
 دمج التقنية في التعليم 
 

 معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس المنفذون لبرنامج دمج التقنية في التعليم . 
 مفهوم دمج التقنية في التعليم. 
 أهم التحوالت التربوية لدمج التقنية في التعليم. 
 أهمية التدريب على دمج التقنية في التعليم. 
 ج دمج التقنية في التعليماألهداف االستراتيجية لبرنام. 
 المعايير الخاصة لبعض عناصر منظومة التعليم الجامعي في ظل دمج التقنية في التعليم.  
 المكونات الرئيسة لبرنامج دمج التقنية في التعليم. 
 المشروعات الرئيسة لخطة دمج التقنية في التعليم 
 .مفهوم البيئة الفيزيقية التعليمية 
 تعلم.مهارة تجهيز قاعات ال 

 .دور البيئة الفيزيقية التعليمية في نجاح عملية التعليم 

 .مكونات البيئة الفيزيقية التعليمية 
  ترتيب مقاعد القاعات وأنماطه((Setting Arrangement. 
 تهيئة قاعة التعليم للعروض الضوئية. 
 ها اتأنواع شاشات العرض و تصنيف. 

 مفهوم الوسائط التعليمية. 
 ئط التعليمية )مفهوم اختيار الوسا. (Instructional  Media Choosing 
   بعض األخطاء الشائعة في اختيار الوسائط التعليمية. 
 معايير اختيار الوسائط التعليمية. 
  جهاز عرض الشرائحSlides Projector . 

 إنتاج الشرائح. 
 ( جهاز العارض البصريVisual Presenter) . 
  السبورة اإللكترونيةElectronic Board. 
  جهاز عرض البياناتData Projector)(D.P) ) . 

 ( مفهوم الوحدة النسقية التعليمية Module ) . 
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 برنامج تصميم عرض تقديمي بواسطة PowerPoint . 

 استخدامات الحاسوب في التعليم. 
 شبكة االنترنت والخدمات التي تقدمها للتعليم . 
 بعض الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة وأوجه االستفادة منها في التعليم. 
 أنواع البريد اإللكتروني ومزاياه. 

  مفهوم التعلم اإللكتروني. 
 الفصول اإللكترونية.  
  التعلـم الجـوالMobile Learning رؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات الالسلكية . . .. 
  ما هو التعلم الجوال/ المتنقلMobile Learning  ؟ 

 التقنيات الالسلكية التي يمكن استخدامها فى التعلم المتنقل؟ 

 ما الفوائد التربوية من استخدام األجهزة المتنقلة فى العملية التعليمية؟ 

  واالختالف بين التعلم اإللكتروني والتعلم المتنقل؟ما أوجه التشابه 

 ما التحديات أو الصعوبات التي تواجه التعلم الجوال/ المتنقل؟ 

 المستخدمة؟ اتما التجارب العالمية الستخدام التعلم المتنقل؟ وما التقني 

 
 
 
 
 
 
 

 األهداف العامة لمقرر دمج التقنية في التعليم:
  تالية:للمقرر أن يحقق األهداف العامة اليتوقع من الدارس بعد دراسته 

  مقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو دمج التقنية في التعليميحدد. 
  معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس المنفذون لبرنامج دمج التقنية في التعليميذكر . 
 . يعرف مفهوم دمج التقنية في التعليم 
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  قنية في التعليمأهم التحوالت التربوية لدمج التيذكر. 
  أهمية التدريب على دمج التقنية في التعليم يوضح. 
  األهداف االستراتيجية لبرنامج دمج التقنية في التعليميبين. 
 ي في ظل دمج التقنية في التعليمالمعايير الخاصة لبعض عناصر منظومة التعليم الجامع يعدد.  
 تعليمالمكونات الرئيسة لبرنامج دمج التقنية في ال يذكر. 
  المشروعات الرئيسة لخطة دمج التقنية في التعليميشرح. 
  مفهوم البيئة الفيزيقية التعليمية.يعرف 
 الوسائط التعليمية استخدامو مفهوم اختيار  يفرق بين معايير . 
 الشرائحالعرض العلوي ،جهاز عرض جهاز  يشغل نماذج من أجهزة العروض مثل 

 .السبورة اإللكترونية يالعارض البصر  ،عرض البياناتجهاز     
  نتاجهايتقن   .تصميم الشفافيات وا 
 .يتعرف على طرق إنتاج الشرائح 
  مفهوم الوحدة النسقية التعليمية يعرف. 
 PowerPointبرنامج  صميم عرض تقديمي بواسطةي  

 الحاسوب في التعليم يستثمر مميزات . 
  نها في التعليمالتي تقدمها وأوجه االستفادة مالشبكة العالمية خدمات يعدد. 
  أنواع البريد اإللكتروني ومزاياهيذكر . 
  الفصول اإللكترونية مفهوم التعلم اإللكتروني. 
 فى التعلم المتنقل؟الالسلكية التقنيات  يستخدم 

 الفوائد التربوية من استخدام األجهزة المتنقلة فى العملية التعليمية يبين. 

 علم الجوال/ المتنقلالتحديات أو الصعوبات التي تواجه الت يوضح. 

 التجارب العالمية الستخدام التعلم المتنقل يتعرف على. 
 مقدمــة:
الوقت الراهن إلى تطوير العملية التعليمية بكل مكوناتها،  التربويون في كل مكان فييسعى          

لمعرفي تطويرًا يتواكب مع التقدم الذي يشهده هذا العصر في جميع المجاالت، وخاصًة المجــال ا
والتكنولوجي ) التقني (، فقد حدثت تحوالت نوعية في هذه المجاالت، األمر الذي أدخل المجتمعات 
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واألمم في سباق مع كيفية المواءمة مع هذا التقدم واالستفادة منه في التنمية البشرية لكل أفرادها دون 
 استثناء.
ي على وجه الخصوص في تحسين في هذا الصدد اإلفادة من التقدم المعرفي والتقن ونحاولوي

من خالل تزويدهم بمهارات التفاعل، والتعامل المباشر مع  التعليم البرامج التعليمية لجميع منسوبي
جميع أنماط التقنيات وخاصة المستحدثة منها والذي قد يسهم في رفع مستوى أداء المنظومة 

التنفيذي داخل المؤسسات التعليمية، وقد التعليمية وزيادة فاعليتها وكفاءتها على المستوى اإلجرائي 
 ينعكس إيجابًا على مستوى المخرجات البشرية لهذه المنظومة.

خالل السنوات العشر األخيرة على تفعيل برنامج "  مَل اهتمامهالتربويون ك   ولتحقيق ذلك وجه
رية في المنظومة كأهم المدخالت البش-دمج التقنية في التعليم "، بهدف إكساب المعلمين والمتعلمين 

المزيد من الخبرات، والمهارات المرتبطة بالتقنيات التعليمية، ومحاولة االستفادة من هذه  -التعليمية
التقنيات في تطوير المواقف التعليمية، والتعامل السهل مع مصادر المعلومات واالستفادة منها 

نتاجها.  وا 
ي التعليم وهو جوهر اإلصالح التربوي في ويعتبر العديد من الخبراء أن برنامج دمج التقنية ف

الوقت الراهن، جزءًا ال يتجزأ من المنظومة التعليمية بجميع مكوناتها في المدارس والجامعات، وتعد 
عملية تطوير األداء المهني للمعلم الجامعي من أبرز التحديات واألهداف الرئيسة لبرنامج دمج 

ت التقنية ومفاهيمها، قادرًا على لم تقنيًا متمكنًا، ملمًا بعملياالتقنية في التعليم، بحيث يصبح هذا المع
إتاحة فرص التعلم المعتمدة على التقنية للمتعلمين، واستثمار األساليب التقنية وتوظيفها في تنفيذ 

جراءاتهبموضوعاته – برنامجال امثل هذناهج الجامعية وتحقيق أهدافها، ويالم محاولة جادة ، ، وا 
ومهاراته في مجال التقنيات المستحدثة للتعليم الجامعي، مما ي سهم  المعلمة خبرات وصادقة لزياد

بشكل مباشر في تحول دوره من مجرد ناقل للمعرفة، إلى عنصر فاعل من عناصر المنظومة 
التعليمية، يخطط ويصمم بيئات التعليم المعتمدة على التقنية، ويوفر مصادر تعلم متعددة للمتعلمين 

 كون المصدر الوحيد للمعرفة.دون أن ي
 

 نحو دمج التقنية في التعليم مقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس
 

 غير موافق محايد موافق العبــــــــــــارات 

أفضل توجيه األموال التي تنفق على التقنيات لزيادة رواتب  1
 أعضاء هيئة التدريس بكليات المعلمين
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في مجال التعليم الجامعي يزيد من  أرى أن استخدام التقنيات 2
 فاعليته.

   

أعتقد أن االعتماد على التقنية في التعليم ستهدد مكانة المعلم  3
 الجامعي.

   

أشعر بالمتعة عندما أقوم بالتدريس في قاعة ثرية بالتقنيات  4
 التعليمية.

   

    يعتبر االعتماد على التقنية في التعليم إهداراً للوقت والمال. 5

    نادرا ما استخدم األجهزة التعليمية في تدريسي الجامعي. 6

أفضل العمل في كلية معلمين إلدارتها اتجاهات إيجابية نحو  7
 توظيف التقنية في التعليم.

   

أحرص باستمرار على االشتراك في الدورات والندوات التي  8
 تدعو على االعتماد على توظيف التقنية في التعليم.

   

أرغب في المشاركة في برنامج تدريبي حول توظيف التقنية في  9
 التعليم الجامعي.

   

أشعر بأن الطالب الجامعي ال يحتاج إلى توظيف تقنية مساعدة في  10
 التعليم.

   

من الصعب أن أقتنع بأن دمج التقنية ستغير من طبيعة التعليم  11
 الجامعي نحو األحسن.

   

    د في مجال تقنيات التعليم باستمرار.أحب متابعة الجدي 12

أتمنى أن أقوم بتدريس جميع موضوعات المقرر باستخدام  13
 الحاسوب.

   

أعتقد أن االعتماد على تقنيات التعليم يزيد من عبء المعلم  14
 الجامعي.

   

    تقنيات التعليم تفيد طالب التعليم العام أكثر من طالب الجامعات. 15

    دة وجود مركز مصادر تعلم في كل كلية معلمين .أؤيد بش 16

    أرى أن وجود تقنيات تعليم متعددة داخل القاعة ستثير الفوضى. 17

    أتوقع زيادة نسبة نجاح طالبي بعد توظيفي للتقنية في التدريس. 18

 :المنفذون لبرنامج دمج التقنية في التعليم أعضاء هيئة التدريس معايير اختيار
 

بمجموعة خصائص يتطلب تنفيذها مجموعة  مقررال اتألف منها هذالبرنامج التي يوحدات تتمتع      
 لها. ومن هذه المعايير ما يلي: ونالمنفذ أعضاء هيئة التدريسمن المعايير المحددة في 
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 أهمية التدريب أثناء الخدمة ودوره في التطوير المهني للمعلم الجامعي. المعلمإدراك  .1
 بطرائق التدريب الفاعلة. علمالمإلمام  .2
 أثناء عملية التنفيذ. علمينلمهارات التواصل مع المت المعلمإتقان  .3
من تقنيات التدريب المعاصرة وعلى رأسها الحاسوب وملحقاته ) السبورة  المعلمتمكن  .4

 اإللكترونية، جهاز عرض البيانات، جهاز العرض البصري(.
 ة والشاملة.بأساليب التقويم المتنوع المعلممعرفة  .5
 المعاصر. المعلم المظهر الشخصي المالئم .6

 مالحظة:
 بواسطة فريق متعاون ومتكامل الخبرات. دمج التقنية في التعليم برنامجيفضل تنفيذ 

 العامة التالية:أن يحقق األهداف التقنية في التعليم دمج ُيتوقع من المعلم بعد دراسته لبرنامج 
 ج التقنية في التعليم وأهدافه ودواعيه.يحدد المالمح العامة لبرنامج دم 
  .يلم بمبررات دراسته لبرنامج دمج التقنية في التعليم 
 .يمارس دور المعلم الجامعي الجديد في ظل التحوالت التربوية المعاصرة 
 .يلم بالتحوالت التربوية المعاصرة التي أدت إلى دمج التقنية في التعليم 
 ليمية واستخدامها.يصف معايير اختيار التقنيات التع 

 .يوضح المعالم الرئيسة للبيئة التعليمية الفيزيقية ومواصفاتها 

 .ينتج مجموعة من الشفافيات الضوئية يدويًا وحاسوبيًا 

  جهاز عرض  –يشغل نماذج من أجهزة العروض الضوئية مثل: ) السبورة الضوئية
 الشرائح(.

 يير محددة في صورة ورقية.يصمم نماذج لوحدات نسقية في مجال تخصصه وفقًا لمعا 

 .ينتج الوحدات النسقية في صورة مبرمجة وتقديمها من خالل برنامج العروض التقديمية 

  جهاز العرض  –يشغل بعض األجهزة التعليمية المستحدثة مثل: ) السبورة الذكية
 جهاز العرض البصري (. –المرئي للبيانات 

 ة من تطبيقاته المتعـددة ) االنترنت يستثمر مميزات الحاسوب في التعليم واالستفاد– 
 ...الخ (. –التعلم عن بعد  –البريد االلكتروني 
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ت عّد عملية تأهيل متعلمين مثقفين معلوماتيًا وتقنيًا ويتمتعون بقدر كبير من مهارات التفكير،         
ية المنشودة والتي ويعيشـــون بنجاح فــي مجتمع المعلوماتية من أبرز األهداف التربوية االستراتيج

 ازدادت أهميتها باستمرار في الفترة األخيرة التي تشهد محاوالت جادة للتجديد التربوي.
وفي ضوء ذلك فإن التركيز في الوقت الحاضر يجب أن ينصب على كيفية االستفادة القصوى 

كس ابهم مهارات من التقنيات الحديثة في رفع مستوى تعلم المتعلمين، وحل مشكالتهم التعليمية، وا 
التفكير والمبادأة، بداًل من تعليم مجرد عن هذه التقنيات أو حولها لمجرد االنبهار التكنولوجي، وهذا 
مبرر قوي إلى تفعيل برنامج دمج التقنية في التعليم نظرًا الرتباطها الحيوي بكل عناصر المنظومة 

 التعليمية في التعليم الجامعي.
 يم:مفهوم دمج التقنية في التعل 

( الهادف للتقنيات المستحدثة  Systematic( المنظم ) Desperationويقصد به " االنتشار) 
داخل المنظومة التعليمية بكل عناصرها، وفقًا لمعايير علمية محددة، بحيث تصبح هذه التقنيات 

 ا وكفاءتها.مندمجة فيها ومرتبطة بها ارتباطًا حيويًا بهدف رفع مستوى هذه المنظومة، وزيادة فاعليته
 

 أهم التحوالت التربوية لدمج التقنية في التعليم:
شهد الميدان التربوي في بداية القرن الحادي والعشرين جملة من التحوالت الملموسة عجلت 

 اآلتي: توضيحها من خالل الجدول بضرورة دمج التقنية في التعليم، يمكن
 
 
 
 
 

 
 
 

 ة في التعليمالتحوالت التربوية التي عجلت بدمج التقني

 إلى التحول من
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 ة في التعليمالتحوالت التربوية التي عجلت بدمج التقني

 إلى التحول من

 التعلم من الكتاب والمعلم كمصادر رئيسة. 1
) التعلم المعتمد على تعدديـة المصادر 

Multi-Resources .) 

2 
 (، Rote Learning) التعلم األصم 

للحقائق والمفاهيم القائم على الحفظ 
 والتلقين.

تعلم مهارات االستقصاء، والتفكير، وطرح 
حوار تحت إشراف وتوجيهات األسئلة، وال

 المعلم.

 التعلم في بيئات مغلقة منظمة محكمة. 3
-متوافقة-مرنة–التعلم في بيئات مفتوحة 

 مستجيبة الحتياجات المتعلم.

 تعليم تعاوني في مجموعات صغيرة. تعليم صفي جماعي. 4

 دور إيجابي نشط. دور سلبي للمتعلم. 5

 م والتعلم الذاتي.التعلي التدريس التقليدي السائد. 6

التعليم والتعلم محددان بزمان           7
 ومكان محددين.

غير  –تعليم وتعلم عن بعد ) تزامني 
 تزامني( في أي وقت وأي مكان.

