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ـــة  ـــیم العـــاليأدى االنتشـــار الواســـع والســـریع للتقانـــة النقال ـــى تعـــدد انواعـــه  عامـــة وبیئـــة التعل ال
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  ةـــالمقدم

عـاتق  ى، مما یلقي علقانةتشهد الفترة الراهنة ثورات عدیدة في مجال المعرفة والمعلومات والت

 قانـةتالهـذا العصـر مـن  التعامـل مـع مسـتحدثات علـىمهمـة إعـداد جیـل قـادر  میةعلىتالالمنظمات 

دروس  ، وســــائل متعـــــددة استكشـــــافیة ،وســـــائل فائقـــــةو  متعــــددة ،ة یـــــعلتفاوســـــائل و ، تصــــاالتالاو 

الویــب، وأخیــرًا  علــى فتراضــیة، مقــررات دراســیة كاملــة قائمــةم ای، بیئــات تعلــومحاضــرات الكترونیــة

م ووسائله التقلیدیة تلبي متطلبـات هـذا العصـر یعلل، فلم تعد فلسفة التربیة وطرائق التمتنقم الیالتعل

وفــي  جامعــة الموصــلم فــي یعلــالتــي یواجههــا الت عــدة مــن وجــود تحــدیات الســریع التغیــر، وانطالقــاً 

مجـرد ملقـن مـن  كـادیميتغییـر دور اال فضًال عـن ،میعلمقدمتها ضرورة األخذ بمبدأ الجودة في الت

اســتخدام المســتحدثات  ىلــذلك فقــد جــاءت الحاجــة إلــ ،تعلمــینومرشــد للم هوناقــل للمعرفــة إلــي موجــ

  .میة وتحقیق األهداف المطلوبةیعلیة من أجل رفع كفاءة العملیة التقانالت

منهــــا  األولتضـــمن  فصـــول، ربعـــةأبفقـــد جـــاءت هـــذه الدراســـة  ،ذلـــك إلـــىهـــدف الوصـــول بو 

 علـىوقسـم  ،م المتنقـلعلـیالتفي حین تناول الفصل الثاني  الدراسة،دراسات ذات العالقة ومنهجیة 

بیئة التعلـیم  لتعریف انصرف المبحث الثاني في حین ،التعلیم المتنقل األولتضمن  مباحث اربعة

 ،م المتنقـلعلـیالتقانات واألجهـزة المسـتخدمة فـي التالستعراض  ثالثالمبحث ال خصصو   ،المتنقل

 ثالــثخصــص الفصــل الو   ،المقارنــة بــین التعلــیم المتنقــل التعلــیم االلكترونــي رابــعوتنــاول المجــث ال

، یتنــاول األول منهـا وصــف المنظمـة المبحوثــة مـع تحلیــل انحثـمبللجانـب المیــداني واحتـوى علــى 

الدراســـة  تواختتمـــ ،نمـــوذج المقتـــرح وآلیـــة عملـــهثـــاني وصـــف األائمـــة الفحـــص، ویتنـــاول النتـــائج ق

الســــتنتاجات التــــي حــــدد األول ل ،عبــــر مبحثــــین االســــتنتاجات والمقترحــــات لبیــــان بالفصــــل الرابــــع

  .توصلت الیها الدراسة وقدم الثاني المقترحات لمجتمع الدراسة
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 الفصل االول
 دراسات ذات العالقة ومنهجية الدراسة الحالية 

Review of Literature & Methodology 

 
لئز صربحااال صري رااال تترلااا  صس رااا     صسااال  زتين أسلسااايتين رااان   ااايااايتناال ه اااافص صرك ااا          

ررساال  ع ع يهاال صربلحاال رة اال ي  ت  ااين صبر ضاا ا صر  صسااذ صرحلرلااذ صرتاال ص  ااساالب ذ فص  صرية ااذ 
ل هااا هصري رااال ر   صساااذ صرحلرلاااذت  ااال حاااين تترلااا  صر  يااازي صرللنلاااذ  تح يااا  رنه لاااذ صر  صساااذ صرتااال أنت

ساااا ص   صربلحااال  صرتااال ترلااا  صر  ي اااذ صري رلاااذ صررنمراااذ  ااال تح يااا  صرر ااا  ذ  ريلر تهااال تح ل ااال  
 ت ا   ضاا    ت  بنالة  ع ا  راالصسسلساالذصر  صساذت  ران ص اا  صع الة   اا ي  الر ذ عان صر  صسااذ  صبيل اال 

 :صآلتيينصرربحلين  صرك   افص
  ص سل  فص  صرية ذ. المبحث األول:
 رنه لذ صر  صسذ صرحلرلذ. المبحث الثاني:
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 األولالمبحث 
 دراسات ذات العالقة

 يهاا   ااافص صرربحاال تراا  صسااتي ص  راا  ز سااا  صر  صساال  فص  صرية ااذ بر ضاا ا صر  صسااذ       
 اا   رةرسااتهل ع  يتهاالهرنصإل اال  صرنماا ضت  ضااة  عاان تاا  ي  صرتاال صسااهر   اال ت  لااذ  صرحلرلااذ

صر  صسذ صرحلرلذ  أبيل ال  بللن أا  ر لال  صإل ل ي رن افه  نح  ربل    غي  ربل   رر ض عل 
  صساال  صررساالارذ صرتاال ت اا رهل صر  صسااذ صرحلرلااذت   لراال لاا تل صسااتي ص  سااا  صر رااع ف اا  صر  صساال 

 :صرتي ل  صررتن   صررتي  ذ بر ض ا  فص  صرية ذ
 الدراسات المتعلقة بالتعليم المتنقلاواًل: 
   Altameem 2011) (دراسة .1

 عنوان الدراسة
Contextual Mobile Learning System for Saudi  

Arabian Universities 

 نظام التعليم المتنقل السياقي في الجامعات العربية السعودية
 عينة الدراسة

 

 اسات االولية لجامعة الملك خالد مجموعة من طلبة الدر

 هدف الدراسة

 :رن خةه ت يل  ت نل صرتي ل  صررتن    ل صر لريل  صري بلذ صرسي  لذ
  صساااذ صر ضاااع صرااا صان رت نااال صرتي ااال  صررتن ااا   ااال بيااا  صر لريااال  صري بلاااذ  •

  صرسي  لذ
صرتي ااااال  صررتن ااااا   ااااال اااااافه ت  يااااا   صرتااااال تحااااا  رااااان حااااا ص زصررتيااااا   ع ااااا  ص •

 .صر لريل 

أهم 
 االستنتاجات

رت سااااال  رسااااات لل   ي اااااي صن يتضااااارن عااااا ي  حااااا ص صن نمااااال  صرتي ااااال  صررتن ااااا  
)راااا ي  صررحتاااا تت  أ  ص  أن اااالة يتضااارن  تف تصر اااةحلل  صرررن حااااذ ر عضاااالة

صررحتااااااا تت  راااااااا ي  صرر اااااااا  ص  صرتي لرلااااااااذت  رااااااا ي  صرتساااااااا ي ت  راااااااا ي  ر كاااااااال  
ض لحاااا   صر ااااةحلل  صراااف صرنماااال  صررساااتخ رينت  بيئااااذ تكلع لااااذ تيل نلاااذت  راااا ي 

 .  صررسؤ رلل (  غي ال رن صر ح ص  صرتل ت    صرخ رل  صر  رستخ رل صرنمل 
   صسذ نم يذ طبيعة الدراسة

 
  Rao, Sasidhar& Kumar (2012) دراسة .2

 Cloud Computing Through Mobile Learning عنوان الدراسة

 الحوسبة السحابية من خالل التعليم المتنقل
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  راسةعينة الد

  الفرنسية سات العليا لجامعة نيساطلبة من الدر

 هدف الدراسة

 ر ت نال   ي   ل  ت لا   تيتي  رزصلل رب تترتع  ي ي   لنذصرح سبذ صرسحل لذ ال ت
  يلرلاذ ت  يا  صرساحل لذ اال  ر ح سابذ ذصر ئلسا ف صن صرريازيت تصرساينل ي  صرحالرل ل 

 صخلص.    ال صرح ل اذ  ا ن صركلئا ي  صرتا صر  ر لال    تصساتخ ص  صس هازي  ل صرك ف
 صر ا  ي رت ا ي  صر   ت رن تح ي  صرسحلبذ  تنكيفال تتح   بلالستخ ص  صس ضا 

ص صرسااللي ي  ااز صربحاال   اال اااف. أنحاالة صرياالر   اال  رلااع صرتي اال   تخكاال    كااذ
صرتي اال  صررتن اا   صريراا  ع اا   ع اا  صرسااحل لذ صرح ساابذ رنل  ااذ تاا لي صرحاالرل ع اا  

 أنحااالة صررااا زعين  ااال  رلاااع صر  باااذ رااان  صسااايذ  ت اااذ صرااا  رتي ااال تح يااا  عر لاااذ ص
 .صربة 

أهم 
 االستنتاجات

 ا  ي  تحساين نمل  صرتي ال  صررتن ا   بلرتالرل ت  ي  صرسحل لذ تسلا   ل صرح سبذ
 .ري  رذ  تك كذ صرتي ل 

   صسذ ت  ل لذ طبيعة الدراسة
 

  Mehdipour & Zerehkafi (2013) دراسة .3

 ةعنوان الدراس
Mobile Learning for Education: Benefits and Challenges 

 : المنافع والتحدياتفي العملية التربويةالتعليم المتنقل 

 الهندية ص سرلنلذطلبة الدراسات االولية جامعة  عينة الدراسة

 هدف الدراسة

صررتن اا   صرتحاا لل  صرتاال ي ص ههاالت  ااافه صر  صسااذ صراا  عاا     صئاا  صرتي اال  تهاا  
ران  رن افه صرك صئ : صرتي ل   ل صض      صض ر لنت  صرت  ياز ع ا  صرراتي    ا ال    

تيا   تفي        ل ل ذ ت لنلاذ را ت صرري ا   صرراتي   بصرل صرتح لل   تترل :  تصرري  
افه ر   ذ   ي يت  ع         نلذ تحتلذ ر ب ل  صالنت نيا  رةئراذ  صخا  صرحا   

 صال ترلعلذ.    لرلذصرتيصرتح لل    ضة عنصر لريلت 
أهم 

 االستنتاجات
  رهل تت  ي  خ رل  صرتي ل  صررتن   صرتل ر لذ لنانلك صر أمه   افه صر  صسذ أن

  ل صرهن . لريذ ص سرلنلذ 
   صسذ نم يذ الدراسةطبيعة

 

 

 



 5 

  Abu-Al-Aish (2014) دراسة .4

 عنوان الدراسة
Toward Mobile Learning  

Deployment in Higher Education 

 التعليم المتنقل في التعليم العالي انتشارنحو 
 من جامعة دينكين االسترالية   ا  طالب 100 عينة الدراسة

 هدف الدراسة
 صر  باذ صة سخ ص  صره صتاف صرخ  لاذ ا    افه صر  صسذ تر  صرتي   ع   ألا  صسات

 لراااي تااا   100صر  صساااذ رااان تك نااا  عيناااذ    تدينكيييين االسيييترالية  ااال  لرياااذ 
 .الستبلنذ رتح ي  ا   صر  صسذت  صستخ ص  ص تف تختلل ا  ب    ع  صئلص

أهم 
 االستنتاجات

 صن صسااتخ ص  صره صتااف صرخ  لااذ  اال صر لعاال  صر  صساالذ ااافه صر  صسااذ نتاالئ  أمهاا  
 صتف صرخ  لذ ع   ع س  ل صستخ ص  صره صر  بذ غبذ  ضة عن ت يرح    تك ن 
 تأ صة صر  بااذ ص ااعراان ت   سكاال لريينص ت  فرااك بساا ي خاا  لة ايئااذ صرتاا  يسأعضاا

ل  ب ا   تي ال ل ع ا  ياؤ  أ صي تي ال   يا يت تف ليا رخ ا ض صن صرهلتف ص  ضة  عن
 . ل صر لريل  صستيلضذ عن صستخ ص  صر  ي  صر  بذأ صة 

   صسذ ت  ل لذ طبيعة الدراسة
 

 ( الشحات2014دراسة ) .5

المواقف التعليمية وفعاليته في تنمية  نموذج مقترح لتوظيف التعلم المتنقل في عنوان الدراسة
 التحصيل واالتجاه لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  طالب من طلبة المرحلة اإلعدادية 60 عينة الدراسة

 هدف الدراسة

صر اف صرلالنل صالعا ص ض    باذ ص ع ضيف تح اي   ع    رتي  يه   صربحل 
ضااايف   ضاااة  عااان ت ذك ضااايف صالت اااله نحااا  صررااا ص  صري رلااابرااال ي صري ااا     ااافر

صال بله ع     صسذ صري    ر يه ت  فرك لر ن صن ي  ع تر  أن رل ي صري    ب    
خلص تحتلج تر  صري ي  رن صرت ل ي صري رلذ صرربل ا ي  نما ص  ترا  خ ا  ي بيا  

ت اااا صة ت ااااك      اااا  ي ريلراااا  صري اااا   بلرراااا  صس ع اااات ااااك صرت اااال ي أ  عاااا   تاااا ص 
صرر االا ي صرربل اا ي رت ااك صرت اال ي رراال لك اا ال  صرت اال ي  ااة تااتر ن صرتةريااف راان

صر لني صرير ل  تتح ه تر  صر لني صرنم ض ررل لضيف رن صرتح اي   صالت اله 
 .ر ض صرتةريف نح  رل ي صري   

أهم 
 االستنتاجات

 صرتاال أل تاا   لع يتااال راان خااةه صررتن اا  صرتي اال  أمهاا   نتاالئ  ااافه صر  صسااذ صن 
خ صرال  ال تنرلاذ صرتح اي ت  رال أناال لكيا   ال تنرلاذ صر  صسل  صرسلب ذت سلكي  صست

 .صالت له ر ت صرتةريف
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   صسذ ت  ل لذ طبيعة الدراسة
 

 

 ( ابو شاويش2014دراسة ) .6

 تصور مقترح لتوظيف التعلم النقال في الجامعات الفلسطينية عنوان الدراسة

 جامعة غزة األسالمية  طالب من طلبة   33 عينة الدراسة

 سةهدف الدرا
رت مياااف تكن ر  لااال صرتي ااال  صرن اااله  ااال صرااا   ضاااع ت ااا   ر تااا   يهااا   صربحااال 

صر لرياال  صركساا ينلذ رت ضاالة  لكلااذ صرت ميااف صركيااله رتكن ر  لاال صرتي اال  صرن االه 
 .رن        رن ت ص ي صر لريل   صسكل ريين  صر  بذ

أهم 
 االستنتاجات

رر ا  ص  صري رلاذ ران خاةه ص ا ص  صرييناذ يا  ن صن صأمه   نتلئ  افه صر  صساذ صن 
 صرتي ل  صررتن    لن  سه ذ صالستخ ص   رةئرذ   يهل صركلي  رن صرر  نذ.

   صسذ ت  ل لذ طبيعة الدراسة
 

 ( محمود2015دراسة ) .7

 عنوان الدراسة
التعلم التشاركي في بيئة التعلم النقال علي األسلوب استراتيجيات أثر أختالف 

ة اإلعدادية في تنمية الجانب التحصيلي لمهارات المعرفي للمتعلمين بالمرحل
 البرمجة

 عداديةطالب من طلبة المرحلة اال 50 عينة الدراسة

 هدف الدراسة

 :صرك ف عنيه   صربحل 
ل  صسسلسل صرتي   صرت ل  ل  صخ  صرر ر عل  ع ل تةريف رتحر ل صآل  .أ

 .صر ر    غي  رتحر ل صر ر    ل صر لني صرري  ل 
ل  صسسلسل صرتي   صرت ل  ل  ين صرر ر عل  ع ل تةريف صرك ف عن صآل .ي

 .رتحر ل صر ر    غي  رتحر ل صر ر    ل صر لني صرري  ل 
أهم 

 االستنتاجات
 ت   ع صررسات   صررتن   لير  ع    صرتي ل ت  ي   أمه   نتلئ  افه صر  صسذ صن 

 صرتح ي ل ر ةي صر ف صرللرل صإلع ص ض  ل رل ي صرحلسي صآلرل. 
   صسذ ت  ل لذ بيعة الدراسةط
 

  Wains & Mahmood (2015) دراسة .8

 Integrating M-Learning with E-Learning عنوان الدراسة

 تكامل التعليم االلكتروني مع التعليم المتنقل
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  عينة الدراسة

 (ACMاجهزة الحوسبة ) و المتخصصين في اتحادمجموعة من الخبراء 

 هدف الدراسة

صرخ  لاذ  ت لنذ صره صتف   ل  لذ ن ل   يلرلذ صر  صربحل عن   صسذصر افه ته   
عااا ي صسااائ ذ  ترااا ت  ل اااي  أغ اااي صربااالحلين بيااا  عااان  تااا  يي صررتي راااين تي ااال   ااال

 ن االي ع اا  صر  بااذرتي اال   صرخ  لااذ صره صتااف ت لنااذ صسااتخ ص  لر اان ركل ااال: ااا 
 رر ص هااذ لرلااذصرن صنصر  اا  ح  رااذ تساالع  أنصرخ  لااذ  ت لنااذر  لر اان  يااف , صسااع 
 صرتاال صر ياا   تكاا ن  أن لر اان راالفص ,ر  رلااع  صرتي اال  تاا  ي   اال صررترلاا  صرتحاا ض
عا ي  صنت ص اال بيا  صر  ا  تف ,   لر    صرتي  صرن لرذ  هزيصس صستخ ص  تح  رن

راان ن ااص  اال  تياالنلصرنلرلااذ صرتاال  صنصر  اا ص تحاا لل  ر تي اال  صررتن اا   باالسخ
تكاا ن   ي ااذ  اا ص راا ت  صرت لنلااذرساات ت صرل ل ااذ , ر ااب ذ صالنت نياا  صر نلااذ صرتحتلااذ

 صرري    صررتي  , صرري  ل  صررلرلذ, ر ل رذ صرت يي  ر ت صررتي رين.
 

أهم 
 االستنتاجات

 صر سلئ  صر  ي ي صن غلر لذ صر  بذ ي  ز ن ع   صستخ ص  صر  صسذ نتلئ  أمه  

(SMS)   ص  سنهاااال ص اااا  تك كااااذ  رهاااال      يااااله  اااال تباااال ه بياااا  رحتاااا ت صرراااا
صرب ااالة رت ااا ين راااع  ع ااا  صر  باااذتسااالع  بيااا  صرتي لرلاااذ  اااين صر  باااذت  أنهااال 

 اال   صسااذ  تحضااي  صرر اا  ص  صرتي لرلااذت  ااافص  رياا  ع اا  أن صراابي   بيضااه 
 .صستخ ص  صرهلتف صرخ  ض ركي   رال      يله  ل صرير لذ صرتي لرلذ

   صسذ نم يذ طبيعة الدراسة
 

  Tlili , Essalmi & Jemni   (2016)دراسة .9

 عنوان الدراسة
Improving Learning Computer Architecture 

through an Educational Mobile Game 

 تطوير تعليم مقرر معمارية الحاسوب من خالل اللعاب الموبايل التعليمية 
 طالب من الدراسات االولية لجامعة انقرة  27 عينة البحث

 هدف الدراسة

ت  ي  ريبذ صرتي ل  صررتن   صرفض لسلع  ع ا  صن الة صن ته   افه صر  صسذ صر  
ت  بااذ ح ل لااذ تكلع لااذ رحكاازي ر رتي رااين نحاا  ر اا   ريرل يااذ صرحلساا ي, حياال 

 لرااي راان صر  صساال  صال رلااذ رت اال  صر يبااذ بلسااتخ ص  لااةل  ساالئ :  27 اال ك 
نر فج صر   ه صرتكن ر  ل,   ي ذ ت نيف خرس ن   ,  صرر لبة  صر خ الذ, 

 ر ا   رتا  يس صرتي لرلاذ صسريلي صستخ ص   يلرلذصر   صر  صسل  رن صري ي  ت ي 
صري ي  رن صر  باذ ل اي  ن بلرر ا  ران تا  يس ر ا   ريرل ياذ صرحلسا ي  ,ريين
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 .بلر  ي ذ صرت  ي لذ

أهم 
 االستنتاجات

صرتاال تاا  صرح اا ه ع يهاال راان صر ااةي حياال    صسااذ صرت  بلااذ رنتاالئ  صرأمهاا   
 ر يه  حل ز   يا  راتي   ر ا   ريرل ياذ صرحلسا ي بلساتخ ص   لن ص  صضيين   ص 

افص صرت رل  رن صر يباذ,  ضاة عان صنها  رساتي ين الساتخ صرهل را ي صخا ت  ال 
 صررست   . 

   صسذ نم يذ طبيعة الدراسة
 

 Schuck, Kearney& Burden (2016) دراسة  .10

 Exploring Mobile learning in the Third Space عنوان الدراسة

 الثالث الفضاء في المتنقل ميالتعل استكشاف

 شرق االوسط التقنيةجامعة الطلبة من  عينة البحث

 هدف الدراسة

 رت ا   صرللرال صركضالة ران صستيل ي بلستخ ص     ي يه   افص صربحل صر  ت  ل 
 هااال  ترتااا  صرتااال صركلكلاااذ  ااال صرنمااا ,   صررتن ااا   لصرتي ااا راااع يتح ااا  أن لر ااان رااال

 صرري راين تر اين اا  صررتن ا   لصرتي ا . صري  ين صرحل ض صر  ن   ل صرتي   ركلال 
. صال هازي صرن لراذ صرسال    ال رر ناذ  ا  تكا ن غيا  ب ا ي  صراتي   ع ا   صر اةي

 صره صتف صرف لذ ُتر ن صررتي رين ران صالنت اله ران صرتي ال  صر الريل صررؤسسالتل 
لرحااا    صرزرلنلاااذ صرااا  صرتي ااال  صر يااا  صر سااارل  ااال  رلاااع صال  ااال  )عااا   صرت يااا  ب

  صرر لنلذ(. 

أهم 
 االستنتاجات

 صرللراال صركضاالة  اال صررنت اا   لصرتي اا ع اا  صررت تبااذ صآللاال ر  صسااذ صأمهاا   نتاالئ  
 ي راااينتصرر أ  ص  صرتااال صآللااال  اااافه  ت اااي .  صر اااةي لة ايئاااذ صرتااا  يسعضاااس

 تر لنال  تيزياز رضارلن تت يا  أن ي اي صري رلاذ صرتال صررنلا   ال    صر ةي
 .صررتن    لتي صر

   صسذ نم يذ طبيعة الدراسة
 

 ثانيًا: التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

  صسااال   اااين عااا ي ر ااالال   بيضاااهل اااا   صرااا  صرت  ياااز ع ااا  ركهااا   صرتي ااال  صررتن ااا  تبلينااا  صر .1
لل   صري باال  صرتاال صرتحاا ع اا  لااذ صرتي لرلااذت  بيضااهل صالخاا    ااز  ر صرت لناال  صررسااتخ رذ  اال صري

 ت ف صرل  ت  ي  صرتي ل  صررتن    صخ  صرح   صر لريل.
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صالنت ل  صر صسع ر ه صتف صرن لرذ  صس هزي صر  حلذ  صررسلع ص     ز  أغ ي صر  صسل  صرسلب ذ ع   .2
 صر خ لذ صر  رلذ   لكلذ صالستكل ي رنهل  ل صرير لذ صرتي لرلذ.

رراال  (2016-2010خااةه صركتاا ي ) صنهاال صن ااز  ربلحاالت ااي  أغ ااي صر  صساال  صرتاال ص  ااع ع يهاال ص .3
ي ه ع   ح صلذ ركه   صرتي ل  صررتن  ت  رل   ز  أغ ي صر  صسل  ع   عة اذ صرتي ال  صالركت  نال 

 رع صرتي ل  صررتن  .
 ثالثًا: مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة

 .ل  صرر ص ع صرتي لرلذصرتي   ع   بي  صرت لنل   صس  ص  صرتل ت  صستخ صرهل  ل ت ر .1
 .صرتي   ع   رل ت     صرلال صر  صسل  صرسلب ذ رن نتلئ   ر ت حل   .2
سلع   صر  صسل  صرسلب ذ صربلحل ع   تك ين أ ل     ض ت  رن خةراال  اللغذ رنه لاذ صر  صساذ  .3

  تنل ه صرر صضلع صسكل  أارلذ  تنلسبل  رع ر ض ا صر  صسذ.
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 يــالمبحث الثان
 نهجية الدراسةم

صرري صنل  صر  ي ذ صري رلذ صررنمرذ رتح ي  ر   ذ صر  صسذ ترل  رنه لذ صر  صسذ صررسل      
يي  رع صر للنل   صرري  رل   يهل  ريلر تهل  بللن أاريتهل  أا ص هل  رخ  هل  رنه هل  أسلر
  ح   ال  صر  ل  صررستخ رذ  يهلت   لرل ل تل ت ضلة رفرك:

 دراسة: مشكلة الأوالً 
ي ص ال صرتي ل  عر رل    صرتي ل  صر لريل ع     ال صرخ  صت  ل ع   صرل  ي صرري  لذ     

مرتهل صرتي لرلذ  صرتح ه رن صرتي ل  أن انل   أ  صر  ه رِ لّل  ل ت  ي  تح لل    ي يت  رن
ي ل  ت تر لل  ر ري  رل  صسلسصرت  ي ض صرفض ل ع صريية صسك    لال ع   صرري      كال ر   ص  

.  ع   صر غ  رن صري ي  رن صرريزص  ر تي ل  صالركت  نل   هل  صركت  نل ل  ن  لال صرري   ر   ص   ر
صرتل ر  لست لع صرتي ل  صالركت  نل صرت  ي    صنيانلك       ل بي  صر أن ركن صربي  ي ت 

صرري    صررتي    ل  ينسنسلنعن   صرتكلع  صتر  ص ت ل ه  ضة  عن ع يهل  ه  تي ل  ر  ف رل لل ت 
ال ال لسلع  صرك       ذ  ل لذ ع   صرت  يي ع   صرح ص   صررنل  ذ  تبل ه أن  الت  رل  تر    هل  

صرفين تي ر ص تي لرل  صركت  نلل  ص    كلةي  رهل ي  ل صرح ص   صر   ي ع   ع    لر  بذصآل صةت  
 .صس  ل 

ف خ  ض  خ لت تصر لريل  تر ك الص بة رتلحل  رك   لري  صستلف  ل صرر ص س  صرريلا    
خةه   بذ  صرريزي تكرن صن  رلع افه صس هزي سه ذ صالستخ ص   صر   ي ع   صرت ص   رن 

ت صالنت ني ت  رل ص بح  صر   ي صرتخزينلذ  صر  ر لذ رهفه صال هزي تسرة بلست بله   صر  رخت كذ
)ا  لر ن ت  ي  ر   ا صرتي ل    ئلس ركل ه  ع لال   ل ض ة رل ت    يتبل    ل أفالننل سؤصه

صعترل ص  ع   صرتي ل  صالركت  نل صرفض ت    ل صر لريل   صررؤسسل  صرتي لرلذ صري ص لذ صررتن  
 .(سل    ل     ت  ل ال

 ثانيًا: أهمية الدراسة
 :تلذتكرن أارلذ صر  صسذ  ل صرن صحل صالا   

 لل  صررت  راذ  انالضا   ي ت رالج صرت  ل اذ  صرتال تترلا  هارصر ي لرلاذصر ضاللل صرت تأنهل تتنال ه صحا  .1
 علر  صالت لال .

