املقدمة:
إ ن تبادل املعرفة واخلربة واالتصال بني الناس اعتمد منذ فجر التاريخ على احلواس ،والظروف البيئية واجملتمعية
احمليطة ،فاستعان اإلنسان واستخدم أساليب متنوعه  ،ووسائل كثرية للتعامل مع متطلبات احلياة والتفاهم مع أقرانه،
للتعبري عن أرائه وأفكاره ،وما جيول يف نفسه من أحاسيس ومشاعر ،وجلأ إىل احلركات واإلشارات اجلسمية والتماثيل
والرموز والنقوش ،وجعل منها لغة االتصال والتواصل والتخاطب .ومرّ استخدام التقنيات التعليمية حبقب زمنية عديدة،
عكست الدور الوظيفي الذي أنيطت به ،وارتبطت بتطور نظريات التعلم والتعليم املختلفة,وبطرائق وأساليب التدريس املتبعة،
وأصبح ينظر إليها على اعتبار أنها جزء ال يتجزأ من منظومة متكاملة هي العملية التعليمية ،وبدأ الرتكيز على كيفية اختيار
املواد واألدوات واألجهزة التعليمية والتنويع يف استخدامها ،ضمن الظروف الزمانية واملكانية واملادية والبشرية ،وقدرات
املتعلمني وخصائصهم ،لتحقيق األهداف املرسومة .يف ظل هذا األسلوب ،جتاوز مفهوم تكنولوجيا التعليم استخدام الوسائل
واملواد التعليمية ،وانصب االهتمام على ( مدخالت ،عمليات ،خمرجات ) العملية التعليمية ،أو ما يسمى ( أسلوب النظم).
ويؤكد هذا األسلوب النظرة التكاملية لدور تكنولوجيا التعليم وارتباطها بغريها من مكونات هذه األنظمة ارتباطاً متبادالً ،ألن
استخدام التكنولوجيا يعمل على حتقيق األهداف املطلوبة مبا يتوافق مع املناهج والوسائل واألهداف وطرائق التدريس
واإلمكانات املادية والبشرية وأنظمة اإلدارة التعليمية وغري ذلك. ( Brown and others, 1995 ).