 تعلم مستمر مدى الحياة. تعلم مقنن في مراحل وسنوات محدودة. 8
 ل التفاعلي.تعلم قائم على االتصا تعلم معتمد على االتصال أحادي االتجاه. 9

 التعليم المتنوع والمتكامل للمهارات. التعليم المجزأ للمهارات والخبرات. 10

 تقويم واقعي من خالل مواقف هادفة. تقويم نظري معتمد على الذاكرة. 11

 اعتبار التعليم كنمط تدريبي. اعتبار التعليم كنمط تدريسي. 12
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 ة في التعليمالتحوالت التربوية التي عجلت بدمج التقني

 إلى التحول من

 النظام المرونة في هذا الجمود في النظام التربوي 13

 تخريج متعلمين متنوعين )نسخ متباينة( تخريج متعلمين متشابهين )نسخ مكررة( 14

 اإلتقان والجودة والتمكن الحد األدنى من الثقافة 15

 االنبهار بالتكنولوجيا والمعلوماتية ونواتجهما  16
المشاركة في التصميم واإلنتاج المعلوماتي 

 والتكنولوجي

 اإليجابية والتفاعل السلبية والتواكل 17

 
 : دمج التقنية في التعليمأهمية التدريب على 

إن التحوالت آنفة الذكر تتطلب بالضرورة إعادة النظر في منظومة التعليم الجامعي بكافة     
ستراتيجياته على المستوى  عناصره، كما تتطلب تغييرًا جذريًا في فلسفة هذا التعليم وركائزه وأهدافه وا 

التنفيذي، ويأتي على رأس هذه الركائز المعلم الذي يعتبر المسئول األول عن العمليات اإلجرائي 
األساسية المحدثة للتغيير من ناحية والوسيط األساسي لمساعدة المتعلمين على مواجهة تحديات 
ذا كان التعليم الجامعي هو قمة البناء التعليمي، لما يلعبه من  المستقبل المتغير من ناحية أخرى. وا 
دورًا أساسيًا في نهضة المم وتلبية احتياجاتها من القوى البشرية التي تصنع حاضرها وترسي 

مستقبلها، وفيه تتبلور القيادة العلمية والعملية للمجتمع، وهو المسئول عن الحفاظ على التراث الثقافي 
 لمهني لمعلميه.وتنميته وتطويره؛ ولن يتحقق ذلك إال من خالل االرتقاء بالمستوى العلمي وا

لى وقت قريب  –ومن المفاهيم الخاطئة في هذا الشأن   أن وصول المعلم  –اعتقاد البعض وا 
      الجامعي إلى مرتبته العلمية يؤهله للقيام باألداء التدريبي الجامعي على خير وجه، وأن تدريبه 

ة. وقد أثبتت العديد من أو تأهيله أثناء الخدمة ال يجوز أن يأخذ هذا القدر الكبير من األهمي
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الدراسات عكس هذه الرؤية وأوصت بضرورة تدريب المعلم الجامعي على التوجهات العالمية 
 المعاصرة في مجال التعليم والتدريس األمر الذي ينعكس إيجابًا على أداءه المهني بكفاءة واقتدار.

ملموسًا لعملية إعداد معلمي  اهتماماً  خبراء التربية والتعليم واتساقًا مع هذا التوجه فقد أول
بكافة مستوياتهم ودرجاتهم العلمية على دمج التقنية في التعليم كأحد أهم التوجهات العالمية  الكليات

المعاصرة في بدايات القرن الحادي والعشرين؛ استجابة إلى عالج القصور الواضح في تمكن معظم 
ية للتدريس باعتباره علمًا وفنًا من ناحية وضعف أعضاء هيئة التدريس بالكليات من المهارات األساس

 التعامل الجيد مع التقنيات التعليمية الحديثة وتوظيفها في تفعيل التدريس من ناحية أخرى.
وبإيجاز نعرض فيما يلي أهمية التدريب على دمج التقنية في التعليم واالعتماد عليها في 

 سات ذلك على إحداث التعلم المنشود. التدريس على مستواه التنفيذي اإلجرائي وانعكا
 : فاالعتماد على التقنية ودمجها في التعليم الجامعي يمكن أن يجعل من هذا التعليم

 أكثر إنتاجًا وواقعية. -أ 
 أكثر سرعة وتكيفًا. -ب 
 يتمتع بمساواة أكثر لجميع المتعلمين. -ج 
 أكثر خصوصية. -د 

 .في التعليم ويتضح ذلك من خالل باإلضافة إلى ما سبق فهناك انعكاسات أخرى لدمج التقنية
 إثراء التعليم بمصادر ووسائط متعددة متكاملة ومتنوعة. .1
تحسين نوعية التعليم بكليات المعلمين من خالل التغلب على ظاهرة اللفظية وتشجيع التعليم  .2

 والنشاط الذاتي للمتعلمين.
 زيادة المشاركة اإليجابية للمتعلمين في عملية التعلم. .3
 روق الفردية للمتعلمين.مراعاة الف .4
 توفير أنماط غير تقليدية من التعليم مثل ) التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد (. .5
اقتصادية التعليم الجامعي من خالل زيادة نسبة التعلم مقابل تكلفته المادية ألن الهدف  .6

الرئيسي لتوظيف تقنيات التعليم تحقيق أهداف قابلة للتحقق والقياس والمالحظة 
 بمستويات عالية الجودة.و 

 التعامل الجيد مع األعداد المتزايدة من المتعلمين في القاعات التدريسية. .7
 توفير معلومات متعددة داخل القاعات أو مراكز مصادر التعلم. .8

                                                 


 62( الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، القاهرة، دار النعناعي، ص 1998علي عبد المنعم )   
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إعـــــــــــــــــــــداد 
معلـــــــــــــــــــــــــم 
مــــــــــــــــتمكن 
ــــــــــــــــــــــــــًا  تقني
  ومهنياً 

تأهيل مـتعلم 
مثقـــــــــــــــــــــــــــــف 
معلوماتيـــــــــــــــًا 
يمتلـــــــــــــــــــــــــــــك 
مهــــــــــــــــــــــارات 
 معاصرة

إيجــــــــــــــــــــــاد 
إدارة 
مـــدر  ذكيــة  
كـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ألهميـــــــــــــــة 
التقنية في 
 التعليم 

ممارســــــــــــــــــــــــــــــة 
أســـــــــــــــــــــــــــــــاليب 
 ومعالجــــــــــــــــــات

تعلــــــــيم وتعلــــــــم 
أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة 
 ومســــــــــــــتحدثة،
محورهـــــــــــــــــــــــــــــــا 
 المـــــــــــــــــــــــــــــتعلم،

كــــــــــــــــــــــــــــــالتعليم 
 اإللكتروني

تــــــوفير بيئــــــات 
ـــــــــــم غنيـــــــــــة  تعل
بالمصـــــــــــــــــــــادر 
التقنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 والمعلوماتية

جعـــــــــــــــــــــــــــــــــل 
هج المـــــــــــــــــــــــــن

المدرســـــــــــــــــي 
جـــزءًا حيويـــًا 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المصـــــــــــــــادر 
المعلوماتيــــــة 
بشــــــــــــــــــــــــــــــكل 
 تكاملي

 إتاحة الفرصة لتنمية مهارات التفكير. .9
تاحة الفرصة له لكي يقوم بأدوار مهمة أخ .10 رى تخفيض العبء عن المعلم الجامعي وا 

 كالتصميم واإلشراف والتوجيه.
 تقديم مخرجات تعليمية متميزة من المعلمين على درجة عالية من الجودة والكفاءة واإلتقان. .11

 

 األهداف االستراتيجية لبرنامج دمج التقنية في التعليم:
 تي:كاآل يمكن تحديد مجموعة رئيسة من األهداف االستراتيجية لبرنامج دمج التقنية في التعليم     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

: المعايير الخاصة لبعض عناصر منظومة التعليم الجام ًً عي في ظل دمج التقنية في خامسًا
 :التعليم

 معايير خاصة بالمعلم : -أ
 يصمم بيئات تعلم معتمدة على التقنية. 
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 يستوعب مفاهيم التقنية وعملياتها. 

التقنية لتعزيز تعلم  ينفذ خطة المنهج الدراسي التي تشمل طرق وفنيات تطبيق 
 المتعلمين.

 يوظف التقنية في تحسين إنتاجيته ونموه المهني. 

 يستثمر التقنية في تخطيط وتنفيذ أنواعها المتعددة وتقويم نتائجها. 

 يوفر للمتعلمين فرص تعلم معتمدة على التقنية. 

 يدرك المفاهيم المرتبطة بدمج التقنية. 

 

 معايير خاصة بالمتعلم  -ب
 مشكلة المعلوماتية.ُيعرف ال 
 ُيحدد أنواع المعلومات وحجمها. 

 ُيطور خطة لجمع المعلومات المطلوبة. 

 يختار أفضل المصادر المعلوماتية. 

 ُيحدد مواقع المصادر المعلوماتية ويستخدمها بسهولة. 

 ُيحلل المعلومات التي يصل إليها. 

 تية.ُيصنف المعلومات من مصادر عديدة في صيغة حل للمشكلة المعلوما 

 ُيقوم عملية حل المشكلة المعلوماتية والمنتج النهائي. 

 ُيوظف المعلومات توظيفًا أخالقيًا ينسجم مع نظرة اإلسالم للحياة. 

 ُيتقن مهارات التعلم الذاتي والتعليم التعاوني. 

 ُيتقن مهارات الحوسبة. 

 
ـــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــ        ــ

( تطوير تقنية التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء االتجاهات المعاصرة في المجال، ندوة 1999بدر الصالح ) -

 تكنولوجيا التعليم والمعلومات، تربية الملك سعود، الرياض.

المملكة  –وزارة التربية والتعليم  1423يم للمزيد من المعلومات راجع د. بدر بن عبد هللا الصالح ) مشروع دمج التقنية في التعل 1 -

 العربية السعودية(.

 :معايير خاصة باإلدارة التربوية -ج
 القيادة والتوجيه. 
 المبادرة. 

 التفاعل مع الحدث قبل حدوثه من خالل التخطيط الجيد للمستقبل. 
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 االنفتاح على مجتمع المدرسة والمجتمع المحلي. 

 ر.التعاون في التخطيط واتخاذ القرا 

 االعتماد على التخطيط بعيد المدى وفقًا لمعايير وأهداف محددة. 

التجديد في أدوات قياس فاعلية المتعلمين وكفاءتهم بما يتفق ومستجدات العملية  
 التعليمية.

 

 معايير خاصة لطرائق التعليم والتعلم: -د
السرعة   تقديم الخبرات التعليمية في سياقات واقعية تكاملية قائمة على تعلم مرن. 

 الذاتية للمتعلم بداًل من سرعة واحدة تطبق على جميع المتعلمين.
تعلم يحدث في أي وقت وأي مكان ) التعلم عن بعد والتعليم المفتوح بداًل من قاعة  

 الصف(.

 تعلم تعاوني حواري بين المتعلمين والمعلمين. 

 تعلم متعدد المصادر يهدف إلى تنمية مهارات التفكير. 

 على تقويم مستمر وشامل ومتعدد األشكال. تعلم معتمد 

 

 معايير خاصة بالبيئة التعليمية:  -هـ
 غنية بمصادر المعلومات الرقمية المتفاعلة. 

 زيادة االعتماد على األوعية المعلوماتية. 

 غنية بالمواد واألجهزة بما يتفق وخصائص المتعلمين. 

 تلبي حاجات المتعلمين النفسية والجسدية. 

 كوناتها بما يتالءم مع طبيعة الموضوع التعليمي.التحكم في م 
 

 
 

 سادسًا: المكونات الرئيسة لبرنامج دمج التقنية في التعليم:
 
 
 

شبكات 

 االتصال

التدريب 

 التقني

البرمجيات 

 التعليمية

األجهزة 

 التعليمية

مكونات 

 برنامج

 دمج التقنية
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أن المكونات األربعة تتداخل وتتفاعل معًا لتشكل منظومة متكاملة، يتضح من الشكل السابق 

بادلها كخبرات تعليمية، والبد من فالبرمجيات التعليمية يلزمها أجهزة لعرضها، وشبكات اتصال لت
توافر عنصر بشري متمكن ومدرب تدريبًا تقنيًا جيدًا، ويجب أن تتواجد هذه المكونات داخل بيئة 

 تعليمية فيزيقية ذات معايير خاصة. 
 

 سابعًا: المشروعات الرئيسة لخطة دمج التقنية في التعليم:
وعات التي يؤمل منها نقل الكليات إلى تشمل خطة دمج التقنية في التعليم عددًا من المشر 

 مجتمعات معلوماتية، مع اإلشارة إلى أن بعض هذه المشروعات في مرحلة التجريب مثل :
 التوسع في مراكز مصادر التعلم الجامعي كمًا ونوعًا. 

 وتحديثها. الكليات التربويةتطوير مكتبات  
 لكليات.لهذه اتصميم مواقع إلكترونية  
 التربية ية مالءمة لكلياتصياغة معايير تقن 

 تفعيل مشروعات التعليم عن بعد. 

 . التربيةهيئة التدريس بكليات  استحداث وحدة خاصة لتدريب أعضاء 

 مالحظات حول المشروعات :
 تمثل هذه المشروعات جميعًا عناصر ضمنية للمشروع األكبر 
 يعتمد تنفيذ هذه المشروعات على مبدأ المرحلية. 

 .وخاصة التدريبية منها تتنفيذ هذه المشروعا مراعاة األولوية في 
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عملية إعداد قاعات التعليم وتجهيزها من المهارات الضرورية التي يجب أن يمتلكها المعلم تعتبر   
رض الجامعي، نظرًا ألهميتها الحيوية في تحقيق  أهداف التعلم المنشود وانطالقًا من هذه األهمية نتع

 للنقاط اآلتية:
 مفهوم البيئة الفيزيقية التعليمية. 
 مهارة تجهيز قاعات التعلم. 

 دور البيئة الفيزيقية التعليمية في نجاح عملية التعليم. 

 مكونات البيئة الفيزيقية التعليمية. 

 
 

المختبرات  

الجامعية 

 المحوسبة

مراكز  

مصادر 

 التعلم  

ربط الكليات  

بشبكة 

 موحدة 

تطوير 

المعايير 

قنية الت  

المؤتمرات 

 اإللكترونية

تصميم  

المقررات 

الدراسية 

 رقميا  

التعلم 

 اإللكتروني

نوادي 

 الحاسوب

 الوسائط 

 الرقمية

تدريب 

أعضاء هيئة 

التدريس 

 تقنيا  

المنتديات 

 اإللكترونية

المشروعات 
الرئيسة 
لبرنامج 
 دمج التقنية
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 (Physical Instructional Environment) أواًل: مفهوم البيئة الفيزيقية التعليمية 
( " ويقصد بها " المكان  Instructional Theaterعرف أحيانًا بـ " مسرح التعليم )وت       

الفيزيقي الذي تدور فيه جميع األحداث التعليمية الفعلية المرتبطة بتخصص دراسي ما، وقد يكون 
 هذا المكان قاعة أو معمل أو نحو ذلك.

 

 ثانيًا: مهارات تجهيز قاعات التعليم:
ألداءات التعليمية التي يستطيع أن يؤديها المعلم بسرعة، ودقة، وقدرة، مجموعة ا ويقصد بها 

لتجهيز قاعات التعليم وتهيئتها لتنفيذ المواقف التعليمية في مناخ مريح، ومبهج، بهدف رفع مستوى 
 .فاعليتها وكفاءتها

 

 ثالثًا: دور البيئة الفيزيقية في نجاح العملية التعليمية:
 ال في قاعة أثاثها قديم ومتهالك وغير مرتب؟هل نتوقع حدوث تعليم فع   -
 هل نتوقع حدوث تعليم فع ال في قاعة رديئة اإلضاءة وسيئة التهوية؟  -

 هل نتوقع حدوث تعليم فع ال في قاعة مليئة بالتشويش وصدى األصوات؟ -

 

تعليمًا مجموعة تساؤالت تطرح نفسها عند الحديث عن التعليم الفعال ومتطلباته الضرورية حتى يكون 
 يفضي إلى تعلم أفضل.

وفي هذا الصدد العديد من األدلة على أن التعليم الفّعال ال يحدث بصورته المنشودة إال في 
ن كانت ال تقوم  –قاعات مهيأة لهذا الغرض، وتتمتع بمواصفات خاصة ؛ ألن هذه القاعات  وا 

 تعليم وبدرجة كبيرة.تؤثر بشكل مباشر على تحقيق الهدف من ال –بنفسها بعملية التعليم 
( تكون أكثر مالءمة للمتعلمين  Uفالقاعات التعليمية ذات المقاعد المرتبة على شكل حرف ) 

( من ترتيب المقاعد على شكل  (Demonstrationولعملية التعلم عند استخدام العـــروض العمليــــة  
طلوبة في البيئات التعليمية صفوف طولية متوازية، وبشكل عام فإن مراعاة توفير المواصفات الم

 الفيزيقية يمكن أن يسهم في: 
شرافه على تنفيذ المهمات التعليمية.   تسهيل حركة المعلم وا 
 زيادة دافعية المتعلمين نحو التعلم واستعدادهم له. 

 تنمية االتجاهات اإليجابية للمتعلمين نحو المؤسسة التعليمية.  
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نظيمية في مجال التعليم لالستفادة منها في إكساب المتعلمين المزيد من الخبرات الت 
 مواقف مستقبلية مشابهة في أماكن عملهم.

إتاحة الفرصة للمتعلمين للمشاركة اإليجابية في ممارسة األنشطة التعليمية التي تحتاج  
 إلى تحركات داخل القاعة.

بها تتم في إبقاء أثر التعلم في أذهان المتعلمين؛ ألن الخبرات المكتسبة التي يتم اكتسا 
 مناخ تعليمي مبهج. 

توفير المزيد من وقت المعلم وتفرغه للقيام بمهام أخرى كالتوجيه، واإلشراف، والتبسيط  
 ... إلخ.

 ونات البيئة الفيزيقية التعليمية:رابعًا: مك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التالي: تتكون البيئة الفيزيقية التعليمية من مكونين رئيسين يوضحهما الشكل
 

 
 
 
 
 

 

 ظروف بيئية
 بيئية

 وسائط تعليمية

 
تماعيةبيئة اج     

 بيئة فيزيقية

 بيئة سيكولوجية

-الوسائط التعليمية )أدوات
مواد تعليمية(-أجهزة-آالت  

 البيئة الفيزيقية التعليمية

 الظروف الفيزيقية التعليمية
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وف يقتصر الحديث في هذا الجزء على المكون األول بكل عناصره، أما المكون الثاني فسوف وس
 نعرض له الحقًا.

