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 امللخص 

هدفت الدراسة التعرف إلى التحديات و الصعوبات التي تواجه تطبيق تكنولوجيا التعليم في 

 لعدة املدارس االبتدائية من وجهة نظر 
ً
املعلمين بالجزائر )التعليم النقال نموذجا(، وفقا

)درجة إمتالك هذه األجهزة و الحاجة إلى التكوين، مجال توظيف واإلستعمال  :محاور هي

صعوبات دمج ، الزمني لهذه األجهزة، السلبيات واإليجابيات التي تتركها على سلوك األطفال

ج الوصفي التحليلي وتم استخدام املقابلة نصف أين اتبعت الدراسة املنه (.التعليم النقال

( معلم في املدارس اإلبتدائية، وقد استعنا أثناء تحليلنا لنتائجها على أداة 30موجهة مع )

(، كما أشارت نتائج الدراسة أن هناك L’analyse de contenuتحليل املحتوى أو املضمون )

تيجة عدة صعوبات ) ذاتية، إدارية، دمج ضعيف للتعليم النقال في املدارس اإلبتدائية ن

 فنية، مادية، أمنية(، وخلصت الدراسة إلى وضع مجموعة من اإلقتراحات و الحلول.

 التعليم النقال _  املدرسة اإلبتدائية. _مصطلحات الدراسة :   تكنولوجيا  التعليم  

Abstract 

      The study aimed to identify the challenges and difficulties facing the 

application of educational technology in primary schools from the point of 

teachers in Algeria )Mobile education as a model(,According to several axes are : 

(The degree of ownership of these devices and the need for training, the use and 

use of time for these devices, the negatives and positives it leaves on the behavior 

of children, the difficulties of integrating mobile education). Where the study 

followed the descriptive analytical method and the interview was used semi-

directed with (30) teachers in primary schools, And in analyzing our results we 

used a content or content analysis tool, The results of the study also indicated 

that there is a weak integration of mobile education in primary schools due to 

several difficulties(Self, administrative, technical, material, security), The study 

concluded with a set of suggestions and solutions. 

Terminology of study: Educational Technology _ Mobile Education _ 

Elementary school. 
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Abridged summary  

Research problem  : The problem is about the challenges and difficulties 

facing the application of mobile learning in primary schools from the point 

of view of teachers in Algeria? 

Study Questions: 

 What is the degree of ownership of smart devices in the learning 

environment? 

 What is the degree to which teachers and children can use these 

devices? 

 What are the areas and duration of use of these devices? 

 What are the advantages and disadvantages of these devices? 

 What are the barriers to the integration of mobile education in primary 

schools? 

Purpose of the study: 

- Identification of challenges and difficulties during the use of mobile learning 

devices by primary school teachers in Algeria. 

Methodological procedures: 

Approach: The researcher used descriptive analytical method. 

Study population: Teachers of third to fifth year primary school students in Setif 

and Algiers. 

Sample of the study: (30) teachers without taking into account any of the 

specifications such as gender, scientific qualification, language of instruction ... 

etc 

Study Tool: Based on the semi-structured interview, we analyzed the content or 

content analysis tool in our analysis of its results. 

 Analysis and interpretation of the study results: 
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Axis of ownership: Most teachers reported that they own smart phones with a 

percentage weight of more than 45%, compared to 36%, which represents the 

percentage of possession of smart panel and through the above figures we find 

that the proportion of possession of mobile smart devices, especially the smart 

phone and digital painting. 

Axis of formation :Most teachers reported that they did not have a composition 

to use such devices at a 70% weight, because their use was easy, so they could 

learn to use them through practice, friction and observation with colleagues or 

at home. 

Axis of employment and time use :80 % of the teachers said that bringing such 

devices to school is forbidden to students for fear of theft or damage. In contrast, 

70% of them said that they use their personal smartphones to connect 33.33% 

and 30% entertainment through surfing the internet. 

The other hand used in the preparation of lessons and help in the teaching of 

children by 23.33% of teachers, using educational applications where they 

noticed a large proportion of students like to study through these means. 

Most teachers responded that the best time to learn these devices is in the morning 

period for a period of between 30m and 1 h. 

Axis of quality and scope of assistance provided by smart devices in education: 

The majority of survey respondents stated that they have many advantages, 

especially when used in education, such as strengthening what was learned in 

the school by searching for additional information on the Internet. The use of 

interactive educational applications leads to the development of the intellectual 

skills of a child. To gain time and effort through the speed of information delivery. 

Axis of the difficulties of integrating mobile education from the 

perspective of teachers: The teachers responded on this axis that the 

difficulties are divided into: self-obstacles such as the teacher's rejection of the 
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idea of using technology in his work and prefer the use of roads, administrative 

obstacles such as the monopoly of technological teaching methods due to rigid 

management style, material obstacles such as lack of sufficient capital to support 

schools with the best modern technological means, Security constraints and 

technical constraints such as the lack of qualified technicians to repair. 

Main recommendations: - Reorientation of the objectives and strategies of 

educational policy in Algeria with a view to making maximum use and effective 

use of information technology in education. 

- Development of educational infrastructure in the educational system in general 

and in primary schools in particular through the provision of facilities and means 

of ICT to support effective education technology. 
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 املقدمة:

إن التحوالت العميقة التي تعرفها الساحة التربوية الدولية تدفع املنظومة التربوية الجزائرية 

للبحث عن مكان لها في ظل مجتمع املعلومات واملعرفة وذلك من خالل إدماج تكنولوجيا 

ل إلى املعرفة ضمن سيرورة التعلمات مما التعليم باعتبارها مصدرا للمعلومات والوصو 

يجعل من املؤسسة التعليمية قاطرة أساسية للتنمية املستدامة ولبنة محورية من لبنات 

 .مجتمع املعلومات واملعرفة

إذ يعد تعزيز مزايا وقدرات تطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات باإلضافة إلى بناء 

األمور ذات األهمية القصوى في عالم اليوم؛ فقد أحدثت القدرات في مجال التعليم من 

التطورات التكنولوجية في العقود األخيرة مستويات تحسن كبيرة في جودة التعليم وأسلوب 

تدريسه وادارته، و يذهب املتحمسون إليجابيات التعليم و التعلم اإللكتروني إلى أن األجهزة 

