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ملخص: 
وزمان(  مكان  �أي  يف  )�لتعلم  مفهوم  يف  �لورقة  هذه  تبحث 
بهدف  و�ضع  منوذج  وهي  �لبيئية  �لبنائية  �لنظرية  تر�ه  ما  وفق 
و�لتي   ،)Palalas, 2012( بال�ضياق  �ملرتبطة  �لتعلم  عمليات  تف�ضري 
)MALL( -مو�ضوع  �لهاتف �ملحمول  �للغات مب�ضاعدة  تعلم  متاثل 
�للغات  لتعلم  �لنظري  بالإطار  �لورقة  �ضتبد�أ  لذ�  �لورقة-.  هذه 
يف  �لبيئية  �لبنائية  ملفهوم  وعر�ض  �ملحمول  �لهاتف  مب�ضاعدة 
 ، ومعيقاته  بالهاتف  �لتعلم  مرونة  مفهوم  نقا�ض  ذلك  يلي  �لتعلم، 
وتقرتح �لورقة �أي�ضا ت�ضنيفا ملهمات تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف 
يف  توؤثر  �لتي  �لرئي�ضة  �ملتغري�ت  حتديد  منه  ير�د  �لذي  �ملحمول 
عملية �لتعلم كعو�مل �لزمان و�ملكان ، وتبني �أي�ضا مدى �أهميتها يف 
عملية ت�ضميم �لتعلم مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول وتطبيقاته.  وتنتهي 
�للغات مب�ضاعدة  تعلم  ل�ضالح  لأن�ضطة توظف  �أمثلة  بعر�ض  �لورقة 
�لهاتف �ملحمول و�لتي تعطي مثال حيا خليار�ت توظيف عن�رصي 
�إر�ضاد�ت عملية تخت�ض  �لورقة  ، وتقدم  �لتعلم  �لزمان و�ملكان يف 
�لهاتف  مب�ضاعدة  �للغات  تعلم  تطوير  يف  ت�ضهم  تطبيقات  بت�ضميم 

�ملحمول. 
�للغات مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول،  املفتاحية: تعلم  الكلمات 

MALL، �لبنائية �لبيئية ، �لتعلم �لنقال. 

The Ecological Perspective on the (Anytime Any-
place) of Mobile-Assisted Language Learning

Abstract:

This article takes a closer look at the notion of 
(anywhere anytime) learning as viewed through the 
lens of Ecological Constructivism, the paradigm put 
forth to explain context embedded processes of learning 
(Palalas 2012), and instantiated here by mobile-
assisted language learning (MALL). Starting with the 
theoretical framework of MALL and presentation of 
Ecological Constructivism, the discussion delves into 
the concept of the flexibility of m-learning and its 
constraints. A MALL Task Typology is proposed to 
outline the basic variants of the time place- grouping 
interdependencies and highlight their significance 
in m-learning design and practice. MALL tasks and 
activities that exemplify the time-place-grouping 
options are offered along with practical guidelines 
pertaining to the design of MALL applications.

Key words: mobile-assisted language learning, 
MALL, ecological constructivism, m-learning.

مقدمة 
يرجع ��ضتخد�م مفهوم تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول 
�للغات  �أجريت حول تعلم  �إىل عقود م�ضت متيزت ببحوث   )MALL(

مب�ضاعدة �حلا�ضوب )CALL(،  جمعت ما بني �لنظرية و�لتطبيق يف 
هذ� �حلقل �لرتبوي �لهام. وقد ��ضتخدم مفهوم تعلم �للغات مب�ضاعدة 
�لتي  �لدر��ضات  تلك  �إىل  لي�ضري  �لرتبوي  �لأدب  MALL يف  �حلا�ضوب 
جت�ضد توظيف �أجهزة �لهاتف �ملحمولة يدويا يف تعلم �للغات. ويف 
Mo� هو  م�ضابها  مفهوما   )Palalas 2012 ��ضتخدمت  �ل�ضياق  )��ت 
(bile�Enabled Language Learning MELL(،، ويعني تعلم �للغات 

�ملدعم بالهاتف �ملحمول ليربز دور تقنية �لهاتف �ملحمول كممكن 
ود�عم قوي لعملية �لتعلم، ولي�ض جمرد �لرتكيز على �لتعلم مب�ضاعدة 