2

–

–

1122

ويعترب مصطلح "التكنولوجيا" من املصطلحات املرنة القابلة للتأو يل والتفسري ،حتى أصبح من الصعب حتديد مضمونها بدقة،
والسبب يف ذلك يرجع إىل التغيري السريع الذي يواكب تطور األشياء ،حيث تكون بداية الشيء بسيطة حمددة املعامل ،ورؤيتها
واضحة ،ثم تتطور شيئاً فشيئاً مبر ور الزمن حتى يصبح شكلها احلاضر على درجة عالية من التعقيد تصعب معها إمكانية ،حصر
الشيء وحتديد أبعاده .وللتكنولوجيا بعداً زمنياً ميتد عرب التاريخ اإلنساني القديم ،ويغطي حاضره ،وله دور أساسي يف حتديد
نوعية مستقبل حياة اإلفراد .فالتكنولوجيا عامل متغري مع الزمن ،وقد تطورت كيفا ونوعاً من خالل اخلربة واملعرفة والعلوم
اإلنسانية  ،كما عملت بدورها على تطوير هذه املتغريات يف مجيع اجملاالت وعلى مجيع املستويات .فهي مبفهومها املبسط،
منهج تفكري ،وأسلوب عمل،وأدوات تستعمل ،وطريقة يف حل املشكالت ( كلوب.)2991 ،
وأشار هأوكنز وكولز ) (Howkins and Callins, 1995إىل أن إستخدام التكنولوجيا يف التعليم يعزز من أساليب
التواصل التعليمي ،فتتاح الفرصة للمشاركة واإلستماع والتفكري والتفسري ،ألحداث منواً متزناً عند املتعلمني يف خمتلف اجملاالت
املعرفية واملهارية والعاطفية ،وإجياد املهارا ت التحليلية اليت يقوم بها املدرس من خالل البحث والتدريب والتقويم لتحقيق
األهداف املتوخاه.
فالعالقة القائمة بني التكنولوجيا والتعليم ،تظهر من خالل األثار اإلجتماعية والثقافية والتعليمية والسلوكية املرتتبة على إستعمال
أي نوع من أنواع التكنولوجيا لفرتة طويلة يف حياة األمم والشعوب .فأهمية التكنولوجيا تكمن يف العالقات القائمة من الوسائل
والغايات ،ومفادها يؤشر على أي نوع من اجملتمعات اليت ميكن التعايش معها .فال جيوز مثال أن تدرس كيف تتعلم ،إال إذا
درست ماذا تتعلم ،وال جيوز أن تدرس ماذا تتعلم ،إأل إذا درست ملاذا تتعلم.
ومهما يكن األمر ،فالصناعة الرتبوية ،دخلت أبواب الثورة الرابعة وهي ثورة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وقد سبق هذه
الثورة ثالث ثورات ،أوردها تقرير مؤسسة كارنيجي )  ( Carnegieاألمريكية ،كانت الثورة األوىل عندما اخرتعت الكتابة
والثورة الثانية عند استعمال الكتاب املدرسي يف التعليم ،على أثر اخرتاع الطباعة ،والثورة الثالثة عندما استعمل نظام التعليم
العام .وتستطيع الثورة الرابعة ان تسهم يف حتقيق أهداف التعليم العام ،من خالل استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم والتعليم
االلكرتوني واالتصال وشبكات املعلومات ،يف إمكانية الوصول إىل أية معلومة ،وقدرتها على تنمية مهارات األفراد ،وتلبية
رغباتهم وسد حاجاتهم ،حيث تؤكد االجتاهات الرتبوية احلديثة على ضرورة إجياد أفضل الطرق وأجنح الوسائل املعنية بتوفري
بيئة تعليمية تفاعلية مناسبة جلذب اهتمام الطلبة ،وحثهم على التعلم ،وتبادل اآلراء واحلوار ،فال يكون متلقيا للمعلومات
فقط ،،بل مشاركا اجيابيا ،وصانعا للخربة ،وباحثا عن املعلومة واملعرفة بكل الوسائل املمكنة ،مستخدما جمموعة من االجراءات
العلمية والعملية ،كاملالحظة والفهم والتحليل والرتكيب ،وقراءة البيانات ،واالستنتاج ،حتت إشراف مُدرسه وتوجيهه وتقوميه.
وتعترب عملية انتشار تقنيات املعلومات ممثلة باهلواتف اخللوية واحلواسيب واالنرتنت ،وملحقاتهما من الربامج والوسائط املتعددة
بالعملية التدريسية ،بني طالب املدارس واجلامعات من اجنح الوسائل إلجياد مثل هذه البيئات الثرية واالنظمة التعليمية الغنية
مبصادر التعلم والتعليم ،والتدريب والنمو والتطور الذاتي ،مبا حيقق احتياجات واهتمامات الطلبة ،وتعزيز دافعيتهم من جهة
وخدمة العملية التعليمية ،واالرتقاء مبخرجاتها من جهة أخرى ( العلي.) 4002 ،
ويرى لوسي (  ) luecy,2004أن التوظيف املتزايد لتقنيات االتصال واإلعالم واملعلومات يف خمتلف األنشطة أصبح مسة
متيز عامل اليوم ،كما يقوم على فهم جديد أكثر عمقاً لدور املعرفة ورأس املال البشري يف تطور نظم التعليم وتقدم اجملتمع ،كما
تشكل تكنولوجيا املعلومات يف الوقت احلاضر العنصر األساسي يف النمو االقتصادي ،فالتقدم احلاصل يف التكنولوجيا والتغري
السريع الذي حتدثه يف االقتصاد ،يؤثران ليس يف درجة النمو وسرعته فحسب ،وإمنا يف معظم جوانب حياة اإلنسان .ومع هذا
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التطور اهلائل لألنظمة املعلوماتية وطرق معاجلة حمتواها وموارد تصنيعها وأدوات إنتاجها وقنوات توزيعها ،حتولت تكنولوجيا
املعلومات إىل أحد أ هم جوانب تطور االقتصاد العاملي ،حيث بلغ حجم السوق العاملية للخدمات املعلوماتية يف مستهل األلفية
الثالثة حوالي تلريون دوالر ،ويتوقع أن يكون عدد مستخدمي االنرتنت يف العامل حوالي مليار ،وأن أكثر من نصف سكان العامل
سيستخدم اهلاتف احملمول يف عام  (1121محامي .) 1112 ،مما كان له األثر الكبري يف دخول اجملتمعات املعاصرة إىل
حقبة ما بعد الصناعة ،املتمثلة بالثورة االلكرتونية اليت ظهرت يف النصف الثاني من القرن املاضي ،ومتخض عنها صناعة
احلواسيب والربجميات واألقراص املضغوطة والوسائط املتعددة واألقمار الصناعية ،اليت أدت بدورها إىل تطور منظومة االتصاالت
وشبكات احلاسوب واملعلومات بصورها املختلفة ،بهدف احلصول على املعلومات ومعاجلتها وختزينها واستعادتها وتوزيعها
وتوظيفها ،مما كان له االثر الواضح يف بزوغ مفهوم جديد هو التعلم االلكرتوني ،الذي ساعد على جعل التعلم عن بعد أمراً ممكناً.
ويف نهاية القرن املاضي وبداية القرن احلالي عمّت ظاهرة انتشار اهلواتف احملمولة واملتنقلة واجلوالة ،معلنة عن ميالد الثورة
الالسلكية ،اليت أخذت باالنتشار الواسع وبسرعة فائقة نظراً ألهميتها يف خمتلف جوانب احلياة ( الفقيه.) 1121،
وكان لتلك الثورات تأثري مباشر وكبري على العملية التعليمية  ،فلم يعد النموذج التقليدي يف التعليم القائم احلفظ والتلقني دور يف
العملية التعليمية ،وال املعلم هو حمور العملية الرتبوية ،واملدرسة والكتاب هما املصدر الوحيد للمعرفة ،بل أن الولوج إىل عصر
التكنولوجيا واملعلوماتية واالنرتنت ،بدا باالهتمام بإدخال تقنيات األتصال الالسلكية واهلواتف اجلوالة واحملمولة ،ليظهر تعلم
جديد هو التعلم املتنقل أو احملمول يف األنظمة التعليمية ،على اعتبار أنه شكل من أشكال التعلم عن بعد ،ومنطاً تعلمياً الكرتونياً
فريداً مكمالً لعملية التعليم ،يدعو إىل استخدام الوسائل واألجهزة التقنية احملمولة احلديثة يف التعلم ،لتقديم نوع جديد من
التعليم ،يالئم الظروف املتغرية واملستجدات الراهنة اليت أ فرزتها العوملة ،ويتناسب مع خصائص املتعلمني واحتياجاتهم
ومقرراتهم الدراسية ،بأقل التكاليف ،وبصورة متكن من نقل العملية التعليمية وضبطها خارج الفصول الدراسية والقاعات الصفية،
يف إطار من احلرية الزمانية واملكانية ( املهدي. ) 4002 ،
وتعود جذور التعلم املتنقل إىل بداية اخلمسينيات من القرن املاضي ،حيث اختذ شكل التعلم باملراسالت ،ثم تطور يف
الثمانينيات وتعددت أشكاله ،واختلفت مسمياته من التعلم املنتشر إىل التعلم املتحرك ،أو التعلم اجلوال إىل التعلم النقال أو التعلم
احملمول ،وأخريا التعلم املتنقل أو التعلم باجليل الثالث ،أو التعلم الشبكي .إال أنه ومع تطور نظم االتصاالت السلكية
والالسلكية وشبكات املعلومات واالنرتنت واحلاسوب ،وما رافق ذلك من الرتكيز على املعرفة وكيفية اكتشافها وانتقاهلا عرب
الوسائل املتاحة ،يف ظل ما يشهده العامل من تطور مذهل جتاوز حدود التوقعات ،وتعدى املسافات ،خاصة يف جمال التعلم
االلكرتوني ،بدأت تظهر يف األوساط التعليمية مسميات كالتعليم االفرتاضي ،والصفوف االفرتاضية ،والتعلم عرب اخلط ،أو عرب
الشبكة  ،والتعلم الرقمي ،واملعلم االلكرتوني ،والتعلم املدمج...اخل .أن اختالف هذه املسميات جيب أن ال يكون مثارا إلرباك
العملية التدريسية بل فرصة مناسبة تسمح باالستفادة من هذه املستحدثات ،بالقدر الذي يصب يف مصلحة التعليم ( حداد،
.) 4002
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أهمية الدراسة :
تنبع أ همية هذه الدراسة من خالل التعرف على تكنولوجيا حديثة جدا تلوح يف األفق القريب ،قاصدة األنظمة التعليمية،
باتصاالتها وتقنياتها الالسلكية عامة واملتنقلة خاصة ،ليظهر منط تعلمي جديد ،هو التعلم املتنقل أو احملمول ،على اعتبار أنه
شكال من أشكال التعلم عن بعد ،وامتداداً للتعلم االلكرتوني ،الذي أخذ جيتاح العامل بوسائله السمعية والبصرية واملعرفية
والتفاعلية والتشاركية عرب األجهزة االلكرتونية الذكية والرقمية ،يف إطار خلق بيئة تعليمية ،دائمة وحيوية ،حرة ومباشرة ،غري
مكبلة بقيود الزمان واملكان ،تقضي على ثقافة التقليد والروتني والفصول الدراسية واجلدران األربعة ،وتسمح للمتعلم التنقل حبرية
والوصول إىل املواد التعليمية ومصادر املعرفة ،أينما وجدت وحيثما كانت .وستغطي الدراسة مساحة كافية للحديث عن بيئة
التعلم املتنقل ومكوناته وخصائصه وميزاته وفوائده ،وإبراز دور التكنولوجيا يف دعم التعليم وحل مشكالته ،واإلرتقاء مبخرجاته،
وربطه باحلياة ،ومن ثم الوقوف على أو جه التشابه واالختالف بني التعلم املتنقل والتعلم االلكرتوني.