تحا صل ن  اذ  لأي ينل رن ا صتف  ا لصر لة صرض ة ع    لكلذ صالستكل ي ررل نحر ال   لأنهل تسه    .2
 .صرتي ل   صرتي  عر يتل  لر له صرتي ل  رن خةه ت ملكهل   لن علذ  
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 ثالثًا: أهداف الدراسة
 لذ:تالا ص  صالا تسي  افه صر  صسذ صر  تح ي  ص

   صررتن  .لتس لط صرض ة ع   صرتي  .1
 صرتي ل  صررتن  .ت لنل  صرتي يف   .2
 .ل  صررتن    ر  نلتهل  خ لئ هل  ز  صر  صسذ ع    يئذ صرتي  .3
   صالركت  نل.ل  صررتن    صرتي لصستي ض  صر  صسذ ص  ال صرت لبال  صالختة   ين صرتي  .4
 ت ل /  س  نم  صرري  رل  صإل ص يذ ر    صرتكلع  ت رل  ر  ع تكلع ل رك لذ صال ص ي  صال .5

  صعضلة ايئذ صرت  يس  صرح  ه ع   صرر   ص  صرتي لرلذ صرر   بذ. صر  بذ ين 
 مخطط سير الدراسةرابعًا: 

 :صر  صسذ صر    صآلتل ي ضة رخ ط ت  صةص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 

 
 

 ت صضل( رخ ط سي  صر  صسذ صال 1صر    )
 جراء الدراسةإ: أسلوب خامساً 
   ااكال رنه اال  لساالع   اال صرتح ياا  صر االر   نراا فج ر تاا  ليتراا  أساا  ي صر  صسااذ ع اا  راانه       

صررةحماااذ  صالستكسااال    لئراااذ  ن صريريااا  رااان حيااال تر لنلاااذ  راااع صر للنااال   صرري  رااال  رااال  اااي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتن

 صرنتنتنتنتن 

التعليم 

 التقليدي

 

التعليم 

 االلكتروني

 

اعتماد تقانة 

المعلومات 

 واالتصاالت

اعتماد الجمع 

بين التعليم 

التقليدي 

 وااللكتروني

 التعليم المدمج

 

 

التعليم 

 المتنقل

 

اعتماد التقانة 

 النقالة

زيادة قابلية التنقل 

 للطلبة 

 
االجهزة  متالكزايد ات

اللوحية والمساعدات 

الرقمية الشخصية ، 

واالجهزة الذكية لدى 

 الطلبة
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  رل ت  ع       فرك سيت  صركحص  صرر لبة  صر خ لذ صرتل تؤ ض تر  صر   ه صرربل   ر ري
ت اخلص  ص اع صررنمراذ صرربح لاذ ) سا  نما  صرري  رال  صإل ص ياذ/   لاذ صإل ص ي  صال ت ال /  لرياذ 

 صرر   (.
 : أساليب جمع البيانات سادساً 

  يا: تا  صعترال  صرر ال   صري رلاذ صري بلاذ  صس ن لاذ صررتا ص  ي  ال  اب ذ صالنت ناإلطار النظـر    -أ
 لحل إلغنلة صر لني صرنم ض.صرتل أ ل  رنهل صرب

 : صستخ   صربلحل صر سلئ  صآلتلذ  ل  رع صر للنل  صرر   بذ ر   صسذ:اإلطار العملي -ب
:  هااا   صر  ااا   ع ااا  تكل اااي   ص اااع رااال تحت لاااال صررنمراااذ صرربح لاااذ رااان قائمـــة الفحـــ  -

تف تاا  ت اارلرهل بلالعتراال  ع اا  راال تاا   ت لناال  صرتاال ساايت  صسااتخ صرهل  اال صرتي اال  صررتن اا ت
رةحمتااااال راااان صالحتلل اااال  صرةزرااااذ ر يئااااذ صرت  ياااا   صررتي  ااااذ باااالر ص ع صرير اااال ر  ص سااااذت 

 ( صآلتل:1(    ي  رل ر ضة  ل صر   ه )46 ص تر    لئرذ صركحص ع   )
  ( أسئ ذ  لئرذ صركحص1)صر   ه 

 عدد الفقرات قائمة الفح 
 5 صرتي ل  صررتن   رن     صعضلة ائلذ صرت  يسأستخ ص  ت لنل  
 4 صرتي ل  صررتن   رن     صر  بذأستخ ص   ت لنل  

 7 ستيرله  صرت لنل   ل صررؤسسل  صرتي لرلذ  صر لريل الصرر   ص   صر  صعل  
 11 صرتح لل  صرتي لرلذ  صال ترلعلذ صرتل ت ص ال ت  ي  صرتي ل  صررتن  

 7 سه رذ صسستخ ص 
 5 ر ت صسستكل ي صرر   ذ

 3 صست لال 
 4 لذ صرتكن ر  للر ت  لع 

 46 صرر ر ا
  اا  ع ضاا   لئرااذ صركحااص صررياا ي سغاا ص  ااافه صر  صسااذ ع اا  ر ر عااذ راان صرساال ي صررح رااين 

(  ت  تي ي هل  نلة  ع   رةحملته      صعترل اال ب ا   نهالئلت 2 صرر   ذ أسرلؤا   ل صرر ح  )
ران صرك ا ص   اال ع ا  صرتا صرل      صستخ ص  صرر للس صرلنلئل )نيا ت ال(  أع يا  صس زصن ركا    ا ي

حياال تاا  عاا    لئرااذ صركحااص صررتي  ااذ باالرتي ل  صررتن اا  ع اا  صرساال ي صررح رااين   لئرااذ  (ت2ت1)
 تا   صركحص صررتي  ذ ب نر فج صر   ه صرتكن ر  ل ع   صر  بذ ر ا   ت ال  عرا  صرر  اع صرتكالع ل,

 تي ل  صر سط صرحسل ل رن خةه صرريل رذ صآلتلذ:
 

    
 =                    صرري ه 

  زصن(صس  x ر ر ا )صرتك ص ص 

 ع   صرك  ص 
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 صر زن صرنس ل=

 
  المعتمدة في الدراسة البرمجية اللغاتًا: سابع

بلستخ ص  صري ي  ران صر  ال  صر  ر لاذ  صر ا صر  صرت  ل لاذ  صررترل اذ  صرر  ع صرتكلع لت  ت رل  
  نااااالر  ت ااااارل  ت MYSQL ر اااااذت JAVA SCREPT ر اااااذت PHP ت ر اااااذHTMLر اااااذ  ا اااااا

Photoshopرل  ت   نلر  ت Dream waver Cs6. 
 

 :  لآلتل  صرح    صرب  يذ تض  ُ ة  رن صرح    صرزرلنلذ  صرح    صرر لنلذ: حدود الدراسةثامنًا: 
 .1/2/2017ر للذ  1/6/2016صرت   ح    صر  صسذ زرنلل  ر ر ي رن الزمانية:  الحدود .1
  لاذ صإل ص ي  صرر  ا   لرياذر صرر  اع صر ا ي   الصرحا    صرر لنلاذ    ت سا  الحـدود المكانيـة: .2

 ./     ك  ت ل   س  نم  صرري  رل  صإل ص يذ صال

لي  صر  بذ  ل  س  نم  صرري رل  صس ص يذ/   لذ صس ص ي  صس ت ال /  لرياذ  الحدود البشرية: .3
  صسذ. صرتل ت  صعترل ال  ل صر لربل   20حيل  لن  صرر    ررن لرل  ن صريينذ 

 

 صال زصن( xر ر ا )صرتك ص ص  

 ع   صرك  ص  xع    زن ر ر للس أ 
 ×100 
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  الثانيالفصل  

  التعلیم المتنقل

M-Learning 

طبیعــة التعلــیم عــن بعــد إذ  ىعلــ بشــكل كبیــر ثــرأفــي ثــورة االلكترونیــات  صــلالتغیــر الحا نإ    

االتصـال المباشـر مـن العـین للعـین  ىوالحفاظ علـ ،لوجه عن بعد وجهاً من الممكن التدریس  جعل

كـذلك سـوف تغیــر ثـورة المحمـول التــي حـدثت فــي  ،المجموعـات عـن بعــدو  فــراداأل وتعلـیم إلكترونیـاً 

التحدي الحقیقي للنظم العاملة عن بعد في مطلع  أن ،عن بعد التعلیملتسعینات من مفهوم أواخر ا

مــع هــذا  المحمولــة بیســواوالح المتنقلــة المحمولــةتعلیمیــة للهواتــف بیئــة  الثالثــة هــو تطــویر األلفیــة

  .من المستخدمین ملیارات إلىوالذي یصل  جهزةاألتشار الواسع لمثل هذه ناأل

  

 :اآلتيمباحث وعلى النحو  اربعة وسیتضمن هذا الفصل

 التعلیم المتنقل: المبحث األول 

 بیئة التعلیم المتقل: المبحث الثاني 

 التقانات واألجهزة المستخدمة في التعلیم المتنقل: لثالمبحث الثا 

 المقارنة بین التعلیم المتنقل والتعلیم االلكتروني: رابعالمبحث ال 
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  األولالمبحث 

 Mobile Learningالتعلیم المتنقل 

لم تعد عملیة التعلیم والتعلم في هذا العصر قائمتین على العناصر التقلیدیة المتمثلة في كـل      

صبحت المعرفة غیر مقتصرة على عملیة نقل المعرفة والمقررات التعلیمیة، وامن المعلم والمتعلم، 

الموقـــف  كـــانالمـــتعلم، بـــل ایضـــًا علـــى كیفیـــة تلقـــي الطالـــب لهـــذه المعرفـــة، ولمـــا  إلـــىمـــن المعلـــم 

التعلیمــي هــو موقــف اتصــالي تتفاعــل فیــه كافــة عناصــر االتصــال المتمثلــة فــي المرســل والمســتقبل 

التصــال بــین طرفــي الموقــف ســتمرار بتطــور وســیلة اهــذه الرؤیــة تتطــور با أنوالرســالة التعلیمیــة، فــ

  ).المعلم والمتعلم(التعلیمي

ختلــف المیــادین، خاصــة فــي یــًا ســریعًا، فــي مناقوٕاذ یشــهد العــالم تطــورًا علمیــًا هــائًال، وتقــدمًا ت    

المعلومات واالتصاالت، فقد استثمرت بعض الجامعات هذا التقدم، ونتیجة لهذا التقدم  تقانةمجال 

ــیم، والتــي مــن خاللهــا إتاحــت تقانــةو  ســالیبافــي  الوســائل المختلفــة، التــي تســاعد فــي تقــدیم  التعل

ـــیم  إذالمقـــرر العلمـــي للطالـــب بصـــورة ســـهلة وســـریعة وواضـــحة،  بـــرزت أشـــكال مختلفـــة مـــن التعل

المتاحـة فـي االتصـال، ومـن بـین هـذه  األدواتااللكتروني تتناسب مع حاجـات المتعلمـین وطبیعـة 

الـذي فـتح افاقـًا جدیـدة للمتعلمـین لـم  (Blended Learning)یسمى بالتعلیم المـدمج ما  األشكال

تكــن متاحــة مــن قبــل، إذ خضــعت المقــررات العلمیــة إلعــادة نظــر لتواكــب المتطلبــات الحدیثــة فــي 

المعلومـات،  تقانةبالمهارات التي تؤهلهم الستخدام  فرادمجتمع المعلومات، وتم االهتمام بتزوید األ

ت واختصاصــات وجهــاوق العمــل مــن خــالل حاجاتــه لمهــارات ومــؤهالت جدیــدة، بفــرض توبــدأ ســ

  .   مستحدثة في مجال التعلیم الجامعي

 

  مفهوم التعلیم المدمج: اوالً 

تشار العدید من السلبیات، ووصل العدید من نتشر التعلیم االلكتروني صاحب هذا االأنعندما     

التعلـیم المـدمج هـو  فأصـبحه لـیس هنـاك بـدیل عـن الطریقـة التقلیدیـة، أنـقناعة تامة ب إلىالباحثین 

ــیم أنــ إذالبــدیل المناســب،  ــیم االلكترونــي، إذ یعــد التعل ــیم والتعل ه یجمــع بــین الطریقــة التقلیدیــة للتعل

معالجـــة   تســـاعد فـــي التـــي ظهـــرت فـــي المؤسســـات التعلیمیـــةالمـــدمج مـــن المصـــطلحات الحدیثـــة 

 ).20، 2010،العقالء(السلبیات الموجودة في التعلیم التقلیدي واإللكتروني 

بدأت تأخذ طریقها في التطبیـق فـي كثیـر مـن  من النماذج التي ویعد نموذج التعلیم المدمج       

مـن المؤسسـات فـي الوالیـات المتحـدة تقـدم % 55أن إلـى (Nagel, 2007)دول العالم، فقد اشـار 

ـــیم المـــدمج، فـــي حـــین تقـــدم  ـــى االقـــل مقـــررًا واحـــدًا بأســـلوب التعل ـــًا عبـــر % 64عل مقـــررًا الكترونی

 .مفهوم التعلیم المدمج) 2(ویوضح الشكل  )2007،56السید،عبد العاطي و ( االنترنیت

  



ة نا، تصمیم برنامج قائم على التعلیم المدمج إلكساب مهارات صی

  .39، مصر، ص كلیة التربیة جامعة المنصورة

النحو  وعلى )2(عدة للتعلیم المدمج نستعرض بعضها في الجدول 

  لتعلیم المدمج على وفق ما جاء في اراء بعض الّكتاب والباحثین

  دمجمفهوم التعلیم الم

المعلومـــات  تقانـــةدام جـــح صـــیغ اســـتخ

الـذي ال یمكـن االسـتغناء االخرى وبالشـكل 

زیادة فاعلیة عملیة التعلـیم، عن نظام التعلیم القائم او تجاهلُه، ویهدف الى 

وزیــــادة رضــــا المتعلمــــین اتجــــاه التعلــــیم، وتخفــــیض التكلفــــة والوقــــت الــــالزم 

یــوفر المرونــة الكافیــة  إذیقــدم التعلــیم المــدمج العدیــد مــن الفوائــد التعلیمیــة، 

للطالـــب ویركـــز علـــى دور الطالـــب النشـــط فـــي الحصـــول علـــى التعلـــیم مـــن 

الفردیــة والتعاونیــة والمشــاریع بــدًال مــن الــدور الســلبي 

لـــیم مـــن تـــدعیم التعفضـــًال عـــن . للطالـــب المتمثـــل فـــي اســـتقبال المعلومـــات

تعلم حســـب ســـرعته یـــكمـــا یتـــیح الفرصـــة للطالـــب ل

  .للطلبةالخاصة، وبالتالي یراعي الفروق الفردیة 

م، وغالبـا مـا تعلیم یجمع بین نمـاذج متصـلة وأخـرى غیـر متصـلة مـن التعلـی

، بینما تحدث النمـاذج االنترنیتمن خالل 

 إلـىالتعلیمیة مثل التعلـیم وجـه  شطة
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  مفهوم التعلیم المدمج) 2(الشكل 

، تصمیم برنامج قائم على التعلیم المدمج إلكساب مهارات صی2008، رشا حمدي حسن، 

كلیة التربیة جامعة المنصورة، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر طلبةالتعلیمیة لدى 

عدة للتعلیم المدمج نستعرض بعضها في الجدول  مفاهیمالباحثون 

لتعلیم المدمج على وفق ما جاء في اراء بعض الّكتاب والباحثینا مفاهیم

مفهوم التعلیم الم  الصفحة/

(Steve, 2001, 5)جـــح صـــیغ اســـتخنافضـــل و امـــن   التعلـــیم المـــدمج عـــدی

االخرى وبالشـكل مصادر التعلیم واالتصاالت مع 

عن نظام التعلیم القائم او تجاهلُه، ویهدف الى 

وزیــــادة رضــــا المتعلمــــین اتجــــاه التعلــــیم، وتخفــــیض التكلفــــة والوقــــت الــــالزم 

  . للتعلیم

(Aycok, et.al ،یقــدم التعلــیم المــدمج العدیــد مــن الفوائــد التعلیمیــة

للطالـــب ویركـــز علـــى دور الطالـــب النشـــط فـــي الحصـــول علـــى التعلـــیم مـــن 

الفردیــة والتعاونیــة والمشــاریع بــدًال مــن الــدور الســلبي  شــطةنخــالل دمــج األ

للطالـــب المتمثـــل فـــي اســـتقبال المعلومـــات

كمـــا یتـــیح الفرصـــة للطالـــب ل العمـــل والتـــدریب،خـــالل 

الخاصة، وبالتالي یراعي الفروق الفردیة 

(Singh, 2003, 51تعلیم یجمع بین نمـاذج متصـلة وأخـرى غیـر متصـلة مـن التعلـی

من خالل  (online) تكون النماذج متصلة

  .متصلة في الفصول التقلیدیةالغیر 

(Harriman, 2004, 5)شطةننمط من التعلیم یجمع بین مختلف األ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، رشا حمدي حسن، هدایة: المصدر

التعلیمیة لدى  جهزةاأل

الباحثون  أوردوقد    

  :االتي

مفاهیم )2(الجدول 

/السنة/الكاتب

(Steve, 2001, 5) 
 

et.al , 2002,13) 

Singh, 2003, 51) 

(Harriman, 2004, 5) 



17 
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  .وجه مع التعلیم االلكتروني الحي

(Muianga, 2005, 79)  التعلـــیم الـــذي یمـــزج بـــین خصـــائص كـــل مـــن التعلـــیم الصـــفي والتعلـــیم عبـــر

المتاحـــة لكـــل  تقانـــاتقصـــى الفـــي نمـــوذج متكامـــل، یســـتفید مـــن ا االنترنیـــت

  .منها

 ( Krause, 2007, 3)  ،ـــات التعلـــیم ـــف وســـائل نقـــل المعلومـــات فـــي بیئ ـــین مختل التكامـــل الفعـــال ب

  .لوجه وجهاً المدمجة مع أفضل میزات التفاعل  تقانةالواستخدام 

(Watson, 2008, 5)  التعلیم المدمج یعني اشیاء كثیـرة لمتعلمـین متعـددین، ضـمن مجتمـع التعلـیم

التعلیم الخلیط بالتعلیم المدمج  إلىیشار  إذ، )(online learningالمفتوح 

ـــدى أغلـــب  حیـــثالهجـــین مـــع  وجـــود اختالفـــات بســـیطة مـــن  أو ـــى ل المعن

البـــاحثین، إذ یجمـــع التعلـــیم المـــدمج بـــین تســـلیم المحتـــوى التعلیمـــي بأفضـــل 

یوضـــــح المقـــــرر ل بوجـــــود المعلـــــم مزایـــــا التفاعـــــل فـــــي القاعـــــات الدراســـــیة و 

  .  التعلیمي

(Guzin &Cansu, 2010, 11) 

  
التعلیم المدمج فرصة إلعادة تصمیم الطریقة التي یتم بها تطـویر وتوصـیل 

الدورات التعلیمیة بمزیج من التعلیم االلكتروني والمادي، فالهدف من إعادة 

میـزات أفضـل للتعلـیم التقلیـدي وااللكترونـي  إلـىالتصمیم هذه هـو الوصـول 

الطرائــــــق لهــــــذه  أكثــــــرلتعزیــــــز طرائــــــق وأســــــالیب التعلــــــیم وٕاضــــــافة مرونــــــة 

  .واالسالیب

رق التــــدریس، لتحقیــــق مختلفــــة مــــن المصــــادر، والوســــائط، وطــــ واعنــــامـــزج   )11، 2011الغامدي، (

  . الهدف االمثل

)2012،14العریني، ( التعلـیم المـدمج ال یعــد مفهومـًا جدیــدًا، بـل هــو جدیـد قــدیم، إذ یتمتـع بجــذور  

دمــج طــرق التعلــیم واســتراتیجیاتها مــع الوســائل  إلــىعمیقــة تشــیر معظمهــا 

حــدوث التعلــیم مــن خاللــه  نالمتنوعــة، وبالتــالي یتنــوع بشــكل كبیــر جــدًا، أل

الخبــرة، والســیاق، والمتعلمــین، وأهــداف : یعتمــد علــى عناصــر متعــددة منهــا

ه لـیس هنـاك اسـتراتیجیة واحـدة للتعلـیم أنـوهذا یدل على ، التعلیم والمصادر

  .  المدمج

 (Steele, 2013, 372)  مــزیج مــن القاعــات الصــفیة وأحــداث التعلــیم االفتراضــي، ویعــد هــذا التعلــیم

یـزود المتعلمـین بمنصـة مالئمـة التـي یحتاجونهـا  إذموقع العمل،  إلىاقرب 

 .في العملیة التعلیمیة

(Erdem & Kibar, 2014, 200)  فهو یعنـي منهجـًا شعبیةماط التعلیم االلكتروني نا كثرایعد التعلیم المدمج ،

شـاء تجربـة تعلیمیـة نااللكترونیة مع التعلـیم التقلیـدي أل تقاناتالمرنًا لتكامل 

  .فاعلیة أكثر

(Jeffrey, et.at, 2014, 2)  معوقــات الیعمــل علــى الحــد مــن ه نمــط تعلیمــي أنــبالتعلــیم المــدمج یوصــف

والموقـف التعلیمـي،  كـانالمتمثلـة بالوقـت والمالتعلـیم التقلیـدي التي یواجههـا 
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واعضــاء  الطلبــةهنــاك جــودة عالیــة فــي التفــاعالت التــي تحــدث بــین  أن إذ

  .الهیئة التدریسیة

 

 )4، 2015 ،الفهید(
نظــام تعلیمــي یســتفاد مــن كافــة االمكانــات والوســائل التقنیــة المتاحــة وذلــك 

  . بالجمع بین اكثر من اسلوب سواء كانت الكترونیة او تقلیدیة

  .أعداد الباحث باالعتماد على المصادر الواردة فیه من: المصدر

في الجدول  B-Learningیالحظ الباحث من خالل ما تم عرضه من مفاهیم للتعلیم المدمج    

  :عدة للتعلیم المدمج تشترك جمیعها بالنقاط االتیة تعاریفهناك  )1(

جاز هدف تعلیمي مثل ن، ألاالنترنیتالمعتمدة على  تقاناتمن ال متعددة واعناالمزج بین  -1

الصفوف االفتراضیة، والتدریس المعتمد على السرعة الذاتیة، والتعلیم التعاوني، وبرامج تحریر (

 ).الصوت والفیدیو والصورة 

) البنائیة، والسلوكیة، والمعرفیة(مزج طرق التدریس المختلفة والمبنیة على نظریات متعددة مثل   -2

 .تاج تعلیم مثالينأل

 .متعلم بدًال من المعلملاالتركیز على  -3

فسهم أنوالعالقات االجتماعیة بین المتعلمین فیما بینهم، وبین المعلمین  نیةااألنس جوانبتعزیز ال -4

  .ایضًا، وهذا یساعد على تعزیز استیعاب المفاهیم العلمیة بسبب النقاشات

  مزایا وخصائص التعلیم المدمج: یاً ناث

  مزایا التعلیم المدمج: أ

اصل التعلیم المدمج لدیه القدرة على تسهیل عملیة التو  أن الى )99 ،2008، مرسي(یشیر      

ه ذو أنالمعرفة، و  إلىطراف العملیة التعلیمیة، وتوفیر المحفزات التي تساعد على التوصل بین ا

  .فعالیة وكفاءة كبیرة في توفیر المقرر التعلیمي، ویساعد على التركیز على مخرجات التعلیم

مشاركة  أكثر الطلبةالتعلیم المدمج یساهم في جعل  أنعلى ) 129 ،2010 ،زغلول(ویؤكد     

المعارف  إلىیتاح لهم قدر كبیر من الحریة في الوصول  إذوتحمل مسؤولیة تعلمهم، 

  .خالل فترة دراستهم االنترنیتوالمعلومات، عبر 

  :عددًا من مزایا التعلیم المدمج) 2010،108محمد،(و) 2010،4عبد المنعم،(ویذكر كل من     

، االنترنیتتصفح  حیثالمعلومات في المواقف التعلیمیة، من  تقانةالتوظیف الحقیقي لتطبیقات   -1

 .والتفاعل مع البرید االلكتروني، والمحادثة، واستخدام برمجیات الحاسوب

 .م بالمقارنة مع التعلیم االلكترونيیتقلیل نفقات التعل  -2

 .مقارنة مع التعلیم التقلیدي وحده عضاء هئیة التدریساو  الطلبةتوفیر جهد ووقت   -3

 .تعلم السیر في التعلیم حسب قدرتهیمكن لكل م حیثمراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین، ب  -4
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 خصائص التعلیم المدمج  :ب

  :تيخصائص التعلیم المدمج باال (Astalin, 2012, 368) ویوضح    

المرونة في توفیر مصادر التعلیم، إذ یتم التعامل مع التعلیم المدمج بوصفه استراتیجیة تعلیمیة  -1

یتم تطویرها في بیئة شبكیة، وعادة ما تدعم هذه االستراتیجیة عبر بیئات التعلیم االفتراضیة التي 

للتعلیم عبر هي نظام موحد للتعلیم القائم على الحاسوب، وتستخدم للحفاظ على تقدیم المحتوى 

 .االنترنیتتشجیع التواصل بین المعلم والمتعلم عبر فضًال عن ، االنترنیت

یمكن للمعلمین استخدام مناهج مشتركة لتلبیة احتیاجات مجموعة من ع التعلیم، دعم تنو  -2

  .شاء فرصة لجعل التعلیم تجربة ناجحة على حد السواءأنالمتعلمین المختلفین و 

 التعلیم المدمجونماذج انواع : ثالثاً 

متعددة للتعلیم المدمج التي تعكس  واعأنهناك  أن ( Pankin, et.al, 2012, 2)یرى     

  :االتي )3(التعاون من خالل العوامل والموضحة في الجدول 

  واع التعلیم المدمجأن) 3(الجدول 

  المعلم  الجماعیة  الفردیة  

متصل 

  االنترنیتب

  االنترنیتالبحث عبر  

 أوشاء مدونات ویكي أن 

 االنترنیتوثائق عب 

  حضور المقرر

 االلكترونيالتعلیمي 

 كتابة مدونات  

  المشاركة في المناقشات

  التي تحدث في المنتدیات

  مراجعة االعمال االخرى

 عن بعد

 تقاریر و الشاء أن

مشاهدة  التقییمات عن بعد

 االنترنیتالمحاضرة عبر 

  ومناقشتها عن بعد

  المعلم یكون متصل

  online االنترنیتب

  تقدیم استشارات علمیة

بخصوص تطبیق مشروع 

التعلیم المدمج داخل الحرم 

  الجامعي

  دراسة الحالة مع التغذیة

  العكسیة

غیر متصل 

  االنترنیتب

  أوقراءة المقاالت 

  الكتب

 كتابة بحث  

  المشروع إدارةفریق  

  میدَانیةالالرحالت  

   

  المحاضرة تكون داخل

  القاعة الصفیة

  لوجه وجهاً التعلیم  

Source: Pankin, Jeff. Roberts, John& Savio, Mike., 2012, Blended Learning at MIT, 
MIT Training Delivery Guide, P.2. 

ویؤكد العدید من الباحثین المهتمین بالتعلیم االلكتروني والمدمج بوضع مجموعة من النماذج    

  :التعلیم المدمج وهيوالتي یمكن توظیفها في مجال 

 Sriwongkolol (2007) :نموذج  .1

 AAA (Analysis, Activities, Assessment(بتطــویر نمــوذج  Sriwongkololقــام  إذ

عداد هذا التصمیم نموذج تعلیمي لیتناسب مع التعلیم المدمج، وقد تم ) ، التقییمشطةناأل، التحلیل(

  :النموذج وفقا لما یلي



لتصــمیم نمــوذج تجریبــي بواســطة التعلــیم المــدمج، وهــذا یــتم مــن خــالل 

 .، التقییم، ویتضمن كل بعد مجموعة من المهام

قیـــاس تحصـــیل كـــل طالـــب مـــن خـــالل بنائـــه لخریطـــة مفـــاهیم مـــن المقـــرر االكـــادیمي یرســـلها 

 .)3(وكما في الشكل 

      

      

      

      

       

 التعلیم المدمج
Source: Sriwongkol, T, 2007
Based on the Philosophy of
Technology, Vol.2, No, 2,

النمـوذج المتعـدد یتنـاول توصـیف االداء بالفصـول التقلیدیـة 

 

Picciano,  A , 2009 :Source
Hooft, M, Journal  of  the  Research  center  of  educational Technology

Vol. 5, No. 1, P.76.  

لــدى جامعــة  اآللــيتــم وضــع هــذا النمــوذج فــي مختبــر الحاســوب 

: ویتكون هذا النموذج من عدة خطوات هي
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)AAA ( لتصــمیم نمــوذج تجریبــي بواســطة التعلــیم المــدمج، وهــذا یــتم مــن خــالل

، التقییم، ویتضمن كل بعد مجموعة من المهامشطةناأل، ثالثة ابعاد هي التحلیل

قیـــاس تحصـــیل كـــل طالـــب مـــن خـــالل بنائـــه لخریطـــة مفـــاهیم مـــن المقـــرر االكـــادیمي یرســـلها 

وكما في الشكل  )اً أسبوع خمسة عشر(اسبوعیًا من خالل االیمیل ولمدة 

              

              

              

              

              

التعلیم المدمج على لتعلیم القائمل AAA موذجأن) 3(الشكل 
2007, Development of AAA Model for Blended

on the Philosophy of Sufficiency Economy, Journal Mongkuts Institute of 
, P.25. 

النمـوذج المتعـدد یتنـاول توصـیف االداء بالفصـول التقلیدیـة : Piccianoو نالنموذج المتعدد لبسكی

 .)4(بینهما وهو في الشكل ومن خالل التعلیم االلكتروني والتحول 

                    

  ونابسكیموذج أن) 4(الشكل 
Blending  with  purpose:  the  Multimodal  model  in   ,Picciano,  A , 2009

Journal  of  the  Research  center  of  educational Technology

ــیم المــدمج تــم وضــع هــذا النمــوذج فــي مختبــر الحاســوب : نمــوذج فرنالــدو للتعل

ویتكون هذا النموذج من عدة خطوات هي، تم تدریس الطلبة بأسلوب التعلیم المدمج

 

  بنــاء نمــوذج)

ثالثة ابعاد هي التحلیل

  قیـــاس تحصـــیل كـــل طالـــب مـــن خـــالل بنائـــه لخریطـــة مفـــاهیم مـــن المقـــرر االكـــادیمي یرســـلها

اسبوعیًا من خالل االیمیل ولمدة 

      

      

      

      

      

  

  

  

, Development of AAA Model for Blended Learning 
Mongkuts Institute of 

النموذج المتعدد لبسكی .2

ومن خالل التعلیم االلكتروني والتحول 

  

  

  

  

  

  

                  

Blending  with  purpose:  the  Multimodal  model  in 
Journal  of  the  Research  center  of  educational Technology (RCET)   

ــیم المــدمج .3 نمــوذج فرنالــدو للتعل

تم تدریس الطلبة بأسلوب التعلیم المدمج إذكالیفورنیا 
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 &Frenando)مرحلــة التقیــیمو تحلیــل المحتــوى، وتحلیــل خصــائص المتعلمــین، تنفیــذ البرنــامج، 

Gutirrerz, 2006,45). 