 :Setting Arrangement))خامسًا: ترتيب مقاعد القاعات وأنماطه 
تمثل مقاعد القاعات وترتيبها متغيرًا مهمًا للبيئة الفيزيقية، ويتحكم في عملية الترتيب         

 وامل أهمها:مجموعة ع
 نوع شاشات العرض وحجمها. 
 طبيعة محتوى البرنامج التعليمي ومفرداته. 

 أشكال التعليم وأساليبه وفنياته. 

 أعداد المتعلمين الملتحقين بالبرنامج 
 وفيما يلي عرض لبعض أنماط ترتيب المقاعد وفقًا لنمط التعليم وأساليبه:

 :Group Instructional) ) ترتيب المقاعد وفقًا للتعليم الجمعي - أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلم
م

ع

 لم 
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 : ترتيب المقاعد وفقًا لنمط التعليم القائم على المناقشة الجماعية -ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مـــــمعل  
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ض العملية )البيان العملي ترتيب مقاعد المتعلمين وفقًا لنمط التعليم عند استخدام العرو  -ج

Demonstration:) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلم
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 Small Group)ترتيب مقاعد المتعلمين وفقًا لنمط التعليم في مجموعات صغيرة )  -د
 

طالب ويختلف العدد وفقًا لنمط ( 5-2يتم التدريب فيها في مجموعاٍت صغيرة يتراوح عددها ما بين )
 التعليم على النحو التالي:

 

 (:Peer Learningتعلم باألقران ) -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلم
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 :Cooperative Learning)التعلم التعاوني ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلم
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 فردي المستقل:ترتيب مقاعد المتعلمين وفقًا لنمط التعليم ال -هـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلم
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دةدرجة زاوية المشاه موقع العرض مرور الضوء التأثر بدرجة اإلضاءة  

 شاشة
 شفافة

 شاشة 
 معتمة

 شاشة
 عرض
 أمامي

 شاشة
عرض 
 خلفي

شاشة ذات 
زاوية 
مشاهدة 
 واسعة

شاشة 
ذات 
زاوية 
مشاهدة 
 ضيقة

شاشة 
تعمل في 
إضاءة 
كاملة 
 )نهارية(

شاشة 
تعمل في 
إضاءة 
 متوسطة

 سادسًا: تهيئة قاعة التعليم للعروض الضوئية:
تتوقف درجة االستفادة من المواد التعليمية المعروضة داخل القاعة على الظروف المحيطة،      

تعليم للعرض، يجب األخذ في وعلى األجهزة المستخدمة لذلك. وعند الحديث عن تهيئة قاعة ال
 االعتبار بعض المتغيرات التي تختلف باختالف:

 نوع المادة التدريبية المعروضة. -1
 طبيعة الجهاز المستخدم في العرض. -2

 وفيما يلي عرض بالتفصيل لبعض هذه المتغيرات:
 (: Projection Screenأنواع شاشات العرض ) -1

اح عملية العروض الضوئية، ومشاهدة المواد تعتبر شاشة العرض من العناصر المهمة لنج
المعروضة عليها بشكل جيد يسهم في تحقيق الهدف المطلوب من العرض، وحتى ينجح العرض 

يجب اختيار نوع شاشة العرض بعناية في ضوء وظيفة العرض ومساحة الحجرة، وبصفة عامة توجد 
 الي:التعدة أنواع من شاشات العرض يمكن توضيحها من خالل الشكل 

 
 أنواع شاشات العرض و تصنيفها على أساس                               
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شاشات محببة 
 المعة

شاشات غير 
 محببة مطفية

شاشات ذات  شاشات فضية
 سطوح متموجة

شاشات 
بالستيك سطوح 

 متموجة

 وتعتبر الشاشات المعتمة األكثر استخدامًا في قاعات التدريب والدراسة وأنواعها كالتالي:
 أنواع الشاشات المعتمة                                        

 
 
 

    
 
 
 
 

 ي باإلشارة إلى أكثر الشاشات شيوعًا وهي:وسوف نكتف
 :Beaded Surfaced Screen)الشاشة المحببة الالمعة ) -أ

وهي شاشات بيضاء ذات سطح المع مغطى بحبيبات صغيرة جدًا من الزجاج ) تشبه ورق 
السنفرة الناعم (، وهذه الحبيبات تجعل السطح يعكس معظم الضوء عليه وفي اتجاه سقوطه، 

نجد أن الصور التي تتكون على الشاشة واضحة ونقية جدًا بالنسبة للمتعلمين المشاهدين في وبالتالي 
مجال الرؤية الجيدة، ومن عيوب هذه الشاشات أن زاوية الرؤية فيها تكون صغيرة حيث تبلغ 

درجة(. ولذلك تالحظ أن المشاهدين الذين يجلسون في األطراف الجانبية لقاعة العرض وعلى 25)
الرؤية يشاهدون صورة غير واضحة، لذلك يفضل استخدام هذه الشاشات في الحجرات زاوية 

 المستطيلة الضيقة وال تستخدم في الحجرات الواسعة أو المربعــة.
 
 
 
 

 درجة 25                          
 قدرة الشاشة المحببـــة على انعكاس

 الضـــوء وزاويـــة الرؤيـــة 
 لة() قاعات صغيرة مستطي 
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 (:Matte or Flat White Surfaceالشاشات غير المحبببة المطفية ) -ب
هي شاشات ذات سطح أبيض أملس مطفي ) غير المع ( مدهونة بعدة طبقات من اللون 

األبيض يجعلها تعكس الضوء ولكنه بدرجة أقل، ويساعد سطح هذه الشاشات على انتشار الضوء 
درجة (  45لة؛ ألن زاوية المشاهدة تكون واسعة أكـثر من ) على الشاشة كلها وبدرجة انعكاسية كام

على كال جانبي خط المحــور ) الخط الواصل بين الجهاز ومنتصف الشاشة (، ولذلك يفضل 
 استخدامها في 

الحجرات الواسعة والمربعة حيث يتمكن المشاهدين الجالسين في أقصى األطراف الجانبية وفي حدود 
ية الصورة الواضحة ومتساوية اللمعان ولذلك فهذه الشاشات هي األكثر زاوية المشاهدة من رؤ 

 .شيوعًافي االستخدام داخل المواقف التعليمية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجة 45          
 
 المحببـــة  قدرة الشاشة المسطحة غير 

 على انعكاس الضوء وزاويــة الرؤية
 ) قاعات مربعة ( 
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 مفهوم الوسائط التعليمية: 

 مصطلح تعريفات عديدة، لعل أوضحها في دور األهداف التعريف التالي:لهذا ال
 " أدوات ترميز الرسائل التعليمية وتخزينها ونواقلها في مواقف االتصال التعليمي "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :Instructional  Media Choosing) ثانيًا: مفهوم اختيار الوسائط التعليمية )
يقوم بها المعلم أو اختصاصي مركز مصادر التعلم في الكلية النتقاء تلك العملية التعليمية التي 

 أكثر الوسائط التعليمية فاعلية، وارتباطًا بالموضوع التعليمي المراد دراسته.
  ثالثًا: بعض األخطاء الشائعة في اختيار الوسائط التعليمية:

ءمتها لطبيعة المحتوى اختيار الوسائط التعليمية المتوفرة بالقسم دون مراعاة مدى مال   
 التعليمي.

اإلسراف في اختيار أكثر من وسيلة تعليمية الستخدامها في موضوع واحد. اختيار البعض 
 للوسائل التعليمية لمجرد االنبهار التكنولوجي.

 محددات مصطلح الوسائط التعليمية ومالمحه

أدوات ترميز رسائل 
في صورة ) لفظية 

مصورة -  

أدوات تخزين 
وحمل الرسائل 

 التعليمية

أوات نقل وعرض 
 الرسائل التعليمية

بدائل للخبرات 
 المباشرة

مخزنة  معلومات حية
 على

تنقل  مواد تعليمية
 بواسطة

هزة تعليميةأج  

لفنيات عرض من قبل 
 المستخدم إلحداث

 تحتاج 
 التعلم
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تكرار استخدام الوسائط التعليمية بشكل يبعث على الملل لدى المتعلمين وتكوين االتجاهات 
 السلبية نحوها.

 بعًا: معايير اختيار الوسائط التعليمية:را
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خامسًا: معايير استخدام الوسائط التعليمية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقويم 
ذاتي 
 للمعلم

مرحلة 
 اإلعداد 

حلة مر 
 االستخدام 

 مرحلة
 التقويم

اختيار 
الوسيلة 
 وتجربتها
 أوالً 

تصميم 
خطة 

الستخدام 
 الوسيلة

إعداد 
بيئة 

العرض 
المناسبة 
 للوسيلة

تهيئة 
 المتعلمين
قبل 
 التشغيل

عرض 
المادة 
على 

لمتعلمينا  

إعادة 
العرض 
لتحقيق 
أقصى 
 استفادة

تقديم 
ملخص 
 شامل

تقديم 
أنشطة 
إثرائية 
 إضافية

تقويم 
 المتعلمين

تقويم 
الوسيلة 
التعليمي 
 نفسه

 من معايير اختيار الوسائط التعليمية

صدق المعلومات 
 وحداثتها

السالمة وسهولة  المالءمة 
 االستخدام

األمان والبساطة 
 والتشويق

 األهداف والمحتوى خصائص المتعلمين طريقة التدريس
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 عند اختيار األجهزة التعليمية وتوظيفها بشكل فع ال، يفضل مراعاة المعايير التالية:
 

 المستخدم. مكانالفي  فرق الجهدحداثة المواصفات الفنية للجهاز، وتوافقه مع  الحداثة: 
 كبيرةتشغيل الجهاز، وعدم الحاجة إلى خبرة  مفاتيحسهولة التعرف على  :سهولة التشغيل 

 في التعامل مع األجهزة.
العمل مع الحفاظ على نفس الكفاءة دون ظهور عيوب فنية أو  استمرارية :كفاءة الجهاز 

 توقف الجهاز.
  .از مناسب من حيث الفترة الزمنيةالجه استخداميفترض أن يكون عمر  :االفتراضيالعمر  
 التربوي. العائد و مناسبة سعر الجهاز مقارنة بأسعار الشركات األخرى،  :المادية التكلفة 
مكانية تصليحها.  :سهولة الصيانة   سهولة تشخيص المشكلة الفنية وا 
 عمل الجهاز مع بقية األجهزة التي يتصل بها.توافق  ية:التوافق 

 
 التعليمية:ثانيًا بعض األجهزة 

 : Slides Projectorجهاز عرض الشرائح  -
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 مسميات الجهاز: -أ
 (. Slides Projector) * جهاز عرض الشرائح الشفافة 

 .( Slides) * جهاز عرض الساليد 
 

 : مكونات الجهاز -ب
 

 فتحة هيكل الجهاز.    مدخل الهواء. 

 أزرار نقل الشريحة إلى األمام.   إطار عرض الشرائح الفردي. 

 أزرار نقل الشريحة إلى الخلف.   حامل الشرائح ) الخزانة (. 

 لمبة احتياطية تحت الجهاز.  سلك التحكم عن بعد في الشرائح. 

 غطاء الجهاز.  رأس العدسة الشيئية. 

 مسامير فك الغطاء.  ية للجهاز.األرجل األمام 
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 غطاء الرؤية المبدئية للشريحة.  إطار وضع الصورة. 

 زر التوضيح.  غطاء المصدر الضوئي. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مالحظة :

(. ويوجد خلف المصدر 8توجد اللمبة ) المصدر الضوئي ( ومروحة التبريد تحت الغطاء رقم )    
ا ) أي بين العدسة الالمة والشريحة ( توجد عدسة الضوئي عاكس وأمامه عدسة مكثفة المة وبعده

 واقية وموزعة عملها حماية الشريحة من الحرارة وتوزيع اإلضاءة على كامل الشريحة.
 مسار الضوء في الجهاز:

هذا الجهاز من فئة أجهزة اإلسقاط المباشر لذلك يسير الضوء من المصدر الضوئي مباشرة        
 رض.إلى البرمجية ثم شاشة الع

 
 
 
 
 
 
  

 مميزات الجهاز: -ج
 صغر حجمه وصغر حجم الشرائح وسهولة إعدادها وحملها وخزنها. 
 يعطي صورة مكبرة حقيقية حسب األصل. 
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 إمكانية استخدامه لعرض األفالم الثابتة والشرائح المجهرية. 

 إمكانية عرض الشرائح في المكان والزمان المناسبين. 
 استخدام جهاز عرض الشرائح : -د

: يتم فيها تحديد األهداف المراد تحقيقها من استخدام الشرائح وتحديد  مرحلة التمهيد أو التخطيط
 الفئة المستهدفة وتهيئة البيئة الفيزيقية ) مكان العرض (.

 مرحلة العرض:
  ترتب هذه الشرائح متسلسلة حسب الموضوع المراد عرضه، وتكون بشكل معكوس في

 الخزانة الخاصة بالجهاز.
 رحلة التقويم:م
 .بعد العرض يتم تقويم مدى حيازة هذه الشرائح على الصفات الفنية المطلوبة في الشريحة 

 
 
 
 
 إنتاج الشرائح: -هـ

 هناك أكثر من طريقة إلنتاج الشرائح نعرض الثنتين منهما:           
 طريقة التصوير الفوتوغرافي: وتتم وفق الخطوات التالية: -1

 ( مم في كاميرا عادية. 35بًا قياس ) ضع فيلمًا موج - 
 التقط صور الموضوع التعليمي الذي تريده بطريقة صحيحة. - 
 أرسل الفيلم إلى معمل تحميض حيث يقوم بتحميض الفيلم ووضعه في  - 

 ( سم. وستكون الشرائح جاهزة للعرض بعد  5x5إطارات مقاس )             
 تسلسلها في الموضوع. ترقيمها على اإلطار حسب            

 طريقة اإلنتاج بواسطة الحاسوب: تتم وفق الخطوات التالية: -2
 .Microsoft Wordشّغل برنامج  - 
 ( سم. 5x5قسم الصفحة إلى مربعات مقاس )  - 
 أدرج الصور التي تريدها في داخل المربعات. - 
 اضبط الصور داخل المربعات بشكل دقيق. - 
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 مكان ورق الطباعة.ضع شفافية حاسوبية  - 
 أعط أمر الطباعة. - 
 بعد الحصول على الشفافية المطبوعة، قص المربعات ثم ضعها في  - 

 إطارات يمكن شراؤها جاهزة من المكتبات.               
 يمكن إدراج صور الموضوع التعليمي المراد تحويله إلى شرائح عن  مالحظة:
 إضافة أي صورة موجودة في الملفات طريق الماسح الضوئي، ويمكن           
 .داخل الحاسوب          

 
 
 
 
 
 
 
 (:Visual Presenterجهاز العارض البصري ) -3

 مسميات الجهاز: -أ     
 * جهاز عرض المواد المتعددة.

 * الكاميرا الوثائقية.
 .Visualizer* جهاز 

ي آن واحد، حيث يمكن عرض أحد األجهزة الحديثة التي يمكن بواسطته عرض مواد متنوعة ف
، أو الشريحة المجهرية (Slide)المواد الشفافة مثل شفافيات السبورة الضوئية أو الصور الشفافة 

( كما يمكنه من تحويل  Xالمصورة بواسطة األشعة السينية ) أشعة  مإضافة إلى عرض األفال
رض المواد المعتمة من مواد كما يمكنه ع األفالم السالبة الفوتوغرافية إلى موجبة قبل عرضها.

 مطبوعة إضافة إلى عرضه للعينات والمجسمات بأبعادها الثالثية.
ويمكن وصل الجهاز بجهاز الحاسوب ونقل أو نسخ المعروضات الموجودة على سطحه إلى 

 .جهاز الحاسوب ثم عمل أو إضافة أو تعديل ما يلزم لها
 مميزات الجهاز: -ب
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 والمجسمة. عرض المواد الشفافة والمعتمة 
 الحصول على صورة ثالثية األبعاد لألجسام المجسمة. 
 نقل أو نسخ ما يعرض على سطحه إلى جهاز الحاسوب. 
 السالبة إلى موجبة وعرضها. مإمكانية تحويل األفال 

 مواصفات الجهاز الفنية: -ج
 مم240×مم 320منصة العرض ال تقل عن  
 إضاءة علوية وأخرى سفلية. 
 .600×800ل عن درجة الوضوح ال تق 
 إمكانية التوصيل بجهاز الحاسوب. 
 عدسة / عدسات لألجسام الكبيرة والدقيقة قابلة للحركة. 
 عدسة الجهاز مزودة بزووم وتصحيح 

 (.Auto-focusبؤري تلقائي )  
 يمكن نقل الجهاز من مكان آلخر بسهولة 

 ( كجم.6حيث يتراوح وزنه في حدود)  
 ستخدام (:مواصفات الجهاز الوظيفية ) اال -د

يستخدم الجهاز لعرض المواد الشفافة والمعتمة والمواد المجسمة وذلك بعد توصيله بجهاز  
 عرض البيانات.