مشكلة الدراسة :
أن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الراهن أدخل العامل إىل العصر املتنقل ،الذي أصبحت فيه وسائل التكنولوجيا تنتقل مع
األ فراد وحتمل باليد ،وتوضع يف اجليب لصغر حجمها ،وبات استخدامها ميسراً يف أي زمان ومكان ،ويأتي اهلاتف احملمول يف
مقدمة هذه الوسائل اليت انتشرت بشكل سريع ،فلم حتظ أية منظومة تقنية أخرى بهذا االنتشار بني املتعلمني ،كما حظيت
تقنية اهلاتف احملمول ،بغض النظر عن العمر أو اجلنس أو املستوى االقتصادي للمتعلم ،حتى أن عدد اهلواتف احملمولة يف
بعض الدول يفوق عدد االفراد فيها ( الشوبكي .) 1111 ،مما حدى باحلكومات والدول النامية واملتقدمة على السواء ،أن
توظف كل ما هو جديد يف ميادين الرتبية والتعليم ،من أجل تطوير أنظمتها ،وتفعيل مدخالتها للقيام بدورها الوظيفي امللقى
عليها خدمة لألفراد واجملتمع .وتكنولوجيا التعلم املتنقل جتسد هذه األيام موضوعاً يومياً شيقاً ،وحموراً إلهتمام الفكر اإلنساني
واملادة الشاغلة للحياة العصرية ،نظراً لتقنية العصر الذي نعيشه ،ولإلهتمام الواضح من ناحية أخرى بتجديد عصب الرتبية ورفع
قدراتها وتطوير أساليب التعلم والتدريس ،كونه األكثر كفاءة ،بإستخدامه أنواع خمتلفة من األنشطة ( الدمج ) يف إطار املواقف
التعليمية اهلادفة ،اليت تقوم أساسا على التشارك والتفاعل ،خللق بيئات تعليمية غنية ،تثري متطلبات األفراد وسد حاجاتهم
وزيادة إنتاجياتهم التحصيلية ،وصوالً إىل خمرجات تعليمية عالية اجلودة ،تواكب مستجدات العصر ،وحتقق متطلبات املرحلة
الراهنة( احلارثي.) 1112 ،
وعليه ..فإن هذه الدراسة ستسلط الضوء على منظومة التعلم املتنقل ،أوما يسمى التعلم باجليل الثالث أو الشبكي ،يف ظل ما
يشهده العامل من تغريات وتطورات معرفية وتقنية وعلمية سريعة .حيث أملت هذه التطورات على الواقع التعليمي مهام
ومسؤوليات جديدة ،جعلت كل القائمني عليه ،وعلى رأسهم املعلم واملتعلم ،التفكري اجلدي بأ همية املرحلة اليت مير بها التعليم،
كي يكونوا مؤهلني وقادرين على التعامل مع هذه املستحدثات التقنية بدرجة إتقان عالية وفاعلة ،تدفع بالعملية التعليمية حنو
احلداثة والتغيري والتطوير النوعي والكيفي.
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أهداف الدراسة :
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية :
 تسليط الضوء على مفهوم التعلم االلكرتوني وأحد أشكاله التعلم املتنقل. التعريف بتكنولوجيا التعليم والتعلم املتنقل. ركزت الدراسة على بيئة التعلم املتنقل ومكوناتها وخصائصه. -استعرضت الدراسة أو جه التشابه واالختالف بني التعلم املتنقل والتعلم االلكرتوني.

أسئلة الدراسة :
ستجيب الدراسة على االسئلة التالية:
 ما تكنولوجيا التعليم والتعلم املتنقل ؟ ما مكونات التعلم املتنفل وتقنياته؟ ما خصائص التعلم املتنقل وفوائده؟ -ما التحديات اليت تعرتض سبل تطبيق التعليم املتنقل؟

منهجية الدراسة :
سيعتمد الباحث األسلوب الوصفي التحليلي يف مجع اآلراء واملعلومات واحلقائق واملفاهيم املتعلقة مبحاور الدراسة ،من أجل بناء
منظومة معرفية متكاملة ،تتضح فيها مشكلة الدراسة وخلفيتها وأهميتها وأهدافها ،وذلك بالرجوع إىل عدد من الدراسات
واألحباث واملقاالت ،واإلطالع على بعض التجارب العاملية يف جمال تكتولوجيا التعلم االلكرتوني ،لالستفادة منها يف عرض ما
أشارت إليه حول اجلوانب املتعلقة مبفهوم التعلم املتنقل وبيئته ومكوناته ،ومربراته وفوائده يف العملية التعليمية.

التعريفات اإلجرائية :
 التعلم االلكرتوني :طريقة تعليمية يستخدم فيها وسائل االتصال احلديثة واملتعددة واملتنوعة وتقنيات احلاسوب ،يف إطارعملية تفاعلية حرة بني أطراف العملية التعليمية ،لتحقيق أهداف حمددة ،ختدم الفرد واجملتمع حاضراً ومستقبالً.
 التعلم املتنقل:هو مصطلح لغوي جديد يشري إىل استخدام األجهزة اخللوية الالسلكية احملمولة واجلوالة ومعداتهما يف إطاربيئة تعليمية تشاركية غري حمكومة بزمان أو مكان ،وهو امتداد للتعلم االلكرتوني وشكل من أشكال التعلم عن بعد.
 تكنولوجيا التعليم :عملية منظمة لتخطيط وتنفيذ وتقويم خمتلف جوانب العملية التعليمية ،وفقاً ألهداف عامة وخاصةواضحة وحمددة ،باال عتماد على نتائج البحوث اخلاصة بالعملية الرتبوية ،وبتوظيف جمموعة من العناصر البشرية واملصادر
التعليمية املتنوعة ،بغية الوصول إىل تعليم فعال.
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خطة الدراسة :
بعد احلديث عن خلفية الدراسة وأهميتها ومشكلتها وأهدافها وأسئلتها ،فإن الدراسة ستسري يف مخسة حماور رئيسة هي :
- 1احملور األول :مفهوم كل من تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكرتوني والتعلم املتنقل.
- 4احملور الثاني :بيئة التعلم املتنقل وتقنياته.
- 3احملور الثالث :خصائص التعلم املتنقل وميزاته وفوائده.
- 2احملور الرابع :أو جه التشابه واالختالف بني التعلم املتنقل والتعلم االلكرتوني.
- 5احملور اخلامس :التحديات اليت تعرتض سبل تطبيق التعلم املتنقل.