  

 التحدیات والصعوبات التي تواجه التعلیم المدمج: رابعاً 

الى وجود تحدیات تحد من استخدام التعلیم ) Huang& Zhou, 2005,88(یرى كل من      

  .الطلبةتصمیم المقرر العلمي، وتغییر االستراتیجیات التعلیمیة التي اعتاد علیها : المدمج منها

هناك صعوبات في تطبیق التعلیم المدمج في الجامعات  أن) 98، 2009أسماعیل،(بینما یؤكد   

االلكترونیة،  الطلبةوضعف مهارات  محدودیة الوقت لتطبیقه،: والمؤسسات التعلیمیة  تتمثل في

ذي والتكلفة المادیة المرتفعة مقارنة بالتعلیم التقلیدي، عدم وجود عضو هیئة التدریس في الوقت ال

فضًال عن مما یعطل سیر العملیة التعلیمیة،  االنترنیتیریده الطالب للمساعدة، وبطء اتصاالت 

  .على استخدام التعلیم المدمجعدم تحمس اعضاء هیئة التدریس بالمؤسسات التعلیمیة وتحفظهم 

على وجود ) 44، 2012الحارثي، ) (33، 2012رضا، ( )2010،30،محمد(ویتفق كل من     

  :صعوبات تواجه تطبیق التعلیم المدمج في الجامعات منها

 .عدم النظر الى التعلیم المدمج باعتباره استراتیجیة جدیدة تسعى الى تطویر سیر العملیة التعلیمیة -1

 .صعوبة التحول من طریقة التعلیم التقلیدیة الى طرق التعلیم الجدیدة -2

 .نقص الخبرة والمهارة الكافیة للتعامل مع أجهزة الحاسوب والشبكات، وعدم توفر الكوادر المؤهلة -3

 .التحدیات المالیة، كالنقص في الحواسیب، والبرمجیات، والشبكات وارتفاع أسعارها -4

 .زالت ورقیة میة، فهي الیعلتال االلكترونیة عدم توافر المقررات -5

 .الى اعضاء هیئة التدریس الطلبةالقصور في التغذیة العكسیة من  -6

 

   التعلیم المتنقلمفهوم : اً خامس

على جمیـع مجـاالت الحیـاة االقتصـادیة والسیاسـیة  اً كبیر  لها تأثیراً  كانعدة ثورات بمر العالم      

فــــي  Revolution  Electronicوجــــاءت الثــــورة اإللكترونیــــة ، والعلمیــــة والتربویــــة ةواالجتماعیــــ

فـي نهایـة  Revolution  Wireless الثـورة الالسـلكیة بعهـاتثـم ، ینـات مـن القـرن العشـریننامالث

ـــة القـــرن الواحـــد والعشـــرین  جهـــزةر الهـــاتف النقـــال واألاتشـــنا إلـــىدت أالتـــي  القـــرن العشـــرین وبدای

  .ة فائقة وبأعداد كبیرة في العالمالالسلكیة بسرع

للثورة الصـناعیة والتطـور  كانف ،في تطور العملیة التعلیمیة اً كبیر  اً لتلك الثورات تأثیر  كانولقد     

 ، )Distant Learning(الذي الزمها الفضل في ظهور نموذج جدید هو التعلیم عن بعد  التقاني

 إلــى أدتالتــي  شــبكاتالو  یبســوااســتخدام الح فــيینــات الفضــل ناالثم فــيللثــورة اإللكترونیــة  كــانو 

ظهــور نمــوذج  إلــى، وأدت الثــورة الالســلكیة Electronic Learningظهــور التعلــیم االلكترونــي 



 (M-Learning)  الذي یعتمـد

ك، المتحـر / والتـدریب عـن بعـد مثـل الهـاتف المحمـول

 (Portable Computer)  مما أدى

  .)5(في الشكل  وكما 

  التعلیمیة

ورقة عمل  ،ات الالسلكیةالتقانیرؤیة جدیدة للتعلم باستخدام 

  .4مصر، ص، مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس

 لقد استحوذ مفهوم التعلیم المتنقل على اهتمام الكتّاب والباحثین بهدف تعریفها وفقاً 

 إلىمن خاللها ختالف وتنوع الرؤیا التي ینظرون 

راء في اّ  تللتعلیم المتنقل وفق ما جاء

  .الكتّاب والباحثین

  مفهوم التعلیم المتنقل

یســـمح  إذ، الحاســـوب المحمـــول أجهـــزة

خـــارج حـــدود المؤسســـة  كـــانم ياوقـــت ومـــن 

الهواتــف ، الرقمیــة الشخصــیة المســاعدات

 جهـــزةافـــي مواقـــف تتـــوافر فیـــه  وام المتنقــل 

، متنقلة سهلة االسـتخدام أجهزةبسرعة وسهولة عبر 

 أجهـــــزةالمســـــاعدات الرقمیـــــة الشخصـــــیة والحواســـــیب اللوحیـــــة الشخصـــــیة و 

  .النطاق كات السلكیة عریضةب
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 Learning) Mobile  Learningم المتنقلیالتعل أوم الجوال 

والتـدریب عـن بعـد مثـل الهـاتف المحمـول التعلـیم فـيالالسـلكیة  تقانات

 (Portable Computer) حمولةالم بیسواوالح ،)PDA( والمساعد الرقمي الشخصي

وكما  م الالسلكیةیبیئة التعل إلىم السلكیة یالتحول من بیئة التعل

التعلیمیةعملیة التأثیر الثورات الثالث على ) 5( الشكل

رؤیة جدیدة للتعلم باستخدام  :التعلـم الجـوال ،2006،محمد احمد

مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس

  مفهوم التعلیم المتنقل

لقد استحوذ مفهوم التعلیم المتنقل على اهتمام الكتّاب والباحثین بهدف تعریفها وفقاً 

ختالف وتنوع الرؤیا التي ینظرون ال وتنوعت آرائهم تبعاً ، تهم الفكریة

للتعلیم المتنقل وفق ما جاء لمفاهیمعددا من ا) 4(ویعرض الجدول 

  .بعض الكتّاب والباحثین

الكتّاب والباحثینلتعلیم المتنقل وفق ما جاءت في ّاراء بعض مفهوم ا

مفهوم التعلیم المتنقل  الصفحة

(Quinn, ـــه ـــي ُیســـتخدم فی ـــیم االلكترون أجهـــزةنـــوع مـــن التعل

وقـــت ومـــن  يامهـــم فـــي بمواصـــلة تعلللمتعلمـــین 

المســاعدات: النقالــة مثــل جهــزةالتعلیمیـة باســتخدام األ

  .مشغالت الصوت والفیدیوالذكیة و 

(Colazzo م المتنقــل یالتعلـــ ةز أجهـــعملیــة تعلیمیـــة تـــتم عبـــر

  .وادوات التعلیم المتنقل

Brasher

  

بسرعة وسهولة عبر  كانوقت واي م ياالتعلم في 

المســـــاعدات الرقمیـــــة الشخصـــــیة والحواســـــیب اللوحیـــــة الشخصـــــیة و  :مثـــــل

بالحاسوب الجیبیة ومع القدرة على االتصال بش

 

م الجوال یجدید هو التعل

تقاناتعلى استخدام ال

والمساعد الرقمي الشخصي

التحول من بیئة التعل إلى

      

  

  

  

  

  

  

  

محمد احمد، سالم: لمصدرا

مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس

مفهوم التعلیم المتنقل: والً ا

لقد استحوذ مفهوم التعلیم المتنقل على اهتمام الكتّاب والباحثین بهدف تعریفها وفقاً      

تهم الفكریةوجهالت

ویعرض الجدول ، التعلیم المتنقل

بعض الكتّاب والباحثین

مفهوم ا) 4(الجدول 

الصفحة/السنة/الكاتب

(Quinn, 2000, 3) 

Colazzo, et.al, 2003, 
51) 

)Brasher, et.al, 

2005,12(  
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  مفهوم التعلیم المتنقل  الصفحة/السنة/الكاتب

(Sharples & Vavoula, 
2005, 2) 

 إذ، المقررات التعلیمیة بشكل افضلهم نوع من التعلیم الذي یدفع المتعلمین نحو ف

   " المتعلم باستمرار في تقدم" عدیُ و ، التعلیم جزء ال یتجزأ من حیاتهم شطةأن تصبح
(Taylor, 2006,1)  الهـــاتف النقـــال الـــذي یـــوفر قابلیـــة الحركـــة للمتعلمـــین  أجهـــزةتعلـــیم الـــذي تتوســـطه

 المقـرر(قابلیـة الحركـة للمحتـوى التعلیمـي  وا، )بغض النظر عن أجهـزتهم النقالـة(

  .كانم أيالموارد التي یستطیع المتعلمین الدخول الیها من / )الدراسي

 (Traxler, 2007, 8) جهــــزةالمحمولــــة الصــــغیرة وتشــــمل هــــذه األ جهــــزةالتعلــــیم الــــذي یــــتم باســــتخدام األ :

  .المحمولة بالید جهزةالهواتف الذكیة والمساعدات الرقمیة الشخصیة واأل

)2009،1 ،ویونس الدهشان(  أسـاسیقوم على  ذإ، االنترنیتتطویر للتعلیم االلكتروني وتمیزت أدواته باستعمال  

  .االتصاالت الالسلكیة النقالة لیظهر مفهوم جدید هو التعلیم المتنقل

(Cochrane, 2010, 2)               وجــه إلــىالتعلــیم التقلیدیــة وجــه  حــول مــن بیئــةالت )Face to face( بیئــة  إلــى

مــن  (Remote context)تفاعلیــة تشــاركیة شخصــیة یــتم الــتحكم بهــا عــن بعــد 

  .الهاتف الخلوي أجهزةخالل 

(Keskin& Metcalf, 
2011, 1)  

  .الهاتف النقال جهزةواسطة أتسلیم المحتوى التعلیمي ب

(Rao, et.al, 2012, 3) 

& )Pachler, 2010, 3(  

  

یتعلم المواضیع والمصادر التـي اختارهـا  أنیستطیع الفرد من خالله  تعلیمي نظام

ویمكـــن للمـــتعلم  ،تخـــزین هـــذه المواضـــیع فـــي جهـــازه المحمـــول إلـــىبـــدون الحاجـــة 

 یصــبح العــالم حیــثباســتخدام الخــدمات التــي یقــدمها النظــام فــي الهــاتف المحمــول 

  .ارة عن قریة صغیرةعب فیها

)Lai ,et.al, 2013, 1(  یـات كبیـرة فـي تسـهیل التعلـیم علـى المسـتوى الشخصـي والمجتمعـيكانتعلیم له أم ،

وتولیــد ، التفكیــر االبــداعي، االبتكــارحیــث وتطــویر قابلیــة المتعلمــین المتنامیــة مــن 

  . المعرفة

(Mtebe & Raisamo, 
2014, 2) 

 دمنصـــة تعاونیـــة تفاعلیـــة الـــذي یمتـــاز بالمرونـــة ویعـــ بوصـــفهبثـــق حـــدیثًا أنمفهـــوم 

طریقة جدیدة في تسـلیم التعلـیم بـدون وجـود تعقیـدات مـن تنصـیب اتصـاالت البنـى 

  .التحتیة

(Wains &Mahaood, 
2015, 2)  

فـي ي منها التعلـیم االلكترونـي مـن نقـص ناغیر للحالة التي یعتیعد التعلیم المتنقل 

اذ ، لمتعلمــینفــي الــدول النامیــة وقابلیــة حركــة ا وخاصــة لألنترنیــتالبنیــة التحتیــة 

بدون وجـود  زمانو  كانم أيفي التعلیم المتنقل من التعلم في یستطیع المتعلمین 

  .اسالك الشبكة أواسالك اتصال دائمة لإلیثرنت 

(Yusof, et.al, 2015, 1) تسـتخدم أن أیضـا ویمكـن تعلیمیة، أداة لیكون ضخمة امكانات التعلیم الذي یمتلك 

 مــن المتنقــل الــتعلم تطبیــق األدوات مــن العدیــد وضــعت وقــد بعــد، عــن میالتعلــ بیئــة

  .مالمتعل طلب تلبیة أجل

(Gloria&Oluwadara  
2016, 2) 

تسلیم العملیة التعلیمیة بواسطة الهاتف النقال، تعلیم غیر رسمي السكي الكتروني 

  .ال یخصع للقیود المكانیة والزمانیة والفئات العمریة

  .المصادر الواردة فیهمن اعداد الباحث باالعتماد على : المصدر
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هناك  أن، )3(للتعلیم المتنقل في الجدول  ما تم عرضه من مفاهیمیالحظ الباحث من خالل    

  :بالنقاط االتیة جمیعهاشترك ت، M-Learningمداخل عدة للتعلیم المتنقل 

 .یتمحور حول المتعلم -1

 .یجري اثناء التنقل -2

 .المتنقلة التي تتمیز بسهولة حملها والتنقل بها جهزةیجري باستخدام عدد متنوع من األ -3

 :(6)تطورت عملیة التعلیم وذلك من خالل مراحل عدة یمثلها الشكل  -4

  

  

  

  

  

 
 

  التعلیم مراحل تطور) 6( الشكل

                                                                                         من اعداد الباحث: المصدر

  :یحاول الباحث بعد االطالع على هذه المفاهیم صیاغة التعریف االجرائي اَالتيو 

یقوم اساسًا على استخدام األجهزة المحمولة في التعلیم في اي زمان الكتروني  يتعلیمنظام 

اي التحول من بیئة التعلیم التقلیدیة الى بیئة تفاعلیة ، التقلیدیةومكان وخارج الفصول الدراسیة 

       . تشاركیة یتم التحكم بها عن بعد من خالل توظیف تقانات الهاتف النقال والشبكات الالسلكیة

  :بشكل عام المتنقل تعلیملعدة ل ماطأنهناك  إلى) Frescha, et.al, 2004,45(ویشیر 

هــو التعلــیم المســتند علــى المعلــم الــذي  :)(Presentational Learningالتعلــیم العرضــي  -1

 مــع بعضــهم الــبعضیتصــلوا  أنیســتطیعون ولكــن المتعلمــین ال ،یقــوم بتقــدیم المعلومــات للمتعلمــین

 .التعلیم بالجزئيب النوع من التعلیم ویسمى هذا

ویســــمى هــــذا التعلــــیم : )Initiate Learning-Instructor( التعلـــیم المســــتند علــــى معلــــم -2

یســــتطیع و  ،والمــــواد التعلیمیــــةالمتعلمــــین بالمعلومــــات یتشــــارك جمیــــع  إذ ،لتعلیم المخــــتلط ایضــــاً بــــا

 .خالل العملیة التعلیمیة یتفاعلوا ویتصلوا مع بعضهم البعض أن من لمتعلمینا

المعلم دور  ،2.0هو التعلیم الذي یستخدم ویب): Collaborative Learning(التعلیم التعاوني  -3

المناقشة المحادثة و ب القیام منیتمكنون جمیع األعضاء  ،تشاركي ،تفاعلي ،تعاوني ،هنا تكیفي

 ویسمى هذا التعلیم بالتعلیم المتنقل الكاملعضو حتى مع المعلم  أيمع  سؤال أيوطرح 

  .ماط التعلیم المتنقلأن) 8(الشكل یوضح و 

 

 

التعلیم المتنقل                  التعلیم االلكتروني                   التعلیم عن بعد                      

  الصناعیة بعد الثورة  ة            الثورة االلكترونی بعد الثورة الالسلكیة            بعد

  

 بیئة التعلیم السلكیة  بیئة التعلیم الالسلكیة 



Source: Zare, Saeed, 2010,
Doctor of Philosophy, Department
Bremen, P.42.  

 أنوجــد ، لتعلــیم المتنقــلســیاقي ل

والشــكل  ،علــى تولیــد المعلومــات

ونتیجـة ، فـي التعلـیم المتنقـل جهـزة

التفاعــل المعلومــات مفیــدة وتعتمــد علــى التعقیــد الموجــود فــي 

  عمل سیاقي للتعلیم المتنقل

Source: Ally, Mohamed, 2009, 

Education and Training, 

  

 

 

  التعلیم الجزئي

 التعلیم الكامل
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  التعلیم المتنقل ماطنا) 7(الشكل   
, 2010, Intelligent Mobile Learning Interaction System (IMLIS), 

Department of Mathematics and Informatics

 (Ally, 2009,  ســیاقي لعمــل  إطــارنمــوذج بتصــمیم

علــى تولیــد المعلومــات ایضــاً  وبطریقــة أخــرى یعملــون ،المتعلمــین یســتهلكون المعلومــات

جهـزةواألالتعلیمیـة واالجتماعیـة  السـمةالذي یوضح التقاطع بـین 

المعلومــات مفیــدة وتعتمــد علــى التعقیــد الموجــود فــي صــبح التفــاعالت بــین هــذه الســمات ت

 .ونوع التفاعل مع المستخدم

عمل سیاقي للتعلیم المتنقل إطارنموذج  )8(الشكل 

2009, Mobile Learning Transforming the Delivery of 

 AU Press, Athabasca University, Canada, P.42

  

  التعلیم المختلط

  مجموعة

تفاعل: 

  تغذیة عكســــــیة:       

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
System (IMLIS), 

Mathematics and Informatics, University of 

Ally, 2009, 27)( قــامو      

المتعلمــین یســتهلكون المعلومــات

الذي یوضح التقاطع بـین ) 8(

التفــاعالت بــین هــذه الســمات ت

ونوع التفاعل مع المستخدم

  

  

  

  

  

  

  

  

Mobile Learning Transforming the Delivery of 

P.42. 

T : معلم  

L  :متعلم  

M :عضو  

G :مجموعة

تفاعل:               
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ـــیم اهوقـــد تـــأثر التعلـــیم المتنقـــل      والنظریـــة  ،ســـلوكیةالنظریـــة ال: اهـــمبالعدیـــد مـــن نظریـــات التعل

 & Keskin) والــتعلم مــدى الحیــاة، الثقافیــةوالنظریــة االجتماعیــة  ،والنظریــة البنائیــة ،المعرفیــة

Metcalf, 2011, 7)  یوضح كیف تأثر التعلیم المتنقل بهذه النظریات) 5(والجدول.  

یتــــوفر لــــدى مســــتخدمیه القابلیــــة  أنولكــــي یحقــــق التعلــــیم المتنقــــل فاعلیــــة فــــي التعلــــیم یجــــب     

، ومنها نموذج، تقانةالوقد وُجد عدد كبیر وواسع من النماذج التي تدرس القابلیة نحو . الستخدامه

 TAM (Technology Acceptance Model)  سدیفــی"الــذي قدمــه " (Davis)  والــذي

لمعلومـات ا تقانـةاستفاد منه عدد كبیـر مـن البـاحثین فـي دراسـاتهم حـول اختبـار القابلیـة السـتخدام 

 ,Klein& Carr) (Hsu& Chiu, 2004) (Heo& Han, 2003):وكیفیـة االسـتفادة منهـا

2002) (Shih, 2004, 5)(Venkatech& Davis,2000) یبحـث نمـوذج إذ TAM : سـهولة

واالســـتخدام الحقیقـــي للنظـــام  ،واالهتمـــام الســـلوكي ،واالتجـــاه نحوهـــا ،والفائـــدة المدركـــة ،االســـتخدام

(Davis,1989).  

ظمــة أننموذجــًا َاخــر لقیــاس القابلیــة نحــو  (Liaw& Huang,2010,6)كــل مــن كمــا قــدم      

 ،المحمولـــة جهـــزةتشـــغیل األاالتجـــاه نحـــو مهـــارات : (لتعلـــیم المتنقـــل تتضـــمن بعـــدین رئیســـین همـــاا

 ،ســــیاق التعلــــیم ،الــــتحكم فـــي التعلــــیم( ناتضــــمن البعــــد إذ) ظمــــة التعلــــیم المتنقـــلأنواالتجـــاه نحــــو 

  .نظریات التعلیم المتنقلاالتي ) 5(یوضح الجدول و  ).والتواصل

  نظریات التعلیم المتنقل) 5(الجدول 

  مثال في التعلیم المتنقل  المؤشر  المفهوم  النظریة

  النظریة السلوكیة

Behaviorist  
Learning 

یحــدث التعلــیم عنــدما یجــد المــتعلم 

  .هناك حاجة ملحة للتعلم أن

(simith&Ragan,2005) 

تـــــــوى حتقــــــدیم المعلومــــــات والم

 ،التعلیمــي علــى شــكل تــدریبات

وتــدریب  ،واالختبــارات القصــیرة

  .لمینعالمت

 ،تطبیقــــــــــــــــــــــات خدمــــــــــــــــــــــة

MMS،SMS 

  النظریة االدراكیة

Cognitivist  
Learning 

 أوالتعلــــــیم هــــــو عملیــــــة اكتســــــاب 

االدراكیــــة  للتراكیــــبأعــــادة تنظــــیم 

ـــــــــــات خـــــــــــزن  مـــــــــــن خـــــــــــالل عملی

 ألنسـانواسترجاع المعلومات فـي ا

.  

(Good & Brophy,1990) 

ـــــــــوى یـــــــــتم ال معلومـــــــــات والمحت

ــــي  ــــت الحقیق ــــي الوق تســــلمیها ف

باســتخدام  ،فــي التعلــیم المتنقــل

رمــز (التعلــیم المتعــدد الوســائط 

نظریـة الحمـل االدراكـي  ،ثنائي

التســــــــــــــــــــــجیل  ،الصــــــــــــــــــــــورة: )

 ،النصـــوص ،فیـــدیو ،الصـــوتي

  .افالم صور متحركة

خدمـــــة الرســـــائل القصـــــیرة 

(SMS) ،  خدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الوســــــــــــــــــــائط المتعــــــــــــــــــــددة 

(MMS)،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد البری

التلفـاز  ،البث ،االلكتروني

 .االذاعي

  النظریة المعرفیة

Knowledge 
theory 

عــادة تنظــیم التعلــیم هــو اكتســاب وا

الخـــــــرائط المعرفیـــــــة التـــــــي تمكـــــــن 

مـن اسـتقبال المعلومـات المتعلمین 

تقدیم المعلومات والمحتوى فـي 

التعلــــــیم المتنقــــــل علــــــى شــــــكل 

وســــــــــــائط تعلیمیــــــــــــة متعـــــــــــــددة 

 :مثــــــــل تطبیقــــــــات خدمــــــــة

SMS, MMS Email, 
mobile TV 
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  مثال في التعلیم المتنقل  المؤشر  المفهوم  النظریة

وتخزینهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

(Good&Brophy,1990) 

  

 ،وصـــــــورة ،صـــــــوت: تتضـــــــمن

ــــــدیو ورســــــوم  ،ونصــــــوص ،وفی

  متحركة

  النظریة النشیطة

Activity 
theory  

النظریــة النشــیطة التــي تتكــون مــن 

المهمـة  ،المتعلمـون: ثالث ركائز 

الســلوك یقــع  ،النشــاط واالدوات أو

بــین الســیاق االجتمــاعي الــذي لـــه 

 َانیةاألنســتـأثیر علـى النشـاطات ا

Vygotsky1987).(  

 

 فــــرادالتــــي یفعلهــــا األ شــــطةناأل

تعتمــد تمــاعي فــي الســیاق االج

مشــاركة  ،علــى التعلــیم المتنقــل

الســــــــــــــیاق  شــــــــــــــطةأن ،فعالــــــــــــــة

  .االجتماعي

العــاب ، تخابــاتنا، دعــوة 

وســــــائط ، النقــــــال هــــــاتفال

).متعددة صور فیدیو  

  

النظریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

–االجتماعیـــــــــــــــــــــــة 

  الثقافیة

Socio-cultural 
Theory 

یحدث التعلیم من خالل العالقـات 

التفاعــــــل مــــــع البیئــــــة (الشخصــــــیة 

من داخل الفرد نفسـه  )االجتماعیة

  )استیعاب(

(Vygotski,1989) 

ـــــیم المتنقـــــل یعتمـــــد علـــــى  التعل

الســــیاق االجتمــــاعي والتشــــارك 

 ،خبــراء المحمــول: االجتمــاعي

ـــــــــــــــــــــــة  ،المجتمعـــــــــــــــــــــــات المهنی

ورشـــات  ،مجتمعـــات الممارســـة

  .االتصاالت المحمولة ،عمل

نظـــــــــــــــــــــام دعـــــــــــــــــــــم االداء 

ظمــــــــــــــة نواأل ،المحمــــــــــــــول

منتــــــــــــدیات  ،االفتراضــــــــــــیة

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــد  ،الكترونی بری

وأدوات  ،االلكترونــــــــــــــــــــــــــــي

  .التفاعلیة 2الویب 

  التعلیم الحدثي

Situated   
Learning   

التعلـــــــــیم لـــــــــیس مجـــــــــرد اكتســـــــــاب 

ولكــــن ، فــــرادالمعرفــــة مــــن قبــــل األ

ـــــدًال مـــــن ذلـــــك یجـــــب  یكـــــون  أنب

 هناك عملیة المشاركة االجتماعیة

)Brown, et. al, 1989(  

الســیاق االجتمــاعي والمشــاركة 

علـى التعلـیم االجتماعیة تعتمد 

تشـــــــــاركیة  شـــــــــطةأن ،المتنقـــــــــل

 ،تعاونیـــــــة اجتماعیـــــــة تفاعلیـــــــة

التعلــــیم فــــي  ،المراقبــــة الحدثیــــة

  .موقع الحدث

الثقافـة  ،تعلم علم الطبیعـة

الخبـــــــــــــــــــــــراء  ،الطبیـــــــــــــــــــــــة

باســـــــــتخدام  ،االفتراضـــــــــین

ـــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــــذكاء  تقان ال

نظـــام دعـــم  ،االصـــطناعي

  .األداء المتنقل

  

  االرتباطیة 

Connectivism  

ــــــــــیم هــــــــــو  ــــــــــة اتصــــــــــال التعل عملی

 أو ،متخصصـــــــة بـــــــین الطرفیـــــــات

 ,Siemens .مصادر المعلومـات

2004).(  

تنویــع مصــادر المعلومــات فــي 

ـــیم  ،التعلـــیم المتنقـــل  بیئـــة التعل

 إدارة شـــــــــــــــــــطةأن ،المســــــــــــــــــتمر

  .اتخاذ القرارات ،المعرفة

  

ــــــــــــة  الشــــــــــــبكات االجتماعی

)Blogs ، 

Wikipedia, 

Twitter ،  

YouTube(، البــــــــــــــــــــث، 

منصـــــــــــــــــــة  ،المـــــــــــــــــــدونات

  .المناقشات

Source: Keskin & Metcalf, 2011, The  Current  Perspectives  Theories And Practices  
Of Mobile Learning, The Turkish Online Journal of Educational Technology 
(TOJET),Vol.10, No.2, P.7. 
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خصائص التعلیم المتنقل: سادساً   

  :مجموعة من الخصائص وهي )14 ،2012سلیم،(ویذكر    

 ،كانلملوحدود  زماندون قیود لل نقطة ثابتة، أيعن  م بعیداً ینقل عملیة التعل أي :التنقل -1

  .كانمو  زمان أيوالفصول الدراسیة، وللمتعلم حریة التنقل في  الجدرانو 

سوار أطاء المزید من الحریة لعملیة التعلم كي تتم داخل وخارج عا :والدینامیكیة الحریة -2

  .المؤسسات التعلیمیة

طراف أواحترام رغبته وقدراته في التفاعل مع  بمعنى اعطاء المتعلم الحریة الكافیة، :التكیف -3

  .مام شاشات الحواسیبأوقات معینة أدون الحاجة للجلوس في اماكن محددة و  المجتمع التعلیمي،

فسهم، وبینهم وبین معلمیهم أنالمشاركة والتعاون بین الطلبة  أتحقیق مبد أي: التفاعل والتشارك -4

  .بغض النظر عن التباعد الجغرافي

  . كانوم زمان أيم في یبمعنى حدوث عملیة التعل: تاحةإلا -5

  .التعلیمیة لخفة وزنها وصغر حجمها جهزةباألسهولة عملیة التنقل  -6

  :باالتيلتعلیم المتنقل یة لساسألالخصائص ا )Abu Al-Aish, 2014, 28(ویدرج   

 .التي تتیح التنقل جهزةألمن خالل ا: التنقل -1

 .یتفاعل كل من الطالب والتدریسي والمادة المقررة مع بعضهم إذ: التفاعل االجتماعي -2

  .البیئة والوقتة عن الموقع و یحقیق بیاناتالهاتف النقال المتعلمین ب أجهزةتزود : حساسیة السیاق -3

مع بعضهم البعض والعمل  الطلبةیتصل جمیع  أنالموبایل یمكن  أجهزةمن خالل : االرتباطیة -4

 .شاء شبكة مشتركة یتفاعل بیها الجمیعأنعلى 

 .الشخصي المستوىیتعلمون على  أنالموبایل تسمح للمتعلمین  أجهزة: التفرد -5

  :بالنقاط االتیة اهم خصائص التعلیم المتنقل (Zare, 2010, 52)ویذكر     

یة التعلیم لنقل یشجع المتعلمین على بناء وایجاد حلولهم الخاصة اثناء عممتالتعلیم ال: البنائیة -1

 .وبناء اتصاالت مباشرة مع السیاقات الحقیقیة 

العكسیة على التغذیة تعلمین من الحصول على السیاقیة و ن التعلیم المتنقل الممكّ ی: السلوكیة -2

 .الفوریة التي تعمل على ادامة التعلیم المستمر

المحمولة الالسلكیة یستطیع المتعلمین بناء  جهزةالنقالة واأل تقانةالمن خالل : التعلیم الشخصي -3

 .منهجیة الخوارزمیات الشخصیة في التعلیم المتنقل

، لتكیفیة في تطبیقات التعلیمالنقالة والخوارزمیات ا جهزةعدة من األ واعأنهناك : التعلیم التكییفي -4

 .التعلیم المتنقل بسهولة دعم التعلیم التكیفيیستطیع 

یمكن للمتعلمین االتصال  إذ ،النقالة سمات االتصاالت االجتماعیة تقانةالتدعم : التعلیم التعاوني -5

 . ثناء عملیة التعلیم من خالل بروتوكوالت مختلفةأمع بعضهم البعض 



29 
 

ذات حجم كبیر التي یحتاجها  بیاناتتخزن  أنالنقالة تستطیع  جهزةاأل: رسميالالتعلیم غیر  -6

 .شطتهم الیومیةأنفي  فرادألا

تتضمن  إذ، بیئة أيیتعلمون مباشرة في  أنالمتعلمون یمكن ): كانم أيفي (الحدثي التعلیم  -7

 .وغیرها مستشفیات، متحف ،البیئات مواقع عمل

یدعم بسهولة التعلیم في الوقت الحقیقي وفي  أنالتعلیم المتنقل یمكن : م في الوقت الحقیقيیالتعل -8

خبار في المواقع المختلفة ألالمصادر مثل ا إلىیسمح للمتعلمین الدخول  إذ ،زماني أوقت و  أي

 .على مدار الساعة

  :تیةلمتنقل بالنقاط االالتعلیم اخصائص  إلى (Mohamed& Cronje, 2011, 21)یشیرو   

 الجدرانخارج  كانم أيیمكن استقبال التعلم في  إذ: التنقل. 

