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كلمة شكر

يشكل هذا املطبوع تتويجاً لعمل العديد من األفراد واملنظمات والحكومات.

فقد توىل مارك ويست وستيف فوسلو يف اليونسكو إعداد املبادئ التوجيهية. وأنشئت لجنة استشارية لتقديم 
املشورة يف وضع املبادئ التوجيهية، وضمت هذه اللجنة أعضاء من موظفي اليونسكو يف قطاع الرتبية، وقطاع 

االتصال واملعلومات، واملعاهد واملكاتب امليدانية التابعة لليونسكو، فضالً عن أخصائيني خارجيني.

ويستحق أعضاء اللجنة االستشارية التالية أسماؤهم شكراً خاصاً عىل مساهماتهم: كلوديا ليليانا أباريسيو 
يانييز، سارة كرامبيس، لورين داويس، سانا إسكيلينني، كارولني فيغرييس، فلورنس غودري بريكنز، شفيقة 
إيزاك، كارال خيمينيز إغليسياس، دون كنيزيك، كيث كروجر، مارتن ريسرتيبو، جورج سالتسمان، مامادو 

تيام، توري برياما، جون تراكسلر، مايكل تروكانو، ريتا فانسكا.

وأوروغواي  الرويس  االتحاد  التوجيهية:  املبادئ  بشأن  قيمة  مالحظات  التالية  الحكومات  ممثلو  قدم  كما 
وباكستان وتايلند وتركيا وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا والسنغال والصني وكولومبيا واملكسيك ونيجرييا 
والهند والواليات املتحدة األمريكية. إضافة إىل ذلك، ال بد من توجيه الشكر إىل جميع املشاركني اآلخرين الذين 

أدلوا بتعليقاتهم عىل هذا املطبوع أثناء صياغته.

وأمكن إنتاج املبادئ التوجيهية بفضل املساهمة املالية التي قدمتها رشكة نوكيا يف إطار رشاكتها مع اليونسكو.
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الغرض من املبادئ التوجيهية ونطاقها

شتى  يف  للدارسني  املتاحة  التعليمية  الفرص  نطاق  ع  توسِّ أن  يمكن  املحمولة  التقنيات  أن  اليونسكو  تعتقد 
السياقات، وأن تغني هذه الفرص.

وثمة اليوم مجموعة متنامية من األدلة التي تشري إىل أن الدارسني واملعلمني يف جميع أنحاء العالم يستعينون 
باألجهزة املحمولة الشائعة التوفر - وال سيما الهواتف النقالة، والحواسيب اللوحية يف عهٍد أحدث - لالّطالع 

عىل املعلومات، وتبسيط اإلدارة، وتيسري التعّلم بطرائق جديدة وابتكارية.

التعّلم  أفضل بماهية  نحو  عىل  اإلحاطة  عىل  السياسات  واضعي  مساعدة  إىل  التوجيهية  املبادئ  هذه  وترمي 
باألجهزة املحمولة وبسبل تسخري منافعه الفريدة لتحقيق التقدم عىل طريق التعليم للجميع.

لقد أُعدت املبادئ التوجيهية املبيَّنة فيما ييل بالتشاور مع خرباء من أكثر من عرشين بلداً، ويمكن تطبيقها 
تطبيقاً واسع النطاق، وهي مهيأة لكي تستخدمها طائفة واسعة من املؤسسات، بما فيها املدارس من مرحلة 

الحضانة إىل غاية املرحلة الثانوية، والجامعات، ومراكز املجتمعات املحلية، واملدارس التقنية واملهنية.

تكييفها  مع  الصلة،  ذات  بالسياسات  املتعلقة  اليونسكو  بتوصيات  األخذ  عىل  السياسات  واضعو  ع  ويشجَّ
بحسب اللزوم مراعاة لالحتياجات الفردية والحقائق القائمة عىل أرض الواقع يف السياقات املحلية.
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ما هو التعّلم باألجهزة املحمولة؟

ينطوي التعّلم باألجهزة املحمولة عىل االستعانة بتكنولوجيا محمولة، إما لوحدها أو بالجمع بينها وبني 
غريها من تكنولوجيات املعلومات واالتصال، للتمكن من التعّلم يف أي زمان ويف أي مكان. ويمكن أن يجري 
هذا التعّلم بمجموعة متنوِّعة من الطرائق: فيمكن ملن يريدون التعّلم أن يستخدموا أجهزة محمولة للنفاذ 
إىل موارد تعليمية، أو الرتابط مع غريهم، أو إنشاء مضامني، سواء ضمن قاعات الدراسة أو خارجها. كما إن 
التعّلم باألجهزة املحمولة يشمل الجهود التي تُبذل دعماً لتحقيق األهداف الرتبوية األوسع نطاقاً مثل أإلدارة 

الفعالة للنظم املدرسية وتحسني التواصل بني املدارس والعائالت.

إن التكنولوجيات املحمولة تشهد تطوراً مستمراً. فتتوفر يف األسواق اليوم مجموعة ضخمة من األجهزة 
وأجهزة  اإللكرتونية  والقارئات  اللوحية  والحواسيب  النقالة  الهواتف  اإلجمال،  وجه  عىل  منها  املتنوعة، 
للخوض يف  ستضم هذه القائمة أجهزة مختلفة. وتفادياً  االستماع املحمولة وأجهزة اللعب املحمولة. وغداً 
متاهات دقة الداللة اللغوية، تختار اليونسكو األخذ بتعريف واسع لألجهزة املحمولة، مكتفيًة باإلقرار بأنها 
خاللها  من  ويمكن  مؤسسات،  ال  أشخاص  بها  ويتحكم  العادة  يف  يحوزها  الحمل،  سهلة  رقمية،  أجهزة 
ل مهامَّ كثرية، وال سيما املهام  االنتفاع بشبكة اإلنرتنت، وتتيح إمكانيات الوسائط املتعددة، ويمكن أن تسهِّ

املتعلقة باالتصال.
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ر التكنولوجيات املحمولة سمة خاصة أخرى من السمات املميِّزة لها. فثمة يف شتى أنحاء  ويُعترب شيوع توفُّ
األكثر  الوسيلة  النقالة  الهواتف  يجعل  ما  النقال،  الهاتف  خدمات  يف  مشرتك  مليار   3.2 من  أكثر  العالم 
استعماالً بني وسائل الرتابط التي تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل وجه املعمورة. ففي البلدان 
املتقدمة يحوز أربعة أخماس األهايل هاتفاً نقاالً ويستخدمونه، ولنئ كانت هذه النسبة أقل بكثري يف البلدان 
النامية (إذ تبلغ الُخمَسنْي)، فإن هذه البلدان تشهد أيضاً أرسع معدَّل لتنامي انتشار هذا الجهاز. ويقدَّر أن 
االشرتاكات  من  األقل  عىل  واحداً  اشرتاكاَ  عام 2017  بحلول  سيحوزون  النامية  البلدان  أهايل  نصف  زهاء 
السارية يف خدمات الهاتف النقال (GSMA [جمعية مشغيل النظام العاملي لالتصال باألجهزة املحمولة]، 
املحمولة  التكنولوجيات  بفعل  التغريُّ  من  مزيداً  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  معالم  وتشهد   .(2012
ح ملبيعات األلواح ذات الشاشات  األحدث، مثل الحواسيب اللوحية. ويتوقع خرباء هذا القطاع بأن من املرجَّ
اللمسية أن تضاهي مبيعات الحواسيب الشخصية أو تفوقها يف موعد ليس أبعد من عام 2016 (مجموعة 
NPD، 2012). وثمة بلدان عدة، منها تركيا وتايالند، قد أعلنت بالفعل عن خطط طموحة لتجهيز املدارس 

بحواسيب لوحية.

من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستعان بها يف التعليم. بيد  إن التعّلم باألجهزة املحمولة يمثل فرعاً 
أنه، بالنظر إىل استخدامه تكنولوجيا أقل كلفة وأسهل احتيازاً وتدبُّراً من الحواسيب املرتابطة، يستلزم إعادة 
التعّلم  مشاريع  كانت  فبينما  التكنولوجيا.  وتطبيق  الستعمال  التقليدية  بالنماذج  املتعلقة  املفاهيم  صياغة 
القائمة عىل استخدام الحواسيب والتواصل اإللكرتوني تخضع تقليدياً للقيود املتصلة بالعتاد الباهظ الكلفة، 
والرسيع العطب، والثقيل، واملحفوظ يف ظروٍف شديدِة املراقبة، فإن مشاريع التعّلم باألجهزة املحمولة ينزع 
إىل افرتاض أن الدارسني يتمتعون بإمكانية االنتفاع بالتكنولوجيا بال انقطاع وعىل نحو متحرر من التنظيم 
يعيدوا  أن  السياسات  واضعي  من  يستلزم  املحمولة  التكنولوجيات  توافر  تزايد  استمرار  إن  بعيد.  حد  إىل 
النظر يف اإلمكانات التي تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم وإعادة التفكري فيها. ويُسعى 
بهذه املبادئ التوجيهية إىل املساعدة يف هذا املنحى وذلك بتبيان املنافع الفريدة للتعّلم باألجهزة املحمولة ثم 

صياغة توصيات رفيعة املستوى يف مجال السياسات ذات الصلة.
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املنافع الفريدة للتعّلم 
باألجهزة املحمولة

ليس التعّلم باألجهزة املحمولة مجرد إمكانية نظرية بل هو حقيقة قائمة 
عىل أرض الواقع: فالطلبة واملعلمون يف بقاع شتى، من موزمبيق إىل منغوليا، 

يستخدمون أجهزة محمولة لالّطالع عىل مضامني تعليمية ثرية، والتحادث 
مع غريهم من الدارسني وتبادل املعلومات معهم، والحصول عىل الدعم من 

النظراء واملدربني، وتسهيل التواصل املنتج.

