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  إدارة عملیات التعلم من خالل تطبیقات الموبایل

  

  

  

  

  -:ملخص

  تهدف هذه الدراسة علي كشف درجة استخدام تطبیقات التعلم النقال لدى طالب

  . الدراسات العلیا 

  كما تهدف علي تحدید معاییر تصمیم بیئة تعلیمیة قائمة علي تطبیقات الهاتف النقال

 – مصادر التعلم – انشطة تعلیمیة –جداول دراسیة (ل ألداره العملیة التعلیمیة من خال

ووضع تصور )  اجراء االختبارات– حائط نقاش –لمؤجلة واتقدیم التغذیة الراجعة الفوریة 

مقترح لبیئة تعلیمیة قائمة علي تطبیقات الهاتف النقال إلدارة العملیة التعلیمة مما یتیح 

  . ومكانلتشارك في أي زمانواللطالب الفرصة للتفاعل 

  

Abstract :-  

 This study aims to detect  the degree of use of mobile learning 
applications by graduate students 
 What it aims to define the criteria for designing an educational 

environment based on mobile applications management of the educational 
process through ( seminars educational activities , conducting tests , 
learning resources, delivering feedback instant and deferred , 
discussion ) wall A proposed concept of a mobile application-based learning 
environment for the management of the educational process gives  students 
the opportunity to interact and participate in any time and place . 

  

  

  

  

  

  محمود احمد احمد الناقه

 باحث بكلیة التربیة النوعیة بأشمون

  یاسر عادل ابو سمرة 

  باحث بكلیة التربیة النوعیة بأشمون
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  : المقدمة

ان تبادل المعرفة والخبرة واالتصال بین الناس اعتمد منذ فجر التاریخ علي الحواس، 

والظروف البیئیة والمجتمعیة المحیطة، فاستعان االنسان واستخدم اسالیب متنوع، ووسائل كثیرة 

في نفسه للتعامل مع متطلبات الحیاة والتفاهم مع اقرانه، للتعبیر عن آرائه وافكاره، وما یجول 

من احاسیس ومشاعر، ولجأ علي الحركات واالشارات الجسمیة والتماثیل والرموز والنقوش، 

ّومر استخدام التقنیات التعلیمیة بحقب زمنیة . وجعل منها لغة االتصال والتواصل والتخاطب

عدیدة، عكست الدور الوظیفي الذي انیطت به، وارتبطت بتطور نظریات التعلم والتعلیم 

وبطرائق واسالیب التدریس المتبعة، وأصبح ینظر إلیها علي اعتبار أنها جزء ال ، فةالمختل

یتجزأ من منظومة متكاملة هي العملیة التعلیمیة التعلمیة، وبدأ التركیز علي كیفیة اختیار 

المواد واألدوات واألجهزة التعلیمیة والتنویع في استخدامها، ضمن الظروف الزمانیة والمكانیة 

في ظل هذا . لتحقیق االهداف المرسومة ،شریة، وقدرات المتعلمین وخصائصهمیة والبوالماد

األسلوب، تجاوز مفهوم تكنولوجیا التعلیم استخدام الوسائل والمواد التعلیمیة، وانصب االهتمام 

  ).أسلوب النظم (العملیة التعلیمیة، أو ما یسمى ) مدخالت، عملیات، مخرجات(علي 

النظرة التكاملیة لدور تكنولوجیا التعلیم وارتباطها بغیرها من  ویؤكد هذا األسلوب 

ًمكونات هذه األنظمة ارتباطا متبادال، ألن استخدام التكنولوجیا یعمل علي تحقیق األهداف 

المطلوبة بما یتوافق مع المناهج والوسائل واألهداف وطرائق التدریس واإلمكانات المادیة 

  .یمیة وغیر ذلكوالبشریة وانظمة اإلدارة التعل

من المصطلحات المرنة القابلة للتأویل والتفسیر، حتى " التكنولوجیا"ویعتبر مصطلح  

أصبح من الصعب تحدید مضمونها بدقة، والسبب في ذلك یرجع علي التغییر السریع الذي 

یواكب تطور األشیاء، حیث تكون بدایة الشيء بسیطة محددة المعالم، ورؤیتها واضحة، ثم 

ًشیئا فشیئا بمرور الزمن حتى یصبح شكلها الحاضر علي درجة عالیة من التعقید تتطور  ً

ًوللتكنولوجیا بعدا زمنیا یمتد عبر التاریخ . تصعب معها إمكانیة، حصر الشيء وتحدید أبعاده ً

فالتكنولوجیا عامل .، ویغطي حاضره، وله دور أساسي في تحدید نوعیة مستقبل حیاة اإلفراد

ً، وقد تطورت كیفا ونوعا من خالل الخبرة والمعرفة والعلوم اإلنسانیة، كما متغیر مع الزمن

فهي . عملت بدورها علي تطویر هذه المتغیرات في جمیع المجاالت وعلي جمیع المستویات

  .بمفهومها المبسط، منهج تفكیر، واسلوب عمل وأدوات تستعمل ،وطریقة في حل المشكالت
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استخدام التكنولوجیا في التعلیم یعزز من أسالیب علي أن   واشار هاوكنز وكولنز

ًالتواصل التعلیمي، فتتاح الفرصة للمشاركة واالستماع والتفكیر والتفسیر، ألحداث نموا متزنا  ً

ٕلمهاریة والعاطفیة، وایجاد المهارات التحلیلیة واعند المتعلمین في مختلف المجاالت المعرفیة 

فالعالقة . ث والتدریب والتقویم لتحقیق األهداف المتوخاةالتي یقوم بها المدرس من خالل البح

القائمة بین التكنولوجیا والتعلیم، تظهر من خالل األثار االجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة 

والسلوكیة المترتبة علي استعمال أي نوع من أنواع التكنولوجیا لفترة طویلة في حیاة األمم 

ن في العالقات القائمة من الوسائل والغایات، ومفادها یؤشر فأهمیة التكنولوجیا تكم. والشعوب

فال یجوز مثال أن تدرس كیف تتعلم، . علي أي نوع من المجتمعات التي یمكن التعایش معها

  .إال إذا درست ماذا تتعلم، وال یجوز أن تدرس ماذا تتعلم، إال إذا درست لماذا تتعلم

 ابواب الثورة الرابعة وهي ثورة االتصاالت ومهما یكن االمر، فالصناعة التربویة دخلت

وتكنولوجیا المعلومات، وقد سبق هذه الثورة ثالث ثورات، أوردها تقریر مؤسسة 

االمریكیة، كانت الثورة االولي عندما اخترعت الكتابة والثورة الثانیة عند )Carnegie( كارنجي

عة، والثورة الثالثة عندما استعمل استعمال الكتاب المدرسي في التعلیم، علي أثر اختراع الطبا

وتستطیع الثورة الرابعة ان تسهم في تحقیق أهداف التعلیم العام، من خالل . نظام التعلیم العام

استخدام وتوظیف تكنولوجیا التعلیم والتعلیم االلكتروني واالتصال وشبكات المعلومات في 

ات االفراد، وتلبیة رغباتهم وسد امكانیة الوصول علي ایة معلومة وقدرتها علي تنمیة مهار

حاجاتهم، حیث تؤكد االتجاهات التربویة الحدیثة علي ضرورة ایجاد افضل الطرق وانجع 

الوسائل المعنیة بتوفیر بیئة تعلیمیة تفاعلیة مناسبة لجذب اهتمام الطلبة ، وحثهم علي التعلم 

مشاركا ایجابیا، وصانعا للخبرة، وتبادل اآلراء والحوار، فال یكون متلقیا للمعلومات فقط،، بل 

وباحثا عن المعلومة والمعرفة بكل الوسائل الممكنة، مستخدما مجموعة من االجراءات العلمیة 

والعملیة، كالمالحظة والفهم والتحلیل والتركیب، وقراءة البیانات، واالستنتاج، تحت اشراف 

ومات ممثلة بالهواتف الخلویة وتعتبر عملیة انتشار تقنیات المعل. مدرسه وتوجیهه وتقویمه

والحواسیب واالنترنیت، وملحقاتهما من البرامج والوسائط المتعددة بالعملیة التدریسیة، بین 

طالب المدارس والجامعات من انجح الوسائل إلیجاد مثل هذه البیئات الثریة واالنظمة 

الذاتي بما یحقق احتیاجات التعلیمیة الغنیة بمصادر التعلم والتعلیم والتدریب والنمو والتطور 

واهتمامات الطلبة، وتعزیز دافعیتهم من جهة وخدمة العملیة التعلیمیة، واالرتقاء بمخرجاتها 

  . من جهة اخرى
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ویرى لوسي  ان التوظیف المتزاید لتقنیات االتصال واالعالم والمعلومات في مختلف     

ًجدید أكثر عمقا لدور المعرفة األنشطة أصبح سمة تمیز عالم الیوم ، كما یقوم علي فهم 

ورأس المال البشري في تطور نظم التعلیم وتقدم المجتمع ، كما تشكل تكنولوجیا المعلومات 

القتصادي ، فالتقدم الحاصل في التكنولوجیا وافي الوقت الحاضر العنصر األساسي في النم

ٕو وسرعته فحسب، وانما والتغیر السریع الذي تحدثه في االقتصاد ، یؤثران لیس في درجة النم

ومع هذا التطور الهائل لألنظمة المعلوماتیة وطرق معالجة . في معظم جوانب حیاة اإلنسان 

محتواها وموارد تصنیعها وأدوات إنتاجها وقنوات توزیعها ، تحولت تكنولوجیا المعلومات علي 

خدمات احد اهم جوانب تطور االقتصاد العالمي ، حیث بلغ حجم السوق العالمیة لل

المعلوماتیة في مستهل األلفیة الثالثة حوالي تریلیون دوالر ، ویتوقع ان یكون عدد مستخدمي 

االنترنیت في العالم حوالي ملیار وان اكثر من نصف سكان العالم سیستخدم الهاتف المحمول 

  .٢٠١٠في عام 

لصناعة مما كان له األثر الكبیر في دخول المجتمعات المعاصرة علي حقبة ما بعد ا

المتمثلة بالثورة االلكترونیة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الماضي وتمخض عنها 

صناعة الحواسیب والبرمجیات واالقراص المضغوطة والوسائط المتعددة واالقمار الصناعیة 

التي ادت بدورها علي تطور منظومة االتصاالت وشبكات الحاسوب والمعلومات بصورها 

دف الحصول علي المعلومات ومعالجتها وتخزینها واستعادتها وتوزیعها وتوظیفها، المختلفة، به