 وحاجاتهم فرادیتالءم مع قدرات األ أنیجب  أي: التكییف. 

 زمانو  كانم أيفي : اإلتاحة. 
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  المبحث الثاني

   ضمن بیئة التعلیم العالي  لتعلیم المتنقلبیئة ا

  مكونات التعلیم المتنقل: اوالً 

والهواتف الخلویة، بل یجب  جهزةألم المتنقل ال تقتصر على استخدام ایتصمیم بیئة التعل أن     

 جهزةألمع الوسائل وا تقانةالتكون منظومة دینامیكیة ومفتوحة، تتكامل فیها البرمجیات و  أن

سس مقبولة، ومعاییر منطقیة أ باستخدامها واعادة استخدامها علىیسمح  إذ دوات التطویر،أو 

  ).Desmond, 2010, 19(  من اجل زیادة مرونة وفاعلیة التعلیم عن بعد وموضوعیة،

  :لذلك فهي تتكون من  

وتشمل خدمات المعلمین والمتعلمین وهي خدمات المعلومات والمكتبة  :خدمات تطبیقیة -1

  .وغیرها والبطاقات وترجمة اللغات

یمكن  بحیث وتطبیقاته وباطار تنسیقيبین كل من المحتوى  التكامل من خالل خدمات الویب -2

  .منةاَ  إدارةبوالصوت والصورة والرسوم والملفات وتوزیع المحتوى  بیاناتنقل ال

الالسلكیة  جهزةألباستخدام ا االنترنیتوتستخدم لتوصیل المحتوى العلمي عبر : خدمات التوصیل -2

 ز المساعد الرقميوجهاالشخصي الالسلكي  لحاسوبكالهاتف الخلوي والبرید االلكتروني وا

  .الشخصي

  .والتفاعل بینهما اإلداریینوهي خدمات المعلمین والمتعلمین و  :فرادخدمات األ  -4

ینخرط فیها للتعلم  أنم المتنقل هي بمثابة الموقف التعلیمي، یمكن للمتعلم یبیئة التعل دوتع       

، كانوم زمانالتعلم منتشر هنا وهناك، وموجود في كل  أنوالتعلم المتنقل یعني  متى شاء،

وتتكون بیئة التعلم المنتشر من  التعلم المحمول، أجهزةلیه بسهولة باستخدام إویمكن الوصول 

فضاء منتشر، یتفاعل معه معا السلكیا، في  متصلةو مولة متنوعة مح أجهزةو  ات تعلیمیة،ناكی

  :)8 ،2010،الدهشان( باالتيات ناتحدید هذه الكیویمكن ، المتعلم

 اإللكترونیةقراءة الكتب  جهازو اتف المحمول الجیب واله حاسوبالمحمول و حاسوب ال 

  .والمساعدات الرقمیة

 السلكیة وتشمل البلوتوث والواي فاي تقانة.  

 وتستخدم في الكشف عن حضور الطلب تالمتحسسا. 

 مصادر  إدارةبیقوم الخادم  إذ، بیاناتالتعلم، وقاعدة  ئة التعلم المتنقل، واستراتیجیاتخادم بی

ن طریق التفاعل والتغذیة ع بمساعدة وتعزیز فهم الطالب تاالستراتیجیاالشبكة، بینما تقوم 

ما قاعدة أ، مات الالزمة لهموتقدیم المعلو  ة على االسئلة والمناقشاتوتحلیل اجابات الطلب الراجعة

  .والمستخدمین والتفاعالت التي تحدث بینهم جهزةحول األ بیاناتفتقوم بتخزین كل ال بیاناتال
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عناصـر بال تتمثـل یة لنظـام التعلـیم المتنقـلساسالعناصر األ أن (Leunge, 2003, 1)ویشیر     

  :اَالتیة َانیةالتق

 .تطبیقات التعلیم المتنقل -1

 ).لوحیة أجهزة،الذكیة الهواتف ، ة الشخصیةیالمساعدات الرقم( المتنقلة جهزةالبنیة التحتیة لأل -2

 .البنیة التحیة للشبكات الالسلكیة -3

 .النظام المحمول -4

على االقل من ثالث مكونات  نظام التعلیم المتنقل یتكون أنوجد  (Pocatilu,2010,1)ووفقا لــ 

  :وهي

 .التعلیم المتنقل أجهزة -1

 .برمجیات التعلیم المتنقل -2

 .محتوى التعلیم المتنقل -3

مكونات التعلیم المتنقل هي عبارة عن خدمات  أن إلى (Boticki, et.al., 2009,4)ویشیر     

  :موجهة وموزعة ومن اهم هذه الخدمات

 .سیاق المعلومات ونشر االحداث لمستخدمي الهاتف النقال دارةتستخدم إل: الخدمات الرئیسة  -1

المتنقلین بعدة خدمات منهـا ضـبط تهیئـة الجهـاز وتسـجیل  الطلبةیستخدم لتزوید : خدمات النظام  -2

 .عملیة التعلیم أثناءدعم للمتعلم  أيالنظام وتقدیم  إلىدخول المتعلمین 

الوحدات التطبیقیة والمتعلمین  إلىهي عبارة عن خدمات متخصصة تزود : وحدة الخدمات -3

  .المتنقلین

  :تيباالمكونات التعلیم المتنقل  إلى) (El-Hussein &Cronje,2010,8بینما یشیر     

أدى  تقانــاتالنقالــة والتســارع فــي اكتشــاف ال تقانـةالالتطــور الحاصــل فــي  نإ :تقانــةقابلیـة التنقــل لل  -1

اللوحیـة والهواتـف الذكیـة والمسـاعدات الرقمیـة الشخصـیة  جهزةجدیـدة تتمثـل بـاأل أجهـزةظهـور  إلى

الهواتـف  أجهـزة أنفضـًال عـن معالجتهـا وقابلیـة خزنهـا الكبیـرة،  التي تتمیز بحجمهـا الصـغیر وقـوة

المـتعلم فـي  إلىمي من المعلم یوتسلیم المحتوى التعل االنترنیتبالخلویة لها القابلیة على االتصال 

   .الوقت الحقیقي

الحاسوب الشخصي غالبا ما  أجهزةفي التعلیم االلكتروني الذي تتوسطه : قابلیة التنقل للمتعلمین  -2

عبـر االسـالك والـذي یعنـي  االنترنیـتبیتصـل الحاسـوب  إذ، نیةاكوالم نیةازمالتكون مقید بالحدود 

المحمولـة  غیـرتكـون الحواسـیب الشخصـیة  إذ، والوقـت المحـدد كـانیتم فـي الم أنالعمل یجب  أن

لتعلـیم فــي الجلـوس فــي لولـذلك یكـون المتعلمــین مضـطرین  التنقــلصـعوبة فضــًال عـن ثقیلـة الـوزن 

 أنلتعلــیم المتنقــل یمكــن ابینمــا ، بالملـل فــي الموقــع الجغرافــي المـادي الطلبــةیشــعر  إذمعــین  كـانم

یبقـى المتعلمـین منخـرطین فـي  إذ، وقابلیـة الوصـول ،ویمتاز بالمرونة، كانوقت وم أيیحدث في 
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.تحســـــین مســـــتوى التعلـــــیم بكفـــــاءة وفاعلیـــــة إلـــــىؤدي التعلـــــیم المتنقـــــل باســـــتمرار ممـــــا یـــــ شـــــطةأن

ة التعلـیم الفروقـات الرئیسـة بـین بیئـ إلـى (Sharma& Kitchens, 2004, 10)ویشـیر  

  .)6(جدول الفي االلكتروني والمتنقل 

  بین بیئة التعلیم االلكتروني والمتنقل المقارنة )6(جدول ال

  بیئة التعلیم المتنقل  االلكترونيبیئة التعلیم 

 إلىیستند على التعلیم غیر المتزامن الذي یؤدي 

  احیاناضیاع الوقت 

یكون هناك  إذغیر المتزامن یستند على التعلیم المتزامن و 

  تفاعل حقیقي بین اطراف العملیة التعلیمیة

  )مخصص( حسب الطلب  موحد/ قیاسي 

  التحسین المستمر للمحتوى التعلیمي أساسالمعیار على   سنویاً  الطلبةمعدل تخریج  أساسالمعیار على 

التي تستند على موقع  (real life) الحاالت الواقعیة   اذج تستند على التجاربالمحاكاة والنم

  التجارب

  تكلفة أقل، طباعة اقل، ورق أقل  احیاناً  تستند على الورق

Source: Sharma, S.K., & Kitchens, F.L., 2004, Web Services Architecture for M-
Learning, Electronic Journal on e-Learning, Vol.2, No.2, P. 203-216. 

التطــویر التفـاعلي العــالي لقاعـة الــدروس  إلـى (Liu, et.al, 2003, 2) فـي حـین اشــار      

القاعـات الدراسـیة  إلـىتقـدم المحتـوى التعلیمـي   الالسـلكیة المحمولـة جهـزةاأل أن حیـث مـن  الطلبة

كل طالب في القاعات الدراسیة ذات التفاعل العالي یمتلك جهـاز ، (living classroom)الحیة 

 ،)IR(البلوتـوث واالشـعة تحـت الحمـراء تقانـةمثل  تقاناتالهاتف خلوي یحتوي على مجموعة من 

حل اسئلة : التعلیمیة مثلتأدیة النشاطات و یستطیع المتعلم من المشاركة  تقاناتمن خالل هذه الو 

قــام كــل مـــن  لقــد ،للطلبــةالتقییمـــات الشخصــیة  وا ،ةیــعاجمال أوالمنافســة الفردیــة ، خــارج المقــرر

(Ko & Liu, 2001,11) الالســـلكیة تقانـــاتبتصـــمیم قاعـــة صـــفیة لتعزیـــز الWireless 

Technology Enhanced Classroom )WiTEC( تمتـاز هـذه القاعـة الدراسـیة بتفاعـل  إذ

االشــعة  تقانــةوتــم اســتبدال ، ة مــن خــالل االتصــاالت الالســلكیةكبیــر بــین اطــراف العملیــة التعلیمیــ

یتمثـل بقصـر  رمن قصو  (IR) تقانة تعاني إذ (802.11b) نقاط وصول السلكیةتحت الحمراء بــ

موبایـل  أجهزةبهواتف خلویة مثل أیضا  تقانةالوتم استبدال هذه  ،فة بین الجهازین المتصلینالمسا

ــیم  وهــذه القاعــة ،شخصــیة للمتعلمــین تكــون مجهــزة  بلوحــة بیضــاء الكترونیــة ذكیــة للمعلمــین للتعل

التعلیمیــة  شــطةنتنفیــذ األالمعلــم یســتطیع و  ،التعلیمیــة شــطةناألعلــى والتنســیق  الرقابــةفضــًال عــن 

الهـاتف الخلــوي  أجهــزةاسـتخدام  اً ایضــ كــل طالـبویسـتطیع  ،بسـهولة بـدعم مــن اللوحـة االلكترونیــة

 االلكترونیة البیضاء اللوحةتكون و . التفاعل مع الزمالء االخرین والمعلمین أوللتعلیم بشكل فردي 

مـن قـراءة المقـررات التعلیمیـة  الطلبـة یسـتطیعو . متصلة بشكل مباشـر بحواسـیب القاعـات الدراسـیة

 خادمــانهنــاك و  .الهـاتف الخلــوي أجهــزة خــالل السـریعة مــن اتاالمتحانــالرقمیـة والتمرینــات وتأدیــة 



 interactive(خـــــــــادم القاعــــــــة الدراســــــــیة التفـــــــــاعلي 

 resource and class) القاعـة الدراسـیة والمـوارد 

التعلـیم والتـدریب فـي  شـطةأنیستخدم هـذین الخـادمین للمسـاعدة فـي 

بــادل الرســائل بــین تیق نســت خــادم القاعــة الدراســیة التفــاعلي هــو

ـــى القاعـــة الدراســـیة والمـــوارد  المـــوارد  إدارةعل

ویمكـن توضـیح معماریـة بیئـة التعلـیم 

  الالسلكیة

Source: Liu, et.al, 2003, Wirel
Learning, Journal of Computer Assisted Learning

    

، وأخـذت تطبیقاتهـا الصدارة بین العلوم المختلفة

تشـــــمل اغلـــــب  ،والهواتـــــف الخلویـــــة

هـــا تحقـــق نوذلـــك أل. فـــي المجتمـــع

مسـموعة  أوت مقـروء كانـمعلومـة سـواء 

ــــة فــــرادأداة نشــــطة لتنمیــــة قــــدرات األ  ،الذهنی

التعلـــیم  تقانـــةام ، تطـــور اســـتخد

 امتــداد یعــد، الــذي المنتشــر أو

  (Chou, el.al فوائد التعلیم
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خـــــــــادم القاعــــــــة الدراســــــــیة التفـــــــــاعلي  األول )WiTEC(ن فــــــــي قاعــــــــات 

classroom server(  القاعـة الدراسـیة والمـوارد  إدارة خـادم الثـانيو

management sever)، یستخدم هـذین الخـادمین للمسـاعدة فـي  إذ

WiTEC(  خــادم القاعــة الدراســیة التفــاعلي هــووتتمثــل وظیفــة

ـــة المتنوعـــة القاعـــة الدراســـیة والمـــوارد  إدارةبینمـــا یعمـــل خـــادم . الخلوی

ویمكـن توضـیح معماریـة بیئـة التعلـیم  الجلسات الدراسـیة إدارةفي والمحافظة على التزامن الموجود 

  .االتي) 9

الالسلكیة تقاناتلقاعة صفیة لتعزیز الیوضح تصمیم بیئة 

  معماریة بیئة التعلیم المتنقل) 9(الشكل 

Wireless and Mobile Technologies to Enhance 
Journal of Computer Assisted Learning, Vol.19, No1, P3.  

  فوائد التعلیم المتنقل

الصدارة بین العلوم المختلفة كاناالتصاالت تحتل م تقانةلقد أصبحت 

والهواتـــــف الخلویـــــة االنترنیـــــتیاتـــــه و المتمثلـــــة فـــــي اســـــتخدام الحاســـــوب وبرمج

فـــي المجتمـــع والمؤسســـات فـــرادالنشـــاطات والمجـــاالت التـــي یمارســـها األ

معلومـة سـواء  أي إلـىالوصـول  نیةاكتوسع إم: وظیفتین هامتین هما

ــــى  أداة نشــــطة لتنمیــــة قــــدرات األ أوتصــــبح وســــیلة  أن، وقــــدرتها عل

، تطـــور اســـتخدفـــي مجـــاالت التعلـــیم عامـــةو  ،واالدائیـــة واالتجاهیـــة

أوالجــوال  أومنهــا الــتعلم المتنقــل  ،االلكترونــي، وأخــذ عــدة منــاحي

  

el.al, 2012, 3) (Corbel &Valdes, 2009) ولقد اورد كل من

  :المتنقل الرئیسة بالنقاط االتیة

 

ن فــــــــي قاعــــــــات رئیســــــــا

classroom server

management sever)

WiTEC(قاعــات

ـــة المتنوعـــة جهـــزةاأل الخلوی

والمحافظة على التزامن الموجود 

9(المتنقل بالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

یوضح تصمیم بیئة ) 6(لشكل ا

nhance Teaching and 
 

فوائد التعلیم المتنقل: ثانیاً 

لقد أصبحت     

المتمثلـــــة فـــــي اســـــتخدام الحاســـــوب وبرمج

النشـــاطات والمجـــاالت التـــي یمارســـها األ

وظیفتین هامتین هما

ــــى مكتوبــــة أو ، وقــــدرتها عل

واالدائیـــة واالتجاهیـــة ،والمعرفیـــة

االلكترونــي، وأخــذ عــدة منــاحي

  .م عن بعدیلتعلا

ولقد اورد كل من   

المتنقل الرئیسة بالنقاط االتیة
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خــــراط فـــي تجــــارب التعلــــیم نیســــتخدم التعلـــیم المتنقــــل لتشـــجیع المتعلمــــین علـــى األ أنیمكـــن  -2

 .التعاونیة

العملیـــــة  إدارةفـــــي ) البیروقراطیـــــة( وابعـــــض الرســـــمیات  إزالـــــةتنقـــــل مـــــن یســـــاعد التعلـــــیم الم -3
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 .زیادة احترام الذات إلى یساعد التعلیم المتنقل المتعلمین -5
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  :الفوائد التربویة للتعلیم المتنقل إلى (Koper& Specht, 2011, 48)في حین یشیر    

 .ن التعلیم المتنقل من مشاركة المحتوى والمعرفةكّ یم -1

 .ین المتعلمینة العصف الذهني بیتسهیل المناقشات وعمل  -2

 .زیادة االدراك االجتماعي -3

فوائـد التعلـیم  (Sarrab& Aldabbas, 2012, 4) و(Melhuish, 2010, 4)  ویوضـح     

  :باَالتي المتنقل

 .وقت أيالمحتوى في  إلىالوصول  -1

 .كانم أيالمحتوى في  إلىالوصول  -2

 .یدعم التعلیم عن بعد -3
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35 
 

  متطلبات تطبیق التعلیم المتنقل في المؤسسات التعلیمیة: ثالثاً 

مـــرتبطین بمواقـــع المؤسســـات التعلیمیـــة تجعـــل المتعلمــین غیـــر  فــيان تطبیــق التعلـــیم المتنقـــل     

 أو ،فــي المكتبــة المحلیــة أو ،فــي العمــل أو ،یســتطیع المتعلمــین مــن الدراســة فــي المنــزل إذ، معینــة

قــادرین علــى الدراســة  المتعلمــین یكونون وســ. الكلیــات والجامعــاتفضــًال عــن  ،فــي مراكــز التســوق

  (Sharples, 2005, 1).  ة للبث والوصول عبر الخط المفتوحالمتعدد تقاناتالمن خالل 

التمعن في طبیعة التعلیم المتنقل وتطبیقه بصورة صحیحة في عملیات التـدریب  من خاللو       

 2010،الدهشـــان: (ا مــا یلــيهــمــن اهم یةساســاأل المتطلبــاتوالتعلــیم یتطلــب تــوافر مجموعــة مــن 

،12  (  

الشـــبكات الالســـلكیة وخـــدمات االتصـــال ، الالســـلكیة جهـــزةوتشـــمل تـــوفیر األ: ر البنیـــة التحتیـــةتـــواف -1

كما تتضمن ، شحن اضافیة أجهزةالالسلكیة كالطابعات والسماعات و  جهزةملحقات األ ،االنترنیتب

توفیر بـرامج التشـغیل وبـرامج التطبیقـات المالئمـة للمنـاهج ووضـع خطـة مـن الخبـراء لتأسـیس تلـك 

 .البنیة

التعلـــیم فـــي بیئـــة التعلـــیم  تقانـــاتبضـــرورة دمـــج  فـــرادالثقافـــة التنظیمیـــة للمـــتعلم وضـــرورة اقنـــاع األ  -2

 .المتنقل

من التعلیم  واعأنهناك ثالثة  أن إذ ،اختیار وتحدید نمط التعلیم المتنقل المناسب للموقف التعلیمي -3

یتطلـب  فـاألمر، التعلـیم المتنقـل المخـتلط والتعلـیم المتنقـل الكامـل، التعلـیم المتنقـل الجزئـي: المتنقل

ــیم المخــتلط الــذي یجمــع بــین مزایــا فهــل یــت، ضــرورة اختیــار النــوع المناســب م االعتمــاد علــى التعل

والذي یكون في الغالب داخل غرفة الصـف تحـت اشـراف المعلـم؟ ، التعلیم الصفي والتعلیم المتنقل

الالســـلكیة المتنقلـــة خـــارج المدرســـة  تقانـــاتلل الطلبـــةأم ســـنختار النـــوع الثالـــث مـــن خـــالل اســـتخدام 

مواقـع تتعلـق  إلـىالـدخول  أوالزمالء  إلىالتحدث  أوالدروس  إلىالدراسة لالستماع  أوقاتوخارج 

 .االنترنیتبالمحتوى الدراسي عبر 

مــع ، صــیغة تناســب التعلــیم المتنقــل إلــىتحویــل المــواد التعلیمیــة والتدریبــة الخاصــة  بالمؤسســات   -4

فــة كا ٕاجــراءو ، تضــمین المحتویــات العلمیــة وتغلیفیهــا بصــیغ وأشــكال تتناســب مــع الجهــاز والشــبكة

 .احدى المواد إلىللولوج  WAPتحضیر صفحة الواب عملیات التفاعل مع 

مـن خـالل ، من التعلیم العالي أوسواء من وزارة التربیة ، المیزانیات المناسبةتوفیر الدعم المالي و   -5

مـن قبــل الشــركات والمؤسســات  أو، المعلومــات تقانــةمــن وزارات اخـرى  كاالتصــاالت و  يدعـم مــال

 .وشركات أخرىMicrosoft العلمیة مثل شركة مایكروسوفت 

یتضــمن هــذا  أنعلــى ، المشــاركة فــي تفعیــل تطبیــق التعلــیم المتنقــل علــى تــدریب المــوارد البشــریة  -6

 .ةیالتدریب تعریف ادوار كل فرد  مشارك في الدورة التدریب

 .وضع أسس التعامل التجاري والمالي مع الشركة المشغلة للشبكة  -7
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تأخــذ بنظــر االعتبــار  أنیجــب  تطلبــاتهنــاك م أن إلــى (Altameem, 2011, 2)ویؤكــد     

  :لتنفیذ التعلیم المتنقل

  للطلبةمناسبة  تقانةالتكون هذه  أنیجب. 

 سهولة االستخدام والموثوقیة. 

 التنظیمیةل تكون بعیدة عن المشاك أن. 

 السرعة وبمعنى سرعة تطویر المحتوى التعلیمي. 

متطلبــات تطبیــق التعلــیم المتنقــل فــي الجامعــات  أن (Cochrane, 2010, 2)بینمــا یؤكــد       

  :تتضمن اَالتي والمؤسسات التعلیمیة

ـــة  إدارةومســـتوى الرضـــا حـــول  التقـــانيللمـــتعلم فهـــم المســـتوى  -1 ـــة مـــن خـــالل التغذی ـــة التعلیمی العملی

 .ألخ....مناقشات  ،طرح اسئلة، استبیان، دراسات مسحیةو ، لمجتمعات الممارسة العكسیة

خـالل الفصــل  الطلبــةجـزت مــن قبـل أنالتــي ) (Mobile Bloggingمسـتوى المـدونات المتنقلــة   -2

اداریـین فـي المدونـة  أوإذ من خالل هذه المدونة یمكـن حفـظ المقـاالت وٕاضـافة مشـرفین  ،الدراسي

للصفحة الخاصة لصاحب المدونة على الشبكة  (URL)االلكتروني  العنوان إلىاإلشارة  انیةكوٕام

 .العنكبوتیة

 .للمحاضر خالل الفصل الدراسي التقانيمستوى التكامل بین السیاق التربوي و  -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



37 
 

  المبحث الثالث

  المستخدمة في التعلیم المتنقل جهزةواأل تقاناتال    

Mobile Learning Technolgies & Devices 
  التي ُدمجت في العملیة التعلیمیة تقاناتال: اوالً 

یة التي أصبح ساسها وتطبیقاتها من األمور والمكونات األأنواعالتربویة بمختلف  تقاناتتعد ال    

ال یمكــن االســتغناء عنهــا فــي العملیــة التعلیمیــة بمختلــف مفاصــلها نتیجــة للتطــور العلمــي الكبیــر 

اإللمـام بهـا واسـتیعابها بدرجـة  األنسـانوازدیاد حجـم المعلومـات وتشـعبها لدرجـة أصـبح لـیس بقـدرة 

 أنومــن الممكــن  .المســاعدات أثنــاء عملیــة التعلــیم أوالمعینــات  ضوافیــة دون االعتمــاد علــى بعــ

التربویة للمعلم والمتعلم على حـد سـواء اذا أحسـن اسـتخدامها واسـتخدمت لألغـراض  تقاناتتوفره ال

تشــر اســتخدام الهــاتف أنونــة األخیــرة خــالل الوقــت المناســب لــذلك، وفــي االه و لــالمخصصــة مــن اج

أصـبح كـل مـواطن  إذفتة للنظـر مـن اجـل مواكبـة التقـدم والتطـور النقال في العراق بدرجة كبیرة وال

 جهــزةالحدیثــة مــن هــذه األ نــواعوهنالــك العدیــد مــن األ. واحــدًا علــى االقــل عراقــي یمتلــك هاتفــًا نقــاالً 

ویعـد الهـاتف  ج ممـا یجعلهـا متعـددة االسـتخدامات،والتي تحتوي على العدید من التطبیقات والبرام

الیــوم والــذي اســتطاع الــدخول فــي الحاصــلة فــي عــالم  التقانیــةالنقــال احــد منجــزات الثــورة العلمیــة و 

  .)3، 2013الحسناوي وصالح،(جوانب الحیاة جمیع 

علــى كافــة المجــاالت عامــة،  تقانــة المعلومــات واالتصــاالتالتطــور الكبیــر فــي  وقــد انعكــس      

ظهور  إلىالمدارس والجامعات ادى  طلبةشار المعرفة االلكترونیة بین انتومجال التعلیم خاصة، و 

علـى الحاسـوب فـي المقـام  المعتمـدتعلـیم ال في العقد الماضـي كـانف. من نظم التعلیم أشكال جدیدة

، وقـــد نـــتج عـــن ذلـــك ظهـــور واالنترنیـــتســـالیب التفاعـــل المختلفـــة مـــع الحاســـوب األول، وظهـــرت أ

یة تقـــدیم ساســـالتعلـــیم المتنقـــل مهمتهـــا األ إدارةظمـــة أنعملیـــة التعلـــیم اطلـــق علیهـــا  دارةبرمجیـــات إل

تحـــت ارشـــاد  زمــانو  كـــانم أيتعلیمـــي التفــاعلي للمتعلمـــین عبــر شـــبكات الســـلكیة فــي المحتــوى ال

  ).2 ،2014عبد المجید،( المعلم وتوجیهه

 أصـبحتالعصـر المتنقـل، الـذي  إلـىالـراهن ادخـل العـالم  التقـانيالتقدم العلمـي والتطـور  نإ      

وتحمـــل بالیـــد، وتوضـــع فـــي الجیـــب لصـــغر حجمهـــا، وبـــات  فـــرادتنتقـــل مـــع األ التقانـــةفیـــه وســـائل 

الهـــاتف المحمــول فـــي مقدمــة هـــذه الوســائل التـــي  ویــأتي ،كـــانوم زمــان أياســتخدامها میســرا فـــي 

تشـــار بـــین المتعلمـــین، كمـــا ناخـــرى بهـــذا األ تقَانیـــةمنظومـــة  أیـــةفلـــم تحـــظ  تشـــرت بشـــكل ســـریع،أن

المســـتوى االقتصـــادي  أوالجـــنس  أوالهـــاتف المحمـــول، بغـــض النظـــر عـــن العمـــر  تقانـــةحظیـــت 

 ،الشـــوبكي( عـــض الـــدول یفـــوق عـــدد األفـــراد فیهـــاعـــدد الهواتـــف المحمولـــة فـــي ب أنحتـــى  للمـــتعلم،

2005 ،9.(  



الــدول النامیــة والمتقدمــة علــى الســواء أن توظــف كــل مــا هــو جدیــد فــي 

میادین التربیة والتعلیم، من أجل تطویر أنظمتها، وتفعیل مـدخالتها للقیـام بـدورها الـوظیفي الملقـى 

فــي جامعــة تقانــة وقــد إجریــت دراســة مســحیة ومقــابالت شخصــیة 

والطلبة إذ تكونت عینة الدراسة 

األجهزة والتقانات لبیان مـا هـي األجهـزة المناسـبة التـي 

یمكن استخدامها فـي التعلـیم المتنقـل، إذ وجـد أن الهـاتف الخلـوي مفضـل لـدى جمیـع الطلبـة ویلیـه 

الحاســـوب المحمــــول، والهواتــــف الذكیــــة، واي بــــود، وأجهـــزة أخــــرى محمولــــة بالیــــد، واقــــالم المســــح 

 ,Osang(لرقمي الشخصي بالنسبة للطلبة المتعلمین  

یوضـــح األنـــواع المختلفـــة مـــن األجهـــزة التـــي یمتلكهـــا االكـــادیمیون 

  .والطلبة المتعلمین في جامعة تقانة المعومات واالتصاالت في الوالیات المحتدة االمریكیة

  المتعلمین الطلبةالتي یمتلكها االكادیمیون و 
Source: Osang, Francis Bukie., Ngole,
Challenges   of  Mobile  Lear
Open University Of Niger
Harare, Zimbabwe, P.8. 

