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 م20/11/2019قبلت للنرش يف    م1/10/2019قدمت للنرش يف 

هتدف الدراسة احلالية إىل ووضع معايري أساسية لبناء بيئات التعلم النقال لذوي  خص:لامل

حيث اقترصت الدراسة احلالية عىل حتديد معايري االحتياجات اخلاصة من التالميذ الصّم، 

التعلم النقال باستخدام األدوات الرقمية احلديثة املحمولة مستخدمة املنهج الوصفي التحلييل 

( عضو هيئة تدريس 82وأعدت استبانة لتحديد ذلك، وطبقت عىل عينة الدراسة  املكونة من )

ختصص )تقنيات التعليم، الرتبية اخلاصة، علم  بجامعات حملية وعربية خمتلفة من كليات الرتبية

% 85النفس(، وخرجت الدراسة بحصول مجيع املعايري املقرتحة عىل نسبة أمهية وموافقة فوق 

ماعد ثالث معايري يف املحور الرابع الشبكة املتنقلة، وبعد استبعاد هذه املعايري التي كان الوزن 

ث كنسبة لقبول املعيار، توصلت الدراسة احلالية % والتي وضعها الباح85النسبي هلا أقل من 

( 4( معيار موزعة عىل )98مكونة من ) معايري بناء بيئات التعلم النقال للتالميذ الصم  إىل قائمة 

حماور رئيسة. وبناء عىل النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أمهها رضورة توجه 

لنقال توظيفاً تكاملياً مع بيئة التعلم التقليدي وبيئات وزارة التعليم نحو توظيف منظومة التعلم ا

التعلم اإللكرتوين األخرى، واالعتامد عىل قائمة معايري بناء بيئات التعلم النقال للتالميذ الصّم 

التي توصلت إليها الدراسة احلالية، بحيث تكون نموذج إرشادي من ِقبل املؤسسات التعليمية 

 عة هذه القائمة سنويًا جلعلها مواكبة للتطور التكنولوجي يف املجال.املختلفة، والعمل عىل مراج

 .رتبية اخلاصة، التعلم اإللكرتوين: تكنولوجيا التعليم، الالكلامت املفتاحية
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Abstract: The present study aims to set essential standards for building mobile 

learning environments for people with special needs of deaf pupils. It was 

limited to Define mobile learning standards by using modern portable digital 

tools. This study used the analytical descriptive methodology, prepared a 

questionnaire to achieve the study goal, and applied to the study sample of (82) 

faculties members at different local and Arab universities from colleges of 

education specializing in (Educational Technology, Special Education, and 

Psychology). All the proposed standards obtained an 85% and above of 

importance and approval, except three standards in the fourth axis of the mobile 

web. This excluded these standards that gain less than 85% of importance, 

which set by the researcher as a percentage of acceptance of the criterion. Then 

the study came out a list of standards for building mobile learning environments 

for deaf students consisting of (98) standards distributed on (4) main axes. 

based on the results, the study came out with some recommendations, such as: 

The Ministry of Education should integrate the use of the mobile learning 

system with the traditional learning environment and other e-learning 

environments, and rely on the list of standards for building mobile learning 

environments for the deaf pupils, so to become an indicative model for 

Different educational institutions, and to review this list annually to keep it up 

to date with technological development in the field. 

Key Words: Educational Technology, special Education, E- Learning 
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Summary: 

The present study aims to set essential standards for building mobile 

learning environments for people with special needs of deaf pupils, so it could 

be developed based on a scientific basis which is appropriate with the 

importance of the role of these environments, and also to become an educational 

entity to overcome the difficulties that faced Traditional learning environments, 

taking advantage of the possibilities of these modern educational environments 

to the optimum, and accepts the continuous updates in this area, as of the 

importance of this study through highlighting one of the innovations of modern 

technology in the field of learning environments which is mobile learning for 

Deaf students, by setting standards for mobile learning environments for this 

group of people with special needs. 

Study Problem and Questions: 

The study tried to answer the main question which is: What are the 

standards for building mobile learning environments for deaf students? 

The main question has a group of sub questions: 

1. What are the delivery tools standards for building mobile learning 

environments for deaf students? 

2. What are the support standards for accessible web delivery to 

build mobile learning environments for deaf students? 

3. What are the content development standards for building mobile learning 

environments for deaf students? 

4. What are the mobile web standards for building mobile learning 

environments for deaf studenta? 
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Study limitations: 

The present study was limited to the study of mobile learning by using 

modern portable digital tools such as: Mobile Phones (PDAs) Personal Digital 

Assistants, Personal Digital Media Players e.g. I-pods, MP3 Players and 

smartphones. Whereas these digital tools can be used and transfer with 

anywhere easily. This study did focus on teaching and learning process for 

people with special needs such as students deaf by using these digital means 

only without addressing the operations of entertainment or communication or 

other services that can be provided by these Digital means with different 

categories. 

The study is limited to the following: 

1. Spatial limitations: Faculty of Education  - local and Arab Universities. 

2. Time limitations: the second semester of the academic year 1440-1439 

H/ 2019-2018 M 

3. Human limitations: a representative sample of faculty members (82) from 

the faculties of Education in Educational Technology, Special Education, 

Psychology). 

Study Procedures: 

1. Analytical study of the literature and research in the field of e-learning 

to benefit from them in all steps of the study. 

2. Preparing a preliminary draft of standards questionnaire for 

building mobile learning environments for deaf students. 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.5
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3. Presenting the questionnaire in its preliminary form to the specialized 

referees and professors to view and express their opinions: whether by 

amendment, deletion or addition. 

4. Revising the questionnaire according to the referees and professors to 

reach standards for building mobile learning environments for deaf 

students in its final form. 

5. Conducting pilot study of the questionnaire to judge the extent of its 

consistency and clarity in terms of language, appropriate and correct 

formation linguistically in terms of suitability for the target group. 

6. Selecting Study sample. 

7. Applying the questionnaire standards for building mobile learning 

environments for deaf students on the study sample. 

8. Collecting data, analyzing them statistically, reaching, interpreting and 

discussing results. 

9. Providing recommendations and suggest some future research in the 

light of the results of the study. 

Study Methodology: 

The present study used the descriptive analytical approach to determine 

the criteria for building mobile learning environments for deaf students and 

prepared a questionnaire to measure this, and applied to the study sample. 

Study Population and Sample: 

The study community consisted of faculty members from colleges 

of education: specializing in Educational Technology, Special Education, 

Psychology. It has been chosen a representative sample of the study 
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population. They were (82) faculties members of different local and Arab 

universities. 

Statistical Methods: 

It used a number of statistical methods that helped it to draw its results, 

including: 

- Pearson correlation coefficient, to ensure the apparent honesty of the study 

tool. 

- Alpha-Cronbach stability coefficient to ensure the stability of the study 

instrument. 

- Mean and relative weight to know the degree of sample trends. 

Study tool: 

The study used the questionnaire designed by the researcher as a study 

tool to determine the standards of building mobile learning environments for 

deaf students whereas the questionnaire consisted of four main axes from 

which sub-axes emerge and then the validity and reliability of the tool was 

confirmed, so it can be ready for applying in the study. 

Main results of the study: 

After the distribution of the standards for revision among the specialists 

from colleges of education: specializing in Educational Technology, Special 

Education, Psychology (from local and regional universities) the mean, 

standard deviation and the relative weight of each criterion were calculated and 

the phrases in each part or sub-axis were arranged according to their relative 

weight and average. the most important results about the proposed standards by 

the researcher and revised by number of referees (82) of 
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specialist faculty members all standards obtained the importance and approval 

rate above 85%, except fourth Axis: Mobile Web standard, for three 

standards: " Using alternative suitable location to provide the scheduled content 

so that it fits for display through the delivery tools”: the standard relative 

weight 84.6%. The standard " avoiding the use of tables in layout its pages  " by 

79.7%. Finally, the standard " avoiding the use tables inside pages by 

the approval of  " 76.4%. After excluding these standards for which the relative 

weight was less than 85%. the set by the researcher as acceptance standards. 

The current research came out with a list of standards for building learning 

environments mobile for deaf students consisting of (98) Standards distributed 

to 4 Main axes: the first: Delivery Platforms; second: Mobile Web 

Default Delivery Context; third: Mobile Content Development; Fourth: 

Mobile Web. 

Study Recommendations: 

The research came out with a set of recommendations, the most 

important are: 

1. Mobile learning is the natural extension of e-learning. Therefore, 

the Ministry of Education must move towards the integrating of 

mobile learning system with the traditional learning 

environment and other e-learning environments. 

2. Rely on the current list of standards of building mobile learning 

environments for pupils deaf, so to become indicative model for 

different educational institutions. 
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3. Accelerate the construction of digital object repositories as a 

requirement for mobile learning. 

4. The need to hold training courses for pupils and teachers to raise 

awareness of what can mobile learning offer. 

5. Reviewing the current standards list of building mobile learning 

environments for deaf students annually to update them according 

to the technology evolution in the field 

6. Conducting further studies and research to ensure the effectiveness and 

efficiency of standards and their impact on the achievement of deaf 

students. 
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 مقدمة:

متيز العرص احلديث بالتغري رسيع واملتالحق؛ حيث دخلت التكنولوجيا يف كل جماالت 

احلياة، ومن أهم هذه املجاالت جمال التعليم والتعلم، وهذا أدى إىل ظهور نمط جديـد للتعليم 

مان.  بدأ التعليم يف أي مكان ويف أي ز هذا املفهوم عىل م وهو التعلم اإللكرتوين، حيث متيز 

ا املفهوم يف اكتشاف آفاق جديدة تتيح االستفادة من تلـــك الفـــرا اهلامـــة يف وساعد هذ

التعلــــيم، وكلام زاد التطور يف جمال االتصــاالت وال؛جميات؛ كان له تاثري باإلىلاه عىل هذا 

النمط التعليم، بل وســاعد أيضــًا عىل ظهور أنامل تعليمية خمتلفة من التعلم اإللكرتوين مثل 

ــتخدام اهلواتف التعلم النقا ــبحت ظاهرة اس ــطة اهلواتف واألجهزة اللوحية، بل  أص ل بواس

ــع  ــفة التعليم عن بعد، والتي توس واألجهزة اللوحية يف العملية التعليمية ترمجة عملية لفلس

قاعدة املـشاركة بني الطاله يف العملية التعلمية، وتطبيق مبدأ االقتصاد يف التعليم باملقارنة مع 

التقليدية، االمر الذي يـــسهم يف ترســـيه مفهـــوم التعلم الفردي وديمقراطية نظم التعليم 

 (.2008التعليم وجعله اكثر ابداعا )فتح الـلـه، 

ــباه التي أدت إىل ظهور مفهوم أنظمة التعلم النقال   Mobile Learningومن األس

Systemsـشار املعر ـة ، التطور احلادث يف تقنيات االتصاالت واملعلومات وانت ـة اإللكرتوني ف

بـــني الطـــاله، حيـــث اســـتثمرت إمكانـــات تقنيـــات االتـــصاالت الالســـلكية احلديثة 

ويعد مفهوم التعلم النقال من أكثر املفاهيم احلديثـــة التـــي ظهـــرت  ( ،2008)الدهشان ، 

ــة املحمولة لصغر حجمها، حيث يتم  ــة النقالـ ــائل التقنيـ ــشار وسـ ــؤخرًا، وكنتيجة النتـ مـ

ـلكية  لتوصيل املعلومة خارج ال ـصاالت الالس ـاجهزة االت ـوفرة ب رتكيز استخدام التقنية املت

بالعملية التعليمية ، حيث  ــلوه املتغريات احلادثة  ية، ومالئمة هذا األس ــ القاعات الدراس

ـة  ـ ـساعدات الرقمي ـ ـة PDAاستخدام األجهزة النقالة كامل ـ ــف املحمول  Mobile، واهلوات

Phones واهلواتــــــف الذكيــــــة ،Smart Phone ويشرتل يف هذه األجهزة أن تكون مزودة ،
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ـادل املعلومات  ـسهل تب ـواء لي ـد س ـىل ح بتقنيات االتصال املختلفة الالسلكية والسلكية ع

 (. 129: 2013بني التالميذ  فيام بينهم من جهة، وبني التالميذ  واملعلم من جهة أخرى)حممد، 

 :الدراسة مشكلة

صبحت بيئات التعلم النقال من التكنولوجيات احلديثة التي دخلت يف عملية التعليم  أ

والتعلم وخاصة عملية التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة من التالميذ الصّم؛ ملا هلا من قدرة 

ــائل واإلمكانيات احلديثة املتوفرة  ــافة إا الوس عىل حتقيق عديد من األهداف التعليمية باإلض

ضل هلذه ال صيل املعلومات واملعرفة بطريقة أف ساعدة وقادرة عىل تو تكنولوجيا والتي تعت؛ م

سية لبناء  سا ضع معايري أ سات، وو صبحت احلاجة إىل إجراء درا هلذه الفئة من التالميذ، لذا أ

بيئات التعلم النقال لذوي االحتياجات اخلاصــة من التالميذ الصــّم عملية مهمة؛ وقد الح  

ــار ــل ع؛ مكاملات  الباحث انتش ــّم للتواص ــتخدام اهلواتف الذكية من قبل التالميذ الص اس

ــم عىل اهلاتف الذكي اعتامد أســـات، وحتن يمكن تطوير هذا  الفيديو، مما جعل اعتامد الص

االســتخدام عىل أســس علمية بام يتناســمه مع أمهية الدور الذي يلزم أن تقوم به هذه البيئات، 

ــبح تكون كيانًا تعليم ــعوبات التي تواجه بيئات لكي تص يًا يمكن من خالله التغلمه عىل الص

ــتفادة من إمكانيات هذه البيئات التعليمية احلديثة  التعلم التقليدية، ولكي نتمكن من  االس

ــة احلالية يف  ــتمرة يف هذا املجال، نبعت مشــكلة الدراس بالقدر األمثل، وتقبل التحديثات املس

 السؤال الرئييس اآليت:

؟ ما معايري  بناء بيئات التعلم النقال للتالميذ الصم 

 ويتفرع من مشكلة الدراسة جمموعة من األسئلة كاآليت:

 ما هي معايري أدوات التسليم لبناء بيئات التعلم النقال للتالميذ الصّم؟ .1

ما هي معايري دعم تسليم الويمه سهل الوصول لبناء بيئات التعلم النقال للتالميذ  .2

 الصّم؟
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 تطوير املحتوى لبناء بيئات التعلم النقال للتالميذ الصّم؟ما هي معايري  .3

 ما هي معايري الويمه النقال لبناء بيئات التعلم النقال للتالميذ الصّم؟ .4

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إىل التعرف عىل: 

 معايري أدوات التسليم لبناء بيئات التعلم النقال للتالميذ الصمّ  .1

 معايري دعم تسليم الويمه سهل الوصول لبناء بيئات التعلم النقال للتالميذ الصّم.  .2

 معايري تطوير املحتوى لبناء بيئات التعلم النقال للتالميذ الصمّ  .3

 .معايري الويمه النقال لبناء بيئات التعلم النقال للتالميذ الصمّ  .4

 أمهية الدراسة:

الضــوء عىل أحد املســتحدثات التكنولوجيا تنبع أمهية هذا الدراســة من خالل إلقائها 

احلديثة يف جمال بيئات التعلم وهو التعلم النقال للتالميذ الصّم، من خالل وضع معايري لبيئات 

التعلم النقال هلذه الفئة من ذوي االحتياجات اخلاصة. لذا فمن املتوقع أن تفيد الدراسة احلالية 

وين اخلاصــة بالصــّم بشــكل عام، وبيئات التعلم يف تســليط الضــوء عىل بيئات التعلم اإللكرت

النقال هلذه الفئة من التالميذ من حيث املفهوم واألدوات الفوائد الرتبوية، وأمهية وضع معايري 

صم حتن يمكن تطويرها  صة من ال صة بفئة التالميذ من ذوي االحتياجات اخلا هلذه البيئة اخلا

لذي يلزم أن تقوم به هذه البيئة اجلديدة يف عملية عىل أسس علمية بام يتناسمه مع أمهية الدور ا

 التعليم والتعلم.

