
 
 
 

  التعليم تكنولوجيا توظيف :التدريبي البرنامج
 

 
 

 :املوضوع
 الثانوية املرحلة يف النقال التعلم توظيف

 
  



 من عصر أي في يكن لم التعميم بأن يسمم ،المختمفة العصور عبر التعميمية النظم ألوضاع المتتبع إن

 في ي ور ما بكل يتأثر  ااماً  فيو ،المحيطة المجتمعية الظروف عن بمنأى ،الزمن من حقبة أو العصور

 .وتغيرات أح اث من المجتمع

 عمميا وأسموب فييا، الحياة طبيعة عمى نفسيا فرضت عديدة تحديات المعاصرة المجتمعات وتشيد 

 المعموماتية تقنيات في تقدم من المجتمعات تمك تشيده ما التحديات ىذه أبرز من المختمفة، منظماتيا وعمل

 المؤسسات بينيا ومن ... المؤسسات وشكل الحياة طبيعة تغيير في أسيمت والتى ديثة،الح واالتصاالت

 .جذري نحو عمى التعميمية

 طالب بين االلكترونية المعرفة وانتشار والمعمومات االتصاالت تقنيات في الكبير التطور أدى فقد 

 والتدريب التعميم أدوات ظيرت الماضي العقد ففي التعميم، نظم من جديدة أشكال ظيور إلى والجامعات المدارس

 المضغوطة األقراص من مستفيدة معو المختمفة التفاعل أساليب وعمى رئيسي بشكل الحاسوب عمى المعتمدة

 أما االنترنت، باستعمال أدواتو وتميزت االلكتروني التعميم مفيوم تطور الحالي القرن وخالل المحمية، والشبكات

 ليظير خاصة والنقالة عامة الالسمكية االتصاالت تقانات استثمار إمكانيات القريب فقاأل في فيموح األيام ىذه

 . Mobile Learning Systems النقالة التعميم أنظمة ىو جديد مفيوم

 استخ ام الغربية ال ول فى والعشرين الحا ي القرن ب اية في التح ي  وجو وعمى ماضية قميمة سنوات فمنذ

-m أو mLearning أو Mobile Learning  اإلنجميزية بالمغة عميو أطمق التعميم مجال في ج ي  مصطمح

Learning ، الفرنسية وبالمغة  Le mobile learning  أو Le m-Learning أو L`apprentissage 

mobile ، العممية المؤتمرات من الع ي  وعق ت 

 في  المصطمح ىذا عن تتح ث التي والبحوث المقاالت بعض ظيرت فق  العربي المستوى عمى أما

 لتطوير كوسيمة استخ امو أو ،الفاات لبعض تعميمية خ مة توفير في استخ امو وكيفية اىمية لتوضيح محاولة

 التي التعميمية البرامج لخ مة تطبيقاتو من واالستفا ة المحمول الياتف خ مة توظيف خالل من القاامة النظم



 شركات بعض مع مشترك تعاون خالل من وذلك ،بع  عن لتعميما برنامج إطار ضمن ،بعض تق ميا

 استخ امو أو ،المحمول الياتف بواسطة ،المفتوح والتعميم بع  عن لمتعميم برامج توفير يضمن بما ،االتصاالت

 المؤسسات توفرىا التي االلكتروني التعمم مصا ر منظومة إلى إضافتو يمكن الح يثة التعمم مصا ر من كمص ر

 Mobile) النقال الياتف بواسطة التعمم مشروع بالبحرين المفتوحة العربية الجامعة ب أت حيث ،لطالبيا يميةالتعل

learning) (2008 أكتوبر) ال راسي الفصل خالل. 

 يقوم والذي Distance Learning بع  عن التعميم نظم أشكال من ج ي اً  شكالً  النقال التعميم يعتبر

 شكل وأخذ عام ماة من أكثر منذ تاريخيا ب أ والذي ،وزمانياً  مكانياً  الطالب عن المحاضر انفصال عمى

 ج ي ة طرااق بع  عن لمتعميم موفّفراً  Electronic Learning االلكتروني التعميم ظير ثم ،الورقية المراسالت

 تعميم فرص توفر  أن يمكن والنقالة الالسمكية الشبكاتو ،الحاسوبية الشبكات تقنياتو الحواسيب عمى تعتم 

 المناطق مثل االلكتروني التعميم فرص لتحقيق الالزمة التحتية البنية مناطقيم في تتوفر ال الذين لالفرا  ميمة

 التعمم في والراغبين عمميم نمط بسبب  ااماً  المتنقمين لالفرا  أو الريفية

 بنية ق رات زيا ة عبر ؛ األخيرة السنوات في النقالة األجيزة نولوجياتك في المتسارع الياال النمو إن

 يساع  ذلك كل ، wireless الالسمكية التكنولوجيا في والتق م ، العالي التر  ي النطاق ذات التحتية الشبكات

 . التعميم في اليامة الفرص تمك من االستفا ة تتيح ج ي ة آفاق اكتشاف عمى

 والقيمة ، والتعمم الت ريس لتقنيات الج ي ة واألطر التطبيقات من الع ي  يشمل النقال التعميم مي ان إن 