 يمكن وصله بشاشة تلفزيون رقمية مباشرة. 
يمكن وصله بجهاز الحاسوب ونسخ المعروضات الموجودة على سطحه إلى جهاز  

جراء التعديالت الالزمة .  الحاسوب وا 
مه في نقل المعروضات من على سطحه إلى أماكــن أخرى ) تعليم عن بعد ( يمكن استخدا 

 بعد ربطه بكاميرات تصوير.
 أجزاء الجهاز: -هـ

 العدسة. 
 مم (.420× 320قاعدة العرض ومساحتها)  
 عدسة إسقاط + عدسة زووم عالية التركيز. 
 زر لتحويل المواد السالبة إلى موجبة. 
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 ن.مداخل لتوصيل الحاسوب، ميكروفو  
 مخارج لتوصيل الجهاز بجهاز عرض البيانات. 

 إضاءة جانبية. 

 إضاءة سفلية ) قاعدة الجهاز (. 

 مجموعة مفاتيح التشغيل. 
 

 (: Data Projector)(D.P)جهاز عرض البيانات  -4
 مسميات الجهاز: -أ

 .Data Show* جهاز 
 * جهاز عرض البيانات

 .Video Projectorوالفيديو  
 .LCD*  جهاز 

 
أ استخدام جهاز عرض البيانات حديثًا في المؤسسات التعليمية وزاد استخدامه عند إدخال بد

 الحاسوب في التعليم، ساعد على التوسع في استخدامه تناقص سعره، وزيادة كفاءة العرض. 
 مميزات الجهاز: -ب

 يمكن وصله بأجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة. 
 (. CDI) فيديو التفاعلي يمكن وصله بجهاز الفيديو وجهاز ال 
 يمكن وصله بجهاز استقبال القنوات الفضائية. 
 .Visulaizerيمكن وصله بجهاز العارض البصري  
 يمكن وصله بكاميرات التصوير الثابتة والمتحركة. 
 ينقل الصورة والبيانات بشكل مكبر إلى شاشة العرض. 
 يستخدم في تدريس المجموعات الكبيرة. 
 الوسائط المتعددة. يمكن المعلم من عرض  

 مواصفات الجهاز الفنية: -ج
 يتوافق مع أجهزة الحاسوب الشخصي والمحمول. 
 .600×800درجة وضوح الصورة ال تقل عن  
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 مليون لون. 16.7األلوان  
 ( وقد تزيد حسب مساحة المكان.Anislumensً   (2000شدة اإلضاءة ال تقل عن  
 ساعة تشغيل. 2000من (، ويعمل ألكثر 2000مصباح العرض ال يقل عن ) 
 مترًا. 11-2مسافة العرض من  
 تصحيح رقمي لتشوه الصورة. 

 (.Memory Card ) كارت ذاكرة  
 مواصفات الجهاز الوظيفية: -د

 يستخدم الجهاز في:
 .عرض البرمجيات التعليمية من خالل الحاسوب الشخصي والمحمول 

  التعليمية الكبيرة.عرض المعلومات المتاحة من شبكة االنترنت على المجموعات 

 .عرض البرمجية التي يصممها المعلم أمام متعلمين 

  عرض البيانات من خالل ربطه بالسبورة الذكية مع توفر خاصية التفاعل للمعلم من خالل
 اللمس.

 ، العارض البصري، بعض أجهزة الشرائــح الشفافة. الفيديو إمكانية ربطه باألجهزة التالية:
 أجزاء الجهاز: -هـ
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 :Electronic Boardالسبورة اإللكترونية  -5

 المسميات : -أ     
 :Smart Board* السبورة الذكية 

  :Digital Board* السبورة الرقمية 
أدى التوسع في استخدام الحاسوب في التعليم عمومًا وفي التدريب خصوصًا إلى وجود تقنيات   

ن تقنية الحاسوب الواسعة المجال واالستفادة منها في عملية متعددة تساعد المعلم من االستفادة م
التدريس وخاصة تدريس المجموعات الكبيــرة ) الفصل الدراسي ( وبدء االعتماد يقل على استخدام 

السبورات التقليدية، من سبورات طباشيرية أو سبورات بيضاء مرورًا بالسبورة الضوئية ) جهاز 
في استخدام السبورة اإللكترونية المتصلة بجهاز الحاسوب الشخصي أو العرض العلوي ( إلى التوسع 

 المحمول.
وتعددت أنواع السبورات اإللكترونية فزود بعضها بإمكانية الحصول على نسخة مطبوعة مباشرة 
لكل المحتويات الموجودة على سطح السبورة بحيث لم يعد هناك أية داع لينقل المتعلمون المعلومات 

لى السبورة. والبعض اآلخر منها أصبح بإمكان المعلم أن يكتب أو يرسم ما شاء بإصبعه الموجودة ع
أو باألفالم االفتراضية الموجودة على حافة السبورة بل وأن يستخدم المعلم يده على سطح السبورة 

( لجهاز الحاسوب. أي أن المعلم يستخدم السبورة بواسطة اللمس  Mouseكما يستخدم الفأرة ) 
ول سطح السبورة إلى شاشة حاسوب بكل ما يتصف به الحاسوب مميزات، حيث يستطيع المعلم ويح

بواسطة اللمس على السبورة من فتح الملفات واإلضافة عليها بالكتابة أو الرسم وفتح صفحة ثانية 
وثالثة، بل ويمكن للمعلم من تخزين كل البيانات الموجودة على السبورة على جهــاز الحاسـوب ) 

رسالها فــي نفــس الوقت إلى مجموعة أخرى وفي مكان آخر. downloadالقرص الصلب (   وا 
 

 المواصفات الفنية للسبورة اإللكترونية: -ب
 مم (x 1900مم 1000بوصة ) 80المساحة المخصصة للكتابة )مساحة السبورة(  
 سطح السبورة مقاوم للخدوش. 
 .تتوافق مع برامج التشغيل الحاسوبية المعروفة 
 سطح السبورة ال يعكس اإلضاءة الخارجية. 
 قابلة للتحرك بواسطة عجالت. 
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 قابلة للتثبيت على الجدار. 
 بيكسل (. 2000x2000عالية التركيز ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       المواصفات الوظيفية للسبورة اإللكترونية: -ج

 Dataيمكن ربطها بأجهزة الحاسوب الشخصي والمحمول عن طريق جهاز عرض البيانات  

Projector. 
 تحويل الكتابة اليدوية إلى كتابة مطبوعة ) رقمية (. 
يمكن استخدامها في التعلم عن بعد حيث يمكن إرسال المعلومات والبيانات لمجموعة أخرى  

 وفي نفس الوقت.
 يمكن استخدامها كشاشة عرض. 

إلنجاز جميع  يستخدم المعلم حاسة اللمس على سطح السبورة كبدائل للفأرة ولوحة المفاتيح 
 الوظائف الحاسوبية.

 (: Module مفهوم الوحدة النسقية التعليمية )   
) وحدة تعليمية صغيرة، متكاملة، مترابطة، تتيح  ( بأنها: Moduleتعّرف الوحدة النسقية )       

 للمتعلم التقدم في دراسته وفقًا لقدراته، واستعداداته لتحقيق أهداف محددة(.
 الوحدة النسقية وعناصرها:ثانيًا: مكونات 

 

 

 صفحة العنوان
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تحتوي على عنوان الموضوع، والقائم عنوان الوحدة النسقية ) صفحة العنوان (:  
بإعداده، وتخصصه، كما يفضل وضع سنة اإلنتاج، ورسم صورة أو أشكال تخطيطية 

 معبرة عن مضمون الموضوع.

ًا لمبررات دراسة موضوع الوحدة النسقية، : وتتضمن عرضأهمية دراسة موضوع الوحدة 
وتعتبر هذه األهمية نوع من الدافعية إلقبال الطالب على دراسته، كما يمكن اعتبار هذه 

 ( لدراسة الوحدة. Advance Organizerاألهمية بمثابة تنظـــيم تمهيدي متقدم )
يسهل قياسها : وتكون صياغتها على هيئة أهداف سلوكية إجرائية األهداف التعليمية 

 وجدانية(.-معرفية-ومالحظتها على أن تتضمن المجاالت الثالثة )مهارية

: ويتم تقديمه قبل البدء في دراسة الوحدة، ويهدف إلى قياس مدى تمكن االختبار القبلي 
الطالب من الموضوع ،ويشير هذا االختبار عن مدى حاجة المتعلم لدراسة هذه الوحدة، 

الصواب  –ر من النمط الموضوعي غالبًا كاالختيار من متعدد وتكون صورة هذا االختبا
 التكملة. –والخطأ 

: ويتم فيه عرض مفردات المحتوى في صورة تنظيم المحتوى التعليمي وأنشطته التدريبية 
لفظية، أو تنظيمات مرئية كرسوم تخطيطية مع التأكد من ربطه بشكل مباشر باألهداف 

 أهمية دراسة الموضوع 

 األهداف التعليمية 

 االختبار القبلي وورقة إجابته

 تنظيم المحتوى واألنشطة التعليمية

 االختبار البنائي

 المالحق االختبار البعدي
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مجموعة من األنشطة التعليمية أو التدريبية لزيادة خبرات السلوكية، وتتخلل هذا المحتوى 
 المتعلم.

: وهو اختبار يتم تقديمه أثناء دراسة الوحدة بهدف التعرف على مدى تقدم االختبار البنائي 
المتعلم في دراسته، ويوفر هذا النوع من التقويم تغذية راجعة للمتعلم، حيث يعرفه بأنه ما 

 و تحقيق األهداف المنشودة.زال على الطريق السليم نح

: ويتم تقديمه بعد االنتهاء من دراسة الوحدة تمامًا ويهدف إلى الكشف االختبار البعدي 
عن مدى تحقيق المتعلم لألهداف التعليمية، ويكون هذا االختبار مشابهًا في الغالب 

 لالختبار القبلي مع االختالف في ترتيب المفردات بينهما.

: وتتضمن أجوبة أسئلة االختبارات البنائية، مع تقديم تها اإلثرائيةمالحق الوحدة وأنشط 
مجموعة من األنشطة اإلضافية االثرائية وخاصًة للمتعلمين الذين انتهوا مبكرًا من دراسة 
الوحدة، بشرط أن ترتبط بشكل مباشر بالموضوع، أو تهدف لتنمية متغيرات مرغوب فيها 

 ور معين لدى بعض الطالب.كتنمية مهارات التفكير أو عالج قص

 : PowerPointتصميم عرض تقديمي بواسطة 

 األدوات المستخدمة: -أ
 .LANمعمل حاسب )مزود ببطاقة صوت وسماعات( ومرتبط بشبكة  

 ، محمل على جميع األجهزة.Net OP Schoolبرنامج  

 MS-PowerPoint XP/2003برنامج  

 جهاز عرض متصل بجهاز المدرب. 

 رقمية. اصل بجهاز المدرب، أو كامير جهاز ماسح ضوئي مت 

)مرفق مع الحقيبة نسخة مؤقتة من البرنامج( أو أي  Knowledge Presenterبرنامج  
 .Directorأو  Authorwareبرنامج آخر مثل:

 برامج موسوعات، برامج أطالس، الخ. 

 وحدة نسقية ورقية )إن توفر ذلك( توزع على المتدربين لتحويلها إلى عرض الكتروني. 

 سبورة وأقالم ملونة. 
 مقدمة عن استخدام البرنامج ومميزاته: - أ

-MS)أحد البرامج التي تأتي مع حزمة برمجيات  (PowerPoint)يعتبر برنامج        

Office) وهو ضمن البرامج العديدة التي تستخدم في عمليات العرض اإللكتروني ،
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، حيث يستخدم اً بسيط اً تعليمي اً برنامج مكان محاضرة تقليدية أأللمحتوى التعليمي، سواء 
، باإلضافة إلى استخدامه وصورة ومقاطع فيديوميزات الوسائط المتعددة من صوت 

مكانية إضافة تأثيرات (Charts)والمخططات (، Text)والنصوص  (،Tables)الجداول  ، وا 
 مرئية وصوتية على جميع العناصر التي يمكن تضمينها داخل العرض.

 (Wizard)واحتوائه على مساعد  ،بالسهولة والمرونة، واالنتشار الواسعويمتاز البرنامج 
 يسهل عملية التصميم.

 إرشادات تصميمية : -ج
التوقف عند  يجدر PowerPointبعد التعرف على المزايا األساسية لبرنامج تصميم العروض        

مية بشكل عام، والتي راعى عند تصميم العروض التقديبعض المبادئ األساسية التي يجب أن تُ 
 يمكن إيجازها فيما يلي:

إضفاء طابع التشويق واإلثارة على العرض من خالل االستخدام المدروس للوسائط المتعددة  
Multimedia .والتأثيرات الحركية والصوتية 

 انتقاء تأثير حركية وصوتية تناسب طبيعة العناصر المطبقة. 

 وم البيانية اليصال المعلومة.توظيف الرسوم والمخططات والجداول والرس 

االختصار ما أمكن في النصوص التي يتضمنها العرض، واللجوء إلى التعبير المباشر  
 واالبتعاد عن اإلنشاء، 

 اختيار األلوان والخلفيات المناسبة. 

 توقيت مدة العرض بشكل يتناسب مع الزمن المتاح. 

ية االنتقال بين الشرائح حسب على العرض، وبرمجة عمل Interactiveادخال التفاعلية  
 الحاجة.

 تضمين الشريحة األولى المعلومات اآلتية: ضمن محاضرةيفضل عند استخدام العرض 

 عنوان المحاضرة. 

 اسم المحاضر. 

 تاريخ إعداد العرض. 
 عدد الشرائح والزمن المتوقع له. 
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لشريحة وتضمين الشريحة األخيرة المراجع لجميع المعلومات المدرجة في العرض في ا  
 األخيرة.

      

 الوسائل المستخدمة:
 .LANمعمل حاسب مزود ببطاقة صوت وسماعات، مرتبط بشبكة  

 .Net OP Schoolبرنامج  

 بشبكة االنترنت على جميع أجهزة المعمل. مشتركاتصال  

، WinZipالبرامج التالية محملة على جميع أجهزة المعمل: متصفح االنترنت، برنامج  
 .Acrobat Readerبرنامج 

 جهاز عرض متصل بجهاز المدرب. 

 سبورة وأقالم ملونة. 

 

 
 استخدامات الحاسوب في التعليم 

تعتبر تقنية الحاسوب والمعلومات من التقنيات األساسية التي يمكن توظيفها بشكل فاعل في 
يمية العملية التعليمية، حيث ال يتوقف استخدام الحاسوب في التعليم على استخدام البرامج التعل

 الخاصة التي تخدم أهدافًا تعليمية محددة، ولكن يتعدى ذلك ليشمل المجاالت اآلتية:

 
 

 :ستخدام الحاسوب كمادة تعليميةا -أ 
 عند الحديث عن استخدام الحاسوب كمادة تعليمية ال بد من تناول العناصر اآلتية:

باآلثار الناجمة عن : ونعني بها الوعي والمعرفة Computer Literacyمحو أمية الحاسوب 
 استخدام الحاسوب في مجتمعاتنا، إضافة إلى القدرة على التعامل معه وبرمجته.

: رغم أن االتجاه الحديث في التعليم لم يعد مقتصرًا على تعلم إحدى لغات البرمجة لبناء البرمجة
ية والتي التطبيقات بل تعداه ليصبح التركيز على استخدام الحاسوب من خالل برامجه التطبيق

يحتاجها المتعلم أكثر من تعلم لغات البرمجة بحد ذاتها، مع التأكيد على ما تنميه أساليب ولغات 
 البرمجة من القدرة على حل المشكالت والتفكير المنطقي.
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: إن برامج الحاسوب المصممة لألغراض العامة كمحررات النصوص والجداول  تطبيقات الحاسوب
صاالت وغيرها، سيكثر استخدامها في القاعات الدراسية لسهولتها وتنوعها لما االلكترونية وبرامج االت

 توفره من إمكانات، من هنا تأتي الحاجة الملحة لتكون مادة دراسية.
 

 :Computer-Assisted Instructionالتعليم بمساعدة الحاسوب -ب
مية والتي تهدف إلى تقديم هو نمط من أنماط التعليم يستخدم ما يعرف باسم البرمجيات التعلي    

المادة العلمية بصورة شيقة ممتعة تؤدي إلى إتقان التعلم، ويمكن أن يستخدم عضو هيئة التدريس 
هذه البرمجيات في قاعات التدريس كأداة تعزيز، أو كأداة للتعلم الذاتي من الطالب خارج القاعات 

 الدراسية.
لكثير من دول العالم وذلك لتعدد أساليبه التعليمية إن التعليم بمساعدة الحاسوب أصبح مطبقًا في ا

 ومناسبته لجميع فئات الطالب سواء الموهوبين، أو العاديين، أو بطيئي التعلم، أو المعوقين.
 ومن أنماط برمجيات هذا النوع من التعليم ما يلي:

 Drill Practiceالتدريب والممارسة                                        

 Tutorialعلم الخصوصي                                              الت 

 Problem Solvingحل المشكالت                                           

 Simulationالنمذجة                                                       

 Instructional Games    األلعاب التعليمية                                 

 Inquiryاالستقصاء                                                       

 Dialogالحوار                                                            

 

 :Computer Managed Instructionالتعليم المدار بالحاسوب  -ج 
 لحاسوب في األعمال اإلدارية التربوية ومنها:ويقصد بهذا النمط توظيف ا      

 نظم القبول والتسجيل في الكليات والمؤسسات التعليمية. 

 نظم االختبارات، والجدول الدراسي. 

 نظم إدارة المكتبات والموظفين وأعضاء هيئة التدريس. 