 حدود الدراسة:

سة  سة احلالية عىل درا ستخدام األدوات الرقمية معايري اقترصت الدرا التعلم النقال با

ــاعدات الشــخصــية Mobile Phonesاحلديثة املحمولة مثل: اهلواتف النقالة   PDAs، واملس

Personal Digital Assistants ومشــغالت الوســائط الرقمية ،Personal Digital Media 
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Players Eg I-pods, MP3 Players واهلواتف الذكية ،Smart Phones شرتك هذه ، حيث ت

ــهولة وييــ، حيث تم  ــتخدامها والتنقل  ا يف أي مكان بس األدوات الرقمية يف أنه يمكن اس

ستخدام الرتكيز عىل عملية التعليم والتعلم لذوي االحت صّم با صة من التالميذ ال ياجات اخلا

هذه الوســائل الرقمية فقط دون التطرق لعمليات الرتفيه أو االتصــال أو اخلدمات األخرى 

 التي يمكن أن تقدمها هذه الوسائل الرقمية باختالف تصنيفاهتا.

 وتقترص الدراسة عىل ما ييل:

 لعربية.اجلامعات املحلية وا-احلدود املكانية: كلية الرتبية  .1

-2019ه املوافق 1439-1440احلدود الزمانية: الفصل الدرات الثاين للعام اجلامعي  .2

 م 2018

احلدود البرشية: عينة ممثلة من أعضاء هيئة التدريس من كليات الرتبية ختصص تقنيات  .3

 ( عضو هيئة تدريس.82التعليم، الرتبية اخلاصة، علم النفس بلغ عددهم )

 مصطلحات الدراسة:

 Standardsاملعايري: 

هنا:  Jeanne, H (1996: 42) عرف هجتون با عايري  ــوا املع؛ة عن "امل لك النص ت

سية واملكونة ألي  ستوى النوعي الذي ىلمه أن يكون ماثاًل بوضوح يف مجيع اجلوانمه األسا امل

ية، برنامج تعليمي، وهذه اجلوانمه تشــمل: الفلســفة التي ينطلق منها ال؛نامج، واهليئة التعليم

 . "والطاله، واإلدارة، واملصادر التعليمية، والكفايات املهنية للمعلم 

بنود أو عبارات تصف أو حتكم عملية تصميم بيئات التعلم "ويتم تعريفها إجرائيًا 

 ."النقال للتالميذ الصم بام يضمن توافقها مع الغرض املخولة إليه
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 Mobile Learningالتعلم النقال: 

ستخدام األجهزة الرقمية "( بانه 158 :2011)عرفه احللفاوي  التعلم الذي يعتمد عىل ا

املحمولة يدويا والتـــي يمكـــن أن تتـــصل بالـــشبكات السلكيا؛  دف ممارسة بع  أنشطة 

 ."التعلم بغ  النظر عن الزمان واملكان

 اإللكرتوين التعلم أنامل من نمط" –( بانه 287: 2017) موعبد العليوعرفه الدريويش 

ــتخدام إىل يدعو يم نوع جديد من التعلم املرن ويالئم لتقد املحمولة واألجهزة الوســائل اس

 ."املستجدات التكنولوجية الراهنة

 :   Deaf studentsالتالميذ الصم 

صّم إجرائيًا باهنم  صل إىل "يعرف الباحث التالميذ ال سمعي ي أفراد يعانون من فقدان 

من خالل جهاز السمع وحده  فهم اللغةمـــن  مدون متكنـــهديسبل(، مما حيـــول  70أكثر من )

 ."سمعية أو بدوهناأجهزة سواء باستخدام 

 اإلطار النظري:

 :Mobil Learningالتعلم النقال أوالً: 

صطلحات التي ظهرت حديثًا وحتديدا يف بداية القرن احلادي  يعت؛ التعلم النقال من امل

ــ ــتخدام مص ــين يف الدول الغربية اس طلح جديد يف جمال التعليم أطلق عليه باللغة والعرش

ية   ثل  m-Learningأو  Mobile Learningاإلنجليز عديد من املرتادفات م بال يه  ويشـــار إل

قال  -التعلم اجلوال  التعلم عن طريق األجهزة  -التعلم اجلوال -التعلم املتحرك -التعلم الن

س ستخدم الباحث كلمة التعلم النقال ون سميات أن التعلم املتحركة حيث ا تنج من كل هذه امل

ــتخدام األجهزة النقال يف عمليه التعلم وله  اجلوال هو ذلك النمط التعليمي إىل يعتمد عىل اس

 -الكثري من التعريفات منها:
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ــتخدام األجهزة  ( بانهGray Harriman,2004 :12حيث عرفها هاريامن ) التعلم باس

عد الرقمي  ثل أجهزة املســـا لة م لة وأجهزة الكمبيوتر املحمو ــ واهلواتف املحمو ــخو الش

ستخدامها يف العديد  املحمولة وغريها من األجهزة املحمولة وتكنولوجيا املعلومات التي يتم ا

ذلك النوع من التعلم الذي "( بانه 2008من عمليات التعليم والتعلم النقال كام عرفتها أمني )

باليد والتي من يمكن أن حيدث نتيجة االعتامد عىل بع  األدو ات الرقمية التي يمكن محلها 

يات التعلم هلا يتم االطالع عىل حمتو له )مخيس، "خال ناو ته 2011:149وت يا ( من خالل عمل

عملية توصيل املحتوى اإللكرتوين، ودعم املتعلم، وإدارة التعلم والتفاعالت "حيث عرفه بانه 

رقمية حممولة، وتكنولوجيا االتصال  التعليمية عن بعد، يف أي وقت ومكان، باستخدام أجهزة

 ."الالسلكي

 العنارص األساسية للتعلم النقال:

العنارص األساسية للتعلم النقال    (Fezile & Nadire, 2011:939)عرض فيزيل ونديري 

 ( حيث تناول هذه العنارص وعالقتها بالتعلم النقال وهذه العنارص هي:1كام يف الشكل رقم )

 
 (Fezile & Nadire, 2011:938)( العنارص األساسية للتعلم النقال 1شكل رقم )

التعليم 

النقال

المتعلم

المعلم

المحتوى
بيئة 

العمل

التقييم
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املتعلم هو مركز نشال عمليات التعليم والتعلم حيث أن مجيع عنارص التعلم  املتعلم:-أ

النقال األخرى ختدم املتعلم، ويعتمد التعلم النقال عىل اهتاممات واحتياجات التالميذ، وتناول 

أن املنهج الرتبوي يضع الطالمه يف مركز عملية التعلم النقال  هذا وأكد Makoe (2010)ماكو 

وعرض جمموعة من األدوار التي يقوم  ا املتعلم مثل الوصول إىل املعلومات عند احلاجة، 

واكتشاف واستخدام أساليمه التعلم اخلاصة  م، ومشاركة معلومات والتعاون مع أقراهنم يف 

 عملية التعلم. 

 Fezileاملعلم بتطور أنظمة التعلم احلديثة حيث أوضح غالنتغري دور  املعلم:-ب

أن دور املعلم تغري من كونه اخلبري يف املجال الذي يقدم املعلومات إىل التالميذ إىل كونه  (2011)

ناقاًل خل؛ات األخرين حتن جاء نظم التعلم النقال تغري دور املعلم إىل كونه استشاري، ويظهر 

 املعلم يف أنظمة التعليم املختلفة: الشكل التاا تطور دور

 

 

 
 (Fezile & Nadire, 2011:939)( تطور دور املعلم وفقًا لتكنولوجيا التعليم املتاحة 2شكل رقم )

صبح هذا الدور حيتاج منه إىل أن يكون قادر عىل حتديد اهتاممات املتعلم، وربط  حيث أ

ــلة ، وإتاحة  ــول إىل هذه األهداف هذه االهتاممات باهداف التعلم ذات الص الفرا للوص

املرتبطة بالظروف املحددة التي يتواجد فيها املتعلم ، حيث يمكن حتديد هذه أدوار خمتلفة يف 

هذه األنظمة من كونه يقوم بتحديد نقال القوة والضعف يف الطرق املستخدمة ودراستها حلل 

ــارة  وإزالة احلواجز يف ــتش ــعف بطرق خمتلفة، وتوفري االس  التعلم مع زيادة دافعية نقال الض

اخلبري مقدم برانمج رئيس جلسة استشاري

حماضرة نقل تلفزيوين تواصل اجتماعي التعلم النقال
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ــطة لتقييم  ــطة لدعم التفاعالت والتعاون بني الطاله و ترتيمه األنش التالميذ  وترتيمه األنش

 نواتج العملية التعليمة.

يتم حتديد املحتوى اخلاا بالعملية التعليمية وفقًا لتحديد مسبق للغرض  املحتوى:-ج

ألهداف الرتبوية والتعليمية هلذه املرحلة، كام من العملية التعليمية واملرحلة التي تتم فيها وا

يمكن تقديم املحتوى يف التعلم النقال من خالل استخدام إمكانيات هذا النوع من التعلم من 

خالل استخدم الفيديو والرسومات وعنارص الوسائط املتعددة األخرى، ويرى سرياجوسا 

طاله خيتلف باختالف احتياجات أن املحتوى املقدم لل Siragusa et al.  (2007)وآخرون 

 الطاله التعليمية والرتبوية.

التصميم الصحيح لبيئة التعلم يؤدى إىل التعلم بصورة إىلابية  البيئة التعليمية:-د

واالستفادة القصوى من املحتوى التعليمي، حيث تعت؛ هي مكان حصول الطالمه عىل 

أن   Siragusa et al.  (2007)املعلومات من عملية التعلم، حيث يرى سرياجوسا وآخرون 

ميذ  من الوصول إىل مجيع حمتويات الوحدات التعلم اإللكرتوين عامة ع؛ اإلنرتنت يمكن التال

بام يف ذلك خمرجات التعلم واملوارد ذات الصلة، كام أن التعلم ع؛ اإلنرتنت ال يقترص ، التعليمية

عىل مكان معني للمتعلم لذا ىلمه أن تزيد بيئة التعلم التفاعل بني الطاله وأنفسهم والطاله 

واصل االجتامعي واملدونات لزيادة هذا التفاعل، والتالميذ ، حيث يمكن استخدام شبكات الت

إىل أن التعلم النقال يقىض عىل احلدود اجلغرافية،   Uzunboylu &Ozdamli (2011)وقد أشار 

 ويساعد عىل زيادة فاعلية التعلم التعاوين الذي يعتمد عىل التفاعل الفردي واجلامعي يف التعليم.

مل عملية التعلم وتساعد تقنيات التعلم النقال من العنارص اهلامة يف تكا التقييم:-هـ

تقييم لسجل املتعلم وتقدير تقارير حول أدائه للمعلم، ويتم استخدام التقييم ع؛ سجالت 

قاعدة البيانات أو حزم ال؛امج أو االختبارات ع؛ اإلنرتنت أو غرفة املحادثة أو لوحة املناقشة 

رشوع، كام يمكن للمتعلمني تقييم أنفسهم واآلخرين. أو االختبارات ع؛ اإلنرتنت أو تقييم امل
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ويمكن توفري بنوك أسئلة لعملية الدقيق للمتعلم عىل املهارات واإلبداع واحلصيلة التعليمية 

 وغريها.

 خصائص التعلم النقال: 

ــائص التعلم النقال يف  (Fezile & Nadire, 2011:939) تناول فيزيل ونديري  خص

 النقال التالية:   

: حيث أن التعلم النقال يمكن للطاله التعلم يف كل Ubiquitous( يف كل مكان 1

مكان وخاصة بعد انتشار تقنيات التواصل الالسلكية ع؛ شبكات اجلوال وشبكات احلاسمه 

داخل املؤسسات التعليمية حيث يمكن للمتعلم التنقل واكتساه التعلم دون التقيد بمكان 

 فصل درات معني أو زمن معني.

: حيث يتيح Portable size of mobile tools( حجم أدوات التعلم نقال بسهولة 2

التعلم النقال من خالل أدوات التعلم النقال صغرية وحممولة يمكن للطاله استخدامها يف كل 

 (.2013:30مكان خالل أنشطة التعلم اخلاصة  م )احللفاوي، 

علم املزج بني استخدامات خمتلفة : حيث يتيح هذا النوع من التBlended( ممزوجة 3

ألدوات التعلم )النقال( حيث باإلضافة إىل استخدامها يف كوهنا أداة الستقبال مصادر التعلم 

يمكن أن تكون وسائل ألنشطة التعلم املختلفة مثل الواجبات املنزلية أو مشاريع األبحاث 

 بني الفصل مع التعلم عن بعد. والتطبيقات التعليمة املختلفة حيث ىلمع هذا النمط من التعلم

، حيث يعت؛ وسيلة التعلم هي M-learning is private( خصوصية التعلم النقال 4

وسيلة خاصة باملتعلم حيث أن اهلاتف املحمول أو األجهزة الرقمية املستخدمة يف هذه احلالة 

تيح هذه الوسيلة هي وسيلة خاصة بمتعلم واحد فقط مما يتيح له اخلصوصية أثناء التعلم حيث ت

للمتعلمني الوصول إىل املعلومات أثناء االتصال والتواصل بشكل مستقل عن التالميذ 

 اآلخرين.
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: بيئات التعلم النقال هي بيئة تستخدم أحدث التقنيات التي Interactive( التفاعلية 5

 األجهزة تتيح التفاعل أثناء أنشطة التعلم والتعليم، حيث تعمل أدوات التفاعل املتاحة يف

الرقمية للتفاعل بني الطاله واملعلم من خالل مشاركة الطالمه يف التواصل والتفاعل مع منصة 

 التعلم بطريقة سهلة ومتاحة يف هذه األجهزة بسهولة ويي.

: وهي خاصية تستغل خصائص التواصل السهلة املتاحة Collaborative( التعاونية 6

لعمليات التعاون بني الطاله بعضهم البع  يف املشاريع بتقنيات اجلوال املختلفة لتكون دعم 

 التعليمة املختلفة أو بني الطاله واملعلمني.

: يتيح التعلم النقال وباستخدام ميزات Instant information( املعلومات الفورية 7

 االتصال بشبكة اإلنرتنت وشبكات املعرفة املختلفة سواء التعليمة اخلاصة أو العامة باحلصول

عىل املعلومات الفورية املطلوبة أثناء الدراسة أي اعتبار وسيلة التعلم هي مكتبة إلكرتونية 

متاحة يمكن االستفادة منها يف احلصول عىل املعلومات الفورية عن التعريفات والصيغة 

 واملعادالت، إله.