)  14-10، 2006، ســالم(التــي تقــدمها الهواتــف النقالــة 

Short Message Service : هـي رسـالة مكتوبـة تكتـب
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الــدول النامیــة والمتقدمــة علــى الســواء أن توظــف كــل مــا هــو جدیــد فــي فــي بالحكومــات 

میادین التربیة والتعلیم، من أجل تطویر أنظمتها، وتفعیل مـدخالتها للقیـام بـدورها الـوظیفي الملقـى 

وقــد إجریــت دراســة مســحیة ومقــابالت شخصــیة . علیهــا خدمــة لألفــراد والمجتمــع

والطلبة إذ تكونت عینة الدراسة  ةأمریكا تم مع أعضاء الهیئة التدریسی المعلومات واالتصاالت في

األجهزة والتقانات لبیان مـا هـي األجهـزة المناسـبة التـي ب من الهتمین اً طالب 170و

یمكن استخدامها فـي التعلـیم المتنقـل، إذ وجـد أن الهـاتف الخلـوي مفضـل لـدى جمیـع الطلبـة ویلیـه 

الحاســـوب المحمــــول، والهواتــــف الذكیــــة، واي بــــود، وأجهـــزة أخــــرى محمولــــة بالیــــد، واقــــالم المســــح 

لرقمي الشخصي بالنسبة للطلبة المتعلمین  ، واخیرًا المساعد اMp3الضوئي، ومشغل 

یوضـــح األنـــواع المختلفـــة مـــن األجهـــزة التـــي یمتلكهـــا االكـــادیمیون ) 10(والشـــكل 

والطلبة المتعلمین في جامعة تقانة المعومات واالتصاالت في الوالیات المحتدة االمریكیة

  

التي یمتلكها االكادیمیون و  جهزةالمختلفة من األ نواعاأل )
Francis Bukie., Ngole, Jey.,& Tsuma, Clive., 2013, Prospects  and  

Challenges   of  Mobile  Learning Implemtation   In  Nigeria:  Case  Study  National  
Open University Of Nigeria  (NOUN), International Conference on ICT for Africa

التــي تقــدمها الهواتــف النقالــة  خــدماتعلــى ال یمكــن القــاء الضــوء 

2006 ،4-9:(  

Short Message Service  (SMS)خدمة الرسائل القصـیرة 

عن طریق لوحة أزرار الهاتف النقال وترسل عبر شبكاته، تسمح لمستخدمیه بتبادل رسائل نصـیة 

 

بالحكومــات  اممــا حــد 

میادین التربیة والتعلیم، من أجل تطویر أنظمتها، وتفعیل مـدخالتها للقیـام بـدورها الـوظیفي الملقـى 

علیهــا خدمــة لألفــراد والمجتمــع

المعلومات واالتصاالت في

و اً تدریسی 80من 

یمكن استخدامها فـي التعلـیم المتنقـل، إذ وجـد أن الهـاتف الخلـوي مفضـل لـدى جمیـع الطلبـة ویلیـه 

الحاســـوب المحمــــول، والهواتــــف الذكیــــة، واي بــــود، وأجهـــزة أخــــرى محمولــــة بالیــــد، واقــــالم المســــح 

الضوئي، ومشغل 

etal,2013,8 ( والشـــكل

والطلبة المتعلمین في جامعة تقانة المعومات واالتصاالت في الوالیات المحتدة االمریكیة

  

  

  

  

  

  

  

  

         

  

  

)10(الشكل 
Clive., 2013, Prospects  and  

:  Case  Study  National  
International Conference on ICT for Africa, 

یمكــن القــاء الضــوء و     

2006، الحمامي(

خدمة الرسائل القصـیرة   -1
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لیة، ووسـیلة سـهلة لالتصـال بشـخص خدمة الرسـائل القصـیرة اقتصـادیة، ومسـ كما تعدفیما بینهم، 

االبتكــارات لــدعم  خدمــة الرســائل القصــیرة واحــدة مــن أحــدث وتعــد .كــانم أيخــر علــى هاتفــه فــي آ

محـــدودة بعـــض الشـــيء بســـبب عـــدد حـــروف الرســـالة ال  هـــا تكـــونعملیتـــي التـــدریب والتعلـــیم، ولكن

  ).3، 2014،مهدي(حرفًا ) 160(یتجاوز 

خدمــة رســائل الوســائط :  Multi Media Service (MMS)  خدمــة الوســائط المتعــددة -2

ملفـــات الفیـــدیو  أوفـــات الصـــوتیة المل أوالمتعـــددة هـــي خدمـــة إرســـال واســـتقبال الرســـائل المصـــورة 

  .  (SMS)مما هو علیه في الرسائل القصیرة ئل النصیة وبمحتوى اكبراوكذلك الرس

هو معیار عالمي یتضمن : Wireless Application Protocol  (WAP)خدمة الواب   -3

صفات وقواعد اتصاالت محددة اتفقت علیهـا مجموعـة مـن الشـركات ویسـاعد المسـتخدمین فـي امو 

المحمولـــة مثـــل الهواتـــف النقالـــة والمســـاعدات  جهـــزةباســـتخدام األ الســـلكیاً  االنترنیـــت إلـــىالـــدخول 

، ویســهل االنترنیــت إلــىالالســلكیة  جهــزةالــخ، إذ یوحــد طریقــة وصــول األ......الرقمیــة الشخصــیة

ها المختلفة مثل البرید االلكتروني، واألخبار، تقاناتوتبادلها واالستفادة من بقیة  بیاناتل العملیة نق

 .واألحوال الجویة، واأللعاب الریاضیة، والحوار وغیرها

:  General Packet Radio Service (GPRS) خدمـة التراسـل بـالحزم العامـة للرادیـو   -4

المعلومــات  إلــىوتســتخدم فــي الوصــول  عبــر الشــبكات،بیانــات المبتكــرة لنقــل ال تقانــاتوهــي مــن ال

كونهــا تــؤمن اتصــاًال  التقانــةهــذه یــز ، ویمالتقانــةالهواتــف المحمولــة المتوافقــة مــع هــذه  أجهــزةعبــر 

المســتخدم لــن یــدفع ســوى تكلفــة المعلومــات التــي  أن، ممــا یعنــي االنترنیــتمســتمرًا ودائمــًا بشــبكة 

مبتكـرة جدیـدة تسـمح للهواتـف المحمولـة  تقانـةتصـال، فهـي یستقبلها عوضـًا عـن مـدة اال أویرسلها 

والملفــات وتخزینهــا واســترجاعها  بیانــاتاســتقبال ال كَانیــةبســرعة فائقــة وٕام االنترنیــت إلــىبالــدخول 

 .وتبادلها السلكیاً 

االتصال  أجهزةتربط مجموعة من  تقانةهي Bluetooth: االتصال الالسلكي بلوتوث  تقانة  -5

المتنقلة مع بعضها البعض بروابط السلكیة قصیرة المدى مثل الهواتف النقالة، والحاسوب الجیبي 

 .والملفات بینها السلكیاً  بیاناتلتبادل ال

 Global System for Mobile (GSM)النظـــام العـــالمي لالتصـــاالت النقالـــة   -6

Communication   :ئل القصــیرة والفــاكس وخدمــة یــوفر خــدمات االتصــال الصــوتیة والرســا إذ

 .النداء الالسلكي

 مثـل نظـامي تحدیـد المواقـع:  Systems Navigators Satelliteنظـم المالحـة الفضـائیة   -7

والنظام االوربي الحـدیث لتحدیـد المواقـع اللـذین ) GPS )Global Position System االمریكي

  .یستخدمان لتحدید إحداثیات موقع معین
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  التعلیم المتنقل  تقاناتخصائص : یاً ناث

الحدیثــة التــي یمكــن دمجهــا فــي مجــال التعلــیم،  تقانــاتالتعلــیم المتنقــل مــن أبــرز ال تقانــات تعــد    

حلفاوي ال(ها تشترك جمیعا في مجموعة من الخصائص، وكما یتفق أنوعلى الرغم من تعددها إال 

،2006،34-29) (Saccol,2010,3-7 ((Barton,2008,51):  

فــس صــورة بوهــي قیــام المــتعلم بمشــاركة نشــطة فــي عملیــة التعلــیم : Interactionالتفاعلیــة   -1

 .استمرار التعلیم إلىاستجابات نحو مصادر التعلیم مما یؤدي 

 الزمــانالحدیثــة إلغـاء القیــود الخاصـة ب تقانـاتتعنــي الكونیـة فــي ال: Globalizationالكونیـة  -2

مـات المختلفـة، واالتصـال بهـا ونشـر المعرفـة فـي األمـاكن فتاح علـى مصـادر المعلو ن، واألكانوالم

 .المتباعدة في العالم

تتــاح لــه فرصــة الحصــول علــى الخیــارات  التقانــةالمســتخدم لهــذه :  Availabilityاإلتاحــة -3

 .والبدائل التعلیمیة المختلفة في الوقت الذي یناسبه

كلیــًا وفقــًا  أوتغیراتــه جزئیــًا تعنــي القــدرة علــى التحویــل الكمــي للواقــع وم: Sharingالمشــاركة  -4

 .إلرادة المتعلم الذاتیة مما ینتج عنه تعزیز وتفعیل عملیة تعلمه

رجة من الحریة للمتعلم یكون مسموحًا له تتیح هذه التقانات د: Independencyاالستقاللیة  -5

 .رائه واصدار القراراتعن اَ  من خاللها التجریب إصدار األحكام والتعبیر

 أومن خالل تنوع المعلومـات وترابطهـا دون تفصـیل زائـد : comprehensivenessالشمول  -6

 .أهمیتها أونقص یفقدها معناها 

الحدیثة مع التطورات المعلوماتیة وعلوم  تقاناتم التتالء أنالبد من : Fittingnessلمالئمة ا -7

 .المستقبل لتحقیق االتجاهات التربویة والتعلیمیة لدعمها

ن علـى الحركـة مـن خـالل المتعلمون قادرو Learner’s Mobility:  قابلیة حركة المتعلمین  -8

عــن طریــق الصــوت،  أوعــن طریــق لوحــة المفــاتیح  كــانم أيفــي   بیانــاتوادخــال ال جهــزةهــذه األ

 .ضافي للتعلموبأمكانهم ایجاد وقت إ

فــي  فــرادیــتعلم األ : Social/ interactional mobilityاالجتماعیــة/ التفاعلیــة المتنقلــة  -9

علـى مسـتوى  أومستوى العمـل،  أوت على المستوى العائلي كانمستویات اجتماعیة مختلفة سواء 

  .المجموعات التعلیمیة الرسمیة

هــا أنب تقانــاتتمتــاز هــذه ال إذ: wireless/handheld (W/H)الســلكیة محمولــة  تقانــات - 10

 . خفیفة الوزن وصغیرة الحجم إذ یمكن حملها في كف الید

 
 
 



  المتنقلة الجدیدة والقدیمة

  الجدیدة

  یطور/ ینتج/ ینشر -- 

  االجتماعیة

  ملفات وسائط متعددة

  كانمن كل م

Mobile Learning رؤیة : القفزة التعلیمیة القادمة  

  .10ص، المملكة العربیة السعودیة

النقالــة لتمكــین  التقانــةالجیــل الجدیــد مــن التعلــیم االلكترونــي الــذي یســتخدم 

. كــانوقــت وم أيفضــل فــي اشــكل 

التربویـــة مثـــل المحتـــوى التعلیمـــي  

االداریة مثل التسجیل والمتابعة والقبول، وعندما یتم استخدام التعلیم المتنقل سـوف ینمـو 

اهمیــة  انفــي الجامعــات المالیزیــة لبیــ

الـذین تـم اختیــارهم  الطلبـة إلـى

التعلیم  تقاناتالنهائیة والمقررات الفصلیة من خالل استخدام 

  .التعلیم المتنقل

  التعلیم المتنقل
Source: Alzaza, Naji Shukri, 2012, Opportunities for Uti
Service in the Palestine Higher Education
Technology, Vol.2, No.4, P.3. 
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المتنقلة الجدیدة والقدیمة تقاناتمقارنة بین ال )7(الجدول 

  القدیمة

-- إیجابي  مشاهدة/ استماع/ قراءة -- سلبي 

  األفراد  الشركات

  سهل  صعب  

االجتماعیة  الفردیة

  صغیرة  كبیرة  الحجم والحركة

ملفات وسائط متعددة  نصوص في الغالب

من كل م  نطاق محدود  طریقة الوصول

Mobile Learningالتعلم المتنقل،  2012، یوسف عبداهللا

المملكة العربیة السعودیة، األحساء، المؤتمر الدولي العلمي السنوي للحكومة المتنقلة

  التعلیم المتنقل  في التعلیم العالي

الجیــل الجدیــد مــن التعلــیم االلكترونــي الــذي یســتخدم  یعـد التعلــیم المتنقــل

شــكل الطلبــة مــن ســیر العملیــة التعلیمیــة باعضــاء الهیئــة التدریســیة و 

التربویـــة مثـــل المحتـــوى التعلیمـــي   تقانـــاتال: أساســـییننـــوعین  إلـــى وتقســـم تقانـــات التعلـــیم المتنقـــل

االداریة مثل التسجیل والمتابعة والقبول، وعندما یتم استخدام التعلیم المتنقل سـوف ینمـو 

فــي الجامعــات المالیزیــة لبیــ الطلبــةتــم اختیــار  إذ. بشــكل ســریع فــي بیئــات التعلــیم العــالي

إلـىالمتنقـل فـي بیئــة التعلـیم العـالي، وأشـارت هـذه الدراســة 

النهائیة والمقررات الفصلیة من خالل استخدام  االمتحاناتنالوا أفضل الدرجات في 

 (Alzaza, 2012 یوضح الشكل و)التعلیم المتنقل تقاناتابرز  )11

    

التعلیم المتنقل تقانات انواع )11(الشكل 
Naji Shukri, 2012, Opportunities for Utilizing Mobile Learning 

in the Palestine Higher Education, International Arab Journal of e
, Vol.2, No.4, P.3.  

 

  

  المستخدم

  المنتجون

  االستخدام

  التركیز

الحجم والحركة

  المواد

طریقة الوصول

یوسف عبداهللا، العریفي: المصدر

المؤتمر الدولي العلمي السنوي للحكومة المتنقلة، تعلیمیة

  

التعلیم المتنقل  في التعلیم العالي تقانات: ثالثاً 

یعـد التعلــیم المتنقــل    

اعضــاء الهیئــة التدریســیة و 

وتقســـم تقانـــات التعلـــیم المتنقـــل

االداریة مثل التسجیل والمتابعة والقبول، وعندما یتم استخدام التعلیم المتنقل سـوف ینمـو  تقاناتوال

بشــكل ســریع فــي بیئــات التعلــیم العــالي

المتنقـل فـي بیئــة التعلـیم العـالي، وأشـارت هـذه الدراســة التعلـیم  تقانـة

نالوا أفضل الدرجات في 

(2, 2012المتنقل 
 
 
 

  

  

     

  

  

lizing Mobile Learning 
International Arab Journal of e- 
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جهـزة المناسـبة التـي سـوف تسـتخدم المناقشات التي تدور حـول مـا هـي األهناك العدید من و       

تـــدعم عملیـــة التفاعـــل بـــین التدریســـي  عـــالي، والتـــيالتعلـــیم ال بوصـــفها تقانـــات التعلـــیم المتنقـــل فـــي

 Edutopiaorg) (16-2012،13سلیم،(Quinn,2008,4-6) (والطالب وهي كما یتفق علیها 

2012,4(:  

، یسمح للمستخدمین بتحمیل وسائطال متعدد محمولجهاز وهو    IPod Touch ودب أي -1

 وجهازالموسیقى والكتب المقروءة والمسموعة والصور والفیدیو، ولدیه دفتر العناوین والتقویم 

وتدوین  تخزین، وقراءة الكتب االلكترونیة، وتبادل الملفات والمعلومات، والتعاون على المشاریع،

یوفر  إذ تشاره بین ایدي جمیع الطلبة،أنلفته العالیة التي تحد من ومن سلبیاته ك .المحاضرات

 واخیراً  ،یعمل على حفظ المقررات التعلیمیة م من أنهاالتصال باتجاه واحد ولیس التفاعل، بالرغ

  .شاشتهحجم  صغیرالعدید من المتعلمین ال یفضلون هذا الجهاز وذلك بسبب  فأن

وهو جهاز یحمل بالید  :PDA(  Personal Digital Assistant( شخصيالرقمي المساعد ال -2

وتقانة البلوتوث  مفكرة ودفتر العناوینبوصفه  ، ویستخدمنظام واحدیقدم خدماته في الجیب،  أو

صوت وفیدیو وافالم فالش، ویعرض مستندات،  مشغلمجهز بالقلم، ویستخدم  وهو اي،والواي ف

البرید االلكتروني، ومحتوى الویب والرسائل النصیة، ویمكن  إلىالوصول  نللمستفیدیویتیح 

، ویمكن ة النصوصقراء عملیة سهلت ویمتاز بأن شاشته واضحة .استخدامه للتخزین الشامل

  .من خالل لوحة المفاتیح بیاناتادخال ال

مئات  یقرأ أنویمكن  یستخدم لقراءة النصوص،:  E-Book Readerالكتاب االلكتروني قارئ  -3

یجعل من السهل العثور و ویبحث عن نصوص كاملة،  تب االلكترونیة والصحف والمجالت،الك

البحوث، ویتمیز  ٕاجراءالكتب االلكترونیة و و  تنزیل المواد التعلیمیة النصیة، علیها، ویمكن للطلبة

واشاراته الرقمیة فسفوریة،  شاشته كبیرة تسهل عملیة القراءة، حتى في االماكن المظلمة، أنب

ه عبارة عن جهاز واحد لقراءة الكتب أناما سلبیاته هي  .تسمح للمستخدمین بقراءة نصوصها

  .، وقدرته الحاسوبیة محدودةفقط االلكترونیة

والمساعد الرقمي  هاتفالوهو جهاز یجمع بین قدرات : Smart phone جهاز الهاتف الذكي  -4

دمه الطلبة لتحمیل الصوت ویستخ، إلى االنترنیتالوصول امكانیة و Mp3  الشخصي ومشغل

ویمكن تشغیل الصوت والفیدیو واالفالم والفالش وعرض وتحریر  والفیدیو والمحاضرات الصوتیة،

البرید االلكتروني، وارسال الرسائل الفوریة والنصیة، ویستخدم  إلىالمستندات النصیة والوصول 

مع بین عدد من میزات االتصال ویج للتخزین الشامل والتعلم التفاعلي والتعاون العالمي، ایضاً 

شاشته صغیرة تجعل من  أناما سلبیات هذا الجهاز تكمن في  .والحوسبة في نظام واحد مدمج

وعملیة  ولوحة مفاتیحه صغیرة یصعب التعامل معها، وقراءة النصوص صعبة، االنترنیتتصفح 

  .الحاسوبیة االخرى جهزةوكلفته تفوق األ ، ادخال النصوص غیر فعالة
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تستخدم لخدمة الرسائل هذه الهواتف عادة  :Cellular phone الهواتف الخلویة العادیة -5

للقیام بخدمات ارسال واستقبال الرسائل الصوتیة  MMS والوسائط المتعددة  SMSالقصیرة

 وحواسیب، ویمكن االستفادة منها في البرید االلكتروني، (WAP) وكذلك خدمة الواب .والمرئیة

جدیدة تسمح  تقانة، وهي ةالرادیویخدمة التراسل بالحزم  وتقدم ایضاً  .الذكیة الجیب واألجهزة

والملفات  بیاناتاستقبال ال كانیةبسرعة فائقة وام االنترنیت إلىللهواتف الخلویة النقالة بالدخول 

     . وتخزینها واسترجاعها وتبادلها السلكیاً 

 اي فاي،و یتوفر فیه بلوتوث، و  وهو جهاز وظیفي،: Laptop Tablet محمول لوحي حاسوب -6

ترنیت، ومن مزایاه التعرف على الخط وتحویل الصوت، والفیدیو والمحاضرات الصوتیة، أنو 

 إلىوتسجیل الدخول  ، وارسال البرید االلكتروني والرسائل الفوریة والنصیة،االنترنیتوتصفح 

البحوث  ٕاجراءالتفاعلي و ویساعد في التعلیم . ةجامعموقع الویب في المنزل وفي الطریق وال

یمكن استخدامه  ه مكلف وحجمه كبیر ومرهق اثناء التنقل، والأناما سلبیاته  .والتجارب العالمیة

  .جهزةاثناء المشي خالفا لبعض األ

 (D’souza,2013,5)السابقة كما یذكرها  جهزةمقارنة بین األ) 10- 9-8(ین الجداول بیو          

(Frost& Sullivan, 2012,3)  )2014،24ي،انالقحط(  

  مقارنة بین االجهزة المتنوعة) 8(الجدول 

حواسیب   المواصفات

  المحمولة

Notebook 

حواسیب 

  لوحیة

Tablet 
PC 

المساعدات 

الرقمیة 

  الشخصیة

PDA 

  الهواتف الخلویة

Cellular 
Phones 

  الهواتف الذكیة

Smart Phones 
 

  كغم 0،200  كغم 0,100  كغم 0,150  كغم 1,5  كغم 3  الوزن

من  أكثر  دقة الشاشة

1024*768 

  بكسل

من  أكثر

1024*768 

  بكسل

240*320 

  بكسل

120*160 

  بكسل

  بكسل 300*200

 256  الذاكرة

  میجابایت

256 

  میجابایت
  300  میجابایت 64

  میجابایت
  میجابایت 8

  ساعة 10  ساعة 10  ساعة 8  ساعة 4  ساعة 3  مدة العمل

أغلب اشكال 

  االتصال

Wi-Fi, 
Bluetooth, 

IrDA 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 

IrDA  

Wi-Fi, 
Bluetooth, 

IrDA  

WAP,GPRS, 
Bluetooth 

GPRS, IrDA, 
Bluetooth  

 (Mobile Learning)، اتجاهات معلمات العلوم نحو التعلیم المتنقل 2014ي، ریم ذیب، انالقحط: المصدر

المملكة العربیة ، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، بالمرحة المتوسطة في منطقة المدینة المنورة، رسالة ماجستیر

  .24ص، السعودیة

  

 

  



  جیال الهواتف الذكیة

  هاتف ویندوز

Windows 
Phone 7.5  

  بالك بیري

BlackBerry 

نظام تشغیل 

  غونام

Windows 
Phone 

)Mango  

RIM 
BlackBerry  

الصغیر 

)300 -400 (

  ش،أن

500(المتوسط

-600(  

)300 -400 (

  ش،أن

  

Source: D’souza, Tanya, 2013, Creating Mobile Learning That Works:
for Designers that Covers the Considerations Driving Instructional Design and 
Delivery of Mobile Learning,

  الذكیة واللوحیة جهزةمزایا وعیوب كل من الحواسیب المحمولة واأل

  العیوب

ــــــــة مــــــــع   ــــــــف بالمقارن یكــــــــون مكل

  .االخرى جهزةاأل

  صعوبة التنقل  

  الشاشة صغیرة 

  أنسهولة الفقد 

مكتبـــة التطبیقـــات التـــزال فـــي تطـــور 

  مستمر 

Source: A Frost & Sullivan
Affordable and Easy to Implement: Wireless Campus Manager Available From 
Sprint, London, United Kingdom, P.3
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جیال الهواتف الذكیةامقارنة بین ) 9(الجدول 

 أجهزة ابل أي فون

I phone 

  الجیل الثالث والجیل الثالث اس

Apple iPhone (3G)& 3GS 
 

 سامسونج كألكسي

Samsung Galaxy 
, 

Tab,s1,s2,s3,s4,s
5 

Note 1,2,3 

هاتف ویندوز

Windows 
Phone 7.5

ios نظام تشغیل    Android دروید أن 

Windows 

  ش الجیل الثالثأن 320*

  ش الجیل الرابعأن 460*

  ش الجیل الخامسأن 640*

) 400-300(الصغیر 

  ش،أن

) 600- 500(المتوسط

ش، الكبیر أن

)800(+،)1000(+  

)

المتوسط

Tanya, 2013, Creating Mobile Learning That Works:
for Designers that Covers the Considerations Driving Instructional Design and 
Delivery of Mobile Learning, Tata Interactive Systems, India, P.7.  

مزایا وعیوب كل من الحواسیب المحمولة واأل )10(

  المزایا

  الحمول

Notebook Computers 

  

 عالیة جداً  كَانیةمعالج ذات ام  

 شاشة الحاسوب المحمول كبیرة  

 

األ

 

  الذكیة

Smart phone

 سهولة التنقل  

 تزاید عدد التطبیقات في سوق بالي  

 

 

  اللوحیة

 

  

  ًمتنقل ایضا  

 شاشة كبیرة  

  

مكتبـــة التطبیقـــات التـــزال فـــي تطـــور 

مستمر 

A Frost & Sullivan White Paper, 2012, Making K-12 Mobile Learning 
Affordable and Easy to Implement: Wireless Campus Manager Available From 
Sprint, London, United Kingdom, P.3, www.frost.com. 

 

   األجهزة

الجیل الثالث والجیل الثالث اس

Apple iPhone (3G)& 3GS

منصات 

  التشغیل

 

دقة 

  الشاشة

480*

960*

1136*

Tanya, 2013, Creating Mobile Learning That Works: A White Paper 
for Designers that Covers the Considerations Driving Instructional Design and 

(الجدول 

  األجهزة

الحمولالحاسوب 

Notebook Computers

الذكیة جهزةاأل

Smart phone 

 
اللوحیة جهزةاأل

Tablets 

12 Mobile Learning 
Affordable and Easy to Implement: Wireless Campus Manager Available From 



النقالة التي تتكون من  التقانةمصطلح 

 ة وهـــي محمولـــة شخصـــیة، ثابـــت شخصـــیة، محمولـــة مشـــاركة، ثابتـــة مشـــاركة

(Schofield& Taylor,   

  
Source: Schofield, Carina Paine., West,
Technologies are Changing the Executive Learning Landscape, 
Learning organization, P23.
 

ـــذین یحبـــون  فـــرادالتـــي تتضـــمن األ ال

ـــخ  جهـــزةومـــن خـــالل هـــذه األ. أل

هـذه  بیانات والمعلومات بسرعة فائقـة فضـًال عـن أن

 .مشاركة المحتوى التعلیمي مع المتعلمین اآلخرین

 مادي في موقع تقاناتیستخدموا ال

واحد فقط، ولكن مازالوا یقومون بتفاعالت شخصیة مع خبراتهم في التعلیم، یعد هذا النـوع تقلیـدي 

نشـــر فضـــًال عـــن یتـــیح للمتعلمـــین الحـــوار فیمـــا بیـــنهم كتابیـــًا، 

تعـد اقـل شخصـیة بسـبب التفاعـل 

) قـلالتي تعد اقل تن( أجهزة كبیرة 
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مصطلح  تقانات المختلفة والتي تصنف تحتالومن جانب اخر فأن 

ة وهـــي محمولـــة شخصـــیة، ثابـــت شخصـــیة، محمولـــة مشـــاركة، ثابتـــة مشـــاركةأنـــواع رئیســـ

(Taylor, 2011, 21المتنقلة  تقاناتیوضح تصنیف ال

      

  

  

  

  

  المتنقلة تقاناتتصنیف ال) 12( الشكل
Schofield, Carina Paine., West, Trudi & Taylor, Emily, 2011, How Mobile 

Technologies are Changing the Executive Learning Landscape, Ashridge and Unicon
, P23. 