 نظم االتصاالت اإلدارية. 

 نظم تحليل نتائج الطالب واالختبارات ومتابعتهم. 
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حظ أن دور هذه البرمجيات والنظم غير مرتبط بصورة مباشرة بتعلم الطالب، ولكنه من المال 
بشكل صحيح بما ينعكس إيجابًا على مجمل  تموجه للمهام اإلدارية والتنظيمية واتخاذ القرارا

 عناصر المنظومة التعليمية.
 

  مقدمة إلى شبكة االنترنت والخدمات التي تقدمها للتعليم:
)الشبكة العالمية(: هي شبكة من الحواسب المرتبطة والموزعة في مختلف  Internet االنترنت       

أنحاء العالم، ويمكن اعتبارها شبكة الشبكات، بدأ ظهورها في الستينات واقتصرت آنذاك على 
الجهات األكاديمية ومراكز البحوث والجهات العسكرية، ثم انتشرت وتوسعت خدماتها لتشمل 

 2005في مختلف أنحاء العالم، ويتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي اإلنترنت عام  األشخاص العاديين
 قرابة مليار ونصف.

 والصور،واألصوات لمعلومات بكافة أشكالها: النصوص،تعتبر شبكة االنترنت وعاًء ضخمًا ل

،والفيديو،ولعلها تشكل المصدر األساس للمعلومات في مختلف مجاالت العلوم، ومن هنا تتضح 
 ها في العملية التعليمية.أهميت

 
 
 

 بعض الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة وأوجه االستفادة منها في التعليم:
 الصفحات االلكترونية التشعبية وما تتضمنه من معلومات مختلفة . 

 .)التواصل بين الطالب والمدرسين.E-mailالبريد االلكتروني  

 لدراسات، البرمجيات(.ونسخها )األبحاث، اFTPنقل الملفات عبر الشبكة  

،)جمع طالب التخصص المشترك ضمن news groupsالمنتديات ومجموعات األخبار 
 مجموعة واحدة لتبادل اآلراء والخبرات ووجهات النظر(

 .)توفر وصول وسريع لمصادر المعلومة Search Engineمحركات البحث  

 )بث المحاضرات،تبادل اآلراء(. chattingبرامج المحادثة  

لكثير من الخدمات التي تقدمها االنترنت يمكن توظيفها لخدمة البيئة التعليمية الحديثة إن ا 
 Distanceوأهم ما تقدمه في وقتنا الحاضر في مجال التعليم هو ميزة التعلم عن بعد 

Learning أو التعلم االلكترونيE-learning بتكلفة زهيدة مقارنة باألنظمة المعتمدة   
 عية والتلفزيون.على األقمار الصنا
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بعض المقاالت والبحوث من االنترنت والتي  Downloadالتدريب على عملية تنزيل  
 ، وكيفية فتحها على الجهاز.zip، أو pdfيمكن أن تكون بصيغة 

 الدخول لبعض المنتديات ومواقع المحادثة والدردشة المفيدة التي تقدم غرفًا تعليمية. 

 sy.com/ac4mit-www.infosysالنادي العربي لتقنية المعلومات 
  www.c4arab.com/showforums.phpالموسوعة العربية للكمبيوتر واالنترنت 

 

 أنواع البريد اإللكتروني ومزاياه: 
أحد الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت وهو يشبه من حيث المبدأ  يعتبر البريد اإللكتروني

صندوق البريد الشخصي الذي تصل إليه الرسائل البريدية العادية، فلكل شخص عنوان بريدي 
مختلف عن الشخص اآلخر، ولكل شخص مفتاح خاص للوصول إلى بريده، وكذلك حجم مخصص 

وني عن البريد العادي في كون جميع محتوياته وغير ذلك من أمور، ويختلف البريد االلكتر 
 إلكترونية: النصوص و األصوات و الفيديو، ويمتاز البريد اإللكتروني باآلتي:

 يمكن إرسال الرسالة االلكترونية خالل ثوان إلى أبعد مكان في العالم. :السرعة 

يتم دفع رسوم االشتراك لمزود الخدمة فقط، دون الحاجة لدفع رسوم مقابل كل  :االقتصادية 
 رسالة، مع وجود العديد من المواقع التي تقدم البريد االلكتروني مجانًا.

 التكلفة.ات العناوين في نفس الوقت وبنفس يمكن إرسال الرسالة الواحدة إلى مئ     

تح البريد االلكتروني في أي مكان )من المنزل من حيث يمكن ف :غير مقيد بالزمان أو المكان 
 العمل، من خارج الدولة، بل وحتى وأنت في الطائرة ( بشرط توفر االتصال باالنترنت.

يمكن إرسال جميع أنواع الملفات النصية، والصوتية،  والمرئية،  تنوع المعلومات المرسلة: 
 والبرامج، وغيرها.

 نميز بين نوعين من البريد االلكتروني: من حيث االستخدام يمكننا أن     
 Web mail  : وهو البريد الذي يمكن استعراضه عن طريق متصفح االنترنت، وفي هذا

النوع من البريد يتم إرسال واستقبال الرسائل وتخزين العناوين وغيرها من العمليات على 
االنترنت الذي من موقع  user interfaceالبريد االلكتروني عن طريق واجهة استخدام 

 وغيرها. ويمتاز هذا النوع باآلتي : lycosو  yahooيقدم خدمة البريد، مثال: بريد 

  استقالليته عن جهاز الحاسوب الذي تعمل عليه حيث يمكنك التعامل معه من أي
 جهاز متصل باالنترنت.

http://www.infosys-sy.com/ac4mit
http://www.c4arab.com/showforums.php
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  تخزين الرسائل بشكل مستقل عن جهاز الحاسوب الذي تستخدمه تبقى كافة الرسائل
الشركة التي تقدم البريد االلكتروني إلى أن يقوم المستخدم  serverى مخدم عل

 بحذفها.

 ال يمكن التعامل مع البريد في حالةoff-line   عدم االتصال باالنترنت(، إذ تحتاج(
التصال دائم باالنترنت أثناء استعراضك للرسائل المستقبلة، وتجهيزك للرسائل الواجب 

 إرسالها.

 وين الجهات التي تتعامل معها في مخدم البريد يتم تخزين عناserver. 

 .عدم الحاجة لبرنامج خاص إلدارة البريد 

 POP mail : :وهو البريد الذي يمكن استعراضه والتعامل معه عن طريق برامج خاصة مثل
Outlook express  وEdora  وغيرها حيث يتم استدعاء الرسائل من مخدم البريدserver 

 جهاز الحاسوب المعرف وتخزينها ضمن 

 عليه البريد االلكتروني، مثل: بريد وزارة التربية والتعليم، ويمتاز هذا النوع باآلتي:
  إمكانية التحكم ووضع قوانين خاصة بالرسائلMessages Rules  وتوجيهها إلى مجلدات

 معينة حسب جهة إرسالها.

  إمكانية التعامل مع الرسائل في حالةoff-line  باالنترنت(، وتحتاج فقط  تصال)عدم اال
لالتصال باالنترنت عند جلب أو إرسال الرسائل فقط، وليس في حالة استعراض الرسائل 

 المستقبلة، أو تجهيز الرسائل الواجب إرسالها.

  الحاجة إلعادة تعريف حساب البريد اإللكتروني على كل جهاز تريد استعراض بريدك من
 خالله.

  ة البريد االلكتروني مثل: الحاجة إلى برنامج إلدارOutlook Express  الذي يأتي مجانًا مع
 Microsoft Outlook، أو Windowsأي نظام 

تقدم بعض الشركات إمكانية استعراض البريد بكال األسلوبين السابقين سواء  النوع المشترك: 
 عن طريق متصفح االنترنت أو باستخدام برامج إدارة خاصة، مثل موقع :

http://www.hotmail.com 
بقي أن نشير إلى أن الجهة التي تقدم هذه الخدمة تفرض أحجامًا محددة على صناديق البريد 

 االلكتروني، فمثاًل :
 طريقة استعراضه التكلفةحجم البريد  الجهة التي تقدم البريد

http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
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 المتاح
http://www.hotmail.com 1MByte مجاني web & pop 

http://www.yahoo.com 6 MByte مجاني web 

http://mail.moe.gov.sa/exchange 10 MByte مجاني Pop,web 

يمكن دفع أجور إضافية لمزودي خدمة البريد مقابل األحجام التخزينية األكبر والخدمات 
 .1GBخدمة البريد بحجم يصل إلى Googleكة األخرى. وقد طرحت مؤخرًا شر 

تعريف حساب آخر وليكن عنوان بريدي في مخدم بريد وزارة التربية والتعليم والتعريف بملقم 
 البريد الوارد، والصادر.

 تشغيل البرنامج والتعرف على كيفية تلقي البريد. 

 .off-lineو  on-lineالتمييز بين حالتي العمل  

 سالة جديدة إلرسالها.التدريب على تهيئة ر  

 تهيئة عدة رسائل لإلرسال إلى عناوين مختلفة. 

 االتصال باإلنترنت، ومعرفة كيفية إرسال الرسائل التي سبق تهيئتها. 

تعريف علبة الوارد، والصادر، والعناصر المرسلة ، والعناصر المحذوفة، والمسودات ودور كل  
 منها وكيفية التعامل معها.

 م الرسائل.إنشاء مجلدات لتنظي 

 .Groupsإنشاء دليل العناوين، والتعامل مع المجموعات  

التي يمكن للمستخدم إنشاؤها  Messages Rulesالتعرف على بعض قوانين التحكم بالرسائل  
 بهدف تنظيم رسائله.

  

 الوسائل المستخدمة:

 .LANمعمل حاسوب مزود ببطاقات صوت، وسماعات، ومرتبط بشبكة  

 Net-OP School. 

 ز عرض متصل بجهاز المدرب.جها 

 اتصال مشترك بشبكة اإلنترنت لجميع األجهزة. 

 صالحية للدخول ألحد مواقع التعليمي اإللكتروني )إن أمكن ذلك(. 

 سبورة وأقالم للتلوين. 

 

http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
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 : مفهوم التعلم اإللكتروني 
ته االتصال الحديثة من حاسب وشبكا تقنياتالتعلم اإللكتروني هو طريقة للتعلم باستخدام 

بوابات  عبر ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية
 المعلومة بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة. وبشكل تفاعلي بين المعلم والمتعلم إليصال اإلنترنت

وكثيرًا ما نصادف مصطلحات كثيرة تعبر عن نفس مضمون التعلم االلكتروني مثل: التعليم 
)ومن هنا جاءت تسمية الجامعة االفتراضية(، والتعلم عن بعد  Virtual Learningفتراضي اال

Distance Learning.وغيرها ، 
أو غير مباشر، كما   on-lineويمكن أن يكون التعلم االلكتروني تفاعليًا مباشرًا بين المعلم والمتعلم

باستخدام  CBTتمد على الحاسوب يندرج تحت مسمى التعلم االلكتروني ما يسمى التدريب المع
تقنيات الوسائط المتعددة وتكون فيه المادة التعليمية موضوعة على قرص ليزر )صوت، صورة، 

 نص مكتوب(.
 لماذا نطبق التعلم االلكتروني؟

 ما يلي : العوامل التي تشجع هذا النوع من التعلممن 
 .استيعابهم جميعاً  لتقليديةا عليميةالمؤسسات التتستطيع  زيادة أعداد المتعلمين بشكل حاد ال 

  ندرة أعضاء هيئة التدريس في تخصصات معينة. 
 

إنشاء صفحات فيها  إن استحداث منهاج جديد تفاعلي مطور يحتاج إلى أكثر من مجرد        
بل المطلوب استخدام أنشطة  ،Power Point Slidesالتقديمية معلومات وصور وبعض العروض 

دخالهم وفعاليات متنوعة  في  يشارك فيها جميع الدارسين والمتدربين، وذلك بإشراكهم في المهام وا 
المعروض، فالمطلوب تصميم مقررات تساعد الطلبة على التفكير بشكل جديد   صلب الموضوع

 ومختلف بواسطة تصاميم جديدة للمناهج والمقررات ذات مستوى عال من األداء والمحتوى والتشويق.
 معرفة اإلجابة عن األسئلة المهمة اآلتية: نهجية تفاعلية علينالتحقيق تصاميم م

 كم نحتاج من وقت لتحويل المناهج والمقررات؟ 
 ما هي الخيارات التفاعلية المتاحة؟ 
 كيف نقيم عملية التحويل؟ 
 والتعلم التفاعلي االلكتروني؟ ما هي الفروقات بين التعليم التقليدي 
 التعلم االلكتروني؟كيف نستفيد عمليًا من تكنولوجيا  
 ما هي المتطلبات األساسية إلكمال التحويل المطلوب؟ 



 

 

 

 

 

48 

 واألنظمة التكنولوجية التي يمكن استخدامها؟   ما هي البرامج 
  ما هي األوليات األساسية التي يجب أن تتوفر في عملية التحويل؟ 

 ولعلنا سنواجه في سبيل تحقيق ذلك الحالتين التاليتين:  
     لكترونية واستخدامها؟عداد المناهج والمقررات اإلإكيفية  ولى:األ 
 لكترونية؟إمناهج ومقررات  إلىكيفية تحويل المناهج والمقررات الحالية    الثانية: 

 االنتقال إلى التعلم االلكتروني سيواجه معوقات عديدة منها :إن 
كل يتناسب مع نقص الكوادر المتخصصة المؤهلة التي تستطيع إعادة بناء المقررات بش  

 أهداف التعلم اإللكتروني.
 التحتية من اتصاالت، حواسب وبرمجيات. ىعدم توفر البن 
إعادة تأهيل المدربين والمعلمين، وتطوير مهاراتهم التقليدية لتتالءم مع تكنولوجيا التعلم  

 االلكتروني واستخدامات الحاسوب.

 
  الفصول اإللكترونية: :ثانياً 
الوسائل الرئيسة في نظام التعلم  دىحإفي التعلم االلكتروني االلكترونية لفصول يعتبراستخدام ا      

تعلم فصول  طورت عدة مؤسسات عالمية متخصصة في تكنولوجيا، حيث التفاعليااللكتروني 
يتميز شكل عام بو  المعلم والمتعلم،ساسية التي يحتاجها كل من دراسية ذكية تتوفر فيها العناصر األ

 :بما يلي  ترونيالفصل االلك
 .و بالصوت والصورة(أخاصية التخاطب المباشر ) بالصوت فقط  

 .Text Chat  التخاطب الكتابي 
 E.board السبورة االلكترونيةوجود   

( لمتعلمينبين ا المعلم والمتعلمين أووالبرامج والتطبيقات )بين  لألنظمةالمشاركة المباشرة  
Application Sharing. 

 .File Transferتبادلها مباشرة بين المدرس وطلبته رسال الملفات و إ 

 Privateلمجموع الطلبة في آن واحد  أوتابعة المدرس وتواصله لكل طالب على حدة م 

Message. 

 .PowerPoint Slides التقديميةض و خاصية استخدام برامج العر  

 .Video Clipsفالم التعليمية ألخاصية استخدام برامج عرض ا 
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 .Poll Usersالمكتوبة والتصويت عليها  ألسئلةا هخاصية توجي 

 .Follow meللطلبة   خاصية توجيه أوامر المتابعة لما يعرضه المدرس 

 .Ban Usersخراجه من الفصل إ أوي طالب أخاصية السماح لدخول  

 .Clear Talkو عدمه للكالم أخاصية السماح  

 .Print Optionsطباعة بالخاصية السماح  

 .Lecture Recordingاضرة )الصوتية والكتابية( خاصية تسجيل المح 
 

 . . . رؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات الالسلكية Mobile Learningالتعلـم الجـوال 
 توطئـة: 

فى  يمكن استخدامها وتوظيفها / محمولةهل ما نحمله فى أيدينا من هواتف جوالةلنتساءل سويا:
استقبال المكالمات دام هذه األجهزة الالسلكية على إرسال و سيقتصر استخ ؟ أميةميعملية التعلال

 ؟الهاتفية

 هل هناك جديد تحمله الثورة الالسلكية إلى المنظومة التعليمية؟ 

  هل يحتاج أبنائنا وشبابنا إلى نقلة نوعية فى مجال التعليم والسعي لتوظيف أجهزة
ال من المساوئ التي تشوب )الموبايل( فى عمليتي التعليم والتعلم بد الهواتف الجوالة

 استخدامها؟

 تف الجوالة هل يمكن تحويل هذا التسارع البشري الكبير فى الحرص على اقتناء الهوا
إلى تطوير  Desktopsالمكتبية  اتاسبأكثر من اقتناء الح وخاصة الحديث واألحدث
  ؟المتنقلةوبقية األجهزة  الهواتفالوظائف التي تؤديها هذه 

 تم دمجها فى  إذاللتقنيات الالسلكية فوائد فى العملية التعليمية  هل يمكن أن يكون
   التعليم فى ضوء التوجه الجديد دمج تقنية المعلومات واالتصاالت فى التعليم؟

  الرقمية الشخصية أن تقدم  واألجهزةالالسلكية مثل الهواتف الجوالة  لألجهزةهل يمكن
المكتبية فى ظل التعلم  تقدمه الحاسباتدة تزيد عم فى ظل التعلم الجوال خدمات جدي

 لكتروني إلى مجال التعليم؟ إلا

  هل االنتقال من التعلم عن بعدDistance Learning  إلى التعلم اإللكتروني
Electronic Learning  هو نهاية المطاف؟ أو هل وصولنا إلى التعلم اإللكتروني هو

 نهاية المطاف؟ 
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على جميع مجاالت الحياة االقتصادية والسياسية  اكبير  اأثير تبعدة ثورات كان لها  ممر العال
فى القرن الثامن   Industrial Revolutionواالجتماعية والعلمية والتربوية؛ فكانت الثورة الصناعية
ات فى الثمانين Electronics  Revolutionعشر والقرن التاسع عشر، ثم جاءت الثورة اإللكترونية

 -CDوالبرمجيات ، Computers أدت إلى تطور صناعة الحاسبات اآللية من القرن العشرين التي

ROMs   واألقمار الصناعية ، Satellites ، وظهر ما يسمى بتكنولوجيا المعلومات 

Information Technologyومعالجتها  والتى تعنى الحصول على المعلومات بصورها المختلفة
وتوجد أجهزة تعمل إلكترونيا. لقرارات، وتوزيعها بواسطة واستعادتها وتوظيفها عند اتخاذ ا وتخزينها

الرقمية،  هاتفألقمار الصناعية، وشبكات العدة أشكال لتكنولوجيا المعلومات منها: االتصال با
وأجهزة الحاسوب متعددة الوسائط، ومؤتمرات الفيديو التفاعلية، واألقراص المدمجة، وشبكات 

ذلك تحوال من العصر الصناعي إلى العصر المعلوماتي أو عصر ويعد  الحاسوب المحلية والعالمية.
 المعرفة.