 مربرات استخدام التعلم النقال يف عملية التعليم:

ستخدام التعلم النقال يف عملية التعليم تناولت جمموعة كبرية من ال سات م؛رات ا درا

( 2009( ودراســة الدهشــان، ويونس )2006( ودراســة ســا  )2012عامة ومنها عبد احلكم )

 والتي يمكن تلخيصها فيام ييل:

  انتشار األجهزة النقالة يف جمتمعنا واالعتامد عليها يف شتن مظاهر احلياة املختلفة وبام

 كتساه املعرفة.فيها التعلم وا

  التغلمه عىل بع  املشكالت التي يعاين منها التعليم التقليدي مثل حمدودية لفرا

لبع  فئات الطاله بام فيها أصحاه الظروف اخلاصة بام فيهم ذوي االحتياجات 

 اخلاصة بمختلف تصنيفاهتم.
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  األجهزة النقالة يمكن استخدامها يف أي مكان وزمان، يف البيت والعمل، يف

طار.... إله، باإلضافة كوهنا متاحة ومتداولة مع اجلميع وبالتاا فان استخدامها الق

يف العملية التعليمية لن يكلف الطالمه الكثري من األعباء املادية، خاصة يف ظل 

انخفاض أسعار تلك األجهزة، وانخفاض تكلفة اخلدمات الالسلكية التي تقدمه 

 تلك األجهزة.

 داة اجتامعية، عىل التعليم التعاوين حيث يتم من خالله تبادل تساعد األجهزة النقالة كا

 املعلومات واآلراء.

  يعت؛ التعلم النقال ترمجة حقيقة للتعليم عن بعد حيث يساعد عىل توسيع قاعدة

الفرا التعليمية أمام األفراد، وتقليل التكاليف مقارنة مع التعليم التقليدي، كام يتيح 

للمتعلمني للتواصل مع شبكة املعلومات الدولية، والتفاعل التعلم النقال الفرصة 

 بسهولة مع أطراف العملية التعليمية األخرى يف أي مكان أو أي زمان.

  تعدد اخلدمات التي يمكن أن تقدمها األجهزة املحمولة للعملية التعليمية مثل إتاحة

دون احلاجة إىل الفرصة للطاله للتعاون واملشاركة بني أفراد العملية التعليمية 

االلتقاء وجهًا لوجه، بام يسهم يف تقديم تعلم أفضل، باإلضافة إىل أن تلك األجهزة 

متكننا من خالل ختزين كمية كبرية من املعلومات والكتمه اإلليكرتونية، وهذه 

األجهزة يمكن أن جتعل عملية التعلم متعة من خالل اجلمع بني عمليتي التعلم 

 واللعمه.

 واملتزايد يف األجهزة املحمولة والتي أصبحت يف الوقت احلاا من  التطور الييع

األدوات التكنولوجية التي ال تكاد تفارق مستخدميها يف أي مكان أو أي زمان، والتي 

 زاد عدد مستخدميها بصورة كبرية.

  يوفر التعلم من خالل األجهزة املحمولة فرا التواصل بني املعلمني والطاله، وبني
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بعضهم البع ، وتطوير قدرات الطاله )املعلمني( يف أداء األنشطة الفصلية املعلمني 

والواجبات املنزلية، وكذلك تسهيل عملية الوصول إىل املصادر العلمية املختلفة 

 وتسهيل إجراء البحوث عن طريق اإلنرتنت.

 نظريات التعلم وبيئات التعلم النقال

ــتحدث تقني يف عمليات ال  ــتند إىل االعتامد عىل أي مس تعليم والتعلم البد وأن يس

نظرية حمددة توضح األسس والتوجهات التي عىل أساسها يتم توظيف هذا املستحدث، ومن 

 بني النظريات التي متثل أساًسا لبيئات التعلم النقال، النظريات التالية: 

  النظرية البنائيةConstructivism Theory 

الداعمة لتوظيف بيئات التعلم النقال يف التعليم؛ ُتعد النظرية البنائية إحدى النظريات 

حيث تنطلق النظرية البنائية من فكرة أن التعلم عملية بنائية نشطة أكثر منها عملية اكتساه 

معرفة، وأن هذه العمليات النشطة حتدث يف كثري من األحيان يف سياق اجتامعي، كام تركز 

حيث يتفاعل مع أقرانه يف بناء معارفه وخ؛اته،  النظرية عىل أن املتعلم حمور عمليات التعلم؛

وأيًضا فهم العا  من حوله من خالل التفكري يف كل ما يشارك فيه. وعىل ذلك فإن تطبيقات 

ع؛ الويمه تعت؛ أحد التقنيات اجلديدة التي تعمل باالعتامد عىل أسس  بيئات التعلم النقال

اهتا باالعتامد عىل فكرة التواصل االجتامعي بني ومفاهيم االجتاه البنائي، حيث تعمل معظم أدو

جمموعة من املتعلمني يتشاركون مًعا يف إنتاج معارفهم وخ؛اهتم بناًء عىل جمموعة من املشكالت 

 (.Grant & Mims, 2009,pp 343-360املرتبطة بالعا  احلقيقي )

صل يرى   سياق مت تطبيقات  ( أن العالقة بنيWitts, 2007, pp.1-4) "وايتس"ويف 

قال ئات التعلم الن قات بي تاتن من فكرة أن تطبي ية  نائ قال والنظرية الب ئات التعلم الن بحكم  بي

ــتهدف إىلاد نوع من التفاعل االجتامعي بني املتعلمني وإظهار التغريات احلادثة يف  طبيعتها تس
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تســتهدفه  جمتمع التعلم باســتمرار، مما يســاعد يف خلق معرفة تصــاعدية لدى املتعلم، وهو ما

 النظرية البنائية التي ترى أن املعرفة هي نتاج للتفاعل االجتامعي بني املتعلمني.

  نظرية التعلم املوقفيSituated Learning Theory 

ــياق   ــاه املعلومات وتعلم املهارات من خالل الس ُتعني نظرية التعلم املوقفي باكتس

ــول عىل املعرفة وتطبيقها يف مواقف احلياة اليومية، وذلك ألن  التعلم الذي يعكس كيفية احلص

ذا املعنن حيدث ضمن السياقات الطبيعية أو تلك السياقات القريبة من الواقع، فاملعرفة ليست 

نها ُتكتســمه من خالل مواقف، حيث حيتاج املتعلم إىل التفكري والفعل واملشــاركة منعزلة ولك

يف هذه املواقف، وذلك ألن التعلم غري منفصــل عن العا  الواقعي. وهذا يعني وضــع الفكرة 

والفعل يف مكان وزمان حمددين، وأن يشمل التعلم متعلمني آخرين وبيئة وأنشطة إلىلاد املعنن 

لك والتفكري كذ جات املتعلمني .  يا باحت فإن التعلم املوقفي يربط املحتوى التعليمي 

ــتطيع أن يدعم املتعلم باملحتويات  واهتامماهتم، ومن هنا فإن توظيف بيئات التعلم النقال يس

خارج  ها املتعلم  جدد وتنوع املواقف التي يواجه جدد بت ها، والتي تت ية التي حيتاج إلي التعليم

ــياق بيئة التعلم التقليد ــة أن املعرفة املقدمة ع؛ بيئات التعلم النقال تعكس كيفية س ية، وخاص

قد  لة   قا ــاًل عن أن األجهزة الن هذا فض فة،  ية املختل خدام املعلومات يف املواقف احليات ــت اس

سياق اجتامعي وناتج عن ممارسة اجتامعية، وهو ما تصبو إليه نظرية التعلم  وضعت التعلم يف 

 (.Nguyen & Pham, 2012؛65-2008،64 املوقفي )زيتون،

  نظرية الدافعيةMotivations Theory 

ية، ودوافع االلتزام املجتمعي،   لذات لدافعية عىل ثالثة دوافع: الدوافع ا تركز نظرية ا

ــجعوالدوافع اخلارجية، وهذه  ــاركة يف عمليات التعلم املتنوعة،  الدوافع تش املتعلم نحو املش

ــتطيع أن تنمي لدى املتعلم  وهو ما يايت متوافًقا مع ما تقوم به التطبيقات االجتامعية؛ حيث تس

لة  ته ع؛ مظ مها كاره ومســـا عة لعرض أف ها فرصـــا متنو تاحت ية من خالل إ لذات لدوافع ا ا
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ما يمنح املتعلم اإلحســـا   ها يف أي وقت، وهو  ــول إلي ــتطيع املتعلم الوص تكنولوجية يس

ستطيع أن تنمي لدى املتعلم باالستمتاع الشخو. كذلك فإن تطبيقات بيئات التعل م النقال ت

ماته نحو جمتمع  بااللتزام املجتمعي؛ ألهنا متنحه الفرصـــة نحو تنفيذ التزا الدوافع اخلاصـــة 

التعلم، واملرتبطة بالبناء التشاركي للمحتوى وتبادله مع اآلخرين، مما يساعد يف تطوير قدرات 

التعلم النقال الدوافع اخلارجية التي أعضـــاء جاليات التعلم. وأخرًيا تنمي تطبيقات بيئات 

تركز عىل التنمية الذاتية للمتعلم وتطوير مهاراته وقدراته، من خالل توفريها مظلة حتتوي عىل 

شاركي  ستخدامها والتفاعل معها يف إطار فردي أو ت سائط وملفات متنوعة يمكن للمتعلم ا و

ــاعد ــبق لبيئة العمل، مما يس ــكل كبري يف عمليات التنمية  ودون أي قيد مرتبط بإعداد مس بش

 (.  Nov & Ye, 2008الذاتية للمتعلم حيث دائاًم وسائط التعلم متوفرة بني يديه )

  نظرية الذكاءات املتعددةMultiple Intelligences 

ا منها،  حدد جاردنر ســبعة ذكاءات أســاســية قد يمتلكها املتعلم مجيًعا أو يمتلك بعضــً

كاء اللغوي  لذ كاءات يف: ا لذ هذه ا ثل  كاء املنطقي linguistic intelligenceوتتم لذ ، وا

، Musical intelligence، والذكاء املوسيقيLogical-mathematical intelligenceالريايض

ــمي احلرك كاء اجلس لذ كاين Bodily kinesthetic intelligenceي وا كاء امل لذ  Spatial، وا

intelligenceــ االجتامعي ــخو كاء الش لذ كاء Interpersonal intelligence ، وا لذ ، وا

، وكل وســيط من الوســائط التعليمية وفًقا Intrapersonal intelligence الشــخوــ الذايت

ا منها. وتايت تطبيقات بيئات التعلم خلصــائصــه يســتطيع أن ينمي كل هذه الذكاءات أو بع ضــً

النقال ليكون هلا دور فاعل يف تنمية عدد كبري من هذه الذكاءات، حيث تتيح تطبيقات بيئات 

قال يات  التعلم الن باملحتو طة  ية املرتب ــفو بادل احلوارات الش ية وت يث اللغو ــتامع األحاد اس

ملتعلم. كذلك تتيح بع  التطبيقات التعليمية، وهو ما ينعكس عىل تنمية الذكاء اللغوي لدى ا

االجتامعية، مثل تطبيقات املالحة االجتامعية وحتديد املواقع اجلغرافية التحرك داخل خرائط 
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ــريه باملقارنة مع أقرانه؛ مما ينعكس عىل الذكاء املكاين  ــعه وخط س مكانية حتدد للمتعلم موض

ــتخدام تطبيقات بيئات التعلم ــوات  اخلاا باملتعلم. كذلك فإن اس النقال اخلاصــة باألص

ضاًل  سيقن للمتعلم. هذا ف سم يف تنمية الذكاء املو شاركية قد يكون له دور حا سيقن الت واملو

صل االجتامعي يف تنفيذ  شارك والتوا عن تطبيقات بيئات التعلم النقال التي تقوم عىل فكرة الت

لك كذ خلاا  م.  كاء االجتامعي ا لذ ما ينعكس عىل ا هام التعلم؛ وهو  فإن املتعلم ع؛  م

ستطيع بناء بيئة تعلمه الشخو وفق اعتبارات متنوعة تنعكس  تطبيقات بيئات التعلم النقال ي

ــتمر )  ,Ogle, 2002باإلىلاه عىل الذكاء الشــخوــ للمتعلم الذي يكون يف حالة تقييم مس

pp.25-26; Lee, Wong, & Fung, 2009.) 

  نظرية التعلم االجتامعيSocial Learning Theory 

ــكي   ية التعلم االجتامعي لفيجوتس ــري نظر إىل أن التعلم حيدث من  Vygotskyتش

ــاركة مع اآلخرين، وأن تفاعل املتعلمني مع اآلخرين األكثر معرفة أو قدرة يؤثر يف  خالل املش

ــيتعلم  ــكي أن املتعلم س طريقة تفكريهم، وتفســريهم للمواقف املختلفة. حيث يرى فيجوتس

حات ومعلومات إرشــادية ومســاعدات للتفكري أكثر مما لو ترك بمفرده عندما تقدم له تلمي

ــا   ــف ويتعلم املفاهيم واملعرفة اجلديدة، وبذلك تعد نظرية التعلم االجتامعي أس ــتكش ليس

لفهم كيف يمكن استخدام تطبيقات بيئات التعلم النقال من خالل املعلمني واخل؛اء واألقران 

ــتمر ل فاملتعلم يمكن أن يكتســـمه املعرفة إذا متت لتقديم عون ودعم تعليمي مس لمتعلمني، 

ضع فيه املعلومات اجلديدة )زيتون،  ساعدته عىل بناء اهليكل الذي ي  Jones؛ 95، ا 2003م

& Carter, 1998.) 

 Standards in Education املعايري يف التعليم:ثانيًا: 

تايت أمهية املعايري يف العملية التعليمية كوهنا حتدد صــيغ قيا  لكل مكون من مكونات 

ــرتكة يفهمها كل من املعلم واملتعلم ووا األمر وغريهم من  العملية الرتبوية، كام تقدم لغة مش
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ــتقرًا للتقويم وإعداد التقارير وغريها  من املهتمني بالعملية التعليمية، لتقديم إطار ثابتًا ومس

ــتوى خمرجاته للفئات  ــني مس ــهم يف رفع جودة التعليم وحتس )الدهان املختلفة. األمور بام يس

 (316: 2008والعامري،

 أمهية املعايري يف العملية التعليمية:

يعت؛ عملية وضــع وبناء املعايري حمددة للمنظومة التعليمية بعنارص املختلفة هلا فوائد ال 

مل الفئات املختلفة للعملية التعليمية والتي يمكن اختصارها تقترص فقط عىل الطاله وإنام تش

 ( 2006:10أمهية املعايري لكل فئة فيام ييل: )جماهد، وبدير، 

خمططو وواضعوا السياسة الرتبوية: وهي حجز الزاوية لتطوير وإصالح التعليم كوهنا  (1

 ها املختلفة.مقيا  حمدد ملستويات اجلودة الشاملة ملنظومة التعليم والتعلم بعنارص

واضعوا ال؛امج الرتبوية وخمططو املناهج: يعطي رؤية واضحة وحمددة ملا ينبغي أن  (2

 تكون عليه ال؛امج واملناهج من اجلانبيني الرتبوي واملعريف والتقني.

املدرسة: يساعدها يف معرفة املعايري املختلفة خللق مناخ تعليمي مناسمه للتعلم  (3

 داخلها.