لتعلم االلكتروني، الذي ساعد علي جعل وامما كان له االثر الواضح في بزوغ مفهوم جدید ه

ّوفي نهایة القرن الماضي وبدایة القرن الحالي عمت ظاهرة انتشار . التعلم عن بعد امرا ممكنا

لة والمتنقلة والجوالة معلنة عن میالد الثورة الالسلكیة، التي اخذت باالنتشار الهواتف المحمو

  .  وبسرعة فائقة نظرا ألهمتها في مختلف جوانب الحیاة الواسع

وكان لتلك الثورات تأثیر مباشر وكبیر علي العملیة التعلیمیة التعلمیة، فلم یعد النموذج    

لتلقین دور في العملیة التعلیمیة وال المعلم هو محور العملیة التقلیدي في التعلیم القائم الحفظ وا

التربویة، والمدرسة والكتاب هما المصدر الوحید للمعرفة بل ان الولوج علي عصر التكنولوجیا 

والمعلوماتیة واالنترنیت، بدا باالهتمام بإدخال تقنیات االتصال الالسلكیة والهواتف الجوالة 

لمحمول في االنظمة التعلیمیة، علي اعتبار والتعلم المتنقل اوادید هوالمحمولة، لیظهر تعلم ج

انه شكل من اشكال التعلم عن بعد، ونمطا تعلیما الكترونیا فریدا مكمال لعملیة التعلیم، یدعو 

التقنیة المحمولة الحدیثة في التعلم، لتقدیم نوع جدید من  علي استخدام الوسائل واالجهزة 
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ف المتغیرة والمستجدات الراهنة التي افرزتها العولمة، ویتناسب مع التعلیم یالئم الظرو

خصائص المتعلمین واحتیاجاتهم ومقرراتهم الدراسیة، باقل التكالیف، وبصورة تمكن من 

العملیة التعلیمیة وضبطها خارج الفصول الدراسیة والقاعات الصفیة، في اطار من الحریة  نقل

  . الزمانیة والمكانیة 

ود جذور التعلم المتنقل علي بدایة الخمسینیات من القرن الماضي ،حیث اتخذ وتع   

شكل التعلم بالمراسالت، ثم تطور في الثمانینیات، وتعددت اشكاله، واختلفت مسمیاته من 

لتعلم المحمول، والتعلم الجوال علي التعلم النقال اواالتعلم المنتشر علي التعلم المتحرك، ا

آال انه ومع تطور نظم . لتعلم الشبكيوالتعلم بالجیل الثالث أوانقل اواخیرا التعلم المت

االتصاالت السلكیة والالسلكیة وشبكات المعلومات واالنترنیت والحاسوب، وما رافق ذلك من 

 یشهده العالم   التركیز علي المعرفة وكیفیة اكتشافها وانتقالها عبر الوسائل المتاحة، في ظل ما

 حدود التوقعات، وتعدى المسافات، خاصة في مجال التعلم من تطور مذهل تجاوز

االلكتروني، بدأت تظهر في االوساط التعلیمیة مسمیات كالتعلیم االفتراضي، والصفوف 

االفتراضیة، والتعلم عبر الخط، او عبر الشبكة ، والتعلم الرقمي، والمعلم االلكتروني، والتعلم 

 یجب ان ال یكون مثارا إلرباك العملیة التدریسیة بل ان اختالف هذه المسمیات. الخ...المدمج

  . القدر الذي یصب في مصلحة التعلیم باالستفادة من هذه المستحدثات ب فرصة مناسبة تسمح

  هدف الورقة 

  . تستهدف هذه الورقة الي كشف درجة استخدام تطبیقات التعلم النقال لدى طالب الدراسات العلیا  -

   . تعلیمیة قائمة علي تطبیقات الهاتف النقالتحدید معاییر تصمیم بیئة -

  .ووضع تصور مقترح لبیئة تعلیمیة قائمة علي تطبیقات الهاتف النقال إلدارة العملیة التعلیمة -

   .التعلم النقالالختالف بین التعلم اإللكتروني واتوضیح اوجه التشابه و -

  مفهوم التعلم النقال

حدید في بدایة القرن الحادي والعشرین في بدأ منذ سنوات قلیلة ماضیة وعلي وجه الت

الدول الغربیة استخدام مصطلح جدید في مجال التعلیم أطلق علیه باللغة اإلنجلیزیة     

Mobile Learning أو m -Learning أو m-Learning وباللغة الفرنسیة ،Le mobile 

learning  أوLe m-Learning  أوL`apprentissage mobile ض ، وعقدت بع

) ٢٠٠٦ -٢٠٠٥ -٢٠٠٤(خالل األعوام الثالثة علي التوالي ) ١(المؤتمرات العلمیة الدولیة

  .  التي تناولت هذا النموذج الجدید
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متحرك ( كاسم في قوامیس اللغة الفرنسیة تعنى Le mobile كصفة أو Mobileوكلمة 

  أي Vacancies mobileفمثال نقول )  ٢)()(لجسم المتحركواأي قابل للحركة أو للتحرك أ

أو Mobile Learningإجازات غیر ثابتة التاریخ، ومن هنا یمكن ترجمة المصطلح  

L`apprentissage mobileعلي ما یلي    :  

 - التعلم بالموبایل - التعلم الجوال- التعلم المتحرك- التعلم النقال -التعلم المتنقل 

   . Learning via Mobile Devices)  المتحركة(التعلم عن طریق األجهزة الجوالة 

"      التعلم الجوال"لقد نادت بعض المقاالت واألدبیات والمؤتمرات العلمیة األجنبیة بأهمیة 

m learning وظهر ذلك في عناوینها أو في بعض العناوین الرئیسة بها مثل :  

M-learning. :leavened de education sera it mobile-  
Mobile Technology: The future of learning in your hands.-  
Mobile learning: the next generation.-  

Mobile technologies: transforming the future of learning.-  

متداد ا ویعد شكال من اشكال نظم التعلم عن بعد وه) mobile learning( التعلم النقال 

لتحرك ومن هنایمكن ترجمة وا أد قابل للحركة أتعني متحرك) mobile( للتعلم االلكتروني وكلمة 

المتحرك الجوال التعلم  علي التعلم المتنقل التعلم النقال التعلم) mobile learning(المصطلح 

  ) م ٢٠١١العمر لمحمولة بالید واأ ( بالموبایل التعلم عن طریق األجهزة الجوالة المتحركة

التعلم في أي وقت، وأي : نتقل بأنه التعلم المBrasher et alَّعرف براش وآخران 

المساعدات الرقمیة الشخصیة : مكان بسرعة وسهولة عبر أجهزة متنقلة سهلة االستخدام، مثل

PDAs والحواسیب اللوحیة الشخصیة ، Tablet PC وأجهزة الحاسوب الجیبة ، Pocket 

PC ١٢ ، ٢٠٠٥( ، مع القدرة علي االتصال بشبكات السلكیة عریضة  النطاق (  

التعلم الذي یتم باستخدام األجهزة المحمولة الصغیرة، :   بأنهTraxlerَّوعرفه تراكسلر  •

َ ، والمساعدات الرقمیة Smart Phonesالهواتف الذكیة : وتشمل هذه األجهزةالحاسوبیة مثل ِ

َّكما عرفه  ،)Handheld Devices 2007( ، واألجهزة المحمولة بالید PDAsالشخصیة 

  . التعلم المي باستخدام األجهزة المتنقلة  : بأنهفالك وآخران 

تقدیم التعلم في أي وقت وأي مكان باستخدام األجهزة :  بأنهRogersَّ وعرفه روجرز 

َ، والمساعدات  Mobile Phonesًالالسلكیة الصغیرة والمحمولة یدویا مثل الهواتف المتنقلة  ِ

 ، والحواسیب اللوحیة الشخصیة Smartphones ، والهواتف الذكیة PDAsالرقمیة الشخصیة 

Tablet PC 2011,4•  وأشار هارینHarrimanعلي أن مصطلح التعلم المتنقل یعني  :
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 والهواتف المتنقلة PDAsاستخدام األجهزة المحمولة مثل أجهزة المساعد الرقمي الشخصي 

Mobile Phonesیات  وأجهزة الحاسوب المحمولة، وغیرها من األجهزة المحمولة وتقن

  .٢٠١١المعلومات التي یتم استخدامها في التعلیم والتعلم  

   :مكونات بیئة التعلم اإللكتروني

التقلیدیة   حاول التربویون منذ زمن معالجة المشكالت التربویة والتعلیمیة في بیئة التعلم

نیة إمكانیات تق بوسائل متعددة؛ كان من أبرزها إیجاد بیئة تعلم إلكترونیة بدیلة باستخدام

وتقویمها وتطویرها؛ مثل بناء  ٕالمعلومات واالتصال لتصمیم العملیات المختلفة للتعلم وادارتها

وتتكون . ومتابعة تعلم الطالب؛ والواجبات  الكائنات التعلیمیة، وأسالیب تقدیم المواد التعلیمیة

 لتساعد األدوات والحزم البرمجیة التي تم تطویرها  هذه البیئة االفتراضیة من مجموعة من

  .المختلفة في بیئات التعلیم اإللكتروني  المعلمین علي إدارة العملیات

  )Blackboard, Moodle ،SharePoint،( ..تصـمیم المقررات اإللكترونیة  ، وعلي

، eBook Edit Pro, Macromedia family((  المعتمدة علي اإلنترنت، أو علي الشبكات

Catania Studio، ….(  التعلم والتقویم الذاتي علمین من إجراء عملیاتكما تمكن المت.  

