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 المقدمة
شــهد القــرو الواحــد و العهــرين نهضــة تكنولوجيــة ســريعة أدت  لــى جــ ب اهتمــام المفكــرين و       
ين لمتابعــة مســتجدات مــا تطرحــه هــ ل النهضــة التكنولوجيــة و االســتفادة منهــا و توظيفهــا فــي التربــوي

فـي ضـوء  الت و اتخـا  القـرارات السـليمة تربية الفرد و مساعدته في التعامل مع المواقف و المهك
تعــدد الخيــارات و اختالفهــا   و قــد ســاعدت هــ ل النهضــة  لــى اســتخدام االتصــاالت الالســلكية و 

هزة المتنقلة بهكل كبير و التي أدت  لى اكتهاف افاق جديدة تتـي  االسـتفادة منهـا فـي الـتعلم األج
ا  مــن أشــكال نظــم التعلــيم عــن   فظهــر مفهــوم جديــد هــو الــتعلم المتنقــل و الــ د يعتبــر شــكال  جديــد

      .بعد

 :التاليةساسية األمحاور الول في ه ل الورقة وسنتنا

  مفهوم التعلم المتنقل 
  ات استخدام التعلم المتنقل مبرر 
  معايير تصميم بيئات العلم المتنقل 
  متطلبات التعلم المتنقل 
  الفرق بين التعلم االلكتروني والتعلم المتنقل 
  خصائص التعلم المتنقل 
  اهمية توظيف بيئات التعلم المتنقل في العملية التعليمية 
 تروني واللوحية في التعلم االلك تطبيقات االجهزة المتنقلة 
 ة في مجال تطبيق التعلم المتنقل التجارب العالمية الرائد 
   التحديات التي تواجه تطبيق التعلم المتنقل وسبل التغلب عليها 

 
 

 . للجميع الفائدة الورقة تحقق أو نأمل
 الدارسات
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 التعلم المتنقل : فهومم

لــتعلم عــن ب،عــد   وهــو يعــد شــكال  مــن اشــكال نظــم ا(   (mobile learningالــتعلم النقــال   
تعني متحرك أد قابل للحركة أو التحـرك ومـن هنـا (   (mobileامتداد للتعلم االلكتروني   وكلمة 

الـى الـتعلم المتنقـل   الـتعلم النقـال  الـتعلم    (mobile learning)يمكـن ترجمـة المصـطل  
لـة   المتحركـة(أو المحمولـة المتحرك   الجـوال   الـتعلم بالموبايـل   الـتعلم عـن طريـق األجهـزة الجوا

 م (  2011  العمرد    باليد .

 م ( تسميته بالجوال ألنه غير ثابت في مكاو محدد .2012ويفضل   سالمة   

ال  محمــول  الجــوال   ( علــى اختالفهــا او هــ ل المســميات   النقــال   المتنقــل  الوتــرا الدارســات 
 ثابته وليس لها مكاو محدد.انها كلمات مترادفه وتحمل نفس المعنى بأنها غير 

ألنــه يــتم تلقــي (   (friendly  Envirmentوبيئــة الــتعلم النقــال تتصــف بالبيئــة الصــديقة 
ة الدروس والمحاضرات عن طريق أجهـزة الهـاتف الجـوال والـ د ال يحتـا  الـى جهـد جسـدد او بيئـ

(     keegan 2002   .  كـيقنفهـي غيـر مقيـدل بزمـاو او مكـاو  محددة يتواجد فيها المتعلموو
 م ( .2012المهار اليه في   سالمة   

الــتعلم المتنقــل بأنــه القــدرة علــى الــتعلم فــي أد مكــاو وخــالل أد  م (2008ويعــرف  بنــي دومــي   
وقــت دوو الحاجــه التصــال دائـــم بالهــبكات الالســلكية مـــع وجــود تكامــل بـــين تقنيــات كافــة انـــواع 

 الهبكات الالسلكية والسلكية.

انــه اســتخدام االجهــزة الالســلكية النقالــة الصــغيرة والمحمولــة يــدويا  مثــل  م (2010  ويعرفــه  ســالم 
الهواتــــف النقالــــة   والمســــاعدات الرقميــــة الهخصــــية  والهواتــــف ال كيــــة   والحاســــبات الهخصــــية 

 الصغيرة   لتحقيق المرونة والتفاعل في عمليتي التدريس والتعلم في أد وقت وفي أد مكاو .

بأنــه اكســاب الطالــب ألد معرفــة أو مهــارة مــن خــالل اســتخدام الهــاتف  م (2010   و تعرفــه  ســناء
 النقال في أد مكاو و أد زماو   و التفاعل و االستجابة التي يظهر أثرها في التغيرات السلوكية .
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بأنــه الــتعلم القــائم علــى اســتخدام تقنيــة الهــاتف المحمــول أو النقــال  م (2011ويعرفــه  العهــيرد   
يصال المحتوا التعليمي بأد مكاو وكل وقت أو في زيـادة نسـبة التواصـل سـواء بهـكل متـزامن في  

 أو غير متزامن . 

بأنــــه اســــتخدام األجهــــزة الالســــلكية الصــــغيرة و المحمولــــة يــــدويا  مثــــل  م (2013وتعرفــــه   ليلــــى   
 (   و PDAS( والمســاعدات الرقميــة الهخصــية     mobile phoneالهواتـف المتنقلــة  
 Tablet( و الحواسـيب اللوحيـة الهخصـية الصـغيرة     Smart phoneالهواتـف ال كيـة   

PC  لتحقيــق المرونــة و التفاعــل فــي عمليتــي التعلــيم و الــتعلم بحيــ  تجــرد فــي أد وقــت و أد )
 زماو .

ــــه ــــيم بواســــطة األجهــــزة ( Santosh  2013  ســــانتو  ويعرف ــــة التعل ــــر واحــــد حري ــــي تعبي ــــه ف بأن
 الصحيحة في أد وقت و أد مكاو .  ويد األشخاص بالمعلوماتالمحمولة و تز 

 ونالحظ أو التعاريف السابقة تناولت التعلم النقال في مجاالت عدة وهي : 

 يركز على استخدام االجهزة المحمولة القابلة للحركة . 
 ال يتقيد بزماو محدد او مكاو محدد للتعلم . 
 يعتمد على االجهزة الالسلكية . 
 النوع من التعلم بالمرونة .يتميز ه ا  

 
هو نمط من انماط التعلم االلكتروني يدعوا الى استخدام الوسائل واألجهزة تعريف الدارسات :  

 المحمولة لتقديم نوع جديد من التعلم  مرو يالئم المستجدات التكنولوجية الراهنة . 
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 : تاريخ الهاتف النقال و استخدامه في التعليم 

االتصاالت الالسلكية  لى مرحلة األربعينات لكن أول نظام خلود بدأ في الستينات تعود بداية  .1
 (  وكانت كتطبيق للجيل األول .   Bell Systemضمن أنظمة بل   

 في منتصف الثمانينات و التسعينات انتهرت بهكل واسع في الدول العربية . .2
وية حين أصبحت أسعار ه ل كانت النهضة و النمو الحقيقي لالتصاالت الخل  2000في عام  .3

 م(2009األجهزة معقولة .   عبود   
 حيود من عالمنا وشهدت االتصاالت تعددت استخدامات المحمول واصب  جزءثم  .4

الالسلكية نقله تقنية كبيرة انطالقا  من عصر االتصاالت الرقمية الالسلكية والخدمات المتنقلة 
ومنها المدرسة والجامعة ولقد نجحت العديد التي فرضت نفسها بقوة على جميع أوجه الحياة 

من الدول من االستفادة من ه ل التقنية في التعليم التي اثبتت العديد من الدراسات والبحوث 
 م (2013فاعليتها في المجال التعليمي   الدههاو   

ن ثم نالت ه ل التقنية استحسانا  لدا الكثير من المتعلمين والمعلمين في أوروبا وامريكا وم  .5
انتهرت في ارجاء العالم . وعربيا  بدأ  دخال التقنية   التعلم المتنقل ( بصورة مبسطة في عدد 

 قليل من الجامعات كانت بداية بالجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين والتي اتاحت 
 

الناحية 

 التقنية 

نوع من التعليم 

 عن بعد 
املتعلم هو مركز 

 العملية التعليمية 

امتداد للتعلم 

 اإللكتروني

 التعلم املتنقل
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بية محتوا تعليمي تفاعلي وسارت على نفس االتجال جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العر 