احملور األول :تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكرتوني والتعلم املتنقل
تكنولوجيا التعليم :يعتقد بعض االفراد ان تكنولوجيا التعليم هي جمرد استخدام احلواسيب واالنرتنت والوسائط املتعددة واملواد
التعليمية يف احلياة العملية والتعليمية...اخل ،ويتجه االعتقاد إىل أن اجملال الرئيس للتكنولوجيا هو العقول االلكرتونية .لكن
الواقع يبعد كل البعد عن هذا وذاك ،فمجال التكنولوجيا يتناول ميدان التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقويم ملختلف جوانب
العملية التعليمية ،باالعتماد على نتائج البحوث والدراسات الرتبوية ،والعناصر البشرية ،واملصادر التعليمية املتنوعة ،وفقا
ألهداف عامة وخاصة حمددة مسبقا ،بغية الوصول إىل تعليم فعال )  .( Kemp,1995يف ظل ذلك  ..جتاوز مفهوم
التكنولوجيا استخدام األجهزة واألدوات التعليمية ،كما جتاوز مفهوم التعليم التقليدي ،فأصبحت تعنى بكيفية تطبيق األساليب
والنظم التعليمية احلديثة اليت تستخدم كل الوسائل واإلمكانيات احلديثة وشبكاتها احلاسوبية ( االنرتنت ) وبرجمياتها ،يف
سبيل تقديم أفضل خدمة تعليمية ،بالسرعة املمكنة والكلفة املتواضعة ،دون أية تعقيدات ،وبعيدا عن حسابات الزمان واملكان.
فليس املهم يف ميدان العلوم اإلنسانية هو جمرد استخدام اآلالت واألدوات املتنوعة ،ولكن األهم هو األخذ باألسلوب املعريف
واملنهجي ،الذي يكمن وراء عمل هذه اآلالت ،وسبل استخدامها لتحقيق أهداف حمددة بكفاءة عالية وفاعلية متميزة (Press ,
) .2003ويؤكد ( الغزو ) 1114 ،على دور األنظمة التعليمية يف سعيها إىل إعادة ابتكار نفسها وقدرتها على التحول اجلذري
يف تقديم شتى اخلدمات التعليمية ذات النوعية العالية والتقنية املمتازة ،ومبا يعكس النظرة الشمولية املتكاملة ملدخالت هذه
العملية وارتباطها بغريها من األنظمة ارتباطا متبادال .
التعلم االلكرتوني :يظن بعض املدرسني والطلبة أن استخدامهم للكمبيوتر الشخصي ،أو الداتا شو يف قاعة الدرس ،أو الدخول
إىل خمترب احلاسوب واجللوس أمام الكمبيوتر واستخدام االنرتنت...اخل قد أتى على التعليم االلكرتوني بالكامل ،ويرى أخرون
أ ن التعليم االلكرتوني يتحقق بتوزيع احلواسيب والوسائط املتعددة على اجلامعات واملدارس واملكاتب ،ويتجه االعتقاد إىل أن
امليدان الرئيسي للتعليم االلكرتوني هو العقول الذكية وااللكرتونية اليت تصبغ اللغة بصبغة التطور العلمي والتقين ،وعلى صعيد
أخر ،فقد ذاع صيت هذا النوع من التعليم يف اآلونة األخرية ،وكثرت تعريفاته ،ومل ختل املؤمترات وال األحباث من احلديث
عنه ،كما أن وسائل االعالم املختلفة غطت له مساحات واسعة ،ملناقشته والتعرف على أهدافة ،ودوره يف العملية التعليمية (
سامل .) 4002 ،لكن الواقع يبعد كل البعد عن هذا وذاك ،فالتعليم االلكرتوني هو مبثابة منظومة تعليمية متكاملة (
مدخالت -عمليات -خمرجات ) تضم:
–
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- 1املكونات املادية :وتشمل البنية التحتية وأجهزة الكمبيوتر وشبكة انرتنت عالية السرعة.
- 4املكونات الربجمية :وتشمل :ا -نظم إدارة التعلم وهي برنامج معتمد على شبكة االنرتنت يوفر اإلدارة واملتابعة للمتعلم من
حيث دخوله وخروجه ومنحه الصالحيات وتنظيم احملتوى ،ويقوم بالعمليات التالية :التسجيل لبيانات املتعلمني ،واجلدولة
للمقررات الدراسية وخطة التعليم ،والتوصيل أي إتاحة احملتوى للمتعلم ،واالختبارات والتقييم ،واألتصاالت أي التواصل بني
املتعلمني عرب الربي د االلكرتوني وغريها من وسائل األتصال ،والتتبع واملتابعة ألداء املتعلم وإصدار التقارير بذلك .ب -نظم إدارة
احملتوى ويتبع إىل نظم إدارة التعلم ،وهو نظام مطور يتحكم باحملتوى الدراسي ،وقد يكون مفتوحا أو مغلقا.
- 3املوارد البشرية :وتضم مدير النظام واملصمم التعليمي ومتخصصني يف الرسومات بأنواعها ويف الربجمة وضبط اجلودة وفنيي
الدعم واملساندة.
- 2التشريعات والنظم :وتشمل أ ساليب التقييم وحضور الطلبة وحقوق النشر واالقتباس وخصوصية األفراد واملعلومات واإلعتماد
األكادميي واألعرتاف بالشهادة ( عبد اجمليد.) 4002 ،
بناء على ما سبق  ...فإن التعليم االلكرتوني هو طريقة منظمة للتعليم باستخدام آليات األتصال احلديثة من حاسب وشبكاته
وبرجميات و وسائطه متعددة من صوت وصورة ،ورسومات ،وآليات حبث ،ومكتبات إلكرتونية ،وكذلك بوابات اإلنرتنت سواءً
كان عن بعد أو يف الفصل الدراسي .املهم أن التعليم االلكرتوني جتاوز استخدام اآلالت واألدوات التعليمية واألساليب التقليدية
والعشوائية ،فهو أشبه ما يكون بثورة كاملة قامت على أكتاف كل من ثورة تكنولوجيا الكمبيوتر والربجميات واألتصاالت ،وهذا
الدمج ليس مبسالة حسابية ،بل بقدرات مضاعفة يف األنتاج العلمي والتقين ،من حيث الكم والكيف والنوع ،بأقصر وقت وأقل
جهد وأكرب فائدة .ويؤكد هذا األسلوب النظرة التكاملية ملنظومة التعليم االلكرتوني وارتباطها بغريها من األنظمة ارتباطاً متبادالً،
ودورها يف إخراج العملية التعليمية إىل عامل السرعة احلداثة واالبتكار واجلودة ،واإلرتقاء مبخرجاتها ،مبا ينسجم ومتطلبات
خطط التنمية وسوق العمل ،ويتفق مع حاجات الطلبة وطموحات أبناء اجملتمع ،وتطورات العصر ( موسى.) 4002،
التعلم املتنقل ) :(M-learningمصطلح  Mobileسواء كانت صفة أو كلمة فهي تعين يف قواميس اللغة ( متحرك أي
قابل للحركة أو التحرك أو اجلسم املتحرك ) .و تعود فكرة التعلم املتنقل أو املنتشر إىل عقد الثمانينيات من القرن املاضي عندما
استخدم مارك ويزر  Mark wiserمصطلح احلوسبة املنتشرة ،مشرياً إىل ظاهرة انتشار احلواسيب وتواجدها يف كل اجملاالت
ويف كل مكان ،والناس منشغلون يف بيئة الكرتونية حموسبة ،يعين أن كل شىء حموسب ،ويعمل باملعاجلات الرقمية الدقيقة.
فلم يعد األمر يقتصر على أجهزة الكمبيوتر املعهودة ،اليت تتكون من صندوق وحدة املعاجلة املركزية ،والشاشة ولوحة املفاتيح،
بل أصبحت كثري من األجهزة واملعدات تعمل باملعاجلات الدقيقة ،مبا يف ذلك األجهزة اليت تستخدم يف التعليم ،بدءً من
الكمبيوتر العادي إىل اهلواتف اخللوية وكامريا التصوير الرقمية وجهاز املساعدات الرقمية وقراءة الكتب االلكرتونية ،مما سيقلل
من أهمية احلواسيب العادية ،واحتمالية زواهلا مستقبالً ( مخيس.) 4010 ،
والتعلم املتنقل هو نوع من التعلم التوليفي ،حيث يتكون من توليفة التعلم االلكرتوني وإرشادات املعلم ،فيحصل الطالب على
املواد التعليمية والوسائط املتعددة املتاحة على االنرتنت ،ويقوم املعلم بتوجيهه حنو املعلومات واملهمات املطلوبة .ويرتكز التعلم
املتنقل على النموذج البنائي يف التعلم ،وذلك من خالل املناقشات وبناء األنشطة واالستماع للمحاضرات عرب قنوات األتصال
املتاحة ،لذك حيتاج املعلم واملتعلم إىل طبيعة فهم العالقات والتفاعالت بينهما يف هذا النموذج ،كما حيتاج املعلم إىل فهم
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العالقات املعقدة واملهمات املعرفية ،والنواحي االنفعالية واالجتماعية للمتعلم ،كي يتمكن من خلق بيئات اجتماعية تعليمية،
تنعكس أثارها على الطلبة ( .) Attewell ,2005
والتعلم املتنقل هو نظام تعليمي الكرتوني يقوم أساسا على األتصاالت السلكية والالسلكية ،حبيث ميكن للمتعلم الوصول إىل املواد
ال تعليمية واحملاضرات والندوات يف أي زمان ومكان ،خارج الفصول الدراسية ،وقد اقرتح كل من فافوال وشاربلس
 Vavoula&Sharplesثالثة طرق تزيد من فعالية التعلم النقال وهي :االستفادة من الوقت قدر األمكان ،والتحرر من
املكان ،وطرق جماالت أخرى يف احلياة ( دهشان.) 4010،
وهذا بدوره خيلق بيئة تعلم جديدة يف إطار املواقف التعليمية ،تقوم على التعلم التشاركي ،وسهولة تبادل املعلومات بني املتعلمني
أنفسهم من جهة واحملاضر من جهة أخرى .وقيل بأن التعلم املتنقل هو استخدام األجهزة احملمولة يف عمليات التعلم والتعليم
والتدريب ودعم العمل الوظيفي ،وإدارة الواجبات والوظائف املنزلية للطالب واملشرف ،كما أنه يصل إىل عدد أكرب من الطلبة،
ويتميز بسهولة تطبيقه ،واستخدامه على أي نوع من األجهزة اجلوالة ،إال أنه ليس امتداداً فقط للتعلم االلكرتوني ،بل هو
مستقبل التعلم االلكرتوني ( حبي.) 4010 ،
إن القيمة اليت يضيفها التعلم النقال على العملية التعليمية تشمل جانبني  :اجلانب املعريف ( املتمثل يف إتقان مهارات القراءة
والكتابة واحلساب ومهارات البحث ) ،واجلانب الرتبوي ( املتمثل يف تغيري السلوك واكتساب مهارات احلياة وتنمية احلافز
للتعلم ) ،فهو يف جممله ترمجة حقيقية وعملية لفلسفة التعليم عن بعد اليت تقوم على توسيع قاعدة الفرص التعليمية أمام
األفراد ،وختفيض كلفتها باملقارنة مع نظم التعليم التقليدية ،باعتبا رها فلسفة تؤكد حق األفراد يف اغتنام الفرص التعليمية املتاحة
وغري املقيدة بوقت أو مكان وال بفئة من املتعلمني ،وغري املقتصرة على مستوى أو نوع معني من التعليم ،حيث يتابع املتعلم تعلّمه
حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه ووفقاً ملا لديه من خربات ومهارات سابقة ،بل وجناحها يف تقديم خدمة تعليمية تناسب
بعض طاليب مثل هذه اخلدمة ،وتزيد يف ترسيخ مفهوم التعليم الفردي أو الذاتي ،األمر الذي يسهم يف ترمجة مفهوم دميقراطية
التعليم إىل واقع مشاهد ( العريين.) 3002 ،