وليست التكنولوجيا املحمولة بلسماً تعليمياً ولن تؤدي قط هذا الدور، بل 
هي أداة قوية غالباً ما تُغَفل - يف عداد مجموعة من األدوات األخرى - يمكن 

أن تدعم التعليم بأشكال لم تكن ممكنة من ذي قبل.

وفيما ييل بيان بعض السبل التي يمكن بها للتكنولوجيات املحمولة أن 
تساعد الدول األعضاء يف اليونسكو اآلن ويف املستقبل:



توسيع نطاق االنتفاع بالتعليم وزيادة اتسامه باإلنصاف

اليوم غالباً ما تكون التكنولوجيات املحمولة شائعة حتى يف املناطق التي تندر فيها املدارس والكتب 
ح أن يطَّرد تزايد عدد من يحسنون  والحواسيب. وباستمرار انخفاض كلفة حيازة الهاتف النقال، يرجَّ

استخدام األجهزة املحمولة، حتى يف املناطق الفقرية فقراً مدقعاً.

الفرص  لزيادة  ممتازة  وسيلة  توفر  املحمولة  التكنولوجيات  أن  تبنيِّ  التي  املشاريع  عدد  ويتزايد 
املثال  سبيل  فعىل  الجودة.  العالية  املدارس  ارتياد  لهم  يتاح  ال  قد  الذين  للدارسني  املتاحة  التعليمية 
تجلب مبادرة «سد الفجوة يف مجال تكنولوجيا املعلومات» يف أمريكا الالتينية وآسيا مضامني محدَّثة 
طريق  عن  جغرافياً  معزولة  مدارس  إىل  االستفساري  التعّلم  عىل  القائمة  الرتبوية  الطرائق  تدعم 
لها  ليست  ملؤسسات  باإلنرتنت  االنتفاع  الشبكات  هذه  ر  وتوفِّ املحمولة.  باألجهزة  العاملة  الشبكات 
ر أجهزة  وسائل ربط عن طريق الخطوط الثابتة. وثمة مرشوع كبري آخر تموِّله حكومة كولومبيا يوفِّ
محو  إىل  سعياً  شخص  لـ250,000  تعليمية  حاسوبية  بربامج  زة  مجهَّ الكلفة  منخفضة  محمولة 
األمية. إن هذه املشاريع تزيد من اتسام التعليم باإلنصاف عن طريق اعتماد مسارات جديدة للتعّلم 
وتحسني الفرص التعليمية القائمة. وبتسخري الفرص الفريدة التي تتيحها األجهزة املحمولة، ال تحل 
والبنية  املدرسية،  الكتب  مثل  فيها،  يُستثمر  التي  القائمة  التعليمية  الوسائل  محل  املشاريع  هذه 

األساسية، والعتاد، والتدريب ومضامينه، بل تكمل هذه الوسائل.
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دراسة حالة 

استُهل برنامج رشكة نوكيا املسمى Nokia Life يف عام 2009 فأتاح معلومات وفرصاً تعليمية ألكثر من 90 مليون شخص 

يف الهند والصني وإندونيسيا ونيجرييا.

خيارات  قائمة  بني  من  الشخيص  النقال  هاتفهم  عىل  تلقيه  يودون  الذي  التعّلم  مضمون  ينتقون  املرفق  هذا  مستخدمي  إن 

واسعة، تشمل مواضيع يف مجال التعليم، والصحة، والزراعة، واملبادرة يف ميدان األعمال. وباالستناد إىل تفضيالت املستخِدم 

يرسل برنامج Nokia Life معلومات سديدة عن طريق رسائل غنية التنسيق.

زيادة  تقنيات  املزارعني  ويعلِّم  املواضيع،  مختلف  يف  لالمتحانات  التحضري  عىل  الثانوية  املدارس  تالمذة  املرفق  هذا  ويساعد 

الغالل والتفاوض بشأن األسعار املنصفة للسلع التي يعرضونها يف السوق، ويزوِّد األمهات بمعلومات أوفر عن الحمل والعناية 

يف املرحلة السابقة للوالدة. ويَبُّث هذا املرفق رسائل أخرى تُسدى بها املشورة يف مجال تربية األطفال؛ وتتاح معلومات عن 

فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب، والسكري، واألمراض األخرى؛ وتقدم إرشادات للنساء املهتمات 

بأن يصبحن ناشطات يف املجال االقتصادي وبإقامة مشاريع صغرية. إن مضمون التعّلم يف إطار هذا املرفق ُمكيَّف شخصياً، 

ر لكي يراعي احتياجاِت وثقافَة من يعيشون يف جماعات مختلفة. ويجري إعداد  ر يف ثماني عرشة لغة مختلفة، ومطوَّ ومتوفِّ

الرسائل بمساهمة من تسعني هيئة تشارك يف توفري املعارف، ويقوم خرباء بفحصها بعناية قبل بثها.

إن مرفق Nokia Life يأتي بمعلومات يعوَّل عليها ألناس لم يسبق لهم االنتفاع بخدمات املعارف الرقمية. ويف معظم األسواق 

لالنتفاع  بوابة  يجعلها  ما  األمريكية،  املتحدة  الواليات  دوالرات  من  واحد  دوالر  عن  املعنية  للخدمات  الشهرية  الكلفة  تقل 

بمعلومات قيِّمة متهاوَدة الكلفة وسهَلة االستعمال.

املنافع الفريدة للتعّلم 
باألجهزة املحمولة
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تيسري التعّلم الـمكيَّف بحسب األشخاص

بالنظر إىل أن ملكية األجهزة املحمولة تعود عىل العموم ملستخدميها، ويمكن تكييفها إىل حد بعيد، 
الـمتقاَسمة  التكنولوجيات  تقبله  ال  نحو  عىل  الشخيص  التطويع  تقبل  فإنها  النهار،  طيلة  وتُحمل 
والتكنولوجيات املرتابطة. فعىل سبيل املثال يمكن بالتطبيقات املتاحة عىل الهواتف النقالة واأللواح 
اإللكرتونية االنتقاء من بني نصوص أصعب أو أسهل ملهام القراءة بحسب مهارات الشخص الذي 
عدم  أو  الطلبة  تعويق  عدم  ضمان  عىل  التكنولوجيا  هذه  وتساعد  األساسية.  ومعارفه  يستخدمها 
تجاوزهم من جانب مجموعات أكرب. ولنئ كانت الحواسيب الشخصية قد أتاحت فرصاً مشابهة عىل 
مدى سنني فإن التكنولوجيا املستخدمة فيها كانت تشتمل عىل قيود جدية: فلم يكن بوسع الدارسني 
أن يحملوا الحواسيب بسهولة إىل مراكز التعليم ومنها، وكان كثري منهم غري قادر عىل تحمل تكاليفها، 
وعليه فإن تكنولوجيا هذه الحواسيب لم تكن شخصية حقاً – وإن كانت متاحة يف املختربات املجهزة 
بحواسيب. أما التكنولوجيات املحمولة فإنها، بفضل قابليتها للحمل العالية الدرجة وتهاود كلفتها 

عت إىل حد كبري إمكانات التعّلم املكيَّف بحسب األشخاص وقابليته للممارسة. نسبياً، وسَّ

ويضاف إىل ذلك أن التكنولوجيا املحمولة ستكون أقدر عىل إضفاء الطابع الفردي عىل التعّلم، بتزايد 
مقداِر وأنواِع املعلومات التي يمكن أن تجمعها األجهزة املحمولة عن مستخدميها. فعىل سبيل املثال، 
بالخرائط فقد يتسنّى تقديم املعلومات التاريخية له يف  برصيَّ التعّلم مهتماً  إذا كان الطالب دارساً 
أطالس تفاعلية يمكن تناولها عىل جهاز ذي شاشة ملسية. وقد يتسنّى تقديم نفس املعلومات لطالب 
ذي تفضيالت تعّلمية مختلفة بشكل مختلف جداً، كأن تقدَّم له يف جدول زمني يبنيِّ األحداث الهامة 
ـِّل مصادر أولية. فعىل مر الزمن ستحل التكنولوجيا  مع روابط إىل أرشطة فيديو إعالمية ووثائق تمث

الشخصية محل نماذج التعليم القائمة عىل أساس «املقاس الواحد الصالح للجميع».

وعىل نحو تراكمي يمكن أن تتيح األجهزة املحمولة الذكية، التي أصبح الكثري منها بالفعل يف جيوب 
يحظى  ويُْعنَوا بما  الخاصة  بوتريتهم  لكي يتقدموا  املرونة  من  أكرب  درجة  للدارسني  الناس،  ماليني 

سهم لتتبع فرص التعّلم. باهتمامهم الخاص، مع إمكان أن يزيد ذلك من تحمُّ
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املنافع الفريدة للتعّلم 
باألجهزة املحمولة

توفريالتعقيب والتقييم الفوريني

ر  توفِّ وأن  التقييم  عمليات  ط  تبسِّ أن  يمكن  املحمولة  التكنولوجيات  أن  بيَّنت  عديدة  مشاريع  ثمة 
للدارسني واملعلمني املزيد من املؤرشات الفورية إىل التقدم املحرز. فبينما كان عىل الدارسني يف املايض 
أن ينتظروا أياماً أو أسابيع للحصول عىل إرشاد فيما يتعلق بفهمهم ملضمون املنهاج، يمكن أن توفر 
ذلك  ويتيح  عليها.  تنطوي  التي  التفاعلية  الوظائف  بفضل  آنياً،  تعقيباً  املحمولة  التكنولوجيات 
تطبيقات  وثمة  الهامة.  املفاهيم  رشوح  يراجعوا  وأن  رسيعاً  الفهم  مشكالت  يميِّزوا  أن  للدارسني 
رياضية عديدة متاحة عىل الهواتف الذكية واألجهزة املحمولة البسيطة تبنيِّ للدارسني كيفية الوصول، 
خطوة خطوة، إىل الحل الصحيح ملسائل قد يكونون أجابوا عنها أجوبة خاطئة. وتساعد هذه الوظيفة 
عىل التكفل باالستعانة بالتقييمات لجعل الطالب يتقدم يف تعّلمه بدالً من االكتفاء بإسناد ترتيب له، 

أو مكافأته، أو معاقبته عىل أدائه.