كل أفضل، من خالل إيجاد بيئات التعلم أكثر يتعلموا بش الذكية تدفع باألطفال إلى أن

فاعلية وحداثة تتيح لهم تجريب التكنولوجيا وتجعلهم أكثر ألفة باملستقبل وتحضرهم لهذا 

املستقبل، وأن على األطفال التعلم املبكر لتقنيات الحاسوب من أجل تحقيق قفزة في 

ألجهزة الذكية تلعب الدور التقدم والنجاح، فلم يعد هناك حقل من حقول املعرفة إال و ا

 1.األكبر فيه

مصدًرا غنًيا للحصول  بحيث تعتبر أجهزة التعلم النقال كالهاتف الذكي و اللوحات الرقمية 

ية لألطفال، حيث يمكن 
ّ
على املعلومات واملعارف، وهي عبارة عن أداة تعليمية محفزة ومسل

م املعارف املفيدة وحل املسائل من خالل األ
ّ
لعاب والبرامج التثقيفية مشاهدة وتعل

ر فرًصا 
ّ
والشبكات االجتماعية،ناهيك عن كونها مصدًرا للتواصل بين األشخاص مما يوف

كما وتخلق هذه األجهزة جّوا من ... للتعلم عن طريق تبادل املعلومات املعارف واألفكار

ره من وسائل للتواصل االجتماعي مع األقران و 
ّ
األصدقاء التفاعل واملشاركة بفضل ما توف

والعائلة داخل أو خارج النطاق الجغرافي الذي يعيش فيه الطفل عبر البريد اإللكتروني 

 والرسائل الفورية والشبكات االجتماعية وغيرها .

إن هذا االنتشار الواسع للهواتف الذكية و اللوحات الرقمية  وزيادة الساعات املصروفة من 

حول  قبل املربين وعلماء النفس وعلماء االجتماع قبل األطفال في إستعمالها، بدأ يثير من

  .لألجهزة وعدم تبنيها لتعليم النقاأسباب عدم دمج املنظومة التربوية الجزائرية ملثل هذه ا
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وانطالقا ملا يوليه علماء النفس واملربين والباحثين في علوم التربوية والقائمون في وزارة التربية 

تعليم عامة والوسائل التعليمية خاصة، ودعما للحاجة في في الجزائر من اهتمام بجودة ال

 التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق التعلم النقال في املدارس اإلبتدائية،معرفة 

 تحدد هذه الدراسة مشكلتها على النحو التالي :

ما هي التحديات و الصعوبات التي تواجه تطبيق التعلم النقال في املدارس اإلبتدائية من 

 ؟وجهة نظر املعلمين بالجزائر 

 وبناًء على ذلك تحاول الدراسة اإلجابة عـن التساؤالت التالية:   

 ما هي درجة إمتالك لألجهزة الذكية في البيئة التعليمية؟ 

  األطفال من إستعمال هذه األجهزة ؟ما هي درجة تمكن املعلمين و 

 ما هي مجاالت ومدة إستعمال هذه األجهزة ؟ 

 ما هي إيجابيات و سلبيات هذه األجهزة ؟ 

 ما هي املعيقات التي تحول دون دمج التعليم النقال في املدارس اإلبتدائية ؟ 

  :أهداف الدراسة

 .املدارس اإلبتدائية اإلطالع على واقع إستخدام تطبيقات التعليم اإللكتروني في  -

الكشف عن درجة استخدام أجهزة التعلم النّقال من ِقبل معلمي املرحلة اإلبتدائية في  -

 العملية التعليمية التعلمية. 

تحديد التحديات و الصعوبات أثناء استخدام أجهزة التعلم النّقال من ِقبل معلمي املرحلة  -

 اإلبتدائية بالجزائر.

  :أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة من حداثة املوضوع الذي تبحث فيه، وذلك ألن موضوع 

"صعوبات تطبيق التعليم النقال في البيئة التعليمية الجزائرية" من املوضوعات الحديثة، 

 قد بحثت في هذا املوضوع، وهي في معظمها مقاالت 
ً
حيث أن هناك دراسات جزائرية قليلة جدا

ل بعض املدونات واملواقع على شبكة اإلنترنت، حيث يصدر وموضوعات مطروحة من خال

كاتبوا ومؤلفوا هذه املقاالت واملدونات أحكاما وقرارات وتوصيات جزافية، دون أساس علمي 

التي  امليدانية أو بحثي، لذا فقد وجد الباحثان أنه من األهمية إجراء البحوث والدراسات
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ها املؤسسة التعليمية الجزائرية في تطبيق هذا تتعلق بهذا املوضوع وذلك لكي تستفيد من

 النظام التعليمي والذي سبقنا إليه الغرب.

 مصطلحات الدراسة :

 : تعرفه أملبريك بأنه" ذلك النوع من التعليم القائم على شبكة تكنولوجيا التعليم

الحاسب اآللي و مستحدثاته )الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي (، وفيه تقوم املؤسسة 

التعليمية بتصميم موقع خاص بها ملواد أو برامج معينة لها، ويتعلم املتعلم فيه عن 

طريق الحاسب األلي أو مستحدثاته و فيه يتمكن من الحصول على التغذية الراجعة، 

ويجب أن يتم ذلك وفق جداول زمنية محددة حسب البرنامج التعليمي، وبذلك نصل 

تتعدد برامج التعليم املقدمة من برامج تعليمية في  باملتعلم إلى التمكن مما يتعلمه، و

 2مستويات متنوعة " 

 :ال /الجوال
ّ
هو التعلم الذي يتم من خالل استخدام جهاز من أجهزة  التعلم النق

االتصاالت الصغيرة املحمولة مثل الهواتف النقالة العادية والذكية، واملساعدات 

(. لتحقيق 2011الرقمية، والحاسوب اللوحي، والحاسوب املحمول )العمري واملومني، 

 أي مكان. املرونة والتفاعل فى عمليتي التدريس والتعلم فى أي وقت وفي

 مؤسسة نظامية اجتماعية تربوية أنشأتها الحكومة أو املجتمع، املدرسة اإلبتدائية:

 3.للعمل على تربية األفراد وإعدادهم في إطاٍر معّيٍن من البرامج واملناهج املحددة

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

اإلنترنت، الهاتف املحمول، ( إلى أن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مثل Bajan) أشارت

والوسائل الصوتية والبصرية املتحركة وغيرها من هذه التقنيات الحديثة قد أثرت 

 .بشكل كبير على حياة اإلنسان وسلوكه وطريقة اتصاله باآلخرين

فهذه التكنولوجيات ال تقتصر على فرد دون آخر أو فئة دون أخرى، فاألطفال بصفتهم 

فهم أيضا معنيون بها، ومن هنا فنحن نرى االهتمام الذي توليه  املجتمع أيضا أفرادا في

وذلك بتعليم األطفال كيفية الحصول  مجتمع املعلومات املجتمعات الساعية لدخول في

املعلومات واالتصاالت  على املعلومات واستخدامها وكيفية استخدام تكنولوجيا

األجهزة بشكل كبير وسريع والتي  ونظرا ألن انتشار تلكوتوظيفها في الدراسة والتعليم، 
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تم دمجها في التعليم منذ مدة طويلة في الدول املتطورة غير أن توظيفها في املدارس 

 الجزائرية الزال في مراحله األولى . 

إن الخاصية  املميزة للتعليم االلكتروني انه سياسة مفهوم تكنولوجيا التعليم : 

يم و ليس هناك اتفاق كامل حول تعريفه، ومن تعليمية حديثة، ترتب عنها تعدد املفاه

هنا إنطلق كل باحث يعرف التعليم االلكتروني من زاوية مختلفة حسب طبيعة االهتمام 

 :و التخصص

برئاسة "باربارا سيلز " مجال جمعية اإلتصاالت التربوية والتكنولوجيا  فمثال تعرفه 

تصميم وتطوير، وإستخدام و إدارة، تكنولوجيا التعليم على أنه " النظرية و التطبيق في 

 وتقويم العمليات، واملصادر من أجل التعلم.

هناك من يعرفه على أنه استعمال التقنية والوسائل التكنولوجية في التعليم وتسخيرها 

 وجعله محور العملية التعليمية التفاعلية، بدءا من 
ً
 وجماعيا

ً
لتعلم الطالب ذاتيا

خل الصف الدراس ي من وسائط متعددة وأجهزة التقنيات املستخدمة للعرض دا

إلكترونية، وانتهاء بالخروج عن املكونات املادية للتعليم: كاملدرسة الذكية والصفوف 

االفتراضية التي من خاللها يتم التفاعل بين أفراد العملية التعليمية عبر شبكة اإلنترنت 

 4 وتقنيات الفيديو التفاعلي.

 : يتطبيقات التعليم اإللكترون

  : ظهرت تطبيقات عديدة للتعلم اإللكتروني و من أهمها

هو مدخل جديد لتقديم التعليم بحيث يجمع بين التعليم الصفي و : التعليم املدمج 1       

التعليم اإللكتروني عبر الوسائط الرقمية املختلفة، وفيه يتم إستخدام مصادر التعلم 

التقليدية بشكل متكامل معه، كما أنه نظام يوجه اإللكترونية ضمن املحاظرات والدروس 

ويساعد املتعلم خالل كل مرحلة من مراحل التعليم، و يقوم بدمج األسلوب التقليدي 

 .للتعليم وجها لوجه مع أشكال التعلم اإللكتروني لخلق الخبرة التعليمية األكثر فاعلية

عليم الجوال هو مصطلح لغوي جديد التعليم املتنقل أو الت :التعليم النقال/ الجوال  2    

هذا األسلوب متعلق إلى حد  .يشير إلى إستخدام األجهزة املحمولة في عملية التعليم والتعلم

كبير بالتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد ويركز هذا املصطلح على إستخدام التقنيات 

ات التدريس، حيث وجد املتوفرة بأجهزة اإلتصاالت الالسلكية لتوصيل املعلومة خارج قاع
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هذا األسلوب ليالئم الظروف املتغيرة الحاصلة بعملية التعليم التي تأثرت بظاهرة 

العوملة,ويمكن تحقيق ذلك بإستخدام األجهزة النقالة واملحمولة مثل: الهواتف الخلوية 

 . واملساعدات الرقية والهواتف الذكية والحواسيب املحولة

عليم مفتوح لجميع الفئات من خارج املسجلين النظاميين في هو ت :التعليم عن بعد 3    

املؤسسة، ويتم باملراسلة ألنه يعمل على إيصال املادة التعليمية للمتعلمين مهما بعدت 

املسافة الجغرافية بينهم وبين معلميهم عبر وسيلة البريد، وهو مستمر كونه ال يقتصر على 

مدرس ي لعدم إرتباطه بالحدود الجغرافية مرحلة عمرية معينة أو مستوى محدد، وغير 

للمدرسة وهكذا، لذلك فالتعليم عن بعد هو التعليم الذي ال يقيد املتعلم بقيود زمنية و 

 5 مكانية.

 األسباب واملبررات التي دعت إلى ضرورة استخدام تكنولوجيا التعليم:  

 بالنسبة للطالب: -1

 برامج املحاكاة.تنفيذ العديد من التجارب الصعبة من خالل  –

 تقريب املفاهيم النظرية املجردة. –

برامج التمرين واملمارسة أثبتت فعالية واضحة في مساعدة الطالب على حفظ معاني  –

 الكلمات.

 وذهنيا . –
ً
 أثبتت األلعاب التعليمية فعالية كبيرة في مساعدة املعوقين عضليا

 حل العمل.يوفر للطالب التصحيح الفوري في كل مرحلة من مرا –

 يتيح للطالب اللحاق بالبرنامج دون صعوبات كبيرة ودون أخطاء. –

 يتميز بطابع التكيف مع قدرات الطالب. –

 تنمية املهارات العقلية عند الطلبة. –

قدرتها على إيجاد بيئات فكرية تحفز الطالب على إستكشاف موضوعات ليست موجودة  –

 ضمن املقررات الدراسية.