 إتقان في المتمثل ) المعرفي الجانب : جانبين تشمل أن الب  التعميمية العممية عمى النقال التعميم يضيفيا التي

 واكتساب السموك تغيير في المتمثل ) التربوي والجانب، ( البحث وميارات والحساب والكتابة القراءة ميارات

لت أجمو من الذي الي ف ىو وىذا ، ( لمتعمم الحافز وتنمية الحياة ميارات  التعمم لمشاريع األوروبية المجنة موَّ

يطاليا بريطاينا من كل في النقال التعميم مشاريع  أ اء عمى النقالة التقنيات استخ ام تأثير  راسة بغية والسوي  وا 

  .والمطورين المعممينو المتعممين



 ناقشت التي وال راسات األبحاث من الع ي  النقال التعميم مفيوم ظيور مع متزامن بشكل ظيرت وق 

 انصبت فق  أخرى جية ومن ، جية من ىذا الت ريس لطرق المتنقمة التقنيات تق ميا التي والقيمة المعرفي األثر

 في التعمم وأنشطة القراءة ميارات النقال التعميم نمِّيي /يحقق كيف حول االىتمام عمى المطروحة القضايا

 ولماذا كيف في لممصممين تطبيقية إرشا ات يعطي أن ال ارسين بعض حاول وق  ، الفعال الت ريس نظريات

 فاعمية بقياس الباحثين من آخر فريق اعتنى حين في ، األطفال ت ريس في حيوية أكثر النقال التعميم يكون

 والتعميم المفتوح والتعميم بع  عن كالتعميم التقمي ية غير التعميم أنماط في البالغين المتعممين عمى لالنقا التعميم

  االلكتروني

 التعامل يح ثو الذي األثر حول ومشتركة واضحة برزت جانبية خطوط في ال راسات ىذه كل التقت وق  

 عنصر تضيف أن التقنيات ىذه استطاعت فق  ، والمعممين الطالب من كل عمى المحمولة الرقمية باألجيزة

 العممية الما ة إلنجاز أكبر وقتا الطالب فيو مكث الذي الوقت ففي ، الطرفين أ اء عمى والحيوية والبيجة اإلثارة

 أفضل ليم النيااية النتااج محصمة وكانت البعض بعضيم مع المشاركة تحقيق الوقت ذات في استطاعوا فإنيم ،

 تولي  في سببا وكانت الت ريسية لطرقيم ج ي ة حيوية التقنيات ىذه أعطت فق  لممعممين النسبةوب ،المعتا  من

 العممية في األجيزة ىذه استخ ام فإن اختصارا أكثر بمعنى ، الت ريس طرق في والثري المستمر التغيير قناعة

 استخ ام الممكن من أنو نعتق  عمنايج الذي األمر ،إب اعاتيم بإبراز والطالب المعممين من لكل سمح التعميمية

 انتشار بع  خاصة ، المعمومات تطبيق و البيانات إل خال المتعمم يستخ ميا تعميمية كأ وات المحمولة األجيزة

 ليا الواسع واالستخ ام ،كبيرة بنسبة األجيزة ىذه

 عمى االتفاق من الرغم عمى انو ، وزمالؤه (Trifonova,2003) بينيم ومن البعض يرى المقابل وفى

 الشعور ىذا ىل : حول ممحة تظل الشكوك فان تربويا النقال التعميم عالجت التي ال راسات كل ل ى الجانب ىذا

 ألفة من وقت مرور بع  تخم  ما سرعان ثورة نعتبره ق  وبالتالي ، التقنية استخ ام تأثير عن نابع ىو باإلثارة

 التعميمية العممية في حققيا التي المبيرة النتااج أن أم ؟ الح يثة اتبالتقني /الت ريس من النمط ىذا مع التعامل

 ؟.. ذاتيا في غاية وليس الت ريس لتطوير كأ وات م روس بشكل التقنيات ىذه استخ ام نتيجة بالفعل جاءت



 تقنيات عبر التطوير /لالستخ ام صالحة التعميمية الموا  /المحتويات كل أن القول نستطيع ىل ىذا إلى إضافة

  ?النقال التعميم

 أكثرىا من انو بل ،النقال التعميم تق يم خالليا من يتم التى األجيزة أىم اح  المحمول الياتف ويع 

 من شبكة طريق عن الالسمكي االتصال عمى يعتم  والذي االتصال أ وات أشكال أح  فيو ،واستخ اما شيوعا

 مجر  من أكثر األجيزة أصبحت المحمول الياتف أجيزة تطور ومع ،عينةم مساحة ضمن الموزعة البث أبراج

 وتصفح الصوتي البري  واستقبال لممواعي  كفي ركمبيوت كأجيزة تستخ م أصبحت بحيث صوتي اتصال وسيمة

    الرقمية الكاميرات ووضوح نقاء بنفس التصوير يمكنيا الج ي ة واألجيزة اإلنترنت

 ع ي ة تطور بمراحل مرت حيث الماضية الثالثة العقو  خالل كبيرا تطورا المحمولة اليواتف تطورت لق 