   :بیئة التعلم االلكتروني

التعلم االلكتروني ال یعني تحویل المحتوى علي صفحة ویب أو قرص مدمج ، بل هو 

لفاعل والباحث والمحلل واتحویل المحتوى علي أنشطة الكترونیة تفاعلیة یكون الطالب ه

 والمدرس میسر ومرشد للطالب في تعلمه الذاتي ضمن للمعلومات عند تنفیذ هذه األنشطة ،

 التقنیة الحدیثة ، ففي االنترنیت أدوات كثیرة یمكن ان تسخر في خدمة  مجموعات باستخدامها

 ، وبرامج تساعد علي خلق بیئة تعلم الكتروني مثل برنامج  الطالب والعملیة التعلمیة التعلیمیة

ویعني نظام إدارة   Moodle LMS: learning management system المودیل

ٕصمم لمتابعة وادارة وتقییم التعلیم فهو حل   Software وهو عبارة عن برنامج التعلم

ٕاستراتیجي للتخطیط والتدریب وادارة جمیع أوجه التعلم في المنشأة التعلیمیة لیصل علي تكامل 

 األعضاء تحتوي علي  تركز علي  منظومة تعلیم الكتروني التعلم في جمیع المواد التعلیمیة

  :الجزئیات التالیة 
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   .ٕ وادارة بیانات الطالب تعني  إدراج  :التسجیل

   . تعني جدولة المقرر ووضع خطة التدریس :الجدولة

   . وتعني اتاحة المحتوى للطالب :لالتوصی

   .ٕوتعني متابعة أداء الطالب واصدار تقاریر بذلك   :التتبع

 ثة المتزامنة عبر برامج المحادثةن خالل المحادوتعني التواصل بین الطالب م  :االتصال

  .علي النت أو غیر متزامنة مثل منتدیات النقاش والبرید 

   . وتعني اجراء اختبارات للطالب والتعامل مع تقییمهم :االختبارات

وال من ، ًوهذا النظام ال یركز كثیرا علي المحتوى ، ال من حیث تكوینه وال إعادة استخدامه 

  .حیث تطویره 

  :التقنیات الالسلكیة التي یمكن استخدامها في التعلم المتنقل

أفرزت الثورة الالسلكیة عدد من التقنیات الالسلكیة اعتمد علیها التعلم النقال مثل 

)  حاسبات اللوحة(الهواتف النقالة، والمساعدات الرقمیة الشخصیة، والحاسبات اآللیة المصغرة 

Tablet PCsعلیها فیما یلي ، ویمكن إلقاء الضوء  :  

  :الجوالة/ الهواتف النقالة: أوال

 من فكرة عمل الرادیو، فقد وجد الباحثون Mobile Phoneجاءت فكرة الهاتف النقال 

ٕأنه من الممكن تطویر تكنولوجیا جدیدة الستقبال وارسال البیانات عبر مجموعة من الترددات 

ٕات، وارسالها عبر وحدات زمنیة التي یمكن استخدامها عدة مرات عن طریق ضغط البیان

قصیرة جدا إلجراء مجموعة من المكالمات الهاتفیة في الوقت نفسه، وتعتمد هذه التكنولوجیا 

ویوجد . علي وحدة أساسیة تسمى الخلیة، التي تعتبر بدورها جزءا من النظام المتنقل للشبكة

  : نوعان من الشبكات المستخدمة
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  :)Wireless Personal Area Network (WPAN الشبكة الشخصیة الالسلكیة

 وهي عبارة عن وصالت السلكیة بین عدة أجهزة مختلفة في إطار مسافات 

بواسطة البلوتوث في معظم الحاالت، ألن تكنولوجیا البلوتوث تعمل في ) عدة أمتار(قصیرة

ة مجال ضیق ال یتعدى أمتارا، لذا فإن استعماالتها تنحصر في األماكن الضیقة عبر الشبك

  .الشخصیة الالسلكیة كالمنازل والمكاتب الصغیرة

)  Wireless Local Area Network (WLANأما الشبكات المحلیة الالسلكیة 

وهي خاصة بالشبكات المحلیة في الشركات والمنازل واألماكن العامة، فكل األجهزة الموجودة 

  .   یمكنها التواصل فیما بینهاWLANفي نطاق مغطى بشبكة 

ورت الهواتف النقالة تطورا كبیرا خالل العقود الثالثة الماضیة حیث مرت لقد تط

بمراحل تطور عدیدة أضافت كل مرحلة علي سابقتها الكثیر حتى ظهرت بالشكل الذي نراه 

 بصناعة الهواتف النقالة أوائل الثمانینات من Motorola" موتوروال"حالیا حیث بدأت شركة 

 في النصف الثاني من الثمانینات، ومع Nokia" نوكیا "القرن العشرین، ثم جاءت شركة

التطور في صناعة الهواتف النقالة، وتصغیر حجمها، وقلة وزنها، وانخفاض أسعارها وأسعار 

  . المكالمات الهاتفیة، زاد ذلك من نسبة مبیعات الشركات المصنعة منذ عشرة سنوات تقریبا

قة في تاریخ األجهزة التكنولوجیة كلها لقد انتشرت الهواتف النقالة بصورة غیر مسبو

من سوق الهواتف النقالة عالمیا باعت % ٣٠فشركة نوكیا التي تسیطر علي حوالي . تقریبا

وفي أوائل شهر ". The Economist" ملیار هاتف كما ذكرت مجلة ١.٥حتى اآلن حوالي 

 الهواتف  أصدرت مؤسسة جاررتن ألبحاث السوق تقریرا یقول بأن مبیعات٢٠٠٥مارس 

عن عام % ٣٠ ملیون وحدة، بزیادة قدرها ٦٧٤ حوالي ٢٠٠٤النقالة بلغت خالل عام 

.  وحدة٧٧٠-٧٣٠ ما یتراوح بین ٢٠٠٥وتوقع التقریر أن تصل مبیعات عام . ٢٠٠٣

ستختفي تماما الهواتف الثابتة ٢٠٢٠ و٢٠١٠األمریكیة أنه بین عامي " Slate"وتوقعت مجلة 

الهواتف النقالة األداة التكنولوجیة الوحیدة التي ال تكاد تفارق لقد أصبحت . التقلیدیة

ومن ثم سعت العدید من الشركات علي دمج المزید والعدید من . مستخدمیها في لیل أو نهار

   .وبذا دشنت المرحلة الثانیة في مسیرة ارتقاء الهواتف النقالة. التقنیات والخدمات في الهواتف النقالة

  - :نقالاجهزه التعلم ال

 م یسم للمستخدمین ٢٠١٣األجهزة المستخدمة في التعلم المتنقل كما كرها سلیم 

بتحمیل الكتب المقروءة والمسموعة والصور والفیدیو و دفتر العناوین والتقویم وجهاز تخزین 
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وقراءة الكتب االلكترونیة وتبادل الملفات والمعلومات والتعاون علي المشاریع وتدوین 

من سلبیاته كلفته العالیة التي تحد من انهال بین اید جمیع الطلبة ثم انه یوفر المحاضرات و

  .االتصال باتصال واحد ولیس التفاعل بالرغم من انه یسجل المواد وشاشته صغیرة

Mp3Player   

لتنزیل الملفات الصوتیة واالستماع علي االذاعة والمحاضرات الصوتیة ویمتاز بأولویة 

  .القراص الصلبة وجودة صوته اال انه یستخدم باتصال واحد ولیس التفاعلمتحركة عكس ا اجزاء

  : Personal Digital Assistantمساعد رقمي شخصي 

لجیب یجمع بین الحوسبة والوصول علي االنترنت ویجمع في نظام وا وهو جهاز یحمل بالید أ

  لبلوتوث و مجهز بالقلم واحد الهبكات والمفكرة ودفتر العناوین واالدوات االنتاجیة وتقنیة ا

   -:خدمات التعلم النقال

  : ومن الخدمات التي تقدمها هذه التقنیة

وهي خدمة تسمح :   )SMS- Short Message Serves ( خدمة الرسائل القصیرة -

َلمستخدمي األجهزة النقالة بتبادل رسائل نصیة قصیرة فیما بینهم وال تتجاوز حروف الرسالة 
  . حرفا١٦٠الواحدة 

    ):WAP – Wireless Application Protocol( خدمة الویب  - 

 اتفقت علیها مجموعة مواصفات وقواعد اتصاالت محددة  وهو معیار عالمي یتضمن        

  .ًالمستخدمین علي الدخول علي شبكة اإلنترنت السلكیا من الشركات بحیث یساعد

وهي  ): GPRS- General packet radio service ( خدمة التراسل بالحزم العامة -

ٕتقنیة تسمح لألجهزة النقالة الدخول علي شبكة اإلنترنت بسرعة فائقة وامكانیة استقبال 
  .البیانات والملفات وتخزینها واسترجاعها

  تقنیة اتصال السلكیة تقوم علي ربط مجموعة من أجهزة ): Bluetooth (  خدمة البلوتوث-

  .لكیة قصیرة المدىاالتصال النقالة مع بعضها البعض بروابط الس         

تقنیة تتیح للمستخدم  ): MMS- Multi Media Service ( خدمة الوسائط المتعددة -

  .لصوت والصور الملونة، أوالرسوم المحركة، أواتبادل رسائل تحمل لقطات فیدیو، أ

  -:التجارب العالمیة في مجال التعلم النقال

 University Whimsical(تاتي  م تجربة جامعة والیة وسیكل س٢٠٠٩ذكرت عهود الفایز 

state ( في الوالیات المتحدة األمریكیة حي قدمت الجامعة لطالبها نظاما كامال من الخدمات

المتنقلة عبر الهواتف المتنقلة الشخصیة وقد حقق ه ا النظام تقدما ملحوظا علي مستوا األداء 

جاز المهام التعلیمیة واألعمال العام للمتعلمین في الجامعة ككل فكاو فعاال بدرجة كبیرة في ن

اإلداریة كتسجیل المقررات الدراسیة وضبط الفصول الدراسیة وحل المشاكل الطارئة التي كثیرا 

  . ما تواجه التعلیم الجامعي
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ففي الفلبین استخدم التعلم المتنقل ) م٢٠١٢سمیرة القرني (  كما ذكرتها  التجربة الفلبینیة -

