التعليمية المعاصر  إضافة إلى 

تفاااعاال المتعلمين مع بعضاااااا م البعض ومع 

المعلم ومع المحتوى التعليمي نظرا  لسااااا ولة 

 اسااات دا  الفصاااو  االفتراضاااية، وتغلب ا على

قيود المكان والزمان و توفير مصااااااادر التعلم 

المتنوعة للط   وقد اسااااااتفادا الباحثان من 

الدراسااااات السااااابقة في إ را  اإلطار النظري 

واتفقت العديد  لدراساااااات ما، وبنا  أدوات ما.

من الاادراساااااااات مثاال دراساااااااة باااسااااااوغلو 

 ,Basoglu & Akdemir))وأكاااادمااااياااار

 Koole et)ودراساااة َكو  وآخرين , 2010

al. 2010)  على أن التعلم المتنقااال يعزت

عملية التعلم، ويعمل على تحسااااين ا؛ إضااااافة 

إلى تفااااعااال المتعلمين مع التجرباااة نظرا  

قل،  لة اساااااات دا  أج ز  التعلم المتن لساااااا و

وتغلب اااا على قيود المكاااان والزماااان وتعااادد 

التطبيقااات التي تعماال على توفير مصااااااااادر 

دا الباحثان التعلم المتنوعة للط   وقد اساااتفا

قة في إ را  اإلطار  لدراساااااااات السااااااااب من ا

 .النظري لدراست ما، وبنا  أدوات ما

(، 2013وقد أكدت دراسة ليلى الج ني)

ودراساااااااااة ماااوفاااق الاااحساااااااانااااوي وماااناااى 

 & Lan (، ودراسااااااااااة2013صااااااااااالااااح)

Tsai(2011)(2011، ودراسة سنا  سعيد ،)

( على فاعلية 2010ودراسااة جما  الدهشااان)

لمتنقااال من خ   تقنياااات تطبيقاااات التعلم ا

، Wi-Fi االتصااااااا  ال ساااااالكية باساااااات دا 

ئل  البلوتوث، والمكاالماات ال ااتفياة، الرساااااااا

 ، الرساااائل متعدد  الوساااائ SMSالقصاااير 

MMS    في إرسااا  الملفات وتبادل ا مباشاار

بين المعلم والط  ، ومتابعة المعلم وتواصل  

مع كاال طااالاا  على حااد  أو لمجموعااة من 

واحااد، وتياااد  فاااعليااة هااذ   الط   في آن

التطبيقات في تشاااجيع الط   على التواصااال 

عاون مع بعضاااااا م البعض مما سااااااااعد  والت

الط   في حل المشك ت التي تواج  م أ نا  

 .القيا  بانتاج المقررات اإللكتروينة

هذا وقد أشاااااااارت نتائج البحث الحالي 

إلى وجود فروق دالة إحصااائيا  بين متوسااطي 

ية في رت  درجات ط    المجموعة التجريب

التطبيق القبلي والبعااادى لكااال من االختباااار 

التحصيلى المرتب  بالجان  المعرفي لم ارات 

بطااااقاااة  نياااة، و ترو ك مقررات اإلل ل نتااااج ا إ

الم حظة المرتبطة بالجان  األدائي لم ارات 

إنتااااج المقررات اإللكترونياااة، وبطااااقاااة تقيم 

لكترونية( جود  المنتج الن ائي )المقررات اإل

لصالح التطبيق البعدى، وترجع الباحثتان ذلك 

إلى فاعلية الفصاااو  اإلفتراضاااية القائمة على 

اساااات دا  تطبيقات التعلم المتنقل في توصاااايل 

المحتوى التعليمي للط   وتياد  التواصااااااال 

عل والتشاااااااارك بين الط   في انتااج  والتفاا

 المقررات اإللكترونية.

 ةالتوصيات والبحوث المقترح
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 2015الثالث  عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلميسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. 