دورهًا أكثر فاعلية يف جماالت مهنتهم ويف ختطيط دروسهم وإعداد املعلمني: ىلعل  (4

األدوات التعليمية والوسائل التقويمية باإلضافة إىل معرفة احتياجات طال م 

 ومستوى األداء الالزم هلؤالء الطاله يف املباحث املختلفة.

مادة  تساعد املعايري عىل معرفة ما هو متوقع منهم تعلمه من حمتوى لكل الطلبة: (5

باإلضافة إىل أهنا حتدد مستوى األداء املطلوه يف املهارات واملعارف والقيم ويزودهم 

بخ؛ات مثرية وتنمي رغبتهم يف البحث والتفكري املنطقي والتحليل والقدرة عىل حل 

 املشكالت وممارسة النقد البناء والعمل اإلبداعي اخلالق.

ة تفصيلية شاملة عام ىلمه تعليمه للطاله أولياء األمور: تعطي هلم نظرة متكاملة وخط (6
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يف كل مستوى أو مرحلة تعليمية معينة بام يمكنهم من دعم تعلم أبنائهم يف كل خطوة 

 وقيا  مستوى حتصيلهم وحتديد نقال القوة والضعف لدهيم.

 أنواع املعايري:

 ويمكن تقسم املعايري وفقًا لعنارص املنظومة التعليمية كام ييل:

لت ا ناو يث ت مة ح حمددة للمنظو عايري  ناء امل ــع وب ية وض ية لتعت؛ عمل ملراجع العلم

 .التعليمية بعنارص املختلفة هلا فوائد

  وانتقل مصطلح املعيار إىل جماالت العلوم االقتصادية واالجتامعية وبعدها إىل العلوم

النفسية والرتبوية؛ حيث يستعمل املصطلح بصورة جمازية، يف اختبارات الذكاء 

وتقويم التحصيل، واختبارات االجتاهات وامليول... كام يستخدم املعيار يف تقدير 

القتصادي، ويف مدى توازن امليزانيات املالية. ويف متوسط الدخل، ويف نسبة النامء ا

هذه احلاالت يشري املعيار إىل عدد، يمثل متوسط جمموعة أعداد؛ ولكنه ال يشري إىل 

،  "متثيل رمزي"واقع أو وقائع حيوية، ألن املعايري الرقمية ليست حقائق؛ وإنام هي 

ن يقال: معيار القبول وقد يفيد هذا التمثيل الرمزي يف رسم السياسات العامة كا

للصف األول االبتدائي هو أن يكون الطفل يف سن السادسة من عمره ، وهذا املعيار 

يف  "املعيار"ال يعني أن األطفال دون السادسة غري قادرين عىل التعلم، أو كان يقال 

إلنجازات الطالمه يف املقررات  "املعدل الرتاكمي"متابعة الدراسات العليا هو أال يقل 

( وتوصف  20 عىل15) أو  4درجات من درجة هنائية هي  3ملختلفة التي أنجزها عن ا

، وليست تعبريًا عن الواقع، أو جتسياًم للوقائع الفعلية .)أمحد تاشرييههذه املعايري باهنا 

 ( .2005املهدي عبد احلليم ، 

  التحديات العلمية  ويف ضوءومما ساعد انتقال مفهوم املعيار إىل قطاع التعليم، هو أنه

والتكنولوجية أصبحت العملية التعليمية تتحمل مسئولية إعداد أطر املستقبل، يف عا  
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يتطلمه اجلودة الشاملة يف كل مناحي احلياة؛ جمتمع ينمو ويتقدم يف ظل منافسة يفوز 

 فيها األقوى، ويسود بامتالكه أرقن أنواع الرتبية والتعليم.

 وضع توصيف دقيق )عبارات وصفية حمددة(، يضبط ما  لذا بدأت الدول املصنعة يف

ىلمه أن يكون عليه كل جمال من جماالت العملية التعليمية، وتعت؛ هذه العبارات 

الوصفية بمثابة املستويات املعيارية التي يسعن املسئولون يف التعليم للوصول إليها، 

 ة يف التعليم.ألهنا حمكات يقا  يف ضوئها مستوى التقدم الذي حتققه أية أم

  ومن هنا يتحدد مفهوم املعايري يف التعليم يف تعريف تركيبي نجتهد يف صياغته عىل

 النحو التاا:

  املعايري مؤرشات رمزية تصاغ يف مواصفات/ رشول، حتدد الصورة املثىل التي نبغي

قها، أن تتوفر لدى التلميذ )أو املدرسة( الذي توضع له املعايري، أو التي نسعن إىل حتقي

وهي نامذج وأدوات للقيا ، يتم االتفاق عليها )حمليا وعامليا( وضبطها وحتديدها 

للوصول إىل رؤية واضحة ملدخالت النظام التعليمي وخمرجاته، لغاية حتقيق أهدافه 

 املنشودة والوصولية للجودة الشاملة.

:ثالثًا:   Deaf Student التالميذ الصم 

األثر االنعكات النفيســ أو االجتامعي أو "عاقة باهنا تعرف منظمة الصــحة العاملية اإل

ته عىل أداء دوره  قدرا حيد من  لذي يمنع الفرد أو  ناتج من العجز وا كمه وال عاا أو املر االنف

ــاع االجتامعية  ــه وفقا لاوض ــنه وجنس ــبة لس االجتامعي املتوقع منه والذي يعد طبيعيا بالنس

(، وتعد اإلعاقة السمعية أحد اهم اإلعاقات التي 2009)قريطي،  "والثقافية السائدة يف جمتمعه

ــطلح  ــواء ويشــار إليها باملص ــباه والكبار عىل حد س  hearingيعاين منها األطفال والش

Impairment   حالة يعاين منها الفرد نتيجة قصور سمعي كىل "كام تعرف اإلعاقة السمعية باهنا

ــباه وراثية أو خلقية أو بيئي ــلبيه أو جزئي ناجم عن أس ــور أثار س ة ويرتتمه عىل هذا القص
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أفراد يعانون "(، ويعرف الباحث التالميذ الصّم إجرائيًا باهنم 2005)فتحي،  "اجتامعيا ونفسيا

ـه 70من فقدان سمعي يصل إىل أكثر من ) ـول دون متكن ـن  مديسبل(، مما حي من  ةاللغفهم م

 ."وهناسمعية أو بدأجهزة خالل جهاز السمع وحده سواء باستخدام 

 فئات املعاقني سمعيًا:

سمع ويمكن التفرقة بينهم كام  ضعاف ال صّم و سمعيا وهم ال هناك فئتان من املعاقني 

 ييل:

ديسبل فاكثر وال يمكنهم فهم اللغة اللفظية  70الصم: الذين يواجهون عجزًا  (1

ويعجزون عن التواصل االجتامعي بكل صوره، سواء كان هذا العجز خلقيًا أو 

 مكتسمه.

ديسبل لكن  60 – 30ضعاف السمع: يعانون صعوبات وبطء يف السمع من  (2

يستطيعون مع ذلك اكتساه املعلومات اللفظية والتفاعل وقد يكون هناك حاجة 

 للمعينات السمعية.

ومن اجلدير بالذكر ان االختالف بني النوعني هو اختالف يف النوع وليس يف الدرجة     

ستفاد صم يعجز كلية عن اال ضعيف فاأل صوات بينام  ستجابة لا سمع او اال سة ال ة من حا

 السمع يستجيمه لاصوات التي تقع يف حدود قدراته السمعية الضعيفة 

ويتضح مما سبق أن االعاقة السمعية تتنوع اسبا ا فقد تكون وراثية او خلقية، واالصّم 

عينات السمعية، كام أنه ال ديسبل فاكثر وال يستفيد باالعتامد عىل امل 70يعاين عجزا سمعيا كبريا 

يمكنه مبارشة اللغة اللفظية وفهمها ســامعا وهو بحاجة اىل معاملة ورعاية خاصــة ختتلف عن 

 اقرانه السامعني.
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 : خصائص النمو العقيل للتلميذ األصم  

صمّ  سمع  أن حرمان األ سة ال سق حركاته يؤثر من حا سلوكية وعدم تنا عىل عاداته ال

وقد تبني عدم وجود عالقة مبارشة  ،وتقليده هلا وشعورهومدى التحكم يف إصداره لاصوات 

ــمم والذكاء ــمع لدهيم نفس الذكاء فا ،بني الص ــعاف الس ــّم وض األطفال  مثلألطفال الص

ضعفهالعاديني، إال أن  سمع أو  شال فقدان ال ضح  يرتك بع  آثاره عىل الن العقيل للطفل ويت

 :ذلك يف

، فعند بعمر الطفل عند حدوث اإلعاقة السمعيةالتحصيل يتاثر : التحصيل الدرايس

التجاره السابقة يف حميط اللغة ذات فائدة كبرية يف تاخر حدوث الصمم إىل سن أك؛ تكون 

كوهنا لخطرية سنوات وهي فرتة  6-4، أما السن احلرجة يف حدوث الصمم فهي بني التعليم

، لذا من يصاه بالصمم يف هذه الفرتة ومن يولد الفرتة التي تنمو فيها اللغة وقواعدها األساسية

من أصيبوا بالصمم يف ، عىل عكس يعانون ختلفًا يف التحصيل الدرات يف املستقبلوهو أصم 

 .سن متاخرة

اديني بتذكر فالصّم يتفوقون عىل الع ،حلرمان السمعيالتذكر يتاثر باثبت أن : الذاكرة

، بينام يكون تذكرهم للمتتاليات العددية أقل من العاديني الشكل أو التصميم وتذكر احلركة

  بكثري، وهذا يعطي دليل عىل تاثر التذكر بفقدان السمع.

ن الصّم يعانون من صعوبة التواصل مما يضطرهم إىل استخدام يذكر أملا سبق باإلضافة 

تراكيمه للعبارات وقواعد لغوية حمددة وهذا يتيح هلم استخدامهًا  لغة اإلشارة والتي يتوافر فيها

 ,Abdulfattahلتيسري التواصل اليومي وحل مشكالهتم يف التواصل االجتامعي مع العاديني )

، ومع ظهور التكنولوجيا احلديثة والثورة املعلوماتية يف العرص احلديث، حرصوا عىل (2005

 فجوة يف التواصل االجتامعي واملعريف والثقايف.استغالل إمكانياهتا يف تقليص ال
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 : املطالب الرتبوية للنمو العقيل لألصم

ــّم، هذا وقد افتتحت عدة  هناك اهتامم متزايد يف العديد من الدول برعاية التالميذ الص

سية املقدمة هلم  صة، كام تم تطوير املناهج الدرا صفة خا صّم ب صة برعاية التالميذ ال سام خا أق

ئة. وطرائ هذه الف ـــمه  ناس عة بام ي يمه التقويم املتنو ـــال ته وأس يا ــرتاتيج تدريس واس ق ال

(Anderson, 2005 ) 

ــح  نه عند احلديث عن االحتياجات الرتبوية للطاله Byrnes (2000 )هذا وتوض ا

الصّم البد من اخذ أهداف مناهج الصّم بعني االعتبار، والتي ينبغي ان يتم مواءمتها وتكييفها 

 ة جماالت رئيسة لتعليم هذه الفئة وهي: لتحقيق ثالث

- : والذي يتمثل يف كيفية التوظيف األمثل للقدرات الشخصية  التكيف الشخيص للصم 

 لاصم لتحقيق أقىص استفادة ممكنة من خ؛ات وأنشطة املنهج الدرات.

والذي يركز عىل النمو االجتامعي والتواصل بجميع أنامطه لدى  التكيف االجتامعي -

األصّم مع زمالئه أو املعلمني وقدرته عىل العمل التعاوين يف مجاعة وعىل التفاعالت 

 الصفية املتنوعة.

والذي هيتم بكل من قدرة التلميذ األصم عىل االلتحاق  التكيف املهني أو البيئي -

ح مع أي تغريات وتطورات يف جمال املهنة، وكذلك هيتم مستقبالً بمهنة والتفاعل بنجا

بقدرته عىل التفاعل مع بيئته وحل املشكالت البيئية التي قد تواجهه بام ىلعلهم أكثر 

 . قدرة عىل االندماج الفعال يف سوق العمل ويف حياته املستقبلية

 ومن أهم املطالمه الرتبوية للنمو العقيل للصم ما ييل:

  التي يتعلمها األصّم بمدلوالهتا احلسيةربط الكلامت . 

 حتقيق مبدأ التكرار املستمر يف تعليمه. 

 استخدام الوسائل التعليمية البرصية. 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.5


Dr. Ahmed Abdullah Aldraiweesh 

Volume (3) No. (2) 2020 

185 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.5 

 

 إتاحة الفرصة لاصم لتحقيق النجاح والشعور بالثقة واألمان. 

 عدم مقارنة األصّم بغريه من التالميذ ومتابعة تقدمه بمقارنة إنتاجه وحتصيله هو. 

بالذكر أن هناك مخســـة جمموعات من املثريات املتنوعة والتي تؤثر تاثريًا ومن اجلدي ر 

ية التعلم وهي فادة من عمل ــت قدرهتم عىل االس ــّم و ية النمو العقيل للص ظًا يف عمل  :ملحو

(Dunn, 2006 ) 

مثل القدرة عىل التخطيط الذايت، املثابرة، الثقة بالنفس، القدرة عىل  :املثريات االنفعالية .1

التعلم تنظياًم ذاتيًا موجهًا نحو حتقيق أهداف التعلم، حتمل املسئولية، درجة تنظيم 

 .الضبط الداخيل، القدرة عىل التحكم يف الذات وتوجيهها

املتعلقة ببيئة التعلم مثل درجة اإلضاءة الكافية، درجة التهوية، توافر  :املثريات البيئية .2

رات الدخيلة، تصميم غرفة مقاعد وأثاث مناسمه للصّم، درجة احلرارة، املؤث

 .الدراسة

مثل العالقة مع الرفاق واألقران يف الصف، العالقة مع املعلمني،  :املثريات االجتامعية .3

 .الشعور بتقدير اآلخرين لاصم، إدراك الذات

مثل القدرة اجلسدية واخللو من األمراض، وقوة اإلدراك احليس  :املثريات اجلسمية .4

توظيف أعضاء اجلسم لدى األصّم يف أثناء تفاعله التعليمي، واحلركي، والقدرة عىل 

 .القدرة عىل توظيف لغة اجلسد واإليامءات واإلشارات الرمزية

مثل العنارص التي تؤثر يف مراكز السيطرة املخية،  :فسيولوجيةاملثريات السيكو  .5

ثريات والنشال العقيل لدى األصّم، وقدرته عىل االنتباه واإلدراك واالستجابة للم

 . بانواعها
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 إجراءات الدراسة:

دراسة حتليلية لادبيات واألبحاث يف جمال التعلم اإللكرتوين لالستفادة منها يف مجيع  -1

 خطوات الدراسة.

 إعداد صورة مبدئية الستبانة معايري بناء بيئات التعلم النقال للتالميذ الصّم. -2

املحكمني املتخصصني لالطالع عرض االستبانة يف صورهتا األولية عىل األساتذة  -3

 عليها وإبداء آرائهم فيها سواء بالتعديل أو احلذف أو اإلضافة.

إجراء تعديالت األساتذة املحكمني للتوصل إىل استبانة معايري بناء بيئات التعلم  -4

 .النقال للتالميذ الصّم يف صورة هنائية

وضوحها من حيث  التجربة االستطالعية لالستبانة للحكم عىل مدى ثباهتا ومدى -5

 اللغة والصياغة املناسبة والصحيحة لغويا ومن حيث مدى مناسبتها للفئة املستهدفة.