 توصيل أو نقل املعلومات من املركز الرئيس ي للمعلومات إلى أماكن أخرى .القدرة على  –

 يمكن للمتعلم استخدامه في الزمان واملكان املناسب. –
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_ يجد الطالب الصغار في السن صعوبة في حفظ عدة معلومات في آن واحد, ويمكن      

القضاء على هذه املشكلة عن طريق استخدام الصور املتحركة والفالشات والرسومات 

 6لتسهيل حفظ املعلومات .

 

 بالنسبة للمعلم: -2

ملتعددة و برامجها التعليمية توفر األجهزة الذكية بوسائطها ا:توفير الوقت و الجهد و املال   -

الكثير من الوقت و الجهد للمعلم، فهو يحتاج لوقت طويل للبحث عن الوسيلة التعليمية 

أو تصميمها أو إنتاجها، وعلى سبيل املثال: في مادة اللغة اإلنجليزية املعلم يستخدم 

ومن  الكليب أرتالبطاقات والصور لعرض الكلمات التي بحث عنها في املجــــالت، وفي برامج 

االنترنت وبعد ذلك يقوم بلصقها على بطاقات الستخـــدامها في عرض املادة العلمية، كما 

يوفر وسيلة الحائـــــط لدرس كامل، و في مـــــادة العلوم يحتاج املعلم ملجسمات وصور، و في 

يا على املعلم، مادة االجتماعيات يحتاج لخرائــط كما قد تكون الوسيلة التعليمية مكلفة ماد

لذا فإن األجهزة الذكية هي البديل األمثل لكل معلم مبدع ملا تتضمنه من صور و أشكال و 

 7نماذج و إبداعات الفتة. 

تتيح األجهزة الذكية للمعلمين الفرصة للتعاون و تبادل  :التعاون بين املعلمين في التدريس  -

 تبادل اآلراء،كما يمكن  املادة العلمية املشروحة في وقت سابق،
ً
 من خالل هذه الوسائل أيضا

واملقترحات بين املعلمين في الدروس، و اإلطالع على املواقع التعليمية مثل موقع وزارة التربية 

 والتعليم  وموقع ومنتدى الشركة املوفرة لألجهزة الذكية.

 من لقد ولدت األجهزة الذكية وألواح الكتابة التفاعلية  :تثير حماس املعلمين  -
ً
 كبيرا

ً
قدرا

 الحماس بين املعلمين أنفسهم وزادت من نشاطهم وقابليتهم على التعلم.

تسمح األجهزة الذكية للمعلم من استيراد الصور  :تساعد املعلمين في تعزيز دروسهم  -

والفيديو التي تخدم درسه من ملفاته الخاصة أو من شبكة االنترنت، أو املتواجدة في 

  8الجاهزة في متاجر الويب .  التطبيقات املجانية

 الدراسات السابقة : 

 أوال الدراسات العربية :
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( بعنوان " درجة استخدام تطبيقات 2012في دراسة أجراها العنزي ) الدراسة األولى:

ال لدى طلبة جامعة طيبة في اململكة العربية السعودية ومعوقات استخدامه"، 
ّ
الهاتف النق

ال في عملية التعليم 
ّ
وكان الهدف من الدراسة الكشف عن درجة استخدام الهاتف النق

( 302خدامه. وقد تكونت عينة الدراسة من )والتعلم لدى طلبة الجامعة، ومعوقات است

 وطالبة من طلبة البكالوريوس في كليات مختلفة في الجامعة، وتم اختيارهم بالطريقة 
ً
طالبا

العشوائية. وخلصت الدراسة إلى أن استخدام تطبيقات الهاتف النّقال لدى الطلبة كانت 

ن أهمها أن اللوائح بدرجة متوسطة، وأن معوقات استخدامه كانت بدرجة عالية، وم

واألنظمة املطبقة في الجامعة تمنع استخدام الهاتف النّقال، وعدم قناعة كثير من أعضاء 

هيئة التدريس بالجامعة بجدوى توظيف الهواتف النّقالة في العملية التربوية، وقناعة الكثير 

لها في عملية من أعضاء هيئة التدريس بأن الهواتف النقالة أداة اتصال وترفيه ال فائدة 

التعليم. ومن املعيقات املادية نفاذ البطارية بشكل سريع، وصغر حجم شاشة عرض 

البيانات. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية على كل من متغير 

الجنس ولصالح الطالب الذكور، ومتغير الكلية ولصالح كلية هندسة الحاسوب، وعدم 

 ة إحصائية على متغير السنة الدراسية.وجود فروق ذات دالل

جاءت بعنوان "واقع تجسيد الجامعة الجزائرية في تجسيد مشروع التعليم  :الدراسة الثانية 

اإللكتوني ، مقومات التجسيد وعوائق التطبيق " دراسة ميدانية بجامعة سكيكدة ،رسالة 

اإللكترونية واستراتيجية  مكملة لنيل شهادة املاجستير في علم املكتبات، تخصص املعلومات

البحث عن املعلومات، إشراف عبد املالك السبتي، قسم املكتبات كلية العلوم اإلنسانية 

 :واإلجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول 

لتجسيد ما واقع تجسيد الجامعة الجزائرية في تجسيد مشروع التعليم اإللكتوني، مقومات ا

 وعوائق التطبيق ؟

جاءت هذه الدراسة للوقوف على تطبيق التعليم االلكتروني بالجامعة الجزائرية من خالل 

على اإلمكانيات التي وضعتها الجامعة لنجاح املشروع العلمي باإلضافة إلى معرفة  التعرف

من مظاهر دون استخدام هذه اإلمكانيات التعليم االلكتروني مظهر  املعيقات التي تحول 

مجتمع املعلومات والناتج عن دمج التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصاالت في 

  املنظومة التعليمية وجاءت النتائج على النحو التالي:
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إن التعليم في البيئة الرقمية االلكترونية تحدده جملة من املعايير واملواصفات املحددة من  -