 :التوصيات
في ضو  نتائج البحث توصى الباحثتان 

 :باآلتي

مسااااااااااير  االتجااااهاااات الحاااديثاااة  .1

واساااات دا  األسااااالي  الجديد  التي تؤدى إلى 

 .رفع مستوى عمليتي التعليم والتعلم

توجيااا  نظر القاااائمين على إعاااداد  .2

المناهج إلى ضااااارور  االساااااتفاد  من تقنيات 

 .لبالتعلم المتنقالتكنولوجيا الحديثة المرتبطة 

اسااات دا  الفصاااو  االفتراضاااية في  .3

 التعليم بشاااكل أكثر فاعلية ألهميت ا وفاعليت ا

 .في التعليم

االهتماااا  باااالتعلم المتنقااال وتحويااال  .4

المقررات في صور  إلكترونية يمكن دراست ا 

 .من خ   األج ز  ال سلكية

تااادريااا  الط   على التعاااامااال مع  .5

ئات التعلم  ئد  بي فا قل للحصااااااو  على ال المتن

 .القصوى من ا

 :البحوث المقترحة
في ضااااااو  نتائج البحث الحالي تقترح 

 :الباحثتان إجرا  البحوث التالية

فاااعليااة كاال من التعلم التشاااااااااركى  .1

والتعاااوني في بيئااة التعلم المتنقاال في تياااد  

التحصاااااايل وتنمية الم ارات لدى ط   كلية 

 .التربية

التصااااااور المقترح للفصاااااال فاعلية  .2

االفتراضي القائم على التعلم المتنقل في تنمية 

م اااارات أخرى غير التي تنااااول اااا البحاااث 

 .الحالي، ومراحل تعليمية أخرى

ليااا   .3 حو  األساااااااااا حوث  ب جرا   ا

 .المعرفية وع قت ا بالتعلم المتنقل

اجرا  بحوث حو  فاعلية اسااات دا   .4

وتنميااة  التعلم المتنقاال فى تياااد  التحصااااااياال

 الم ارات لدى الط   ذوى صعوبات التعلم.
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 المراجع

 أوال : المراجع والدراسات باللغة العربية :

 
ورقة  (.التعلم الجوا :ر ية جديد  للتعلم باساااات دا  التقنيات ل ساااالكية،2006احمد محمد سااااالم) .1

-25عشااااار للجمعية المصااااارية للمناهج وطرق التدريس ،عمل مقدمة الى المؤتمر العلمي الثامن 

 ، القاهر ،مصر26/7/2006

(. "ا ر التاادريس باااساااااات اادا  الفصااااااو  االفتراضاااااايااة عبر الشاااااابكااة 2004المبااارك)أحمااد  .2

العالمية"االنترنت" على تحصااااايل ط   كلية التربية في تقنيات التعليم واالتصاااااا  بجامعة الملك 

جامعة الملك سااااعود بالمملكة العربية  - . كلية التربيةسااااعود". رسااااالة ماجسااااتير غير منشااااور

 السعودية.

(. " واقع است دا  الفصو  اإلفتراضية في برنامج التعليم عن 2010ابتسا  بنت سعيد القحطانى) .3

رساااااااالة بعد من وج ة نظر أعضاااااااا  هيئة التدريس  بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جد  " 

 كلية التربية المملكة العربية السعودية. -القرىماجستير غير منشور . جامعة أ  

(. أنماط تقديم لغة االشاااااار  عند تصاااااميم المقررات االلكترونية وأ رها 2011أيمن فوتي خطا ) .4

على اكتسااااااا  الت ميذ الصاااااام المفاهيم العلمية الجغرافية واتجاهات م نحو اساااااات دا  المقررات 

(. ابريل الجمعية المصااارية لتكنولوجيا 2(. العدد)21د )االلكترونية، مجلة تكنولوجيا التعليم. المجل

 التعليم، مصر.