 "موتوروال" شركة ب أت حيث ، حاليا نراه الذي لبالشك ظيرت حتى ،الكثير سابقتيا إلى مرحمة كل أضافت

Motorola نوكيا" شركة جاءت ثم ،العشرين القرن من الثمانينات أواال المحمولة اليواتف بصناعة" Nokia 

 ،وزنيا وقمة ،حجميا وتصغير ،المحمولة اليواتف صناعة في التطور ومع ،الثمانينات من الثاني النصف في

 األجيزة تاريخ في مسبوقة غير بصورة المحمولة اليواتف انتشرت ،الياتفية المكالمات روأسعا أسعارىا وانخفاض

 ،نيار أو ليل في مستخ مييا تفارق تكا  ال التي الوحي ة التكنولوجية األ اة وأصبحت ، تقريبا كميا التكنولوجية

 باآلخرين كاالتصال ، فييا توالخ ما التقنيات من والع ي  المزي   مج إلى الشركات من الع ي  سعت ثم ومن

 مكان الى القصيرة الرساال إرسال ،  قيقة بكاميرات المزو ة dct4 األجيزة من الج ي  الجيل طريق عن ورؤيتيم

 .ogg مختمفة بامت ا ات صوتية ممفات إلى االستماع ،الح يثة الجافا ألعاب وكذا باأللعاب التسمية ،العالم في

wav . mp3 وعبر األجيزة بين المشتركة األلعاب من وغيرىا الصوتيات ومسجل الرا يو إلى االستماع وكذلك 

  االنترنت خطوط

 واألجيزة المحمولة الحواسيب المحمولة اليواتف مثل من المحمولة التقنيات فإن بحت تقني منظور ومن

 وقت أي من أكثر معقولة ىاأسعار أصبحت personal digital assistants (PDAs) الشخصية الرقمية

 بمتصفحات المتصمة الحواسيب ع   كثيرا يفوق باالنترنت المتصمة الشخصية األجيزة ع   وأصبح ، مضى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa_%25d9%2584%25d8%25a7_%25d8%25b3%25d9%2584%25d9%2583%25d9%258a%25d8%25a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25d8%25b4%25d8%25a8%25d9%2583%25d8%25a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25d9%2583%25d9%2585%25d8%25a8%25d9%258a%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25b1_%25d9%2583%25d9%2581%25d9%258a
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25af_%25d8%25b5%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%258a&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%25d8%25a3%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25aa&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%25d8%25a3%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25aa&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25d9%2583%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%258a%25d8%25b1%25d8%25a7_%25d8%25b1%25d9%2582%25d9%2585%25d9%258a%25d8%25a9


 تسخيرىا يمكن  وما معنا نحمميا والتي المحمول الياتف أجيزة ىل نتساءل يجعمنا الذي األمر ،) 17( االنترنت

 ، اليواتف تمك اقتناء عمى الحرص في الكبير البشري التسارع ىذا تحويل يمكن ىل التعميمية؟ العممية في

Desktops المكتبية الحاسبات اقتناء من أكثر واألح ث الح يث وخاصة
 ىذه تؤ ييا التي الوظااف تطوير إلى، 

 الحاسبات تق مو عم تزي  ج ي ة خ مات النقال التعمم ظل في تق م أن المحمولة لميواتف يمكن ىل ؟ اليواتف

 اليواتف تق ميا التي الخ مات توظيف يمكن كيف التعميم؟ مجال إلى اإللكتروني التعمم ظل في كتبيةالم

 االتصاالت شركات لصالح وتجارية اقتصا ية أى اف لتحقيق وليس التعميمية العممية خ مة في المحمولة

 اإلنترنت؟ من الثالث الجيل خ مة من القصوى لالستفا ة تعميمية وحمول تطبيقات بناء يمكن وىل ؟ الالسمكية

 :التعميم في المحمول استخدام ضرورة إلى دعت التي والمبررات مااألسباب

 :منيا كثيرة وأسباب عوامل التعميم في المحمولة األجيزة من االستفا ة إلى ال عوة وراء يقف

 :العالم في الخصوص وجو عمى المحمولة واليواتف ..عموماًا  النقالة األجيزة الستخدام المتزايد النمو -1

 تفارق تكا  ال التي التكنولوجية األ وات من الحالي الوقت في المحمولة التكنولوجية األجيزة أصبحت لق 

 األجيزة تمك تقنية أصبحت أن بع  خاصة ،كبيرة بصورة مستخ مييا ع   زا  والتي ،نيار أو ليل في مستخ مييا

 مثل من المحمولة فالتقنيات  - بيا المرتبطة الخ مات تكمفة أو األجيزة تمك بأسعار تعمق فيما سواء - رخيصة

 personal digital assistants الشخصية الرقمية واألجيزة المحمولة الحواسيب المحمولة اليواتف

(PDAs ىذه أىم كأح  -المحمول الياتف تحول فق  ، مضى وقت أي من أكثر معقولة أسعارىا أصبحت 