 اختيار عينة الدراسة. -6

 تطبيق استبانة معايري بناء بيئات التعلم النقال للتالميذ الصّم عىل عينة الدراسة. -7

 ها.رصد البيانات ومعاجلتها إحصائيًا والتوصل للنتائج وتفسريها ومناقشت -8

تقديم التوصيات واقرتاح بع  البحوث املستقبلية يف ضوء ما تسفر عنه نتائج  -9

 .الدراسة

 منهج الدراسة:

صفي التحلييل لتحديد معايري بناء بيئات التعلم  سة احلالية املنهج الو ستخدمت الدرا ا

 النقال للتالميذ الصم وأعدت استبيانه لقيا  ذلك، وطبقت عىل عينة الدراسة.
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 عينة الدراسة: جمتمع و

ية  ئة التدريس من كليات الرتب لة من أعضـــاء هي نة ممث لدراســـة من عي يتكون جمتمع ا

( عضو هيئة تدريس 82ختصص )تقنيات التعليم، الرتبية اخلاصة، علم النفس(، بلغ عددهم )

 بجامعات حملية وعربية خمتلفة، وقد اختريت عينة الدراسة بحيث متثل املجتمع.

 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا للدرجة العلمية 1جدول )

 النسبة التكرار التخصص

 26.8 22 أستاذ

 25.6 21 أستاذ مشارك

 47.6 39 أستاذ مساعد

 100 82 اإلمجايل

 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا للدرجة العلمية1شكل )

 
  

26.8%

25.6%

47.6%

أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد
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 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا للتخصص2جدول )

 النسبة التكرار التقدير

 61 50 تقنيات التعليم

 19.5 16 الرتبية اخلاصة

 19.5 16 علم النفس

 100 82 اإلمجاا

 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا للتخصص2شكل )

 

 من اجلداول واألشكال السابقة يتضح أن: 

( عضوًا، حيث كان توزيع العينة تبعا للدرجة العملية متساوي 82بلغت عينة الدراسة )

ــاعدين تقريبا حيث بلغت ــاتذة املس ــبة األس ــاتذة47.6 نس ــبة األس % يليهم 26.8 %، بينام نس

سبة شاركني بن ساتذة امل صص تقنية  %،25.6 األ صصات حيث غلبت عليها خت وتنوعت التخ

تقنيات التعليم

61.0%

الرتبية اخلاصة

19.5%

علم النفس

19.5%
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 %. يليها ختصــص الرتبية اخلاصــة وختصــص علم النفس بالتســاوي بنســبة61 التعليم بنســبة

 % لكال منهام 19.5

 األساليب اإلحصائية 

 معامل ارتبال بريسون، وذلك للتاكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة. -

 كرونباخ، وذلك للتاكد من ثبات أداة الدراسة.-معامل ثبات ألفا -

 ملعرفة درجة اجتاهات العينة  والوزن النسبياملتوسط احلسايب  -

 أداة الدراسة

سة  صميم الباحث( كاداة درا سة االستبانة )من ت ستخدمت الدرا لتحديد معايري بناء ا

 بيئات التعلم النقال للتالميذ الصّم.

 ويتناول هذ االستبيان أربعة حماور رئيسية ينبثق منها حماور فرعية وهي:

  التسليم أوالً: أدواتDelivery Platforms 

       Mobile Phonesاهلواتف اجلوالة  -أ

 .  personal digital assistantsاملساعدات الرقمية الشخصية  -ه

 .Ultra-Mobile PC& Tablet PCأجهزة الكمبيوتر املحمولة  -ت

 .Multi Media Playerاملتعددة مشغالت الوسائط  -ث

  الوصول ثانيًا: دعم تسليم الويب سهلMobile Web Default Delivery 

Context  . 

  ثالثًا: تطوير املحتوى النقالMobile Content Development 

 .Basic Standard For Contentاملعايري األساسية للمحتوى  -أ

 .Mobile Digital Object التعليم النقالالكائنات الرقمية يف  -ه
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  رابعًا: الويب النقالMobile  

 .Overall Behaviorالسلوك العام  -أ

 .Navigation and Linksاإلبحار والوصالت  -ه

 .Page Layout and Contentختطيط الصفحة واملحتوى  -ت

 .Page Definitionتعريف الصفحة  -ث

 .User Inputمسامهة املستخدم  -ج

 .Mobile Content supportدعم املحتوى النقال:  -ح

 وأستخدم مقيا  ليكرت الثالثي لتحديد درجة املوافقة ودرجة األمهية لكل معيار.

 صدق املقياس:

 الصدق الظاهري: -أ

ضها عىل  سه، تم عر ضعت لقيا سة يف قيا  ما و صدق أداة الدرا للتعرف عىل مدى 

 املحكمني، ويف ضوء آرائهم تم إعداد أداة هذه الدراسة بصورهتا النهائية.

 صدق االتساق الداخيل لاداة:  -ه

سة تم تطبيقها عىل العينة وحساه معامل  صدق الظاهري ألداة الدرا بعد التاكد من ال

ــتبانة بإىلاد معامل االرتبال بني كل معيا ــدق الداخيل لالس ــون؛ ملعرفة الص ر االرتبال لبريس

ــتوي الداللة ــائية عند مس ــط املعايري ككل وقد كانت مجيع القيم دالة إحص  فرعي وبني متوس

 .( مما يدل عىل االتساق الداخيل لالستبانة0.761 إىل 0.375وتراوحت القيم بني ) 0.01

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.5


Dr. Ahmed Abdullah Aldraiweesh 

Volume (3) No. (2) 2020 

191 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.5 

 

 ( معامالت ارتبال بريسون ملعايري االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة 8جدول )

 معامل االرتباط املعيار الفرعي املعيار الرئييس

 Deliveryأوالً: أدوات التسليم  

Platforms 

 Mobile Phonesاهلواتف اجلوالة 
0.686** 

 personalاملساعدات الرقمية الشخصية 

digital assistants. 
0.724** 

 Ultra-Mobileأجهزة الكمبيوتر املحمولة 

PC& Tablet PC 

0.603** 

 مشغالت الوسائط املتعددة 

Multi Media Player 
0.534** 

 Mobile Web ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول جلميع األجهزة السابقة  

Default Delivery Context 
**0.699 

ثالثًا: تطوير املحتوى النقال 

Mobile Content Development 

 Basicاملعايري األساسية للمحتوى 

Standard For Content 
0.375** 

 Mobileالكائنات الرقمية يف التعليم  النقال 

Digital Object 
0.613** 

 Mobileرابعًا: الويب النقال 

 **Overall Behavior 0.610السلوك العام 

 Navigation andاإلبحار والوصالت 

Links 
0.761** 

 Page Layoutختطيط الصفحة واملحتوى 

and Content 
0.714** 

 **Page Definition 0.732تعريف الصفحة 

 **User Input 0.703مسامهة املستخدم 

 Mobile Contentدعم املحتوى النقال: 

support 
0.531** 

 0.01**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
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 ثبات أداة الدراسة:

 .معادلة كرونباخ ألفا ن طريق حساهللتاكد من ثبات األداة، تم حساه االتساق الداخيل ع

 ( معامل ألفا كرونباخ لالستبانة )الثبات العام لالستبانة(11جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عد العبارات

101 0.939 

ــتبانة وهي قيمة عالية مما يظهر أن الثبات  0.939يالح  أن معامل الثبات ألفا  لالس

 لالستبانة عاا.

 نتائج الدراسة:

يات  ــص )تقن ية ختص يات الرتب ها من كل ــني لتحكيم عايري عىل املختص عد توزيع امل ب

ــط  ــتخراج املتوس ــة، علم النفس( من جامعات حملية وإقليمية وتم اس التعليم، الرتبية اخلاص

ــبي لكل معيار وترتيمه العبارات يف كل جزئية أو  ــايب واالنحراف املعياري والوزن النس احلس

 نسبي واملتوسط احلسايب هلا وكانت النتائج كالتاا: حمور فرعي حسمه الوزن ال
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 ( األوزان النسبية واملتوسط احلسايب وعدد املعايري بكل حمور من حماور املعايري12جدول )

 املتوسط املعيار الفرعي املعيار الرئييس
الوزن 

 النسبي

عدد 

 املعايري

عدد 

املعايري 

 %85فوق 

عدد املعايري 

أقل من  

85% 

أوالً: أدوات 

التسليم  

Delivery 

Platforms 

اهلواتف اجلوالة  -أ

Mobile 

Phones 

 صفر 11 11 97.00% 2.85

املساعدات  -ه

الرقمية 

الشخصية 

personal 

digital 

assistants. 

 صفر 7 7 97.00% 2.91

أجهزة  -ت

الكمبيوتر 

-Ultraاملحمولة 

Mobile PC& 

Tablet PC 

 صفر 8 8 97.00% 2.91

مشغالت  -ث

الوسائط 

 Multi املتعددة 

Media Player 

 صفر 5 5 95.70% 2.87

ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول 

 Mobile جلميع األجهزة السابقة  

Web Default Delivery Context 

2.85 95.00% 10 10 10 
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 املتوسط املعيار الفرعي املعيار الرئييس
الوزن 

 النسبي

عدد 

 املعايري

عدد 

املعايري 

 %85فوق 

عدد املعايري 

أقل من  

85% 

تطوير  ثالثًا:

املحتوى النقال 

Mobile 

Content 

Development 

املعايري  -أ

األساسية للمحتوى 

Basic Standard 

For Content 

 صفر 11 11 97.30% 2.92

الكائنات  -ه

الرقمية يف التعليم  

 Mobileالنقال 

Digital Object 

 صفر 9 9 96.70% 2.9

رابعًا: الويب 

 Mobileالنقال 

السلوك  -أ

 Overallالعام 

Behavior 

 صفر 3 3 94.70% 2.84

اإلبحار  -ه

والوصالت 

Navigation and 

Links 

 صفر 8 8 93.70% 2.81

ختطيط  -ت

الصفحة واملحتوى 

Page Layout and 

Content 

 صفر 11 11 95.00% 2.85

تعريف  -ث

 Pageالصفحة 

Definition 

2.66 88.70% 8 5 3 

مسامهة  -ج

 Userاملستخدم 

Input 

 صفر 7 7 93.30% 2.8
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 املتوسط املعيار الفرعي املعيار الرئييس
الوزن 

 النسبي

عدد 

 املعايري

عدد 

املعايري 

 %85فوق 

عدد املعايري 

أقل من  

85% 

دعم  -ح

املحتوى النقال: 

Mobile Content 

support 

 صفر 3 3 92.70% 2.78

  أوالً: أدوات التسليمDelivery Platforms 

 Mobile Phonesاهلواتف اجلوالة  -أ

% أي 93.3ووزن نســبي  2.89اهلواتف اجلوالة عىل متوســط -حصــل املحور الفرعي أ

ــبي جلميع  هذا املحور الفرعي وجاء الوزن النس عايري  ية عيل أمهية مجيع م عال قة  درجة مواف

لة أعىل من  باملحور الفرعي اهلواتف اجلوا عايري  نت بني )85امل كا يار 98.8% و يوفر "%( ملع

ــبي )  "جيجا. 1اهلاتف اجلوال ذاكرة داخلية بمســاحة ال تقل عن  %( ملعيار 90.2ووزن نس

  ".GPSهلاتف اجلوال نظام مالحة يوفر ا"

 .personal digital assistantsاملساعدات الرقمية الشخصية  -ب

ووزن  2.8املســاعدات الرقمية الشــخصــية عىل متوســط  -حصــل املحور الفرعي ه

ــبي  % أي درجة موافقة عالية عيل أمهية مجيع معايري هذا املحور الفرعي وجاء الوزن 96.3نس

ــبي جلميع املعايري ــاعد الرقمي  "%( ملعيار 98.8% وكانت بني )85به أعىل من  النس حيتوي املس

و عىل ذاكرة مؤقتة ال تقل عن  شخ سبي )  "جيجابايت. 1ال حيتوي  "%( ملعيار 93.5ووزن ن

 "أو أكثر. Palm OS 5أو    Microsoft Windows Mobileاملساعد الرقمي عىل 
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 Ultra-Mobile PC& Tablet PCأجهزة الكمبيوتر املحمولة  -ت

% 97ووزن نسبي  2.91حصل املحور الفرعي أجهزة الكمبيوتر املحمولة عىل متوسط 

ــبي جلميع  أي درجة موافقة عالية عيل أمهية مجيع معايري هذا املحور الفرعي وجاء الوزن النس

به أعىل من  ، "جيجا 1حيتوي عىل ذاكرة ال تقل  "%( ملعياري 98.8% وكانت بني )85املعايري 

ــغيل يدع" ــبي ) "أو غريها Microsoft Windowsم أنظمة التش  "%( ملعيار 91.1ووزن نس

  "بوصة أو أكثر 7حيتوي الكمبيوتر عىل شاشة بمقا  

 Multi Media Playerمشغالت الوسائط املتعددة  -ث

شغالت -حصل املحور الفرعي ث سائط م سط  الو ووزن  2.87املتعددة عىل متو

ــبي  % أي درجة موافقة عالية عيل أمهية مجيع معايري هذا املحور الفرعي وجاء الوزن 95.7نس

تدعم مشغالت الوسائط  "%( ملعيار 98.8% وكانت بني )85النسبي جلميع املعايري به أعىل من 

حيتوي مشغل  "%( ملعيار 89.8ووزن نسبي ) "املتعددة بع  تكنولوجيا االتصال الالسلكي.

  "جيجابايت. 20ىل وحدة ختزين ال تقل علن الوسائط املتعددة ع

  السابقة ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول جلميع األجهزةMobile Web 

Default Delivery Context. 

سط سابقة عىل متو صول جلميع األجهزة ال سهل الو سليم الويمه  صل دعم ت  2.85ح

ــبي  هذا املحور وجاء الوزن  95ووزن نس عايري  ية عيل أمهية مجيع م عال قة  % أي درجة مواف

ــبي جلميع املعايري به أعىل من  ــيغ ملفات  "%( ملعياري 97.6%وكانت بني )85النس يدعم ص

PDF" ( ملعيار 95ووزن نسبي )%"  يدعم ختطيط الصفحة عن طريقة برجمةCSS." 
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  ثالثًا: تطوير املحتوى النقالMobile Content Development 

 Basic Standard For Contentاملعايري األساسية للمحتوى  -أ

سية املعايري -حصل املحور الفرعي أ سا سط عىل للمحتوى األ ووزن  2.92 متو

ــبي  % أي درجة موافقة عالية عيل أمهية مجيع معايري هذا املحور الفرعي وجاء الوزن 97.3نس

لة أعىل من  باملحور الفرعي اهلواتف اجلوا عايري  ــبي جلميع امل %( 99.6% وكانت بني )85النس

ــتخدمني. "ملعياري  ية  "،"حيفز املحتوى اهتاممات املس بل خ؛اء يف الرتب حيكم املحتوى من ِق

ــبي )  "وجيا التعليم، وعلم النفس.اخلاصــة، وتكنول ــبي ووزن نس  "%( ملعيار 93.5ووزن نس

 "يراعي املحتوى الفروق الفردية بني الطاله الصّم وضعاف السمع.