متاح على   (.تكنولوجيا التعليم المحمو ...خطو  نحو تعلم افضاااال،2007اماني محمد عبدالعزيز.) .5

amanysm9498.jeeran.com 

 المؤتمر مقد  إلى بحث الناقد، التفكير م ارات تنمية على النقا  التعلم أ ر)2011 ( سااعيد ساانا  .6

 والتعليم عن اإللكتروني للتعليم الوطني المركز بعد، عن والتعليم اإللكتروني للتعليم الثاني الدولي

  / :من استرجع الرياض، بعد،

7. http://www.eli.elc.edu.sa/2011/sites/default/filesslides/%20%

D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8

%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A.pdf 

يو   الموقع دخو  اإللكتروني،تاريخ التعليم وأهدا  وأنوا  تعريف(.   ٢٠٠٩ الشاااا رى) احمد .8

20/1/2015 

9. http://e-learning-ksu,blogspot,com/2009/10/blog-post_27,html 

 م ارات تصااااااميم لتنمية مقترح تدريسااااااي برنامج (. فاعلية2012محمو) محمد آيات .10

 وال يئة هيئة التدريس أعضااااااا  لدى العنكبوتية الشاااااابكة على القائمة اإللكترونية المقررات

 جامعة التربوية، مع د الدراساااات منشاااور ، غير ماجساااتير رساااالة القاهر ، بجامعة المعاونة

 .القاهر 

 

(. المقررات اإللكترونية) تصااااااميم ا، انتاج ا، نشاااااارها، 2009الغري  تاهر إسااااااماعيل) .11

 : القاهر : عالم الكت .1تطبيق ا، تقويم ا(، ط

 م ارات تصاااميم بعض لتنمية اإللكتروني التعلم على قائم برنامج. (2011). أحمد السااايد .12

 غير ماجسااتير الوادي، رسااالة جنو  بجامعة التدريس هيئة أعضااا  لدى اإللكترونية المقررات

 .شمس عين جامعة البنات، كلية منشور ،

 معايير في ضاااو  اإلنترنت عبر اإللكترونية المقررات جود  (. تقويم2009) ساااالم عمر .13

 التربية، بكلية التدريس المناهج وطرق قساام منشااور  غير دكتورا  رسااالة التعليمي، التصااميم

 .القرى أ  جامعة

http://www.eli.elc.edu.sa/2011/sites/default/filesslides/%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A.pdf
http://www.eli.elc.edu.sa/2011/sites/default/filesslides/%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A.pdf
http://www.eli.elc.edu.sa/2011/sites/default/filesslides/%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A.pdf
http://e-learning-ksu,blogspot,com/2009/10/blog-post_27,html
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 2015الثالث  عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلميسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. 

 قساااام تكنولوجيا ط   إكسااااا  في كمبيوتري برنامج أ ر (.2009محمد) ضاااااحي محمد .14

 غير ماجسااتير رسااالة المقررات اإللكترونية، وإنتاج لتصااميم األساااسااية الم ارات بعض التعليم

 .القاهر  التربوية، جامعة الدراسات مع د :القاهر  منشور ،

 .العربي دار الفكر :القاهر  األولى، الطبعة اإللكتروني، التعلم (. تكنولوجيا2008) جاد نبيل .15

 التعليم عشااار، مناهج الثالث العلمي المؤتمر ، اإللكتروني المقرر (.2001) الجر  ريما .16

 المجلد التدريس، وطرق للمناهج المصاارية  الجمعية معاصاار ،ال والتكنولوجية المعرفية والثور 

 يوليو. 25-24 القاهر  األو ،

 (. التعريف باالنترنت والوساااااااائل اإللكترونية الم تلفة 2001جما  محمد قاساااااام البات) .17

ية التعليمية في عصاااااار  ية التعليمية وتكنولوجيا التعليم. مؤتمر العمل مات ا في العمل واساااااات دا

ناااااابااااالاااااس. ماااااتاااااوفااااار عااااالاااااى  -االناااااتااااارنااااات جااااااماااااعاااااة الاااااناااااجااااااح الاااااوطاااااناااااياااااة

(http://www.najah.edu/arabic/conferences/IT/Main.htm) 

(. الوسااائل التعليمية ومسااتجدات تكنولوجيا التعليم، 2000جما  بن عبد العزيز الشاارهان) .18

 الرياض، مكتبة الملك ف د الوطنية.