 (م2010. فرجوو ب،عد السعودية الى توظيف ه ا النمط من التعلم في قطاع برنامج التعلم عن
  مبررات استخدام التعلم النقال :

 م ( مجموعه من المبررات الستخدام التعلم المتنقل في التعليم وهي :2010حدد   الدههاو     
 وال على وجه الخصوص و لك بسبب النمو المتزايد الستخدام األجهزة النقالة عموما  والج

 رخص اسعارها اكثر من أد وقت مضى .
  تعدد الخدمات التي يمكن أو يقدمها الجوال في مجال التعليم والتعلم فه ل األجهزة لها

 القدرة على الوصول الى االفراد في أد مكاو و زماو .
   ورية لها فالمتأمل شيوع وانتهار أساليب وأنماط التعلم عن ب،عد وحاجة المجتمعات الضر

في التوجهات الحديثة في التعليم يالحظ أو نسبة نظم التعليم عن ب،عد تزداد بسرعة كبيرة 
لتي تواجه ه ا النوع من على مستوا العالم متخطية العوائع والمهاكل والصعوبات ا

 .التعليم
 . المساهمة في التغلب على ما يعانيه التعلم التقليدد من مهكالت 

 يم بيئة التعلم المتنقل : معايير تصم

 م ( معايير تصميم بيئة التعلم المتنقل بعدة نقاط وهي :2014حددت  الهحات          

 المجال االول الدعم التكنولوجي . 
 التصميم التعليمي لمحتوا التعلم المتنقل . 
 المتعلم . 
 المعلم المصمم التعليمي . 

 ام الهاتف النقال في التعليم بما يلي :م  ( متطلبات استخد2010و قد حدد   الدههاو   

توفر البنية التحتية الالزمة للتعلم بالمحمول ويهمل  لك االجهزة الالسلكية الحديثة    
 وخدمات االتصال باألنترنت   وملحقات االجهزة كالطابعات والسماعات .

 .اختيار وتحديد نمط التعلم بالمحمول المناسب للموقف التعليمي  
د التعليمية الى صيغة تناسب التعلم المحمول مع تضمين المحتويات العلمية تحويل الموا 

 و تغليفها بصيغ تتناسب مع الجهاز والهبكة .
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 توفير الدعم المادد والميزانيات المناسبة . 
 تدريب العنصر البهرد المهارك في تفعيل التعلم بالمحمول . 
 ة للهبكة .وضع أسس التعامل التجارد والمالي مع الهركة المهغل 

 مقارنة بين التعلم اإللكتروني والتعلم المتنقل :

 أوجه التهابه و   (Santosh  2013  سانتو  و م ( 2010  سالم   حدد كال  من 
 االختالف فيما يلي :

 االتفاق اوال  : أوجه
يقدم التعلم اإللكتروني و املتنقل نوع جديد من الثقافة هي " الثقافة الرقمية  الثقافة

 تساعد على أن يكون الطالب هو محور عملية التعلم ." و 

يحتاج النموذجان إلى تكلفة عالية وخاصة في بداية تطبيقهما و ذلك لتجهيز  التكلفة

 البنية التحتية لهما .

يقد كال النموذجين في ثالث أشكال مختلفة ، تعلم جزئي ، تعلم مختلط ،  األشكال

 تعلم كامل .

نموذجين على زيادة نشاط الطالب و فعاليته في تعلم املادة يساعد هذين ال الطالب

 العلمية ألنه يعتمد على التعلم الذاتي .

يقدم النموذجين على هيئة نصوص تحريرية و صور ثابته و متحركة ولقطات  املحتوى 

 فيديو و رسومات .

تصفح 

 اإلنترنت

لحصول يسمح هذان النموذجان للطالب بالدخول إلى اإلنترنت وتصفحه ل

 على محتوى املادة الدراسية .

يسمح هذين النموذجين بحرية التواص مع املعلم في أي وقت و طرح األسئلة  التواصل

عليه ، وتختلف الوسائل فقد تكون عن طريق ) البريد اإللكتروني ، الرسائل 

 (smsالقصيرة 

زمالء 

 الطالب

بعيد أو صعوبة يتنوع زمالء الطالب في أماكن مختلفة فليس هناك مكان 

 بالتعرف على أصدقاء أو زمالء جدد .

ما ينميه 

 لدى املتعلم

يعتمد النموذجان على طريقة حل املشكالت وينميان لدى املتعلم قدراته 

 اإلبداعية و الناقدة .

أعداد 

 الطالب

 يسمح النموذجان بقبول أعداد غير محدودة من الطالب من أنحاء العالم .

 في كال النموذجيين .سهولة تحدي التحديث
ً
 ث املواد التعليمية املقدمة إلكترونيا
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 أوجه االختالف  

االتصال 

 باإلنترنت

 و هذا يتطلب ضرورة وجوده في 
ً
اإللكتروني يتم اتصاله باإلنترنت سلكيا

 أماكن تتوفر فيها خدمة االتصال الهاتفي .

 عن طريق ) األشعة 
ً
تحت املتنقل يتم االتصال باإلنترنت السلكيا

الحمراء ( ، وهذا يتم في أي مكان دون االلتزام بالتواجد في أماكن 

 محددة مما يسهل الدخول إلى اإلنترنت .

اإللكتروني يحتاج إلى البريد اإللكتروني وقد ال يطلع عليه املعلم أو  تبادل الرسائل

 الطالب في الحال .

علم عن طريق املتنقل يسهل فيه تبادل الرسائل بين املتعلمين وبين امل

 .  MMSو   SMSرسائل 

 اإللكتروني يتطلب الجلوس أمام أجهزة الحاسوب املكتبية . مكان التعلم

 املتنقل ال يشترط مكان معين فهو يسهل التعلم في أي وقت و أي مكان

تبادل امللفات و 

 الكتب

يسهل تبادل امللفات والكتب اإللكترونية بين املتعلمين في نموذج التعلم 

تنقل حيث يمكن أن يتم عن طريق تقنية البلوتوث وهذا ال يتوفر في امل

وتخالف الدارسات  هذا الرأي إذ يتم تبادل امللفات ) التعلم اإللكتروني 

 ( و الكتب عن طريق البريد اإللكتروني

إمكانية التخزين في التعلم املتنقل أقل من إمكانية التخزين في التعلم  التخزين

 اإللكتروني

 

  (Santosh  2013  سانتو أضاف و 

 االختالف من حيث

قنوات االتصال املستخدمة في التعلم اإللكتروني لديها مستويات  حماية املتعلمين

منخفضة من حماية املتعلمين ألن الجهاز يستخدمه أكثر من واحد ، 

في حين يوفر التعلم املتنقل املزيد من الحماية ألنهم يستخدمون 

 للتواصل مع اآلخرين .أجهزتهم الخاصة 

من الصعب أن تمر األجهزة من خالل املتعلمين في التعلم اإللكتروني ،  حمل األجهزة

 في حين أن األجهزة في التعلم املتنقل سهلة التمرير بين املتعلمين .
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 خصائص التعلم المتنقل    
 (خصائص التعليم المتنقل :م2009ي كر   عبود   

 : نمط االتصال 
 الموبايل بأنه  يوفر االتصال في اتجاهين مختلفين من المرسل  لى المستقبل والعكس .يتميز 
 : تعدد االستخدامات 

اال اعـة والتلفـاز  فهو هاتف لالتصال   كـاميرا تصـوير   فيـديو   سـماعه متنقلـه   القـط للمحطـات و
جل للهواتـف بريد نصـي وصـورد وصـوتي مصـباض لةضـاءة مفكـرل للمواعيـد والمالحظـات المهمـة سـ

 المطلوبة والرسائل .
 : سهولة الحمل 

صغر حجم المتنقل يجعله جهازا  عمليـا  مريحـا  فـي الحمـل مـن قبـل الكبـار والصـغار ويحقـق  مكانيـة  
 االحتفاظ به دوو مضايقه واستخدامه في اثناء تأدية عمل آخر .