 Mobile Digital Objectالكائنات الرقمية يف التعلم النقال  -ب

قال  -حصل املحور الفرعي ه ية يف التعلم الن نات الرقم كائ  Mobile Digitalال

ــط عىل م ــبي  2.90توس ية عيل أمهية مجيع معايري هذا 96.7ووزن نس % أي درجة موافقة عال

سبي جلميع املعايري به أعىل من  %( ملعيار 99.2% وكانت بني )85املحور الفرعي وجاء الوزن الن

شة(  " شا سليم )الذاكرة، حجم ال صائص أدوات الت سمه أحجام الكائنات الرقمية مع خ تتنا

ــتخدمة. ا وفقًا لا املويص ــبي ) "جهزة املس ــتخدم الكائنات  "%( ملعيار 94.3ووزن نس تس

  "الرقمية وثيقة الصلة باملحتوى.

  رابعًا: الويب النقالMobile  

  Overall Behaviorالسلوك العام  -أ

ــلوك-حصـــل املحور الفرعي أ عام الس نات الرقمية يف  Overall Behavior ال الكائ

سبي  2.84عىل متوسط  Mobile Digitalالتعلم النقال  % أي درجة موافقة عالية 94.7ووزن ن

ــبي جلميع املعايري به أعىل من  % 85عيل أمهية مجيع معايري هذا املحور الفرعي وجاء الوزن النس

ــنة  "%( ملعياري 95.1وكانت بني ) ــليم لتزويد جتربة حمس ــتخدم إمكانيات كل أداة للتس تس

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.5


 د. أمحد بن عبد اهلل الدريويش

 م2020( 2( العدد )3املجلد )

 

198 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.5 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

ــافية للتطبيقا"و  "للتعلم ــليمتقدم بدائل إض ــبي  ."ت غري املتاحة ع؛ أدوات التس ووزن نس

  "يدعم موقع الويمه الواحد أكثر من أداة للتسليم. "%( ملعيار 93.9)

 Navigation and Linksاإلبحار والوصالت  -ب

حار -حصل املحور الفرعي ه ــالت اإلب عىل  Navigation and Links والوص

ــط  ــبي  2.81متوس % أي درجة موافقة عالية عيل أمهية مجيع معايري هذا املحور 93.7ووزن نس

يصل  "%( ملعيار 97.2% وكانت بني )85الفرعي وجاء الوزن النسبي جلميع املعايري به أعىل من 

سبي ) "املستخدم إىل امللف اهلدف باستخدام أقل عدد من الوصالت..  "%( ملعيار 89ووزن ن

  "صالت.يعتمد املوقع عىل عدد حمدود من الو

 Page Layout and Contentختطيط الصفحة واملحتوى  -ت

حة ختطيط -حصل املحور الفرعي ت ف ملحتوى الصـــ  Page Layout and وا

Content  ــط ــبي  2.85عىل متوس % أي درجة موافقة عالية عيل أمهية مجيع معايري 95ووزن نس

ــبي جلميع املعايري به أعىل من  %( 98.8% وكانت بني )85هذا املحور الفرعي وجاء الوزن النس

يزود املوقع املســتخدم بتغذية راجعة "و "يســتخدم املحتوى لغة واضــحة وبســيطة "ملعياري 

يتيح املوقع للمستخدم تعديل األلوان  "%( ملعيار 86.2ووزن نسبي ) "برصية غنية باملعلومات

 بام يتناسمه مع ذوق املستخدم.

 Page Definitionتعريف الصفحة  -ث

 2.66عىل متوسط  Page Definition الصفحة تعريف -فرعي ثحصل املحور ال

ــبي  % أي درجة موافقة عىل أمهية مجيع معايري هذا املحور الفرعي وجاء الوزن 88.7ووزن نس

سبي جلميع املعايري بني ) صفحة. "%( ملعيار 98.4الن رصًا لكل  ضع املوقع عنوانًا خمت ووزن  "ي

كام أحتوي هذا  "يتجنمه املوقع اســتخدام اجلداول داخل صــفحاته. "%( ملعيار 76.4نســبي )

 %.85املحور عىل معايري الوزن النسبي هلا أقل من 
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 User Inputمسامهة املستخدم  -ج

ــتخدم  -الفرعي جحصل املحور  ــامهة املس ــط  User Inputمس  2.80عىل متوس

ــبي  يع معايري هذا املحور الفرعي وجاء % أي درجة موافقة عالية عيل أمهية مج93.3ووزن نس

به أعىل من  عايري  ــبي جلميع امل نت بني )85الوزن النس كا يار 97.6% و يراعي املوقع  "%( ملع

ــة باحلقول واألزرار للوظائف املطلوبة منها. ــبي ) "مالئمة العناوين اخلاص %( 91.1ووزن نس

  "ل مع النامذج.يزود املوقع مستخدميه بالقيم االفرتاضية عند التعام "ملعيار 

 Mobile Content supportدعم املحتوى النقال:  -ح

ــتخدم  -الفرعي جحصل املحور  ــامهة املس ــط  User Inputمس  2.78عىل متوس

ــبي  % أي درجة موافقة عالية عيل أمهية مجيع معايري هذا املحور الفرعي وجاء 92.7ووزن نس

به أعىل من  عايري  ــبي جلميع امل نت 85الوزن النس يدعم املحتوى  "%( ملعيار 94.3بني )% وكا

سهل  صول مبادرة الويمه  سبي  "web content accessibility guidelines 1.0الو ووزن ن

لتحزيم املحتوى حتن يكون سهل  IMSأو  SCORMيدعم املحتوى معايري  "%( ملعيار 91.5)

  "التحميل والنقل بني أنظمة التشغيل املختلفة.

املعايري املقرتحة من وجهة نظر الباحث وبتحكيم تناولت  الدراســةمما ســبق نجد أن  

سبة 82عدد ) صلت مجيع املعايري عىل ن صاا وح ضاء هيئة التدريس من ذوي االخت ( من أع

قال ملعايري 85أمهية وموافقة فوق  ماعد املحور الرابع الويمه الن ــتخدم "% جلميع املعايري  يس

سمه لتقديم املحتوى املجدول ب صالح للعرض من خالل أدوات املوقع بديل منا حيث يكون 

ــليم. ومعيار ــبي  "التس ــتخدام اجلداول يف ختطيط "% ومعيار 84.6بوزن نس جتنمه املوقع اس

يتجنمه املوقع استخدام اجلداول داخل صفحاته بنسبة "% وأخريا معيار 79.7بنسبة  "صفحاته

% كام وضعه 85هلا أقل من %. وبعد استبعاد هذه املعايري التي كان الوزن النسبي 76.4 "موافقة

ــل البحث احلاا إىل قائمة  ــبة لقبول املعيار، توص معايري بناء بيئات التعلم النقال الباحث كنس
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صمّ  سليم 4( معيار موزعة عىل )98مكونة من ) للتالميذ ال سية هي أوالً: أدوات الت ( حماور رئي

Delivery Platforms الوصــول ، ثانيًا: دعم تســليم الويمه ســهلMobile Web Default 

Delivery Context ثالثًا: تطوير املحتوى النقال ،Mobile Content Development :رابعًا ،

 .ال واخلروج بقائمة معايري هنائيةالويمه النق

 املعيار الفرعي املعيار الرئييس
إمجايل املعايري 

 النهائية

أوالً: أدوات التسليم  

Delivery 

Platforms 

 Mobile Phones 11اهلواتف اجلوالة  -أ

 personal digitalاملساعدات الرقمية الشخصية  -ه

assistants. 
7 

 &Ultra-Mobile PCأجهزة الكمبيوتر املحمولة  -ت

Tablet PC 
8 

 Multi Media Player 5 مشغالت الوسائط املتعددة  -ث

 Mobile Web Default ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول جلميع األجهزة السابقة  

Delivery Context 
10 

ثالثًا: تطوير املحتوى 

 Mobileالنقال 

Content 

Development 

 Basic Standard Forاملعايري األساسية للمحتوى  -ت

Content 
11 

 Mobile Digitalالكائنات الرقمية يف التعليم  النقال  -ث

Object 
9 

رابعًا: الويب النقال 

Mobile 

 Overall Behavior 3السلوك العام  -خ

 Navigation and Links 8اإلبحار والوصالت  -د

 Page Layout and Content 11ختطيط الصفحة واملحتوى  -ذ

 Page Definition 5تعريف الصفحة  -ر

 User Input 7مسامهة املستخدم  -ز

 Mobile Content support 3دعم املحتوى النقال:  - 
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 Delivery Platformsأوالً: أدوات التسليم 

 Mobile Phonesمعيار اهلواتف اجلوالة  م

 جيجا. 1يوفر اهلاتف اجلوال ذاكرة داخلية بمساحة ال تقل عن   .1

 أو أعىل )خدمات اجليل الثالث والرابع( GSM 2100يدعم اهلاتف اجلوال تكنولوجيا   .2

 .WAP 2.0 browserحيتوى اهلاتف اجلوال عىل   .3

 SMS & MMSيدعم اهلاتف اجلوال إرسال   .4

 WLAN IEEE 802.11 b/gيدعم االتصال الالسلكي  بحد أدنن   .5

 .Java 2 Mobile Editionحيتوى اهلاتف اجلوال عىل   .6

 ميجا بيكسل. 5يوفر اهلاتف اجلوال كامريا بدرجة وضوح ال تقل   .7

 بيكسل أو أعىل. 720×1280( دقة شاشة HD, High Definitionيتيح اهلاتف اجلوال جودة شاشة )  .8

 جيجا. 8يوفر اهلاتف وحدة ختزين للبيانات داخلية بمساحة ال تقل عن   .9

 3GP, MP3يدعم اهلاتف اجلوال   .10

 .GPSيوفر اهلاتف اجلوال نظام مالحة   .11

 personal digital assistantsاملساعدات الرقمية الشخصية  م

 جيجابايت. 1حيتوى املساعد الرقمي الشخو عىل ذاكرة مؤقتة ال تقل عن   .12

13.  

 720×1280( دقة شاشة HD, High Definitionيتيح املساعد الرقمي الشخو جودة شاشة )

 بيكسل أو أعىل.

 .WLAN IEEE 802.11 b/gيدعم املساعد بع  تكنولوجيا االتصال الالسلكي   .14

 ميجا هريتز. 312حيتوى املساعد الرقمي الشخو عىل معالج ال تقل رسعته عن   .15

 ميجا بيكسل. 1.3يوفر املساعد الشخو كامريا بدرجة وضوح ال تقل   .16

 جيجا 8يوفر املساعد الرقمي الشخو وحدة ختزين للبيانات داخلية بمساحة ال تقل عن   .17

 أو أكثر Palm OS 5أو    Microsoft Windows Mobileحيتوى املساعد الرقمي عىل   .18
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 Ultra-Mobile PC& Tablet PCأجهزة الكمبيوتر املحمولة  م

 جيجا 1حيتوى عىل ذاكرة ال تقل   .19

 أو غريها Microsoft Windowsيدعم أنظمة التشغيل   .20

 .WLAN (802.11 b/g)يدعم أجهزة الكمبيوتر املحمولة بع  تكنولوجيا االتصال الالسلكي   .21

 جيجا هرتز 1حيتوى الكمبيوتر عىل معالج ال يقل   .22

 حيتوى عىل كارت شاشة مناسمه.  .23

 حيتوى الكمبيوتر عىل بطارية ال تقل عن ساعتني ونصف.  .24

 جيجا بايت. 30يوفر الكمبيوتر وحدة ختزين بمساحة ال تقل عن   .25

 بوصة أو أكثر. 7حيتوى الكمبيوتر عىل شاشة بمقا    .26

 Multi Media Player مشغالت الوسائط املتعددة  م

 تدعم مشغالت الوسائط املتعددة بع  تكنولوجيا االتصال الالسلكي.  .27

 . GIFو  JPEGيدعم مشغل الوسائط املتعددة ملفات   .28

29.  
 720×1280( دقة شاشة HD, High Definitionحيتوى مشغل الوسائط عىل شاشة بدرجة وضوح )

 بيكسل أو أعىل

 .MP3 and AACيمتلك مشغل الوسائط القدرة عىل إعادة التشغيل   .30

 جيجابايت. 20حيتوى مشغل الوسائط املتعددة عىل وحدة ختزين ال تقل علن   .31
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 Mobile Web Defaultالسابقة ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول جلميع األجهزة 

Delivery Context 

 م
 Mobile Web Default ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول جلميع األجهزة السابقة  

Delivery Context 

 .PDFيدعم صيغ ملفات   .32

 بيكسل أو أعىل. 720×1280 يدعم درجة وضوح الشاشة دقة شاشة  .33

 أو وحدة ختزين أخرى SDيدعم زيادة التخزين الداخيل لوحداته عن طريق   .34

 cloud Storageيدعم التعامل مع التخزين السحايب العامة واخلاصة   .35

 MP3 , MP4 ،4GPيدعم ملفات الفيديو   .36

 HTTPSأو أعىل وال؛توكول املشفر منه  1.0اإلصدار   HTTPيدعم برتوكول   .37

 .XHTMLيدعم لغة   .38

 .GIF ،JPEGيدعم صيغ الصور   .39

 .utf-8يدعم تشفري احلروف   .40

 .CSSيدعم ختطيط الصفحة عن طريقة برجمة   .41
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 Mobile Content Developmentثالثًا: تطوير املحتوى النقال 

 Basic Standard For Contentاملعايري األساسية للمحتوى  م

 حيفز املحتوى اهتاممات املستخدمني.  .42

 وعلم النفس. حيكم املحتوى من ِقبل خ؛اء يف الرتبية اخلاصة، وتكنولوجيا التعليم،  .43

 يقدم املحتوى بصورة خمترصة يتم من خالهلا عرض املعلومات األساسية.  .44

 يلتزم املحتوى بمعايري التحرير العاملية اخلاصة بالتعامل مع الصّم وضعاف السمع.  .45

 يرتمه املحتوى حسمه األمهية مع مراعاة النظريات الرتبوية.  .46

 تناسمه مع ظروف اإلعاقة السمعية.يقدم املحتوى يف صيغ وأنامل برصية متعددة   .47

 االعتامد عىل املحتوى املصور والفيديو واحلركة عن املحتوى الصويت.  .48

 يصاغ املحتوى يف إطار تكاميل مع بيئات التعلم املتنوعة.  .49

 يدعم املحتوى مواقف التعلم اللحظية للمستخدم.  .50

 يرتبط املحتوى املقدم باهداف تعليمية حمددة.  .51

 املحتوى الفروق الفردية بني الطاله الصّم وضعاف السمع.يراعي   .52

 Mobile Phonesمعيار اهلواتف اجلوالة  م

53.  
 ا  املويصتتناسمه أحجام الكائنات الرقمية مع خصائص أدوات التسليم )الذاكرة، حجم الشاشة( 

 وفقًا لاجهزة املستخدمة.

 )امتدادات امللفات(.تقدم الكائنات الرقمية يف الصيغ األكثر انتشارًا   .54

 تتناسمه درجة وضوح الكائنات الرقمية مع خصائص أدوات التسليم.  .55

 تدعم الكائنات الرقمية مواقف التعلم اللحظية.  .56

 تراعي الكائنات الرقمية خصائص تكنولوجيا االتصال املستخدمة.  .57

 تدعم الكائنات الرقمية إمكانية التحكم يف تشغيل الكائنات.  .58

59.  
الكائنات الرقمية مشغالت الوسائط املتاحة بادوات التسليم وتتجنمه التاثريات الصوتية تراعي 

 والتفاعالت الصوتية.