ليم والتدري  في التع  Mobile Phoneاساات دا  ال اتف المحمو  (.2010جما  علي الدهشااان) -

لماااذا؟ وفي ماااذا؟ وكيف؟. الناادو  األولى في تطبيقااات تقنيااة المعلومااات واالتصاااااااا  في التعليم 

 جامعة الملك سعود.  -أبريل كلية التربية 29إلى  27والتدري  في الفتر  من 

المعلمين  الط   الكساااااا  متعدد  وساااااائ  برنامج .فاعلية)  ٢٠٠٥ ( بديع عماد كامل .19

منشاااور ،جامعة   -غير ماجساااتير االلكترونية،رساااالة الفصاااو  اسااات دا  م ارات التربية بكليات

 .العربية مصر المنوفية،السادات،جم ورية

ست دا  أ ر  (. مقارن  ٢٠٠٥ مسند القب ت) ناجي .20 الفردي  بالتعليم االفتراضية الفصو  ا

 ساالطنة عمان في االنجليزي اللغة لم ارات اإلعدادي الثالث الصااف طلب  تحصاايل في بالحاسااو 

 مؤتة،الكرك،المملكة األردنية جامعة ، منشااااااور  غير ماجسااااااتير نحوها،رسااااااالة واتجاهات م

 .ال اشمية

(. " فااااعلياااة برناااامج الكتروني مقترح بااااساااااات ااادا  نظاااا  2008عباااد الراتق م تاااار) .21

في تنمية الثقة في التعليم اإللكتروني واالتصاااا  التفاعلي وتحصااايل الط   في  (moodle)مود 

 .180-112, ص85مقرر تدريس العلو  الشرعية". مجلة القرا   والمعرفة, العدد 

(. " فااعلياة برناامج تادريبي مقترح في تنمياة بعض 2009محماد البااتع؛ حساااااان البااتع) .22

"  لدى ط   الدبلو  Moodle  منظومة "موود  م ارات إدار  المحتوى اإللكتروني باساااااات دا

 .3  -19مج  -جامعة اإلسكندرية -الم نية واتجاهات م نحوها". مجلة كلية التربية

 (. "أ ر التدريس باسااات دا  الفصاااو  اإللكترونية  بالصاااور الث ث2009ياسااار بن محمد) .23

في ماد  الرياضااايات".  تكاملي( على تحصااايل ت ميذ الصاااف ال امس االبتدائي -تعاوني -)تفاعلي

 كلية التربية. -رسالة ماجستير غير منشور . جامعة أ  القرى

(. " أ ر توظيف الصاافو  االفتراضااية في اكتسااا  مفاهيم 2011سااحر محمود عبد الفتاح) .24

الفق  االس مي لدى طالبات الدبلو  المتوس  واتجاهات م نحوها". رسالة ماجستير غير منشور . 

 كلية التربية. -بغز  الجامعة اإلس مية

في اكتساااا  م ارات التصاااميم  Moodle(. " فاعلية برنامج 2009محمد إساااماعيل نافع) .25

   ي األبعاد لدى طلبة تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسااا مية". رساااالة ماجساااتير غير منشاااور . 

 فلسطين.–غز   -الجامعة اإلس مية

على معتقدات الكفا   الذاتية واألدا   (. " أ ر الفصااو  االفتراضااية2009فاطمة مصااطفى) .26

 .257-212, ص 90التدريسي لمعلمي العلو  قبل ال دمة". مجلة القرا   والمعرفة, العدد 

http://www.najah.edu/arabic/conferences/IT/Main.htm
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(." فاعلية التعلم المتنقل عبر الرساااااائل القصاااااير  في تدريس بعض 2013ليلي الج نمى) .27

ؤتمر الدولي الثالث للتعلم مفاهيم التعليم االلكتروني وموضااااوعات  لطالبات دراسااااات الطفولة. الم

 اإللكتروني والتعليم عن بعد .الرياض.