 الذي األساسي الشئ إلى ،األشخاص من معينة فاة عمى استخ امو يقتصر مكمل ىازج من – واشيرىا األجيزة

 أظيرت حيث ،المستخ مين بأخبار الرسمي المتح ث ىو ليصبح ، لمجميع والمتاح ،عنو االستغناء يمكن ال

 ثالثة أكثر أن و ، أي ينا بين استخ ام التكنولوجية األجيزة أكثر ىو المحمول الياتف أن ال راسات من الع ي 

 اليواتف ظيور عمى عاماً  20 من أكثر مرور فبع  ،المحمول والياتف والمحفظة المفاتيح :ىي نحمميا أغراض

 أن "اناليتيكس ستراتي جي" مكتب توقع كما ،العالم ثمث من أكثر ليتع ى المستخ مين أع ا  تضاعفت المحمولة



 ،2008 مطمع في %40 مقابل ،2010 العام حمول مع المحمول سيستخ مون العالم سكان نصف من أكثر

 ).18 (وأفريقيا األوسط والشرق آسيا في السوق ىذه بنمو مرتبط توسع وىو

 :والتعلم التعليم مجال في النقالة األجهزة تقذمها أن يمكه التي الخذمات تعذد -2

  التخطيط -

 التواصل -

 وعرضة المحتوى ادارة -

 الجمود كسر -

 مكان واي وقت أي في التعميم -

 :ليا الضرورية المجتمعات وحاجة جدواىا واثبات ،بعد عن التعميم وأنماط أساليب وانتشار شيوع -3

 بسرعة تز ا  بع  عن التعميم نظم تبني نسبة أن يالحظ التعميم في المستح ثة التوجيات في المتأمل أن

 ذلك إلى استطاعت ما والصعوبات والمشاكل العوااق بذلك متخطية ، أجمع العالم مستوى عمى النظير منقطعة

 الع ي  في والرسمية المعتم ة التعميم ظم  من واح ة بع  عن التعميم نظم معو أصبحت الذي الح  إلى ،  سبيال

 الم ارس في التعمم لقاعات الحضور وبين بينيم حالت الذين ليؤالء خاصة التعميمية واألنظمة ال ول من

 التاسع القرن نياية في ظير والذي -بع  عن فالتعميم ،جغرافية أو سياسية أو اقتصا ية عوامل جامعاتوال

 الخبراء من الع ي  ولو ،الطالب من الماليين عشرات ويخ م العالم أنحاء جميع في منتشرا اليوم أصبح-عشر

 الجامعة تستطيع ال حاجات إشباع في اساسى ىام  ور من حققو لما نظرا ،ال ول معظم في المينية والمنظمات

 الزمان ح و  وتجاوز المتعممين ظروف مراعاة خالل من ـ الحياة م ى والتعمم الكبار كتعميم إشباعيا التقمي ية

شباع ـ والمكان  العمل سوق يحتاجيا التي التخصصات وفي الماىرة العمالة من الح يث المجتمع حاجات وا 

 قاع ة توسيع عمى تقوم التي بع  عن التعميم لفمسفة وعممية حقيقية ترجمة مجممو في يع  النقال والتعميم 

 حق تؤك  فمسفة باعتبارىا ،التقمي ية التعميم نظم مع بالمقارنة كمفتيا وتخفيض ،األفرا  أمام التعميمية الفرص

 المقتصرة وغير ،عممينالمت من بفاة وال مكان أو بوقت المقي ة وغير المتاحة التعميمية الفرص اغتنام في األفرا 



 ل يو لما ووفقا تعممو وسرعة وق رتو طاقتو حسب تعمّفمو المتعمم يتابع حيث ،التعميم من معين نوع أو مستوى عمى

 وتزي  ،الخ مة ىذه مثل طالبي بعض تناسب تعميمية خ مة تق يم في ونجاحيا بل ، سابقة وميارات خبرات من

 واقع إلى التعميم  يموقراطية مفيوم ترجمة في يسيم الذي األمر ،اتيالذ أو الفر ي التعميم مفيوم ترسيخ في

  مشاى 

 المتوافرة التعميم فرص مح و ية مثل ،مشكالت من التقميدي التعميم يعانيو ما عمى التغمب في المساىمة -4

 غير الجغرافي التوزيع عن والناتجة والنااية الريفية المناطق في المجتمع من كبيرة لقطاعات ومستقبالً  حالياً 

 لاللتحاق التقمي ية الشروط فييم تتوفر ال ال ارسين من فاات لبعض أو ،العالي التعميم لمؤسسات المتوازن

 معرفتيم أفاق توسيع في يرغبون ممن وغيرىم البيوت وربات األعمال ورجال ينكالموظف الحالية بالجامعات

 إلى بانتظام الحضور يستطيعوا وال ،مالامة جامعية  رجة عمى والحصول المينية مياراتيم وتطوير وثقافتيم

 أن يمكن ماك ،)33(والقبول لاللتحاق الصارمة والقواع  الجغرافيا وحواجز العمر حواجز بسبب ،الجامعي الحرم