فى نهاية القرن العشرين وبداية القرن  Wireless Revolutionثم كانت الثورة الالسلكية 
واألجهزة الالسلكية ، Mobile Telephoneالجوال/ المتحرك  الهاتفالحادي والعشرين حيث كان 

Wireless Devices  العالم أجمع أكبر مؤشر على  ىبسرعة فائقة وبأعداد كبيرة ف تر ى انتشالت
 أهمية الثورة الالسلكية ودورها فى الحياة.

، فلم يعد النموذج التقليدي فى يرا كبيرا على العملية التربويةتأث الثالث لقد كان لتلك الثورات
لعملية التعليمية والكتاب التعليم الذى يعتمد على الحفظ والتلقين واالعتماد على المعلم كمحور ل

كمصدر أساسي للمعرفة مع المعلم هو النموذج المناسب، بل كان للثورة الصناعية والتطور التقني 
 Distance Learningالذى الزمها الفضل فى ميالد نموذج جديد هو التعلم عن بعد

(dLearning)  ، وشبكات  اتبحاساستخدام ال الفضل فى لثورة اإللكترونية فى الثمانيناتكان لو
 Electronic Learningفى التعليم فظهر نموذج التعلم اإللكترونيالعالمية و  المحلية االتصال

(eLearning)   الثورة الالسلكية  وأدت ،ممكنا أمراالذى ساعد فى جعل التعلم عن بعد وجها لوجه
 Mobile Learning (mLearning)المتنقلالتعلم التعلم الجوال أو جديد هو نموذج  إلى ظهور

المحمول/  الهاتفاستخدام التقنيات الالسلكية فى التعلم والتدريب عن بعد مثل يعتمد على  الذي
مما أدى إلى التحول من بيئة  الحاسبات اآللية المصغرةو الشخصي،  المتحرك، والمساعد الرقمي

 التعلم السلكية إلى بيئة التعلم الالسلكية كما يتضح من الشكل التالي:
 

 الثورة الصناعية             

Industrial Revolution   
 الثورة اإللكترونية

Revolution  Electronics 
  

 

الثورة الالسلكية              

Wireless Revolution 
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 الثورات الثالث على عملية التعلم تأثير( يوضح 1شكل )
الثورة الالسلكية فى  أنتجته الذيوتحاول الورقة الحالية إلقاء الضوء على هذا النموذج الجديد 

هي  إلى بيئة جديدة حاسباتالقرن الحادي والعشرين ونقلت التعلم من بيئة التعلم السلكية باستخدام ال
اآللية  اسباتوالح، ةالشخصي ةالرقمي اتبيئة التعلم الالسلكية باستخدام الهواتف المحمولة، والمساعد

، ويمكن m-learning أو التعلم المتنقلوهذا النموذج الجديد هو نموذج التعلم الجوال  .المصغرة
 ئلة التالية: توضيح الجوانب المختلفة المتعلقة بهذا النموذج الجديد فى اإلجابة عن األس

 أسئلة الدراسة: 
 ؟  Mobile Learningما هو التعلم الجوال/ المتنقل  -1

 فى التعلم المتنقل؟ يمكن استخدامهاالتي الالسلكية ما التقنيات  -2

 ؟يةميعملية التعلالما الفوائد التربوية من استخدام األجهزة المتنقلة فى  -3

 والتعلم المتنقل؟ ما أوجه التشابه واالختالف بين التعلم اإللكتروني -4

 ؟/ المتنقلما التحديات أو الصعوبات التي تواجه التعلم الجوال -5

 المستخدمة؟ ات؟ وما التقنيلمتنقلما التجارب العالمية الستخدام التعلم ا -6

 ويمكن اإلجابة عن األسئلة السابقة فى المباحث الستة التالية:

 :لنقمتالمبحث األول: مفهوم التعلم الجوال/ ال
فى الدول  القرن الحادي والعشرين ةفى بداي وعلى وجه التحديد سنوات قليلة ماضية بدأ منذ

 Mobile     الغربية استخدام مصطلح جديد فى مجال التعليم أطلق عليه باللغة اإلنجليزية

 التعلم الجوال

mLearning 
 التعلم اإللكتروني

eLearning 

 

عدب التعلم عن  

dLearning 

 بيئة التعلم السلكية

 

 بيئة التعلم الالسلكية
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Learning  أوmLearning أو m-Learning ، وباللغة الفرنسية                  Le mobile 

learning  أو Le m-Learning  أوL`apprentissage mobile  وعقدت بعض المؤتمرات ،
( التي تناولت هذا 2006 -2005 -2004خالل األعوام الثالثة على التوالي )( 1)الدولية العلمية

 النموذج الجديد.
حرك أي تكاسم فى قواميس اللغة الفرنسية تعنى )م Le mobile كصفة أو Mobileوكلمة 

غير  جازاتأأي   Vacances mobileفمثال نقول   (2)(1)حرك أو الجسم المتحرك(قابل للحركة أو للت
 L`apprentissage أوMobile Learning  ثابتة التاريخ، ومن هنا يمكن ترجمة المصطلح

mobile    :إلى ما يلي 
علم عن الت - يلاالتعلم بالموب -التعلم الجوال -التعلم المتحرك - التعلم النقال - التعلم المتنقل

 . Learning via Mobile Devices طريق األجهزة الجوالة )المتحركة( 
      "لقد نادت بعض المقاالت واألدبيات والمؤتمرات العلمية األجنبية بأهمية "التعلم الجوال

m learning مثل:  بها ةالعناوين الرئيسوظهر ذلك فى عناوينها أو فى بعض 
 M-learning: l`avenir de l`éducation serait mobile

.(3)-  
- Mobile Technology: The future of learning in your hands

.(4)
 

Bm - Mobile learning: the next generation
.(5)

 
- Mo=bile technologies: transforming the future of learning

.(6)   
اك بعض المحاوالت التي كانت هن / المتنقلوفيما يتعلق بتعريف مصطلح التعلم الجوال

 قدمت تعريفا نذكرها فيما يلي: 
المتنقلة أو الالسلكية فى التعلم المتحرك  األجهزةاستخدام  بأنه الجوال/ المتنقليعرف التعلم 

for Learning on the Move .(7)   
  Mobile Devicesالمتحركة  جهزةاألاستخدام  بأنه جوال/ المتنقلويعرف التعلم ال

 Personalمثل األجهزة الرقمية الشخصية  Handheld IT Devicesباليد  المحمولة واألجهزة

Digital Assistants والهواتف النقالة ،Mobile Phonesالمحمولة  اسبات، والح Laptops ،
(8) .التدريس والتعلم في  Tablet PCsالشخصية الصغيرة  اسباتوالح

 

                                                 
 تم استخدام اللغتين اإلنجليزية والفرنسية عند كتابة بعض المصطلحات. -

 التعلم الجوال والتعلم المتنقل والتعلم النقال بنفس المعنى فى الدراسة الحالية. تتم استخدام المترادفا -

ل المساعد الرقمي يمكن أن نطلق مسمى "التعلم بالموبايل" استنادا إلى أن كلمة الموبايل تعنى األجسام المتحركة مث  -

 الشخصي وغيره وال تقتصر فقط على الهواتف المتحركة.

تم التوثيق في المتن بإعطاء رقم مسلسل للمراجع وفق ظهورها وهو نفس الرقم في قائمة المراجع دون االلتزام بالتسلسل  -

 األبجدي.
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و التعلم  ،m-learning أحيانا طلق عليه، والذي يMobile learning المتنقلوالتعلم 
وتشمل  Small/Portable Computing Devicesالذى يتم باستخدام األجهزة المحمولة الصغيرة 

 (PDAs) المساعدات الرقمية الشخصيةو ، Smartphonesهذه األجهزة الحاسوبية: الهواتف الذكية 
Devices   .  Hand- Held، واألجهزة المحمولة باليد

(9)  
استخدام األجهزة الالسلكية الصغيرة إجرائيا بأنه  الجوال/ المتنقلويمكن تعريف التعلم 

، والمساعدات الرقمية الشخصية Mobile Phones  والمحمولة يدويا مثل الهواتف النقالة
PDAs والهواتف الذكية ،  Smartphones، الشخصية الصغيرة  اتباسوالح Tablet PCs، 

 . أي مكان فيوقت و فى أي  تفاعل فى عمليتي التدريس والتعلملتحقيق المرونة وال

 

 :متنقليمكن استخدامها فى التعلم ال التيالمبحث الثاني: التقنيات الالسلكية 
السلكية اعتمد عليها التعلم النقال مثل الهواتف التقنيات ال ورة الالسلكية عدد منأفرزت الث

 Tablet PCs )حاسبات اللوحة(  لحاسبات اآللية المصغرةالنقالة، والمساعدات الرقمية الشخصية، وا

 عليها فيما يلي: الضوء  إلقاء، ويمكن 
 أوال: الهواتف النقالة/ الجوالة:

من فكرة عمل الراديو، فقد وجد الباحثون أنه  Mobile Phoneجاءت فكرة الهاتف النقال 
رسالمن الممكن تطوير تكنولوجيا جديدة الستقبال  يمكن  التيعبر مجموعة من الترددات البيانات  وا 

رسالهابيانات، استخدامها عدة مرات عن طريق ضغط ال عبر وحدات زمنية قصيرة جدا إلجراء  وا 
تسمى  أساسيةوتعتمد هذه التكنولوجيا على وحدة  مجموعة من المكالمات الهاتفية فى الوقت نفسه،

 بكة. ويوجد نوعان من الشبكات المستخدمة: للش متنقلتعتبر بدورها جزءا من النظام ال التيالخلية، 
وهي عبارة عن  Wireless Personal Area Network (WPAN)الشبكة الشخصية الالسلكية 

( بواسطة البلوتوث فى أمتاروصالت السلكية بين عدة أجهزة مختلفة فى إطار مسافات قصيرة)عدة 
، لذا فإن استعماالتها أمتاراال يتعدى معظم الحاالت، ألن تكنولوجيا البلوتوث تعمل فى مجال ضيق 

 كالمنازل والمكاتب الصغيرة. ةالالسلكيالشخصية تنحصر فى األماكن الضيقة عبر الشبكة 

وهي خاصة   Wireless Local Area Network (WLAN) أما الشبكات المحلية الالسلكية
ة الموجودة فى نطاق مغطى فكل األجهز  ،بالشبكات المحلية فى الشركات والمنازل واألماكن العامة

   (10) .فيما بينهاصل ايمكنها التو  WLANبشبكة 



 

 

 

 

 

54 

تطورت الهواتف النقالة تطورا كبيرا خالل العقود الثالثة الماضية حيث مرت بمراحل تطور عديدة لقد 
حاليا حيث بدأت شركة  نراه الذيبالشكل  ظهرتحلة إلى سابقتها الكثير حتى أضافت كل مر 

بصناعة الهواتف النقالة أوائل الثمانينات من القرن العشرين، ثم جاءت شركة  Motorola "موتوروال"
النصف الثاني من الثمانينات، ومع التطور فى صناعة الهواتف النقالة،  في Nokia"نوكيا" 

وانخفاض أسعارها وأسعار المكالمات الهاتفية، زاد ذلك من نسبة وقلة وزنها، وتصغير حجمها، 
 ت المصنعة منذ عشرة سنوات تقريبا.مبيعات الشركا

لقد انتشرت الهواتف النقالة بصورة غير مسبوقة فى تاريخ األجهزة التكنولوجية كلها تقريبا.فشركة 
 1.5% من سوق الهواتف النقالة عالميا باعت حتى اآلن حوالي 30تسيطر على حوالي  التينوكيا 

أصدرت  2005وائل شهر مارس . وفى أ"The Economist"مليار هاتف كما ذكرت مجلة 
 2004مؤسسة جارتنر ألبحاث السوق تقريرا يقول بأن مبيعات الهواتف النقالة بلغت خالل عام 

. وتوقع التقرير أن تصل مبيعات عام 2003عام عن % 30مليون وحدة، بزيادة قدرها  674حوالي 
 2010أنه بين عامي األمريكية  "Slate"وحدة. وتوقعت مجلة  770-730ما يتراوح بين  2005

ستختفى تماما الهواتف الثابتة التقليدية. لقد أصبحت الهواتف النقالة األداة التكنولوجية 2020و
نهار. ومن ثم سعت العديد من الشركات إلى دمج  أوال تكاد تفارق مستخدميها فى ليل  التيالوحيدة 

 ارتقاءذا دشنت المرحلة الثانية فى مسيرة المزيد والعديد من التقنيات والخدمات فى الهواتف النقالة. وب
   (11) .الهواتف النقالة

 تقدمها الهواتف النقالة فيما يلي:  التيالضوء على الخدمات  إلقاءويمكن 

 : Short Message Service (SMS)خدمة الرسائل القصيرة  -1
حروف  ز تتجاو بحيث الرسائل نصية قصيرة فيما بينهم ح لمستخدمي الهاتف النقال بتبادل تسم

 حرفا. 160الرسالة الواحدة 
 بروتوكول التطبيقات الالسلكية: (WAP)خدمة الواب  -2

هو معيار عالمي يتضمن مواصفات  Wireless Application Protocol (WAP)الواب 
 (Ericsson, Nokia, Motorola)اتفقت عليه مجموعة من الشركات مثل وقواعد اتصاالت محددة 

باستخدام األجهزة الالسلكية الصغيرة المحمولة  السلكيا نترنتإلدمين فى الدخول إلى ايساعد المستخو 
د طريقة وصول األجهزة الالسلكية ححيث يو  الخوالمساعدات الرقمية الشخصية  مثل الهواتف النقالة

لبريد عملية نقل وتبادل البيانات واالستفادة من بقية خدماتها المختلفة مثل ا يسهلو  ،إلى االنترنت
 اإللكتروني، األخبار، األحوال الجوية، األلعاب الرياضية، الحوار.
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عن  WAPى االنتقال إلى أجهزة تفاعلية، ويختلف الواب  لواب لألجهزة النقالة القدرة علا لقد وفر
الجيب واألجهزة  اتبفاألول هو خاص باألجهزة النقالة كأجهزة الهواتف النقالة وحاس ؛(Web)الويب 
 .واإلنترنتفي الدخول إلى اإلنترنت، أما الثاني فهو خاص بأجهزة الحاسوب الذكية 

ذا كانت عملية تصميم صفحات الويب   Hyper Text Markup عتمد على لغةت (Web)وا 

Language (HTML)  ولتسهيل تفاعل المستخدم مع الموقع يتم استخدام لغةJava Script  ،
لوضع ترميز محتوى  Wireless Markup Language (WML)فإن الواب يستخدم لغة 

 WMLالصفحات، ويتم استخدام نفس خاصية التفاعل فى الواب باستخدام لغة ترميز الصفحات 

Script .فى نظام الشبكات الالسلكية 
نت عن طريق األجهزة النقالة ألنه عد ضرورة أساسية للدخول إلى اإلنتر يمما سبق يتضح أن الواب 

وقد دعمت ذلك  ،ية، ويمكن االتصال لفترات طويلة باإلنترنت دون انقطاعناسب الشبكات الالسلكي
  شركة مايكروسوفت.و ، شركة موتوروالو ، نإريكسو شركة ، و نوكيا عدة شركات من أهمها: شركة

 :(GPRS)خدمة التراسل بالحزم العامة للراديو -3
بسرعة فائقة  اإلنترنتلى هي تقنية مبتكرة جديدة تسمح للهواتف النقالة بالدخول إ GPRSتقنية 

مكانية  171.2استقبال البيانات والملفات وتخزينها واسترجاعها وتبادلها السلكيا بسرعة فى حدود  وا 
قل المتاحة من خدمة الواب وبتكلفة أ كبر من المعلوماتبايت فى الثانية والوصول إلى كم أكيلو 

ليس بناء على مدة االتصال )دون قل حيث يتم حساب التكلفة بناء على حجم البيانات و وجهد أ
 نترنت(.إلاالتصال باالنترنت فى كل مرة الن المستخدم على اتصال دائم با إلىالحاجة 

 GPRSواالشتراك فى خدمات  GPRSيكون مهيأ الستخدام تقنية  أن إلىويحتاج الهاتف النقال 

WAP  يستطيع المستخدم الدخول  الهواتف النقالة الحديثة مجهزة بهذه التقنية حيث أجهزة، وتعتبر
وقراءة البريد Mobile Internet اإلنترنت فى أي وقت ومن أي مكان لتصفح اإلنترنت  إلى

رسالااللكتروني والرد عليه   .MMSواستقبال رسائل الوسائط المتعددة  وا 
 :   Bluetoothخدمة البلوتوث -4

 أجهزةتربط مجموعة من  Bluetooth Wireless Technologyتقنية االتصال الالسلكي بلوتوث 
االتصال المحمولة مع بعضها البعض بروابط السلكية قصيرة المدى مثل الهواتف النقالة، والحاسوب 

 سلكيا.بادل البيانات والملفات بينها الالجيبي لت
 : MMSخدمة الوسائط المتعددة  -5
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حيث يمكن تبادل  MMSواستقبال الرسائل متعددة الوسائط  إرسالتتيح هذه الخدمة للمستخدم 
 الرسائل النصية، ولقطات الفيديو، والرسوم المتحركة، والصور الملونة.