 : عدم الحاجة  لى أسالك 
ـــة ال ـــد األســـالك و مكاني ـــر الجهـــاز النقـــال رفـــع قي ـــة الرســـمية وغي ـــع المواقـــف التعليمي تنقـــل فـــي جمي

 الرسمية.
 : النقل الرقمي للوسائط المتعددة 

 ويهمل نقل الصوت والصورة والفيديو والرسوم بأنواعها المختلفة .
 : التغطية بعيدة المدا 

وهـــي خاصـــيه تميـــزل عـــن تقنيـــة البلوتـــوث التـــي تحـــد داخـــل مســـاحة  ات نطـــاق ضـــيق مقارنـــة بتقنيـــة 
( حيـــ  يـــ كر أو م2009التـــي يمكـــن او تغطـــي مســـاحة العـــالم كلـــه ويتفـــق معـــه   ســـالم   المتنقـــل

التعليم المتنقل يأخ  المتعلم بعيدا  عن أد نقطة ثابتـة لتلبيـة رغبـة المـتعلم فـي أو يتفاعـل مـع اطـراف 
المجتمـع التعليمــي دوو الحاجــة للجلــوس فـي أمــاكن محــددل وأوقــات معينـة أمــام شاشــات الكمبيــوتر 

 ما أعطى مزيدا  من الحرية في عملية التعلم .وهو 
   االستجابة لحاجات التعلم الملحة : م 2011وتضيف   ليلى ) 

و عبر الرسـائل القصـيرة عـن أة في البح  سريعا  عبر االنترنت حي  يمكن استخدام األجهزة المتنقل
 و موضوع يرغب  جابة لسؤال ما أو التأكد من صحة المعلومات ويمكن للمتعلم تسجيل سؤال ا
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في معرفة المزيد عنه عبر تطبيقات تتوافر على األجهزة المتنقلـة مثـل : المفكـرات   قـوائم االنجـاز   

 ومن ثم البح  عنها الحقا  .
 : المبادرة الى اكتساب المعرفة 

ساســي فــي مبادرتــه الــى الحصــول اتف المتنقــل فــي يــد المــتعلم يمكــن أو يكــوو لــه دور أفوجــود الهــ 
 .علوماتعلى الم

 
 أهمية توظيف بيئات التعلم المتنقل في العملية التعليمية :

 :  النمو المتزايد الستخدام األجهزة النقالة في العالم 
ل النمـو المتزايـد السـتخدام األجهـزة النقالـة عمومـا  والجـوا( أو م2010يونس   ي كر   الدههاو و

قــد لم المتنقــل فـي العمليــة التعليميــة فتوظيـف بيئــات الــتع فــي ســاهمعلـى وجــه الخصــوص فـي العــالم 
 و التـــي ال تكــاد تفـــارق مســـتخدميهات الحــالي مـــن األدوات المحمولــة فـــي الوقـــأصــبحت األجهـــزة 

  فقــد تحـول الجـوال مـن جهـاز مكمـل يقتصـر اســتخدامه  أسـعارها معقولـة أكثـر مـن أد وقـت مضـى
وهــ ل األجهــزة  ســتغناء عنــهن اال لــى الهــيء األساســي الــ د ال يمكــ  علــى فئــة معينــة مــن األشــخاص

ســهلة االســتخدام  ات تقنيــة عاليــة ومتطــورة تمكنهــا مــن التــرابط والتواصــل مــع شــبكة اإلنترنــت أو 
 تفادة مـنو  ا تـم االسـ ات متوافقـة معهـاالقدرة على تخزين بيانـات وتنزيـل برمجيـو  بكة االتصاالتش

ات وبرمجيــات تحــود بــرامج هــ ل الميــزات الموجــودة فــي الهــاتف المحمــول مــن خــالل تطــوير ملفــ
 ن الطالب فـي وقـت واحـد فـي أد مكـاوتعليمية يمكن قراءتها منه وتتبعها بحي  تصل لعدد كبير م

فهنـاك الكثيـر مـن الـدالئل التـي تهـير  لـى مع والنظـام التعليمـي خدمـة جليلـة فإننا ب لك نقدم للمجت
خاصــة مــع زيــادة القيــود التــي  عيــدطبيعيــا للــتعلم علــى المــدا البأو تقنيــات الجــوال ســتوفر امتــدادا 

كـل هـ ا يجعلنـا    الحيـز والظـروف المختلفـة للـتعلم تفرض على المتعلم بما في  لك ضيق الوقـت و 
فــي  (Mobile Educational Systems  نتوقــع أو تصــب  أنظمــة التعلــيم المحمــول

م الحيــاة أو الــتعلفهــوم الــتعلم مــدا المســتقبل القريــب مــن البيئــات التعليميــة الرئيســية التــي تــدعم م
 .  المستمر

 :تعدد الخدمات التي يمكن أو يقدمها الجوال في مجال التعليم والتعلم 
 األفراد في أد مكاو وفى  فاألجهزة النقالة ومن بينها الجوال تتسم بقدرتها العالية على الوصول  لى
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تبـاين خصائصــها تتفـاوت أعمارهـا وتبالصـورة التـي تسـاعد فــي الوصـول  لـى شـرائ  مختلفــة أد وقـت 

لتقـاء  ضافة  لى ما توفرل من فرص للتعاوو والمهاركة بين أفراد العملية التعليمية دوو الحاجة  لى اال
كمـا أننـا نسـتطيع مـن خـالل تلـك األجهـزة تخـزين كميـة    وجها لوجه بما يسهم فـي تقـديم تعلـم أفضـل

هــ ل و  ليــة التعلــيم والــتعلملعمكبيــرة مــن المعلومــات أو الكتــب والملخصــات والمراجعــات الضــرورية 
 ضـافة  لـى لجمـع بـين عمليتـي الـتعلم واللعـب  األجهزة يمكـن أو تجعـل مـن الـتعلم متعـة مـن خـالل ا

ــة ــ التجديــد والحيوي  و تقنيــة الجــوال يمكــن أو وفرل مــن خــدمات الصــوت والصــورة  مــن خــالل مــا ت
ــــا كــــ لك بســــي ــــاة تزودن ــــرا أو اق تعليمــــي مــــدا الحي وضــــعت تقنيــــات صــــناعة الجــــواالت فــــنحن ن

ام ( مثل: عمل ال اكرة  االستقراء  السرعة في استرجاع المعلومات  حجم ال اكرة  األلـواو واألحجـ
 .المختلفة الستفادة منها بيئات التعلم وب لك سمحت با

 م عن بعد :يوع وانتهار أساليب وأنماط التعلش 
م يالحـظ أو نسـبة تبنـي تعلمـل فـي التوجهـات الجديـدة فـي الـ(  أو المتأم 2008  المهـدد   يـ كر

والصـعوبات التـي  متخطيـة بـ لك العوائـق رعة كبيرة على مسـتوا العـالم عن بعد تزداد بس منظم التعل
وعمليـة لفلسـفة  لمتنقـل يعـد فـي مجملـه ترجمـة حقيقيـةوالـتعلم ام  انت تواجه هـ ا النـوع مـن الـتعلك

  وتخفـــيض كلفتهـــا  أمـــام األفـــرادم عـــن بعـــد التـــي تقـــوم علـــى توســـيع قاعـــدة الفـــرص التعليميـــة الـــتعل
  باعتبارهــا فلســفة تؤكــد حــق األفـراد فــي اغتنــام الفــرص التعليميــة  م التقليديـةلمقارنـة مــع نظــم الــتعلبا

علـى مسـتوا أو نـوع    وغير المقتصـرة المتاحة وغير المقيدة بوقت أو مكاو وال بفئة من المتعلمين
 .ممعين من التعل

 انيه التعليم التقليدد من مهكالت :المساهمة في التغلب على ما يع 
مثــل محدوديــة فــرص التعلــيم المتــوافرة حاليــا  التعلــيم التقليــدد  مهــكالت( م2010تــ كر  عبــدا   

ومســتقبال  لقطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع فــي المنــاطق الريفيــة والنائيــة والناتجــة عــن التوزيــع الجغرافــي 
اللتحـاق ال تتـوفر فـيهم شـروط ا فئات من الدارسين أو لبعض غير المتوازو لمؤسسات التعليم العالي

فـاق يوت وغيرهم ممـن يرغبـوو فـي توسـيع آبالجامعات الحالية كالموظفين ورجال األعمال وربات الب
يســتطيعوو وال   معــرفتهم وثقــافتهم وتطــوير مهــاراتهم المهنيــة والحصــول علــى درجــة جامعيــة مالئمــة