كما يمكن أن تجعل التكنولوجيات املحمولة املعلمني أكثر نجاعة بإتاحتها أتمتة توزيع التقييمات 
عىل  السهل  من  تجعل  عديدة  محمولة  تطبيقات  ثمة  املثال  سبيل  فعىل  وتوثيقها.  وروزها  وجمعها 
املعلمني إجراء اختبارات قصرية للتيقن من أن الدارسني أنجزوا مهمة معيَّنة من مهام القراءة. إن 
املعنية  األسئلة  عن  يجيبوا  أن  للدارسني  يتيح  ما  عديدة،  تشغيل  نظم  عادة  تتقبَّل  الربامج  هذه 
أن  ويمكن  مؤسسة.  به  تزوِّدهم  جهاز  استخدام  من  بدالً  الشخيص،  املحمول  جهازهم  مستخدمني 
تقيَّم األجوبة عن أسئلة االختبارتقييماً آنياً وأن يتم يف حينه، إذا أريد ذلك، إدراج الدرجات املمنوحة 
دة. وبترسيع املهام  ضمن سجل خاص – دون أن يلزم ال ورق وال أقالم حمراء وال إدخال بيانات معقَّ
اللوجستيةالشاقة أو االستغناء عنها يتاح للمعلمني مزيد من الوقت للعمل مع الطلبة بصورة مبارشة.
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التمكني من التعّلم يف أي وقت ويف أي مكان

أوقات  يف  يتعّلموا  أن  فبإمكانهم  الوقت،  معظم  معهم  املحمولة  األجهزة  يحملون  الناس  كان  لـّما 
نحو  عىل  للناس  تتيح  املحمولة  باألجهزة  التعّلم  فتطبيقات  سابقاً.  للتعّلم  مناسبة  تكن  لم  وأمكنة 
املستدام  الرتكيز  تتطلب  ودروس  دقائق  بضع  إال  إنجازها  يستلزم  ال  دروس  بني  من  االنتقاء  شائع 
لفرتة تبلغ ساعات. وتتيح هذه املرونة للناس الدراسة خالل عطلة طويلة أو عندما يركبون الباص 

لوقت قصري.

كما إن لألجهزة املحمولة سجلَّ امتياز يف تعزيز حفظ املعلومات األساسية. فثمة تطبيقات عديدة – 
فيها  يستعان   - معيَّنة  ألنماط  تبعاً  يجري  البرش  لدى  النسيان  أن  مفادها  نظريات  إىل  تستند 
بخوارزمياٍت معايَرٍة بعناية لوضع جدول مواعيد ملراجعة املفاهيم يف أوقات مثىل، بعد أن يكون قد 
ح أن تُنىس فيها، فيَْسُهل انتقال املعلومات من الذاكرة القصرية  تم تعّلم املعلومات وُقبيل اللحظة املرجَّ
األمد إىل الذاكرة الطويلة األمد. ويستلزم عمل هذه الربامج عىل نحو فعال حمل الدارسني للتكنولوجيا 

معهم طيلة اليوم؛ فقابلية الحمل تتسم يف ذلك بأهمية حاسمة.
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املنافع الفريدة للتعّلم 
باألجهزة املحمولة

دراسة حالة 

مرشوع اليونسكو لتعّلم القراءة والكتابة باألجهزة املحمولة استخدم الهواتف النقالة إلكمال ودعم الدورة التقليدية 

ملحو األمية القائم عىل التعّلم الوجاهي التي أتيحت لـ250 مراهقة تقطن يف األماكن النائية يف باكستان. فاألمية يف باكستان 

تمثل مشكلة حادة وتؤثر عىل نحو غري متناسب عىل النساء والبنات. فعىل نطاق هذا البلد يبلغ معدَّل اإلملام بالقراءة والكتابة 

لدى الذكور من الكبار %69 لكنه ال يبلغ إال %40 لدى اإلناث منهم. ولـّما كانت البحوث يف مجال التعليم تبنيِّ أن مهارات 

القراءة والكتابة املكتسبة حديثاً تتضاءل رسيعاً إذا لم تماَرس ممارسة مستمرة، فقد أراد مخططو مرشوع اليونسكو إيجاد 

مع  التواصل  إىل  الوحيد  السبيل  النقالة  بالهواتف  االستعانة  ـَّلت  ومث الدورة.  إكمالهن  بعد  بُعد  عن  البنات  دعم  إىل  سبيل 

ر فيها الحواسيب وال الرتابط بشبكة اإلنرتنت عرب خطوط ثابتة يعوَّل عليها.  الطالبات املشاركات اللواتي يعشن يف قرى ال تتوفَّ

وقد أرسل املضطلعون بالتعليم يف إطار الربنامج رسائل نصية إىل طالباتهم مذكِّرين إياهن بوجوب ممارسة مهارات الخط 

اليدوي أو إعادة قراءة مقاطع يف كتاب التمارين. كما إنهم طرحوا عىل طالباتهم أسئلة أجبن عنها برسائل نصية. وقد نُِشد 

من جميع األنشطة والتواصل تعزيز مهارات القراءة والكتابة التي اكتسبتها البنات خالل الدورات الشخصية. وقبل أن يؤخذ 

يف إطار مرشوع اليونسكو باألجهزة املحمولة بلغت نسبة البنات اللواتي حصلن عىل درجة «ألف» يف فحص املتابعة من بني 

من أتممن دورة محو األمية %28 فقط. أما بعد تقديم الدعم بواسطة الهواتف النقالة فقد بلغت نسبة من حصلن عىل هذه 

الدرجة %60 من البنات املعنيات. واستناداً إىل هذا النجاح األويل يجري اآلن توسيع نطاق املرشوع وهو يشمل اآلن أكثر من 

500 2 طالبة.

15



.12

ً ضمان استخدام الوقت املقيض يف قاعات الدراسة استخداماً منتجا

كشفت عمليات التحقيق التي أجرتها اليونسكو عن أن األجهزة املحمولة يمكن أن تساعد املعلمني عىل 
الدارسون  يستخدم  فعندما  فعالية.  أكثر  نحو  عىل  الصف  يف  للتدريس  املسخر  الوقت  استخدام 
استذكار  أو  محارضة  إىل  اإلصغاء  مثل  التكرارية،  أو  السلبية  باملهام  للقيام  املحمولة  التكنولوجيا 
والعمل  البديلة،  التفاسري  وتبادل  األفكار،  لبحث  الوقت  من  املزيد  لهم  يتوفر  املنزل،  يف  معلومات 
التعّلم  يزيد  وال  التعّلم.  مراكز  من  وغريها  املدارس  يف  املختربية  األنشطة  يف  واملشاركة  التعاوني، 
دة التي  من فرص التمرُّس عىل املهارات املعقَّ باألجهزة املحمولة االنعزال بل إنه يتيح للناس مزيداً 

يستلزمها العمل مع اآلخرين عىل نحو منتج.

يف أمريكا الشمالية «يُقلب» وفقه واقع الفصول الدراسية بدعوة ادارسني  وثمة نموذج يزداد رواجاَ 
إىل متابعة محارضات غري رسمية خارج املدرسة – وذلك عادة عىل أجهزة محمولة يحملها الدارسون 
حيثما يتواجدون – بحيث يتسنى تخصيص املزيد من وقت الدراسة لتطبيق مفاهيم املواد املعنية 
املدرسة  يف  يجري  عمالً  املايض  يف  كانت  التي  فاملهام  املفاهيم).  هذه  تناقل  عىل  االقتصار  من  (بدالً 
أصبحت عمالً يجري يف املنزل، وغدا العمل الجاري يف املدارس أكثر تركيزاً عىل الجوانب االجتماعية 

للتعّلم.
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املنافع الفريدة للتعّلم 
باألجهزة املحمولة

تكوين جماعات جديدة من الدارسني

تُستخدم األجهزة املحمولة بانتظام لتكوين جماعات من الدارسني حيث لم يكن ثمة وجود ملثل هذه 
 (Yoza Cellphone Stories) «الجماعات. ففي إطار مرشوع «يوزا للقصص املتاحة بالهواتف الخلوية
يتسنّى للشباب يف جنوب أفريقيا أن يقرأوا القصص القصرية وأن يعلِّقوا عليها بواسطة هواتف نقالة 
جماعات من القراء يف مناطق تندر فيها الكتب املطبوعة. ويجري يف  منخفضة الكلفة، منشئني فعلياً 
استخدام  عىل  نسائية  قيادات  تدريب  كمبوديا  يف   (Pink Phone) الوردي»  «الهاتف  مرشوع  إطار 
الهواتف النقالة لتبادل األفكار واملعلومات واملوارد يف فضاء افرتايض. إنهن يعتمدن عىل خربة اإلناث يف 
شبكتهن االفرتاضية ملساعدة الناس يف إطار جماعاتهم الحقيقية. وتم يف إطار «نظم الدروس الشاملة 
املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت» (MOOCs) تجريب مجموعة متنوعة من الطرائق للتشجيع عىل التواصل 
ر تدريباً مركَّزاً عىل األعمال  املنتج بني الدارسني الذين يتابعون نفس الدروس. وثمة برامج أخرى توفِّ
للطلبة من ذوي االهتمامات املهنية املتشابهة. فإضافة إىل توفري التعليم املمتاز لعدد من الناس أكرب 
يتزايد  التي   – النظم  بهذه  تجري  العادي،  التقليدي  التعليم  مؤسسات  توفره  أن  ممايمكن  بكثري 
تكييفها الستخدامها عىل األجهزة املحمولة – مساعدة الطلبة عىل طرح األسئلة واإلجابة عنها، وإنجاز 
بأهمية  تتسم  التي  التفاعلية  االجتماعية  األنشطة  يف  أعم  نحو  عىل  واالنخراط  التعاونية،  املشاريع 