�لهاتف �ملحمول. 
�ملحمول  �لهاتف  مب�ضاعدة  �للغات  لتعلم  �أهمية  يعطي  ومما 
)MALL( �أنه ي�ضتثمر يف �أدو�ت و�إمكانيات �لهاتف �ملحمول بطريقة 
مميزة ت�ضهم يف مرونة، وحت�ضني �لتعلم و�لتعليم على حد �ضو�ء. وتذكر 
)Palalas 2013( �أن من فو�ئد �لهاتف �ملحمول قدرته على تو�ضيع 
�لتعلم لي�ضمل ف�ضاء�ت �أكرث رحابة ، �إ�ضافة �إىل توفري �إمكانية �لتعلم 
دون �لتقيد باملكان �أو �لزمان. وقد ��ضتعر�ض �لأدب �لرتبوي مز�يا 
�لهاتف  �لتعلم بو��ضطة  �لتي يوفرها  �أي مكان وزمان(  مفهوم )يف 
 (Parsons , 2014). ملحمول ، وركز بع�ضها على هذه �ملز�يا �لهامة�
من هنا �ضرتكز هذه �لورقة على نقا�ض مفهوم )�لتعلم يف �أي 
مكان وزمان( من خالل وجهة نظر �لبنائية �لبيئية،  وهي منوذج 
و�ضع لتف�ضري عمليات �لتعلم �ملرتبطة بال�ضياق ل �ضيما تعلم �للغات 
بالإطار  مبتدئة   )Palalas, 2012( �ملحيطة  بالبيئة  يتاأثر  �لذي 
�لنظري لتعلم �للغات مب�ضاعة �لهاتف �ملحمول )MALL(، و�لبنائية 
تتعلق  عملية  �إر�ضاد�ت  �قرت�ح  �إىل  �لورقة  تنتقل  ثم  ومن  �لبيئية، 

بت�ضميم �لتطبيقات لتعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول.

1. اإلطار النظري 

اهلاتف  مبساعدة  اللغات  تعلم  منط  وفق  التعلم  نظرية   .1.1
)MALL( احملمول

يعمل منط تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول على دمج 
مب�ضاعدة  �لتعلم  ومناذج   ،)SLA( �لثانية  �للغة  �كت�ضاب  مبادئ 
وفيما  بعد.   عن  �لتعلم  منط  و�إمكانات  مز�يا  وبع�ض  �لتكنولوجيا 
مب�ضاعدة  �للغات  تعلم  منط  يتبناها  �لتي  �لتعلم  بنظريات  يخت�ض 
مب�ضاعدة  نف�ضه  �للغات  تعلم  م�ضار  تتبع  فهي  �ملحمول،   �لهاتف 
�لتعلم  تطبيقات  معظم  تكون  �أن  �لتوجه  مع   ،)CALL( �حلا�ضوب 
 .)Burston ,2014( معتمدة على �لت�ضميم �لذي يتبع �ملدر�ضة �ل�ضلوكية
�أنه كلما تطور �لبحث يف جمال تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف  غري 
�ملحمول من جهة �أوىل، و�إمكانيات تقنية �لهاتف �ملحمول من جهة 
تو��ضلية وتكاملية تعمل على  بروز ت�ضاميم ومناذج  نلحظ  ثانية، 
�لتكنولوجيا  و��ضتخد�م  �لأربعة  �للغوية  �ملهار�ت  بني  دمج  �إحد�ث 
.)Warschauer, Healey 1998(.حقيقية �جتماعية  �ضياقات  يف 
وجند كثري� من �حللول �ملعتمدة على تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف 
�لذي ير�فق م�ضتخدمه  �لهاتف �ملحمول  �ملحمول ت�ضتثمر يف ميزة 
يف حله وترحاله ، مما ميكن �ملتعلم من ��ضتخد�م �للغة خارج غرفة 
ذ�ت معان يف  تفاعالت هادفة  تر�ضيخ  وبالتايل   ، �لدر��ضي  �ل�ضف 
ب�ضكل  �لآخرين  �لتخاطب مع  �إمكانيات  للمتعلم  تتيح  بيئة حقيقية 
حقيقي و�أ�ضيل ،وهنا يندمج �ملتعلمون يف مهمات لغوية جتريبية 
تك�ضبهم �خلربة �للغوية )Felix ,2002( ومبا �أن تعلم �للغات مب�ضاعدة 
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�لهاتف �ملحمول قد تبنى وجهة نظر �لنظرية �لبنائية ، فقد �أدى هذ� 
�إىل وجود تطبيقات تركز على توظيف تقنيات �لهاتف �ملحمول وفق 
�لتعلم �لتفاعلي �ملعتمد على �لطالب، اإ�ضافة اإىل بروز التعلم الفردي 

با�ضتخدام الهاتف املحمول والأن�ضطة التفاعلية ومنها:
�ملمار�ضة �لتو��ضلية �ضمن مو�قف حقيقية،  �
�ملحاكاة ولعب �لأدو�ر �
�لألعاب �للغوية �
�ل�ضتك�ضاف �للغوي �
�لتو��ضل �ملتز�من وغري �ملتز�من �
نتاجات �لطالب �أنف�ضهم �
مهمات تعتمد على �لو�ضائط �لتفاعلية �
حل �مل�ضكالت مبا فيها توليد �ملعنى و�لتد�ول و�لتعامالت  �
�للغوية.