 تعميم لتق يم الالزمة المالية الموار  نقص عن النجمة المشكالت عمى التغمب في التعميم من النوع ىذا يسيم

 توافر وع م التقمي ية التمويل مصا ر وتقمص ،التعميم من النوع ىذا تكمفة ارتفاع ظل في خاصة ،جي  جامعي

 المتحمسون التربية عمماء من كثير يرى حيث ،المستقبمية االحتياجات لمجابية الحاضر الوقت في ب يمة مصا ر

 أسعار انخفاض ظل في خاصة ،التقمي ي الجامعي التعميم من بكثير أقل الما ية تكمفتو أنّف  التعميم من النوع ليذا

 ىذه عبر التعمم و التعميم خ مة فتوفيّفر ،واالنترنت المحمولة اليواتف خ مات تكمفة وانخفاض ،األجيزة تمك

 مزي اً  ويكسب السفر كمفة سيوفر أنو يعني ما ،بعي  تعميمي مركز إلى االنتقال مشقة المتعمم عمى يوفر ، ألجيزةا

 المحاضرين أن كما ،المت رب أو لمطالب بالنسبة سواء موجو ة غير تكون تكا  التنقل تكمفة أن حيث ،الوقت من

 في محاضرة كل نظير أجوراً  يتقاضون بل التقمي ي التعميم حالة في الشأن ىو كما شيرية رواتب يتقاضون ال

 مباني إلنشاء ضخمة ميزانيات إلى يحتاج ال اليواتف عبر التعميم توفير فإن ذلك إلى باإلضافة ،الحاالت معظم

  أسعارىا انخفاض ظل في خاصة ،وصيانتيا إل ارتيا مبالغ تخصيص تتطمب عا ة والتي  راسية وفصول كبيرة



 

  :تطبيقو ومتطمبات ،وخصائصو ،النقال بالتعميم المقصود :ثانيا

 الجسم أو لمتحرك أو لمحركة قابل أي متحرك) تعنى المغة قواميس في كاسم أو كصفة Mobile كممة

 التعمم – المتنقل التعمم :يمي ما إلى   أوMobile Learning  المصطمح ترجمة يمكن ىنا ومن ، (المتحرك

 أو (المتحركة) الجوالة األجيزة طريق عن التعمم – بالموبايل التعمم -الجوال التعمم -المتحرك التعمم – النقال

 النقالة األجيزة أو المتحركة األجيزة أو األجسام الغالب في تعنى Mobile  الموبايل فكممة ، بالي  المحمولة

 Smart Phones الذكية اليواتفو PDA الرقمية والمساع ات Cell Phones الخموية اليواتف مثل والمحمولة

 .وغيرىا Portable Computers المحمولة والحواسب

 في المحمولة األجيزة استخ ام إلى يشير ج ي  لغوي مصطمح ىو -إذن -النقال التعميم أو الجوال فالتعمم

 لتوصيل الالسمكية االتصاالت بأجيزة المتوفرة التقنيات استخ ام عمى يركز المصطمح فيذا ،والتعمم التعميم عممية

 والتعمم التعميم بعممية الحا ثة المتغيرة الظروف ليالام األسموب ىذا وج  حيث ،الت ريس قاعات خارج المعمومة

 .التكنولوجية والثورة العولمة بظاىرة تأثرت التي

  الحالية ال راسة ان اال المصطمحات وكثرة تع   رغم – النقال التعميم مصطمح بتعريف يتعمق وفيما

 ع ي ة تعريفات والعمماء الباحثون ق م فق   - المصطمحات تمك كل عن ليعبر النقال التعميم لفظ تستخ م سوف

  :يمي فيما نذكرىا لو

 من شكل فيو ، for Learning on the Move المتحرك تعممال في الالسمكية أو المتنقمة األجيزة استخ ام -

 المتنقمة البياات في أو المتنقمة اآلليات عبر يح ثان والت ريس ( ال راسة ) التعميم

 مثل  Handheld IT Devices بالي  المحمولة واألجيزة  Mobile Devices المتحركة األجيزة استخ ام -

 ، Mobile Phones النقالة واليواتف ،Personal Digital Assistants الشخصية الرقمية األجيزة

  والتعمم الت ريس في    Tablet PCs الصغيرة الشخصية والحاسبات ،Laptops  المحمولة والحاسبات

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%25d8%25a3%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a9_%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2585


 المحمولة واليواتف الشخصي الرقمي المساع  أجيزة مثل المحمولة األجيزة استخ ام إلى يشير مصطمح -

 الع ي  في استخ اميا يتم التي المعمومات وتكنولوجيا المحمولة األجيزة من وغيرىا المحمولة الكمبيوتر وأجيزة

 والتعمم التعميم من

 بالشبكات  اام التصال الحاجة  ون وقت أي وخالل مكان أي في التعمم عمى الق رة يعنى النقال التعمم  -

 .)41( والسمكية لالسمكيةا الشبكات أنواع كافة تقانات بين تكامل وجو  مع الالسمكية

 إلى تي ف التي التعميمية والمحتويات االلكترونية بالمعمومات المتعمم تم  تسييالت أو وخ مات تقنيات أي ىو -