أساسية يف التعّلم.
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دعم التعّلم يف أماكن معيَّنة

بينما لم يكن التعليم النظامي يف املايض يُجرى إال بني أربعة جدران يف قاعات الدرس، يمكن باألجهزة 
تقديم  غرار  فعىل  املدروسة.  باملواضيع  القصوى  اإلحاطة  ق  تحقِّ سياقات  إىل  التعّلم  نقل  املحمولة 
املتاحف بانتظام «أدلة سمعية» تتيح لزوارها االّطالع عىل معلومات عن قطع وأعمال فنية معيَّنة إذ 
م املطوِّرون الرّواُد تطبيقات محمولة مماثلة «بحسب املواقع» لتسهيل  يرونها بأبعادها الثالثة، صمَّ
التعّلم يف مجاالت متنوعة مثل التاريخ والكيمياء. فثمة تطبيقات عديدة ترشد مستخدميها عرب املدن، 
وثمة  وداللتها.  وإنشائها  تصميمها  عن  معلومات  مًة  ومقدِّ الهامة،  املعمارية  معاملها  إىل  مشريًة 
تطبيقات أخرى تتيح للطلبة الذين يدرسون علم النبات االّطالع عىل معلومات عن نباتات معيَّنة إبان 
صهم إياها يف مواطنها الطبيعية. فمن حيث الجوهر يمكن لألجهزة املحمولة أن تضفي معنى  تفحُّ

حرفياً عىل القول املأثور «العالم قاعة درس».

ويف أمريكا الشمالية وأوروبا تم يف إطار عدة مشاريع استخدام األجهزة املحمولة إلظهار «مزيد من» 
الواقع. فاألجهزة املعنية تكشف، باالعتماد عىل تكنولوجيا تحديد املواقع، سريورات وبنى يف العالم 
املادي ال يمكن رؤيتها برصياً. فعىل سبيل املثال، ثمة برامجيات متاحة عىل الحواسيب اللوحية تساعد 
من  تُْرَصد  عندما  معيَّنة  جسور  ضمن  البنيوية  الدعائم  مكان  عىل «رؤية»  التدريب  إبّان  املهندسني 

زوايا مختلفة يف امليدان.

.12
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املنافع الفريدة للتعّلم 
باألجهزة املحمولة

دراسة حالة 

   (Ecosystems Mobile Outdoor Blended Immersion Learning Environment)«موبايل «إيكو  برنامج  يتيح 

لتالميذ املدارس املتوسطة أن يّطلعوا عىل معلومات عن النسق اإليكولوجي للربك. فبه يستخدم التالميذ، إبان رحالتهم امليدانية، 

أجهزتهم املحمولة الستطالع املناطق املحيطة بربك محدَّدة يف أمريكا الشمالية. وعندما يصلون إىل أماكن معيَّنة، تُطرح عليهم 

األخذ  أتاحه  الذي  التفاعيل،  الربنامج  هذا  إن  الالحق.  للتحّري  البيانات  جمع  عىل  عون  ويشجَّ بمراجع،  ويزوَّدون  أسئلة، 

التي  والبيئة  التالميذ  بني  العالقة  يف  هائالً  تغيرياً  يحدث  املحمولة،  األجهزة  ضمن  املواقع  لتحديد  العاملي  النظام  بتكنولوجيا 

عهم عىل التفكري الرفيع، والبحث العميل، والتعاون. يدرسونها ويشجِّ
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تعزيز التعّلم السلس

محدَّثة  تجارب  للطلبة  بتوفريهما  التعليم  طان  يبسِّ السحابي  والتخزين  السحابية  الحوسبة  إن 
املعني.  باملضمون  لالنتفاع  يستخدمونه  الذي  العتاد  عن  النظر  بغض  التعّلم  مجال  يف  ومتواصلة 
فبالنظر إىل أن املوارد واملواد التعليمية املتعلقة بالتقدم الذي يحرزه الدارس تُخزن عىل خوادم نائية 
ال عىل القرص الصلب لجهاز بعينه فيمكن للطلبة االنتفاع بمواد مماثلة متأتية من طائفة واسعة من 
النقالة)،  والهواتف  الرقمية،  واأللواح  النقالة،  والحواسيب  املكتبية،  الحواسيب  فيها  (بما  األجهزة 
مستفيدين من املزايا املقارنة لكل منها. فعىل سبيل املثال قد يكون الحاسوب املرتابط ذو الشاشة 
الواسعة ولوحة املفاتيح الكاملة أفضل لكتابة املقاالت وإجراء البحوث املستفيضة عىل شبكة اإلنرتنت 
امليدان  يف  املجمعة  املعلومات  من  نُتَف  إدخال  أجل  من  أداء  أعىل  املحمول  الجهاز  يكون  قد  بينما 
وتسجيل األفكار االستطالعية. ويمكن للربامجيات أن توفِّق بني شتى األجهزة، بحيث يمكن للطلبة 
أن يستأنفوا عىل الجهاز املحمول العمل الذي سبق أن بدأوه عىل الحاسوب املكتبي من حيث تركوه، 
والعكس بالعكس، محققني بذلك استمرارية التجربة التعّلمية. كما إن األجهزة، بفضل تزايد االنتقال 
الستخدام  الكلفة  باهظة  معالجات  بالرضورة  تستلزم  ال  السحابية،  الحوسبة  إىل  الحوسبة  يف 

رة؛ فهي ال تستلزم إال توفري الربط باإلنرتنت للدارس. الربامجيات املتطوِّ
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الوصل بني التعّلم النظامي والتعّلم غري النظامي 

النظامي.  غري  والتعليم  النظامي  التعليم  بني  الحدود  بطمس  التعّلم  تيرسِّ  املحمولة  األجهزة  إن 
فباستعمال األجهزة املحمولة يمكن للطلبة أن ينتفعوا بسهولة من مواد تكميلية بغية توضيح األفكار 
الخاصة  التطبيقات  من  الكثري  أن  إىل  لذلك  توضيحاً  ويشار  الدرس.  قاعة  يف  املعلمون  يقدِّمها  التي 
بتعّلم اللغات «تَُكلِّم» الدارسني و»تصغي إليهم» عرب مجاهري التلقي ومجاهري اإلرسال التي تتضمنها 
معلم.  وجود  يستلزم  واإلصغاء  التكلم  ممارسة  من  النوع  هذا  كان  السابق  ففي  النقالة.  الهواتف 
اللغة  يتكلمون  أشخاص  مع  محادثات  يف  ينخرطون  الذين  للدارسني  يمكن  أنه  ذلك  إىل  ويضاف 
الهدف بطالقة أن يستعينوا بجهاز محمول لرتجمة معنى الكلمات والجمل غري املألوفة، قادرين عن 
يجعالن  االنتباه  لفت  بعدم  النسبي  واتّسامه  للنقل  الجهاز  قابلية  وإن  التواصل.  عىل  الطريق  هذا 
استخدام  عند  يحدث  قد  كما  املحادثة  قطع  إىل  تؤدي  ال  فهي  البساطة؛  من  جيد  قدر  عىل  العملية 
القاموس املطبوع أو الحاسوب النقال. وثمة تطبيقات كثرية يف مجال الرتجمة تتيح للدارسني وضع 
عالمات عىل الكلمات الصعبة لكي يراجعوها الحقاً، ويمكنهم أن يسرتعوا عناية املعلم يف قاعة الدرس 
التعّلم  تعاضد  عىل  السهر  عىل  تساعد  املحمولة  فالتكنولوجيا  امللتبسة.  الكلمات  تشكيالت  إىل  الحقاً 

الذي يجري ضمن قاعات الدرس والتعّلم الذي يجري خارجها.

.13
املنافع الفريدة للتعّلم 
باألجهزة املحمولة
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تقليل انقطاع التعليم يف مناطق النزاعات والكوارث

وقوع  إثر  املحمولة  لألجهزة  األساسية  البنية  إصالح  عام  بوجه  واألرسع  األسهل  أنهمن  إىل  بالنظر 
الكوارث أو النزاعات من غريها من البنى األساسية، مثل الطرقات واملدارس القائمة يف املباني، فإن 
بالدارسني الذين يقطنون املناطق التي سبق أن شهدت أزمات.  للتعّلم بهذه األجهزة تطبيقاً خاصاً 
فعىل سبيل املثال يمكن للطلبة يف حاالت كثرية، يف أعقاب الفيضانات أو الحروب، استخدام موارد 
تعليمية والرتابط مع معلمني ومع نظراء لهم عن طريق األجهزة املحمولة، حتى عندما تكون املدارس 
يف  االنقطاع  حاالت  وطأة  تخفيف  أن  البحوث  بيَّنت  وقد  آمنة.  غري  أو  مغلقة  التقليدية  والجامعات 
ع عمليات اإلنعاش ويساعد عىل رأب  التعليم يف املناطق التي سبق أن شهدت نزاعات أو كوارث يرسِّ
حال املجتمعات الضعيفة املقاَومة. فاألجهزة املحمولة يمكن أن تساعد عىل التكّفل بتواصل واستمرار 

التعليم إبّان األزمات.
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مساعدة الدارسني املعوقني

مكتوب،  نص  إىل  الكالم  ولتحويل  النصوص،  لتضخيم  تقنيات  املحمولة  األجهزة  تضمني  بفضل 
ن هذه األجهزة تعّلم الطلبة املعوقني  ولتحويل النص املكتوب إىل كالم، ولتحديد املوقع، يمكن أن تحسِّ
كامربج  استهلت «شبكة  املثال  سبيل  فعىل  املوارد.  إىل  املفتقرة  الجماعات  لدى  حتى  هائالً،  تحسيناً 
ع عىل مشاركة الطلبة  لالتصال بأفريقيا» (Cambridge to Africa Network) مؤخراً برنامجاً يشجِّ
للرسائل  ابتكاري  وبنظام  محمولة  بأجهزة  يستعينون  فهم  األوغندية.  املدارس  يف  املسجلني  الصّم 
النصية لكي ينتفعوا باملنهاج الدرايس ويتفاعلوا مع نظرائهم. وفيما يخص الدارسني املعوقي البرص 
ثمة برامجيات متاحة دون قيود تحوِّل الهاتف النقال املزوَّد بآلة تصوير إىل أداة تقرأ النص بصوت 
عال. كما يمكن للتكنولوجيا املحمولة أن تساعد الطلبةالذين يعانون من قصور يف القدرة عىل التعّلم. 
يعاد  أن  يمكن  أنه  مؤخراً  الفلكية  للفيزياء  سميثسونيان   - هارفرد  مركز  يف  باحثون  اكتشف  فقد 
تنسيق النصوص عىل جهاز رقمي ذي شاشة صغرية لتحسني وترسيع فهمها من جانب األشخاص 
الستحداث  العمل  القبيل  هذا  من  االكتشافات  ـَّت  حث وقد  والفهم.  القراءة  عرس  من  يعانون  الذين 

تطبيقات محمولة مكيَّفة لألشخاص الذين تصعب عليهم القراءة بسبب إعاقة يعانون منها.