بعض المناطق البعیدة في أنحاء البالد و كرت لتطویر عملیة التعلم الحدي في 

مصادر علي أو برامج التطویر التابع لألمم المتحدة واتحاد الهباب الدولي أدخل 

نظاما في أربعین مدرسة ابتدائیة تستخدم المراسلة بالفیدیو إلرسال الدروس الذي 

الفیدیو عبر المتعلمین في قاعات الدراسة عبر هواتفهم المتنقلة ویشاهد المتعلمون 

أجهزتهم المتنقلة في المدارس التي تفتقر الذي المعامل والمعدات الضروریة األخرى 

لعرض الموضوعات مثل الكیمیاء واألحیاء ولقد أثبتت التجربة نجاد التعلم المتنقل 

  . في تطویر العملیة التعلیمیة

  ) :التجربة األمریكیة والتجربة االماراتیة(  م٢٠١٥ذكر البدوي  

 وهي ،مطبقة حدیثا في كثیر من المدارس والمعاهد الرسمیة والخاصة لتجربة األمریكیةا -

وتمارس علي نطاق واسع من قبل المعلمین والطالب وكانت تجربة حدیثة قد أفضت 

من عموم الطالب یدخلون علي شبكات التواصل بهدف التعلم %( ٧٧علي أو 

یدة وأنه بحسب بیانات تم جمعها النتفاض علي وجهات نظر جدواوتنمیة المهارات 

لطالب ال ین یستعملون واسنة تبین أ  )١٨ علي ١٦لطالب تتراوح أعمارهم بین 

بداعاتهم علي نحو جید وامواقع الهبكات االجتماعیة والتعلم المتنقل تطورت مهاراتهم 

وتهیر نتائج التجربة علي أو درا المناهج التعلیمیة في الهبكات االجتماعیة ساعد 

ي جعل المدارس أكثر أهمیة و ذات مغزي  للطالب وصار المعلمون قادرین علي عل

زیادة انخراط الطالب في التعلیم ورفع الكفاءة التكنولوجیة وتعزیز روض التعاون في 

لتفكیر واالفصول الدراسیة وبناء مهارات اتصال أفضل وتضیف التجربة أیضا علي أ

كن في خلق مهام عامة وسوف یتطور لیس فقط في دمج التكنولوجیا الخاصة ول

  .التفكیر الناقد وحل المشكالت والقدرة علي المشاركة العالمیة لدا الطالب

مجلس أبو ظبي للتعلیم بدأ یتجه علي توسیع دائرة  : تجربة دولة اإلمارات العربیة -

استخدام شبكات التواصل االجتماعیة والتعلم المتنقل في العملیة التعلیمیة وبحسب 

 عام المجلس فإن الشبكات صارت جزء اال یتجزأ من تعلم الطالب وتعزیز مدیر

ارتباطهم بالمحیط المحلي واإلقلیمي والعالم قاطبة وجعلتهم علي وعي بكل ما یحمي 

العالم من ،مستجدات تقنیة وعلمیة وثقافیة ل لك هناك اتجال قود لتجهیز جمیع 

لمجلس قد أطلق في بدایة عام واة وكاالمدارس بالوسائل التقنیة والتعلیمیة المتطور

في ست مدارس بإمارة أبو ظبي تهمل طلبة ) مشروع الصف اإللكتروني(   م٢٠١٢

الصفین الثالث والرابع للتعلیم األساسي الحلقة االولي بواقع مدرستین في كل منطقة 

تعلیمیة ولمدة عام واحد وسیتم ربط كل مدرسة من المدارس الست بهبكة فیدیو كون 
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ولوحات الكترونیة تعمل باللمس لتشجیع المعلمین والطالب علي تبادل  انسفر

المعرفة والمعلومات علي المستویین المحلي والعالمي أو یتم علي مراحل في بقیة 

و كان الموقع اإللكتروني الخاص بتكنولوجیا التعلیم  ،المدارس الحكومیة في اإلمارة

الجامعات اإلماراتیة تتبنى التعلیم من "عنوان  م وتحت ٢٠١٥في البوابة اإللكترونیة 

  :تم ما یلي" خالل الموبایل 

اجتمع عدد من الخبراء والمختصین في الموبایل والتعلیم الرقمي في دبي خالل  -

للتعلیم من خالل الموبایل حي ناقشوا أفضل الطرق العالمیة في التعلیم  ( HCTمهرجات 

مئات من خبراء التعلیم والتقنیة في الحدث الي نظم من خالل اإلنترنت وشارك في اللقاء ال

قبل فترة وجیزة وقدم في المهرجان سلسلة من ورشات العمل وجلسات النقا التي عقدت 

   .لتسهیل مشاركة األفكار عن الطرق األكثر فعالیة في استخدام تقنیات التعلیم الجدیدة عبر الموبایل

حمد بن راشد رئیس وزراء اإلمارات أطلق الشیخ م(  م٢٠١٣وفي سبتمبر من عام  -

وحاكم دبي مبادرة التعلیم من خالل الموبایل في اإلمارات والتي حولت التعلیم في ثالثة من 

مؤسسات التعلیم الجامعي في اإلمارات وه ل المبادرة هي من أكبر المبادرات علي مستوا 

  .الدول في التعلیم من خالل الموبایل في العالم

من الطلبة الجدد وطلبة السنوات االولي في  ( ١٤.٠٠٠ من وتم تزوید أكثر -

التقنیة العلیا وجامعة زاید وجامعة اإلمارات بأجهزة آد باد متضمنة محتوا رقمي جامعات كلیات

 HCTوكانت بیرسون وهي أكبر شركة تعلیم في العالم قد عملت بشكل مباشر مع  ،)تعلیمي

 لك ضمن مبادرة التعلیم من خالل الموبایل  رقمي للموبایل للطلبة ويمحتولتطویر( 

بیرسون عن نیتهم إلنهاء مركز للبحوث التطبیقیة والتدریب و ( HCTوأعلن مركز  ،الفیدرالیة

خالل الموبایل في اإلمارات والتي ستقدم التقنیة وتصمیم تطویر أعضاء هیئة  التعلیم من

  .اراتالتدریس لمؤسسات التعلیم الجامعي الفیدرالیة في اإلم

  -:أوجه التشابه واالختالف بین التعلم اإللكتروني والتعلم المتنقل

ظهر في السنوات األخیرة في میدان التعلیم مصطلحات حدیثة مثل التعلم االلكتروني 

eLearning والتعلم المتنقل m-Learning منظومة "، ویمكن تعریف التعلم اإللكتروني بأنه

لمتدربین في أي وقت وفي أي مكان والتدریبیة للمتعلمین أوایة أتعلیمیة لتقدیم البرامج التعلیم

اإلنترنت، اإلنترانت، اإلذاعة، القنوات (باستخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت التفاعلیة مثل 

لفضائیة للتلفاز، األقراص الممغنطة، البرید اإللكتروني، أجهزة الحاسوب، المؤتمرات واالمحلیة أ

تعلمیة تفاعلیة متعددة المصادر بطریقة متزامنة في الفصل /  بیئة تعلیمیةلتوفیر. .) عن بعد 

الدراسي أو غیر متزامنة عن بعد دون االلتزام بمكان محدد اعتمادا علي التعلم الذاتي والتفاعل 

  ".بین المتعلم والمعلم
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م التعلم اإللكتروني باستخدا: "التعلم المتنقل بأنه) ٢٠٠١-٢٠٠٠ (Quinnویعرف كوین 

البالم، وآالت الویندوز سي أي، وأي جهاز تلیفون رقمي والتي یمكن تسمیتها : األجهزة المتنقلة

  ". أدوات المعلومات

 التكنولوجیا مع مبدأ مرونة التعلیم عن بعد في هذا Harris) ٢٠٠١(ویدمج هاریس 

یثمر ذلك خبرة النقطة التي تتفاعل فیها األجهزة المتنقلة مع التعلم اإللكتروني ل: "التعریف

  ".  تحدث في أي وقت وفي أي مكانLearning Experienceتعلمیة 

  أن هدفنا من تصمیم بیئة تعتمد علي Desmond Keeganویذكر دیسموند كیجان

 -علي حد ما-المتعلم المتنقل هو زیادة مرونة التعلیم عن بعد والتي تراجعت خطوات للوراء

 الكتب واألوراق علي التعلم الذي یعتمد علي االنترنت حینما تحولت من التعلیم المعتمد علي

  ".   وهو ما یتطلب أن یجد الطالب المكان والوقت وجهاز الحاسب الموصل مع االنترنت

  -: أوجه التشابه بین التعلم اإللكتروني والتعلم المتنقل

  تركز والتي " رقمیةالثقافة ال"یقدم التعلم اإللكتروني والتعلم المتنقل نوع جدید من الثقافة هي

  .علي معالجة المعرفة وتساعد الطالب علي أن یكون هو محور عملیة التعلم ولیس المعلم

 التعلم اإللكتروني والتعلم المتنقل علي تكلفة عالیة وخاصة في بدایة : یحتاج النموذجان

بات تطبیقهما وذلك لتجهیز البنیة التحتیة حیث یتطلب نموذج التعلم اإللكتروني علي حاس

ٕمكتبیة، وانتاج برمجیات تعلیمیة، وتصمیم مناهج إلكترونیة تنشر عبر االنترنت، ومناهج 

إلكترونیة غیر معتمدة علي اإلنترنت، وتدریب المعلمین والطالب علي كیفیة التعامل مع 

التقنیات الحدیثة المستخدمة، وبحاجة أیضا علي توفیر بیئة تفاعلیة بین المعلمین 

  .هة وبین المتعلمین من جهة أخرى، وكذلك بین المتعلمین فیما بینهموالمساعدین من ج

  أما نموذج التعلم المتنقل فیتطلب تأسیس شبكة السلكیة، وأجهزة السلكیة متنقلة مثل

الهواتف النقالة، والمساعدات الشخصیة الرقمیة، وأجهزة اللوحة، وتصمیم مناهج 

  . النموذج األولإلكترونیة، وتدریب العنصر البشري كما یتم في

 التعلم االلكتروني الجزئي، التعلم : یقدم التعلم اإللكتروني في أشكال ثالثة مختلفة

االلكتروني المختلط، التعلم االلكتروني الكامل، ویمكن استخدام التعلم المتنقل في نفس 

لتعلم المتنقل ا واألشكال السابقة فقد یكون جزئیا مساعدا للتعلم الصفي التقلیدي، أ

 ولتعلم المتنقل الكامل وها والمختلط الذي یجمع بین التعلم الصفي والتعلم المتنقل، أ

  .لتعلم المتنقل عن بعد حیث ال یشترط مكان وال زمان في التعلما

 لتعلم المتنقل علي نشاط الطالب وفاعلیته في تعلم المادة وایؤدى التعلم اإللكتروني أ

  .يالعلمیة ألنه یعتمد علي التعلم الذات
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  ،یقدم المحتوى العلمي في النموذجین في هیئة نصوص تحریریة، وصور ثابتة ومتحركة

  .ولقطات فیدیو، ورسومات

 یسمح النموذجان للطالب بالدخول علي اإلنترنت وتصفحه والحصول علي محتوى المادة الدراسیة.  

 تلف یسمح النموذجان بحریة التواصل مع المعلم في أي وقت وطرح األسئلة، ولكن تخ

الوسائل فقد تكون عن طریق البرید اإللكتروني في النموذج األول، وعن طریق الرسائل 

  . في النموذج الثانيSMSالقصیرة 

  یتنوع زمالء الطالب من أماكن مختلفة من أنحاء العالم فلیس هناك مكان بعید أو صعوبة

  .في التعرف علي أصدقاء وزمالء

 الت، وینمیان لدى المتعلم قدراته اإلبداعیة والناقدةیعتمد النموذجان علي طریقة حل المشك.  

 یسمح النموذجان بقبول أعداد غیر محددة من الطالب من أنحاء العالم.  

 سهولة تحدیث المواد التعلیمیة المقدمة إلكترونیا في كال النموذجین.  