و�لرتكيز  �لبنائية  �لفل�ضفة  على  �لعتماد  نتائج  من  وكان 
�لجتماعي-�لثقايف يف  �لنموذج  ��ضتمر  �أن  �لتعاوين  �خلطاب  على 
�لرتكيز على �لتعلم �ملتمركز حول �لطالب، و�ملحتوى �لأ�ضيل، ودور 
�أهمية  تعطي  �لتي  و�لأ�ضاليب  �لطرق  على  و�لرتكيز  للمتعلم  فعال 
 ..)Ariza, Hancock 2003; Kern et al. 2004( و�لأهد�ف  للمهام 
ومن �ملعلوم �أن �لنموذج �لجتماعي-�لثقايف �لذي �نبثق من نظرية 
دعت  و�لتي  �لجتماعية  �لبنائية  للفل�ضفة   )Vygotsky( فيجوت�ضكي 
�لأهد�ف،  �ملوجه نحو  و�لتعلم  و�لو�ضاطة  �لتدخل  �إىل دمج عنا�رص 
وكذلك �لو�ضول لنقطة  )ZPD( وتعني �لفرق بني ما ي�ضتطيع �لطالب 
�لقيام به دون م�ضاعدة �أحد وما ي�ضتطيع �لقيام به يف ظل م�ضاعدة 
خارجية(، �إ�ضافة �إىل �لرتكيز على �ملعنى باعتباره و�ضاطة ثقافية 
و�جتماعية،  وبالتايل �لرتكيز على �أهمية �لتفاعل �لجتماعي للتعلم 
�لجتماعية  �لبيئة  �لعتبار  يف  ناأخذ  �أن  مبعنى  للغات،  �لناجح 
�حلديث  مهارة  �أن  �لثقافية  �لجتماعية  �لنظرية  وترى  للمتعلم.  
للتفكري  �لد�خلية  �لإدر�كية  و�لعملية  �لأفر�د  �جتماعي بني  كتفاعل 
، مرت�بطتان ومت�ضلتان ب�ضكل كبري �ضمن وحدة ديالكتيكية جدلية، 
وذلك حني يعرب �لكالم �لعلني �ملنطوق عما يفكر به �ل�ضخ�ض د�خليا 
)Lantolf 2000: 6(.  كما �أن تكر�ر �لتفاعل مع نف�ض �لأ�ضخا�ض يف 
ذ�ت �ل�ضياق يعد �أمر� �رصوريا حلدوث �لتعلم.  ويف مثل هذ� �لتفاعل 
ثقافية  كنتاجات  و�لتكنولوجيا  �للغة  �إىل  �لنظر  ميكن  �لجتماعي 
ت�ضهم يف �إيجاد عالقات تر�بطية بني �لنا�ض و�لعامل �ملحيط.  و�للغة 
باعتبارها و�ضيلة للتو��ضل و�لو�ضاطة تندمج يف �ل�ضياق �لجتماعي 
 Wertsch( و�ملوؤ�ض�ضاتية  و�لتاريخية  �لثقافية  باأبعاده  �لثقايف 

.)1991

وتدخل �للغة يف عملية �لتن�ضئة �لجتماعية �لتي تت�ضمن على 
�أنو�ع  ل�ضتخد�م  �ل�ضليمة  بالقو�عد  �لإملام  �حل�رص  ل  �ملثال  �ضبيل 
 Wertsch( حمدد  وثقايف  �جتماعي  �ضياق  يف  �لكالم  من  حمددة 
1991:130, (. وعليه يتولد �ملعنى �ملر�د من ور�ء �للغة ويتغري تبعا 

�لأفر�د  �لتي ي�ضبح فيها  �لثقافية  للمو�قف و�ل�ضياقات �لجتماعية 
قادرين على توليد معان تعاونية �ضمن جمموعة من �لأفر�د تربطها 
و�لأدو�ت  و�لعتقاد�ت  و�لقيم  كاللغة  م�ضرتكة  وقو��ضم  ممار�ضات 