املنافع الفريدة للتعّلم 
باألجهزة املحمولة
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تحسني التواصل واإلدارة

يتزايد استخدام الدارسني واملعلمني لألجهزة املحمولة بغية تيسري تبادل املعلومات، وذلك ألن الرسائل 
قنوات  من  تكلفة  وأقل  وأنجع،  معوَّلية،  وأكثر  أرسع،  عام  بوجه  هي  األجهزة  هذه  بواسطة  املبثوثة 

االتصال البديلة. 

ففضالً عن أن بلوغ املرَسل إليهم املقصودين يف حالة الرسائل املبثوثة بواسطة التكنولوجيا املحمولة 
املعلومات  عىل  للحصول  الرسائل  هذه  تستخدم  أن  يمكن  املطبوعة،  املنشورات  حالة  يف  منه  أرجُح 
ولبثها. فبها يتسنّى للمعلمني أن يطلبوا من تالميذهم أن يقدِّموا تعقيباً عىل املهام التي ُكلِّفوا بها، كما 
يمكن لآلباء أن يطلبوا معلومات عن التقدم الذي يحرزه أبناؤهم يف الدراسة تصلهم يف غضون دقيقة.

ويضاف إىل ذلك أن ثمة مشاريع نشطة عديدة يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية يُعتمد فيها عىل 
أو  متماثلة  مواد  يدرِّسون  ممن  الدرس  قاعات  يف  املعلمني  بني  التواصل  لتبسيط  النقالة  الهواتف 
يعلِّمون مجموعات طلبة متماثلة. ويف جنوب أفريقيا استخدم املعلمون املنخرطون يف مرشوع تعليم 
البيولوجيا برامج الوسائط االجتماعية لتشاطر خطط الدروس واألفكار الرتبوية عن طريق الهواتف 
املراس  حس  غرس  عىل  ساعدهم  ذلك  بأن  املرشوع  هذا  يف  املنخرطون  املعلمون  أفاد  وقد  النقالة. 
بمستلزمات  أحاطوا  الذين  نظرائهم  من  املساعدة  طلب  عليهم  األسهل  من  وجعل  والزمالة  املهني 

عملهم اليومية. 
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دراسة حالة 

إن التواصل بني املدارس وهيئات التعليم التي تتوىل إدارتها عىل صعيد املقاطعات أو الواليات أو عىل الصعيد الوطني بطيء 

وال يمكن التعويل عليه يف كثري من البلدان، ما يفيض إىل شح املعلومات عن املدارس وأداء التالميذ الالزمة لكشف املشكالت 

 Gestión para) Gema ومعالجتها. وللتصدي لهذه املصاعب استهل إقليم سلتا يف األرجنتني مؤخراً مبادرة ُسّميت مرشوع

la Mejora de los Aprendizajes) [التدبُّر لتحسني التعّلم] بتعاون تقني من منظمة األمم املتحدة للطفولة. ويرمي الربنامج 

إىل تحسني نتائج تعّلم الطلبة بتنمية القدرات التدبرية املستندة إىل البينات عىل مستوى املدرسة وعىل املستوى اإلداري. ويتمثل 

أحد املكوِّنات املركزية لهذا الربنامج يف نظام يطلب بيانات دراسية (مثل معدَّالت الترسب املدريس والبيانات املتعلقة بمداومة 

الطلبة والدارسني) من خالل سلسلة شهرية من الرسائل النصية املؤتمتة التي ترَسل إىل مديري املدارس يف املناطق النائية. 

يصدر  املبارش  الحاسوبي  باالتصال  التعليم  تدبر  ملعلومات  بنظام  تلقائياً  املدارس  مديري  أجوبة  ومعالجة  تسجيل  ويجري 

تقارير ويخطر املسؤولني باألوضاع الحرجة التي تستلزم تقديم الدعم إىل مدارس محدَّدة. وبهذه املبادرة وغريها من املبادرات 

املماثلة تحسنت عملية اتخاذ القرارات عن طريق توفري بيانات عالية الجودة للقائمني باإلدارة يف الوقت املناسب وعىل نحو 

ناجع بالقياس إىل التكاليف. 

املنافع الفريدة للتعّلم 
باألجهزة املحمولة
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تحقيق أعىل مستوى من النجاعة بالقياس إىل التكاليف

بالقياس إىل تكاليفها عند مقارنتها بتكاليف  جيداً  إن التكنولوجيا املحمولة يمكن أن تؤتي مردوداً 
مبادرة لتزويد الطلبة بحواسيب  املوارد التعليمية املماثلة. فعىل سبيل املثال استهلت تايلند مؤخراً 
مكلفاً  املرشوع  هذا  كان  ولنئ  التقليدية.  املدرسية  الكتب  عن  تدريجياً  االستغناء  تزمع  وهي  لوحية 
املطبوعة  املدرسية  الكتب  رشاء  تكاليف  محك  عىل  توازن  أن  يجب  تكاليفه  فإن  املطلقة  باألرقام 
واحتيازها وتسليمها وتحديثها. وعىل نحو مماثل، يجب أن تقاَرن األجهزة اللوحية بالكتب املطبوعة 
من حيث الوظائف التي تؤديانها والقيود التي تكتنفهما، وأن يتم تبنيُّ االختالفات بينهما. ولنئ كان 
ال يزال يتعنيَّ إجراء تحليالت للتكاليف واملنافع للمقارنة بني مجمل تكاليف الكتب املدرسية الورقية 
ـِّر  مقابل تكاليف الكتب املدرسية الرقمية فثمة مؤرشات أوىل إىل أن األجهزة املحمولة يمكن أن تكث

النجاعة بالقياس إىل التكاليف بتوفريها مجموعة وظائف غنية بأسعار مّطردة االنخفاض.

وثمة حكومات كثرية نجحت يف زيادة فرص التعليم بإعمال التكنولوجيا التي يحوزها الناس بالفعل، 
بدالً من تجهيزهم بأجهزة جديدة. فاملبادرات التي تحوِّل األجهزة املحمولة الشائعة التوفر إىل أدوات 
ر بوجه عام  للتعّلم، وتضمن يف الوقت ذاته تكافؤ الفرص للتالميذ الذين ليس بوسعهم اقتناؤها، توفِّ

حلوالً متهاودة التكلفة للمصاعب القائمة يف مجال التعليم.
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املنافع الفريدة للتعّلم 
باألجهزة املحمولة
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املبادئ التوجيهية لسياسات التعّلم 
باألجهزة املحمولة

بغية تحقيق املنافع الفريدة للتعّلم باألجهزة املحمولة تويص اليونسكو 
واضعي السياسات ذات الصلة بما ييل:



.12

وضع أو تحديث السياسات املتعلقة بالتعّلم باألجهزة املحمولة

بالنظر إىل أن معظم سياسات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم كانت قد صيغت يف عهد 
«ما قبل املحموالت» فإنها ال تسعى إىل تكثري إمكانات التعّلم بالتكنولوجيا املحمولة. كما أن السياسات النادرة 
التي تشري إىل األجهزة املحمولة تنزع إىل معاملتها معاملة سطحية أو تحظر استخدامها يف املدارس. فالتوجيهات 
السياسات  ضمن  تدرج  أن  ينبغي  املحمولة  باألجهزة  بالتعّلم  املتعلقة  الوضع  الحديثة  بالسياسات  املتصلة 
النافذة الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، ما نفذته حكومات كثرية بالفعل. وقد يتعنيَّ عىل 
األجهزة  تكنولوجيا  تتيحها  التي  الفرص  إعمال  بغية  النافذة  السياسات  يف  النظر  يعيدوا  أن  التعليم  مسؤويل 

املحمولة وغريها من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الجديدة.

بالسياسات يتعلق  فيما  التوصيات 

تدارس ما تهيئه تكنولوجيا األجهزة المحمولة من إمكانيات تعليمية فريدة وما تنطوي عليه من تحديات، وإدراج هذه المفاهيم عند االقتضاء   
ضمن إطار السياسات األوسع نطاقاً المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم.

تفادي الحظر الشامل لألجهزة المحمولة. فأحكام الحظر الشامل، ما لم تُْعَمل ألسباب مدروسة جيداً، تمثل وسائل فظة تعوق عادة فرص   
التعليم وتحبط التجديد في التعليم والتعّلم.