  : أوجه االختالف بین التعلم اإللكتروني والتعلم المتنقل

 ني علي استخدام تقنیات إلكترونیة سلكیة مثل الحاسبات المكتبیة یعتمد التعلم اإللكترو

Desktops والحاسبات المحمولة Laptops . أما التعلم المتنقل فیعتمد علي استخدام

تقنیات السلكیة مثل الهواتف النقالة، والمساعدات الشخصیة الرقمیة، والحاسبات اآللیة 

  .المصغرة، والهواتف الذكیة

  یتم االتصال باإلنترنت مع تقنیات التعلم اإللكترونیة سلكیا، وهذا یتطلب ضرورة الوجود

أما في التعلم المتنقل فیتم االتصال . في أماكن محددة حیث تتوفر خدمة االتصال الهاتفي

وهذا یتم في أي مكان دون االلتزام )عن طریق األشعة تحت الحمراء(باإلنترنت السلكیا 

ماكن محددة مما یسهل عملیة الدخول علي اإلنترنت وتصفحه في أي وقت بالتواجد في أ

  .وأي مكان

  یمتاز التعلم المتنقل بسهولة تبادل الرسائل بین المتعلمین بعضهم البعض، وبینهم وبین

 ، أما في التعلم االلكتروني فاألمر یحتاج MMS  أو SMSالمعلم عن طریق رسائل 

  .لطالب في الحالوایطلع علیه المعلم أعلي البرید اإللكتروني وقد ال 

  یسهل التعلم المتنقل في أي وقت وفي أي مكان حیث ال یشترط مكان معین علي عكس

لمحمولة في واالتعلم اإللكتروني الذي یتطلب الجلوس أمام أجهزة الحاسوب المكتبیة أ

  .أماكن محددة
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 موذج التعلم المتنقل حیث یسهل تبادل الملفات والكتب اإللكترونیة بین المتعلمین في ن

یمكن أن یتم ذلك عن طریق تقنیة البلوتوث أو باستخدام األشعة تحت الحمراء، وهذا ال 

  .یتوفر في التعلم اإللكتروني

  إمكانات التخزین في التقنیات الالسلكیة التي یستخدمها التعلم المتنقل هي أقل من

  .ا التعلم اإللكترونيإمكانات التخزین في التقنیات السلكیة التي یستخدمه

  -:مكونات نظام التعلیم اإللكتروني

  : یتكون نظام التعلیم اإللكتروني من أربعة عناصر رئیسة هي

   :المحتوى العلمي للمادة 

لدروس التي یتم عرضها عبر وسیط إلكتروني ولیس واهو مجموعة من المواضیع أ

توى اإللكتروني هو مجموعة من بمعنى آخر المح. لحال في التعلیم التقلیديواورقي كما ه

المصممة والمرتبة والمنظمة بشكل یتماشى مع بیئة الحاسوب وشبكات  الدروس العلمیة

المحتوى العلمي بالنظام اإللكتروني بدمج  ویتمیز. اإلنترنت خصائص المتلقي وأهداف التعلم

قد تشمل العدید من الوسائل المتعددة التي تخاطب الحواس المحسوسة عند المتعلم، ف

یشمل المحتوى  كما  ).Demonstrations( والعروض المباشرة )Simulation( المحاكاة

 للدروس مدعومة باألنشطة المساندة التي تنتقل   العلمي للمادة علي العروض اإللكترونیة

  .ًبالمنهج من أسلوب العرض التقدیمي التقلیدي علي أسلوب أكثر تفاعال وواقعیة

   :الخدمات التعلیمیة 

وتشمل الخدمات المساندة للخدمة التعلیمیة مثل األنشطة اإلضافیة والبحث عن 

  .مصادر جدیدة للمحتوى العلمي وروابط لمصادر إضافیة

   ) :Learning Management System( نظام إدارة التعلم 

ًنظام متكامل إلدارة العملیة التعلیمیة كلیا أو جزئیا عبر اإلنترنت، ویشمل إدارة  وهو ً

لمقررات، أدوات االتصال المتزامن وغیر المتزامن، إدارة االختبارات، إدارة الواجبات، التسجیل ا

وهناك العدید من النظم بعضها مجاني أو مفتوحة . في المقررات، ومتابعة تعلم الطالب

   ).Black Board, e-College, e-university(  وبعضها تجاري مثل  )Moodle, A-Tutor(مثلالمصدر 

  :عامل مع النظام ثالث مجموعات رئیسة هي ویت

  ویقوم بوضع اإلعدادات وتوفیر المقررات وتوزیع الصالحیات: مدیر النظام -

   ویقوم بتألیف ووضع المحتوى واالختبارات، طرح المناقشات، وبث المحاضرات:المعلم -

، المشاركة  ویقوم بالتفاعل مع المحتوى، اإلجابة عن االختبارات بأنواعها المختلفة:الطالب -

   .في األنشطة، ومشاهدة المحاضرات
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  :التطویر والمتابعة  

ُوتستخدم نتائج القیاس . ویهتم بقیاس وتقییم أداء عملیات التعلیم اإللكتروني ونتائجه

لتحدید مكونات النظام التي تحتاج لتطویر لعدم تحقیقها األداء ویتم تحلیل هذه المكونات 

  . مهام لتحسینها واقتراح 

  -:ت استخدام الهاتف النقال في عملیة التعلم ممیزا

دام أثبتت الدراسات أن الطالب یحققون نسب أكبر من التعلیمات عند استخ : الفعالیة-١

حب كل ما هو تكنولوجي یسهل عملیة استجابتهم للدروس األجهزة الذكیة، فالحافزة و

  .ویرسخ المواد التعلیمیة لدیهم علي المدى البعید 

أغلب الطالب الیوم یتوفرون علي أجهزة ذكیة أو هواتف محمولة متطورة  :  االنتشار-٢

    بتكلفة منخفضة نسبیا بالمقارنة مع الحواسیب المكتبیة وهذا یشكل میزة مهمة ینفرد بها 

  .التعلم بالمحمول 

یختار ما یحبه من المواد یرة التي تناسبه ویمكن للشخص أن یتعلم بالوث:  المرونة-٣

  .أوقات فراغه ة حسب میولته وقدراته والتعلیمی

عملیة التعلم واكتساب المعارف إن التعلم باستعمال الجوال یضمن استمراریة :  االستمراریة-٤

         ، أثناء الدراسةأخرة، سواء داخل الفصل أو خارجهالمهارات من الطفولة حتى سن متو

  .أو في العطلة 

وجد حالیا الكثیر بط بشبكة اإلنترنت في أي مكان ، یباإلضافة علي سهولة الر :  السهولة-٥

التعلم باستعمال الهاتف النقال وتتیح التفاعل مع األدوات التي تسهل من التطبیقات و

  .مشاركة الملفات المختلفة معهم اآلخرین و

   - :الفوائد التربویة لتوظیف األجهزة النقالة في عملیة التعلیمیة

 في إنجاز Tablet PCوحاسبات اللوحة Smart phones یة یمكن استخدام والهواتف الذك

ٕالعدید من المهام التعلیمیة وان اختلف دور كل منها، وتكون هذه األجهزة مفیدة في التعلیم 

  .وتسهیل مهام المعلمین، وتعد أیضا أدوات مساعدة للتعلم بالنسبة للطالب

مع المعلم بدال من االختباء وراء حیث أنه یمكن للطالب التفاعل مع بعضهم البعض و         

الشاشات الكبیرة، إضافة علي أنه یسهل وضع الكثیر من األجهزة المتنقلة في الفصل الدراسي 

  . والتي تتطلب مساحة كبیرةDesktopsمن وجود أجهزة الحاسوب المكتبیة 
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رات والكتب  وبما أن معظم اجهزة الهواتف الذكیة والكمبیوتر اللوحي التي تحمل المذك        

اإللكترونیة تكون أخف وزنا وأصغر حجما وأسهل حمال من الحقائب الملیئة بالملفات والكتب 

  .أو من الحاسبات المحمولة أیضا، فإن ذلك یجعلها أكثر فاعلیة ومرونة

كما تساعد برامج التعرف علي الكتابة الیدویة في الهواتف الذكیة واألجهزة       

 لدى الطالب، Handwriting Skillsي تحسین مهارات الكتابة الیدویة علTablets المصغرة 

  . هي أكثر سهولة من استخدام لوحة المفاتیح والفأرةStylus Penفالكتابة الیدویة باستخدام القلم 

  وتمكن هذه األجهزة الطالب من رسم المخططات والخرائط مباشرة علي شاشات الحاسبات

، ویمكنهم تدوین Standard  Softwareالنموذجیة المصغرة باستخدام البرمجیات 

 مباشرة علي Voice أو بالصوت Handwrittenالمالحظات بالید 

إضافة علي تمكنهم من إجراء . لرحالتواأثناء الدروس الخارجیة أ    Deviceالجهاز

 Inputting Dataٕ وادخال البیانات Electronic Registrationالتسجیل اإللكتروني 

 مناسبة أو Desktopsلخارجیة عندما ال تكون الحاسبات اآللیة واروس العملیة أأثناء الد

  .ثقیلة جدا مثل التجارب العلمیة

  وتساعد أجهزة الكمبیوتر الكفي والهواتف الذكیة الطالب في المشاركة لتنفیذ العملیات

ریر بحیث یمكن للعدید من الطالب والمعلم تم) التشاركي(والمهام في العمل الجماعي 

في األجهزة Infrared Functionستخدام خیار األشعة تحت الحمراء واالجهاز بینهم أ

   .Bluetoothستخدام الشبكة الالسلكیة مثل البلوتوث واالرقمیة الشخصیة أ

  ویمكن للمعلمین استخدام هذه األجهزة في توزیع العمل علي الطالب بسهولة وبشكل

  .كن استخدام تلك األجهزة في أي وقت وأي مكانطبیعي باستخدام القلم الرفیع، كما یم

  وتعد األقالم الرفیعةStylus Pens أكثر مالئمة وسهولة لتصفح مواقع اإلنترنت Web 

Browsing بحیث یمكن النقر مباشرة علي الروابط Linksبالقلم بدال من استخدام الفأرة .  