 .متخصصة منظمات وهيئات دولية وعاملية قبل

 . ·بسكيكدة في املراحل األولى لتطبيق التعليم االلكتروني1955أوت 20تعتبر جامعة  -

بسكيكدة على مختلف خدمات االنترنيت للتواصل مع 1955أوت 20يعتمد أساتذة جامعة  -

 ·خارج أوقات الجامعة طلبتهم

أوت 20ة نقص اإلمكانيات املادية املتوفرة لتطبيق التعليم االلكتروني بجامع -

 .بسكيكدة1955

بسكيكدة حول التعليم االلكتروني يعتبر أساس 1955أوت 20نقص تكوين أساتذة جامعة  -

 .عن استخدام هذا النمط من التعليم ابتعادهم

بسكيكدة 1955أوت 20يحد االستخدام الفعلي ملنصة التعليم االلكتروني بجامعة  -

 ·مجموعة

من العوائق واملنبثقة أساسا من نقص اإلرادة الفعلية لإلدارة العليا للتحول نحو هذا 

  . املشروع 

 ثانيا الدراسات األجنبية :

( بعنوان "استخدام تقنيات Shuler, 2009وفي دراسة نوعية أجراها شولر ) الدراسة األولى :

أن هناك تحديات عديدة تواجه  التعلم النّقال لتحسين تعلم األطفال"، توصل من خاللها إلى

استخدام األجهزة النقالة في التعليم: الجانب األول هو الجانب السلبي لألجهزة النّقالة، حيث 

حددها الباحث في الوقت الكبير الذي يمضيه املتعلم أمام الشاشة، وصعوبة مراقبة 

يز لديهم، والتركيز على املتعلمين أثناء التعلم، واحتمال تشتت أفكار املتعلمين وتناقص الترك

تعلم اللغة العامية واالختصارات من خالل تلقي رسائل نصية عامية، واستخدام هذه 

األجهزة للغش في االمتحانات، الدخول إلى مواقع تسلية على اإلنترنت وإهمال عملية التعلم، 

لة من والخوف على صحة املتعلمين من هذه األجهزة، والخوف على خصوصية البيانات املرس

املدرسة إلى املتعلمين. أما الجانب الثاني فهو يتمثل في املعايير واالتجاهات الثقافية حيث 

يعتقد الكثير من أفراد املجتمع ومنهم اآلباء بأن هذه األجهزة لها القدرة على تحويل اهتمام 

هذا املتعلمين عن التعلم. والجانب الثالث من هذه الجوانب يتمثل في عدم وجود نظرية ل

النوع من أنواع التعلم. أما الجانب الرابع فيتمثل في صعوبة تتبع التطور السريع لتقنيات 
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االتصاالت الالسلكية الخاصة باألجهزة النقالة من ِقبل املعلمين وأولياء األمور. والجانب 

 للحواسيب املكتبية ومن ثم 
ً
الخامس تمثل في التباين في تصميم البرامج التي صممت أساسا

الة.  ت
ّ
 م تقليصها لتتناسب مع أجهزة االتصال النق

( بعنوان "استخدام الجهاز Suki, 2011وفي دراسة أجراها سوكي ) الدراسة الثانية :

النّقال للتعلم: من وجهة نظر املتعلمين" وكان الهدف من الدراسة معرفة مدى تقبل 

قام الباحث بتصميم استبانه املتعلمين لفكرة استخدام التكنولوجيا النّقالة في التعليم. 

 في الجامعة 20مكونة من خمسة أسئلة مفتوحة، وتم توزيعها على عينة مكونة من )
ً
( طالبا

املهنية في سيالنغور في ماليزيا، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن املتعلمين لم يكونوا مهتمين 

 مع ا
ً
لتعلم باستخدام املحاضرات باستخدام تكنولوجيا التعلم النّقال، وأنهم كانوا أكثر تآلفا

 لوجه من استخدام تكنولوجيا التعلم النّقال رغم أنهم يستخدمون 
ً
املصورة أو التعلم وجها

الهواتف النقالة، وخلصت الدراسة إلى أن املتعلمين ال يرون أن هناك أي تحسن من املمكن 

 أن أن يطرأ على علمية التعليم نتيجة الستخدام التعلم النّقال، وأظهرت ال
ً
نتائج أيضا

 نحو هذه التكنولوجيا.
ً
 سلبيا

ً
 املتعلمين أبدوا اتجاها

ويالحظ هنا أن الدراسة الحالية التي يقوم بها الباحثان، تتفق مع بعض الدراسات 

السابقة من حيث تناولها للتعلم النّقال، ولكنها تختلف عنها من حيث تناولها ملجاالت ومدى 

 من حيث تطبيق هذه الدراسة على معلمي االستخدام ومعيقاته، ، وتختلف 
ً
معها أيضا

 املرحلة اإلبتدائية .

 اإلجراءات املنهجية 

 منهج البحث و عينة الدراسة : -1

استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي لالجابة عن أسئلة البحث، كما أن مجتمع دراستنا 

بالدرجة األولى يتمثل في معلمي تالميذ السنة الثالثة إلى الخامسة من التعليم االبتدائي بوالية 

سطيف و والية الجزائر العاصمة ،وقد قمنا باختيار عينة على طريقتين: األولى منها بطريقة 

 06عشوائية، حيث قمنا في املرحلة األولى باستخراج عينة من املدارس اإلبتدائية متمثلة في 

إبتدائيات، وذلك  باالعتماد على طريقة القرعة أو اليناصيب من خالل استخدام  تقنية 

( معلم دون مراعاة ألي من  30السحب دون إرجاع، وفي املرحلة الثانية تم إختيار) 

 ،املؤهل العلمي، لغة التدريس ....الخاملواصفات كالجنس
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 أداة الدراسة -2

حتى نتمكن من تحقيق األهداف املسطرة من قبلنا من خالل تنفيذ الدراسة استندنا إلى 

، وقد رأينا أن االعتماد على املقابلة النصف موجهة هي األنسب في L'entretienاملقابلة 