صــارمة بب حــواجز العمــر وحــواجز الجغرافيــا والقواعــد ال  بســ الحضــور بانتظــام  لــى الحــرم الجــامعي
 لاللتحاق والقبول.
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م فـي التغلـب علـى المهـكالت الناجمـة عـن نقـص المـوارد هـ ا النـوع مـن الـتعل يسـهمكما يمكن أو 

وتقلـص  خاصـة فـي ظـل ارتفـاع تكلفـة هـ ا النـوع مـن التعلـيم المالية الالزمة لتقديم تعليم جامعي جيد
تقليديـــة وعـــدم تـــوافر مصـــادر بديلـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر لمواجهـــة االحتياجـــات مصـــادر التمويـــل ال

خاصـة  الجـامعي التقليـدد يمفتـه الماديـة أقـل بكثيـر مـن التعلـتكل التعلم المتنقـل حي  أو   المستقبلية
فتــوفي ر خدمــة  نترنــتاال وانخفــاض تكلفــة خــدمات الجــوال و فــي ظــل انخفــاض أســعار تلــك األجهــزة

مـا يعنـي   يوفر على المتعلم مهقة االنتقال  لى مركز تعليمي بعيـد  عبر ه ل األجهزة التعليم و التعلم
عبـر الجـوال  إلضـافة  لـى  لـك فـإو تـوفير الـتعلمبا  أنه سيوفر كلفة السفر ويكسب مزيدا  من الوقـت

 .ال يحتا   لى ميزانيات ضخمة إلنهاء مباني كبيرة وفصول دراسية 
 التعلم باالكتهاف :  •

يمكــن مــن خــالل اســتخدام االجهــزة الجوالــة  تاحــة الفرصــة للمــتعلم  ( أنــهم 2009الهــايع   تــ كر
ــق القــراءة او التــدريبات او بنــاء  للتعامــل مــع موضــوع علمــي او تعليمــي بواســطة االكتهــاف عــن طري

 .المعلومات على النظرية البنائية 
 الدارسات وتضيف 

 نيـة فكمـا نالحـظ الجميـع يحمـل الهـاتف تساعد في التغلـب علـى الرهبـة تجـال اسـتخدام التق
( بضـرورة م2011   السـمدوني أوصـت بـه دراسـة   المتنقل مع اغراضه التي ال غنـى عنهـا وهـ ا مـا

حتوائهـــا علـــى كثيـــر مـــن المعـــارف العمـــال التعليميــة نظـــرا يــة الطـــالب باســـتخدام الجـــوال فـــي األتوع
دراسـة بضـرورة تـدريب الطـالب علـى والخبرات التي يمكن او تعرض كأنهطة تعليمية كمـا اوصـت ال

 .  الجهاز الجوالعرض واستقبال المحتويات التعليمية عن طريق 
 ــد  ضــفاء ــة بطريقــة تقــدم التــي للــدروس االنهــطة مــن المزي  بقــرب المتنقــل يتصــف بحيــ  تقليدي

 . المتعلمين من ادواته
 الخاصة االحتياجات    ود من المتعلمين تساعد .) 
 ئيات العالميــة عــن األجهــزة النقالــة والمحمولــة بوجــه  عــام ي،ــدرك  أهميــة مــن ينظــر فــي بعــض اإلحصــا

االحصـائية وحجم اسـتخدام التقنيـات الالسـلكية وأهميـة اسـتخدامها فـي مجـال التعلـيم حيـ  تهـير 
  لى:  في موقع المبادرة العربية إلنترنت حرم  2015فبراير    10المنهورة بتاريخ  في 

  و الهرق األوسط  سوف يستخدموو  نترنت الجوال % من سكا94.0أو ما يقدر ب
 . 2014على األقل مرة في اليوم سنة 
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  أصــب   نترنــت الجــوال واســع االنتهــار فــي هــ ل المنطقــة حيــ  يســتثمر األشــخاص بهــكل

متزايـد فـي التكنولوجيـا العاليــة والهواتـف ال كيـة فــي هـ ل المنطقـة والتـي تمكــنهم مـن تصـف  اإلنترنــت 
 د وقت.من أد مكاو وفي أ

 % 2018مـن مجمـل حركـة البيانـات بحلـول عـام  39سوف تهـكل منصـات هواتـف الجـوال  
 .2013في عام  10من مجرد %

  1.6 كسا بايت  حـوالي  1.49من المقدر أو ترتفع حركة بيانات على شبكات المحمول  لى 
نود   بمعـدل نمـو سـ2018مليار جيجا بايت( شهريا فـي الهـرق األوسـط وأفريقيـا بحلـول عـام 

مليوو قرص فيـديو رقمـي كـل  372. حركة مرور البيانات ه ل تعادل حوالي 70مركب يبلغ %
 مليوو رسالة نصية كل ثانية. 105 4شهر أو 

 
 المستخدمة في التعلم المتنقل :األجهزة 
 (م2013المستخدمة في التعلم المتنقل كما  كرها  سليم  األجهزة 

 آد بود )iPod ( 
دفتر العناوين  ويل الكتب المقروءة والمسموعة والصور والفيديو  يسم  للمستخدمين بتحم

والتقويم وجهاز تخزين  وقراءة الكتب االلكترونية  وتبادل الملفات والمعلومات  والتعاوو على 
ومن سلبياته كلفته العالية التي تحد من انتهارل بين ايدد جميع  وتدوين المحاضراتالمهاريع  

شاشته و  االتصال باتجال واحد وليس التفاعل  بالرغم من انه يسجل المواد  ثم انه يوفر الطلبة 
 صغيرة.

 
  مهغلPlayerMp3)) 

لتنزيل الملفات الصوتية  واالستماع الى اال اعة والمحاضرات الصوتية  ويمتاز باو لديه اجزاء 
 عل. اال انه يستخدم باتجال واحد وليس التفا وجودة صوته متحركة عكس االقراص الصلبة 

 
  مساعد رقمي شخصي Personal Digital Assistant) 

ت  ويجمع في نظام االنترنالجيب  يجمع بين الحوسبة والوصول الى  وأوهو جهاز يحمل باليد 
بالقلم مجهز  واحد الهبكات والمفكرة ودفتر العناوين واالدوات االنتاجية وتقنية البلوتوث و
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ومحتوا الويب والرسائل  االلكترونيالى البريد  ويتي  الوصولوصوت وفيديو  ويعرض مستندات
كما انه  و شاشته واضحة من السهل قراءتها بأويمتاز  النصية ويمكن استخدامه للتخزين الهامل

 .يجمع بين الحوسبة وادوات االتصال في جهاز واحد
 
  الناقل او الحامل USB Drive)  

فق مع جميع اجهزة الحاسوب وهو محرك صغير ومحمول ويتوا وهو جهاز شامل للتخزين 
الحديثة  ويتميز باو قدرته التخزينية كبيرة للندوات والمحاضرات والدورات والمهاريع وملفات 
الفيديو والصوت  ويعمل على نقل الملفات من البيت الى المدرسة وبالعكس  ومن سلبياته انه 

 يستخدم فقط للتخزين.
 
 الكتاب االلكتروني قارئ E-Book Reader )  

 المجالت  مئات الكتب االلكترونية والصحف و يقرئو أويمكن  يستخدم لقراءة النصوص 
ويبح  عن نصوص كاملة  يجعل من السهل العثور عليها  ويمكن للطلبة تنزيل المواد التعليمية 

و شاشته كبيرة تسهل بأويتميز  البحوثاجراء  النصية  والمواد االلكترونية الكتب المدرسية و
تسم  للمستخدمين بقراءة  فسفوريةاشاراته الرقمية   و حتى في االماكن المظلمةقراءة العملية 

وقدرته الحاسوبية  ما سلبياته هي انه عبارة عن جهاز واحد لقراءة الكتب االلكترونيةأ نصوصها
 محدودة.