 ا من التعلیم یمكنهم وتسهم تلك األجهزة في جذب المتعلمین، فالشباب الذین تسربو

االستمتاع باستخدام أجهزة الهاتف النقال وأجهزة الكمبیوتر اللوحي في التعلم، كما أن 

استخدام تلك االجهزة یزید من الدافعیة وااللتزام الشخصي للتعلم فإذا كان الطالب سوف یأخذ الجهاز 

  .سئولیةعلي البیت في أي وقت یشاء فإن ذلك یساعده علي االلتزام وتحمل الم

   وقد تؤدى أجهزة الكمبیوتر اللوحي والهواتف الذكیة علي سد الفجوة الرقمیة ألن تلك

  .األجهزة تكون أقل تكلفة من الحاسبات المكتبیة
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  ویمكن للطالب والمعلمین استخدام خدمات الرسائل القصیرةSMS للحصول علي 

 اإللكتروني مثل جداول لبریدواالمعلومات بشكل أسهل وأسرع من المحادثات الهاتفیة أ

  .مواعید المحاضرات أو جداول االختبارات وخاصة مع إجراء تعدیالت طارئة علي هذه الجداول

  كما یمكن استخدام االجهزة الكفیة والهواتف الذكیة كتقنیة مساعدة للمتعلمین الذین یواجهون

 . Learning Difficultiesصعوبات تعلم 

  -:جهزة المتنقلة في العملیة التعلیمیةفوائد التربویة من استخدام األ

   .یمكن للطالب التفاعل مع بعضهم البعض ومع المعلم بدال من االختباء وراء الشاشات الكبیرة - 

یسهل وضع الكثیر من األجهزة المتنقلة في الفصل الدراسي من وجود أجهزة الحاسوب  -

  .والتي تتطلب مساحة كبیرة  المكتبیة

التي   PC Tablet لحاسبات اآللیة المصغرةا وأ  PDAs خصیةمعظم األجهزة الرقمیة الش -

  تحمل المذكرات والكتب اإللكترونیة تكون أخف وزنا

وأصغر حجما وأسهل حمال من الحقائب الملیئة بالملفات والكتب أو من الحاسبات  -

  .المحمولة أیضا

  .والفأرةهي أكثر سهولة من استخدام لوحة المفاتیح  الكتابة الیدویة باستخدام القلم -

 مباشرة علي الجهاز أثناء الدروس الخارجیة   أو بالصوت یمكن تدوین المالحظات بالید -

  .لرحالتا وأ

لخارجیة وإوادخال البیانات أثناء الدروس العملیة أ إمكانیة إجراء التسجیل اإللكتروني -

  عندما ال تكون الحاسبات اآللیة

  . الطبخ، وزیارة المزارعمناسبة أو ثقیلة جدا مثل التجارب العلمیة، ودروس -

بحیث یمكن للعدید ) التشاركي(المشاركة في تنفیذ العملیات والمهام في العمل الجماعي  -

في  ستخدام خیار األشعة تحت الحمراءا وأ من الطالب والمعلم تمریر الجهاز بینهم

  .ستخدام الشبكة الالسلكیة مثل البلوتوث وااألجهزة الرقمیة الشخصیة أ

ن استخدامه في توزیع العمل علي الطالب بسهولة وبشكل طبیعي باستخدام یمكن للمعلمی -

  . القلم الرفیع

أكثر مالئمة وسهولة لتصفح مواقع اإلنترنت بحیث یمكن النقر مباشرة  تعد األقالم الرفیعة -

  . بالقلم بدال من استخدام الفأرة  علي الروابط

نهم االستمتاع باستخدام أجهزة فالشباب الذین تسربوا من التعلیم یمك: جذب المتعلمین -

  .. في التعلم  مثل الهاتف النقال، وأجهزة األلعاب

قد تؤدى األجهزة الرقمیة الشخصیة والهواتف النقالة علي سد الفجوة الرقمیة ألن تلك  -

  .األجهزة تكون أقل تكلفة من الحاسبات المكتبیة

   .تعدیالت طارئة علي هذه الجداول -
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  -:قال في عملیة التعلیممتطلبات استخدام الهاتف الن

في طبیعة التعلیم النقال یشیر علي إن األخذ بنظام التعلیم النقال وتطبیقه بصورة صحیحة 

   :یتطلب توافر مجموعة من األمور األساسیة من أهمها ما یلي

وتشمل توفیر األجهزة الالسلكیة الحدیثة ، : توافر البنیة التحتیة الالزمة للتعلیم النقال -

لالسلكیة، وخدمات االتصال باإلنترنت باستخدام األجهزة الالسلكیة ، ملحقات الشبكات ا

األجهزة الالسلكیة كالطابعات والسماعات وأجهزة شحن إضافیة، كما تتضمن توفیر برامج 

التشغیل وبرامج التطبیقات المالئمة للمناهج وأنشطة التعلیم والتعلم، ومواد وبرامج التعلم 

الوسائط المتعددة التفاعلیة للتعلیم ، الكتب اإللكترونیة، المكتبات المتنقل مثل برمجیات 

  .اإللكترونیة، وكل ذلك یتطلب وضع خطة محددة من الخبراء والمعنیین لتأسیس تلك البنیة

اقتناع أفراد اإلدارة التعلیمیة والطالب وأولیاء األمور بضرورة وأهمیة دمج واستخدام  -

  . التعلیم والتعلم بالمدرسة ، وفي جمیع عملیات اإلدارة بهاتقنیات التعلیم النقال في بیئة

اختیار وتحدید نمط التعلم النقال المناسب للموقف التعلیمي، فإذا كانت هناك ثالثة أنماط  -

التعلم النقال الجزئي، والتعلم النقال المختلط، والتعلم النقال الكامل : الستخدام التعلم النقال

تیار النمط المناسب ، فهل سیتم االعتماد علي النمط المختلط ، فاألمر یتطلب ضرورة اخ

الذي یجمع بین مزایا التعلیم الصفي والتعلم النقال، والذي یكون في الغالب داخل غرفة 

الصف تحت إشراف المعلم ؟ أم سنختار استخدام النمط الثالث من خالل استخدام 

 وخارج أوقات الدراسة لالستماع علي الطالب للتقنیات الالسلكیة المتنقلة خارج المدرسة

لدخول علي واداء بعض األنشطة أوالتحدث علي الزمالء أو علي المعلم أواالدروس أ

  .مواقع تتعلق بالمحتوى الدراسي عبر اإلنترنت

تحویل المواد التعلیمیة والتدریبیة الخاصة بالمؤسسات والمدربین علي صیغة تناسب  -

تویات العلمیة وتغلیفها بصیغ وأشكال تتناسب مع الجهاز التعلیم النقال، مع تضمین المح

 للولوج علي WAPٕوالشبكة ، واجراء كافة عملیات التفاعل مع الطالب كتحضیر صفحة 

  .إحدى المواد

توفیر الدعم المالي والمیزانیات المناسبة سواء تم ذلك من اعتمادات میزانیة من وزارة  -

 من وزارات أخرى كوزارة االتصاالت وتكنولوجیا التربیة والتعلیم، أومن خالل دعم مالي

المعلومات، أو من الهیئات والشركات والمؤسسات الخاصة المحلیة والعالمیة العاملة في 

، وكذلك رجال    Microsoft، وشركة میكروسوفت  Intelمجال االتصاالت كشركة انتل

  .األعمال والمستثمرین

سجیل تتضمن المعلومات الضروریة للتعریف إنشاء سجالت خاصة بالطالب الراغبین بالت -

ًبالجهاز والشبكة الذي سیعمل علیها كم تبین مثال الصفحة التالیة التي یمكن الوصول 

  .إلیها عبر االنترنت الالسلكي
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تدریب العنصر البشري المشارك في تفعیل نموذج التعلم النقال، علي أن یتضمن هذا  -

عملیات التعلیم والتعلم، حیث یعد دمج تكنولوجیا التدریب تعریف ادوار كل فرد منهم في 

 في التعلیم مدخال جدیدا - من خالل استخدام الهواتف المحمولة-المعلومات واالتصاالت

وسیظل جدیدا نتیجة ثورة االتصاالت والمعلومات التي تقدم الجدید كل یوم، وهو ما 

من العنصر البشري یتطلب ضرورة التدریب المستمر للعنصر البشرى المشارك، ویتض

المعلم والطالب والكادر اإلداري، وأخصائي مراكز مصادر التعلم، والفني، ومصممي 

  .ومنتجي المواد والبرمجیات والمقررات والمواقع التعلیمیة اإللكترونیة

  .وضع أسس التعامل التجاري والمالي مع الشركة المشغلة للشبكة -

   -:معاییر تصمیم بیئة التعلم النقال

  :وهي ) معاییر تصمیم بیئة التعلم المتنقل بعدة نقاط(  م ٢٠١٤الشحات حدد 

  :الدعم التكنولوجي : المجال االول 

 التعلم المتنقل يالتصمیم التعلیمي لمحتو .  

  المتعلم.  

  المعلم المصمم التعلیمي .  

  :متطلبات استخدام الهاتف النقال في التعلیم بما یلي (  م ٢٠١٠قد حدد الدهشان و

   .ر البنیة التحتیة الالزمة للتعلم بالمحمول ویهمل لك االجهزة الالسلكیة الحدیثةتوف -

  .وخدمات االتصال باألنترنت وملحقات االجهزة كالطابعات والسماعات  -

  .اختیار وتحدید نمط التعلم بالمحمول المناسب للموقف التعلیمي  -

  .ضمین المحتویات العلمیةتحویل المواد التعلیمیة علي صیغة تناسب التعلم المحمول مع ت - 

  .تغلیفها بصیغ تتناسب مع الجهاز والهبكة و -

  .توفیر الدعم المادي والمیزانیات المناسبة  -

  .تدریب العنصر البشري المشارك في تفعیل التعلم بالمحمول  -

  .وضع أسس التعامل التجارب والمالي مع الشركة المشغلة للهبكة  -

  -:لم النقال لصعوبات التي تواجه التعا وأالتحدیات 

   :تحدیات تتعلق باألجهزة المتنقلة التحدیات التقنیة: أوال 

علي أن هذ ا النوع من (  م٢٠١٢لخزیم وا - م٢٠١٢اتفق كل من سمیرة القرني 

  ):التحدیات یتمثل في

  صغر حجم شاشات العرض الخاصة باألجهزة النقالة یعیق من عملیات ظهار

  .روضةالمعلومات ویقلل من المعلومات المع
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  صعوبة دخال المعلومات لي األجهزة النقالة خاصة مع صغر حجم لوحات المفاتیح.  

 سعة التخزین محدودة و لك بسبب صغر سعة ال اكرة الداخلیة.  

 محدودیة عمر البطاریة.  

 اختالف أنظمة التشغیل لألجهزة النقالة.  

 ال یمكن لكل شرائح الناس شرائهاثأسعار األجهزة مرتفعة بحی .  

 واسع النطاق بین األجهزة النقالة نفسها من حي المیزات المتوفرةتنوع .  

 وجود صعوبة في طباعة الملفات .  