ـــة شخصـــیة ـــاتال -محمول التـــي تتضـــمن األ األولفـــي الربـــع  تقان

ـــة شخصـــیة،  ـــة، مســـاعدات رقمی ـــخ...ذكیـــة أجهـــزةالهواتـــف المحمول أل

بیانات والمعلومات بسرعة فائقـة فضـًال عـن أنمكالمات ونقل ال إجراءیستطیع المتعلمین من 

مشاركة المحتوى التعلیمي مع المتعلمین اآلخرین ةجهزة شخصیة وامكَانی

یستخدموا ال أنوبمعنى آخر المتعلمین یمكن  -ثابتة شخصیة

واحد فقط، ولكن مازالوا یقومون بتفاعالت شخصیة مع خبراتهم في التعلیم، یعد هذا النـوع تقلیـدي 

 .المالئمة داخل القاعة الصفیة التقانةه ال یستخدم 

یتـــیح للمتعلمـــین الحـــوار فیمـــا بیـــنهم كتابیـــًا،  -محمولـــة مشـــاركة

تعـد اقـل شخصـیة بسـبب التفاعـل  التقانـة، ولكـن هـذه جهـزةعلیها بواسطة األ افعال

 .الجماعي بین المتعلمین

أجهزة كبیرة في الربع األخیر تتضمن  اناتتقال -ثابتة مشاركة

  .لتي تسمح بتفاعالت تشاركیة كبیرة

 

ومن جانب اخر فأن 

أنـــواع رئیســـأربعـــة 

یوضح تصنیف ال) 12( الشكلو 

      

  

  

  

  

  

  

Trudi & Taylor, Emily, 2011, How Mobile 
Ashridge and Unicon 

ـــة شخصـــیة: األولالنـــوع  -1 محمول

ـــة شخصـــیة،  ـــة، مســـاعدات رقمی الهواتـــف المحمول

یستطیع المتعلمین من 

جهزة شخصیة وامكَانیاأل

ثابتة شخصیة: لثانيالنوع ا -2

واحد فقط، ولكن مازالوا یقومون بتفاعالت شخصیة مع خبراتهم في التعلیم، یعد هذا النـوع تقلیـدي 

ه ال یستخدم نبشكل كبیر أل

محمولـــة مشـــاركة: النـــوع الثالـــث  -3

افعال مواضیع وردود

الجماعي بین المتعلمین

ثابتة مشاركة:  النوع الرابع -4

لتي تسمح بتفاعالت تشاركیة كبیرةا
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  رابعالمبحث ال

 المقارنة بین التعلیم االلكتروني والتعلیم المتنقل

  المتنقلالتعلیم  بین التعلیم االلكتروني و االختالفأوجه  :اوالً 

اصـبح التعلـیم  إذ، االنترنیتفي نشر المعرفة التربویة على  مساعدةللجاء التعلیم االلكتروني      

 شطةأنالمستندة على التعلیم والتدریب وتم دمج العدید من  تقاناتااللكتروني مجموعة فرعیة من ال

 ,Crescente.& Lee, 2011)العدیـد مـن البـاحثین مثـل. االنترنیتجازها عبر أنالتعلیم التي تم 

الـــذي یعـــوض  ،هـــو تطـــور طبیعـــي للتعلـــیم االلكترونـــي أســـاسقـــدموا التعلـــیم المتنقـــل علـــى  (115

 مرحلــة جدیــدة مــن التعلــیم االلكترونــي أو ،الالســلكیة تقانــاتالمزایــا وهــي ال أهــمالــنقص فــي احــدى 

یة ساســفــي عــدد مــن النقــاط األ المتنقــل التعلــیمااللكترونــي و تــتلخص أوجــه االخــتالف بــین التعلــیم و 

  :)11(والموضحة في الجدول  )Zerehkafi, 2013, 3-4 & Mehdipour(یذكرها كما 

  التعلیم المتنقلبین التعلیم االلكتروني و  االختالفأوجه ) 11(الجدول 

  التعلیم المتنقل  التعلیم االلكتروني  المؤشر

  كانالم
مختبـر  أو،المحاضرة في القاعة الدراسـیة 

  االنترنیت

  زمان ،كانم أيالتعلیم في 

التغیر 

  التربوي

تعلـــیم یقـــدم النصـــوص والصـــور التعلیمیـــة 

  بصرورة جیدة

ــــــدیو والصــــــور المتحركــــــة  ــــــدم الصــــــوت والفی ــــــیم یق تعل

  التعلیمیة بصورة جیدة

مختبـر  أو،المحاضرة في القاعة الدراسـیة 

  االنترنیت

من خالل الهاتف  أوالدراسة  میدانالتعلیم یحدث في 

  المتنقل

اتصال 

المعلم مع 

  المتعلم

  )فوري(اتصال مباشر   اتصال سلبي 

  متزامن  غیر متزامن

  اتصال تلقائي  )اتصال مخطط له(مجدول 

 ،هناك تأخیر في تسلیم المحتوى التعلیمـي

تــــــدقیق الرســــــائل  إلــــــى الطلبــــــةیحتــــــاج  إذ

  البریدیة ومواقع الویب

  

  تسلیم فوري للمحتوى التعلیمي 

  

اتصال 

الطالب مع 

  طالب أخر

  مرن جداً   وجه إلىوجه 

اقامــــة المــــؤتمرات الســــمعیة عــــن  نیــــةاكام 

  بعد 

  اقامة المؤتمرات الفیدیویة السمعیة عن بعد نیةاكام

  يأنارسال  7/ 24  برید الكتروني إلىبرید الكتروني 

  ال حدود جغرافیة  موقع خاص 

 إلـىالوقت المسـتهلك هـو الوقـت للوصـول 

  مواقع الویب

ـــ االتصـــال نال یوجـــد وقـــت مســـتهلك أل ســـتخدام تم بای

  االتصال الالسلكیة تقانات

  24/7هناك مرونة بالوقت یوجــــــــــد وقــــــــــت مخصــــــــــص الجتماعــــــــــات 
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  التعلیم المتنقل  التعلیم االلكتروني  المؤشر

  المجموعة

الواجبات 

  واالختبارات

  كانم أيفي   على الحاسوب أوفي القاعة الدراسیة 

  يأن 24/7  الوقت مخصص

  وقت أياالختبار یمكن في   وقت االختبار یكون مقید

  االختبار مخصص  قیاسياالختبار 

  انیةتغذیة عكسیة   تأخرةمتغذیة عكسیة عادة تكون 

 ،العروض

 اتاالمتحان

  اتجراءواإل

ـــــى  االمتحـــــانیركـــــز  ـــــبالعل النظـــــري  جان

  وعلى النصوص

  العملي الموجه  جانبالعلى  االمتحانیركز 

رج الحــــرم اتكــــون خــــ االمتحــــان النمراقبــــة ال توجــــد    في المختبر االمتحانالمراقبة اثناء 

  الجامعي 

  لكل اللغات نیةالترجمة االَ   عادة استخدام لغة واحدة

یسـتند علـى العمـل  ،عادة یكون مخصـص

  الجماعي

  ينالعمل الجماعي التعاوني األ

فــي التعلــیم االلكترونــي  اتاالمتحانــتجــرى 

  على الورق غالبا 

  في التعلیم المتنقل الكترونیاً  اتاالمتحانتجرى 

 كــــانالیــــدوي للمهــــام فــــي وقــــت ومالتســــلیم 

  معین

  كانوقت وم أيالتسلیم االلكتروني للمهام في 

أللقـــــاء وقـــــت طویـــــل  یســـــتغرق المحاضـــــر

  المحاضرات الدراسیة

 نأللقــــاء المحاضــــرات الدراســــیة ألال یوجــــد محاضــــر 

  تسلیم المقرر یكون الكتروني

Mobile Learning for 2013,  Hamideh., Zerehkafi, & Yousef. Mehdipou, :Source
Education: Benefits and Challenges, International Journal of Computational 
Engineering Research, Vol.3, No.6, P.3-4.  

مقارنـة بـین مزایـا كـل مـن التعلـیم  إلـى )Alzaza, Yaakub, 2011, 2(ر كـل مـن یشـیبینمـا     

  :اَالتي) 12(یوضحها الجدول االلكتروني والتعلیم الالسلكي والتعلیم المتنقل 

  مزایا كل من التعلیم االلكتروني والالسلكي والمتنقلبین مقارنة ) 12(الجدول 

  التعلیم المتنقل  التعلیم الالسلكي  التعلیم االلكتروني  المیزة

المستخدم البروتوكول 

  في عملیة االتصال

  مستند على الواب  مستند على الویب  مستند على الویب

  كانوقت واي م أيفي   داخل الحرم الجامعي  وقت أيفي   الوصول َانیةكام

  السلكي  السلكي  سلكي  المستخدمةالشبكة 

الشبكة الداخلیة للحرم   أنترانتشبكة  أو، أنترانت  نوع االتصال

الواي فاي  : الجامعي مثل

WIFI  

 :شبكات الموبایل مثل

GSM,GPRS, UMTS 
CDMA  

 ،هواتف ذكیة ،هواتف نقالة  لوحیة أجهزة ،الب توبالب  أو، حاسوب شخصي  حجم الجهاز
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مساعدات رقمیة  أجهزة  توب

  شخصیة

 16، "عادي"حجم الشاشة   حجم الشاشة

  بوصة 14 أو

" متوسط"حجم الشاشة 

  بوصة 15 أو 10

" صغیر جدا"حجم الشاشة 

  بكسل 640*480

 Source: Alzaza, Naji Shukri& Yaakub, Abdul Razak., 2011, Students’ Awareness 
and Requirements of Mobile Learning Services in the Higher Education Environment, 
American Journal of Economics and Business Administration, Vol.3, No.1, P.2. 

  التجارب العالمیة لتطبیق التعلیم المتنقل في مؤسسات التعلیم العالي  :ثانیاً 

بمشاریع وتجارب عالمیة لتطبیق نموذج التعلیم المتنقل في  األجنبیةقامت العدید من الدول       

معـة الجا إلـى (Trifovona, 2003, 25)ویشیر، عربیة بسیطةمحاوالت هناك العملیة التعلیمیة و 

 الرقمي الشخصـي تم استخدام المساعد إذ ،ا تطبیق التعلیم المتنقلهجرى فیالفنلندیة التي أُ  نیةاالتق

)PDA (ــیم الریاضــیات لألطفــال یمكــن  إذوتــم عــرض محتــوى الدراســة علــى شــكل لعبــة  ،فــي تعل

الدراسـة فاعلیـة التجربـة خصوصـًا فـي  اثبتـتوقد ، یتواصلوا ویساعد كل منهم اَالخر أنللمتعلمین 

 (Leonardo Da Vincci)دا  فینشـي  مشـروع لیونـادردوكـذلك ، التواصـل مـع األطفـال جانـب

ویعـرض هـذا المشـروع تصـمیم بیئـة " التعلـیم المتنقـل إلـىمن التعلیم االلكترونـي : "لالتحاد األوربي

أیضــًا مشــروع لنــدن للتعلــیم المتنقــل كمــا  یة وكــذلك یقــدم نمــاذج لهــذه البیئــة،الالســلك تقانــاتتعلــیم لل

ویقـدم المشـروع نمـوذج مفـاهیمي  (London Mobile Learning, 2013, 1)تـذكره مؤسسـة 

اإلیكولوجیـــة كجـــزء مـــن الســـیاق  حیـــثالهـــاتف النقـــال مـــن  تقانـــةلعـــرض االســـتخدامات التعلیمیـــة ل

لالستشــــارات ومؤسســــة أبجــــد ، وأخیــــرًا مؤسســــة منــــارات لالستشــــارات التعلیمیــــة، الثقــــافي والتربــــوي

التعلیمیـــة شـــرعت فـــي تقـــدیم خدمـــة التعلـــیم المتنقـــل التـــي یـــتم مـــن خاللهـــا إرســـال وتحمیـــل ملفـــات 

  ).9 ،2013، الغامدي(على الهاتف المتنقل كخدمة  اتاالمتحانالمقررات الدراسیة و 

ق واســع محلیــًا وعالمیــًا فـــي ااســتخدام التعلــیم المتنقــل علــى نطــب فــي عــدم شــیوع ولعــل الســب    

القلـــق الـــذي یشـــعر بـــه القـــائمون علیـــه إزاء قـــدرة هـــذا النـــوع مـــن التعلـــیم  إلـــىالتعلـــیم العـــالي یرجـــع 

الالســلكیة المتنقلــة  جهــزةتثیــر محاولــة االســتفادة مــن األ إذ. وأجهزتــه علــى بلــوغ االهــداف المنشــودة

تبـاه المـتعلم أثنـاء تنقلـه أنفیما یتعلق بجدواها خاصة عندما یجري التعلیم في بیئات تشـتت  مشاكل

وعلـى  ،(Chen, et.al, 2003, 10)غیرهـا  واالشـوارع  وا ،محطـات القطـار أو ،مثـل المطـارات

هنـاك العدیــد مـن التجـارب التــي طبقـت فــي جامعـات عربیـة وأجنبیــة ُاسـتخدم فیهــا ، لـرغم مـن ذلــكا

  :استعراض مجموعة منهاالباحث ب لى ذلك سیقوموبناء ع، التعلیم المتنقل

 االنكلیزیـةتعلـیم اللغـة ّبـق فیهـا مشـروع التـي طٌ : الیابـانKinjo Gakuin- جامعـة كنجـو غـاكوین  -1

فـي  لمقـررات المطلوبـةهـا الرسـائل القصـیرة لتوصـیل ایاسـتخدمت ف، 2004 التقویم الجـامعيخالل 

 . مرات في الیوم) 3( االنكلیزیةاللغة 
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ّطبق فیها فریق بحـث فـي الجامعـة خـالل : المملكة المتحدة  Birmingham-هام كجامعة برمنغ  -2

 طلبـةعلـى ، شـهرِ أ) 10(نسخة تجریبیة مـن تطبیـق التعلـیم المتنقـل لمـدة ، 2005 التقویم الجامعي

فضــًال عــن ، والتقــاریر، لمواد التعلیمیــةبــا الطلبــةواُســتخدم التطبیــق فــي تزویــد ، مرحلــة الماجســتیر

 .وبینهم وبین اساتذتهم من جهة أخرى، من جهة الطلبةتسهیل التعاون بین 

فـي تعلـیم اولئـك الـذین اُسـتخدم فیهـا الرسـائل القصـیرة : جنوب افریقیا Pretoria-جامعة بریتوریا   -3

اولئك الذین ینتقلـون بصـورة  أو ،ال یملكون فرص الحصول على التعلیم بسبب الظروف الجغرافیة

 .(Duncan& Lee, 2007, 10) مستمرة

فــي  ولكــن  نتــائج تقیــیم هــذا المشــروع الســتخدام الهــاتف النقــال إلــىتشــیر إحصــائیات عــدة وهنــاك        

الهــاتف  إذ یسـتخدم ،التــي تـم تطبیـق المشـروع علیهـا) Kreutzer UCT(جنـوب إفریقیـا تینـو مدرسـة بلـدة 

  :كالتالي وهي سامورا ماشیل في كیب تاونمدرسة  المراهقین في قبل الطلبة  من  ويلخال

  من المتعلمین من خالل الهاتف الخاص بهم 75٪ من  25یشارك ٪.  

 86من المتعلمین یلعبون مباریات على هواتفهم ٪.  

 67من المتعلمین یمكنهم التقاط الصور ٪ .  

 60 الفیدیو( یشاهدون الوسائط المتعددة٪ من المتعلمین(.  

 50  ٪الهواتف الخاصة بهم نم( االنترنیت یتصفحون.(  

 الشات  العینة خدمة التراسل الفوري أفراد٪  من  80ستخدم ی)Chat(.  

 االنترنیت إلىللوصول  ويللخالعینة الهاتف ا أفراد٪ من  97ستخدم ی. 

 الجامعــةهــذه بــدأت : البحــرین - The Open Arab Universityالجامعـة العربیــة المفتوحــة   -4

ــیم المتنقــل خــالل  تضــمن : اشــتمل المشــروع علــى محــورین ،2008ي جــامعال التقــویممشــروع التعل

: الهـاتف النقـال مثـل أجهـزةقابـل للتحمیـل علـى التفاعلي التطویر المحتوى التعلیمي  األولالمحور 

عنـي بتـوفیر اما المحـور االخـر ، والصوتیات والمرئیات، وأسئلة التقییم الذاتي مثلةالملخصات واال

جـــدول ، خـــدمات الرســـائل القصـــیرة لطلـــب معلومـــات معینـــة كمعرفـــة جـــدول الحصـــص االســـبوعي

 )2011 ،الجامعة العربیة المفتوحة في البحرین(اخبار الجامعة  ،النهائیة اتاالمتحان

 التقـــــویمخـــــالل  التـــــي طبقـــــت: تحـــــدةاالمـــــارات العربیـــــة الم، أبـــــو ظبـــــي -العلیـــــا ةیـــــتقانالالكلیـــــات   -5

الهـاتف الخلـوي مـن الجیـل  تقانـاتیقـوم علـى توظیـف الذي التعلیم المتنقل  نموذج 2009يالجامع

التـــي تتیحهـــا تلـــك  َانیـــةالتقویتـــیح للطالـــب التعامـــل مـــع المقـــرر الدراســـي مســـتخدمًا المزایـــا ، الثالـــث

وایضــًا وضــوح الصــور  وســرعة المعــالج، ،وكفــاءة التشــغیل ،ســعة التخــزین :مثــل الهواتــف الخلویــة

الف طالـب ) 16(من هذا النموذج حوالي  ویستفید ،المعروضة مع المقرر العلمي نیةاوالرسوم البی

ومناقشــة ، الجدیــدة للطالــب مــن مشــاهدة عــرض حــي للمحاضــرات الدراســیة تقانــةالن وتمّكــ. وطالبــة

مصــادر  إلــىكمــا یخــول النظــام الطالــب الــدخول . كــانم أيوالتفاعــل معــه الكترونیــًا فــي ، الــدروس
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البیــان ( المعلومــات فــي مكتبــات الكلیــة واســتعراض الكتــب اإللكترونیــة والنشــرات والــدوریات العلمیــة

 .)االمارات العربیة المتحدة ،أبو ظبي – العلیا ةینتقالالكلیات عبر االمارات 

كلیة - بق فریق بحث في جامعة طیبةطُّ : المملكة العربیة السعودیة ،المدینة المنورة -جامعة طیبة  -6

مشـروعًا رائـدًا فـي تطـویر البیئـة التعلیمیـة ، 2010 التقویم الجـامعيخالل  بالحاسو هندسة وعلوم 

ضـمن دراسـة ، بدعم من عمادة البحث العلمي وعمادة التطویر الجامعي، باستخدام التعلیم المتنقل

 مـن أجـل تحسـین التعلـیم المتنقـل تقانةباستخدام  تطویر بیئة التعلیم المتنقل: بعنوانها الفریق اأجر 

وقـد ط�بـق المشـروع فـي مبنـى كلیـة هندسـة وعلـوم . لدى الطالب في جامعـة طیبـة المستوى العلمي

یـتمكن  حیـثب، مـن داخـل وخارجـه، من خالل شبكة السـلكیة تحـت اسـم التعلـیم المتنقـل الحواسیب

التـي یقـدمها  خـرىألاخـدمات الو  المنتقـل نظام التعلیم االلكتروني إلىالطالب من الوصول السلكیا 

المســـاعدات الرقمیـــة الشخصـــیة ، الخلـــويالمتنقلـــة التـــي یمتلكهـــا مثـــل الهـــاتف  جهـــزةمـــن خـــالل األ

ذي یتكـون مـن تنفیـذ البنیـة التحتیـة للمشـروع الـ في ى من المشروعاألولوقد بدأت المرحلة . وغیرها

 (WAP)شــبكة الــواب  أجهــزةالتــي تتكــون مــن  الالســلكیة جهــزةلألالبنیــة التحتیــة : جــزئیین رئیســین

والجــزء االخــر الــذي یتكــون مــن تجهیــز مركــز مجهــز ، الــربط جهــزةوا ،لشــبكةالمادیــة ل مكونــاتالو 

المرحلــة وستتضــمن . ظمــة التعلــیم االلكترونــيأنمصــغر یعتمــد علــى خــوادم تحتــوي علــى  بیانــاتال

 إدارةتطـویر تطبیقـات التعلـیم المتنقـل والخـدمات التـي تشـمل علـى نظـام ، مـن هـذا المشـروع نیةالثا

ـــیم الكترونـــي ونظـــام البـــث ـــیم ونظـــام متنقـــل لنظـــام تعل ـــةالوالخـــدمات  االذاعـــي التعل . االخـــرى طلب

الكلیــة علــى اســتخدام تطبیــق  طلبــةل ارشــاديشــاء برنــامج توعــوي و أنالتطبیــق  إجــراءوتتضــمن قبــل 

  ).8، 2011 ،مقبل واخرون آل(التعلیم المتنقل ومساعدتهم على عملیة التعلیم 

 تعــد هــذه الجامعــة مــن الجامعــات الرصــینة: كنــدا - Athabasca Universityجامعــة اثاباســكا  -7

ذلـك سـعت هـذه  اضـافة الـى ، مـن خـدمات تعلیمیـة جیـدةبـه في كندا لما تتمتـع  ذات تاریخ مشرق

جامعــة عــن الحاجــة الاعلنــت  إذ ،تطبیــق التعلــیم المتنقــل إلــى 2006الجامعــة مــن عامهــا الدراســي 

ــــى ــــوي وال إل ــــى الهــــاتف الخل ــــد مــــن المتعلمــــین عل ــــة  أنإذ . المرتبطــــة بهــــا تقانــــاتجیــــل جدی الرؤی

ا عـن بـاقي تختلف الخدمات التي تقـدمها جامعـة اثاباسـك أنه من المهم أنالمستقبلیة للجامعة ترى 

ها أنوازالة جمیع الحواجز التي من ش، عن االخرالتمیز  الجامعات االخرى من منظور استراتیجیة

 .(Anderson, 2008, 207) تحد عملیة التعلیم المتنقل أن

تعـد : الوالیـات المتحـدة االمریكیـةUniversity of Central Florida- جامعة فلوریدا المركزیة   -8

لتـدریب وتعلــیم ظمـة االفتراضــیة التفاعلیـة، نام األرائـدًا للتطــویر واسـتخد اً عالمیـ اً هـذه الجامعـة مركــز 

، الشـبكیة فـي هـذه البیئیـاتالالسـلكیة  جهـزةعلـى كیفیـة اسـتخدام نمـوذج التعلـیم المتنقـل واأل الطلبة

عـة وذلـك بسـبب وجـود بیئـة مالئمـة الجام إدارةوتم تطبیق نموذج التعلیم المتنقل بنجاح مـن خـالل 

یحتوي على تطبیق مهم  إذ ،في الجامعة وارشاد المتعلمین حول هذا النموذج السلكیة نیة تحتیةوب
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ال  إذ ،وفیــه یســیر الطالــب وفــق ســرعته فــي عملیــة التعلــیم ،الخاصــةالذهنیــة وهــو قــدرات الطالــب 

 َاخـر تبعـا للفـروق الفردیـة إلـىها تختلف من طالـب نیحدد مدة زمنیة ثابتة لدراسة وفهم البرنامج أل

)Keskin& Metcalf, 2011, 5.( 

تــم تصــمیم نظــام التعلــیم المتنقــل  :ةالمملكــة العربیــة الســعودی، الریــاض -جامعــة الملــك عبــد العزیــز -9

ــیم الــذاتي مبــادئلعزیــز اعتمــادًا علــى ابجامعــة الملــك عبــد  التــي تقــدم مواقــف للطالــب تثیــر ، التعل

للبحــــث ات معینــــة إجــــراءمــــتعلم نشــــیط یتبــــع  إلــــىاهتمامــــه وتجعلــــه ینتقــــل مــــن متلقــــى للمعلومــــة 

شـاء جیـل قـادر علـى البحـث أنوبـذلك یعمـل علـى بقـاء اثـر التعلـیم و ، واستكشاف المعلومـات بنفسـه

  ).17، 2012 ،یة البشریةوحدة التدریب والتنم(واستنباط المعلومات واالبداع 

  التحدیات التي تواجه التعلیم المتنقل: ثالثاً 

وعلــى الــرغم مــن ، تشــار الســریع للتطبیقــات المتنقلــة تجــاوزت تطبیقــات البــرامج التقلیدیــةناأل أن    

هواتـف الخلویـة ال أجهـزةتطبیقات هندسة البرمجیات التقلیدیة ال یمكـن تطبیقهـا مباشـرة فـي  أنذلك 

  :یةتاالَ  محدداتبسبب ال

هــاتف وال األنســانلتفاعــل بــین لواجهــة المســتخدم فــي الهــاتف النقــال التــي تــزود بالیــة جدیــدة   -1

هـذه ، الخ....المسح الرمزي ،بصمة االصبع، قرنیة العین ،واجهة بینیة متعددة اللمس: مثل النقال

علـیم تال إلـىالرجـوع  إلـىالمتعلمـین وقـد یلجـؤون  فـرادغیـر مالئمـة لكثیـر مـن األالواجهات قد تكون 

 .التقلیدي

 Android, iOS,  Windows7 .:الهاتف النقال مثل جهزةاختالف منصات التشغیل أل  -2

 HTC:قلــق مســتمر مثــلب یشــعریجعــل المــتعلم  المنتجــة لهواتــف النقالــة الشــركاتاخــتالف  -3

Google, Samsung, Apple, I phone, IPod , LG (Sarrab, et.al, 2012, 5).  

 رأي، وتعلیمیــــة، واجتماعیــــة، ومســــتقبلیة حســــب ةیــــتقانقــــد تكــــون تحــــدیات عــــدة وهنــــاك تحــــدیات 

  الباحثین 

  :َانیةالتقالتحدیات : ا

 .االتصال وعمر البطاریة -1

 .بیاناتهناك صعوبة في ادخال ال أن إذ حجم الشاشة وحجم لوحة المفاتیح -2

 .ساعة 24توقف على مدار  أيتتطلب بث ذو نطاق عریض وبدون   -3

 .أمن المحتوى وقضایا حقوق الطبع والنشر  -4

 .العمل بمواد التعلیم االلكتروني على منصات التعلیم المتنقل إعادة -5

 .محدودیة سعة الذاكرة  -6

 .خلويالهاتف ال أجهزةالخوف من تقادم  -7
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    :التحدیات التعلیمیة واالجتماعیة للتعلیم المتنقل التي تتضمن  وتتضمن  

  .التقییم في عملیة التعلم ومتابعتها خارج الفصول الدراسیة  -1

  .میةیالغش في العملیة التعل  -2

  .لقتنمم الیالتعل جهزةألالفجوة الرقمیة بین الطلبة المستخدمین   -3

  .كیفیة دعم عملیة التعلم من خالل مساقات ومحتویات تعلیمیة متنوعة  -4

  .نقص الكوادر المتخصصة  -5

  .أعادة تأهیل التدریسیین  -6

  .قلة وعي أعضاء هیئة التدریس  -7

  .نو رعاوغیر الب تقانةالن في و الطلبة البارع -8

 .عدم وجود أستراتیجیة واضحة المعالم -9

 .تباین قدرات الطالب  - 10

  .(Crescente & Lee, 2011,9) حدوث التششت الذهني  - 11

  : فیمكن ایجازها بالنقاط اَالتیة التحدیات العامة أما

  .)بعض المتعلمین قد ال یمتلك ثمن جهاز خلوي( التعلم النقال أجهزةالكلفة العالیة لبعض  -1

  .واضحة المعالم ةاستراتیجی إلىیحتاج   -2

  .م المتنقلیااللكترونیة والتعل ماالختالفات بین بعض المفاهی  -3

  .ال حدود للدیمغرافیة ،الحدود الجغرافیة والتضاریسیة  -4

  .في صیغ متعددة إخراجاً قد تتطلب بعض الرسائل والمواد التعلیمیة   -5
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  لثالثالفصل ا

  الجانب المیداني للدراسة

 The Practical Side of Study  
  

  :تمهید

یتناول الفصل الحالي ربط المنطلقـات النظریـة للدراسـة وتعزیزهـا بدراسـة واقـع تطبیـق التقانـات 

المتنقلــة فــي الجامعـــات والمؤسســات التعلیمیــة، لـــذلك ومــن خـــالل هــذا الفصــل ســـیتم وصــف بیئـــة 

، المقتـرح للتعلـیم المتنقـل األنمـوذج عن القیام بتحلیل نتائج قائمة الفحـص ووصـفالدراسة، فضًال 

المصممة، علیه فقد تم تقسـیم  الواجهات وعرض اللغات والبرامج المستخدمة في تصمیمه وتصفح

  :الفصل على النحو اآلتي

  .وتحلیل نتائج قائمة الفحصوصف المنظمة المبحوثة : المبحث األول - 

  .عمله وآلیة المقترح األنموذج وصف: المبحث الثاني - 
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  المبحث األول

  وتحلیل نتائج قائمة الفحصوصف المنظمة المبحوثة 

  *وصف المنظمة المبحوثة: أوال

كلیة أهلیة تابعة لجمعیة االقتصادیین  م وكانت1968أسست كلیة اإلدارة واالقتصاد في العام     

وكانت فیها الدراسة مسائیة وعدد " ة وٕادارة األعمال كلیة المحاسب" فرع الموصل اسمها  /العراقیین

ــًا للعــام الدراســي ) 240(طالبهــا  یقضــي الطالــب فیهــا خمــس ســنوات دراســیة  1969-1968طالب

ثم ألحقت بالجامعـة المستنصـریة فـي العـام الدراسـي األول " المحاسبة وٕادارة األعمال " بقسم واحد 

ألحقـت  1974وفـي العـام . قتصـاد فـي السـنة الالحقـةنفسه بعدها فتحت أقسام أخـرى مثـل قسـم اال

  .الكلیة بجامعة الموصل بعد فك ارتباطها من الجامعة المستنصریة

ركزت الكلیة على جودة المخرجات إسهاما منها لتلبیة حاجة سوق العمل وحاجات ومتطلبات     

واالقتصــاد، واآلن التنمیــة القومیــة ممــا دفعهــا إلــى فــتح أقســام علمیــة أخــرى متخصصــة فــي اإلدارة 

إدارة األعمــال والمحاســبة واالقتصــاد ونظــم المعلومــات اإلداریــة " أقســام علمیــة  ثمانیــةتضــم الكلیــة 

قسم إدارة  وأخیرًا جاء 2012العام التسویق في وقسم والعلوم المالیة والمصرفیة واإلدارة الصناعیة 

وكـان ، مواكبـة تطـورات األعمـالل 2014-2013المؤسسات السیاحیة والفندقیة في العـام الدراسـي 

إلضـــفاء طـــابع األعمـــال اإللكترونیـــة األثـــر األكبـــر فـــي وجـــوب متابعـــة القـــدرات العلمیـــة والعملیـــة 

  .في كل االختصاصات هاوتطویر 

وفـي االختصاصـات العلمیـة فـي الكلیـة عامـة اسـتحدثت دراسـات لمرحلـة أعلـى مـن الشـهادات     

ت أقسـام الكلیـة أبوابهـا لدراسـة الـدبلوم العـالي والماجسـتیر ففتحـ –البكـالوریوس  –الجامعیة األولیة 

إلــى ذلــك البحــوث واالستشــارات والتــدریب والدراســات والتعلــیم المســتمر وخدمــة  یضــافوالــدكتوراه 

  .المجتمع

ــــة فــــي      االســــتثمار ودوائــــر المحافظــــة وغرفــــة التجــــارة ومؤسســــات  هیئــــةوللكلیــــة مشــــاركة فعال

  .ود محافظة نینوى وخارجهاالقطاعین العام والخاص في حد

 وقد تم اختیار قسم نظم المعلومات اإلداریة مجاًال لتطبیق الجانب العملي مـن الدراسـة، إذ إن    

 إدارة أساســیات حــول أكادیمیــة بمعرفــة الطلبــة بتزویــد تمثلــت اإلداریــة المعلومــات نظــم قســم رؤیــة