إسداء اإلرشاد بشأن السبل التي يمكن بها لالستثمارات الجديدة في التكنولوجيا أن تَْعَمل بالتضافر مع االستثمارات والمبادرات القائمة في   
مجال التعليم.
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.13
املبادئ التوجيهية لسياسات
التعّلم باألجهزة املحمولة

تدريب املعلمني عىل الدفع بالتعّلم بواسطة التكنولوجيات املحمولة قدماً 

لالستفادة من مزايا التكنولوجيات املحمولة يتعنيَّ تدريب املعلمني عىل األخذ بها بنجاح ضمن نطاق املمارسة الرتبوية. 
أكرب من أهمية استثمارها يف التكنولوجيا بحد  كثرية بأهمية  يتسم يف حاالت  الحكومات يف تدريب املعلمني  فاستثمار 
يستخدمون  ما  غالباً  تدريباً  وال  إرشاداً  يتلقون  ال  الذين  املعلمني  أن  اليونسكو  أجرتها  التي  البحوث  بيَّنت  وقد  ذاتها. 

التكنولوجيا لـ»القيام بمهام قديمة بطرائق جديدة» بدالً من تغيري وتحسني مناحيهم يف التعليم والتعّلم.

بالسياسات: يتعلق  فيما  التوصيات 

إيالء  األولوية لتنمية القدرات املهنية للمعلمني. فنجاح التعّلم باألجهزة املحمولة يتوقف عىل قدرة املعلمني عىل زيادة املزايا التعليمية لهذه األجهزة إىل أقىص حد.  

توفير التدريب التقني والرتبوي للمعلمني عند األخذ بالحلول والفرص يف مجال التعّلم باألجهزة املحمولة. فلنئ كان كثري من املعلمني يتقنون االستعانة   
باألجهزة املحمولة فإن كثريين منهم ال يتقنونها، مع العلم بأن استخدام هذه األجهزة ينزع إىل أن يغدو أصعب فأصعب إذ تتزايد وجوه استعمالها املتعددة 

ووجوه ما يكتنفها من تعقيد.

تشجيع معاهد إعداد املعلمني عىل األخذ بالتعّلم باألجهزة املحمولة ضمن برامجها ومناهجها.  

توفير فرص للمربّني لكي يتشاطروا االسرتاتيجيات من أجل األخذ بالتكنولوجيا عىل نحو فعال يف املؤسسات ذات املوارد واالحتياجات املتشابهة.  
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توفري الدعم والتدريب للمعلمني بواسطة التكنولوجيات املحمولة

وجدت اليونسكو أنه ليس هناك إال نظم تعليمية قليلة جداً تستخدم التكنولوجيات املحمولة لدعم عمل املعلمني وتنمية 
قدراتهم، عىل الرغم من أن ذلك غالباً ما يمثل طريقة عملية وناجعة التكاليف ملساعدة املربّني، وال سيما املربني العاملني 
املعلمني من  عىل االنتقال يف تدريب  تساعد  املحمولة يمكن أن  األجهزة  املوارد. كما إن  واملفتقرة إىل  النائية  يف املناطق 
د إىل إجرائه بعيداً عنها يف قاعات الدرس ومواقع املدارس التي يتالقى  إجرائه يف املؤسسات ذات الطابع املركزي املوحَّ
فيها الدارسون واملربّون. فإذ تتاح للطلبة الذين سيغدون معلمني إمكانية االنتفاع بمضمون املقرَّرات الدراسية عن بعد، 
يمكن لهم أن يقضوا مزيداً من الوقت يف ممارسة مهارات الرتبية يف بيئات حقيقية. وكما يمكن أن يتم باألجهزة املحمولة 
تكييف مواد التعّلم للتالميذ، يمكن أن يتم بها أيضاً عىل النحو ذاته بالضبط التكفل بدراسة املعلمني مفاهيم ذات صلة 
يف  للجميع»  الصالح  الواحد  «املقاس  عىل  القائمة  فالنهوج  معيَّنة.  تالميذ  ومجموعات  معيَّنة،  ومدارس  معيَّنة،  بمواد 
مجال التدريب املهني ليست كافية ال للمعلمني وال للتالميذ، مع العلم بأن التعّلم باألجهزة املحمولة يهيئ إمكانية واعدة 

لتحسني تكييف املنهاج والتدريب املقرَّر لكلتا الفئتني.

التوصيات فيما يتعلق بالسياسات:

  السهر بقدر اإلمكان عىل أن تتوفر للمعلمني عن طريق األجهزة املحمولة املناهج، واملوارد التعليمية، وخطط التدريس. فلنئ كثرت املشاريع التعّلمية 
بواسطة األجهزة املحمولة التي توفر املوارد للتالميذ فإن قليالً جداً منها يستهدف املعلمني عىل وجه التحديد.

  استطالع  إمكانية القيام عملياً بتوفري تنمية القدرات املهنية وتدريب املعلمني بواسطة التكنولوجيا املحمولة. إن هذا النهج يمكن أن يمثل تكملة للتدريب 
الوجاهي الذي يلزم عادة إلحداث تغيري حقيقي يف أفكار املعلمني وتحسني مراسهم، ال أن يحل محل هذا التدريب.
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املبادئ التوجيهية لسياسات
التعّلم باألجهزة املحمولة

استحداث وتحسني املضامني التعليمية املنتَفع بها عىل األجهزة املحمولة 

األجهزة  من  انطالقاً  بها  االنتفاع  يمكن  ال  الرقمية،  املضامني  فيها  بما  حالياً،  املتوفرة  التعليمية  املضامني  معظم  إن 
املحمولة، وال يستفاد فيها بصورة كاملة من اإلمكانات الفريدة التي تهيئها هذه األجهزة يف مجال الوسائط املتعددة، 
والتواصل، والتطبيقات القائمة عىل تحديد املكان يف بعض الحاالت. ويضاف إىل ذلك أنه حتى حينما يتوفر املضمون 
ما يفتقر إىل السداد فيما يخص مجموعات التالميذ املحليني بسبب محدودية الخيارات يف مجال اللغات أو  فإنه غالباً 
من املضامني ال يتّبع املعايري أو ال يشتمل عىل  كبرياً  ندرة املواد الخاصة بالثقافات عىل وجه التحديد. كما إن مقداراً 
مع  املحمولة،  األجهزة  عىل  لالستعمال  املناسبة  املوارد  فبتكييف  املعوقني.  للتالميذ  به  االنتفاع  إمكانية  ن  تحسِّ سمات 
عوا إىل حد بعيد نطاق اإلنتفاع  ضمان سدادها وإمكانية االنتفاع بها لشتى مجموعات التالميذ، يمكن للمربّني أن يوسِّ
بهذه املوارد، ألن عدد الدارسني واملعلمني الذين يحوزن أجهزة محمولة أكرب بكثري من عدد من يحوز منهم حواسيب 

نقالة أو حواسيب مكتبية.

التوصيات فيما يتعلق بالسياسات:

ضمان سهولة االنتفاع انطالقاً من األجهزة املحمولة باملوارد واملضامني التعليمية، بما يف ذلك ما يوجد من مواقع إيداعها عىل شبكة اإلنرتنت.  

دعم الرتخيص املفتوح لالنتفاع باملضامني الخاصة باألجهزة املحمولة تسهيالً الستعمالها وتكييفها عىل أوسع نطاق ممكن. ويمكن تحقيق ذلك بدعم   
استعمال املوارد التعليمية املفتوحة.

من  التعّلم  مواد  «نقل»  املمكن  من  كان  فلنئ  التحديد.  وجه  عىل  املحمولة  باألجهزة  خاصة  مضامني  تصميم  أجل  من  رين  للمطوِّ حوافز  استحداث   
مني «التفكري يف املحموالت أوالً»، آخذين بخيارات صعبة بشأن سبل تبسيط  الحواسيب والكتب املدرسية إىل التكنولوجيا املحمولة فإنه يتعنيَّ عىل املصمِّ

املضامني من أجل عرضها واستعمالها باألجهزة ذات الشاشات الصغرية وخيارات اإلدخال املحدودة.

التشجيع عىل استحداث برامج أو برامجيات تتيح للمعلمني يف قاعات الدرس (وغريهم ممن لهم معرفة مبارشة بالتالميذ) استحداث أو تكييف املضامني   
الخاصة باألجهزة املحمولة.

النهوض باستحداث مضامني خاصة باألجهزة املحمولة تكون سديدة فيما يخص املجموعات املحلية ويمكن االنتفاع بها باللغات املحلية. ويمكن تحقيق   
رين املحليني إىل تصميم مضامني للتعّلم باألجهزة املحمولة خاصة بجماعاتهم. ذلك بدعوة املطوِّ

والربامجيات  العتاد  من  املحمولة  األجهزة  يخص  بما  االنتفاع  من  املعوقني،  التالميذ  فيهم  بمن  التالميذ،  مجموعات  شتى  تمكِّن  التي  للمعايري  الترويج   
واملضامني.
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تحقيق املساواة بني الجنسني يف أوساط الدارسني باألجهزة املحمولة

تنهض اليونسكو بحق النساء والرجال، والبنات والصبيان، يف تعليم جيد يفي باالحتياجات األساسية يف مجال 
التعّلم ويغني الحياة. ولنئ كانت الهواتف النقالة قد مكَّنت النساء والبنات من الناحية التعليمية واالجتماعية 
واالقتصادية فإن عدد الرجال الذين يحوزون هواتف نقالة يف البلدان التي يراوح دخلها بني املتدني واملتوسط 
يزيد زيادة تقارب 300 مليون عن عدد النساء اللواتي يحزن مثل هذه الهواتف يف هذه البلدان (GSMA وغريها 
النساء.  من  املحمولة  التكنولوجيا  الستعمال  إتقاناً  أكثر  الرجال  يكون  أن  ح  يرجَّ كما  املصادر، 2010).  من 
ـِّل الفجوة بني الجنسني يف مجال الهواتف النقالة َعَرضاً من أعراض وجوه تفاوت أوسع نطاقاً فيما بني  وتمث
مجال  ويف  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  العام  االستعمال  مجال  ويف  التعليم  مجال  يف  تظهر  الجنسني، 
حيازة األجهزة ذات الصلة. فينبغي لواضعي السياسات العمل عىل النهوض باملساواة بني الجنسني عىل صعيد 

التعّلم باألجهزة املحمولة.