هذا الجيل  إمكاناتمن الهواتف النقالة حيث تسمح  3Gدول كثيرة حاليا الجيل الثالث  أطلقتلقد 
اتصاالت مرئية تفاعلية مباشرة بالصوت  كإجراءمن الخدمات الالسلكية كبيرة بتقديم مجموعة 

لة المتوافقة مع تقنية هذا الجيل، والصورة حيث يرى المتصلون بعضهم بعضا من خالل الهواتف النقا
باإلنترنت االتصال  إمكانيةتيح ميجا بايت فى الثانية، كما ت 2 إلىونقل البيانات بسرعة عالية تصل 

تحديد  ةوتوفير خدم متعددة، وتنظيم مؤتمرات الفيديو،سمح بتبادل رسائل الوسائط البسرعة عالية، وت
مكانيةو المواقع عبر الهاتف النقال، والصرف اآللي،  النقال،  فمشاهدة القنوات الفضائية عبر الهات ا 

 هذه الخدمات. إنجازسرعة مع 
حيث من المتوقع زيادة 2010من الهواتف النقالة بحلول عام  4Gالجيل الرابع  إطالقومن المتوقع 

 الثانية. فيبيت ميجا 100 إلىقد تصل  التي سرعات الهاتف
 :  PDAsثانيا: المساعدات الرقمية الشخصية

 PDAs أيضايطلق عليها  والتي Personal Digital Assistantsالمساعدات الرقمية الشخصية 
توضع فى الجيب، وصممت فى البداية  أوHandheld Devices حاسوب محمولة باليد  أجهزةهي 

وعناوينهم، وتسجيل البيانات  األصدقاءشخصية، وتخزين هواتف الستخدامها فى تنظيم المواعيد ال
 .  Task Lists، وقوائم بالمهامتأو االجتماعا المحاضرات أثناءالخاصة، وكتابة المالحظات 

قادرة على تشغيل  أصبحتحيث مصغرة  آليةحاسبات  إلى األجهزةومع مرور الوقت تطورت هذه 
وانتشارها بين  األجهزةة. ومع ظهور جيل جديد من هذه برامج تحرير النصوص والجداول الحسابي

 Mobileالالسلكي  تقدمها بصورة كبيرة مثل االتصال الهاتفي التي تالناس تطورت الخدما

Phonesنترنت إل، وتحميل الملفات الصوتية والمرئية، وعرض لقطات الفيديو، واالتصال با
مودم  أجهزةلكتروني باستخدام إلاءة البريد الكترونية وقراءتها، وقر إلوتصفحه، وتحميل الكتب ا

، Extranetكسترانت إلوا Intranetنترانت إلالسلكية، كما تسمح باالتصال بالشبكات المحلية ا
تحت الحمراء مما سمح بنقل البيانات السلكيا عبر مسافات قصيرة،  باألشعةتوفير االتصاالت 

بتبادل االتصال والبيانات مع حاسوبك وتسمح  ، Media Playersالوسائط المتعددة وألعاب
لكتروني ثم إلاالحمراء مثل كتابة رسائل البريد المحمول السلكيا باستخدام األشعة تحت  أوالشخصي 

 والملفات بين الجهازين.  دنقلها إلى جهازك الشخصي إلرسالها، أو تحديث المواعي
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ميجا 3رة مدمجة داخلها تتراوح ما بين ذاك اآلنجميع المساعدات الرقمية الشخصية المتوافرة وتحمل 
ميجا بايت من الذاكرة يعد كافيا لحمل بيانات العناوين والمواعيد  2 أنميجابايت، مع العلم 64بايت و

وجود المزيد من الذاكرة سيسمح بتخزين  أن إالمعظم البرامج الشخصية،  إلى إضافةوالمالحظات 
الصوتية ولقطات الفيديو والبرامج الكبيرة، وتسمح بعض الملفات كبيرة الحجم مثل ملفات المالحظات 

المزيد من الذاكرة باستخدام بطاقات صغيرة يتم تركيبها داخل  بإضافةالمساعدات الرقمية الشخصية 
 الجهاز.

الشاشة  ية أداة تشبه القلم للنقر علىوتستخدم الغالبية العظمى من المساعدات الرقمية الشخص
شاشة الجهاز،  إلىفى شكل يشبه لوحة المفاتيح  واألرقامتظهر الحروف البيانات، حيث  إلدخال

 أجهزةيمثل الضغط على مفاتيح لوحة المفاتيح العادية فى  واألرقاموالنقر على تلك الحروف 
بخط  المالحظاتبكتابة  أيضاالمساعدات الرقمية الشخصية تسمح  الشخصية. والعديد من الحاسوب

 أجهزةهناك عدد من و  نصوص. إلىتحويل خط اليد  إمكانيةتوفر  ألجهزةاوبعض هذه  ،اليد العادي
 إضافةصغيرة مدمجة والبعض منها يوفر بلوحات مفاتيح  تأتى التيالمساعدات الرقمية الشخصية 

لنقر على الرموز يمكن استخدامه با، حيث استخدام القلم بديال للفأرة إمكانيةلوحة المفاتيح  إلى
الرقمية الشخصية  معظم المساعداتتوفر  أخرىذلك، ومن ناحية  إلىير وما التمر  أشرطةوتحريك 

وهناك أحجام مختلفة من الشاشات،  .توصيل لوحات مفاتيح خارجية بها إمكانيةصغيرة الحجم 
          (12) بعضها على شكل أفقي، وبعضها على شكل رأسي.

 أنواع المساعدات الرقمية الشخصية: 
تقسم معظم المساعدات الرقمية الشخصية إلى نوعين رئيسيين هما: أجهزة الحاسوب الكفية 

Handheld PC  أوPalm top  ،حاسوب الجيب وأجهزة  Pocket PC:(13)كما يتضح فيما يلى   

 : الحاسوب الكفية أجهزة -1
كبر لعرض البيانات بشكل يقترب من ية بوجود شاشة كبيرة توفر مساحة أكفالالحاسوب  أجهزةتتميز 

دعمها لعدد كبير من البرامج الشبيهة فى طريقة تشغيلها الحاسوب المحمولة وب أجهزةبيئة العمل فى 
وتوجد .  Microsoft Officeفيس ميكروسوفت أ ظام ويندوز وال سيما مجموعة برامجببرامج ن
حتوى على لوحات مفاتيح مدمجة بالجهاز، ويعمل معظمها بنظام التشغيل حاسوب كفية ت أجهزة

حديثة من نظام التشغيل "ويندوز سى أي" مخصصة لهذه  إصدارة" وهو 2000"هاند هيلد بى سى 
 .األجهزةالنوعية من 
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بطارياتها  أنالجيب، كما  اتبحاس أجهزةوزنا من  وأثقلكبر حجما أ أنها األجهزةويعاب على هذه 
 الجيب. اتبحاس بأجهزةقى لفترة قصيرة نسبيا مقارنة تب
 
 الجيب:  حاسوب أجهزة -2

تتميز بخفة الوزن وصغر الحجم وطول عمر البطارية، ويعيبها  Pocket PCأجهزة حاسوب الجيب 
هذه النوعية من المساعدات  تأتىبيكسل، وال  320/240ال تتعدى  إذمساحة شاشاتها الصغيرة 

نماادة بلوحات مفاتيح الرقمية الشخصية ع  أجهزةتظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، ومعظم  وا 
" 2002أو نظام التشغيل "بوكيت بى سى Palmحاسوب الجيب المتوافرة حاليا تعمل بنظام "بالم" 

Pocket PC 2002 .  الكفي 21جهاز "زاير األجهزةومن أمثلة هذه "Palm Zire 21hand 

held 9210، وجهاز "نوكيا "Nokia 9210  اك إب، وجهاز كومباكCompac IPAQ. 
 (ce)ي إويسمى نظام التشغيل سي  Windowsمجهز بنظام تشغيل ويندوز  األجهزةوبعض هذه 

 نترنت.إلكسل ومتصفح اإلوهو محمل بالبرامج التطبيقية مثل الوورد وا
يات العلمية بل لم تقف على الوضع التقليدي كمجرد حافظة للكتب والدور فالمكتبات  وبالنظر إلى

لتقنيات مستخدميها، وبتطور ا إلفادةنترنت إلا أدخلت فى االستفادة من التقنيات الحديثة؛تتسابق 
نقلة نوعية فى التواصل المعلوماتي  إلحداثمواكبة هذا التطور الحديثة تحاول المكتبات 

Information Communication لالستفادة  آلنا، فهناك محاوالت عديدة بين المكتبة والمستفيد
 .PDAs الرقمية الشخصية اليدوية  األجهزةمن خدمات 

ذكية  أجهزةمجبرة على تقديم اتصال السلكي للمستفيدين لوجود  أنواعهاجميع ب المكتبات أصبحتلقد 
مثل البالم تتميز بقدرات تقنية عالية كاالتصال الهوائي مستفيدة من البث النظامي المكتبي وخدمات 

عدد المكتبات المهتمة بتقديم خدمات  إنلصغر حجمها الالمعقول.  باإلضافة، النقال شبكة الهاتف
، خاصة مع ارتفاع المستوى األخيرةازداد بشكل ملحوظ فى السنوات الخمس  (PDA)التقنية اليدوية 
          (14) البرامج الخدمية لها. والنتشار األجهزةالوظيفي لهذه 

على مستوى  2003لعام  األمريكيةاليدوية فى دورة جمعية المكتبات  األجهزةت فكرة خدمات يلقد حظ
 أعدتهاأفادت دراسة حديثة و  من االهتمام، وقيل عنها "أحدث اتجاه تقني فى عالم المكتبات". عالي

 األجهزةتوفر خدمات  التيعدد مكتبات كلية الجامعة  أنفى بوسطن،  األمريكيةمكتبات كلية سيمنز 
 التيمؤسسة. ومن الدراسات  50من  أكثر حيث بلغت األخيرةاليدوية ازداد بشكل كبير فى السنوات 

كبر تعتبر من أ والتيلبرتا اليدوية تمت فى كندا فى جامعة أ األجهزةلتقييم مدى فاعلية هذه  أعدت
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 عضو هيئة تدريس. 1500طالب و  35000 من ألكثرخدماتها المكتبات الكندية حيث توفر 
ن هناك شبه رضاء تام عن الخدمات د المستخدمين فى ازدياد مستمر، وأعد أنالدراسة  أظهرتو 

% من المستفيدين يرون أهمية االستعارة 53توفر عن طريق البث لألجهزة اليدوية، التيالمكتبية 
% من المستفيدين 75الدراسة أن  أظهرتاليدوية، كما  األجهزةمن خالل  E-booksاإللكترونية 

 أهمية% يرون 46اليدوية، و أجهزتهم إلىيرغبون فى تحميل نتائج البحث فى قواعد البيانات 
 (15)اليدوية. األجهزةفهارس المكتبة من خالل  إلىالوصول 

  
 :  Tablet PC)أو حاسبات اللوحة(ثالثا: الحاسبات اآللية المصغرة 

، ويوجد حاسب اللوحة مصحوب Laptopsسبات اللوحة تطوير ألجهزة الحاسوب المحمول تعد حا
ولذلك يوجد النوع األخير بشاشات  طيها وقد يوجد بدون لوحة مفاتيح، بلوحة مفاتيح يمكن فصلها أو

 حساسة قابلة للمس مع قلم رفيع إلدخال البيانات.
تعرف على بصمة اليد، وتحتوى على بطارية ، وتمتاز بالWindows XPوتعمل هذه األجهزة بنظام 

 Infraredاستخدام األشعة تحت الحمراء  إمكانيةتدوم أطول من ثالث إلى خمس ساعات، كما بها 
 (16).لنقل البيانات من مكان قريب

  

 ة المتنقلة فى العملية التعليمية:الفوائد التربوية من استخدام األجهز المبحث الثالث:
 إنجازفى  Tablet PCوحاسبات اللوحة  النقالةزة الرقمية الشخصية والهواتف يمكن استخدام األجه

 ن اختلف دور كل منها.وا   Educational Tasksالعديد من المهام التعليمية 
 أدواتأيضا تعد و المتنقلة تكون مفيدة فى التعليم والتدريس وتسهيل مهام المعلمين،  األجهزةمعظم  إن

 (17)يلي:مما النسبة للطالب كما يتضح ب Learningمساعدة للتعلم 
  

  يمكن للطالب التفاعل مع بعضهم البعض ومع المعلم بدال من االختباء وراء الشاشات
 .Large Monitorsالكبيرة 

  الحاسوب  أجهزةالمتنقلة فى الفصل الدراسي من وجود  األجهزةيسهل وضع الكثير من
 تتطلب مساحة كبيرة. والتي Desktopsالمكتبية 

  الرقمية الشخصية األجهزةمعظم PDAs المصغرة  اآلليةالحاسبات  أوPC Tablet التي 
تحمل المذكرات والكتب اإللكترونية تكون أخف وزنا وأصغر حجما وأسهل حمال من 

 .أيضاالحقائب المليئة بالملفات والكتب أو من الحاسبات المحمولة 
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  الرقمية الشخصية  هزةاألجتساعد برامج التعرف على الكتابة اليدوية فىPDAs واألجهزة 
لدى  Handwriting Skillsمهارات الكتابة اليدوية فى تحسين Tablets المصغرة 
 الطالب.

  الكتابة اليدوية باستخدام القلمStylus Pen  سهولة من استخدام لوحة المفاتيح  أكثرهي
 والفأرة.

  المصغرة باستخدام يمكن رسم المخططات والخرائط مباشرة على شاشات الحاسبات
 Standard Softwareالبرمجيات النموذجية 

 يمكن تدوين المالحظات باليد  Handwritten  أو بالصوتVoice  مباشرة على
 أثناء الدروس الخارجية أو الرحالت.  Deviceالجهاز

 التسجيل اإللكتروني  إجراء إمكانيةElectronic Registration دخال البيانات  وا 
Inputting Data  تكون الحاسبات اآللية  الخارجية عندما ال أوأثناء الدروس العملية

Desktops .مناسبة أو ثقيلة جدا مثل التجارب العلمية، ودروس الطبخ، وزيارة المزارع 

  تنفيذ العمليات والمهام فى العمل الجماعي )التشاركي( بحيث يمكن للعديد من  فيالمشاركة
 Infrared تحت الحمراء األشعةاستخدام خيار  أوينهم الطالب والمعلم تمرير الجهاز ب

Function استخدام الشبكة الالسلكية مثل البلوتوث  أوالرقمية الشخصية  األجهزة في
Bluetooth . 

  يمكن للمعلمين استخدامه فى توزيع العمل على الطالب بسهولة وبشكل طبيعي باستخدام
 القلم الرفيع.

  فى الفنادق. أوفى القطار  أومكان فى المنزل  وأيأي وقت  فى األجهزةيمكن استخدام تلك 

  تعد األقالم الرفيعةStylus Pens نترنت إلمالئمة وسهولة لتصفح مواقع ا أكثرWeb 

Browsing  بحيث يمكن النقر مباشرة على الروابطLinks رة.بالقلم بدال من استخدام الفأ 

 الهاتف  أجهزةيم يمكنهم االستمتاع باستخدام فالشباب الذين تسربوا من التعل :جذب المتعلمين
 فى التعلم. Gameboysمثل  Games Devices األلعاب وأجهزةالنقال، 

 البيت  إلىالجهاز  يأخذكان الطالب سوف  إذافللتعلم  تزيد من الدافعية وااللتزام الشخصى
 تحمل المسئولية.االلتزام و على  هيساعد فإن ذلكفى أي وقت يشاء 
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  األجهزةن تلك ألسد الفجوة الرقمية  إلىالرقمية الشخصية والهواتف النقالة  جهزةاألقد تؤدى 
 قل تكلفة من الحاسبات المكتبية.تكون أ

  يمكن استخدام خدمات الرسائل القصيرةSMS  أسهلللحصول على المعلومات بشكل 
 أورات لكتروني مثل جداول مواعيد المحاضإلالبريد ا أومن المحادثات الهاتفية  وأسرع

 تعديالت طارئة على هذه الجداول. إجراءجداول االختبارات وخاصة مع 

  تستخدم كتقنية مساعدة للمتعلمين الذين يواجهون صعوبات تعلمLearning 

Difficulties. 