 وجود صعوبة في دمج التطبیقات الموجودة داخل بیئة األجهزة المتنقلة .  

   : م٢٠١٤ولقد أضافت سحتوت 

 السریعة قاتلتدفا و توفر اإلمكانات واألجهزة الالزمة لتلبیة عرض النطاقات الترددیة أيمد.  

  التطور السریع والمتالحق في أجهزة التعلم النقال وتغیر نماذجها یجعل من مواكبتها

  .أمرا لیس سهال 

 أقل قوة ومتانة وتحمل من األجهزة المكتبیة.  

 یمكن فقدانه أو سرقته بسهولة .  

   : م٢٠١٢وكما ذكرتها سمیرة القرني : تحدیات تعلیمیة: ثانیا 

  المؤهلة التي تستطیع عادة بناء المقررات بشكل یتناسب مع نقص الكوادر المتخصصة

  .أهداف التعلم اإللكتروني

 عادة تأهیل المدربین والمعلمین وتطویر مهاراتهم لتالئم مع تكنولوجیا التعلم واستخدام  

  .الحاسوب

 لهواتف النقالة قد تسهل عملیة الغش خاللهاواأ .  

  : ٢٠١٤وأضافت حنان القحطاني 

  أطراف العملیة التعلیمیة بالدور الذي یمكن أو تقوم به هل األجهزة في قلة وعي بعض

نها والدعوة الذي هي نوع من الهوس بالتكنولوجیا أواخدمة عملیة التعلم واعتقادهم أ

  .طریقة جدیدة مبتكرة تهدف الذي ترویج التكنولوجیا

 هواتف المتنقلةلتعلم المتنقل من خالل الواوضع استراتیجیة واضحة المعالم لتطبیق نم.  

 عداد المناهج الدراسیة المناسبة للتعلم المتنقلاتصمیم و.  
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   : م٢٠١٠وأضاف الراضي 

  تباین قدرات الطالب في التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي یعیق العمل

  .الجماعي واألنشطة التفاعلیة داخل الفصل

  ب فالعالقة بین مكانیة حدوث التشتت الذهني لدا الطال م٢٠١١وأضاف بو داهو

لهاتف المتنقل عادة ما تكون عالقة تسلیة قبل أو تكون تعلم أو واالطالب والكمبیوتر أ

تعلیم فوجود أدوات التسلیة في أدوات الدراسة یشتت الطالب ویجعل لدیه مثل الصراع 

  . الداخلي بین واجبات الدراسة وحبه التسلیة

  .تحدیات تتعلق باألمن والخصوصیة: ثالثا 

هل النوع من ( م ٢٠١٣و حنان القحطاني (  م٢٠١٢ق كل من سمیرة القرني اتف

  :التحدیات یتمثل في اآلتي

 لبرنامج ال د یستخدم علي الجهاز المحمول محدث وتم تحمیله من مواقع آمنةواالتأكد من أ.  

 الحصول علي النسخة األصلیة من البرامج المستخدمة علي األجهزة الجوالة حي أو  

  األصلیة تكون هشة وقابلة لالختراقالنسخ غیر.  

 التأكد من ح ف كافة البیانات الخاصة الشخصیة والتي تحفظ سواء تلقائیا أو بشكل  

 متعمد عند الدخول علي المواقع اإللكترونیة التعلیمیة.  

 استخدام برامج الكهف عن الفي روس وتحدیثه بشكل مستمر.  

  :وهي تتمثل في اآلتي)  م٢٠١٢ذكرها الخزیم : ( تحدیات اجتماعیة: رابعا 

 الحاجة علي تغییر ثقافة المجتمع حول ه ا النوع من التعلم.  

 تغییر اآلراء واالستخدامات الخاطئة لألجهزة المتنقلة.  

 تدریب علي استخدام تلك األجهزة بإتقان وفاعلیهالي  المعلمون والطالب جیحتا .  

 عداد المناهج الدراسیة المناسبةتصمیم و.  

 ج أنظمة دارة التعلم الخاصة بالتعلم المتنقل في مراحلها األوليتزال برام ال.  

  ) ٦١٣ ترب - ت مقرر تقنیات التعلیمورقة عمل مقدمة ضمن متطلبا Mobile learningالتعلم المتنقل ( 

  -:كیفیة التغلب علي التحدیات التي تواجه التعلم المتنقل

 األخ بها للتغلب علي  علي وجود عدة نقاط البد من)٢٠١٠(كرت هیفاء الهامي ذ

  :التحدیات التي تواجه التعلم المتنقل

 توفر البنیة التحتیة الالزمة من األجهزة الالسلكیة والشركة المشغلة للشبكات وخدمات -

  .االتصال باإلنترنت وملحقات األجهزة الالسلكیة كالطابعات والسماعات
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بضرورة وأهمیة دمج تقنیات التعلم اقتناع أفراد اإلدارة التعلیمیة والطالب وأولیاء األمور  -

  .المتنقل في بیئة التعلیم والتعلم

  .اختیار وتحدید نمط التعلم المتنقل هل سیكون تعلم جزئي أو تعلم مدمج أو تعلم متنقل كلي - 

تحویل المواد التعلیمیة والتدریبیة الخاصة بالمؤسسات والمدربین الذي صیغة تناسب التعلم  -

  .باألجهزة المتنقلة

ر الدعم المالي والمیزانیات المناسبة وفیما یتعلق بهذه النقطة فقد قرر باندیت وآخرون توفی -

 فإنه من المتوقع أو یتضاعف اإلنفاق العالمي علي ٢٠٢٠ علي أنه بحلول عام )٢٠١٣(

ومن المتوقع أو یتعامل .  تریلیونات دوالر أمریكي٨التعلم المتنقل علي ما یصل علي 

 ملیار دوالر من ه ل السوق من خالل ٧٠ مع ما یصل علي قطاع التعلیم المتنقل

عروض المنتجات المتخصصة والسوق المتنامیة لألجهزة وعلیه فإننا نستطیع أو نري أنه 

لتعلم المتنقل یمر اآلن في نقطة تحول ال أنه یوفر فرصا كبیرة لمشغلي وابالرغم من أ

 الحصول علي التعلیم والنتائج الهبكات المتنقلة باإلضافة علي أنه یعمل علي تعزیز

  . للطلبة والمعلمین في جمیع أنحاء العالم 

  -:إدارة المعرفة

تعد إدارة المعرفة من أحدث الموضوعات اإلداریة التي أثرت األدبیات بها كما ونوعا، 

وقد شهدت السنوات الماضیة والحالیة اهتماما متزایدا بها وخاصة من جانب إدارة األعمال 

الجهود المبذولة من قبل المدیرین "بأنها ) Daft(وم إدارة المعرفة والتي عرفها دافت لتبني مفه

لغرض الحصول علي تنظیم وبناء رأسمال المنظمة من الموارد المعلوماتیة والمعرفیة والتي 

  ".تسمى رأس المال الفكري والمعرفي التي تمتلكه المنظمة

التقنیات واألدوات والموارد البشریة "نها أما إبراهیم خلیفة  فیعرف إدارة المعرفة بأ

كما ذهب الكبیسي  علي " ٕالمستخدمة لجمع وادارة ونشر واستثمار المعرفة ضمن مؤسسة ما

ٕ وان  الجهود المبذولة من أجل إتمام واستكمال الخطوات والوظائف التنظیمیة"تعریفها بأنها 
الفهم " إلیها بأنها Koenigنج   في حین أشار كو" تعددت األقسام والوحدات التي تنهض بها

". الواعي والذكي لثقافة المنظمة والقدرة علي االستخدام والتطبیق للتغیر الحاصل في الثقافة

منظومة متكاملة ومترابطة من القیم "وانطالقا مما تقدم یرى الباحث أن إدارة المعرفة هي 

اد ذوي العقول الممتازة تستخدمها والمهارات والخبرات والكفاءات والتقنیات والمتمثلة باألفر

المنظمات بأفضل ما یمكن للمساعدة في اتخاذ القرارات وتحقیق أهداف المنظمات لضمان 

        بقائها ونموها واستمرارها بالتنافس في األسواق؛ فهي العملیة المنهجیة في توفیر 

       ٕاتاحةٕالمعرفة واتاحتها للعاملین بما یوفر فرصة لزیادة المعارف من خالل توفیر و

  ".البیانات والمعلومات
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  -:عملیات إدارة المعرفة

 هي Jenner &Olfmanإن عملیات إدارة المعرفة كما یرها جیتكس و وفمان 

العملیات التي تساعد المنظمات علي الحصول وتولید المعرفة واختیارها وتنظیمها واستخدامها "

المنظمة والتي تعد ضروریة   ونشرها وتحویل المعلومات المهمة والخبرات التي تمتلكها

". لألنشطة اإلداریة المختلفة كاتخاذ القرارات وحل المشكالت والتخطیط االستراتیجي وغیرها

تبدأ من الحصول علي المعرفة "وأشار نجم في السیاق نفسه علي أن عملیات إدارة المعرفة 

  ".صول إلیها واالستفادة منهإمن مصادرها الخارجیة والداخلیة وتصنیفها وتقییمها وخزنها واتاحة الو

في حین یر ى علیان بأنها العملیات واألدوات والسلوكیات التي یشترك بصیاغتها 

وأدائها المستفیدون من المنظمة الكتساب وخزن وتوزیع المعرفة وعكسها في عملیات األعمال 

 الكبیسي كما یعرفها". للوصول علي أفضل التطبیقات بقصد المنافسة طویلة األمد والتكیف

بأنها النشاطات والعملیات المتعلقة باكتساب وبناء المعرفة والمحافظة علیها من خالل ترمیزها 

ووفق ما ورد ". وتخزینها واستیعابها ونقلها والمشاركة فیها وتطبیقها لتحقیق أهداف المنظمة

ي من أعاله یرى الباحث أن عملیات المعرفة هي الوسائل والطرائق ولیست الغایات والت

خاللها تستطیع المنظمات الحصول علي المعلومات المخزنة في عقول البشر أو قواعد 

ویتضح مما ورد ". البیانات وتولیدها وخزنها وتحویلها ونشرها من أجل تطبیقها لالستفادة منها

أعاله اختالف الكتاب والباحثین في تحدید مسار عملیات إدارة المعرفة ویرجع الباحث هذا 

ف علي التداخل في عملیات إدارة المعرفة فضال عن اختالف وجهات النظر بینهم، االختال

لذلك یرى الباحث أن عملیات إدارة المعرفة یمكن تأطیرها وتحدیدها وبحسب الترتیب، اعتمادا 