خلوها من أي تأثير على أفراد العينة، وقد  دراستنا هذه، حيث حرصنا أثناء صياغتنا لألسئلة

دقيقة، وقد استعنا أثناء تحليلنا لنتائجها على أداة تحليل 30إلى 15دامت املقابلة من 

 (.L’analyse de contenuاملحتوى أو املضمون )

أداة تحليل املحتوى أو املضمون على أنها مجموعة من  9(Bardin.L,أين يرى بردن ) 

تصال يستعمل إجراءات منظمة وموضوعية لوصف محتوى املحادثات تقنيات تحليل اال

( فيرى فيه تقنية للبحث والوصف املوضوعي املنظم  Berlsonواملقابالت ... ،أما برلسون )

والكمي للمحتوى الظاهر لالتصال بهدف التفسير،في حين يعتبره كل من ) كابالن و جولدس( 

Kablen &Goldesten ن معين، على أساس نظام معين للفئات تم عمل تصنيف كمي ملضمو

إعداده بطريقة تضمن توفير مادة مرتبطة  بفروض معينة ذات عالقة  بهذا املضمون، وقد 

مطوال عن تحليل املضمون فاعتبره تقنية مباشرة  10(Angers.Mتحدث موريس أنجرس )

للتقص ي العلمي تستخدم لإلنتاج الكتابي، السمعي البصري صادر عن األفراد والجماعات، 

فاملتأمل في هذه التعاريف يدرك أن تحليل املضمون يقوم على عملية تقسيم األفكار إلى 

,( الركن أو القسم الذي يجمع Bardin.L( التي اعتبرها بردن)Catégorisationأصناف وأنواع )

مجموعة من العناصر ذات املميزات املشتركة يضمها تحت عنوان عام، وبالتالي فهو يرى أن 

(،  la classification( والترتيب )l'inventaireاألصناف تعد خطوة بنائية تتكون من الجرد )

اإلشكالية  وقد أرشدنا موريس أنجرس  إلى كيفية بناء األصناف إذ اعتبر أن

(problématique وما تترجمه من معايير ومؤشرات تكون بمثابة القاعدة األساسية التي نبني )

من خاللها األصناف، وقد اهتدينا إلى تحديد الوحدات باالستناد إلى  أعمال موريس أنجرس 

(Angers.M الذي تطرق إلى أن الوحدات يمكن آن تكون: الكلمات، املوضوعات التي كتب )

(  وحدات منها .Bardinيها املبحوثين، الشخصيات و طريقة االستدالل، وقد أضاف باردن )ف

 وحدات السياق ووحدات التسجيل والتي منها  :الكلمة، املوضوع، املفردة.

( كوحدة للتحليل حيث يعرفها برلسون thèmeوقد اخترنا في بحثنا الحالي وحدة املوضوع  )

(Berlson  هو تأكيد حول املو ) ،ضوع، واملوضوع هنا قد يكون جملة بسيطة أو جملة مركبة
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أو فكرة تدور حول مسألة محددة ... ووحدة املوضوع من أهم وحدات التحليل في تحليل 

املضمون، كما اعتمدنا على التكرار كوحدة للتعداد ، وعليه ومما سبق عرضه فإننا استقرينا 

دراسة من أعمال كل من موريس أنجرس   الكيفية التي ساعدتنا على تحليل نتائج هذه ال

 .وبردن  

 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها  : -3

 تحليل نتائج محور  اإلمتالك  ومناقشتها :-3-1

%  36% باملقابل نسبة 45أفاد جل املعلمين أنهم يمتلكون هواتف ذكية وذلك بوزن مئوي يفوق 

و من خالل األرقام السالفة الذكر نجد أن نسبة اإلمتالك  التي تمثل نسبة إمتالك لوحة ذكية

ية لألجهزة الذكية املحمولة كبير وخاصة الهاتف الذكي و اللوحة الرقمية، وعلى غرار الدول الغرب

، هناك )Karsenti et Fièvez ,11(التي قامت بدمج هذه الوسائل في التعليم، فوفقا لـكارسنتي وفيفيز 

في املدارس الكندية  20000مليون لوحة  آي باد مستخدمة في املدارس األمريكية، ، 4.5ما يقارب من 

أيضا إلى أن ما ال في  مدارس كيبيك، ولكن هذه اإلحصاءات في تزايد بسرعة. ويشيرون  8000و ،

 مليون كتاب رقمي قد تم تحميلها. 420بليون تطبيق و  35يقل عن 

 تحليل نتائج محور التكوين ومناقشتها : 3-2

% كون 70أفاد جل املعلمين أنه ليس لديهم تكوين إلستعمال مثل هذه األجهزة وذلك بوزن مئوي 

مارسة أو باإلحتكاك واملالحظة إستعمالها سهل وذلك إلمكانية تعلم إستعمالها عن طريق امل

بالزمالء أو في البيت كما أكدوا بأن إستعمالها سهل بالنسبة للتالميذ، وهذا ما أكده كل من 

Cumminsو,Johnson  Adams 12   الذين أكدوا بأن استخدام اللوحة الرقمية و الهاتف الذكي

دريب كون الطلبة يتقنونها سهل جدا بحيث يتطلب القليل من التدريب وجل الطلبة ال يلزمهم ت

 .21ألنها إحدى مهارات القرن الـ 

 تحليل نتائج محور مجال التوظيف و اإلستعمال الزمني : 3-3

% من املعلمين بأن إحضار مثل هذه األجهزة إلى املدرسة ممنوع على التالميذ خوفا من 80أفاد 

زتهم الذكية الشخصية في % منهم صرحوا أنهم يستعملون أجه70السرقة أو التلف، باملقابل 

% من خالل تصفح األنترنت، بحيث يتصفح أكثر 30% و في الترفيه بنسبة  33,33التواصل بنسبة 

مليون جزائري االنترنت يوميا حسب دراسة حول االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي  13من 

ما يتعلق باالستخدام بالجزائر، قامت بها الشركة املختصة "إمار للبحوث واالستشارات"، أما في
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)فايسبوك وتويتر ولينكد إين( تحصد حصة   اليومي لالنترنت، فإن مواقع التواصل االجتماعي

 %.24متبوعة بالبحث على األنترنت بنسبة   املستخدمين  % من مجموع82األسد بالجزائر بنسبة 

يوتيوب...(   ديو تلفزيون مقاطع الفي  أفالم  إذاعة  موسيقى  أما زيارة املواقع الترفيهية )ألعاب

على األخبار اليومية وبلغت   % فقط من يطلعون 7في حين   % من مستعملي االنترنت21فتمثل 

% حسب نفس 11و "فايبر" و "واتس آب"   نسبة من يتصلون عبر الفيديو مثل "سكايب"

 13الدراسة.