)Spikol , 2009: 125( .وغريها

وهنا توؤثر �لأد�ة �لتي ت�ضتخدم لإحد�ث �لتفاعالت �لجتماعية،  
وتوليد �ملعنى يف �لطريقة �لتي يتو��ضل فيها �ملتعلمون فيما بينهم 
�لتعليم  ت�ضميم  مرحلة  عند  �لعتبار  بعني  توؤخذ  �أن  ينبغي  لذ�   ،
تنظر  �لجتماعية  �لبنائية  نظرية  �أن  ذلك جند  و�لتعلم. عالوة على 
لين�ضئو�  ويتفاعلون  بينهم  فيما  )يتو��ضلون  ب�رص  �أنهم  على  للنا�ض 
فيها(  ينخرطون  �لتي  �لأن�ضطة  خالل  من  و�أنف�ضهم  حميطهم 
�ملتمحور  �لن�ضط  �لتعلم  �أمناط  )Wertsch 1991: 8(.. من هنا تربز 
حول م�ضاكل �أ�ضيلة تتم يف �ضياقات حياتية حقيقية تعزز �لعملية 
�لإدر�كية للمتعلم.  وتنظر �لنظرية �لجتماعية �لثقافية �إىل �لعمليات 
�لإدر�كية و�للغة و�لتكنولوجيا كمكونات �رصورية د�عمة للتو��ضل 
�لبنائية  للنظرية  توؤ�ض�ض  �أي�ضا  وهي  �لعنا�رص،  هذه  بني  و�لرت�بط 
�ل�ضياقات  لدور  �كرب  تركيز�  تعطي  �لتي   )Palalas ,2012( �لبيئية 

�لتعلمية و�أ�ضكال �لتفاعل مع تلك �ل�ضياقات و�ملو�قف.  

2.1.البنائية البيئية واإلمكانات املتصلة بالسياق 
�ملبادئ  بني  �لدمج  على  �لبيئية  �لبنائية  �لنظرية  تقوم 
 – �لجتماعية  و�لنظرية  �لجتماعية  �لبنائية  للنظرية  �ملتعددة 
�لثقافية و�للغويات �لبيئية بهدف تقدمي روؤية �أكرث �ضمولية وو�ضوحا 
وتركز    .)Hoven, Palalas 2011( بال�ضياق  �ملرتبط  �لنقال  للتعلم 
هذه �لنظرية على �لتعلم �لن�ضط �ضمن �ضياقات حياتية حقيقية تعطي 
دور� لأجهزة �لهاتف �ملحمول يف �ملمار�ضات �لتو��ضلية �لتفاعلية 
�إمكانات  للمتعلمني  توفر  و�لتي  �ل�ضياقات  هذه  مثل  يف  تتم  �لتي 
�لنظرية  لهذه  �لتكاملية  �خلا�ضية  وهذه  �لفعال.   للتو��ضل  وفر�ضا 
 )1998), Harris يطرحها  كما  �لتكاملية  �للغويات  حقل  على  تبنى 
�إن�ضاين يعتمد يف تكوينه على �ل�ضياق،  �لتي تنظر �إىل �للغة كن�ضاط 
لغوية على  لغوية وغري  �أن�ضطة  تتد�خل مع  �ألفاظ  �ضكل  وين�ضاأ على 
حد �ضو�ء ، تتم يف �ضياق حمدد ويف حلظة حمددة �أي�ضا. لذلك تركز 
�أدو�ر �ملتعلمني  �لتفاعل و�لتد�خل بني  �أهمية  �لبيئية على  �لبنائية 
و�لأقر�ن و�ملي�رصين �لذين يي�رصون للمتعلم تعلم �للغة،  كاملعلمني 
و�ملر�ضدين وغريهم من م�ضتخدمي �للغة ، ودور �للغة نف�ضها و�لأدو�ت 
�لذي  �للغوي  �لن�ضاط  به  يتم  �لذي  و�ل�ضياق  �مل�ضتخدمة،  و�مل�ضادر 
�لبيئية  �لبنائية  تقدم  وهنا  جمتمعة.  �لعنا�رص  هذه  فيه  تتفاعل 
نظرة �أكرث �ضمولية وو�قعية لالأنظمة �للغوية وكذلك �إجر�ء�ت �لتعلم 
�للغوي وخطو�ته و�أنظمة �لتفاعل �لتي تتم بني متحدثني خمتلفني 
للغة �ملق�ضودة ، �إ�ضافة �إىل �لطريقة �لبحثية ل�ضتك�ضاف �لتبادلت 
 Hoven( لثنائية د�خل هذه �لأنظمة �لتفاعلية �لنا�ضئة كما يطرحها�
وعالقات  تفاعالت  نتيجة  هنا  �للغة  وتن�ضاأ   .)Palalas 2011:5