احملور الثاني :بيئة التعلم املتنقل وتقنياته
بيئة التعلم املتنقل :إن تصميم بيئة التعلم املتنقل ال تقتصر على استخدام األجهزة واهلواتف اخللوية ،بل جيب أن تكون
منظومة ديناميكية ومفتوحة ،تتكامل فيها الربجميات والتكنولوجيا مع الوسائل واألجهزة وأدوات التطوير ،حبيث يسمح
بإستخدامها وإعادة استخدامها على أسس مقبولة ،ومعايري منطقية وموضوعية ،من أجل زيادة مرونة وفاعلية التعليم عن بعد (
 .) Desmond , 2010لذلك فهي تتكون من:
- 1خدمات تطبيقية وتشمل خدمات املعلمني واملتعلمني وهي خدمات املعلومات واملكتبة والبطاقات وترمجة اللغات...اخل
- 4التكامل من خالل خدمات الويب ،بني كل من احملتوى وتطبيقاته وباطار تنسيقي ،حبيث ميكن نقل البيانات والصوت
والصورة والفيديو والرسوم وامللفات وتوزيع احملتوى بإدارة آمنة.
- 3خدمات التوصيل وتستخدم لتوصيل احملتوى العلمي عرب االنرتنت باستخدام األجهزة الالسلكية كاهلاتف اخللوي والربيد
االلكرتوني والكمبيوتر الشخصي الالسلكي وجهاز املساعد الرقمي.
- 2خدمات األفراد وهي خدمات املعلمني واملتعلمني واإلداريني والتفاعل بينهما.
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وتعترب بيئة التعلم املتنقل هي مبثابة املوقف التعليمي ،ميكن للمتعلم أن ينخرط فيها للتعلم متى شاء ،والتعلم املتنقل يعين أن
التعلم منتشر هنا وهناك ،وموجود يف كل زمان وم كان ،والتشعر فيه ،وميكن الوصول إليه بسهولة بإستخدام أجهزة التعلم
احملمول ،وتتكون بيئة التعلم املنتشر من كيانات تعليمية ،وأجهزة حممولة متنوعة متصلة معاً السلكيا ،يف فضاء منتشر ،يتفاعل
معه املتعلم ،وميكن حتديد هذه الكيانات من( دهشان: ) 4002 ،
- 1

الكمبيوتر احملمول وكمبيوتر اجليب واهلاتف احملمول وجهاز قراءة الكتب االلكرتونية واملساعدات الرقمية.

- 4

تكنولوجيا السلكية وتشمل البلوتوث والواي فاي.

- 3

احملسات وتستخدم يف الكشف عن حضور الطلب.