 
  جهاز الهاتف ال كيSmart phone)) 

رقمــــــي الهخصــــــي ومهــــــغل وهــــــو جهــــــاز يجمــــــع بــــــين قــــــدرات هاتفيــــــة وكــــــاميرا والمســــــاعد ال 
Mp3 يســـتخدمه الطلبـــة لتحميـــل الصـــوت والفيـــديو والمحاضـــرات  و تاالنترنـــوالوصـــول الـــى
االفـــالم والفـــال  وعـــرض وتحريـــر المســـتندات  يمكـــن تهـــغيل الصـــوت والفيـــديو و  و الصـــوتية

ارســـال الرســـائل الفوريـــة والنصـــية   ويســـتخدم ايضـــا  و االلكترونـــيالنصـــية والوصـــول الـــى البريـــد 
 ويجمـــع بـــين عـــدد مـــن ميـــزات االتصـــال  خـــزين الهـــامل والـــتعلم التفـــاعلي والتعـــاوو العـــالميللت

 والحوسبة في نظام واحد مدمج.
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  )الكمبيوتر الهخصي المحمول  فائق الحمولة  Ultra- Mobile) 

 ت واالنترنوتصف  الصوتية ويستخدمه الطلبة لتحميل الصوت والفيديو والمحاضرات 
وتسجيل الدخول الى مواقع الويب   النصية  والرسائل الفورية وروني االلكتارسال البريد 

 وغيرها من االتصاالت وتطبيقات الهبكات.
 
  كمبيوتر محمول لوحيLaptop Tablet : 

الصــوت ومــن مزايــال التعــرف علــى الخــط وتحويــل  و انترنــت بلوتــوثيتــوفر فيــه  وظيفــي وهــو جهــاز 
ـــديو والمحاضـــرات  ـــد االل وترنـــت االنوتصـــف  الصـــوتية والفي ـــي والرســـائل الفوريـــة ارســـال البري كترون

وتسجيل الدخول الى موقـع الويـب فـي المنـزل وفـي الطريـق والمدرسـة. ويسـاعد فـي التعلـيم  والنصية
اما سـلبياته انـه مكلـف وحجمـه كبيـر  اجراء البحوث والتعاوو العالمي والتجارب العالمية. التفاعلي و

 .تخدامه اثناء المهي خالفا لبعض االجهزةيمكن اس وال التنقل ومرهق اثناء 
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 واللوحية: المتنقلة األجهزة تطبيقات

 نب ل عنه اسم التطبيق
 رواق

 

تطبيق جماين ملنصة رواق التعليمية يف جماالت خمتلفة كاالقتصاد واإلدارة 
 والرتبية والتعليم واهلندسة والطب وغريها.

 Androidو Appleمتوفر على نظام 
Edmodo 

 

تطبيق يوفر للمعلم والطالب بيئة لالتصال الدائم وتبادل احملتوى التعليمي 
 والواجبات واالستفتاءات.

 Androidو Appleمتوفر على نظام 
 البودكاست

 

تطبيق يضم العديد من ملفات الوسائط املتعددة واليت تبث عن طريق 
يف أي االنرتنت حيث ميكن للمستخدم أن يقوم بتحميل امللفات ومساعها 

 وقت.
 Appleمتوفر على نظام 

Show me 

 

تطبيق لتسجيل احملاضرات أو الدروس بالصوت والصورة ومشاركتها مع 
 الطالب كما تتوفر شروحات ملواد دراسية خمتلفة.

 Appleمتوفر على نظام 
 نفهم

 

تطبيق حيتوي على فيديوهات تعليمية لشرح املناهج الدراسية من الصف 
 إىل الصف الثالث ثانوي. األول االبتدائي
 Androidو Appleمتوفر على نظام 

 
 

WizIQ 

 

تطبيق إلدارة الفصول االفرتاضية من خالل تسجيل احملاضرات والدروس 
 باستخدام الصوت أو الفيديو.

 Androidو Appleمتوفر على نظام 
Duolingo 

 

نسية واألملانية تطبيق لتعلم العديد من اللغات منها اإلجنليزية واالسبانية والفر 
بطريقة لعبة تتكون من عدة مراحل كل مرحلة تتضمن جمموعة من التمارين 

 املتنوعة.
 Androidو Appleمتوفر على نظام 
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Nearpod 

 

 تطبيق إلنشاء عروض تفاعلية ومشاركتها مع الطالب.
 Androidو Appleمتوفر على نظام 

 
 تعلم اإلنجليزية

 

ية من خالل القواعد واملصطلحات واملفردات تطبيق لتعلم اللغة االجنليز 
 واحملادثات والعبارات األساسية.

 Androidو Appleمتوفر على نظام 
Black Board 

Mobile 
Learn 

 

تطبيق لنظام البالك بورد للطالب وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اليت 
 تستخدم هذا النظام يف التعلم االلكرتوين.

 Androidو Appleمتوفر على نظام 

Math 

 

 تطبيق حيتوي على فيديوهات تعليمية ملادة الرياضيات باللغة اإلجنليزية.
 Appleمتوفر على نظام 

Keynote 

 

 تطبيق بديل لربنامج البوربوينت يتيح إنشاء عروض تقدميية ومشاركتها.
 Appleمتوفر على نظام 

 مكتبة نوو

 

 تطبيق عبارة عن مكتبة حتتوي جمموعة من الكتب العربية والعاملية.
 Androidو Appleمتوفر على نظام 

 أطفال القرآو

 

 سور من القرآن الكرمي بطريقة األلعاب. 10تطبيق تعليم األطفال 
 Androidو Appleمتوفر على نظام 

Sammi Signs 

 

 تطبيق لتعلم لغة اإلشارة لألطفال.
 Appleنظام متوفر على 

الوضوء والصالة

 

 تطبيق تعليمي لألطفال عن صفة الوضوء والصالة.
 Androidو Appleمتوفر على نظام 

قصص القرآو 
 لألطفال

 

 ت يف القرآن الكرمي.دتطبيق حيتوي على جمموعة من القصص اليت ور 
 Androidو Appleمتوفر على نظام 
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 :ل تطبيق التعلم المتنقل التجارب الدولية والمحلية الرائدة في مجا

 الرائدة في مجال تطبيق التعلم المتنقل. الميةعأوال : بعض التجارب ال
  ــة وســيكل ســتايت تجربــة (م2009 عهــود الفــايز   كــرت  University)جامعــة والي

Whimsical state)    فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة حيــ  قــدمت الجامعــة لطالبهــا نظامــا
كامال  من الخدمات المتنقلة عبر الهواتف المتنقلة الهخصـية  وقـد حقـق هـ ا النظـام تقـدما  ملحوظـا  

جــاز المهــام علــى مســتوا األداء العــام للمتعلمــين فــي الجامعــة ككــل  فكــاو فعــاال  بدرجــة كبيــرة فــي  ن
التعليمية  واألعمال اإلدارية كتسجيل المقررات الدراسـية وضـبط الفصـول الدراسـية  وحـل المهـاكل 

 الطارئة التي كثيرا  ما تواجه التعليم الجامعي.
 ففــــي الفلبــــين اســــتخدم الــــتعلم  (م2012كمــــا  كرتهــــا  ســــميرة القرنــــي   التجربــــة الفلبينيــــة

  فـي بعـض المنـاطق البعيـدة فـي أنحـاء الـبالد  و كـرت مصـادر المتنقل لتطوير عمليـة الـتعلم الحـدي
على أو برامج التطوير التابع لألمم المتحدة  واتحاد الهباب الدولي أدخل نظامـا  فـي أربعـين مدرسـة 
ـــة  تســـتخدم المراســـلة بالفيـــديو إلرســـال الـــدروس  لـــى المتعلمـــين فـــي قاعـــات الدراســـة عبـــر  ابتدائي

لمتعلمــوو الفيــديو عبــر أجهــزتهم المتنقلــة فــي المــدارس التــي تفتقــر  لــى هــواتفهم المتنقلــة  ويهــاهد ا
المعامـــل والمعـــدات الضـــرورية األخـــرا لعـــرض الموضـــوعات مثـــل الكيميـــاء  واألحيـــاء  ولقـــد أثبتـــت 

 التجربة نجاض التعلم المتنقل في تطوير العملية التعليمية.
 والتجربة االماراتية : التجربة األمريكية  (م2015 البديود  كري

 ــة حــديثا  فــي كثيــر مــن المــدارس والمعاهــد الرســمية والخاصــة  التجربــة األمريكيــة  وهــي م،طبق 
وتمــارس علــى نطــاق واســع مــن قبــل المعلمــين والطــالب  وكانــت تجربــة حديثــة  قــد أفضــت  لــى أو 

خلوو  لــــى شــــبكات التواصــــل بهــــدف الــــتعلم وتنميــــة المهــــارات %( مــــن عمــــوم الطــــالب يــــد77 
واالنفتــاض علــى وجهــات نظــر جديــدة  وأنــه بحســب بيانــات تــم جمعهــا لطــالب تتــراوض أعمــارهم بــين 