وظروف  حمدد  �ضياق  يف  تتم  ومو�قف  و�ضلطة  و�أفعال  �أفكار  بني 
تن�ضاأ  ديناميكية  عملية  بكونها  تتميز  �للغة  �أن  يعني  مما  حمددة، 
�أنظمة رمزية برتتيب  �إىل ��ضتخد�م  وتتطور )حني ي�ضعى �ملتعلمون 
 ).Lafford 2009: 675( )معني لتكوين معان مع متحدثني خمتلفني
ي�ضعى   ، ومتطلباته  �لتو��ضل  حتديات  ملو�جهة  منهم  حماولة  ويف 
�ملتعلمون �إىل توليد �ملعنى و�إنتاج لغة �أ�ضيلة تالئم �لغر�ض من هذ� 
�لتو��ضل.  وقد ياأتي �لتو��ضل و�لت�ضال على �ضكل ��ضتجابات لفظية 
�أو غري لفظية على هيئة �إ�ضار�ت �أو �إمياء�ت �أو �أفعال �أو خالفه.  وقد 
�أو رمبا  �أو عر�ضية،   يقوم �ملتعلمون باإنتاج لغة بطريقة مق�ضودة 
�لتو��ضلية  قدر�تهم  من  �أكرب  �لتحدي  يكون  حني  بال�ضمت  يلوذون 
�ملوقف  على  و�عتماد�  به.   ي�ضعرون  عما  �لتعبري  عن  �للغة  وتعجز 
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�ملحدد �لذي يتم به �لت�ضال و�لتو��ضل و�ملخزون �للغوي للمتعلم ، 
يلجاأ �ملتعلمون �أحيانا �إىل �ل�ضتعانة بال�ضياق ودلئله مثل �لإ�ضار�ت 
و�حلركات و�لأ�ضو�ت و�لتلميحات و�لتعزيز و�لت�ضجيع. وهنا ي�ضتفيد 
�ملتعلم من �لبيئة �ملحيطة �لتي يتم فيها �لتفاعل و�لتو��ضل �إ�ضافة 
عنه،  �لتعبري  �ملر�د  و�ل�ضياق  �ملوقف  يف  �ملتوفرة  �ملعلومات  �إىل 
ذ�ت  �لبيئة  خ�ضائ�ض  وهي  �ل�ضياقية  بالإمكانات  يدعى  و�لذي 
 Van Lier( حوله  ما  ��ضتيعاب  على  �لقادر  �لن�ضط  بالفرد  �لعالقة 
�لذي يعي�ض  �لبيئي  (. وهذه �خل�ضائ�ض هي عنا�رص �ملحيط   2000

بحاجاته  وترتبط  �لفرد  �إدر�ك  ت�ضهم يف  �أنها  �ضك  ل  �لتي  �لفرد  به 
�لتي  �لإمكانات  هذه  من  �ملتعلم  ي�ضتفيد  وحتى  ون�ضاطه.  و�أهد�فه 
�ضو�ء.  و�لفعل على حد  للفهم  �لبيئة �ملحيطة، فهو بحاجة  تو�فرها 
و�إذ� كان �ملتعلم ن�ضطا منغم�ضا يف �ل�ضياق، ل �ضك �ضيكون قادر� على 
��ضتيعاب �لإمكانات �للغوية وتوظيفها لإنتاج �لفعل �للغوي مبعنى 
�إنتاج �للغة )�مل�ضدر �ل�ضابق ، �ض 252 (.  ويف هذ� �ل�ضياق جند �أن 
�مل�ضادر �لتي يت�ضكل منها �ملعنى قد تكون م�ضادر مرئية �أو �ضمعية 
من  �إليها  و�لإ�ضارة  مالحظتها  للمتعلم  ،ميكن  لفظية  غري  �أو  لفظية 