 يستخدم الكائن الرقمي الواحد ع؛ أكثر من أداة تسليم.  .60

 تستخدم الكائنات الرقمية وثيقة الصلة باملحتوى.  .61
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 Mobileرابعًا: الويب النقال 

 Overall Behaviorالسلوك العام  م

 تستخدم إمكانيات كل أداة للتسليم لتزويد جتربة حمسنة للتعلم.  .62

 تقدم بدائل إضافية للتطبيقات غري املتاحة ع؛ أدوات التسليم.  .63

 يدعم موقع الويمه الواحد أكثر من أداة للتسليم.  .64

 Navigation and Linksاإلبحار والوصالت  م

 باستخدام أقل عدد من الوصالت.يصل املستخدم إىل امللف اهلدف   .65

 حياف  املوقع عىل آليات إبحار ثابتة وسهلة.  .66

 إال عند الرضورة. pop-upجتنمه املوقع النوافذ الفرعية   .67

 جتنمه ملفات الفالش الزائدة عن احلاجة لتقليل البطيء باملوقع.  .68

 يتجنمه املوقع عمل قوائم منسدلة معقدة وعمل القوائم بشكل منطقي.  .69

70.  
يعطي املوقع معلومات عن ال؛امج اإلضافية املستخدمة له مثل برامج تشغيل الفيديو وملفات 

 فتح الكتمه اإللكرتونية.

 يصاغ عنوان املوقع بشكل خمترص.  .71

 يعتمد املوقع عىل عدد حمدود من الوصالت.  .72
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 Page Layout and Contentختطيط الصفحة واملحتوى  م

 واضحة وبسيطة.يستخدم املحتوى لغة   .73

 يزود املوقع املستخدم بتغذية راجعة برصية غنية باملعلومات.  .74

 يستخدم املوقع حمتوى برصي حمدود ذو نمط تشويقي ومفيد.  .75

 تقسم صفحات املوقع إىل حجم قابل لالستخدام ع؛ أدوات التسليم.  .76

 يصاغ املحتوى بحيث يتوافق مع نمط التعليم النقال.  .77

 استخدام اخلطول التي يصعمه توفر يف مجيع أنظمة التشغيل.يتجنمه املوقع   .78

 يراعن إبراز املحتوى املهم أثناء تصميم وختطيط الصفحة.  .79

80.  
يتجنمه املوقع قدر املستطاع الستخدام أرشطة التمرير الطويلة  إلظهار حمتوى الصفحات بشكل 

 أوضح.

81.  
معروفة ومدعمة من قبل أداة  Character Encodingيشفر املوقع حمتواه بلغة تشفري للحروف 

 التسليم.

82.  
كاسلوه لعرض املحتوى العلمي بشكل مصور  كإنفو جرافييعرض املحتوى عىل هيئة عنارص 

 مميز.

 يتيح املوقع للمستخدم تعديل األلوان بام يتناسمه مع ذوق املستخدم.  .83

 Page Definitionتعريف الصفحة  م

 لكل صفحة.يضع املوقع عنوانًا خمترصًا   .84

 لإلشارة إىل تركيمه الوثيقة املنطقي.  Markup languageيستخدم املوقع خصائص   .85

 يزود املوقع مؤثر برصي أو نص مكافئ )بديل( لكل كائن غري واضح للمستخدم.  .86

 يتجنمه املوقع استخدام إطارات داخل الصفحات.  .87

 صفحات الويمه.يتجنمه املوقع اإلكثار من استخدام الكائنات املدجمة داخل   .88
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 User Inputمسامهة املستخدم  م

 يراعي املوقع مالئمة العناوين اخلاصة باحلقول واألزرار للوظائف املطلوبة منها.  .89

 يراعي املوقع الرتتيمه املنطقي لالنتقال بني حقول النامذج.  .90

 يستفاد املوقع من إمكانيات اإلبحار عن شاشات اللمس لاجهزة  .91

 إعادة إدخال النصوا املتعارف عليها من ِقبل املستخدم الوحيد للجهاز.يتجنمه املوقع   .92

 يقلل املوقع قدر اإلمكان من استخدامات لوحة املفاتيح من ِقبل املستخدم.  .93

 يقلل املوقع قدر اإلمكان من املتطلبات اخلاصة بإدخال نص مفتوح من ِقبل املستخدم.  .94

 االفرتاضية عند التعامل مع النامذج.يزود املوقع مستخدميه بالقيم   .95

 Mobile Content supportدعم املحتوى النقال:  م

 web content accessibility guidelines 1.0 يدعم املحتوى مبادرة الويمه سهل الوصول   .96

97.  
لتحزيم األسئلة  IMS Question and Test Interoperability (QTI) 2.0يدعم املحتوى معايري 

 واالختبارات.

98.  
لتحزيم املحتوى حتن يكون سهل التحميل والنقل بني  IMSأو  SCORMيدعم املحتوى معايري 

 أنظمة التشغيل املختلفة.
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 توصيات الدراسة:

 عىل ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث احلاا تظهر احلاجة إىل التوصيات التالية:

ووزارة التعليم هو االمتداد للتعلم اإللكرتوين، ولذلك فإنه ىلمه عىل  النقالالتعلم  -1

بيئات و تكامليًا مع بيئة التعلم التقليدي النقالالتوجه نحو توظيف منظومة التعلم 

 التعلم اإللكرتوين األخرى.

إليها  تالتي توصل للتالميذ الصمّ  النقالاالعتامد عىل قائمة معايري بناء بيئات التعلم  -2

 ، بحيث تكون نموذج إرشادي من ِقبل املؤسسات التعليمية املختلفة.ةاحلالي راسةالد

 .النقالاإلرساع نحو بناء مستودعات الكائنات الرقمية كاحد متطلبات التعلم  -3

التعلم  هقدميللتوعية بام يمكن أن واملعلمني  للتالميذرضورة عقد دورات تدريبية  -4

 .التعليمية النقال

التي توصلت إليها الدراسة سنويا جلعلها مواكبة عايري قائمة املالعمل عىل مراجعة  -5

 يف املجال. يللتطور التكنولوج

أجراء املزيد من الدراسات والبحوث للتاكد من فاعلية املعايري وكفاءهتا وتاثريها عىل  -6

 التحصيل لدي التالميذ الصم.
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 املراجع

مدرسة املسـتقبل يف ضـوء مفهـوم ( أدوار معلم 2009إبراهيم، عصام سيد أمحد السعيد ) .1

الـتعلم اإللكـرتوين. املـؤمتر العلمـي السنوي الثاين لكلية الرتبية ببورسعيد )مدرسة 

  .1203– 1151(، ا ا 2الواقع واملامول(، مرص، ج ) -املستقبل 

حمددات إقبال طالبات كلية علـوم األرسة بجامعـة طيبـة "(،2011اجلهني، ليىل سعيد ) .2

، بحث ألقي يف ندوة "ـتخدام التعلـيم النقـال وعالقتهـا بـبع  العواملعـىل اس

 -مايو  30، الرياض، "التطلعات والتحديات"التعليم اجلامعي يف عرص املعلوماتية 

 .10 -8يونيو، ا ا  24

، القاهرة: دار الفكر "التعليم اإللكرتوين تطبيقات مستحدثة"( 2011احللفاوي، وليد ) .3

 العريب.

، مستحدثات تكنولوجيا التعليم يف عرص املعلوماتية(.  2011وي، وليد سا  حممد )احللفا .4

 دار الفكر، عامن.

، جملة "التعلم النقال مرحلة جديدة من التعلم اإللكرتوين"(، 2006احلاممي، حممد ) .5

 املعلوماتية التقنية يف التعليم، 

، القاهرة: تعلم اإللكرتويناألصول التارخيية لتكنولوجيا الم( 2011مخيس، حممد عطية ) .6

 دار السحاه.

( املعايري الرتبوية دراسة وصفية، 2008الدهان، حسن برصي؛ العامري، سعيد بن سيف ) .7

-308، ا4، ع16مج للرتبية، العليا الدراسات كلية –، جامعة القاهرة جملة الرتبوية

338. 
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صيغة "باملحمول (. التعليم 2009يونس، جمدي حممد )و ،الدهشان، مجال عىل الدهشان .8

بحث مقدم إىل الندوة العلمية األوىل لقسم الرتبية املقارنة  "جديدة للتعليم عن بعد

 واإلدارة التعليمية، كلية الرتبية، جامعة كفر الشيه.

( أثر تصميم بيئة تعلم إلكرتوين قائمة عىل أشكال تقديم 2014الزق، عصام شوقي شبل ) .9

ميـة بع  مهارات الفهم القرائي والقابلية التعليقات الشـارحة الفائقـة يف تن

الستخدامها لدى التالميذ ضعاف السمع. دراسات عربيـة يف الرتبيـة وعلـم الـنفس 

(ASEP)110-61، ا ا 52، ع 2، ج. 

( رؤية جديدة يف التعليم، الـتعلم اإللكـرتوين: املفهـوم، 2005زيتون، حسن حسني ) .10

 ـاض: الـدار الصولتية للنرش والتوزيع.القضـايا، التطبيـق، التقيـيم. الري

زينمه أمني، وليد احللفاوي: معايري بيئات التعلم اجلوال، املؤمتر العلمي السنوي  .11

التاسع: تطوير كليات الرتبية النوعية يف ضوء معايري اجلودة واالعتامد، املجلد 

 2008الثاين،

 الرياض: مكتبة الرشد. .تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكرتوين( 2004سا ، أمحد ) .12

( أ. التعليم اجلوال رؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات 2006سا ، أمحد حممد ) .13

الالسلكية، ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العلمي الثامن عرش للجمعية املرصية 

يوليو  26 -25للمناهج وطرق التدريس، جامعة عني شمس، القاهرة، يف الفرتة من 

2006. 

، القاهرة: مكتبة األنجلو وتقويمهااملناهج التعليمية، صناعتها ( 2006حممود )الضبع،  .14

 املرصية.

. القاهرة: دار التعليم واملدرسة اإللكرتونية( 2007عامر، طارق عبد الرؤوف ) .15

 السحاه للنرش والتوزيع.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.5


Dr. Ahmed Abdullah Aldraiweesh 

Volume (3) No. (2) 2020 

211 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.5 

 

( برنامج تعلم إلكرتوين مدمج قـائم عـىل املـدخل 2010، لوريس إميل )كعبد املل .16

الـبرصي واملكـاين لتنميـة التحصـيل يف العلـوم ومهارات قراءة البرصيات وتقدير 

الذات لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية للمعـاقني سـمعيا. دراسـات يف املنـاهج 

 .209 – 150(، ا ا 159وطـرق التـدريس، مرص، ع )

، دار الكتاه يلاالعاقة السمعية وبرنامج اعادة التاه: (2005)حممد فتحي  ،عبداحلي .17

 .اجلامعي، العني

( واقـع اسـتخدام التقنيـات املسـاعدة ومعوقاهتـا 2015عطا، حسنني عـيل يـونس ) .18

 جامعة –بمـدار  املعـاقني سـمعيا باململكـة العربيـة السعودية. جملة كلية الرتبية 

 .602– 551، ا ا 57 العدد األول، اجلزء طنطا،

كفايات التعليم اإللكرتوين ملعلمي املعاقني سمعيا "(.2017عطا، حسنني عيل يونس ) .19

التعليم اإللكرتوين( باجلامعات املرصية  -من وجهة نظر أساتذة )اإلعاقة السمعية 

القسم الثاين ا ا  7، املجلة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية العدد "والسعودية

184-243   

الحتياجات اخلاصة وتربيتهم، دار : سيكولوجية ذوى ا(2009)عبداملطلمه  ،القريطي .20

 الفكر العريب، القاهرة.

واقع توظيف طاله كلية الرتبية للهواتف النقال "(،2013حممد، إيامن مهدي ) .21

جامعة عني  -، جملـة كلية الرتبية "والذكيـة يف العمليـة التعليميـة واجتاهـاهتم نحوهـا

 203-126)اجلزء الثالث(  36شمس، 

( وسائل وتكنولوجيا التعليم التفاعيل اجلزء الثاين. 2009تح اهلل )مندور عبد السالم ف .22

 الرياض: دار الصميعي للنرش والتوزيع.
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م( التعليم اإللكرتوين األسس 2005املوسن، عبد الـلـه؛ واملبارك، أمحد ) .23

 والتطبيقات. الرياض: مؤسسة شبكة البيانات.

ا التعلم اجلوال يف التنمية (. تصور مقرتح لتطبيق تكنولوجي2012هني عبد احلكم ) .24

 املهنية ألخصائي تكنولوجيا التعليم، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية جامعة حلوان
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 1ملحق 

  التسليم أوالً: أدواتDelivery Platforms 

 Mobile Phonesاهلواتف اجلوالة  -أ

 املتوسط Mobile Phonesمعيار اهلواتف اجلوالة  الرتتيب
االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

1 
اهلاتف اجلوال ذاكرة داخلية بمساحة ال تقل عن  يوفر

 .جيجا 1
2.96 0.189 98.80% 

2 
أو أعىل  GSM 2100 يدعم اهلاتف اجلوال تكنولوجيا

 ع(والراب )خدمات اجليل الثالث
2.88 0.397 95.90% 

 WAP 2.0 browser. 2.84 0.367 94.70% حيتوى اهلاتف اجلوال عىل 3

 SMS & MMS 2.84 0.457 94.70% يدعم اهلاتف اجلوال إرسال 3

4 
 WLAN بحد أدنن  يدعم االتصال الالسلكي

IEEE 802.11 b/g 
2.82 0.448 93.90% 

 Java 2 Mobile Edition. 2.82 0.448 93.90% حيتوى اهلاتف اجلوال عىل 4

5 
 5ال تقل  يوفر اهلاتف اجلوال كامريا بدرجة وضوح

 .ميجا بيكسل
2.78 0.567 92.70% 

6 
 HD, High) يتيح اهلاتف اجلوال جودة شاشة

Definition) بيكسل أو أعىل 720×1280 دقة شاشة. 
2.77 0.453 92.30% 

7 
داخلية بمساحة  يوفر اهلاتف وحدة ختزين للبيانات

 .جيجا 8ال تقل عن 
2.72 0.452 90.70% 

1 
اهلاتف اجلوال ذاكرة داخلية بمساحة ال تقل عن  يوفر

 .جيجا 1
2.96 0.189 98.80% 

2 
أو أعىل  GSM 2100 يدعم اهلاتف اجلوال تكنولوجيا

 ع(والراب )خدمات اجليل الثالث
2.88 0.397 95.90% 

 WAP 2.0 browser. 2.84 0.367 94.70% حيتوى اهلاتف اجلوال عىل 3
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 .personal digital assistantsاملساعدات الرقمية الشخصية  -ه

 الرتتيب
 personal الرقمية الشخصية املساعدات

digital assistants 
 املتوسط

 االنحراف

 املعياري

 الوزن

 النسبي

1 
 حيتوى املساعد الرقمي الشخو عىل ذاكرة

 .جيجابايت 1مؤقتة ال تقل عن 
2.96 0.189 98.80% 

2 

 يتيح املساعد الرقمي الشخو جودة شاشة

(HD, High Definition) دقة شاشة 

 .بيكسل أو أعىل 720×1280

2.95 0.217 98.40% 

3 
 يدعم املساعد بع  تكنولوجيا االتصال

 .WLAN IEEE 802.11 b/g الالسلكي
2.89 0.352 96.30% 

4 
ال  حيتوى املساعد الرقمي الشخو عىل معالج

 .ميجا هريتز 312تقل رسعته عن 
2.88 0.329 95.90% 

5 
ال  يوفر املساعد الشخو كامريا بدرجة وضوح

 .ميجا بيكسل 1.3تقل 
2.87 0.343 95.50% 

6 
 يوفر املساعد الرقمي الشخو وحدة ختزين

 جيجا 8للبيانات داخلية بمساحة ال تقل عن 
2.84 0.367 94.70% 

7 
 Microsoft حيتوى املساعد الرقمي عىل

Windows Mobile أو   Palm OS 5 أو أكثر 
2.8 0.399 93.50% 

 %96.30   2.89 املتوسط 
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 Ultra-Mobile PC& Tablet PCأجهزة الكمبيوتر املحمولة  -ت

 الرتتيب
 Ultra-Mobileأجهزة الكمبيوتر املحمولة 

PC& Tablet PC 
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

 %98.80 0.189 2.96 جيجا 1ذاكرة ال تقل  حيتوى عىل 1

1 
أو  Microsoft Windows أنظمة التشغيليدعم 

 غريها
2.96 0.189 98.80% 

2 

 يدعم أجهزة الكمبيوتر املحمولة بع 

 WLAN تكنولوجيا االتصال الالسلكي

(802.11 b/g). 