  .)42(الزمان أو المكان عن النظر بغض المعرفة إكسابو

 مثل ي ويا والمحمولة الصغيرة الالسمكية األجيزة استخ ام خالل من يتم بع  عن التعمم أشكال من شكل ىو -

  الذكية واليواتف ، PDAs الشخصية الرقمية والمساع ات ،Mobile Phones  النقالة اليواتف

Smartphones، الصغيرة الشخصية والحاسبات  Tablet PCs، الت ريس عمميتي في والتفاعل المرونة لتحقيق 

 .مكان أي وفي وقت أي في والتعمم

 النقال التعمم وسمات خصائص

 مثل السمكية تقنيات استخ ام عمى النقال التعمم يعتم  حيث :مكان وكل وقت كل في يتم النقال التعمم -1

 ال وىذا ، الذكية واليواتف ،المصغرة اآللية والحاسبات ،الرقمية الشخصية والمساع ات ، المحمولة اليواتف

 وفى وقت أي في التعمم يسيل وبذلك ، التعمم يتم لكي معينة أوقات أو مح  ة أماكن في التواج  ضرورة يتطمب

 أماكن في المحمولة أو المكتبية الحاسوب أجيزة أمام الجموس أو ، معين مكان يشترط ال حيث ، مكان أي

 ،والجامعات الم ارس خارج التقمي ية التعميم ظمةأن حمل ق  E-Learning اإللكتروني التعميم كان فإذا ،مح  ة

 رغبة بذلك محترماً  ، ثابتة نقاط أي عن بعي اً  التعميم عممية يأخذ سوف M-Learning النقال التعميم فإن

 أمام أو  راسي صف في لمجموس الحاجة  ون المختمفة التعميمية العممية أطراف مع يتفاعل أن في المتعمم

 :في يسيم الذي مراأل ،الحواسيب شاشات



 Better realization ofمكان وأي زمان أي في إنجاز أفضل)بـ يعرف لما أعمق مفيوم تق يم -

“anywhere, anytime” 
 Freedom   of ال راسية والفصول التعميمية المؤسسات أسوار وخارج  اخل التعمم في الحرية -

organization in and out of the classroom 

 وبين وبينيم ،البعض بعضيم الطالب بين والجسماني الجغرافي لمتباع  المتجاوز والتعاون المشاركة تحقيق -

   ,Collaboration among students separated geographically معممييم

 وفي وقت كل في التعمم مفيوم إلى (1) النقطة في ( مكان وأي زمان أي ) عمى القاام المفيوم من التحول -

 ,Shift from “anywhere المتعمم الفر  احتياجات وفق التعميم لحيوية أشمل تحقيق وىذا كانم كل

anytime” to “everywhere, everytime” 

 Remote sensing and integration المعمومات ت فق وتنظيم لممتعمم الشعورية االستجابات في التحكم  -

of information 

  Transparent connection to الدولية المعمومات شبكة مع السريع التواصل لممتعمم يتيح النقال التعمم -2

 البعض بعضيم المتعممين بين الرسائل تبادل بسيولة المتنقل التعمم يمتاز -3

 الرقمية األجيزة غالبية تتمتع حيث ، ومتداولة رخيصة وىي نسبيا منخفضة التقنية ليذه التكمفة أن -4

 ح يثة  راسة ذكرت فق  .desktop PCs  المكتبية الحواسيب مع بالمقارنة الشرااية الكمفة في بانخفاض المتنقمة

 منيم %82 حوالي من يقرب ما األمريكية المتح ة الواليات في العالي التعميم في الطالب أن (2005) ما نوعا

 ، شخصية رقمية أجيزة يممكون منيم % 12 حوالي بأن ذكرت مماثمة  راسة وفي ، محمولة ىواتف يمتمكون

 : مثل القياسية المع ات من تكمفة أقل ظمت فإنيا متنوعة متنقمة أجيزة اقتناء تم التي الحاالت في وحتى

 العممية في واستخ امو الجميع مع ومت اول متاح المحمول فالياتف ، (Kvavik, 2005) الشخصية الحواسيب

 .أخرى أجيزة شراء أعباء المتعمم يكمف لن التعميمية

  بيا التنقل عممية يسيل مما التقنية لتمك الصغير الحجم -5



 خاصة المحمولة اليواتف في المتوافرة الخ مات خالل من يمكن حيث ،وسريعة عالية وصول قدرات -6

 سواء األخرى الوسااط من أسرع بصورة التعميمية والخبرات تالمعموما إلى والوصول الحصول، منيا الح يثة

  .المعمم وبين بينيم أو أنفسيم المتعممين بين الرساال تبا ل حتى أو االنترنت بخ مات األمر تعمق

 ومناسبة مرنة تعميمية خبرات تق يم في يسيم التعميمية لمعممية جديدا أنموذجا توفير في المساىمة -7

  :التالية لألسباب نظرا المتعممين من فةالمختل لمنوعيات

 تمبى التي التعميمية والموا  الخبرات تق يم من نتمكن المحمول الياتف طريق فعن ،التعمم حاجات لتمبية أساسي -