(سنة  تبين أو الطالب ال ين يستعملوو مواقع الهبكات االجتماعية والـتعلم المتنقـل 18 لى  16 
د  وتهير نتائج التجربـة   لـى أو  درا  المنـاهج التعليميـة تطورت مهاراتهم و بداعاتهم على نحو جي

فــي الهــبكات االجتماعيـــة ســاعد علــى جعـــل المــدارس أكثــر أهميـــة و ات مغــزا للطــالب  وصـــار 
المعلمــوو قــادرين علــى زيــادة انخــراط الطــالب فــي التعلــيم  ورفــع الكفــاءة التكنولوجيــة  وتعزيــز روض 

 مهارات اتصال أفضل  وتضيف التجربة أيضا   لى أو التفكير التعاوو في الفصول الدراسية   وبناء 
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ليس فقط في دمج التكنولوجيا الخاصة  ولكـن فـي خلـق مهـام عامـة  وسـوف يتطـور التفكيـر الناقـد 

 وحل المهكالت  والقدرة على المهاركة العالمية لدا الطالب.
 العربية اإلمارات دولة تجربة 

 االجتماعيـــة التواصـــل شـــبكات اســـتخدام دائـــرة توســـيع  لـــى يتجـــه بـــدأ للتعلـــيم ظبـــي أبـــو مجلـــس  و
 جـزءا   صـارت الهـبكات هـ ل فإو المجلس عام مدير وبحسب التعليمية  العملية في المتنقل والتعلم

 وجعلــتهم قاطبــة  والعــالم واإلقليمــي المحلــي بــالمحيط ارتبــاطهم وتعزيــز الطــالب  تعلــم مــن يتجــزأ ال
ــاك لــ لك وثقافيــة  وعلميــة تقنيــة م،ســتجدات مــن العــالم يهــهدل مــا بكــل وعــي علــى  قــود اتجــال هن

 عـام بدايـة فـي أطلـق قـد المجلـس وكاو المتطورة  والتعليمية التقنية بالوسائل المدارس جميع لتجهيز
 الصــفين طلبــة تهــمل ظبــي  أبــو بإمــارة مــدارس ســت فــي  (اإللكترونــي الصــف  مهــروع( م2012 

 عـام ولمـدة تعليميـة منطقـة  كـل فـي مدرستين بواقع األولى  الحلقة األساسي  للتعليم والرابع الثال 
  لكترونيــة ولوحــات (كــونفرانس فيــديو  بهــبكة الســت المــدارس مــن مدرســة كــل ربــط وســيتم واحــد 
 المحلـي المسـتويين علـى والمعلومـات المعرفـة تبادل على والطالب المعلمين لتهجيع باللمس تعمل

 .اإلمارة في الحكومية المدارس بقية في مراحل على يتم أو والعالمي 
 عنـواو وتحت م 2015 اإللكترونية البوابة في التعليم  بتكنولوجيا الخاص اإللكتروني الموقع  كرو 
 :  يلي ما تم" الموبايل  خالل من التعليم تتبنى اإلماراتية الجامعات"

 مهرجــــات خــــالل دبــــي فــــي الرقمــــي والتعلــــيم الموبايــــل فــــي والمختصــــين الخبــــراء مــــن عــــدد اجتمــــع
 HCT  )خـالل مـن التعلـيم فـي العالميـة الطـرق أفضـل ناقهـوا حيـ  الموبايـل  خـالل مـن للتعليم 

 وجيـزة فتـرة قبـل نظـم الـي الحـدث فـي والتقنيـة التعلـيم خبراء من المئات اللقاء في وشارك اإلنترنت 
 مهـــاركة لتســـهيل عقـــدت التـــي النقـــا  وجلســـات العمـــل ورشـــات مـــن سلســـلة المهرجـــاو فـــي وقـــدم

 .الموبايل عبر الجديدة التعليم تقنيات استخدام في فعالية األكثر الطرق عن األفكار
 دبــي وحــاكم اإلمــارات وزراء رئــيس راشــد بــن محمــد الهــيخ أطلــق( م2013  عــام مــن ســبتمبر وفــي

 التعلـيم مؤسسـات مـن ثالثـة فـي التعلـيم حولـت والتـي اإلمارات في الموبايل خالل من التعليم مبادرة
 مـن التعلـيم فـي الـدول مسـتوا علـى المبـادرات أكبـر مـن هـي المبـادرة وهـ ل اإلمارات  في الجامعي
 .العالم في الموبايل خالل
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 كليــات جامعــات فــي األولــى الســنوات وطلبــة الجــدد الطلبــة مــن( 14.000  مــن أكثــر تزويــد وتــم
 .تعليمي رقمي محتوا متضمنة باد آد بأجهزة اإلمارات وجامعة زايد وجامعة العليا التقنية
 لتطــوير( HCT  مــع مباشــر بهــكل عملــت قــد العــالم فــي تعلــيم شــركة أكبــر وهــي بيرســوو وكانــت
 .الفيدرالية الموبايل خالل من التعليم مبادرة ضمن و لك للطلبة للموبايل رقمي محتوا
 مــن التعلــيم مركــز إلنهــاء نيــتهم عــن وبيرســوو والتــدريب ةيــالتطبيق للبحــوث( HCT  مركــز وأعلــن
 لمؤسسـات التـدريس هيئـة أعضـاء تطـوير وتصـميم التقنيـة  سـتقدم والتي اإلمارات في الموبايل خالل
 .اإلمارات في الفيدرالية الجامعي التعليم

 علم المتنقل ضمن العملية التعليمية: ثانيا : بعض التجارب المحلية الرائدة في مجال تطبيق الت
و المملكــة العربيــة الســعودية قــد خطــت خطــوة هامــة مــن أجــل تفعيــل دور أ (م2012 الخــزيم  يــ كر

هــ حيـ  صـدر التوجيـه مـن  خـادم 1427التقنية فـي التعلـيم وخاصـة التعلـيم العـالي  و لـك فـي عـام 
علومـــات  والتـــي الحـــرمين الهـــريفين الملـــك عبـــدا  بـــن عبـــدالعزيز بوضـــع الخطـــة الوطنيـــة لتقنيـــة الم

أوصت بتبني التعلم اإللكتروني والتعليم عـن بعـد وتطبيقـاتهم فـي التعلـيم العـالي  و نهـاء مركـز وطنـي 
 لتوفير الدعم الغني واألدوات والوسائل الالزمة لتطوير المحتوا التعليمي الرقمي.

يم العـالي هــ موافقـة مجلـس التعلـ1431الحكومية فقـد صـدرت فـي شـهر رمضـاو  واستمرارا  للجهود
  السعودية في المملكة العربيةعلى الئحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي 

في جامعة المجمعة  مهروع التدريب والتعليم اإللكتروني المجتمعي المتنقل  
 المجتمعـي ياإللكترونـ والتعلـيم التدريب" بادرةخبر  طالق (  16891العددلرياض جريدة ا  ت كر 

 التــي" المتنقــل المجتمعــي ياإللكترونــ والتعلــيم التــدريب" تحــت عنــواو  فــي جامعــة المجمعــة المتنقــل
 اإللكترونـــي التعلـــيم ثقافـــة بنهـــر وتعنـــى الســـعودية  الجامعـــات مســـتوا علـــى نوعهـــا مـــن األولـــى تعـــد

 .ممكنة شريحة أكبر  لى للوصول
 وعميـد   الجامعـة   وكيـل   الدوسـرد محمد بن مسل م الدكتور وأكد الجامعة أقامته حفل خالل  لك جاء

 المتنقـل المجتمعـي اإللكترونـي والتعلـيم التدريب بادرة هدف أو ب،عد  عن والتعلم اإللكتروني التعليم  
 الجامعـة بـين االتصـال   فاعليـة   وزيـادة   اإللكترونـي  التعلـيم ثقافـة نهر خالل من مجتمعية   خدمة   تقدي م

 فـــي الممث لــة لهــا الثالثـــة الوظيفــة ضــوء فـــي للجامعــة االســتراتيجية الخطـــة أبعــاد وتحقيــق والمجتمــع 
 .المجتمع خدمة
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 بيئـة   وتوفير المستهدفة الفئة ألفراد والعلمي الثقافي المستوا رفع في تتمثل التي المبادرة رؤية وأبرز