خالل �خلرب�ء با�ضتخد�م تقنيات �لهاتف �ملحمول.
 ويذكر )Gibson,1986( �أن �لإمكانات �ل�ضياقية تكون م�ضترتة 
�لفرد  من  و�لفهم  لال�ضتيعاب  قابلة  �أي�ضا  �ملحيطة وهي  �لبيئة  يف 
هذه  �إدر�ك  على  �لفرد  قدرة  من  �لرغم  وعلى   ،)Norman ,1988(
�ل�ضتفادة  على  ذ�ته  �لفرد  قدرة  على  يعتمد  ذلك  فاإن   ، �لإمكانات 
مكتوب  تعريف  و�ضع  �أن  جند  �حل�رص  ل  �ملثال  �ضبيل  وعلى  منها. 
بالالتينية مثال �أ�ضفل ج�ضم �أو �ضيء ما، لن ي�ضاعد �ملتعلم �إن كان ل 
 Palalas 2012:( يعرف �لالتينية يف �ل�ضتدلل على �ملعنى �ملق�ضود
للفهم  م�ضاعيهم  يف  �ملتعلمون  �نخرط  كلما  لذلك  نتيجة    ..)149

و�لو�ضول للمعنى و�إنتاج �للغة جندهم يعتمدون على �لتفاعالت مع 
�لبيئية  و�لعنا�رص  �ملحيطة  للظروف  �إىل فهمهم  �إ�ضافة  �ملتحدثني 
يقدمها  �لتي  �لتلقائية  �لر�جعة  �لتغذية  هنا  وت�ضاعدهم   ، �ملحيطة 
�كت�ضاب  ي�ضهم يف  ، مما  �للغة  �إنتاج  �لفرد على  بيئة  متحدثون يف 
وممن  للمتعلم.  �للغوية  �لقدر�ت  وتقييم  بل  �ملق�ضودة  للغة  �ملتعلم 
ي�ضهمون يف تقدمي �لتغذية �لر�جعة للمتعلم �أقر�نه ومعلميه �ضو�ء مت 
تغذية  تقدمي  �إن  وغريه.  �ملحمول  �لهاتف  عرب  �أو  لوجه  وجها  ذلك 
�أمر�  ر�جعة تت�ضم باملرونة و�لديناميكية و�لتكيف مع �ملوقف يعد 
  .)Lafford 2009: 685( أ�ضا�ضيا للنموذج �لبيئي لتعلم �للغات بح�ضب�
بال�ضياق  �ملرتبط  �للغة  تعلم  فاإن   )2012 Palalas( تذكر  وح�ضبما 
مالحظة  على  وقدرته  للتو��ضل  �لفرد  بحاجات  م�رصوطا  يكون 
�لإمكانات وتطبيقها يف مقام �خلطاب ، وكذلك هو �لأمر فيما يتعلق 
تتوفر  �لتي  �لتعلم  دعائم  من  ذلك  وغري  للفرد،   �للغوي  باملخزون 
للفرد �ملتعلم ، حيث ت�ضهم جميعها يف حدوث �لتعلم �ملن�ضود.  وهنا 
ميكن لالأجهزة �ملحمولة �أن ت�ضاعد يف تعلم �للغة حني تر�ضد �ملتعلم 
وتثري �هتمامه وتوجهه نحو �لدعائم �ملتوفرة مبا فيها �لإمكانات 

�للغوية �ملتوفرة يف �لبيئة �ملحيطة.
ميكن توظيف الهواتف املحمولة فيما يلي: 

�خلرب�ت . 1 و��ضتثمار  و�لدعائم  �للغة  مل�ضادر  �لو�ضول 
�ل�ضابقة للمتعلم يف عملية �لتعلم. 

تقدمي �لإر�ضاد�ت و�لتعليمات من خالل �أن�ضطة �لتعلم . 2
�لتقاط �ملعلومات �ل�ضمعية �لب�رصية . 3

�لتعامل مع نتاجات تت�ضمن ن�ضو�ضا وفيديوهات ومو�د . 4
�ضمعية وب�رصية

ت�ضهيل عملية تزويد �لتغذية �لر�جعة. 5
�لت�ضال و�لتو��ضل بني �ملتعلمني. 6
�لتن�ضيق و�لتعاون و�مل�ضاركة . 7
�لتقييم و�لتقومي . 8
توظيف �لألعاب �لتعليمية �للغوية . 9

و�عتماد� على ما �ضبق يتمكن �ملتعلمون من توظيف �لأجهزة 
�ملحمولة يف دعم عمليات �لتو��ضل �لتي ت�ضمل ��ضتيعاب �ملدخالت، 
�للغة هنا من تفاعل  �للغة ككل، حيث تن�ضاأ  و�إنتاج  وتوليد �ملعاين 
ينتج عن  �لذي  �لهاتف �ملحمول  بو�ضاطة  و�لرمزي  �للغوي  �لن�ضاط 
�لتفاعل و�لتو��ضل مع �لآخرين،  ومع �لبيئة �ملحيطة بالفرد �ملتعلم، 
وي�ضاعد ذلك كله �ملتعلمني على فهم ما يدور حولهم من خالل زيادة 
مع  و�لتفاعل  �لهادفة  �لت�ضاركية  �أن�ضطتهم  ومتكني  �لذ�تي،  وعيهم 
�لآخرين، وفق منظومة �لت�ضالت �لديناميكية �ملرنة و�ل�ضل�ضة �لتي 
 Hoven, Palalas (أ�ضبحت متاحة بف�ضل تقنيات �لهاتف �ملحمول�

  .) 2011:14

�للغات  لتعلم  �لبيئي  �ملنظور  �أن  جند  �لقول  جممل  ويف 
مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول يربز �لتفاعل �لقائم على توظيف و�إعادة 
�إنتاج �ملعرفة بني �ملجموعات و�ضبكات �ملتعلمني، كما يربز �أهمية 
�ل�ضياق �حلقيقي و�لديناميكي حلياة �لفرد �لتي تقدم كل �لدعم �ملمكن 
�إ�ضافة �إىل �لإمكانات �للغوية.وجند هنا �أن دور �ل�ضياق �لتعلمي مبا 
يت�ضمنه من ظروف و�رصوط لزمة حلدوث �لتعلم. ي�ضاف �إىل ذلك 
�لإمكانات �ل�ضياقية وما تت�ضمنه من م�ضادر ومعلومات ذ�ت عالقة 
بال�ضياق ت�ضكل جميعها �لفكرة �لرئي�ضة للمنظور �لبيئي لتعلم �للغات 

مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول. 
�لتعلمية  للخربة  مكمال  هاما  عن�رص�  �ل�ضياق  ي�ضكل  هنا  من 
و�ملتعلمني  �خلبري  بني  �لتفاعالت  �ضبكة  �ضلب  يف  يدخل  لكونه 
و�ملحتوى �لتعليمي وتقنيات �لهاتف �ملحمول و�أدو�ته وكذلك �للغة 
�أن ترتكز �لأن�ضطة �ملتعلقة  �ملق�ضود تعلمها.  ومن �مل�ضتح�ضن هنا 
�لديناميكية  �لبيئة  على  �ملحمول  �لهاتف  مب�ضاعدة  �للغات  بتعلم 
�حلقيقية للفرد �ملتعلم ، لت�ضكل حتديا لغويا للمتعلمني يحفزهم على 
تعلم �للغة، ولتزيد هذه �لأن�ضطة من فر�ض �لإمكانات �للغوية �لتي 
يفيد  بذ�ته  بحد  وهو  �لفرد،  يعي�ضه  �لذي  �حلياتي  �ملوقف  يوفرها 
متعلمي �للغة �لذين ينغم�ضون يف �لبيئة �لطبيعية للغة �لتي يودون 
�لتعر�ض  فر�ضة  �ملحمول  �لهاتف  بو�ضاطة  �لتعلم  ويتيح  تعلمها. 
لأمثلة خمتلفة للغة �لأ�ضيلة ومو�جهة حتديات تو��ضلية يف مو�قف 
مبو�قف  �ملتعلقة  �للغوية  �ملمار�ضة  �أي�ضا  ي�ضهل  و  حمددة،  حياتية 
ويف  للمتعلم.  �لر�جعة  و�لتغذية  �لدعم  تقدم  �لتي  �حلقيقية  �حلياة 
هذ� �ل�ضياق ميكن تعزيز �ملهمات �لتو��ضلية �لتي حتدث يف �حلياة 
�ليومية من خالل �مل�ضادر �ملتو�فرة يف �لبيئة �ملحيطة،  و�لتفاعل 
�أجهزة  يف  �ملوجودة  �لقو�مي�ض  مثل  �ملتاحة  �مل�ضادر  تلك  مع 
�ملندجمة  و�ملعلومات  �ملنطوقة  و�لعبار�ت   ، �ملحمولة  �لهو�تف 
وهنا  �ملهمات.  و�إجناز  �لفهم  على  �ملتعلم  ت�ضاعد  �لتي  �ل�ضياق  يف 
ميكن �إدر�ك �لتعلم �ملوقفي ح�ضب )Seely Brown et al. ,1989 (من 
خالل �أن�ضطة مرتبطة بال�ضياق )�ملكان ( و�أن�ضطة حرة غري مرتبطة 
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بال�ضياق ، تكون متوفرة ومندجمة يف موقف حياتي حقيقي يعزز 
تعلم �للغة كما يحدث يف �لبيئة �لثقافية �لجتماعية ملتحدثي هذه 
�للغة �لأ�ضليني. وهنا يكون لتقنيات �لهاتف �ملحمول دور هام يف 
�للغة وممار�ضتها خارج  �آفاق و�إمكانيات جديدة لتو�ضيع تعلم  فتح 
يف  �للغوية  �ملمار�ضة  تتعزز  حيث  �ل�ضف  لغرفة  �لتقليدي  �لإطار 
تفاعالت �جتماعية مهنية يف �حلياة �ليومية. وبالرغم من هذ� كله 
فان هناك بع�ض �لقيود يف مرونة �حلر�ك يف حمتوى �لتعلم بو��ضطة 