 معرفـــة وكـــذلك، واالتصـــاالت تالمعلومـــا نظـــم، وتقاناتهـــا الحاســـوب لغـــات، والبرمجیـــات األعمـــال

                                                           
نظــم المعلومـــات قســـم / كلیـــة اإلدارة واالقتصــاد /جامعـــة الموصــل (تــم االعتمــاد فـــي وصــف المنظمـــة المبحوثــة  *

ع الخــاص بالكلیــة فضــًال عــن المعایشــة المیدانیــة والمقــابالت الشخصــیة مــع بعــض أعضــاء علــى الموقــ) اإلداریــة

 .الهیئة التدریسیة
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 باعتمــاد البشــریة والمــوارد التســویقیة، اإلنتاجیــة، اإلداریــة التطبیقــات اســتخدام حــول عملیــة مهاریــة

نشـر  إلـى اإلداریـة المعلومـات نظم قسم واالتصاالت، وتهدف رسالة المعلومات وتقانات الحاسوب

 علمـــي أســـاس علـــى القـــرارات تخـــاذوا والحاســـوب واالقتصـــاد اإلدارة مجـــاالت فـــي والمعرفـــة العلـــم

 اتخــاذ فــي واســتخداماتها اإلداریــة المعلومــات نظــم مجــال فــي عصــریین قــادة إعــداد فــي والمســاهمة

 الطالــب إعــداد والخدمیــة وٕالــى والصــناعیة واالقتصــادیة اإلداریــة المنظمــات إلدارة المثلــى القــرارات

 فـي واالتصـاالت المعلومـات تقانـات دامواستخ وتطبیقاتها المعلومات نظم مجال في ومهنیاً  معرفیاً 

 كــادر بتهیئــة وذلــك العلیـا والدراســة األولیــة الدراســة مسـتوى علــى العامــة واإلدارة األعمــال منظمـات

 المجـــال هـــذا فـــي المتخصصـــین مـــن العمـــل ســـوق فـــي المجتمـــع حاجـــات تلبیـــة علـــى قـــادر كفـــوء

 تطبیقــات فــي عملیــة ومهــارة ةاإلداریــ المعلومــات نظــم فــي أكادیمیــة معرفــة القســم خــریج ویكتســب

 البرمجیــة والتطبیقــات المعلومــات نظــم وتحلیــل الحاســوب إلــى المســتندة األعمــال منظمــة وظــائف

  .والشبكات واالتصاالت للمعلومات والتقانیة وتصمیمها

  تحلیل نتائج قائمة الفحص :ثانیاً 

 لتعلیمیــة والجامعــاتتقانــات التعلــیم المتنقــل فــي المؤسســات اإن التطــرق إلــى إمكانیــة اســتخدام 

شخصـــیة، االحتیاجـــات البشـــریة  قســـم نظـــم المعلومـــات اإلداریـــة مـــن حواســـیبیتعلـــق بمـــا یمتلكـــه 

والتقانیة وشبكات االتصال، المبادئ القانونیة والتشریعیة، االستراتیجیة والمنهجیة الواضحة، وعلیه 

كافـة بعـدها فقـرات یـتم ت تهدف إلى دراسة ما یمتلكـه القسـم مـن تلـك االحتیاجـا ة الفحصائمقفإن 

أعضــاء الهیئـة التدریســیة فــي قسـم نظــم المعلومـات اإلداریــة، ومـن ثــم تحلیلهــا  طرحهـا علــى بعـض

إلمكانیـة تطبیــق الموقــع المقتــرح للشــبكة االجتماعیــة فیـه، وعلیــه یمكــن التعــرف علــى مــدى توافرهــا 

ة الفحــص المتعلقــة فــي بیئــة التطبیــق هــل هــي موجــودة أم ال مــن خــالل عــرض تحلیــل نتــائج قائمــ

  .ةیتقانال باالحتیاجات

التعلیم المتنقل من قبل اعضاء هئیة ستخدام تقانات ابتحلیل نتائج قائمة الفحص الخاصة  .1

 التدریس

التعلــیم المتنقــل مــن قبــل اعضــاء هئیــة ســتخدام تقانــات اباســتنادًا إلــى قائمــة الفحــص الخاصــة    

درجـــات ) 1.8(القائمـــة حصـــلت علـــى معـــدل  فـــإن االحتیاجـــات التـــي تـــم ذكرهـــا فـــي هـــذه التـــدریس

فــي القســم، وهــي  جــدا وهــي تشــیر إلــى أن مســتوى االحتیاجــات متــوافرة بشــكل جیــد) %90( وبواقــع

  .تطبیق تقانات التعلیم المتنقل في القسمتعد مطلبًا مهمًا من متطلبات 
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 لطلبةالتعلیم المتنقل من قبل استخدام  تقانات ابتحلیل نتائج قائمة الفحص الخاصة  .2

فــــإن  التعلــــیم المتنقــــل مــــن قبــــل الطلبــــةســــتخدام  تقانــــات اباســــتنادًا إلــــى قائمــــة الفحــــص الخاصــــة 

 وبواقــــعدرجــــات ) 1.75(االحتیاجــــات التــــي تــــم ذكرهــــا فــــي هــــذه القائمــــة حصــــلت علــــى معــــدل 

  .في القسم جید جداً وهي تشیر إلى أن مستوى االحتیاجات متوافرة بشكل  )87,5%(

ســتعمال التقانـات النقالــة فــي البـالمبررات والــدواعي لفحــص الخاصــة تحلیـل نتــائج قائمـة ا  .3

 المؤسسات التعلیمیة والجامعات

دواعي استعمال التقانات النقالة في المؤسسات المبررات و استنادًا إلى قائمة الفحص الخاصة ب   

) 1.5(فإن االحتیاجات التـي تـم ذكرهـا فـي هـذه القائمـة حصـلت علـى معـدل  التعلیمیة والجامعات

فـي القسـم،  جیـدوهي تشیر إلى أن مسـتوى االحتیاجـات متـوافرة بشـكل  )%71.1( وبواقعدرجات 

  .وهي تعد مطلبًا مهمًا من متطلبات تطبیق تقانات التعلیم المتنقل في القسم

بالتحدیات التعلیمیـة واالجتماعیـة التـي تواجـه  تطبیـق تحلیل نتائج قائمة الفحص الخاصة  .4

 التعلیم المتنقل

ستنادًا إلى قائمـة الفحـص الخاصـة بالتحـدیات التعلیمیـة واالجتماعیـة التـي تواجـه  تطبیـق التعلـیم ا

 وبواقعدرجات ) 1.4(التي تم ذكرها في هذه القائمة حصلت على معدل  فإن االحتیاجات المتنقل

وهـــي تشـــیر إلـــى أن مســـتوى التحـــدیات التـــي یواجهـــا التعلـــیم المتنقـــل فـــي القســـم بتقـــدیر  %)60(

  .، وهي تعد مطلبًا مهمًا من متطلبات تطبیق تقانات التعلیم المتنقل في القسمتوسطم

  

 :ضمن أنموذج القبول التكنولوجي سهولة األستخدامبتحلیل نتائج قائمة الفحص الخاصة  .5

فـــإن  ســـهولة األســـتخدام ضـــمن أنمـــوذج القبـــول التكنولـــوجيب اســتنادًا إلـــى قائمـــة الفحـــص الخاصـــة

 %)80( درجـات وبواقـع )1.5(ذكرهـا فـي هـذه القائمـة حصـلت علـى معـدل  التـي تـم االحتیاجـات

المتنقــل فــي  االلكترونــي التعلــیمنظــام التــي یواجهــا  ســهولة األســتخداموهــي تشــیر إلــى أن مســتوى 

المتنقــل فــي  ، وهــي تعــد مطلبــًا مهمــًا مــن متطلبــات تطبیــق تقانــات التعلــیمجیــد جــداالقســم بتقــدیر 

  .القسم

 :ضمن أنموذج القبول التكنولوجي مدى األستفادةبالفحص الخاصة  تحلیل نتائج قائمة .6

فـــإن  ســـهولة األســـتخدام ضـــمن أنمـــوذج القبـــول التكنولـــوجيب اســتنادًا إلـــى قائمـــة الفحـــص الخاصـــة

 %)90( درجـات وبواقــع )1.8(التـي تـم ذكرهـا فـي هــذه القائمـة حصـلت علـى معـدل  االحتیاجـات

المتنقـل  االلكترونـي التعلـیمنظـام التـي یواجهـا  المدركـةمـدى األسـتفادة وهي تشیر إلـى أن مسـتوى 

المتنقـل فـي  ، وهي تعد مطلبًا مهمًا من متطلبـات تطبیـق تقانـات التعلـیمجید جدافي القسم بتقدیر 

  .القسم

 :ضمن أنموذج القبول التكنولوجي األتجاهاتبتحلیل نتائج قائمة الفحص الخاصة  .7
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 فإن االحتیاجات ضمن أنموذج القبول التكنولوجي تجاهاتاألب استنادًا إلى قائمة الفحص الخاصة

وهــي تشــیر  %)80( درجــات وبواقــع) 1.6(التــي تــم ذكرهــا فــي هــذه القائمــة حصــلت علــى معــدل 

المتنقــل فــي القســم  االلكترونــي التعلــیمنظــام التــي یواجهــا  مــدى األســتفادة المدركــةإلــى أن مســتوى 

  .المتنقل في القسم متطلبات تطبیق تقانات التعلیم، وهي تعد مطلبًا مهمًا من جید جدابتقدیر 

  

 :ضمن أنموذج القبول التكنولوجي األتجاهاتبتحلیل نتائج قائمة الفحص الخاصة  .8

فــــإن  ضــــمن أنمــــوذج القبــــول التكنولــــوجي األتجاهــــاتب اســــتنادًا إلــــى قائمــــة الفحــــص الخاصــــة

 درجــــات وبواقــــع) 1.6(التــــي تــــم ذكرهــــا فــــي هــــذه القائمــــة حصــــلت علــــى معــــدل  االحتیاجــــات

 التعلــــیمنظــــام التــــي یواجهــــا  مــــدى األســــتفادة المدركــــةوهــــي تشــــیر إلــــى أن مســــتوى  %)80(

، وهــي تعــد مطلبــًا مهمــًا مــن متطلبــات تطبیــق جیــد جــداالمتنقــل فــي القســم بتقــدیر  االلكترونــي

  .المتنقل في القسم تقانات التعلیم
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  المبحث الثاني

  هوصف األنموذج المقترح وآلیة عمل

  :وصف األنموذج المقترح: أوالً 

یسعى األنموذج المقترح الذي تدور حولُه الدراسة إلى تقـدیم تقانـات التعلـیم المتنقـل بتطبیقاتهـا     

وخصائصــها علــى إنهــا أداة تســهم إلــى حــٍد كبیــر فــي تعزیــز قــدرة الطلبــة علــى المشــاركة والتفاعــل 

ح اســتخدامات كــل منهــا بالشــكل الــذي ة التــدریس، وقــام الباحــث بتوضــیئــوالتواصــل مــع أعضــاء هی

یســـهم فـــي رفــــع مســـتوى المشــــاركة وٕالـــى االرتقــــاء بمســـتویات التطــــور الحاصـــل فــــي ظـــل تقانــــات 

عبــر تصــمیم  إمكانــات التقانــة المتنقلــةالمعلومــات واالتصــاالت، إذ یقــوم األنمــوذج المقتــرح بإرســاء 

ـــة للمعلومـــات  ـــربط وٕاعطـــا) Website(موقـــع إلكترونـــي علـــى الشـــبكة الدولی ء حســـابات معتمـــدة ل

  .أثناء دخولهم للموقع اإللكتروني في المستفیدین مباشرًة بأدوات الموقع

مراحـــل بهـــدف إعـــداد الموقـــع المقتـــرح تضـــمنت تحلیـــل التطبیقـــات  تةاعتمـــد الباحـــث علـــى ســـ    

والتقانــات اإللكترونیــة المبحوثــة وأســلوب اســتخدامها، ومــن ثــم تخطــیط الموقــع المقتــرح مــن خــالل 

صـور مبـدئي عــن هیئـة الموقـع والمواضــیع المطروحـة فیـه والمیــزات التـي یمكـن أن یوفرهــا وضـع ت

بعد االستخدام تمهیدًا لتصمیمه، وبرمجته وصوًال إلى فحـص الموقـع اإللكترونـي وتقییمـه، وتهـدف 

بشكل أكثر تنظیمًا اتباع مجموعة من المراحل التي تم الطلبة هذه المرحلة الموضوعة إلى اعتماد 

  :ها من لدن الباحث والمتمثلة باآلتيوضع

الشــــائعة واألكثــــر اســــتخدامًا فــــي  جــــاهزةالحــــزم البرمجیــــات تــــم البحــــث عــــن : المرحلــــة األولــــى .1

 .المنظمات التعلیمیة في الشبكة العنكبوتیة العالمیة لغرض تثبیتها في الموقع التفاعلي المقترح

ذه التطبیقــات ووفــق طبیعــة وأســلوب تــم تســجیل أهــم الممیــزات التــي توفرهــا هــ: المرحلــة الثانیــة .2

 لغرض التطبیقات هذه توفرها ان یمكن التي الممیزات هذه استخدام كل منها، فضًال عن تحلیل

الوصـول الـى المحتـوى فـي أي وقـت  بهـدف تقـدمها أن یمكن التي الفوائد حول أكبر فهم تحقیق

 .وأي مكان

فرة فـي هـذه التطبیقـات لكـي یـتم اعتمادهـا تـم اتخـاذ قـرار حـول الممیـزات المتـوا: المرحلة الثالثـة .3

 .في الموقع المقترح

تم تحدید األهـداف الخاصـة بـالموقع المقتـرح، ومـن ثـم بنـاء التصـمیم المنطقـي : المرحلة الرابعة .4

 .له

تضمنت برمجـة الموقـع التفـاعلي المقتـرح مـن خـالل اسـتخدام لغـات برمجیـة : المرحلة الخامسة .5

برنــامج ، MYSQL ، لغـةJAVA SCREPT ، لغـةPHP ، لغـةHTMLلغــة : ممیـزة منهـا

 .Dream waver Cs6، برنامج تصمیم Photoshopتصمیم 
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تضـــمنت فحـــص الموقـــع المقتـــرح وتقییمـــه الكتشـــاف وجـــود أیـــة أخطـــاء أو : المرحلـــة السادســـة .6

 .تحسینات ممكنة

  

  أهداف الموقع المقترح: اً نیثا

مزایــا شــبكات التواصــل االجتمــاعي هــداف الموقــع المقتــرح لتطبیــق أتحدیــد  إلــىیسـعى الباحــث 

 :كاآلتيهي و لدعم المشاركة بالمعرفة 

 .یتیح الفرصة للتفاعل بسهولة بین اطراف العملیة التعلیمیة -1

كسر الحدود الزمانیة والمكانیة للتسهیالت التي یمكن تقدیمها من خالل أدوات الموقع في أي  -2

الهواتــف والحواســیب المكتبیــة و الحواســیب الشخصــیة (لیهــا إي مصــدر للــدخول أوقــت ومكــان و 

 .)I PAD ةجهز أ المساعدات الرقمیة الشخصیة، المحمولة،

متطـــورة  أجهـــزة مـــن واالتصـــاالت المعلومـــات تقانـــات مجـــال فـــي التطـــورات آخـــر مـــع التماشـــي -3

 مــن اإلفــادة لتحقیــق اختیارهــا تــم التــي وتطبیقــات تمتــاز بمزایــا متعــددة االســتخدام كالتطبیقــات

 .مستقبلیةالبالقرارات والمشاركة  لتفاعل بین الطلبة واعضاء هئیة التدریسا دعم في توافرها

  

  :للموقع المقترحالتصمیم المنطقي : اً ثالث

رسم بعض المخططات التي تصف آلیة العمل التي التصمیم المنطقي للموقع المقترح تضمن 

، لـهللتصـمیم المنطقـي  الشـكل النهـائي إلـى وصـوالً  فیـه اعتمادهااألدوات التي تم  هذهتتناسب مع 

 عــن القائمــة الرئیســة للموقــع  الــذي یعبــریوضــح التصــمیم المنطقــي للموقــع المقتــرح ) 21(والشــكل 

.الموقـع المقتـرح والتطبیقـات التـي تـم اعتمادهـا ةتحتوي على مجموعة مـن القـوائم تصـف فكـر التي 
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  موقع المقترحالمنطقي لل التصمیم) 13(الشكل 

  البرامج واللغات المستخدمة في الموقع المقترح: اً رابع

ـــاهیم بســـیطة ألهـــم اللغـــات التـــي اســـُتخدمت فـــي تصـــمیم الموقـــع  فیمـــا یـــأتي ســـیتم عـــرض مف

  :وعلى النحو اآلتيالمقترح، وكذلك البرامجیات المساعدة التي اُستخدمت في التصمیم 

   PHPلغة  .1

تالئـم تطـویر مواقـع الویـب، ویمكـن  وهي لغـة برمجـة نصـیة واسـعة االسـتخدام وعامـة الغـرض    

أي  Personal Home Page Tools مـن PHPجـاءت تسـمیة  إذ، HTMLدمجهـا مـع لغـة 

مجانـًا  امن البرامج المكتوبـة بهـ لعدیدأدوات إنشاء الصفحات الشخصیة وتستطیع الحصول على ا

سـرعتها العالیـة  عـنفضـًال  ،من أسـهل لغـات البرمجـة تعّلمـاً  PHP، كما ُتعد لغة الـ االنترنیتمن 

ومحكمـًا مـع جمیـع قواعـد البیانـات  عالیاً في تنفیذ البرامج، فهي تمتلك بنیة وقواعد ثابتة تقدم أداًء 

 القدرة على تولیـد المحتـوى الـدینامیكي يهها كبیرة من استخدامال وٕاحدى الفوائد وتكاملها، فرةاالمتو 

 )5، 2013أبو السعود، أیمش و(

   HTMLلغة . 2

لغـة النصـوص التشـعبیة  Hyper Text Markup Languageار للمصـطلح وهـي اختصـ

 وأوسـعهااللغـات  أقـدمهـذه اللغـة مـن  وتُعـد ،االنترنیـتتستخدم في تصمیم صفحات الویـب ومواقـع 

تصــفح موهــي لیســت لغــة برمجیــة بــل لغــة وصــف وتعطــي برنــامج  ،فــي تصــمیم صــفحات الویــب

الصـــور وتنســـیقات الخطـــوط  أبعـــاد هـــي تصـــف لـــهُ ف ،للمحتویـــات لكیفیـــة عرضـــهِ  وصـــفاً  االنترنیـــت

لترتیــب بعـض الخصـائص وهـذا مــا  أو األحـرفبعــدم حساسـیتها لحالـة  هـذه اللغـة تتمیـزو  ،وغیرهـا

 

القائمة الرئیسة 

  للموقع

 

القائمة 

 1الفرعیة 

  

القائمة 

 2الفرعیة 

 

القائمة 

 3الفرعیة 
 

قوائم 

  لةمنسد

 

قائمة 

  االدوات

 

األداة 

  المطلوبة



61 
 

عملیة تصمیم مواقع الویب وذلك لكي تكون عملیة تصمیم المواقع عملیة سهلة بدون ًا تتطلبُه فعلی

  ).3،3013الحوسني،(تعقیدات  أیةِ 

   JAVA SCREPTلغة . 3

ودینامیكیــة،  تفــاعالً  أكثــرب یــتســاعد فــي جعــل صــفحات الو  ،بیــي عــالم الو فــهــي لغــة ســائدة 

) المرئیة وغیر المرئیة(التأثیرات الخاصة  من خالل إنشاءبالتفاعل مع عملیات المستخدم  وتسمح

 ضــیفت إذ HTMLمــع لغــة  غالبــاً  JAVA SCREPTلغــة وتســتخدم ، بیــعلــى صــفحات الو 

    ).3، 2012الغامدي، ( أن تقدمها HTMLیع صفحة ال تستط عدةمزایا 

   MYSQLلغة . 4

 عـادة البیانـات، مـن كبیرة كمیات باستخدام التقاریر وٕاعداد البیانات لتخزین جداً  قویة أداة هي

 یمكن كما دینامیكیة، أكثر أو شخصیة االنترنیت شبكة على المواقع لجعل SQL لغة تستخدم ما

ُتعــد هـــذه اللغـــة  إذ، الــزوار ســجالت الطلــب، أنظمــة المنتــدیات، اتشــفر  مــع بالتشــارك تســتخدم أن

 عالیـة ةموثوقیـ كبیـرة ذاتوقابلیة  عالیاً ، وتحقق أداًء ORACLمنافسًا قـویًا لقـواعد البیانات مثـل 

للـتحكم  اً معقـد اً توفر نظامـ إذالسرعة واالعتمادیة واألمن، تمیز بوت PHPالـ  لغة تستخدم بكثرة مع

ونظام صالحیات لمنع المستخدمین غیر المصرحین من الوصول إلـى قاعـدة البیانـات، بالوصول 

تمّكـــن مـــن كتابـــة تطبیقـــات قواعـــد  ، إذواجهـــة برمجیـــة لمختلـــف لغـــات البرمجـــة MYSQLوتقـــدم 

وغیرها لتعطي المطورین (PHP, JAVA, C++,C)  البیانات باللغة التي تختارها فهي تدعم لغة

ومــن األســباب  ).8، 2008،  لغفیــري(التطبیقــات التــي تعتمــد علیهــا  الحریــة القصــوى فــي تصــمیم

  ):11 ،2008 لغفیري،(ما یأتي  MYSQLالتي أدت إلى استخدام لغة 

 للمسـتعلم واالسـتقرار وهـذا مفتـاح نجاحهـا  النتـائج وارجـاع االسـتعالم تمتاز بالسرعة في تنفیذ

 .ORACLوتفضل على باقي لغات قواعد البیانات مثل 

 رة فــي األســواق مثــل البرمجیــات الحــرة والبرمجیــات التجاریــة، وجمیــع برامجهــا موجــودة متــواف

 .ومرخصة، وفي الحاالت التي تحتاج إلى رخصة تجاریة یمكن شرائها

  أداة مهمـــة للـــتعلم عـــن قواعـــد البیانـــات بشـــكل عـــام نظـــرًا لســـهولة التركیـــب واالســـتخدام علـــى

 .لتطبیق قواعد البیانات الخاصة خیار ممتاز MYSQLالقرص الصلب، وعمومًا إن 

 Photo Shopبرنامج  .5

الشهیرة وهـذا البرنـامج خـاص بعمـل الرسـومات، ویعـد البرنـامج  Adobeهو أحد برامج شركة 

األول في العالم من ناحیة القوة وكثرة المستخدمین ویمتاز باحتوائه علـى العدیـد مـن األدوات التـي 

یل علیهـــا بســـهولة والتـــي یمكـــن اســـتعمالها فـــي انشـــاء تمّكـــن مـــن إنشـــاء الصـــور والتصـــامیم والتعـــد

المواقـــع اإللكترونیـــة ولـــه قـــدرة فائقـــة فـــي معالجـــة الصـــور ووضـــع االضـــافات بـــدون ایـــة صـــعوبة 

  ).2، 2014، الزفزافي(
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  لنظام المقترحامعماریة : خامساً 

  :یمكن االشارة الى معماریة النظام المقترح التي تتكون من ثالث وحدات وهي   

بالعدید من المهام أهمها تعـین لغـات النظـام  نظامتختص وحدة إدارة ال: دارة النظامإوحدة  .1

واختیــــار واجهــــات النظــــام األساســــیة وتكــــوین المقــــررات الدراســــیة وتنظیمهــــا وغیرهــــا مــــن 

 .األنشطة التي یقوم بها مدیر النظام

كمـا " ات هي مسؤولة عـن تسـجیل المسـتخدمین فـي قاعـدة البیانـ: وحدة إدارة المستخدمین .2

 ملــــــف خــــــاص لكــــــل مســــــتخدم وتحدیــــــد المســــــؤلیاتووضــــــع ) 22(یوضــــــح فــــــي الشــــــكل 

 .والصالحیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قاعدة بیانات النظام) 14(الشكل 

تعد اهم وحدات النظام واكثرها تعقیدًا، إذ یكون المسؤول عنها :  وحدة ادارة المقررات .3

فة االنشطة والواجبات الى ریر مثل اضاعادة مدیر الموقع الذي یمتلك خاصیة التح

ویمكن االشارة الى المقرر الدراسي على انه مجموعة من  وغیرها المقررات الدراسیة

) 15(والشكل  األنشطة التعلیمیة والمحتوى التي تسعى الى تحقیق االهداف التعلیمیة

 .یوضح معماریة النظام المقترح
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  عماریة النظام المقترحم) 15(الشكل 

 تتصفح واجها: اً دسسا

واجهات متاحة للجمیع وواجهات تفاعلیة (على نوعین من الواجهات  الموقع المقترحیحتوي    

  .شرح لمحتویات تلك الواجهات وفیما یأتي )للمستخدمینمتاحة 

دوات عن موقع الشبكة واأل معلومات تكون متاحة للجمیع وتتضمنو : الرئیسة الواجهة -   أ

  .)16(الموقع كما موضح بالشكل  فيداة البحث أومعلومات اتصل بنا و 

  

  

  

  

 
 
 

  

  

  

 

 إدارة المستخدمین إدارة النظام إدارة المقررات

 النظام

 إدارة المحتوى

 إدارة االنشطة

 تسجیل الطلبة

 إدخال المقررات

 إدخال االعالنات

 إدارة الطلبة 

إدارة اعضاء ھئیة 

 التدریس
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 .الواجهة الرئسیة للموقع المقترح) 16(الشكل 

  :الموقع الخاصة بتسجیل الدخول ةواجه - ب

  :یةتعلى الواجهات الفرعیة اآل وقعالرئیسة للم للواجهة الشریط الرئیس حتويی    

بوجـود العدیـد مـن البنـود والشـروط  وقعمیـتم مـن خاللهـا تسـجیل األعضـاء بـال: نافذة التسجیل -

علیهــا لكــي یــتم بعــدها ادخــال اســم  الموافقــةالمســجلین  الطلبــة یتوجــب علــىو  وقعالخاصــة بــالم

 .)17(المستخدم وكلمة المرور كما هو موضح بالشكل 
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-   

  

  

  

  

  

  

  نافذة التسجیل) 17( الشكل

تــم تســجیل الــدخول تظهــر لنــا رســالة ترحیــب باســم الطالــب الــذي تــم تســجیل دخولـــه  أن عــدوب   

الــدخول الــى الموقــع ورؤیــة االنشــطة واالعالنــات كمــا فــي الشــكل یســتطیع الطلبــة مــن  إذ ، بنجــاح

)18.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واجهة الموقع الخاصة برسالة الترحیب) 18( الشكل

تحانــات وجــدول المقــررات كــل مــن جــدول االم رؤیــة كــنهم بعــد دخــول الطلبــة الــى الموقــع یمو    

مشـاكل التـي قـد عـن لتبیلغ ل درجات الطلبة والرؤیة والرسالة واالهداف وخدمة اتصل بناو  الدراسیة

 لتواجــه الطلبــة اثنــاء التفاعــل مــع الموقــع او تقــدیم استفســارات الــى اعضــاء هئیــة التــدریس والشــك

  . ة للموقعیئسییوضح واجهة االختیارت الر  )19(
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  ة للموقعیسیئر واجهة االختیارت ال) 19(الشكل 

تحتوي على اربعة جدوال لمراحل تظهر لنا واجهة ثانویة لى جدول االمتحانات ع نقروعند ال   

تظهر لنا واجهة ثانویة اخرى تحتوي  )20(كما في الشكل  االولیة ونختار المرحلة االولىالدراسة 

  .یوضح ذلك) 21(رر والتاریخ والیوم والشكل على اسم المق

  

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نافذة جدول االمتحانات النهائیة) 20(الشكل 
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  ثالثةنافذة جدول امتحانات المرحلة ال) 21(الشكل 

تحتوي على  وعند النقر على زر جدول المقررات الیومیة تظهر لنا واجهة ثانویة ایضاً      

ظهر لنا المرحلة الثانیة لی الدراسات االولیة وسوف نختار دراسات العلیا او االولیةال مراحل 

   )22(جدول مقررات المرحلة الثانیة كما في الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الولىجدول مقررات المرحلة ا) 22(الشكل 
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واء كان تحمیل المقررات التعلیمیة  س القیام بعملیةویستطیع الطلبة المسجلین في الموقع     

ة للواجهة الرئیسة للموقع ت العلیا من شریط القائمة الرئیسالطلبة من الدراسات االولیة ام الدراسا

كما في  من مقررات الدراسات العلیا الماجستیر فعند النقر على اختیار) 23(كما في الشكل 

  .)25(یتم تحمیل المقررات التعلیمیة كما مبین في الشكل  فأنه سیتم) 24(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رات المقررات الدراسیةایقائمة اخت) 23(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقررات الدراسات العلیا) 24(الشكل 
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  تحمیل مقررات الدراسات العلیا)  25(الشكل 

الفصلیة الي مقرر في كل المراحل سواء ویمكن للطلبة من االطالع على نتائج امتحانات     

  ).26(لى رز درجات الطلبة وكما مبین في الشكل ععلیا او اولیة  من خالل النقر  دراسات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حلة الثانیةر للم تقنیات المعلومات قررنتائج االمتحانات الفصلیة لم) 26(الشكل 
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في ومن خالل هذا الموقع التفاعلي یمكن للطلبة من االطالع على االعالنات التي توضع    

   الطلبة لوحة اعالنات القسم التي في كثیر من االحیان ال یراها  من ان توضع علىالموقع بدالً 

وهي اما تكون تبلیغات للطلبة عن وجود امتحان یومي او تبلیغ للطلبة على الحضور الى مختبر 