وهي أرقام تشير بأن جل الجزائرين بمختلف شرائحهم العمرية يستعملون هذه األجهزة بصفة  

كبيرة في التواصل و الترفيه، ولكن من جهة أخرى أشار املعلمين في دراستنا الحالية بأنهم 

% للمعلمين، وذلك  23,33يستعملونها في تحضير الدروس و املساعدة في تدريس األطفال بنسبة 

عانة بتطبيقات تعليمية كتطبيقات تعليم القراءة و الكتابة والحساب وتطبيقات التربية باإلست

اإلسالمية وغيرها، أين ملسوا بنسبة كبيرة أن التالميذ وخاصة ذوي صعوبات التعلم يحبون 

 الدراسة من خالل هذه الوسائل.

 
 ذكية في التعليم.( يبين الفترة الزمنية املناسبة إلستعمال األجهزة ال 01مخطط رقم )

بالنظر إلى املخطط املبين أعاله بخصوص اإلستعمال الزمني نجد أن أغلب املعلمين صرحوا بأن 

سا، كما 1د و  30أفضل وقت للتعلم بهذه األجهزة هو في الفترة الصباحية لفترة زمنية تتراوح بين 

في تقرير البيانات ,يفيزنصحوا بأن يكون إستعمالها في وقت الحاجة فقط، أين أكده كارسنتي و ف

معلم الذين  200سنة و  17و  12متعلم الذين تتراوح أعمارهم بين  4000األولية لدراسة شملت 

يستخدمون اللوحة الرقمية في املدرسة، بحيث وجدوا أن اللوحة الرقمية في معظم األحيان 

 14د في الحصة الواحدة. 30و  15تستعمل في التعليم ما بين 

نتائج محور نوعية ومجال املساعدة املقدمة من قبل األجهزة الذكية في تحليل  3-4

 التعليم :

0

50

100

صباح مساء مساء_صباح 

المعلمين

المعلمين
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بأن األجهزة الذكية تعتبر وسائل جيدة وال  صرح غالبية عينة املسح املستهدفة أنهم يعتقدون  

يمكن اإلستغناء عنها، كما يشجعون التعليم و التعلم بواسطتها ولكن بشرط أن ال يتم اإلعتمد 

بصفة مطلقة، ويجب أن تستعمل تحت تأطير وإشراف الكبار إلحتوائها على بعض عليها 

السلبيات، بحيث أجمعوا على خمس سلبيات رئيسية متمثلة في اإلدمان واألشعة املضرة 

( عن الجوانب الجانبية الفزيائية في إستخدام gardnerبالعيون وفي هذا السياق أشار جاردنر)

لذكية في التعليم، حيث زاد عدد الطلبة الذين يجلسون أمام هذه األنترنت بواسطة األجهزة ا

األجهزة إلى حد اإلدمان، األمر الذي يؤدي بالطالب إلى مشاكل فزيائية تصيبهم خاصة صغار 

 15السن، و أهم هذه املشاكل الصحية أعراض إنحناء الرقبة و الظهر، مشاكل في العيون .

األجهزة الخوف من وصول التالميذ إلى مواقع غير كما أضاف املعلمين أن من سلبيات هذه 

تربوية ومشاهدة أشياء تخدش الحياء حتى في بعض اإلشهارات العرضية، كما أن كثرة 

إستعمالها تؤدي إلى اإللهاء عن الدراسة و العزلة األسرية و اإلجتماعية أين قالت إحدى 

التي يستعملونها لإلتصال األمهات "أن أوالدها يعتكفون في غرفهم بسبب هذه األجهزة 

باألنترنت وفي حال ما إذا أرادت مشاهدتهم تقوم بقطع األنترنت فقط، بعدها يخرجون 

 كالفئران من جحورهم".

و رغم وجود سلبيات عديدة إلستعمال األجهزة الذكية من طرف األوالد غير أن لديها إيجابيات 

م تعلمه في املدرسة من خالل البحث كثيرة وخاصة عند إستعمالها في التعليم، كتدعيم ما ت

عن معلومات إضافية على شبكة األنترنت، كما أن إستعمال التطبيقات التعليمية التفاعلية 

تؤدي إلى تطوير املهارات الفكرية لطفل )الذاكرة، اإلنتباه، الذكاء(، ومن جهة أخرى ترفه على 

 املعلومة.الطفل وتؤدي إلى ربح الوقت و الجهد من خالل سرعة إيصال 

 :محور صعوبات دمج التعليم النقال من وجهة نظر املعلمين  3-5

أجاب املعلمين على هذا املحور بأن الصعوبات يمكن تعـزى إلـى طبيعـة التقنيـة نفسـها، ومنهـا 

مـا يعـزى لطبيعـة املعلم نفسـه، أو ثقافـة املجتمـع والحالـة االقتصـادية. حيـث يمكـن تقسـيم 

 .ت إلـى: معوقـات ذاتيـة، معوقـات مادية، معوقات أمنية، معوقات فنيةاملعوقـا

 :صعوبات ذاتية .*.