 .وظروفو متعمم كل حاجات

 مبا رتو سرعة في اساسى  ور لو يكون أن يمكن المتعمم ي  في الياتف فوجو  ، المعرفة اكتساب إلى المبا رة -

  .والمعمومات المعارف تمك عمى الحصول إلى

 التعمم أع ا ات في والتنقل الحركية خالل من التعمم في الميمة األنشطة من كبير ع    عم في المرونة -

 .وتطبيقاتو

 كما ،اليواتف خالل من وتساؤالتيم الطالب استفسارات تمقى المعمم يستطيع حيث ،التعمم عممية في التفاعمية -

  الطالة جىال في خاصت واجهت طسيق عن المحاضسة أثناء للطالب التقييماث هره عسض الطالب تقييم يمكنو

 تعين المحمولة اليواتف خالل من عمييا الحصول يمكن التي الخ مات فتع   ،التعمم أنشطة في المالءمة -

 من توفره ما خالل من األنشطة تمك عةوطبي تتالءم ووساال بأساليب التعميمية واألنشطة الموا  تق يم عمى

  .وغيرىا  ...واأللوان والصورة الصوت خ مات

 ، والتطبيقية النظرية النواحي فيو تتكامل المحمول خالل من يتم الذي فالتعمم ،التعميمي المحتوى في التكامل -

 .التعمم عممية وتقويم التعميمية الما ة شرح خاللو من يتم أن يمكن كما

 

 

 



 :النقال بالتعميم االخذ متطمبات

 يتطمب صحيحة بصورة وتطبيقو النقال التعميم بنظام األخذ إن إلى يشير النقال التعميم طبيعة فى التمعن أن

  :يمي ما أىميا من األساسية األمور من مجموعة توافر

  .النقال لمتعميم الالزمة التحتية البنية توافر -1

 ىف النقال التعميم تقنيات واستخ ام  مج وأىمية بضرورة األمور وأولياء والطالب التعميمية اإل ارة أفرا  اقتناع -2

 .بيا اإل ارة عمميات جميع وفى بالم رسة والتعمم التعميم بياة

 التعمم الستخ ام أنماط ثالثة ىناك كانت فإذا ،التعميمي لمموقف المناسب النقال التعمم نمط وتح ي  اختيار -3

 النمط اختيار ضرورة يتطمب فاألمر ، الكامل النقال والتعمم ،المختمط النقال والتعمم ،الجزاي النقال التعمم :النقال

  .المناسب

 مع ،النقال التعميم تناسب صيغة إلى والم ربين بالمؤسسات الخاصة والت ريبية التعميمية الموا  تحويل -4

جراء ، والشبكة الجياز مع تناسبت وأشكال بصيغ وتغميفيا العممية المحتويات تضمين  التفاعل عمميات كافة وا 

 .الموا  إح ى إلى لمولوج WAP صفحة كتحضير الطالب مع

  المناسبة والميزانيات المالي ال عم توفير -5

 والشبكة بالجياز لمتعريف الضرورية المعمومات تتضمن بالتسجيل الراغبين بالطالب خاصة سجالت إنشاء -6

 .الالسمكي االنترنت عبر إلييا الوصول يمكن التي التالية الصفحة مثالً  تبين كم ىاعمي سيعمل الذي

 النقال التعمم نموذج تفعيل فى المشارك البشري العنصر ت ريب -7

 .لمشبكة المشغمة الشركة مع والمالي التجاري التعامل أسس وضع -8

 :التعميمية العممية الطراف بالمحمول التعميم فوائد :ثالثا

 المحمول الياتف بينيا ومن المحمولة األجيزة خالل من يمكن .1



 المرتبط غير التعميم لطمبة أو جامعاتيم عن بعي اً  يقطنون لمن خاصة – الجامعية المرحمة لطالب يمكن .2

 المستعجمة اإل ارية القرارات أو اإلعالنات استقبال -منتظم ب وام

  الطالب وعمل باتواج استعراض من المعممون المحمولة األجيزة تمكن .3

 والشروح المراجعات وكذلك وال روس الكتب من سواء صغيرة مكتبة إنشاء عمى والباحثين الطالب يساع   .4

 .معين بمجال الخاصة الفي يو مقاطع إلى إضافة ،

 التعميمية العممية أطراف بين المباشر التواصل من نوع تحقيق عمى يساع  .5

 جماعية صورة فى والميام العمميات تنفيذ في المشاركة من التعميمية العممية أطراف األجيزة ىذه تمكن .6

  (تشاركية)

 والتي الق يمة الم ارس في خاصة التقمي ي الت ريس أسموب في التج ي  عنصر تحقق المتنقمة األجيزة أن .7

  تجييزاتيا في التقانة تطورات من الكافي بالق ر تتمتع لم

 في التقمي ي لمتعمم ج ي ة فرصا تعطي المتنقمة االتكنولوجي بأن تقرر واألبحاث ال راسات من الكثير إن .8