- 2

خادم بيئة التعلم املتنقل ،واسرتاتيجيات التعلم ،وقاعدة بيانات ،حيث يقوم اخلادم بإدارة مصادر الشبكة ،بينما تقوم

االسرت اتيجيات مبساعدة وتعزيز فهم الطالب ،عن طريق التفاعل والتغذية الراجعة ،وحتليل إجابات الطلبة على األسئلة
واملناقشات ،وتقديم املعلومات الالزمة هلم ،أما قاعدة البيانات فتقوم بتخزين كل البيانات حول األجهزة واملستخدمني
والتفاعالت اليت حتدث بينهم.
تقنيات التعلم املتنقل:
 .1ابود  IPod touchوهو العب وسائط حممولة ،يسمح للمستخدمني بتحميل املوسيقى والكتب املقروءة واملسموعة
والصور والفيديو ،ولديه دفرت العناو ين والتقويم وجهاز ختزين ،وقراءة الكتب االلكرتونية ،وتبادل امللفات واملعلومات،
والتعاون على املشاريع ،وتدوين احملاضرات .ومن سلبياته كلفته العالية اليت حتد من انتشاره بني أيدي مجيع
الطلبة ،ثم أنه يوفر األتصال بإجتاه واحد وليس التفاعل ،بالرغم من أنه يسجل املواد ،وأخرياً فان شاشته عموماً
صغرية.
 .4مشغل  Mp3 Playerلتنزيل املوسيقى وامللفات الصوتية ،واالستماع إىل اإلذاعة واحملاضرات الصوتية ،وميتاز بأن
لديه أجزاء متحركة عكس االقراص الصلبة ،وجودة صوته ،إال أنه يستخدم باجتاه واحد وليس التفاعل.
 .3مساعد رقمي شخصي  Personal Digital Assistantوهو جهاز حيمل باليد أو اجليب ،جيمع بني
احلوسبة والوصول إىل االنرتنت ،وجيمع يف نظام واحد الشبكات واملفكرة ودفرت العناوين واألدوات اإلنتاجية وتقنية
البلوتوث والواي فون ،وهو جمهز بالقلم ،ويستخدم كالعب صوت وفيديو وأفالم فالش ،ويعرض مستندات ،ويتيح
للمستفيدين ا لوصول إىل الربيد االلكرتوني ،وحمتوى الويب والرسائل النصية ،وميكن استخدامه للتخزين
الشامل.وميتاز بان شاشته واضحة من السهل قراءتها ،كما أنه جيمع بني احلوسبة وأدوات األتصال يف جهاز واحد،
وميكن إدخال البيانات من خالل لوحة املفاتيح ،أو أجهزة الطرفية .ويعاب على األجهزة احلاسوبية اليدوية أنها
ضخمة باملقارنة مع غريه من األجهزة احملمولة ،وليس فعاالً إلدخال رسائل الربيد االلكرتوني دون استخدام أجهزة
ادخال طرفية.
 .2الناقل أو احلامل  :USB Driveوهو جهاز شامل للتخزين،وهو حمرك صغري وحممول ويتوافق مع مجيع أجهزة
احلاسوب احلديثة ،ويتميز بأ ن قدرته التخزينية كبرية للندوات واحملاضرات والدورات واملشاريع وملفات الفيديو
والصوت ،ويعمل على نقل امللفات من البيت إىل املدرسة وبالعكس ،ومن سلبياته أنه يستخدم فقط للتخزين.
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 .5قارىء الكتاب االلكرتوني  :E-Book Readerيستخدم لقراءة النصوص ،وميكن أن يقراء مئات الكتب
االلكرتونية والصحف واجملالت ،ويبحث عن نصوص كاملة ،جيعل من السهل العثور عليها ،وميكن للطلبة تنزيل
املواد التعليمية النصية ،واملواد االلكرتونية الكتب املدرسية وإجراء البحوث ،ويتميز بأن شاشته كبرية تسهل عملية
القراءة ،حتى يف األماكن املظلمة ،وإشاراته الرقمية فسفورية ،تسمح للمستخدمني بقراءة نصوصها .أما سلبياته هي أنه
عبارة عن جهاز واحد لقراءة الكتب االلكرتونية ،وقدرته احلاسوبية حمدودة.
 .6جهاز اهلاتف الذكي  :Smart phoneوهو جهاز جيمع بني قدرات هاتفية وكامريا واملساعد الرقمي الشخصي
ومشغل  Mp3والوصول إىل االنرتنت .ويستخدمه الطلبة لتحميل الصوت والفيديو واحملاضرات الصوتية ،وميكن
تشغيل الصوت والفيديو واالفالم والفالش وعرض وحترير املستندات النصية والوصول إىل الربيد االلكرتوني ،وأرسال
الرسائل الفورية والنصية ،ويستخدم أيضا للتخزين الشامل والتعلم التفاعلي والتعأون العاملي ،وجيمع بني عدد من
ميزات األتصال واحلوسبة يف نظام واحد مدمج .أما سلبيات هذا اجلهاز تكمن يف أن شاشته صغرية جتعل من تصفح
االنرتنت وقراءة النصوص صعبة ،ولوحة مفاتيحه صغرية يصعب التعامل معها ،وعملية أدخال النصوص غري فعالة،
وكلفته تفوق األجهزة احلاسوبية االخرى( سامل.) 4006 ،
 .2اهلواتف اخللوية العادية : Cellular phoneوتستخدم خلدمة الرسائل القصرية  SMSوالوسائط املتعددة
 MMSللقيام خبدمات أرسال واستقبال الرسائل الصوتية واملرئية والرسوم املتحركة وامللونة وأرسال الرسائل العادية
والقصرية .وكذلك خدمة الواب ) (Wireless Application Protocol) (WAPبروتوكول التطبيقات
الالسلكية وهو معيار عاملي يتضمن مواصفات وقواعد اتصاالت حمددة ،اتفقت عليه جمموعة من الشركات ،ويساعد
املستخدمني يف الدخول إىل االنرتنت السلكيا من خالل األجهزة الالسلكية الصغرية احملمولة مثل اهلواتف النقالة
واملساعدات الرقمية ،وميكن االستفادة منها يف الربيد االلكرتوني ،وحاسبات اجليب واألجهزة الذكية .وتقدم أيضا
خدمة الرتاسل باحلزم الرادوية ،وهي تقنية جديدة تسمح للهواتف اخللوية النقالة بالدخول إىل االنرتنت بسرعة فائقة
وامكانية استقبال البيانات وامللفات وختزينها واسرتجاعها وتبادهلا السلكيا.
 .2الكمبيوتر الشخصي احملمول (فائق احلمولة)  :Ultra-Mobileويستخدمه الطلبة لتحميل الصوت والفيديو
واحملاضرات الصوتية ،وتصفح االنرتنت وا رسال الربيد االلكرتوني ،والرسائل الفورية والنصية ،وتسجيل الدخول إىل
مواقع الويب ،وغريها من االتصاالت وتطبيقات الشبكات.
 .2الرتاسل باحلزم الرادوية ( General packet radio services )GPRSوهي تقنية حديثة تسمح
للهواتف النقالة بالدخول إىل االنرتنت بسرعة فائقة وامكانية استقبال البيانات وامللفات وختزينها واستجاعها وتبادهلا
السلكيا.
.10االتصاالت ،والبلوتوث والواي فاي ،وميكن اجراء التجارب العلمية والبحوث والتعليم التفاعلي ،والتعاون العاملي .أما
سلبياته فان وحداته مكلفة واكثر من الكبيوتر العادي نظرا لصغر حجمها.
.11كمبيوتر حممول لوحي  :Laptop Tabletوهو جهاز وظيفي ،يتوفر فيه بلوتوث ،واي فاي،وانرتنت ،ومن
مزاياه التعرف على اخلط وحتويل الصوت ،والفيديو واحملاضرات الصوتية ،وتصفح االنرتنت ،وارسال الربيد
االلكرتوني والرسائل الفورية والنصية ،وتسجيل الدخول إىل موقع الويب يف املنزل ويف الطريق واملدرسة .ويساعد يف
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التعليم التفاعلي واجراء البحوث والتعاون العاملي والتجارب العاملية .أما سلبياته أنه مكلف وحجمه كبري ومرهق أثناء
التنقل ،والميكن استخدامه أثناء املشي خالفا لبعض األجهزة.
.14الناشر عرب اجلوال  Learning Mobile Authorوهوعبارة عن برنامج يساعد املدرس أو املشرف أو املدرب
على نشر مادته التعليمية دون الرجوع إىل املربجمني ،وميتلك منهجية مبسطة لنشر حمتوى تفاعلي مع الصوت
والصورة والفيديو والنصوص باللغات املختلفة.
.13هناك بعض األجهزة االخرى مثل اقالم املسح الضوئي ووسائط التخزين عرب  USbومشغالت الفيديو الرقمية،
والنظارات الرقمية اليت تعرض معلومات من احلواسيب الالسلكية.