رفض املعلم لفكـرة اسـتخدام التكنولوجيـا فـي عملـه ويفضـل اسـتخدام الطرق التقليدية،  -

ويـذكر كـل مـن )السـلطان  .وبذلك ينعكس عليه بعدم الرغبة في التعلم والتدريب واإلبداع
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ويقـول الباحثـان: "أن اإلنسـان بطبيعتـه ال يحـب 16،والفنتـوخ،( مـا يسـمى باملقاومـة الرافضـة 

تغييـر مـا اعتـاد عليـه، بـل يقـاوم ذلـك بأسـاليب مختلفـة، وال يكـون ذلـك بإتباع سـلوك مضـاد 

 ـذا التغييـر.نحـو االنترنت وإنما الوقوف موقفا سلبيا تجاه ه

ويعـود ذلـك إمـا إلـى التمسـك باألسـاليب التعليميـة القديمـة، أو عــدم الرغبــة فــي التكيــف مــع  

 األســاليب والتقنيــات الحديثــة، أو الشــعور بعــدم االهتمــام والالمبــاالة نحــو التغييــرات.

 .ن تكنولوجيا تعليميةسلبية املتعلم وعدم إحساسه بجدوى ما يتعلمه م -

 :صعوبات إدارية.*. 

إحتكار الوسائل التعليمية التكنولوجية نتيجة جمــود الــنمط اإلداري الحــالي فــي املؤسســات   

التعليميــة وعــدم اســتيعابه الطــرق واألســاليب الحديثــة التــي تفرضها استخدامات 

 .تكنولوجيا املعلومات

بعـض مخططـي وراسـمي السياسـات التربويـة بالهـدف والفلسـفة التربويـة ضعف الوعي لـدى  -

 .التـي تكمـن وراء االستخدام األمثل للتعليم النقال داخل العملية التعليمية

 :صعوبات مادية*. .

عدم توفر رؤوس األموال الكافية لدعم املدارس بأفضـل الوسـائل التكنولوجيـة الحديثـة  -

شير املحيسن، أن من املعيقات املاديـة، عـدم انتشـار األجهزة النقالة ) الهواتف أو غالئهـا، وي

  17.الذكية و اللوحات الرقمية(، ومحدوديـة تغطيـة اإلنترنـت وبطئها النسبي وارتفاع سعرها

 .عدم دفع بعض اإلدارات املدرسية لتدريب املعلمين على التقنيات الحديثة - 

 .ومعنوية املعلمين تدفعهم للتدريب والتأهيلعدم وجود حوافز مادية  -

 

 :.*. صعوبات أمنية

 .الجانب األمني التقني، ويتعلق باألنظمة التقنية والشبكة واألجهزة والبرامج املستفادة منها -

 .الجانب اإلنساني ويتعلق بتصرفات اإلنسان املستفيد واملستخدم -

 :*. صعوبات فنية.

املناسبين إلصـالح األضـرار التـي تلحـق بـاألجهزة اإللكترونيـة أو  عدم توفر الفنيين املؤهلين -

ببرمجة البرامج وقواعد البيانات في األجهزة الذكية، وان وجدت بعض الشركات  التـي تتعلـق

 .املتخصصة لكنها تكلف الكثير
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  :اقتراحات وحلول  3-2

التربويــة فــي الجزائــر بهــدف االســتفادة إعــادة توجيــه أهــداف واســتراتيجيات السياســة  -

 .القصــوى واالســتخدام الفعــال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم

تطـوير البنيـة التحتيـة التعليميـة فـي املنظومة التعليمية بصفة عامة و في املدارس  -

تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت االبتدائية بصفة خاصة مـن خـالل تـوفير مرافـق و وسائل 

 لـدعم  تكنولوجيا التعليم الّفعال.

توفير أجهزة اللوحة الرقمية باألعداد التي تتناسب مع أعداد الطلبة أو السماح لهم   -

 .بإحضار أجهزتهم الشخصية 

 .عقد دورات تدريبية على التعلم اإللكتروني وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم -

 .تحديث املقررات واملناهج الدراسية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فيها -

استغالل الوسائط املتعددة املتوفرة لالرتقاء بمستوى العملية التعلمية ملا لها من أثر على  -

 .تعلم الطالب

 .توفير ميزانية مناسبة لتوفير التكنولوجيا الحديثة -

ــاء بهــا لكــي تتماشــى مــع متغيــر التكنولوجيــا الحديثــة تحــديث أســاليب التــدريس واالرتق -

والتركيــز علــى األســاليب التدريسية التي تكون قادرة على استيعاب هذا املتغير بشكل إيجابي 

عال
ّ
 .وف

إقامة عالقات وفتح قنوات تواصل بين اإلبتدائيات الجزائرية واملدارس اإلبتدائية العاملية  -

 ة من تجارب اآلخرين في توظيف التكنولوجيا وخاصة التجارب الكندية.لالستفاد

إجراء املزيد من الدراسات املتعلقة بإمكانيات ومدى فاعليـة أشـكال تكنولوجيـا املعلومـات  -

 .واالتصـال املتنوعـة و من بينها التعلم النقال فـي العملية التعليمية

 اإللكترونية والكتب التعليمية اإللكترونية.تبني مشروع توفير املناهج  -

 خاتمة : 

 في إعادة هيكلة التعليم لالستجابة إلى 
ً
ر مهما

ً
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تلعب دوا

احتياجات مجتمع املعلومــات املعاصــر. ونظــرا للتحــديات التــي تواجههــا املنظومة التربوية  

ــدافها، فمــن غيــر الــواقعي االفتـراض بـأن آليـات تقـديم التعلـيم الجزائريــة فــي تحقيــق أه

التقليديـة سـوف تضـمن فـرص تعلـيم عاليـة الجـودة وتحقيـق مبـدأ تكـافؤ الفـرص للجميع 
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 اهتماًما التعليم إلصالح الجزائر بطرق سهلة املنال ومستدامة. وفي نفس السياق أولت

 إلى للخدمات املوجهة امليزانية من كبيرا الحكومة نصيبا تخصص لذلك، ونتيجة خاًصا،

 لذلك، املستقبل على أجيال تؤثر أن شأنها من تغيير عملية إحداث إلى أدى مما التعليم،

تطوير  تطبيقات على واالجتماعية االقتصادية التنمية تحسين إلى تهدف كثيرة أنشطة تتركز

 لهذه الشامل الدعم تقديم بغرض التعلم مجال في واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 .الحيوية العمليات

 قائمة الهوامش 
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