 احتياجــات وتلبيــة واالستكهــاف  التقصــي خــالل مــن الطــالب كيــرتف مهــارات لتنميــة مناســبة   تعليميــة  
 مـــنهم  كـــل لخصـــائص المناســـبة الـــتعلم مصـــادر مـــن الخاصـــة االحتياجـــات و ود العـــاديين الطـــالب
 للتفاعـل المتعلِّمـين وتهيئـة والـتعلمم  التعلـيم عمليتـي فـي اإليجابيـة المهـاركة علـى المتعلمـين وتهجيع
 المناســبة  التدريبيــة البيئــة وتــوفير المتالحقــة  التعليميــة وتطبيقاتهــا لوجيــاالتكنو  متغيــرات مــع اإليجــابي
 الجامعــات فــي ب،عــد عــن التعلــيم بــرامج علــى اإلقبــال لزيــادة المســتهدفة الفئــة ألفــراد الجا بــة   والبيئــة  

 .السعودية
 والـتعلمم ونـياإللكتر  التعلـيم عمـادتي بـين للهراكة   وفقا جاء المبادرة مهروع أو الصدد ه ا في وأكد
 .المستمر والتعليم المجتمع خدمة وعمادة ب،عد عن
 مراحــل مــن الثانيــة المرحلــة أو القاســمي  عايــد الحيــاة صــناعة شــركة رئــيس أوضــ  اإلطــار  هــ ا وفــي
 علــى تركــزت المتنقــل  المجتمعــي اإللكترونــي والتعلــيم التــدريب حــول المجمعــة جامعــة مبــادرة تنفيــ 
 للمواصــفات ومطابقتهــا فحصــه بعــد بــاص واعتمــاد اإللكترونــي التعلــيم تبتقنيــا مــزودة حافلــة شــراء

 .المتطلبات وجمع المطلوبة
 تسـاعد بيئـة تـوفر التـي الالزمـة التعـديالت عمـل تـم الحافلـة مواصـفات اعتمـاد بعـد أنه القاسمي وبين
 أجهـزة بتركيـب مخصصة كانت الثالثة المرحلة أو مبينا الحافلة  داخل بدقة المبادرة بنود تنفي  على

 وديكــور وفــر  تكييــف وأجهــزة والرصــد  للمراقبــة وكــاميرات للهــرض   كيــة وســبورة اآللــي الحاســب
    .التعليمي الفصل لبيئة مناسب

 (  م2012 كرتها  سميرة القرني   ومن أهم التجارب المحلية  وكما
  عبـــدالعزيز لتوظيـــف الهـــاتف النقـــال فـــي برنـــامج "التعلـــيم عـــن بعـــد" تجربـــة جامعـــة الملـــك

ـــة عـــام م  و لـــك بالتعـــاوو مـــع شـــركة زيـــن 2008واالســـتفادة مـــن تطبيقاتـــه لخدمـــة البـــرامج التعليمي
السعودية لالتصـاالت  ويهـدف  لـى أو التعلـيم عبـر الهـاتف المتنقـل يعتبـر شـكال  جديـدا  مـن أشـكال 

د يعبـــر عـــن تالشـــي عـــاملي الزمـــاو المكـــاو بـــين المحاضـــر والطالـــب  نظـــم التعلـــيم اإللكترونـــي  الـــ 
والـــتعلم عبـــر النقـــال يضـــمن الـــتعلم فـــي أد مكـــاو وأد زمـــاو  ودوو الحاجـــة التصـــال دائـــم بهـــبكة 

 الالســـلكيةأنـــواع الهـــبكات  اإلنترنـــت عبـــر المـــوديم التقليـــدد  مـــع وجـــود تكامـــل بـــين تقنيـــات كافـــة
 والسلكية.
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 ـــتعلم الم ـــق ال ـــة تطبي الحـــارثي  و لـــك باســـتخدام  الملـــك ســـعود للـــدكتور تنقـــل بجامعـــةتجرب
الهاتف النقال  حي  قام بتجربة استخدام الرسائل القصيرة للهاتف النقال في الـتعلم الجـامعي كنـوع 

 من أنواع التعلم المتنقل   ضافة  لى استطالع آراء الطالب حول التجربة. 
ي واسـتخداماته فـي التعلـيم بكليـة التربيـة بجامعـة وقد طبقت التجربة على طـالب مقـرر الحاسـب اآللـ

هـــ  والهــاتف النقــال 1429-1428الملــك ســعود فــي الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الجــامعي 
أحد أهم الوسائل التقنية التي انتهـرت بـين النـاس بهـكل سـريع ومـ هل  بغـض النظـر عـن العمـر  أو 

ــة فــي بعــض الــدول بــات يفــوق عــدد الجــنس  أو المعــايير االقتصــادية حتــى  و عــدد اله واتــف النقال
 م.2007مليار جهاز في عام  1.134األفراد فيها  وقد بلغت مبيعات الهاتف النقال حوال

 بكليــة م(2010  فــي طبــق:  الســعودية العربيــة المملكــة  المنــورة المدينــة فــي  طيبــة جامعــة 
 مـن المتنقل التعلم تقنية باستخدام االلكتروني التعليم يئةب تطوير الى يهدف الحاسبات وهندسة علوم
 . التعليمية البيئة تحسين اجل
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 : أوجه االستفادة من التجارب العالمية والمحلية السابقة:ثالثا  
  ــــى تطبيــــق وتفعيــــل الــــتعلم المتنقــــل تهيئــــة البنيــــة التحتيــــة للمــــدارس والجامعــــات للتحــــول  ل

 باستخدام األجهزة المتنقلة الحديثة في التعليم.
  ــتعلم المتنقــل فــي المــدارس والجامعــات ودعــ م ضــرورة تبنــي وزارة التعلــيم مهــروع تطبيــق ال

 الطالب والمعلمين في الحصول على أجهزة هاتفية متنقلة بأسعار مناسبة.
  أو تقـــوم المؤسســـات التعليميـــة بتبنـــي التجـــارب الفرديـــة الرائـــدة فـــي مجـــال الـــتعلم المتنقـــل

 رتقاء بالمستوا التعليمي المتميز واالبتكار.عم المادد والمعنود لها  و لك لالوتوفير الد
 

 بيق التعلم المتنقل:التحديات التي تواجه تط
 المتنقلة  التحديات التقنية( تحديات تتعلق باألجهزة أوال :

م( علــى أو هــ ا النــوع مــن التحــديات 2012م( و   الخــزيم  2012اتفــق كــل مــن  ســميرة القرنــي  
 يتمثل في: 

  صـغر حجـم شاشــات العـرض الخاصــة بـاألجهزة النقالـة يعيــق مـن عمليــات  ظهـار المعلومــات
 علومات المعروضة.ويقلل من الم

 . صعوبة  دخال المعلومات  لى األجهزة النقالة خاصة مع صغر حجم لوحات المفاتي 
 .سعة التخزين محدودة و لك بسبب صغر سعة ال اكرة الداخلية 
 .محدودية عمر البطارية 
 .اختالف أنظمة التهغيل لألجهزة النقالة 
  شرائها.أسعار األجهزة مرتفعة بحي  ال يمكن لكل شرائ  الناس 
 من حي  الميزات المتوفرة. تنوع واسع النطاق بين األجهزة النقالة نفسها 
 .وجود صعوبة في طباعة الملفات 
 .وجود صعوبة في دمج التطبيقات الموجودة داخل بيئة األجهزة المتنقلة 

 م(2014ولقد أضافت  سحتوت  
  دديــــة أو التــــدفقات مــــدا تــــوفر اإلمكانــــات واألجهــــزة الالزمــــة لتلبيــــة عــــرض النطاقــــات التر

 السريعة.
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  التطور السريع والمتالحق في  نتا  أجهـزة الـتعلم النقـال وتغيـر نما جهـا يجعـل مـن مواكبتهـا
 أمرا  ليس سهال .

 .أقل قوة ومتانة وتحمل من األجهزة المكتبية 
  .يمكن فقدانه أو سرقته بسهولة 

 
 (  م2012وكما  كرتها  سميرة القرني  ثانيا : تحديات تعليمية: 

  نقـص الكـوادر المتخصصــة المؤهلـة التــي تسـتطيع  عـادة بنــاء المقـررات بهــكل يتناسـب مــع
 أهداف التعلم اإللكتروني.