احملور الثالث :خصائص التعلم املتنقل وميزاته وفوائده
خصائص التعلم املتنقل :لقد أصبحت تكنولوجيا األتصاالت حتتل مكان الصدارة بني العلوم املختلفة ،وأخذت تطبيقاتها املتمثلة
يف إستخدام احلاسوب وبرجمياته واالنرتنت واهلواتف اخللوية ،تشمل أغلب النشاطات واجملاالت اليت ميارسها األفراد
واملؤسسات يف اجملتمع .وذلك ألنها حتقق وظيفتني هامتني هما :توسيع امكانية الوصول إىل أية معلومة سواء كانت مقروء أو
مسموعة أو مكتوبة ،وقدرتها على أن تصبح وسيلة أو أداة نشطة لتنمية قدرات األفراد الذهنية واملعرفية واألدائية واألجتاهية(
عرفات.) 4010 ،ويف جماالت التعليم عامة ،تطور استخدام تكنولوجيا التعليم االلكرتوني ،وأخذ عدة مناحي ،منها التعلم
املتنقل أواجلوال أو املنتشر ،الذي يعترب امتداداً للتعلم عن بعد ،ونظراً حلداثة هذا النوع من التعلم وحساسيته وأهميته ،فقد كان
حموراً لعدة مقاالت مثل:
1- Mobile teaching: The future of learning in your hand.
2- Mobile learning: The next generation of learning.
3-Technologies: Transforming the future learning.
4-Literature review in mobile and learning.
وعنواناً ملؤمترات علمية ودولية فيللمتعلم .السابقة ،حيث متخض عنها جمموعة من اخلصائص وامليزات ( عوض) 4002 ،
وهي:
 .1التنقل :أي نقل عملية التعلم بعيدا عن أي نقطة ثابتة ،دون قيود للزمان وحدود املكان ،واجلدران والفصول
الدراسية ،وللمتعلم حرية التنقل يف أي زمان و مكان.
 .4احلرية والديناميكية:أعطاء املزيد من احلرية لعملية التعلم كي تتم داخل وخارج أسوار املؤسسات التعليمية.
 .3التكيف:مبعنى إعطاء املتعلم احلرية الكافية ،واحرتام رغبته وقدراته يف التفاعل مع أطراف اجملتمع التعليمي ،دون
احلاجة للجلوس يف أماكن حمددة وأوقات معينة أمام شاشات احلواسيب.
 .2التفاعل والتشارك :أي حتقيق مبدأ املشاركة والتعاون بني الطلبة أنفسهم ،وبينهم وبني معلميهم بغض النظر عن
التباعد اجلغرايف.
 .5اإلتاحة :مبعنى حدوث عملية التعلم يف أي زمان ومكان.
 .6سهولة عملية التنقل باألجهزة التعليمية خلفة وزنها وصغر حجمها.
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ميزات التعلم املتنقل( دهشان ويونس: ) 9002 ،
 .1شكل من أشكال التعلم االلكرتوني ،يقوم على مبدأ انتشار التعلم وجتواله حبرية خمرتقاً حدود الزمان واملكان.
 .4تقديم مفهوم أعمق ملا يعرف بافضل اجناز يف اي زمان ومكان.
 .3التحول من مفهوم التعلم القائم على أي زمان ومكان إىل مفهوم التعلم يف كل زمان ومكان.
 .2امكانية توصيل املعلومات املقروءة واملسموعة واملرئية يف الوقت احلقيقي عن بعد.
 .5التحكم يف االستجابة الشعورية للمتعلم وتنظيم تدفق املعلومات.
 .6توفري فرص التعلم الشبكي واالجتماعي ،والتشاركي والتفاعلي احلقيقي عن بعد.
 .2توفري الوقت وعناء السفر والتنقل للمتعلم .
 .2سرعة التخزين وكفاءة التشغيل.
 .2وضوح الصوت والصورة والتصاميم العلمية واجلداول والرسوم البيانية.
فوائد التعلم املتنقل:
بإالضافة إىل اخلصائص وامليزات السابقة ،فان فوائد التعلم املتنقل تظهر يف ): ( Corbel &Valdes, 2009
 .1يعزز التعلم املتمحور حول املتعلم ويسد احتياجاتهم.
 .4دعم الطلبة البارعني املستخدمني لألجهزة التقنية.
 .3دعم بعض االحتياجات اخلاصة والشخصية للمتعلمني.
 .2ميكن الوصول إىل احملتوى التعليمي يف أي زمان ومكان.
 .5يسهل التعاون من خالل االتصال املتزامن وغري املتزامن
 .6خفض احلواجز الثقافية بني الطلبة واملدرسني باستخدام قنوات االتصال املختلفة.
 .2استيعاب عدد كبري من األجهزة احملمولة بدل من أجهزة املكتب.
 .2الكتابة اليدوية بالقلم اخلاص يف األجهزة التعليمية أكثر سهولة من استخدام لوحة املفاتيح.
 .2ميكن القيام ب عمليات قص ونسخ ولصق النصوص من خالل الربيد االلكرتوني واملساعد الرقمي الشخصي ،وبإستخدام
األشعة حتت احلمراء.
.10إ شراك املتعلمني الشباب الذين ظلّت بهم الرتبية والتعليم يف كثري من االلعاب واالنشطة اهلادفة.
.11تقليص الفجوة الرقمية ألن األجهزة النقالة أقل كلفة من احلواسيب املكتبية .
 .14التعلم النقال نهج يستخدم أنواع خمتلفة من األنشطة ( املدمج ).
 .13يدعم ويكمل العملية التعليمية بدل من أن تكون جزءا منها.
.12التعلم النقال يوفر بعض االنشطة كاأللعاب واحملاكاة...اخل
 .15ميكن رسم املخططات واخلرائط مباشرة على شاشات احلواسيب املصغرة باستخدام الربجميات النموذجية.
 .16التعلم النقال يساعد الطلبة يف انشاء مكتبة صغرية من مقاطع الفيديو اخلاصة مبجال معني.
 .12التعلم النقال يتخذ من بيئة املتعلم البيئة احلقيقية للتعلم.
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احملور الرابع :أوجه التشابه واالختالف بني التعلم املتنقل والتعلم االلكرتوني
أن االختالف بني قراءة ورقات الكتاب وتصفح االنرتنت ،هو طريقة الوصول إىل املعلومات ،وأن االختالف بني التعلم االلكرتوني
والتعلم املتنقل هو طريقة الوصول إىل املعلومات ايضاً ،إال أ ن التطور التقين ومتطلبات املرحلة الراهنة ،والتحول من الثورة السلكية
إىل الالسلكية ،أ فرز جمموعة من املواقف املتشابهة واملختلفة بني هذين النموذجني التعليميني ،وهما على الشكل التالي:
أوجه التشابه :
 .1حيتاج كل منهما إىل بنية حتتية وقاعدة جمتمعية عريضة يف جمال التعامل مع التقنيات احلاسوبية السلكية