التوصيات فيما يتعلق بالسياسات:

التعليم  يف  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا  االستعانة  صعيد  عىل  الجنسني  بني  املساواة  مجال  يف  القائمة  الفجوات  لسد  العمل  تحسين   
بتشجيع النساء والبنات عىل إعمال التكنولوجيا املحمولة من أجل التعّلم، شأنهن يف ذلك شأن الرجال والصبيان.

تمييز السبل السديدة ثقافياً من أجل إشاعة احتياز واستعمال الهواتف النقالة لدى النساء والبنات عىل وجه الخصوص.  

وضع اسرتاتيجيات لتعليم النساء والبنات املهارات السديدة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، شأنهن يف ذلك شأن الرجال والصبيان.  
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املبادئ التوجيهية لسياسات
التعّلم باألجهزة املحمولة

زيادة وتحسني خيارات الرتابط مع السهر عىل اإلنصاف يف الوقت ذاته

االتصال  شبكات  من  وغريها  اإلنرتنت  بشبكة  املعوَّلية  ذي  الربط  عىل  املحمولة  باألجهزة  التعّلم  فرص  معظم  يتوقف 
مع  تعمل  أن  للحكومات  ينبغي  واالجتماعية  االقتصادية  بالتنمية  املعلومات  عىل  االطالع  ارتباط  وبتزايد  والبيانات. 
الصناعات ذات الصلة لتصميم وتوسيع البنى التكنولوجية األساسية التي تمكِّن من التعّلم باألجهزة املحمولة. ومن املهم 
ال  الذي  فالدارس  املحمولة.  باألجهزة  الربط  إمكانية  ر  توفُّ يف  املساواة  تحقيق  إىل  الحكومات  تسعى  أن  حاسمة  أهمية 
متنامية  بطائفة  االنتفاع  من  يُْحَرم  جغرافية –  ألسباب  أو  اقتصادية  ألسباب  إما  نقالة –  بشبكة  االستعانة  يستطيع 

مدهشة من إمكانيات التعّلم.

بالسياسات يتعلق  فيما  التوصيات 

تقييم ما يوجد من البنى األساسية يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتحديد أهداف واقعية لتحسني هذه البنى األساسية تدريجياً، بإيالء عناية   
خاصة للمجاالت التي ال تحظى بما يكفي منها.

املدارس  مثل  التعليم  مؤسسات  يف  سيما  وال  الجماعات،  ولشتى  جماعة  كل  ضمن  التكاليف  ومتهاودة  متينة  املحمولة  لألجهزة  شبكات  توفري  دعم   
والجامعات واملكتبات.

النظر يف توفري إعانات كاملة أو جزئية لالنتفاع ببيانات األجهزة املحمولة والخدمات املقدَّمة بالبث يف نطاق املوجات العريض. وثمة حكومات كثرية   
تقدم إعانات للنهوض باالنتفاع بشبكة اإلنرتنت لألغراض التعليمية عن طريق الحواسيب، وذلك يف إطار برامج لهذا الغرض تسمى «برامج تحسني 
معدَّل االستعانة بالوسائل اإللكرتونية» (e-rate). وباإلضافة إىل ذلك ينبغي اآلن للحكومات النظر يف الرتويج لتقديم إعانات للنهوض باالنتفاع بشبكة 

.(m-rate) «اإلنرتنت بواسطة األجهزة املحمولة، أي بربامج مناظرة لتحسني ذلك تسمى «برامج تحسني معدَّل االستعانة باألجهزة املحمولة

ر فيها شبكات أوسع. مساندة الجهود املبذولة لتصميم شبكات محلية وشبكات مخصصة لدعم التعّلم باألجهزة املحمولة، ال سيما يف السياقات التي ال تتوفَّ  
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وضع اسرتاتيجيات لتوفري االنتفاع للجميع عىل قدم املساواة

إن األجهزة املحمولة واعدة بصورة خاصة فيما يتعلق بالتعليم، ويعزى ذلك إىل حد كبري إىل أن إمكانية االنتفاع بها 
متاحة بالفعل ملعظم الناس. فهذه األجهزة، بمجموعها، تمثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التفاعلية األكثر شيوعاً 
عىل وجه املعمورة. ولنئ كان ينبغي للحكومات أن تسعى إىل توسيع نطاق الفرص املتاحة للعدد الضخم من الناس 
الذين يحوزون جهازاً محموالً شخصياً فإنه يتعنيَّ عليها أيضاً أن تضمن بقاء فرص التعّلم باألجهزة املحمولة متاحة 

ألولئك الذين ال يحوزون جهازاً.

وثمة حالياً ثالثة نماذج تطبَّق تطبيقاً واسع النطاق لضمان احتياز الناس العتاد الرضوري للتعّلم باألجهزة املحمولة:  

1) قيام الحكومات أو املؤسسات األخرى مبارشة بتزويد الدارسني باألجهزة؛  
2)  تزوُّد الدارسني باألجهزة التي تخصهم، ما ُدرج عىل اإلشارة إليه بالعبارة «اجلب جهازك» ؛

3)  اشرتاك الحكومات واملؤسسات مع الدارسني يف تحمل مسؤوليات توفري األجهزة.

األجهزة،  تكاليف  يتحملون  من  هم  فالدارسون  مكلف:  غري  ألنه  جذاب  جهازك»  «اجلب  مبدأ  عىل  القائم  النموذج  إن 
وصيانتها، و الرتابط بواسطتها. ونتيجة لذلك يمكن تنفيذ املشاريع القائمة عىل هذا املبدأ رسيعاً يف املناطق التي يحوز 
فيها معظم الناس أجهزة محمولة. لكن تعرتي هذا النموذج قيود خطرية عندما ال يسد احتياجات الدارسني الذين ال 
يحوزون عتاداً محموالً بالفعل. كما إنه يمكن أن يفيض إىل حاالت يتسنّى فيها للدارسني الحائزين أجهزة وأنساق ربط 

فائقة أن يتفوق عىل من يحوزون أجهزة وأنساقاً أدنى.

بالسياسات: يتعلق  فيما  التوصيات 

ضمان املساواة يف إتاحة االنتفاع بالتكنولوجيا املحمولة واملشاركة يف التعّلم باألجهزة املحمولة لجميع الدارسني واملعلمني. ويف حالة تطبيق النموذج   
القائم عىل مبدأ «اجلب جهازك» ينبغي للحكومات أن تتخذ تدابري لتوفري العتاد املحمول وإمكانية الربط بشبكة اإلنرتنت للدارسني الذين ليس لديهم 

جهاز خاص.

تمكين الدارسني من «احتياز» جهازهم املحمول الخاص بهم، إذا تسنّى ذلك. فمن املزايا الرئيسية للتعّلم باألجهزة املحمولة أنه يتيح إمكانيات للتعليم   
ح أن يتبنّوها باعتبارها أداة شخصية للتعّلم وأن  فليس من املرجَّ كامالً  يف املدارس وخارجها. فإذا لم يتمكن الدارسون من امتالك أجهزتهم امتالكاً 

يستخدموها يف السياقات غري الرسمية.

تشجيع الدوائر الحكومية ومؤسسات التعليم عىل التفاوض مع مورِّدي األجهزة وتسخري عامل القوة املتمثل يف كثرة الدارسني الذين يشرتون األجهزة املعنية.  
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املبادئ التوجيهية لسياسات
التعّلم باألجهزة املحمولة

النهوض باستخدام التكنولوجيات املحمولة عىل نحو آمن ومسؤول وسليم

عىل غرار أي من تكنولوجيات املعلومات واالتصال يمكن أن تُستخدم التكنولوجيا املحمولة لالّطالع عىل مواد غري الئقة. 
أن تمكِّن من السلوك غري املستحَسن  فإذا وقعت األجهزة املحمولة يف أيدي من يجب أال يحوزها فإن من املمكن أيضاً 
– مثل املضايقة، وإرسال البالغات العنيفة أو الوقحة جنسياً، والتفاعل مع األفراد الخطرين – ما قد يفاقم التفاوت 
الجنساني أو وجوه التفاوت األخرى. والحال أنه لم تتح للمربّني فرص تعليم الدارسني كيف يستعّلمون التكنولوجيات 
ما يُتغاىض عنها أو تحظر يف املدارس. فاملدارس أهل  املحمولة عىل نحو مسؤول، وذلك ألن هذه التكنولوجيات كثرياً 
أن  املرجح  من  ليس  كثرية  حاالت  وثمة  املحمولة،  األجهزة  الستعمال  واملنتجة  املناسبة  الوجوه  بشأن  اإلرشاد  إلسداء 
يحصل فيها التالميذ عىل هذا اإلرشاد يف مكان آخر. والواقع أن البيانات التي استعرضتها اليونسكو تبنيِّ عىل نحو غالب 
أن حظر التكنولوجيات املحمولة يف نظم التعليم النظامي ال يحول دون استعمال الشباب لها. فاألحرى باملدارس أن 
تزيد وعي التالميذ بشأن استخدام األجهزة املحمولة عىل نحو آمن وبشأن تفادي األخطار التي ينطوي عليها االنتفاع 

بوسائل االتصال واملعلومات عىل نحو مفتوح النطاق، بما يف ذلك اإلفراط يف استعمالها واإلدمان عىل اإلنرتنت.

ثم إن ثمة شواغل بشأن ما يمكن أن ينطوي عليه استخدام التكنولوجيات املحمولة من أخطار عىل الصحة، بما يف ذلك 
إجهاد العينني املتأتي عن العمل عىل شاشات صغرية والتعرض لإلشعاع الكهرومغناطييس. ولنئ خلص معظم البحوث 
ذات الصلة إىل أن التكنولوجيات املحمولة آمنة فينبغي البحث النشط بشأن ما يُقال إنها تنطوي عليه من أخطار عىل 

الصحة، وال سيما األخطار املتأتية عن االستعمال املديد لهذه التكنولوجيات (منظمة الصحة العاملية، 2011).