(. أ ر اسااااات دا  تقنية البلوتوث في ال اتف النقا  في 2013موفق عبد العزيز ومنى هادي) .28

 (.4)24تحصيل الطلبة واستبقائ م للمعلومات، مجلة كلية التربية للبنات، المجلد 

 اإللكترونية المقررات تصاااميم م ارات لتنمية قائم مقترح (. برنامج2013عبد هللا عطية) .29

بغز . رساااالة ماجساااتير. كلية التربية  األقصاااى بجامعة التعليم طالبات تكنولوجيا عبر الوي  لدى

 الجامعة اإلس مية بغز .

 في ضاااو  التعليم تكنولوجيا في إلكتروني مقرر ونشااار تصاااميم ( 2008 ) حسااان حنان .30

 رسالة التربية، كلية لدى ط   واألدائية المعرفية الجوان  لتنمية اإللكتروني التعلم جود  معايير

 .التعليم تكنولوجيا قسم .التربية كلية المنصور ، جامعة .منشور  دكتورا 

 

  .دار الصميعي :التفاعلية، الرياض التعليم تكنولوجيا ( وسائل ٢٠٠٩ ) الس   عبد مندور .31

 الدرو  الطلبة لتقويم االفتراضية الفصو  است دا  تجربة  (. تقييم ٢٠٠٩ ( ناجي تهير .32

الواحد والعشااارين،  القرن في التعليمية العملية في للمشاااارآ  مقدمة عمل العامة، ورقة الثانوية

 الوطني للتعليم المركز موقع من فلسااااااطين،:، نابلس الوطنية النجاح ،جامعة وتحديات واقع

 5 الساااعة ٢٥/1/2015 الموافق الث  ا  و ي الموقع دخو  تاريخ بعد، عن والتعليم اإللكتروني

 :           الااااااتااااااالااااااي الااااااراباااااا  عاااااالااااااى مااااااتااااااوفاااااار  مسااااااااااااا   

http://www,elc,edu,sa/vb/showthread,php?p=7943 

 

واألدا   الذاتية الكفا   معتقدات على االفتراضية الفصو   (. أ ر ٢٠٠٨ مصطفى) فاطمة .33

 طنطا، جم ورية التربية، جامعة منشاااور، كلية غير ال دمة، بحث قبل العلو  لمعلمي التدريساااي

 .العربية مصر

 بن سعود محمد اإلما  جامعة موقع ،من االفتراضية . الفصو  )  ٢٠٠٩ ( محمد بن احمد .34

 :التالي الراب  على متوفر  22/1/2015 الموقع دخو  اإلس مية، تاريخ

http://faculty,imamu,edu,sa/css/amalhussein/Pages/1a1a14c6-7052-

4a73-8c9b-6cd96e679767,aspx   

 

 :والتطبيق،الرياض اإللكتروني األسس  (.التعليم ٢٠٠٥ الموسى،وأحمد المبارك) هللا عبد .35

 .الحميضي مطابع

يا المف و  اإللكتروني  (. التعليم ٢٠٠٥ تيتون) حساااااان .36 والتقييم،  والتطبيق والقضاااااااا

 . للتربية الصولتية دار :الرياض

التعليم  خدمة في الحديثة والتطويرات  (. االتجاهات ٢٠٠٣ ( سااااليمان ال ليفة بنت هند .37

 لندو  مدرساااة مقدمة عمل بعد، ورقة عن للتعليم األربع النماذج بين مقارنة دراساااة اإللكتروني

 على متوفر  20/1/2015 يو  الموقع دخو  سااااعود، تاريخ الملك جامعة موقع المسااااتقبل، من

  http://wwww,ksu,edu,sa/seminars/futureschool/index2,htm:  التالي الراب 

38. American Society for Training & Development (2009). E-Learning 

Glossary ,Retrieved September 25, 2009, from 

http://www.astd.org/lc/glossary.htm 

 

 

http://www,elc,edu,sa/vb/showthread,php?p=7943
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 مراجع ودراسات باللغة االجنبية : انيا : 
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