  :علي ما ورد في التعاریف وعلي األدبیات كاآلتي

المعرفة، تكنولوجیا المعرفة، تولید المعرفة، تخزین المعرفة، تشارك المعرفة، تطبیق  ( -

  ).مجتمع المعرفة، المعرفة السوقیة

  . دور عملیات إدارة المعرفة في تحقیق ضمان جودة التعلیم والتعلم  -

  -:مكونات التطبیق 

ًوهي إلنشاء عدة صفحات تعرض المنهج أو جزءا منه ، ویمكن :  Lesson وحدة الدرس/١

  .خرى واصفحة تالیة أو سابقة أفي نهایة كل صفحة إضافة سؤال أو رابط ل

 وتعطي إمكانیة النقاش ومن خاللها یمكن تقدیم ملخصات أ: Forum وحدة المنتدى/ ٢

  .سئلة عن المنهج ا

  .وحدة التقویم واالختبارات واالستبانات / ٣

لعمل قوامیس المصطلحات المستخدمة في  :  Glossary وحدة معجم المصطلحات/٤

          تقییمها من قبل المعلم تعلم بكتابة المصطلحات لالمنهج كما یمكن تكلیف الم

  .قبل عرضها
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وهي تعطى من المعلم ، حیث یطلب من :   Assignment وحدة الواجبات الدراسیة/ ٥

المتعلم أداء مهمة معینة ، فیقوم المتعلمون بتحضیرها ثم تحمیلها للموقع بأي تنسیق مثل 

  .م بتقییمها لعروض التقدمیة ، لیقوم المعلوامعالج النصوص أ

  .لتزوید المنهج الدراسي بالموارد اإللكترونیة لدعم المنهج الدراسي : Resourceوحدة الموارد/ ٦

  .صفحات نص ، صفحات ویب ، الربط من ملفات التحمیل  : وقع األخرى/ ٧

  . إلنشاء موارد تعلیمیة علي شكل كتاب إلكتروني  وهي:  Book  وحدة الكتاب/ ٨

هنا یضع المعلم الساعات المكتبیة : هیئة التدریس المستخدمین للمقررمعلومات عن أعضاء 

داري أو معید أو محاضر واوعناوین البرید اإللكتروني ونبذة مختصرة عن كل معلم أ

  .ستاذ زائر ذي عالقة بالمقررواأ

لطالب بكتابة رأس الموضوع وا هنا یقوم المعلم أ :Discussion boardلوحة النقاش/ ٩

حیث یظهر اسم كاتب . ًوكتابة فقرة مثال ویعلقها للطالب" خیط الموضوع"ه ویطلق علی

ویستطیع الطالب . الموضوع وعنوانه اإللكتروني ومرفقات الموضوع وتاریخ الكتابة

والمعلم رؤیة ما كتبه اآلخرون والتعلیق علیه ویمكن رؤیة عدد الطالب الذین سجلوا 

           ·أي ملف مع الموضوعویمكن إرفاق . ردود فعلهم علي كل موضوع

هنا یستطیع أحد الطالب أو مجموعة من الطالب :  Chartroomغرفة الحوار/ ١٠

ویمكن استخدام . المسجلین في المقرر من التواصل مع بعضهم البعض في وقت محدد

تتبع . لزمالءوالالطالع علي الحوارات السابقة، إرسال رسائل خاصة لألستاذ أ" الحوار"

  .ات العالقة بموضوعات النقاش ذات العالقة بالمقررالمواقع ذ

هنا یحدد المعلم الموضوعات التي سیدرسها الطالب في : معلومات خاصة بالمقرر/ ١١

المقرر، والمتطلبات السابقة للمقرر وطریقة التقویم التي سیتبعها المعلم والمواد التعلیمیة 

  .الخاصة بالمقرر

هنا یضع : Course documents لخاصة بالمقررمحتوى المقرر أي الوثائق ا/ ١٢ 

المعلم المادة العلمیة التي تشكل محتوى المقرر، ویحدد تسلسل الموضوعات التي 

ویتكون محتوى المقرر من مادة علمیة مكتوبة یصاحبها مفردات .سیدرسها الطالب 

یمكن أن تكون المادة العلمیة علي شكل قراءات . multimediaمتعددة الوسائط 

واجبات ومحاضرات وتعلیمات خاصة باالستذكار وقائمة بالمصطلحات ومذكرات غیر و

وتتكون من مادة مرئیة ومسموعة وصور ومحاكاة أعدت بالحاسب، وعرض . ذلك

 وینظم موضوعات المقرر علي هیئة mediaویرفق الوثائق والمذكرات والصور و. شرائح

  .المقرر المختلفةملفات ومجلدات مع وصالت تقود الطالب علي فصول 
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والمصادر  External  links ) الروابط الخارجیة(قائمة المراجع اإللكترونیة / ١٣

resources :  وتتكون من مواقع إنترنت ذات صلة بالمقرر مع تعلیق مصاحب لكل

ویمكن تبویب مداخل . ویمكن أن یساهم كل من المعلم والطالب في إعداد القائمة. موقع

خ إعدادها وحسب الموضوع الذي تدور حوله أو حسب اسم الشخص المواقع حسب تاری

  .الذي أعدها

 حیث یرفق الطالب واجباتهم، أو :Homework drop boxصندوق الواجبات / ١٤

  .یطلعون علي االختبارات واالستبانات الخاصة بالمقرر

الفصلیة هنا یقوم المعلم بإعداد االختبارات األسبوعیة و: أداة إعداد االختبارات/ ١٥

وتتكون من أدوات إلعداد األسئلة وتحدید الدرجات المخصصة لها وطریقة . واالستبانات

  .تزوید الطالب بالتغذیة الراجعة علي كل سؤال

هنا یقوم المعلم بتحدیث وتعدیل ومعاینة االختبارات واالستبیانات التي : أدوات التقویم/ ١٦

  .صممها باستخدام آلیة إعداد االختبارات
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  المراجع العربیة

وطریقة  ..تقنیة واعدة -التعلیم اإللكتروني(یوسف بن عبد اهللا العریفي مدیر مركز تقنیة المعلومات ،  -١

  .مدارس الملك فیصل بالریاض ) ندوة التعلیم اإللكتروني-رائدة 

   .)وحدة التدریب (معلومات  تقدیم مركز تقنیة ال- محاضرة التعلیم عن بعد ( نظام إدارة التعلیم االلكتروني -٢

درجة استخدام تطبیقات التعلم النقال لدى طلبة الدراسات العلیا في جامعة  (محمد عبد القادر العمري -٣

   .)الیرموك و معوقات استخدامها

رؤیة جدیدة للتعلم  باستخدام التقنیات  . . . Mobile Learningالتعلـم الجـوال :  أحمـــد محمـد ســالــم -٤

 ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعیة المصریة للمناهج وطرق –الالسلكیة 

  ٢٠٠٦ یولیو ٢٦ -٢٥التدریس في الفترة من 

  ) والمعلومات بالجامعات السعودیةدراسة وصفیة تحلیلیة ألقسام المكتبات(  متولي محمود النقیب -٥

تروني القائم علي الهاتف النقال في تنمیة فاعلیة نظام إدارة المحتوى اإللك ( ٢٠١. هاني شفیق رمزي  -٦

 مجلة بحوث -)  جیة لدى معلمي المرحلة اإلعدادیةبعض مهارات استخدام المستحدثات التكنولو

   .١ع . مصر – رابطة التربویین العرب–النوعیة عربیة في مجاالت التربیة 

  )وحدة التدریب(تقنیة المعلومات  تقدیم مركز - محاضرة التعلیم عن بعد(نظام إدارة التعلیم االلكتروني -٧

درجة استخدام تطبیقات التعلم النقال لدى طلبة الدراسات العلیا في جامعة .(محمد عبدالقادر العمري  -٨

   .١ع  ، ٢٠ مج - ٢٠١٤) . الیرموك و معوقات استخدامها 

) لیكتروني نظریات التعلیم عن بعد ومصطلحات التعلیم اإل  ( ٢٠١٥لي آیرز شلوسر ومایكل سیمونسن   -٩

، د نبیل جاد عزمي .ترجمة أ  ، AECT،  الجمعیة األمریكیة للتكنولوجیا واالتصاالت التربویة 

  .مكتبة بیروت ، الطبعة الثانیة 

 مدارس الملك فیصل –ندوة التعلیم اإللكتروني -وطریقة رائدة .. تقنیة واعدة - التعلیم اإللكتروني - ١٠

عریفي مدیر مركز تقنیة المعلومات ، وأستاذ المناهج الدكتور یوسف بن عبد اهللا ال -بالریاض 

   .والحاسب التعلیمي المساعد جامعة الملك فیصل

   .فاطــمة بوربعه. وحدة تطبیقات وبرامج تعلیمیة أ: بیئة التعلم االلكتروني - ١١

یات رؤیة جدیدة للتعلم  باستخدام التقن . . . Mobile Learningالتعلـم الجـوال : أحمـــد محمـد ســالــم - ١٢

 ورقة عمل مقدمة علي المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعیة المصریة للمناهج –الالسلكیة 

  .٢٠٠٦ یولیو ٢٦ -٢٥وطرق التدریس في الفترة من 

 رؤیة جدیدة للتعلم باستخدام التقنیات Mobile Learningالتعلـم المتنقل . (أحمـــد محمـد ســالــم   - ١٣

مؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعیة المصریة للمناهج وطرق ورقة عمل مقدمة علي ال)الالسلكیة

  . ٢٠٠٦ یولیو ٢٦ -٢٥التدریس في الفترة من 

درجة استخدام تطبیقات التعلم النقال لدى طلبة الدراسات العلیا في جامعة الیرموك و معوقات ( - ١٤

  .)استخدامها محمد عبد القادر العمري 
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 الملك عبد العزیز عمادة التعلم االلكتروني والتعلیم جامعة ، ٢٠١٢ – ٢٠١١) التعلم عبر الجوال  ( - ١٥

  .ت وحدة التدریب والتنمیة البشریةاصدارا.عن بعد وحدة التدریب والتنمیة البشریة 

  ) متولي محمود النقیب- والمعلومات بالجامعات السعودیة دراسة وصفیة تحلیلیة ألقسام المكتبات(  - ١٦

  ) مصر–القاهرة (  السحاب لطباعه والنشر والتوزیعدار ) كترونيمصادر التعلم االل( ٢٠١٥محمد عطیة خمیس  - ١٧

  
  المراجع االجنبیة 

1. http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=496573 
2. Mobile Devices 2010,118 Valk et al 
3. http://www.paaet.edu.kw/mysite/Default.aspx?tabid=7016&language=en-US      
4.   http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=9402 
 

  