داخل  تدریبیة دورات حول مواضیعاو اعالنات عامة قد تكون  ةعملیال وادمالتكنولوجیا النظم في 

  ).27(وغیر ذلك وكما مبین في الشكل  القسم  الموصل في تخصصات جامعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الواجهة الخاصة باالعالنات) 27(الشكل 

ال یمكن الي طالب من النقر على زر اتصل بنا ؤ وفي حالة وجود اي استفسار او س     

اعضاء هئیة تباس الحاصل في ایة مسالة قد تكون عن غیابات الطلبة او اداء للتوضیح  اال

او حدوث ظرف قاهر للطالب  او استفسار عن درجة او تأجیل امتحان اثناء المحاضرة التدریس

ویمكن للطلبة من التواصل عن طریق الفیس بوك والتویتر  الیستطیع الحضور الى الكلیة

الذي یتوجب  العلمي رئیس القسم ستفساراتن مسوؤل على جمیع االو ویك ایضاً  والجوجل بلص

  .یبین ذلك) 28(والشكل  ،واالجابة علیها بالسرعة الممكنة االطالع على جمیع الشكاويعلیه 
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  الواجهة الخاصة بزر اتصل بنا )28(الشكل 

  

  

 

   وللمزید من المعلومات الرجاء االتصال على

Maaroof.anas@Gmail.com  
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  بعار الفصل ال

  تمقترحاوال االستنتاجات

 

تتضمن خالصة الدراسة االستنتاجات المتمخضة عنها، والتي تتعلق بعضها بالجانب 

ت في ضوء مقترحاالنظري وبعضها بالجانب العملي، كما سعت الدراسة الى تقدیم مجموعة من ال

لمتعلقة بالدراسات تلك االستنتاجات فضًال عن ذلك، قدمت الدراسة عددًا من المقترحات ا

الباحثین والمختصین المهتمین بهذا المجال، وبهذا  من قبلها مستقبًال لأو تنالمستقبلیة التي یمكن 

  :فقد تضمن هذا الفصل المبحثین االتیین

 

 االستنتاجات : لو المبحث األ

 المقترحات: المبحث الثاني
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  لوالمبحث األ 

  االستنتاجات

  :دراسة إلى جملة من االستنتاجات یمكن توضیحها من خالل اإلتيتوصلت ال

ـــة وبعـــد المســـافات  نّ إِ  -1 ـــاد عـــدد الطلب التطـــور العلمـــي المتســـارع وســـرعة نقـــل المعلومـــات وٕازدی

وغیرهــا مــن الصــعوبات فرضــت علــى المنظمــات التعلیمیــة إیجــاد وســائل تتكفــل بالتغلــب علــى 

ل على مواكبـة التقـدم أهم هذه الوسائل التي تعم تلك الصعوبات، ولذلك اصبح التعلیم المتنقل

یــــدة عكــــادیمین والمتخصصــــین الموجــــودین فــــي امــــاكن بإلمكانیــــة االتصــــال باالعلمــــي عبــــر إ

 . جغرافیاً 

ساعد هذا الموقع التفاعلي على تقلیل الجهـد فـي الحصـول علـى المعلومـات والبیانـات وتـوفیر  -2

دوات ممیــزة أســهمت فــي تطــویر نمــط التواصــل المقــررات التعلیمیــة فــورًا  مــن خــالل اســتخدام أ

 .بین أعضاء الهیئة التدریسیة والطلبة في المنظمة التعلیمیة

أصبح الیوم منتشـرا  ي، والذااللكترونيشكًال جدیدًا من أشكال نظم التعلیم  المتنقلیعد التعلیم  -3

لشـرائح كبیــرة  فــاق التعلـیما، لیفـتح ةبـیــین مـن الطلفـي جمیـع أنحـاء العــالم ویخـدم عشـرات المال

  .من المجتمع قد یكون من الضروري أن یصل النظام التعلیمي إلیها

علــى مســتوى المنظمــات التعلیمیــة % 90االنتشــار الواســع لألجهــزة المتنقلــة والــذي وصــل الــى -4

هنـاك طلبـة ال یمتلكـون أجهـزة  نَّ الـى اُ  ق الیها الباحثومن خالل عدة بحوث تطر  والجامعات

ولكن ینون شراء هذه االجهزة خـالل السـتة أشـهر القادمـة ومـن هـذه االجهـزة هـي  نقالة هواتف

 .األجهزة الذكیة، واألجهزة اللوحیة، والمساعدات الرقمیة الشخصیة، الهواتف الخلویة

إذ یحتاج الـى ُمطبق في المنظمات والجامعات العراقیة،  أوال یزال التعلیم المتنقل غیر ُمفعل  -5

 .یة وتشریعات من أجل تطبیقه على أكمل وجهأطر قانونیة ودستور 

 وزراة التعلـــیم العـــاليعي إلـــى تبنیهـــا مـــن قبـــل تشـــجیع المبـــادرات الفردیـــة للتعلـــیم المتنقـــل والســـ -6

  .وغیرها من الوزارات المعنیة االتصاالت هیئةو  والبحث العلمي
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  المبحث الثاني

  المقترحات 

  :ضیحها من خالل اآلتيیمكن تو  المقترحات من توصلت الدراسة إلى جملة   

ــــل  -1 ــــیم المتنق ــــیم العــــالي والبحــــث العلمــــي مشــــروع التعل ــــیم دعــــم وزارة التعل وٕادراجــــه ضــــمن التعل

 .االلكتروني الذي ال زال في مراحل متأخرة في تطبیقه

 توعیة القیادات التعلیمیة بدور التعلیم المتنقل -2

 .ةضرورة اثراء الكادر بالمهارات االتصالیة عبر التقنیة المتنقل -3

 . الدعم المادي للتعلیم المتنقل في المؤسسات التعلیمیة -4

ادخـــال التعـــدیالت والتحســـینات فـــي محتـــوى المقـــررات العلمیـــة بمـــا یتناســـب مـــع بیئـــة التعلـــیم   -5

 .المنتقل

ضــرورة القیــام بدراســة وافیــة حــول ســبل تفضــیل التعلــیم المتنقــل فــي العملیــة التعلیمــة واألســتفادة  -6

 .من التجارب

 .ستراتیجیة واضحة ألستخدام التعلیم المتنقلضرورة وضع ا -7

  .عقد مؤتمرات دولیة بخصوص تطبیق التعلیم المتنقل بما یتناسب مع االمكانیات المتاحة -8

 :في اطار الدراسات المستقبلیة یقترح الباحث الدراسات االتیة

 الحوسبة السحابیة ودورها في تعزیز التعلیم المنتقل. 

 تنقل في تنمیة مهارات االستثمارات السوق العربیةفاعلیة برنامج التعلیم الم. 

 دور التعلیم المتنقل في تنمیة مهارات تصمیم وانتاج مواقع الویب التعلیمیة. 
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  قائمة المصادر

  المصادر العربیة: أوالً 

 الرسمیةشورات نالم - أ

 االمارات العربیة المتحدة،  ،أبو ظبي –، الكلیات التقنیة العلیا 2011، البیان عبر االمارات .1

 .التعلیم المتنقل ،2011، الجامعات العربیة المفتوحة في البحرین .2

بناء القدرات فـي تطبیقـات مختـارة ، 2007، )االسكوا(اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي اسیا  .3

لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لـدى الـدول االعضـاء فـي االسـكوا، نیویـورك، الوالیـات المتحـدة 

   ncontents/Informatics.pdf-http://www.yemen:االمریكیة، على الموقع

إصدارات وحدة التدریب ، 2012لتدریب والتنمیة البشریة، حقیبة تدریبة، التعلیم عبر الجوال،وحدة ا .4

جامعـة الملـك عبـدالعزیز، المملكـة ، عمـادة التعلـیم االلكترونـي والتعلـیم عـن بعـد، والتنمیة البشریة

  .العربیة السعودیة

 الرسائل واالطاریح الجامعیة  -  ب

، فاعلیـة برنـامج مقتـرح فـي تكنولوجیـا التعلـیم قـائم 2012الحارثي، ایمان بنت عوض دخیل اهللا،  .1

،  ت نحوهــا لــدى طالبــات كلیــة التربیــةعلــى التعلــیم المــدمج فــي تنمیــة مهــارات االســتخدام واالتجاهــا

 .، المملكة العربیة السعودیةكلیة التربیة، جامعة أم القرىاطروحة دكتوراه غیر منشورة، 

ــــرحمن،  .2 ــــت عبــــد ال ــــي، ســــهام بن ــــي المرحلــــة 2012العرین ــــع اســــتخدام معلمــــات الریاضــــیات ف ، واق

جامعة ، كلیة العلوم االجتماعیةالمتوسطة لمهارات التعلیم المدمج، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
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  جامعة الموصل  

  كلیة اإلدارة واالقتصاد 

قائمة فحص/ م   

  المحترم    .................................................................  السید الخبیر 

ــــة ) Check List(یــــروم الباحــــث اعتمــــاد قائمــــة الفحــــص  لرســــالة بوصــــفها أداة بحثی

  :الموسومةالمجاستیر 

لتعلـیم نظام تجریبي مقترح ل"  في بیئة التعلیم العالي العراقیةتبني نظام التعلیم المتنقل 

 "كلیة االدارة واالقتصاد بجامعة الموصل/ المتنقل في قسم نظم المعلومات اإلداریة

مقیاسًا یمكـن االعتمـاد علیـه ألغـراض البحـث العلمـي، لـذا نعـرض علـى  قائمةوُتعد هذه ال

نرجــو قــراءة العبــارات وبیــان الرســالة، حضــرتكم قائمــة الفحــص التــي صــممت فــي إطــار موضــوع 

  .ة بصالحیتها والمجال الذي تنتمي إلیه بهدف قیاس الصدق الظاهري للقائمةمالحظاتكم الخاص

  شاكرین لكم هذا التعاون العلمي

   ...مع فائق تقدیرنا واحترامنا

 

 

 

 

  

  الباحث                                                   المشرف      

                            معروفانس معن طاهر                                    ثائر احمد سعدون السمان. د.ا
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  :اردة في قائمة الفحصالخبراء على المفاهیم الو  السادة تعریفات إجرائیة لغرض اطالع

هــو التعلــیم الــذي یســتخدم التقانــة النقالــة التــي تــوفر امكانیــات  :M-Learningالتعلــیم المتنقــل 

ة االنتشـار الواسـع لألجهـزة النقالـة تعمـل علـى جعـل التعلـیم إذ أن طبیعـ. جدیدة للتفاعل واالتصـال

 .في الوقت الحقیقي

خــر مثــل القابلــة للحمــل والنقــل مــن مكــان الَ وهــي اجهــزة اإلتصــاالت والمعلومــات  :التقانــة النقالــة

  .والمساعدات الرقمیة الشخصیةواالجهزة اللوحیة  الهواتف الذكیة التقانة الناقلة و 

  ال  نعم  الفقرات  ت

  :من قبل اعضاء ھئیة التدریس التعلیم المتنقلأستخدام تقانات : اوالً 

یفضل استعمال التقانة الناقلة    
)*(

  :في التعلیم وذلك 

      .لسرعة استقبال االعالنات والقرارات االداریة المستعجلة  1

    .ألنها تسهم في استعراض أعمال وواجبات الطلبة بشكل سریع   2

      .وزیع العمل على الطلبة بسهولةألنه تساعد على ت  3

      .النها تثري طرق التدریس التقلیدیة بیفضل استعمال  التقانات الحدیثة  4

      .النه یضفي المزید من األنشطة الى الدروس التقلیدیة  5

  من قبل الطلبة التعلیم المتنقلأستخدام  تقانات : ثانیاً 

المسـاعدات ، الخلوي ،االجهزة اللوحیة، االجهـزة الذكیـة الهاتف( یفضل استعمال التقانة الناقلة مثل   

  : في التعلیم وذلك بسبب) الرقمیة الشخصیة

    

      .ألنها تساعد في  تدوین المالحظات بالصوت أو الصورة اثناء الرحالت العلمیة  1

      .ا تسهم في  إنشاء مكتبة االكترونیة متنقلة من الدروس والمحاضرات ألنه  2

      .التعلیمي االستمتاع والتفاعل والمشاركة بالمحتوىیساعد من   3

      .ألنها تحقق التعاون بین الطلبة لسهولة المراسالت بینهم  4

  المبررات والدواعي لیفضل استعمال  التقانات في المؤسسات التعلیمیة والجامعات : ثالثاً 

      یفضل استعمال  التقانة الناقلة في التعلیم وذلك   

      .عة االستخدام في مؤسسات التعلیم العالي كونها شائ  1

      .السعاره المعقولة  2

      .تعد أكثر األجهزة استعماًال بین أیدي الطلبة   3

      .الرتفاع عدد المستخدمین لخدمات الجیل الثالث  4

      .ألنه یوفر فرص تعلیم لمختلف الفئات العمریة  5

                                                           
*
 )المساعدات الرقمیة الشخصیة، الهاتف الخلوي ،االجهزة اللوحیة، االجهزة الذكیة(التقانة النقالة هي  



 C

  ال  نعم  الفقرات  ت

      .ر تبادل المعلومات واالراءألنه یعد أداة جیدة في التعلیم التعاوني عب  6

      .أسهل حمًال واصغر حجمًا من الحاسبات االلكترونیة  7

   التحدیات التعلیمیة واالجتماعیة التي تواجه  تطبیق التعلیم المتنقل: رابعاً  

      .یحتاج اعضاء هئیة التدریس والطلبة الى تدریب لیفضل استعمال  تلك االجهزة بإتقان  1

      .رسال في المناطق النائیةضعف كفاءة اال  2

      . (*)قلة وعي بعض أطراف العملیة التعلیمیة بضرورة استعمال التقانة النقالة  3

      .اقل قوة ومتانة وتحمل من األجهزة المكتبیة  4

      .قد یؤدي الى قلة التفاعل بین الطلبة  5

      .یحتاج الى بنیة تحتیة وشبكات اتصاالت السلكیة وأجهزة حدیثة  6

بعض الطلبة قد الیمتلك ثمن جهاز خلوي ألجل (الكلفة العالیة  لبعض أجهزة التقانة الناقلة   7

  ).التعلیم

    

عدم وجود أطر قانونیة ودستوریة لتطبیق التعلیم المتنقل في الجامعات والمؤسسات التعلیمیة   8

  .العراقیة

    

      . یة المختلفةتتطلب توافر خدمة االنترنیت الجل تنفیذ االنشطة التعلیم  9

      .الحاجة الى استثمارات مالیة كبیرة في البنى التحتیة   10

      .الحاجة الى موارد بشریة كفوءة الدارة العملیة التعلیمیة  11

  )المساعدات الرقمیة الشخصیة، الهاتف الخلوي ،االجهزة اللوحیة، االجهزة الذكیة(التقانة النقالة هي (*) 
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  موصلجامعة ال

  كلیة اإلدارة واالقتصاد

 قائمة فحص/ م 

  :الموسومةلرسالة المجاستیر یروم الباحث اعتماد قائمة الفحص بوصفها أداة بحثیة 

نظام تجریبي مقترح للتعلیم "  في بیئة التعلیم العالي العراقیةتبني نظام التعلیم المتنقل 

 "واالقتصاد بجامعة الموصلكلیة االدارة / المتنقل في قسم نظم المعلومات اإلداریة

مقیاسًا یمكن االعتماد علیه ألغراض البحث العلمي، لذا نعرض على  قائمةوُتعد هذه ال

نرجو قراءة العبارات وبیان الرسالة، حضرتكم قائمة الفحص التي صممت في إطار موضوع 

  .للقائمة مالحظاتكم الخاصة بصالحیتها والمجال الذي تنتمي إلیه بهدف قیاس الصدق الظاهري

  شاكرین لكم هذا التعاون العلمي

   ...مع فائق تقدیرنا واحترامنا
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  ال  نعم  الفقرات  ت

  : سهولة األستخدام :اوالً 

      .ان خطوات تنفیذ المهام المطلوبة بأستخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل تتمیز بالسهولة  1

    .یمكن تكیف نظام التعلیم االكتروني المعتمد   2

      .سهولة الحصول على المعلومات من نظام التعلیم االلكتروني  3

      .من نظام التعلیم االلكتروني المتنقل في البیتسهولة الحصول على المعلومات   4

      .سهولة الحصول على المعلومات من نظام التعلیم االلكتروني المتنقل في الجامعة  5

      .سهولة استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل  6

      .لٌدي مهارة في استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل  7

  فادة المدركة مدى األست: ثانیاً 

      استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل من السیطرة على دراستيیمكنني   1

      استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل في تحسین جودة الوجبات التي قدمتها یساعد   2

      . یساهم استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل في تحسین انتاجیة تعلمي  3

      .استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل من فعالیة انشطتي الدراسیةز یعز   4

      . یساهم استخدام نظام التعلیم االلكتروني من جعل عملیة التعلیم والتعلم سهلة  5

  .یهدف الى استقصاء میل المتعلمین نحو نظام التعلیم االلكتروني  : األتجاهات: ثالثاً 

      .م نظام التعلیم االلكتروني المتنقللٌدي الرغبة في استخدا  1

      .التمتع في استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل  2

      .یقدم نظام التعلیم االلكتروني المتنقل بیئة تعلم جذابة  3

یمیة التي تعني قدرة النظام المستخدم في جعل المتعلم یفهمك في فاعلیة األنشطة التعل: مدى فاعلیة التكنولوجیا: رابعاً  

  یتضمنها

      .تشیر المشاركة الفاعلة في انشطة التعلیم االكتروني المتنقل اهتمامي للتعلم  1

      .استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقلابذل جهدًا كبیرًا في التعلم من خالل   2

      .بالنفسیمكنني استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل من بناء مستوى عالي من الثقة   3

      .استخدام نظام التعلیم االلكتروني رغبتي واهتمامي بالتعلیماثار   4
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  المتعلقة بالتعلیم المتنقل تحلیل نتائج قائمة الفحص

  ال  نعم  الفقرات  ت

  :سمن قبل اعضاء ھئیة التدری التعلیم المتنقلبأستخدام تقانات  تحلیل نتائج قائمة الفحص الخاصة: اوالً 

یفضل استعمال التقانة الناقلة   
(*)

  في التعلیم وذلك  

    *  .لسرعة استقبال االعالنات والقرارات االداریة المستعجلة  1

  *  .ألنها تسهم في استعراض أعمال وواجبات الطلبة بشكل سریع   2

    *  .ألنه تساعد على توزیع العمل على الطلبة بسهولة  3

  *    .النها تثري طرق التدریس التقلیدیة بیفضل استعمال  التقانات الحدیثة  4

    *  .النه یضفي المزید من األنشطة الى الدروس التقلیدیة  5

  1  2  األوزان  

  1  4  التكررات  

  1  8  النتیجة  

  1.8  المعدل  

  %90  النسبة المئویة  

  من قبل الطلبة التعلیم المتنقلات بأستخدام  تقان تحلیل نتائج قائمة الفحص الخاصة :ثانیاً 

المساعدات الرقمیة ، الهاتف الخلوي ،االجهزة اللوحیة، االجهزة الذكیة( یفضل استعمال التقانة الناقلة مثل   

  : في التعلیم وذلك بسبب) الشخصیة

    

    *  .ألنها تساعد في  تدوین المالحظات بالصوت أو الصورة اثناء الرحالت العلمیة  1

    *  .تسهم في  إنشاء مكتبة االكترونیة متنقلة من الدروس والمحاضرات  األنه  2

    *  .التعلیمي یساعد من االستمتاع والتفاعل والمشاركة بالمحتوى  3

  *    .ألنها تحقق التعاون بین الطلبة لسهولة المراسالت بینهم  4

      )المساعدات الرقمیة الشخصیة، لذكیةالهاتف الخلوي ،االجهزة اللوحیة، االجهزة ا(التقانة النقالة هي (*)   

  1  2  األوزان  

  1  3  التكررات  

  1  6  النتیجة  

  1.75  المعدل  

  %87.5  النسبة المئویة  

  المبررات والدواعي استعمال التقانات النقالة في المؤسسات التعلیمیة والجامعات  تحلیل نتائج قائمة الفحص الخاصة :ثالثاً 

      الناقلة في التعلیم وذلك یفضل استعمال  التقانة   

    *  .كونها شائعة االستخدام في مؤسسات التعلیم العالي   1

  *    .السعاره المعقولة  2
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  *    .تعد أكثر األجهزة استعماًال بین أیدي الطلبة   3

  .الرتفاع عدد المستخدمین لخدمات الجیل الثالث  4

  

*    

    *  .ألنه یوفر فرص تعلیم لمختلف الفئات العمریة  5

  *    .ألنه یعد أداة جیدة في التعلیم التعاوني عبر تبادل المعلومات واالراء  6

    *  .أسهل حمًال واصغر حجمًا من الحاسبات االلكترونیة  7

  1  2  األوزان  

  3  4  التكررات  

   3  8  النتیجة  

  1.5  المعدل  

  %71.1  النسبة المئویة  

  ات التعلیمیة واالجتماعیة التي تواجه  تطبیق التعلیم المتنقلبالتحدی تحلیل نتائج قائمة الفحص الخاصة: رابعاً 

    *  .یحتاج اعضاء هئیة التدریس والطلبة الى تدریب الستعمال  تلك االجهزة بإتقان  1

  *    .ضعف كفاءة االرسال في المناطق النائیة  2

  *    . )*(قلة وعي بعض أطراف العملیة التعلیمیة بضرورة استعمال التقانة النقالة  3

    *  .اقل قوة ومتانة وتحمل من األجهزة المكتبیة  4

  *    .قد یؤدي الى قلة التفاعل بین الطلبة  5

  *    .یحتاج الى بنیة تحتیة وشبكات اتصاالت السلكیة وأجهزة حدیثة  6

    *  ).بعض الطلبة قد الیمتلك ثمن جهاز خلوي ألجل التعلیم(الكلفة العالیة  لبعض أجهزة التقانة الناقلة   7

  *    .عدم وجود أطر قانونیة ودستوریة لتطبیق التعلیم المتنقل في الجامعات والمؤسسات التعلیمیة العراقیة  8

  *    . تتطلب توافر خدمة االنترنیت الجل تنفیذ االنشطة التعلیمیة المختلفة  9

    *  .الحاجة الى استثمارات مالیة كبیرة في البنى التحتیة   10

    *  .بشریة كفوءة الدارة العملیة التعلیمیة الحاجة الى موارد  11

  1  2  األوزان  

  6  5  التكررات  

  6  10  النتیجة  

  1.4  المعدل  

  %60  النسبة المؤیة  

  )المساعدات الرقمیة الشخصیة، الهاتف الخلوي ،االجهزة اللوحیة، االجهزة الذكیة( :التقانة النقالة هي(*) 
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  )4(الملحق 

المتعلقة بأنموذج القبول التكنولوجي صتحلیل نتائج قائمة الفح  

  جامعة الموصل

  كلیة اإلدارة واالقتصاد

 قائمة فحص/ م 

  :الموسومةلرسالة المجاستیر یروم الباحث اعتماد قائمة الفحص بوصفها أداة بحثیة 

نظام تجریبي مقترح للتعلیم "  في بیئة التعلیم العالي العراقیةتبني نظام التعلیم المتنقل 

 "كلیة االدارة واالقتصاد بجامعة الموصل/ في قسم نظم المعلومات اإلداریة المتنقل

مقیاسًا یمكن االعتماد علیه ألغراض البحث العلمي، لذا نعرض على  قائمةوُتعد هذه ال

نرجو قراءة العبارات وبیان الرسالة، حضرتكم قائمة الفحص التي صممت في إطار موضوع 

  .لمجال الذي تنتمي إلیه بهدف قیاس الصدق الظاهري للقائمةمالحظاتكم الخاصة بصالحیتها وا

  شاكرین لكم هذا التعاون العلمي

   ...مع فائق تقدیرنا واحترامنا

  

  

  

  

  الباحث                 المشرف                                             

  انس معن طاهر معروف                                       ثائر احمد سعدون السمان  . د.ا
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  : سهولة األستخدام :اوالً 

    *  .ان خطوات تنفیذ المهام المطلوبة بأستخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل تتمیز بالسهولة  1

  *  .یمكن تكیف نظام التعلیم االكتروني المعتمد   2

  *    .یم االلكترونيسهولة الحصول على المعلومات من نظام التعل  3

    *  .سهولة الحصول على المعلومات من نظام التعلیم االلكتروني المتنقل في البیت  4

    *  .سهولة الحصول على المعلومات من نظام التعلیم االلكتروني المتنقل في الجامعة  5

    *  .سهولة استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل  6

  *    .ام التعلیم االلكتروني المتنقللٌدي مهارة في استخدام نظ  7

  1  2  األوزان  

  1  5  التكررات  

  1  10  النتیجة  

  1.5  المعدل  

  %80  النسبة المؤیة  

  مدى األستفادة المدركة : ثانیاً 

    *  استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل من السیطرة على دراستيیمكنني   1

    *  ني المتنقل في تحسین جودة الوجبات التي قدمتها استخدام نظام التعلیم االلكترو یساعد   2

  *    . یساهم استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل في تحسین انتاجیة تعلمي  3

    *  .استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل من فعالیة انشطتي الدراسیةیعزز   4

    *  . ة التعلیم والتعلم سهلةیساهم استخدام نظام التعلیم االلكتروني من جعل عملی  5

  1  2  األوزان  

  1  4  التكررات  

  1  8  النتیجة  

  1.8  المعدل  

  %90  النسبة المؤیة  

  .یهدف الى استقصاء میل المتعلمین نحو نظام التعلیم االلكتروني  : األتجاهات: ثالثاً 

    *  .لٌدي الرغبة في استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقل  1

    *  .ع في استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقلالتمت  2

  *    .یقدم نظام التعلیم االلكتروني المتنقل بیئة تعلم جذابة  3

  1  2  األوزان  

  1  2  التكررات  
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  1  4  النتیجة  

  1.6  المعدل  

  %80  النسبة المؤیة  

علم یفهمك في فاعلیة األنشطة التعلیمیة التي تعني قدرة النظام المستخدم في جعل المت: مدى فاعلیة التكنولوجیا: رابعاً  

  یتضمنها

    *  .تشیر المشاركة الفاعلة في انشطة التعلیم االكتروني المتنقل اهتمامي للتعلم  1

    *  .استخدام نظام التعلیم االلكتروني المتنقلابذل جهدًا كبیرًا في التعلم من خالل   2

    *  .لمتنقل من بناء مستوى عالي من الثقة بالنفسیمكنني استخدام نظام التعلیم االلكتروني ا  3

  *    .استخدام نظام التعلیم االلكتروني رغبتي واهتمامي بالتعلیماثار   4

  1  2  األوزان  

  1  3  التكررات  

  1  6  النتیجة  

  1.75  المعدل  

  87.5  النسبة المؤیة  

  

 )5(الملحق 

 *المحكمین لقائمة الفحصأسماء السادة 

  ت  االسم  ب العلمياللق  موقع العمل

  1  لیث سعداهللا حسین .د  مساعدأستاذ    جامعة الموصل/كلیة اإلدارة واالقتصاد

  2  معن وعداهللا المعاضیدي. د  مساعد أستاذ  جامعة الموصل/كلیة اإلدارة واالقتصاد

  3  عالء احمد حسن. د  أستاذ مساعد   جامعة الموصل/كلیة اإلدارة واالقتصاد

  4  االء عبد الموجود العاني. د  مدرس  جامعة الموصل/دكلیة اإلدارة واالقتصا

  5  محمد مصطفى حسین . د  مدرس   الموصل جامعة/واالقتصاد اإلدارة كلیة

  6  حسان جاسم ثابت.د  مدرس  جامعة الموصل/كلیة اإلدارة واالقتصاد

  7  احمد یونس السبعاوي. د  مدرس  جامعة الموصل/كلیة اإلدارة واالقتصاد

  8  سهیر عبد داوود   مدرس   جامعة الموصل/االقتصادكلیة اإلدارة و 

  .األقدم حسب اللقب العلمي األسماءرتبت (*) 
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Abstract 

The broad spread and speed use of mobile technology generally and 

in higher education environment led to multiple types of learning 

application and possibilities. So, much light was thrown to this modern 

technology. Also other aims of this study to benefit of some properties in 

teaching operation as well as acquaint effectiveness and efficiency in this 

field.            

This study aimed to apply mobile learning system in Management 

Information Systems College of administration and economics university 

of Mosul, Mobile learning represented wide spectrum for acquisition of 

knowledge. Several studies revealed that mobile learning is a learning 

system coordinated with electronic learning having similar and variant 

elements. Basically,  apart from traditional studies. this system is founded 

on wire and wireless communication, therefore it enables the learner to 

free approach to the educational courses, lectures and convention in any 

time and place, this in turn will create new educational environment in 

framework situation learning, appropriate on sharing learning and 

interaction, From the foregoing, it has been interactive website designed 

to exchange all of the students and academics of information and 

knowledge, as well as student participation in research projects ideas, 

where the focus is on filling the digital gap between members of the 

faculty, student and course. 

The study found a number of conclusions, perhaps the most 

important: adoption of mobile learning can induce motivation the 

students for further interaction to each other's and possible introduction 

the students to the sources of information in the library of college within 
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different types of tools mobiles devices such as smart phones, tablet 

devices, and personal digital assistance as well as increase satisfaction of 

the students in this type of technology.        

Depending on the findings of the study was to provide a set of 

recommendations that fit with these conclusions, we mention the most 

important ones: It is necessary for the presidency of Mosul university to 

pay attention through there scientific college to invest this application and 

deal with technology due to its support to the work of top management, 

As well as the need to benefit from expertise in educational organizations 

in support of projects in the future. 

Keywords: electronic learning, mobile learning, mobile technology, 

smart phones, tablet devices & personal digital assistance. 
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