 لكتروني والتعلم المتنقل:اإل واالختالف بين التعلم  التشابه أوجهالرابع: المبحث 
 eLearningان التعليم مصطلحات حديثة مثل التعلم االلكتروني فى ميد األخيرةالسنوات  فيظهر 

تعليمية لتقديم البرامج  "منظومة بأنهلكتروني ويمكن تعريف التعلم اإل، mLearningوالتعلم المتنقل 
المتدربين فى أي وقت وفى أي مكان باستخدام تقنية المعلومات  أوالتدريبية للمتعلمين  أوالتعليمية 

فاز، الفضائية للتل أو، القنوات المحلية اإلذاعةنترانت، إلنترنت، اإلتفاعلية مثل )اواالتصاالت ال
البريد اإللكتروني، أجهزة الحاسوب، المؤتمرات عن بعد . .( لتوفير بيئة  األقراص الممغنطة،

تعليمية/ تعلمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة فى الفصل الدراسي أو غير متزامنة عن 
 .عد دون االلتزام بمكان محدد اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم"ب

 األجهزةلكتروني باستخدام : "التعلم اإلبأنه( التعلم المتنقل 2000-2001) Quinnويعرف كوين 
 أدواتيمكن تسميتها  والتي جهاز تليفون رقمي وأيسي أي،  الويندوز وآالتالمتنقلة: البالم، 

    (18)المعلومات".
مرونة التعليم عن بعد فى هذا التعريف:  مبدأالتكنولوجيا مع  Harris( 2001ويدمج هاريس )

 Learningلكتروني ليثمر ذلك خبرة تعلمية المتنقلة مع التعلم اإل األجهزةتفاعل فيها ت التي"النقطة 

Experience "(19).تحدث فى أي وقت وفى أي مكان    
هدفنا من تصميم بيئة تعتمد على المتعلم المتنقل  أن  Desmond Keeganكيجان ديسموند ويذكر

حينما تحولت من التعليم  -حد ما إلى-تراجعت خطوات للوراء والتيهو زيادة مرونة التعليم عن بعد 
 الطالبيجد  أن يتطلبيعتمد على االنترنت وهو ما  الذي التعلم إلى واألوراقالمعتمد على الكتب 

       (20) .والوقت وجهاز الحاسب الموصل مع االنترنت" المكان
    (21) لكتروني والتعلم المتنقل:التشابه بين التعلم اإل  أوجه



 

 

 

 

 

62 

تركز  والتيلكتروني والتعلم المتنقل نوع جديد من الثقافة هي "الثقافة الرقمية" يقدم التعلم اإل -1
 عملية التعلم وليس المعلم. يكون هو محور أنعلى معالجة المعرفة وتساعد الطالب على 

تكلفة عالية وخاصة فى بداية  إلىوالتعلم المتنقل اإللكتروني يحتاج النموذجان: التعلم  -2
حاسبات  إلىاإللكتروني تطبيقهما وذلك لتجهيز البنية التحتية حيث يتطلب نموذج التعلم 

نتاج ،مكتبية ، ومناهج نترنتعبر االلكترونية تنشر تعليمية، وتصميم مناهج إ برمجيات وا 
تدريب المعلمين والطالب على كيفية التعامل مع و نترنت، إلعلى ا غير معتمدةلكترونية إ

توفير بيئة تفاعلية بين المعلمين  إلى أيضاوبحاجة  ،التقنيات الحديثة المستخدمة
 وكذلك بين المتعلمين فيما بينهم. ،أخرىوالمساعدين من جهة وبين المتعلمين من جهة 

السلكية متنقلة مثل الهواتف  وأجهزةشبكة السلكية،  تأسيسالتعلم المتنقل فيتطلب ذج ا نمو أم
لكترونية، وتدريب ، وتصميم مناهج إاللوحة وأجهزة، والمساعدات الشخصية الرقمية، النقالة

 .األولالنموذج  فيالعنصر البشري كما يتم 

اللكتروني الجزئي، التعلم االلكتروني ثالثة مختلفة: التعلم ا أشكال فيلكتروني يقدم التعلم اإل -3
السابقة  األشكالالمختلط، التعلم االلكتروني الكامل، ويمكن استخدام التعلم المتنقل فى نفس 

يجمع بين  الذيالتعلم المتنقل المختلط  أوفقد يكون جزئيا مساعدا للتعلم الصفي التقليدي، 
ال الكامل وهو التعلم المتنقل عن بعد حيث التعلم المتنقل  أوالتعلم الصفي والتعلم المتنقل، 

 مكان وال زمان فى التعلم. طيشتر 

نشاط الطالب وفاعليته فى تعلم المادة العلمية  إلىالتعلم المتنقل  أولكتروني يؤدى التعلم اإل -4
 يعتمد على التعلم الذاتي. ألنه

ومتحركة، يقدم المحتوى العلمي فى النموذجين فى هيئة نصوص تحريرية، وصور ثابتة  -5
 ولقطات فيديو، ورسومات.

نترنت وتصفحه والحصول على محتوى المادة اإل إلىيسمح النموذجان للطالب بالدخول  -6
 الدراسية.

، ولكن تختلف األسئلةيسمح النموذجان بحرية التواصل مع المعلم فى أي وقت وطرح  -7
طريق الرسائل ، وعن األولالنموذج  فيلكتروني سائل فقد تكون عن طريق البريد اإلالو 

 فى النموذج الثاني. SMSالقصيرة 

صعوبة  أوالعالم فليس هناك مكان بعيد  أنحاءمختلفة من  أماكنيتنوع زمالء الطالب من  -8
 وزمالء. أصدقاءفى التعرف على 
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 والناقدة. اإلبداعيةلدى المتعلم قدراته  ، وينميانيعتمد النموذجان على طريقة حل المشكالت -9

 العالم. أنحاءغير محددة من الطالب من  أعدادبول يسمح النموذجان بق -10

 كال النموذجين. فيلكترونيا تحديث المواد التعليمية المقدمة إسهولة  -11

 لكتروني والتعلم المتنقل: إل االختالف بين التعلم ا أوجه
لكترونية سلكية مثل الحاسبات المكتبية اإللكتروني على استخدام تقنيات إيعتمد التعلم  -1

Desktops المحمولة  والحاسباتLaptops .استخدام التعلم المتنقل فيعتمد على أما 
 اآلليةتقنيات السلكية مثل الهواتف النقالة، والمساعدات الشخصية الرقمية، والحاسبات 

 المصغرة، والهواتف الذكية.
ى وهذا يتطلب ضرورة الوجود ف ،لكترونية سلكيايتم االتصال باإلنترنت مع تقنيات التعلم اإل -2

فيتم االتصال  فى التعلم المتنقل أمامحددة حيث تتوفر خدمة االتصال الهاتفي.  أماكن
تحت الحمراء(وهذا يتم فى أي مكان دون االلتزام  األشعةنترنت السلكيا )عن طريق باإل

أي وقت  فينترنت وتصفحه اإل إلىمحددة مما يسهل عملية الدخول  أماكنبالتواجد فى 
 مكان. وأي

لم المتنقل بسهولة تبادل الرسائل بين المتعلمين بعضهم البعض، وبينهم وبين يمتاز التع -3
 إلىيحتاج  فاألمرفى التعلم االلكتروني  أما،  MMS أو  SMSالمعلم عن طريق رسائل 

 الطالب فى الحال. أووقد ال يطلع عليه المعلم اإللكتروني البريد 

ال يشترط مكان معين على عكس أي وقت وفى أي مكان حيث  فيالتعلم المتنقل يسهل  -4
المحمولة فى  أوالحاسوب المكتبية  أجهزة أماميتطلب الجلوس  الذياإللكتروني التعلم 

 محددة. ماكنأ

لكترونية بين المتعلمين فى نموذج التعلم المتنقل حيث يمكن تبادل الملفات والكتب اإليسهل  -5
تحت الحمراء، وهذا ال يتوفر فى  األشعةيتم ذلك عن طريق تقنية البلوتوث أو باستخدام  أن

 .اإللكترونيالتعلم 

مكانات قل من إخدمها التعلم المتنقل هي أيست التيمكانات التخزين فى التقنيات الالسلكية إ -6
 .اإللكترونييستخدمها التعلم  التيالتخزين فى التقنيات السلكية 

 / المتنقل:المبحث الخامس: التحديات أو الصعوبات التي تواجه التعلم الجوال
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صناعة األجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة ومحاولة التغلب على نواحي  فيرغم التقدم الهائل والسريع 
قصورها إال أن هذه األجهزة ما زالت بها بعض جوانب القصور التي من المتوقع أن يتم التغلب 

السلكية، هذا من جانب، ومن القريب العاجل نظرا للبحوث والتطبيقات المتقدمة لألجهزة ال فيعليها 
 فيبعض التحديات أو الصعوبات أثناء عملية التطبيق  المتنقلجانب آخر قد يواجه نموذج التعلم 

العيوب الحالية لألجهزة المتنقلة وكذا  ضالعملية التعليمية، نحاول أن نستعر  فيالواقع الميداني 
ذلك إلجراء المزيد من البحوث للتغلب عليها و  المتنقلالتحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق التعلم 

     (22)واالستفادة الكاملة من هذا النموذج الجديد. 
  صغر حجم الشاشةSmall Screen  فى األجهزة المتنقلة وخاصة الهواتف النقالة واألجهزة

 الرقمية الشخصية مما يقلل من كمية المعلومات التي يتم عرضها.

 ى الهواتف النقالة واألجهزة الرقمية الشخصية.سعة التخزين محدودة وخاصة ف 

 ويمكن فقد  ،يستغرق عمل البطاريات مدة قصيرة ولذلك تتطلب الشحن بصفة مستمرة
 البيانات إذا حدث خلل عند شحن البطارية.

 األجهزة وخاصة مع اختالف  السريعة مع كثرة الموديالت واختالفها يؤدى إلى عدم األلفة
 ا.أحجام الشاشات وأشكاله

 المكتبية. اتيمكن فقده أو سرقته بسهولة أكثر من أجهزة الحاسب 

 المكتبية. اتاقل قوة ومتانة من أجهزة الحاسب 

  صعوبة استخدام الرسوم المتحركةMoving Graphics ولكن  خاصة مع الهاتف النقال(
 أجهزة الجيل الثالث والرابع سوف تسهل ذلك(.

 .يصعب ترقيتها وتطويرها 

 هذه األجهزة المتنقلة بسرعة مذهلة، مما يجعل األجهزة قديمة بشكل سريع. تغير سوق بيع 

  على التوصيل والتوافق مع األجهزة األخرى، على الرغم من أن تقنية محدودية القدرة
 تناول هذه القضية. فيالبلوتوث بدأت 

 هناك قضايا أو أمور أمنية قد يتعرض لها المستخدم عند اختراق الشبكات الالسلكية 
 . Mobile Devicesباستخدام األجهزة النقالة 

 .قد تقل كفاءة اإلرسال مع كثرة أعداد المستخدمين للشبكات الالسلكية 

  الطباعة إذا لم يتم توصيل الجهاز بشبكة ما فيهناك صعوبة Network   . 

 .يحتاج المعلمون والطالب إلى تدريب الستخدام تلك األجهزة بإتقان وفاعلية 
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 نموذج التعلم النقال إلى تأسيس بنية تحتية: شبكات السلكية، أجهزة حديثة. يتطلب تطبيق 

 .تغيير أو تعديل اآلراء واالستخدامات الخاطئة لألجهزة المتنقلة وتوظيفها توظيفا صحيحا 

 .وضع استراتيجية واضحة المعالم لتطبيق نموذج التعلم النقال 

 .عداد المناهج الدراسية المناسبة  تصميم وا 

  ب العالمية الستخدام التعلم المتنقل والتقنيات المستخدمة:التجار ث السادس: المبح
مختلفة مثل مشروع المتنقل باستخدام تقنيات السلكية توجد بعض التجارب العالمية لتطبيق التعلم 

التعلم  إلىلكتروني من التعلم اإل" :األوروبيلالتحاد  Leonardo da Vinciفينشى  ليوناردو دا
هذا المشروع تصميم بيئة تعلم للتقنيات الالسلكية وكذلك يقدم نماذج لهذه البيئة. يعرض . و "المتنقل

(23)   
يحاول هذا ، و  Palm Power Enterprise (24)مشروع القوى اليدوية وهناك مشروع أخر هو 

م باستخدا Coursewareيتم تقديم محتوى المقرر  حيث المشروع جعل التعلم المتنقل حقيقة ممكنة
كما جودة العالية والتصفح فى الجهاز والصوت ذو ال الحركة متضمناالشخصي الرقمي  المساعد
  ويتضح ذلك فى المثال التالي:   قدراتهم رللمتعلمين باختبايسمح 
 الشكل )أ(  فية يالمادة التعليم إلىانظر  -1

 
 
 
 

 شكل )أ(         
كما يتضح فى  قرأتبما  إلمامكمدى الختبار  األسئلةسيطرح عليك البرنامج سلسلة من  -2

 الشكل )ب(

 
 
 
 

e-business Definition 

"E-commerce" and "e-business" are 

often used interchangeably, but they 

are not the same. 

E-commerce, or electronic 

commerce, involves buying and 

selling goods and services on the 

Internet. This can take place through 

the use of web sites, online catalogs, 

"virtual storefronts," or e-mail 

solicitations. 

Go 

GO 

 

E-Commerce 
Which of the following are a result of e-

commerce? 

1-New ways to pay for raw materials 

2- New markets for products 

3- New ways to deliver services 

4- New information-based products 

A   1,2,3 

B-  2,3,4, 

C  1,3,4 

Go 
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 شكل )ب(         
 

 كما فى الشكل )ج( األسئلةعلى  إجابتكسيعرض لك البرنامج نتيجة  أخيرا -3
 

 
 
 

 شكل )ج(                  

 
 ة: ـخاتم

ذا كان االتصال الإذا كان االتصال  تقني يتضمن االتصال السلكي واالتصال الالسلكي، وا 
العملية التعليمية  في فاعليةقد حقق نجاحا وأثبت   ةسلكي عن طريق الحاسبات والهواتف الثابتال

فإن الواقع الحالي والمستقبل القريب هو لالتصال الالسلكي البحوث،  العديد من أكدتهوهذا ما 
تطبيق معظم دول العالم، وحاولت بعض الدول  فيانتشرت اآلن  التيالالسلكية  التقنياتباستخدام 

 ريجت وبيكتا وبيرىهذه التقنيات الجديدة فى التعليم وأظهرت بعض البحوث فاعليتها مثل دراسة 
(2003) Wright; Becta &Perry

Wentzel (2005) ، ودراسة وينتزل (25)
  ودراسة،   (26)

 Wishart; McFarlane  ( 2005ويشارت ومكفارلين ورامسدين )
 (27)

& Ramsden . 
الدول في تراتيجيات التعليم المستقبلي قبل الجامعي أو الجامعي فى مصر أو إن التخطيط الس

أصبحت فى أيدينا،  التياالعتبار هذه الثورة الالسلكية ومنتجاتها  فيأخذ يجب أن ي األخرى العربية
 فيتوظيفها ليجب أن نسعى و استخدامها على االتصال الهاتفي فقط،  ويتوقف ،ومع الصغير والكبير

داد الكبيرة من األجهزة وفى منظومة التعليم والتعلم عن بعد حتى تؤتى هذه األع ،التعليممنظومة 
اكتساب ا على طموحه فال يتوق واألموال التي صرفت فيها بثمارها على تعليم وتعلم أجيالالمتنقلة 

هارات مهارات التفكير االبتكاري والناقد واكتساب الم اكتسابالتحصيل المعرفي فقط بل يمتد إلى 
 العملية فى المجاالت المختلفة. 

"التعلم هذا النموذج الجديد  أهميةيتضح من العرض السابق من خالل المباحث الستة مدى و 
ة بمكوناتها المختلفة سواء يتواجه العملية التعليم التيتقديم حلول لكثير من المشكالت  فيالمتنقل" 

Challenge Results 

Your Total Score is... 

80% 

Your ibrite rank on this topic is: 

Up and Coming 

 
Accept Another Challenge! 

 

Details                                 Close 
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 تتطلبال ات السلكية تقنيلما يستخدمه هذا النموذج من  التعليم عن بعد أوالعملية التعليمية النظامية 
 عملية التعلم. إلتماممكان  محدد  أووقت معين  فيالتواجد 

 الدولية جله عدد من المؤتمراتأهذا النموذج الجديد قد تم تطبيقه فى دول عديدة وعقدت من 
من البحوث حول هذا  العديد إجراءناقشت عدد من البحوث المهمة فى هذا المجال. ويمكن  التي

المراحل التعليمية الجامعية  فيوتقاس فاعليته وتوظيفه فى عملية التعليم والتعلم عن بعد، النموذج 
 .  بما يتناسب مع إمكانياتنا وبيئتنا العربية وقبل الجامعية ومع المناهج الدراسية المختلفة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجـع
 ( تكنولوجيا التعليم و 2004أحمد سالم .).التعليم اإللكتروني، الرياض، مكتبة الرشد 

  أحمد حكيم وآخرون. حقيبة تدريبية في مجال دمج التقنية في التعليم ، وزارة التربية والتعليم
 هـ .1426،الرياض 

 المعطيات الخلوية   ، ثورة جديدة تنبئ بانطالق -التجارة الخلوية-يونس عرب. البنوك الخلوية
 عصر ما بعد المعلومات.
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