بالسياسات: يتعلق  فيما  التوصيات 

النهوض باالستعمال املسؤول لألجهزة املحمولة عن طريق تعليم املواَطنة يف مجال الوسائل الرقمية.  

العمل عند اإلمكان عىل اعتماد «سياسات استعمال مسؤول» بدالً من اعتماد «سياسات استعمال مقبول». فسياسات االستعمال املسؤول تربز العادات   
السليمة وتعززها وتضمن يف الوقت نفسه عدم اضطرار املربّني إىل مراقبة استعمال التكنولوجيات املحمولة، التي تمثل مهمة عبثية إىل حد بعيد فيما 

يخص املعلمني يف قاعات الدراسة الذين قد يرون مئات التالميذ خالل اليوم الواحد.

ـِّل فيها املبالغة يف الوقت املقيض يف العمل عىل الشاشة واالستخدام املفرط لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت شواغل جدية،  في الظروف التي تمث  
يوىص بتصميم اسرتاتيجيات لتحقيق التوازن بني التفاعل يف إطار العمل عىل نحو مبارش عىل شبكة اإلنرتنت والتفاعل دون االستعانة بهذه الشبكة. 

ـِّل وقت عمل عليها غري منتج وغري سليم. ـِّل وقت عمل عىل الشاشة منتجاً وسليماً وما يمث ويوىص أيضاً بالتمييز بني ما يمث

مواكبة البحوث بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه التكنولوجيات املحمولة من أخطار عىل الصحة.  
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استخدام التكنولوجيا املحمولة لتحسني االتصال وإدارة التعليم

املدارس  بني  التواصل  وتحسني  التعليم،  شؤون  تسيري  نجاعة  زيادة  مجال  يف  منجزات  ِسجلُّ  املحمولة  للتكنولوجيا 
واملعلمني والتالميذ واآلباء. فبتبسيط مهام مثل تسجيل الحضور وتقييم النتائج، تتيح التكنولوجيات املحمولة للمربّني 
ن تدبُّر التعليم، وال سيما يف  ل جمع البيانات وتحسِّ مزيداً من الوقت للرتكيز عىل التعليم. كما إن األجهزة املحمولة تسهِّ

ر يف إطارها االنتفاع بشبكة اإلنرتنت عرب الخطوط الثابتة. نظم التعليم التي ال يتوفَّ

بالسياسات: يتعلق  فيما  التوصيات 

النهوض بأوجه استخدام التكنولوجيات املحمولة «املعزِّزة للنظم».  

تشجيع املدارس واملربّني الفرادى عىل التواصل مع التالميذ واآلباء بواسطة األجهزة املحمولة.  

توسيع نطاق تدبر التعليم ونظم املعلومات وزيادة فعاليتهما باألخذ فيهما بدعم التكنولوجيات املحمولة.  

النظر يف السبل التي يمكن بها للتكنولوجيات املحمولة أن تنهض بجمع املعلومات املتعلقة بالتعليم يف أعقاب النزاعات أو الكوارث.  
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املبادئ التوجيهية لسياسات13.
التعّلم باألجهزة املحمولة

شحذ الوعي بالتعّلم باألجهزة املحمولة عن طريق الرتويج والريادة والتحاور

ـِّل املواقف االجتماعية السلبية إزاء اإلمكانات التي تتيحها التكنولوجيا املحمولة يف مجال التعليم الحاجز املبارش  تمث
الناس  إن  عموما  القول  فيمكن  النطاق.  واسع  اعتماداً  املحمولة  باألجهزة  التعّلم  اعتماد  انتشار  يعرتض  الذي  األول 
ينزعون إىل النظر إىل األجهزة املحمولة (وال سيما الهواتف النقالة) باعتبارها منافذ إىل التسلية ال إىل التعّلم، ما يفيض 
كان  املايض  ويف  املدرسية.  السياقات  يف  وانقطاع  رشود  مبعث  باعتبارها  منتظمة  بصورة  التكنولوجيا  هذه  إهمال  إىل 
يُنظر إىل صغر حجم شاشات األجهزة املحمولة وعرس طرائق إدخال البيانات عليها باعتبارهما من العيوب التي تحول 
دون استخدامها يف التعليم. ولنئ كانت هذه اآلراء تتغري - تغرياً يعزى إىل حد بعيد إىل التقدم التكنولوجي املدهش وقدوم 
لواضعي السياسات اتخاذ تدابري لتثقيف الجمهور بشأن منافع  حواسيب لوحية ذات شاشات أوسع - فيمكن أيضاً 

التعّلم باألجهزة املحمولة.

بالسياسات: يتعلق  فيما  التوصيات 

ن التعليم والتعّلم واإلدارة، ووضع نماذج لهذه السبل. إبراز السبل التي يمكن بها للتكنولوجيا املحمولة أن تحسِّ  

تشاطر نتائج البحوث وعمليات تقييم برامج التعّلم باألجهزة املحمولة.  

تشجيع التحاور بشأن التعّلم باألجهزة املحمولة بني أصحاب املصلحة الرئيسيني - بمن فيهم مديرو املدارس، واملعلمون، والدارسون، واآلباء، والزعماء   
املحليون، واملنظمات العاملة يف املجتمعات املحلية.

تقديم رؤية متماسكة لكيفية إسهام التكنولوجيا، بما فيها التكنولوجيات املحمولة، يف تعزيز العمل لتحقيق األهداف املنشودة من التعّلم.  
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الخالصة

إن عدد األجهزة املحمولة املرتبطة بالشبكات ذات الصلة، التي يتمثل معظمها يف هواتف نقالة، سيفوق هذه 
السنة عدد سكان العالم ألول مرة يف التاريخ. والحال أن هذه التكنولوجيات، عىل الرغم من شيوعها وأنواع 

التعّلم الفريدة التي تنهض بها، غالباً ما تُحظر أو تُهمل يف نظم التعليم النظامي.

خت  ـِّل ذلك فرصة ضائعة. فاإلمكانات التي تتيحها األجهزة املحمولة يف مجال التعّلم مدهشة، وقد ترسَّ ويمث
جيداً يف كثري من الحاالت. وهي إن لم تكن بلسماً شافياً يف جميع الحاالت فيمكن بها التصدي عىل نحو مجٍد 

لعدد من التحديات امللّحة يف مجال التعليم بأساليب جديدة وناجعة من حيث التكاليف.

وليست األجهزة املحمولة تقليعة عابرة يف عاملنا الذي يتزايد اعتماده عىل الرتابط الشبكي واالنتفاع باملعلومات. 
ح أن يتسع نطاق فائدتها بصفتها  فباستمرار تنامي التكنولوجيات املحمولة من حيث قوتها ووظائفها، يرجَّ
أدوات تعليمية، وأن يقرتن هذا االتساع بتعاظم أهميتها املركزية فيما يخص التعليم النظامي والتعليم غري 
السياسيات  واضعي  من  يستحق  املحمولة  باألجهزة  التعّلم  أن  اليونسكو  تعتقد  األسباب  ولهذه  النظامي. 

اعتباراً متمعناً.
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املوارد اإلضافية

لقد جمعت اليونسكو قائمة من املوارد التكميلية لتشاطر املعلومات املتعلقة بالتعّلم باألجهزة املحمولة وتيسري 
وضع سياسات يتم بها زيادة املزايا التعليمية للتكنولوجيات املحمولة إىل أقىص حد. وللحصول عىل مزيد من 

املعلومات يف هذا الصدد يرجى زيارة موقع اليونسكو عىل العنوان :
http://www.unesco.org/education/mlearning-resources/
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للمرة األوىل يف التاريخ، أصبح عدد الهواتف املحمولة واللوحات الرقمية يفوق 
عدد سكان العالم. 

وتتيح هذه األجهزة بفوائدها الكثرية وسهولة استعمالها وأسعارها املعقولة زيادة الفرص التعليمية 
املتوافرة للدارسني يف سياقات مختلفة، بما يف ذلك املناطق التي ال يتوافر فيها سوى القليل من املوارد 

التعليمية التقليدية. ولكن ما هي السبل املثىل لالستفادة من هذه األجهزة؟ 

وكيف يمكن تسخري تكنولوجيات األجهزة املحمولة لدعم أنشطة التدريس 
والتعّلم؟

مبارشة عىل  إجابات  املحمولة»  باألجهزة  سياسات التعّلم  بشأن  التوجيهية  اليونسكو  تقدم «مبادئ 
السياسات  لراسمي  مفصلة  طريق  وخارطة  املسوغات  من  مجموعة  توفر  فهي  السؤالني.  هذين 
بعد يوم إىل  وغريهم من املسؤولني الساعني إىل تحويل األجهزة املحمولة التي يزداد انتشارها يوماً 

أدوات تعليمية.

وترتكز هذه املبادئ التوجيهية األوىل من نوعها عىل الوثائق األربع عرشة التي أعدتها اليونسكو عن 
تقدمها  التي  الفريدة  الفوائد  تِربز  وهي  البحوث،  من  تقريباً  سنتني  وعىل  املحمولة  باألجهزة  التعّلم 
إعداد  فيها  يتسنى  مؤاتية  بيئات  لبناء  اسرتاتيجيات  وتقرتح  التعليم،  مجال  يف  املحمولة  األجهزة 

سياسات تكرس هذه الفوائد وتعززها.

هذه  اقرتنت  وإذا  الناس.  حياة  يف  جذرياً  تغيرياً  املحمولة  األجهزة  تكنولوجيات  أحدثت  ولقد 
تحدث  أن  أيضاً  بإمكانها  فسيكون  التعليمية،  السياسات  مجال  يف  سليمة  بقرارات  التكنولوجيات 

تغيرياً إيجابياً يف مجال التعليم.
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