واالالسلكية الاللكرتونية.
 .4حيتاج كل منهما إىل منظومة تقنية عالية الكلفة.
 .3يقدمان نوعا من الثقافة الرقمية اليت تركز على معاجلة املعارف واملعلومات.
 .2الطالب بكافة حواسه وانشطته حمور العملية التعليمية يف كال النموذجني ( التعلم الذاتي ).
 .5ميكن للطلبة الدخول إىل االنرتنت وتصفحه يف النموذجني.
 .6يسمح حبرية األتصال والتواصل بني الطلبة واملدرسني يف أي زمان ومكان من جهة واجملتمع احمللي والعاملي من جهة
أخرى عرب الربيد االلكرتوني والرسائل القصرية.
 .2احملتوى يف كال النموذجني يكون على هيئة نصوص ورسومات وصور ثابتة ومتحركة ولقطات فيديو.
 .2يستخدم يف كال النموذجني أسلوب حل املشكالت ،وتنمية القدرات االبداعية لدى الطلبة.
 .2يستوعب أعداد كبرية من الطلبة يف كال النموذجني.
 .10ميكن حتديث املواد التعليمية يف كال النموذجني على الدوام.
أوجه االختالف :
 التعلم االلكرتوني:تستخدم أجهزة الكرتونية سلكية ثابتة مثل احلواسيب املكتبية واحملمولة. التعلم املتنقل :تستخدم أجهزة الكرتونية السلكية متنقلة كاهلواتف اخللوية والذكية واملساعدات الرقمية واحلواسيباملصغرة.
 التعلم االلكرتوني:يتم االتصال باالنرتنت بواسطة اخلدمة اهلاتفية إذا ما توفرت. التعلم املتنقل:يتم االتصال السلكيا بواسط االشعة حتت احلمراء يف أي زمان ومكان. التعلم االلكرتوني:يتم تبادل الرسائل بني الطلبة من خالل االنرتنت. التعلم املتنقل:ميتاز بسهولة تبادل الرسائل بني الطلبة عن طريق .mms&sms التعلم االلكرتوني:هناك صعوبة يف نقل وتبادل الكتب وامللفات بني املتعلمني. التعلم املتنقل:يتم نقل وتبادل الكتب وامللفات من خالل تقنية البلوتوث أو باستخدام االشعة حتت احلمراء. التعلم االلكرتوني:التقنيات املستخدمة للتخزين أكرب من التقنيات املستخدمة يف التعلم املتنقل. التعلم االلكرتوني:األتصاالت قد تكون غري امنة كون املتعلم يستخدم اكثر من جهاز. التعلم املتنقل:األتصاالت امنة كون املتعلم يستخدم جهازا خاصا به يتصل من خالله مع االخرين. -التعلم االلكرتوني:صعوبة تنقل األجهزة بني املتعلمني ،يف حني يسهل متريرها بني الطلبة يف التعلم املتنقل.
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احملور اخلامس :التحديات اليت تعرتض سبل تطبيق التعلم املتنقل
إن اخلصائص اليت يتمتع بها التعلم املتنقل ،والفوائد اليت جينيها املتعلم من جراء استخدام هذا النوع التعلم ،عديدة ومتنوعة
وال حصر هلا ،ولكن تبقى هناك بعض التحديات اليت تعرتض سبل تطبيق هذا التعلم بني احلني واالخر ،وهذه التحديات تظهر
يف( سامل) 4006 ،و ( عبداهلل ) 4002 ،وهي :
التحديات التقنية :
 .1حقوق النشر والطبع للمحتوى التعليمي ( أمن ومحاية احملتوى التعليمي ).
 .4مدى توفر االمكانات واألجهزة الالزمة لتلبية عرض النطاقات الرتددية والتدفقات السريعة.
 .3قصرعمر البطارية و صغر حجم الشاشة وحجم املفاتيح.
 .2القدرة التخزينية متواضعة.
 .5التطور السريع واملتالحق يف إنتاج أجهزة التعلم النقال وتغري مناذجها ،جيعل من مواكبتها أمراً ليس سهالً.
التحديات التعليمية :
 .1التقييم يف عملية التعلم ومتابعتها خارج الفصول الدراسية.
 .4الغش يف العملية التعليمية.
 .3الفجوة الرقمية بني الطلبة املستخدمني ألجهزة التعلم النقال.
 .2كيفية دعم عملية التعلم من خالل مساقات وحمتويات تعليمية متنوعة.
 .5تصميم وأعداد املناهج واحملتوى التعليمي.
 .6موقف التعلم النقال من نظريات التعلم والتعليم.
 .2االضطرابات الشخصية واالكادميية عند بعض الطلبة.
 .2الطلبة البارعني يف التكنولوجيا وغري البارعني.
 .2قد خيلق نوع من الشعور بالعزلة لدى بعض الطلبة.
 .10صعوبة استخدام الرسوم املتحركة يف التعلم النقال.
 .11حيتاج املعلمني واملتعلمني إىل التدريب الكايف.
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التحديات العامة :
 .1الكلفة العالية لبعض أجهزة التعلم النقال.
 .4حيتاج إىل إسرتاتيجية واضحة املعامل.
 .3االختالفات بني بعض املفاهية االلكرتونية والتعلم املتنقل.
 .2احلدود اجلغرافية والتضاريسية.
 .5ال حدود للدميغرافية.
 .6قد تتطلب بعض الرسائل واملواد التعليمية اخراجا يف صيغ متعددة.
 .2قد يقوم الطلبة باجراء اتصاالت خارجة عن إطار العملية التعليمية.
 .2ميكن فقدأنه أوسرقته بسهولة.
 .2اقل قوة ومتانة وحتمل من األجهزة املكتبية.
.10حيتاج إىل بنية حتتية وشبكات السلكية وأجهزة حديثة.
 .11االخرتاقات االمنية للشبكات السلكية والالسلكية احيانا.
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 سعود،ونشريف جريدة الرياض بتاريخ 1112/2/11
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 مخيس،حممد عطية.)4010(.نظم وتكنولوجيا التعليم االلكرتوني .استخرج بتاريخ 4010/2/1
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 سامل،امحد حممد.)4002(.تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكرتوني ،الرياض:مكتبة الرشيد
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 الدهشان ،مجال علي .)1117(.اجلـامعة االفتـراضيـة أحد األمناط اجلديدة يف التعليم اجلامعي  -ورقة عمل مقدمة
إىل املؤمتر القومي الرابع عشر ملركز تطوير التعليم اجلامعي"أفاق جديدة يف التعليم اجلامعي العربي" يف الفرتة
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