 مــع تكنولوجيــا الــتعلم واســتخدام  لــتالئم اراتهم  عــادة تأهيــل المــدربين والمعلمــين وتطــوير مهــ
 الحاسوب.

 .أو الهواتف النقالة قد تسهل عملية الغش خاللها 
 م(2014القحطاني    وأضافت  حناو

  قلــة وعــي بعــض أطــراف العمليــة التعليميــة بالــدور الــ د يمكــن أو تقــوم بــه هــ ل األجهــزة فــي
خدمة عملية التعلم  واعتقادهم أو الدعوة  لى  لك هي نوع من الهوس بالتكنولوجيا  أو أنهـا طريقـة 

 جديدة مبتكرة تهدف  لى ترويج التكنولوجيا.
 لم لتطبيق نمو   التعلم المتنقل من خالل الهواتف المتنقلة.وضع استراتيجية واضحة المعا 
 .تصميم و عداد المناهج الدراسية المناسبة للتعلم المتنقل 
 (م2010وأضاف  الراضي    

جتمـاعي يعيـق العمـل الجمـاعي واألنهـطة في التعامـل مـع شـبكات التواصـل اال تباين قدرات الطالب
 التفاعلية داخل الفصل.

 م(2011دهاو   وأضاف  بو
  مكانية حدوث التهـتت الـ هني لـدا الطـالب فالعالقـة بـين الطالـب والكمبيـوتر أو الهـاتف 

المتنقل عادة ما تكوو عالقة تسلية قبل أو تكـوو تعلـم أو تعلـيم  فوجـود أدوات التسـلية فـي أدوات 
 التسلية.الدراسة يهتت الطالب  ويجعل لديه مثل الصراع الداخلي بين واجبات الدراسة وحبه 
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 ثالثا :  تحديات تتعلق باألمن والخصوصية.
علـــى أو هـــ ا النـــوع مـــن م ( 2013اني  ( و  حنــاو القحطـــم2012اتفــق كـــل مـــن  ســـميرة القرنـــي  

 التحديات يتمثل في اآلتي:
  التأكد من أو البرنامج ال د يستخدم على الجهاز المحمول محدث وتم تحميله من مواقـع

 آمنة.
  ــة حيــ  أو الحصــول علــى النســخة األصــلية مــن البــرامج المســتخدمة علــى األجهــزة الجوال

 ختراق.غير األصلية تكوو ههة وقابلة لال النسخ
  ــات الخاصــة الهخصــية والتــي تحفــظ ســواء تلقائيــا  أو بهــكل التأكــد مــن حــ ف كافــة البيان

 متعمد عند الدخول  لى المواقع اإللكترونية التعليمية.
  وس وتحديثه بهكل مستمر.استخدام برامج الكهف عن الفير 

 ( وهي تتمثل في اآلتي:م2012اجتماعية:  كرها  الخزيم   رابعا : تحديات
 .الحاجة  لى تغيير ثقافة المجتمع حول ه ا النوع من التعلم 
 .تغيير اآلراء واالستخدامات الخاطئة لألجهزة المتنقلة 
 إتقاو وفاعليه.يحتا  المعلموو والطالب  لى تدريب على استخدام تلك األجهزة ب 
 .تصميم و عداد المناهج الدراسية المناسبة 
 .التزال برامج أنظمة  دارة التعلم الخاصة بالتعلم المتنقل في مراحلها األولى 
 

 :بعض اآلراء الرافضة الستخدام التعلم المتنقل في العملية التعليمية
 الســـتخدام الهـــاتفوجـــود آراء رافضـــة ( علـــى م2007( مـــع  بســـيوني  م2013اتفـــق  الدههـــاو  

 المتنقل في العملية التعليمية مرتكزة على مبررات عديدة من أهمها:
 كثيــر مــن المهــاكل أو اســتخدام الهواتــف النقالــة فــي المــدارس أو فــي الفصــول قــد يســبب ال

نعـــزال عـــن المعلـــم  و رســـال الرســـائل واســـتقبالها فيمـــا بيـــنهم  وتبـــادل المعلومـــات واإلزعـــا  مثـــل اال
 بينهم. والمزاض فيما

  أو  دخال التكنولوجيا بهكل زائد فـي التعلـيم سـوف يـؤدد لتعطيـل الجانـب اإلبـداعي لـدا
 التالمي .
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  أو اإلفــراط فــي اســتخدام الهــاتف المحمــول والــ د انتهــر فــي ظــل رخــص تكلفــة الخــدمات
المقدمــة مــن خاللــه  يمكــن أو  يــؤدد  لــى العديــد مــن المهــكالت الصــحية واالجتماعيــة  وهــ ا مــا 

 ه العديد من الدراسات والبحوث الطبية واالجتماعية.أكدت
  اســتخدام الهــاتف المحمــول فــي التعلــيم قــد يتــي  فرصــة كبيــرة لنمــو الســلوكيات الخاطئــة أو

 غير المقبولة اجتماعيا  كالسلوكيات الجنسية لغير البالغين.
 

 كيفية التغلب على التحديات التي تواجه التعلم المتنقل:
التحـديات  د مـن األخـ  بهـا للتغلـب علـى(  لى وجود عدة نقاط البـم2010ي   كرت  هيفاء الهام

 التي تواجه التعلم المتنقل:
 والهــركة المهــغلة للهــبكات وخــدمات  الالســلكية تــوفر البنيــة التحتيــة الالزمــة مــن األجهــزة

 كالطابعات والسماعات. االتصال باإلنترنت وملحقات األجهزة الالسلكية
 رة التعليميـــة والطـــالب وأوليـــاء األمــــور بضـــرورة وأهميـــة دمـــج تقنيـــات الــــتعلم اقتنـــاع أفـــراد اإلدا

 المتنقل في بيئة التعليم والتعلم.
 .اختيار وتحديد نمط التعلم المتنقل هل سيكوو تعلم جزئي أو تعلم مدمج أو تعلم متنقل كلي 
 ناســـب الـــتعلم تحويـــل المـــواد التعليميـــة والتدريبيـــة الخاصـــة بالمؤسســـات والمـــدربين  لـــى صـــيغة ت

 باألجهزة المتنقلة.
 ة فقـد  كـر  بانـديت وآخـروو  توفير الدعم المالي والميزانيات المناسبة  وفيما يتعلق به ل النقط

فإنـــه مـــن المتوقـــع أو يتضـــاعف اإلنفـــاق العـــالمي علـــى  2020(  لـــى أنـــه بحلـــول عـــام م2013
المتوقـــع أو يتعامـــل قطـــاع تريليونـــات دوالر أمريكـــي. ومـــن  8الـــتعلم المتنقـــل  لـــى مـــا يصـــل  لـــى 
مليار دوالر من ه ل السـوق  مـن خـالل عـروض المنتجـات  70التعليم المتنقل مع ما يصل  لى 

المتخصصــة والســوق المتناميــة لألجهــزة  وعليــه فإننــا نســتطيع أو نــرا أنــه بــالرغم مــن أو الــتعلم 
ات المتنقلـة  باإلضـافة المتنقل يمر اآلو في نقطة تحول  ال أنه يوفر فرصا  كبيرة لمهغلي الهـبك

ــائج للطلبــة والمعلمــين فــي جميــع أنحــاء   لــى أنــه يعمــل علــى تعزيــز الحصــول علــى التعلــيم والنت
 العالم.
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 التوصيات:

  ــتعلم المتنقــل فــي ــه ال ــة بالــدور الــ د يمكــن أو يقــوم ب توعيــة القيــادات فــي المؤسســات التعليمي
 خدمة العملية التعليمية والتعلمية.

  ــة اء المعلمــين والمعلمــات فــي المــدارس والجامعــات بالمهــارات االتصــالية ضــرورة  ثــر عبــر التقني
 . عملية التعليمية في تطوير الالمتنقلة لما ل لك دور فعال 

 .ضرورة الدعم المادد للتعلم المتنقل في المؤسسات التعليمية 
  ـــتعلم  دخـــال التعـــديالت والتحســـينات فـــي محتـــوا مناهجنـــا الدراســـية بمـــا يتناســـب مـــع بيئـــة ال

 المتنقل.
  ضرورة القيام بدراسات وافيه حول سبل تفعيل استخدام التعلم المتنقل فـي العمليـة التعليميـة مـع

 االستفادة من التجارب والدراسات الرائدة في ه ا المجال.
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