2.94 0.328 98.00% 

2 
جيجا  1حيتوى الكمبيوتر عىل معالج ال يقل 

 هرتز
2.94 0.241 98.00% 

 %97.60 0.262 2.93 .حيتوى عىل كارت شاشة مناسمه 3

4 
ساعتني  حيتوى الكمبيوتر عىل بطارية ال تقل عن

 .ونصف
2.9 0.299 96.70% 

5 
تقل عن  يوفر الكمبيوتر وحدة ختزين بمساحة ال

 .جيجا بايت 30
2.88 0.329 95.90% 

6 
أو  بوصة 7حيتوى الكمبيوتر عىل شاشة بمقا  

 .أكثر
2.73 0.446 91.10% 

 %97.00   2.91 املتوسط 
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 Multi Media Playerاملتعددة مشغالت الوسائط  -ث

 الرتتيب
 Multi Media مشغالت الوسائط املتعددة 

Player 
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

1 
مشغالت الوسائط املتعددة بع   تدعم

 .تكنولوجيا االتصال الالسلكي
2.96 0.189 98.80% 

2 
 JPEG ملفات يدعم مشغل الوسائط املتعددة

 . GIF و
2.95 0.268 98.40% 

3 

 حيتوى مشغل الوسائط عىل شاشة بدرجة

شاشة  دقة (HD, High Definition) وضوح

 بيكسل أو أعىل 720×1280

2.88 0.329 95.90% 

4 
 يمتلك مشغل الوسائط القدرة عىل إعادة

 .MP3 and AAC التشغيل
2.84 0.508 94.70% 

5 
 املتعددة عىل وحدةحيتوى مشغل الوسائط 

 .جيجابايت 20ختزين ال تقل علن 
2.7 0.463 89.80% 

 %95.70   2.87 املتوسط 
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  السابقة ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول جلميع األجهزةMobile Web 

Default Delivery Context. 

 الرتتيب

ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول جلميع 

 Mobile Web Defaultاألجهزة السابقة  

Delivery Context 

 املتوسط
االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

 PDF. 2.93 0.262 97.60% ملفات يدعم صيغ 1

2 
 720×1280 يدعم درجة وضوح الشاشة دقة شاشة

 .بيكسل أو أعىل
2.91 0.281 97.20% 

3 
 طريق يدعم زيادة التخزين الداخيل لوحداته عن

SD  أخرىأو وحدة ختزين 
2.89 0.352 96.30% 

4 
 العامة واخلاصة يدعم التعامل مع التخزين السحايب

cloud Storage 
2.88 0.329 95.90% 

 MP3 , MP4, 4GP 2.87 0.343 95.50% يدعم ملفات الفيديو 5

5 
 أو أعىل 1.0اإلصدار   HTTP يدعم برتوكول

 HTTPS  وال؛توكول املشفر منه
2.87 0.343 95.50% 

 XHTML. 2.85 0.356 95.10% لغة يدعم 6

 GIF، JPEG. 2.85 0.356 95.10% يدعم صيغ الصور 6

 utf-8. 2.76 0.432 91.90% يدعم تشفري احلروف 7

 CSS. 2.74 0.492 91.50% يدعم ختطيط الصفحة عن طريقة برجمة 8

 %95.00   2.85 املتوسط 
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  ثالثًا: تطوير املحتوى النقالMobile Content Development 

 Basic Standard For Contentاملعايري األساسية للمحتوى  -أ

 الرتتيب
 Basic Standardاملعايري األساسية للمحتوى 

For Content 
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

 %99.60 0.11 2.99 .املحتوى اهتاممات املستخدمني حيفز 1

1 
اخلاصة،  الرتبيةحيكم املحتوى من ِقبل خ؛اء يف 

 .وتكنولوجيا التعليم، وعلم النفس
2.99 0.11 99.60% 

2 
خالهلا  يقدم املحتوى بصورة خمترصة يتم من

 .عرض املعلومات األساسية
2.96 0.246 98.80% 

2 
العاملية اخلاصة  يلتزم املحتوى بمعايري التحرير

 .بالتعامل مع الصّم وضعاف السمع
2.96 0.189 98.80% 

2 
 املحتوى حسمه األمهية مع مراعاةيرتمه 

 .النظريات الرتبوية
2.96 0.189 98.80% 

3 
متعددة  يقدم املحتوى يف صيغ وأنامل برصية

 .تناسمه مع ظروف اإلعاقة السمعية
2.95 0.268 98.40% 

4 
واحلركة  االعتامد عىل املحتوى املصور والفيديو

 .عن املحتوى الصويت
2.89 0.352 96.30% 

5 
التعلم  املحتوى يف إطار تكاميل مع بيئاتيصاغ 

 .املتنوعة
2.88 0.329 95.90% 

 %94.70 0.367 2.84 .للمستخدم يدعم املحتوى مواقف التعلم اللحظية 6

 %94.70 0.367 2.84 .حمددة يرتبط املحتوى املقدم باهداف تعليمية 6

7 
الطاله  يراعي املحتوى الفروق الفردية بني

 .الصّم وضعاف السمع
2.8 0.554 93.50% 

 %97.30   2.92 املتوسط 
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 Mobile Digital Object التعليم النقالالكائنات الرقمية يف  -ه

 املتوسط Mobile Phonesمعيار اهلواتف اجلوالة  الرتتيب
االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

1 

أحجام الكائنات الرقمية مع خصائص  تتناسمه

 ا  الشاشة( املويصأدوات التسليم )الذاكرة، حجم 

 .وفقًا لاجهزة املستخدمة

2.98 0.155 99.20% 

2 
انتشارًا  تقدم الكائنات الرقمية يف الصيغ األكثر

 .)امتدادات امللفات(
2.94 0.241 98.00% 

3 
 تتناسمه درجة وضوح الكائنات الرقمية مع

 .خصائص أدوات التسليم
2.93 0.262 97.60% 

 %96.70 0.299 2.9 .اللحظية مواقف التعلمتدعم الكائنات الرقمية  4

5 
تكنولوجيا  تراعي الكائنات الرقمية خصائص

 .االتصال املستخدمة
2.89 0.445 96.30% 

6 
يف تشغيل  تدعم الكائنات الرقمية إمكانية التحكم

 .الكائنات
2.88 0.329 95.90% 

6 

املتاحة  تراعي الكائنات الرقمية مشغالت الوسائط

التسليم وتتجنمه التاثريات الصوتية بادوات 

 .والتفاعالت الصوتية

2.88 0.365 95.90% 

7 
من أداة  يستخدم الكائن الرقمي الواحد ع؛ أكثر

 .تسليم
2.87 0.343 95.50% 

 %94.30 0.379 2.83 .باملحتوى تستخدم الكائنات الرقمية وثيقة الصلة 8

 %96.70   2.9 املتوسط 
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  رابعًا: الويب النقالMobile Web  

  Overall Behaviorالسلوك العام  -أ

 املتوسط Overall Behaviorالسلوك العام  الرتتيب
االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

1 
تستخدم إمكانيات كل أداة للتسليم لتزويد جتربة 

 حمسنة للتعلم.
2.85 0.356 95.10% 

1 
املتاحة ع؛ تقدم بدائل إضافية للتطبيقات غري 

 أدوات التسليم.
2.85 0.356 95.10% 

 %93.90 0.42 2.82 يدعم موقع الويمه الواحد أكثر من أداة للتسليم. 2

 %94.70   2.84 املتوسط 
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 Navigation and Linksاإلبحار والوصالت  -ه

 املتوسط Navigation and Linksاإلبحار والوصالت  الرتتيب
االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

1 
يصل املستخدم إىل امللف اهلدف باستخدام أقل عدد 

 من الوصالت.
2.91 0.281 97.20% 

 %96.30 0.315 2.89 حياف  املوقع عىل آليات إبحار ثابتة وسهلة. 2

3 
إال عند  pop-upجتنمه املوقع النوافذ الفرعية 

 الرضورة.
2.85 0.389 95.10% 

4 
احلاجة لتقليل جتنمه ملفات الفالش الزائدة عن 

 البطيء باملوقع.
2.83 0.466 94.30% 

5 
يتجنمه املوقع عمل قوائم منسدلة معقدة وعمل 

 القوائم بشكل منطقي.
2.8 0.456 93.50% 

6 

يعطي املوقع معلومات عن ال؛امج اإلضافية 

املستخدمة له مثل برامج تشغيل الفيديو وملفات 

 فتح الكتمه اإللكرتونية.

2.77 0.479 92.30% 

 %91.90 0.511 2.76 يصاغ عنوان املوقع بشكل خمترص. 7

 %89.00 0.61 2.67 يعتمد املوقع عىل عدد حمدود من الوصالت. 8

 %93.70   2.81 املتوسط 
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 Page Layout and Contentختطيط الصفحة واملحتوى  -ت

 الرتتيب
 Page Layout andختطيط الصفحة واملحتوى 

Content 
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

 %98.80 0.189 2.96 يستخدم املحتوى لغة واضحة وبسيطة. 1

1 
يزود املوقع املستخدم بتغذية راجعة برصية غنية 

 باملعلومات.
2.96 0.189 98.80% 

2 
يستخدم املوقع حمتوى برصي حمدود ذو نمط تشويقي 

 ومفيد.
2.95 0.268 98.40% 

3 
قابل لالستخدام ع؛ تقسم صفحات املوقع إىل حجم 

 أدوات التسليم.
2.91 0.281 97.20% 

 %96.70 0.299 2.9 يصاغ املحتوى بحيث يتوافق مع نمط التعليم النقال. 4

5 
يتجنمه املوقع استخدام اخلطول التي يصعمه توفر يف 

 مجيع أنظمة التشغيل.
2.89 0.315 96.30% 

6 
يراعن إبراز املحتوى املهم أثناء تصميم وختطيط 

 الصفحة.
2.87 0.377 95.50% 

7 
يتجنمه املوقع قدر املستطاع الستخدام أرشطة التمرير 

 الطويلة  إلظهار حمتوى الصفحات بشكل أوضح.
2.79 0.437 93.10% 

7 
 Characterيشفر املوقع حمتواه بلغة تشفري للحروف 

Encoding .معروفة ومدعمة من قبل أداة التسليم 
2.79 0.437 93.10% 

8 
 كإنفو جرافييعرض املحتوى عىل هيئة عنارص 

 كاسلوه لعرض املحتوى العلمي بشكل مصور مميز.
2.72 0.479 90.70% 

9 
يتيح املوقع للمستخدم تعديل األلوان بام يتناسمه مع 

 ذوق املستخدم.
2.59 0.628 86.20% 

 %95.00   2.85 املتوسط
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 Page Definitionتعريف الصفحة  -ث

 املتوسط Page Definitionتعريف الصفحة  الرتتيب
االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

 %98.40 0.268 2.95 يضع املوقع عنوانًا خمترصًا لكل صفحة. 1

2 
  Markup languageيستخدم املوقع خصائص 

 لإلشارة إىل تركيمه الوثيقة املنطقي.
2.84 0.4 94.70% 

3 
)بديل( يزود املوقع مؤثر برصي أو نص مكافئ 

 لكل كائن غري واضح للمستخدم.
2.8 0.456 93.50% 

4 
يتجنمه املوقع استخدام إطارات داخل 

 الصفحات.
2.76 0.486 91.90% 

5 
يتجنمه املوقع اإلكثار من استخدام الكائنات 

 املدجمة داخل صفحات الويمه.
2.74 0.466 91.50% 

6 

يستخدم املوقع بديل مناسمه لتقديم املحتوى 

بحيث يكون صالح للعرض من خالل املجدول 

 أدوات التسليم.

2.54 0.67 84.60% 

7 
يتجنمه املوقع استخدام اجلداول يف ختطيط 

 صفحاته.
2.39 0.733 79.70% 

 %76.40 0.793 2.29 يتجنمه املوقع استخدام اجلداول داخل صفحاته. 8

 %88.70   2.66 املتوسط
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 User Inputمسامهة املستخدم  -خ

 املتوسط User Inputمسامهة املستخدم  الرتتيب
االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

1 
يراعي املوقع مالئمة العناوين اخلاصة باحلقول 

 واألزرار للوظائف املطلوبة منها.
2.93 0.262 97.60% 

2 
يراعي املوقع الرتتيمه املنطقي لالنتقال بني حقول 

 النامذج.
2.85 0.389 95.10% 

3 
من إمكانيات اإلبحار عن شاشات  يستفاد املوقع

 اللمس لاجهزة
2.83 0.379 94.30% 

4 
يتجنمه املوقع إعادة إدخال النصوا املتعارف 

 عليها من ِقبل املستخدم الوحيد للجهاز.
2.77 0.479 92.30% 

5 
يقلل املوقع قدر اإلمكان من استخدامات لوحة 

 املفاتيح من ِقبل املستخدم.
2.76 0.486 91.90% 

6 
يقلل املوقع قدر اإلمكان من املتطلبات اخلاصة 

 بإدخال نص مفتوح من ِقبل املستخدم.
2.74 0.466 91.50% 

7 
يزود املوقع مستخدميه بالقيم االفرتاضية عند 

 التعامل مع النامذج.
2.73 0.498 91.10% 

 %93.30   2.8 املتوسط
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 Mobile Content supportدعم املحتوى النقال:  -د

 املتوسط Mobile Content supportدعم املحتوى النقال:  الرتتيب
االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

1 
 web يدعم املحتوى مبادرة الويمه سهل الوصول 

content accessibility guidelines 1.0 
2.83 0.379 94.30% 

2 

 IMS Question and Testيدعم املحتوى معايري 

Interoperability (QTI) 2.0  لتحزيم األسئلة

 واالختبارات.

2.78 0.416 92.70% 

3 

لتحزيم  IMSأو  SCORMيدعم املحتوى معايري 

املحتوى حتن يكون سهل التحميل والنقل بني 

 أنظمة التشغيل املختلفة.

2.74 0.439 91.50% 

 %92.70  2.78 املتوسط
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