 يثري المتنقل مفالتعمي ، ال راسية الفصول ىذه خارج الحياة م ى مالتعل نمط في وكذلك ال راسية الفصول

 رأس عمى وجو ه وقت تعممو ةمتابع من المتعمم يتمكن حيث والمرونة الق رة من واسعة بمساحة التعمم

  .  -just-in " time" لوصو وسرعة فورية من يوفره بما العمل

 كانوا النقال التعميم تقنيات خالل من التعمم عممية مارسوا الذين المتعممين أن إلى ال راسات بعض أشارت .9

 والفاا ة المتعة تحقيق نتيجة التعمم بأنشطة لمقيام أطول لفترات والبقاء التعمم أى اف تحقيق في تركيزا أكثر

 فييا

 الحيوية يحقق مما التقمي ية ال روس إلى األنشطة من المزي  إضفاء في النقال التعميم استخ ام يساع  .10

 التعمم وبياة العممية لمما ة والجذب



  : ميةالتعمي الميام من العديد إنجاز خالليا من يمكن والتى المحمولة اليواتف توفرىا التي الخدمات :رابعا

 تقنيات من فييا يتوافر ما خالل من التعميمية الميام من الع ي  إنجاز يمكنيا النقالة اليواتف أن الواقع

 :يمي ما الخ مات تمك ابرز من ،الخ مات من الع ي  خالليا من تق م

 االجتماعي التواصل برامج .1

  : Short Messages Service (SMS) القصيرة الرسائل خدمة .2

 :MMS المتعددة الوسائط خدمة .3

  Wireless Application Protocol (WAP) الواب خدمة .4

  :المتنقل MSN خدمة .5

 (4G)لمراديو العامة بالحزم التراسل خدمة -4

 Bluetooth"البموتوث خدمة  -5

 :التعميم في المحمولة اليواتف استخدام تواجو التي الصعوبات أو التحديات :خامسا

نتاج ح يثة أجيزة ،السمكية شبكات تتضمن ، تحتية بنية تأسيس إلى الحاجة -1  وتصميم ،تعميمية برمجيات وا 

ع ا  وتصميم اإلنترنت عمى معتم ة غير إلكترونية ومناىج ،االنترنت عبر تنشر إلكترونية مناىج  المناىج وا 

 ،أخرى جية من المتعممين وبين جية من والمساع ين المعممين بين تفاعمية بياة توفير ، المناسبة ال راسية

 .ذلك لتجييز وذلك تطبيقو ب اية فى وخاصة عالية تكمفة إلى يحتاج ما وىو ،بينيم فيما المتعممين بين وكذلك

 من تعيق ةالخموي واليواتف المحمولة باألجيزة الخاصة Small Screens  العرض شاشات حجم صغر -2

  عرضيا يتم التي المعمومات كمية من ويقمل المعمومات إظيار عمميات

 اكرةالذ سعة صغر بسبب الشخصية الرقمية واألجيزة النقالة اليواتف في وخاصة مح و ة التخزين سعة -3

 يوفر مما  كبيرة سعات تصل التي الذاكرة ببطاقات االستعانة خالل من ذلك عمى التغمب ويمكن ،ال اخمية

 .مريحة بصورة المختمفة الممفات تخزين إمكانية



 الشاشات أحجام اختالف مع وخاصة األجيزة مع السريعة األلفة ع م إلى يؤ ى واختالفيا المو يالت كثرة -4

 فسوق ،سريع بشكل ق يمة األجيزة يجعل مما ،مذىمة بسرعة المتنقمة األجيزة ىذه بيع سوق وتغير ، وأشكاليا

 التق م ىذا مجاراة ع م ولذلك ،المحمولة اليواتف وخاصة والتغيير التح يث كثير المتنقمة نولوجيةالتك األجيزة

 . Out-of date الصالحية منتيية األجيزة يجعل

 و ،شراايا من الناس شرااح لكل يمكن ال بحيث  - منيا الح يثة خاصة - مرتفعة األجيزة أسعار زالت ما -5

 األمر ،النقالة األجيزة مستخ مي ع   في الت ريجي االز يا  مع طبيعي بشكل قا م المشكمة ىذه حل أن الواقع

 .المواطن لحساب بينيا منافسة وحصول ج ي ة شركات بظيور ي فع الذي

 صعوبة إلى إضافة المفاتيح لوحات حجم صغر مع خاصة اليواتف تمك إلى المعمومات إ خال صعوبة -6

 عمى التغمب الممكن من كان وان ،النقال الياتف مع خاصة Moving Graphics المتحركة الرسوم استخ ام

 Virtual Keyboard االفتراضية المفاتيح لوحة قنيةت استعمال خالل من ذلك

 التعميم عمميتي خ مة فى األجيزة ىذه تقوم أن يمكن الذي بال ور التعميمية العممية أطراف بعض وعى قمة -7

 إلى تي ف مبتكرة ج ي ة طريقة أنيا أو ،بالتكنولوجيا اليوس من نوع ىي ذلك إلى ال عوة أن واعتقا ىم ،التعمم

 .التكنولوجيا ترويج
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