�لهاتف �ملحمول �ضيتم �لتعر�ض لها يف �جلزء �لتايل.

2. احلراك يوفر املرونة 
�لتعلم  يف  �ملرونة  (van den Brande, 1993: 2)�إىل  ينظر 
على �أنها تعني متكني �ملتعلم من �لتعلم متى �ضاء )مرونة �لتوقيت 
و�لتكر�ر و�ملدة(،وكيفما �ضاء)مرونة �ختيار �أمناط �لتعلم(،  وكذلك 
ي�ضتطيع  )حيث  يتعلمه  �أن  �ملتعلم  يريد  ما  �ختيار  يف  مرونة 
�ختيار  يف  �أخرى  ومرونة  لهم(  �لتعلم  يعنيه  ما  حتديد  �ملتعلمون 
ذلك ميكن و�ضف  �إىل  �لتعلم.�إ�ضافة  يف�ضلونه حلدوث  �لذي  �ملكان 
يرتبط  وبالتايل   ، ذ�ته  �ملتعلم  على  يرتكز  �أنه  على  �لتعلم  مرونة 
Sadler�Smith, Smith 2004, Wil� �ملتعلمني  وتف�ضيل  )ححاجات 
 ( �لتعلم ح�ضب مفهوم  �أن  �ل�ضتنتاج  �إىل  يقودنا  ( مما   lems 2005

يف �أي وقت و�أي مكان و�أية طريقة ( يت�ضم بتخفيف �لقيود �لتعليمية 
 .)Goodyear , 2007( و�للوج�ضتية

من  �لنقا�ض  من  جديد�  م�ضتوى  �ملرونة  مفهوم  دخل  لقد 
مب�ضاعدة  و�لتعلم  �لنقال  �لتعلم  يناق�ض  �لذي  �لرتبوي  �لأدب  خالل 
�لن�ضاط  لعالقة  �أهمية  �إيالء  �قرتح  من  ذلك  �ملحمول،وبرز  �لهاتف 
�أن تر�عي حاجات �ملتعلمني  �لتي يجب  و�لزمان  �لتعلمي باملكان 
وتف�ضيلهم.  كما وجند �أن �لتعلم �لنقال قادر على ��ضتثمار تقنيات 
معنى. ذ�ت  �ضياقات  �ضمن  �لتعلم  عملية  لي�ضع  �ملحمول  �لهاتف 
�ملحمول  �لهاتف  مب�ضاعدة  �للغات  تعلم  �أن  جند  ذلك  على  عالوة 
�لأجهزة  توفرها  �لتي  و�حلر�ك  �ملرونة  خ�ضائ�ض  على  يعتمد 
هاما  جانبا  �حلر�ك  ميثل  وهنا  �ل�ضحابية.  و�ل�ضبكات  �ملحمولة 
 Pachler et al.( يطرحه  ما  بح�ضب  �لنقال  �لتعلم  لتعريف  مركزيا 
مب�ضاعدة  �للغات  تعلم  �أي�ضا  لي�ضمل   )2010, Woodil, Udell 2015

مو�ضوع  يف  �لزمن  من  عقد  من  لأكرث  ونتيجة  �ملحمول.  �لهاتف 
�لبحث يف �لتعلم �لنقال تطور مفهوم �حلر�ك لي�ضمل

�حليز �ملكاين. 1
�لتكنولوجيا. 2
�لف�ضاء �ملفاهيمي. 3
�لف�ضاء �لجتماعي . 4
�ل�ضياق( . 5 يكون  حيث  �لزمن،  من  وقت  مد�ر  على  �لتعلم 

Kukulska�( م�ضطلحا �ضامال يغطي مظاهر متد�خلة ملفهوم �حلر�ك
Hulme et al. 2011:159(.. وهنا نوجز باأن منظور �لبنائية �لبيئية 

يركز ب�ضكل و��ضح على حر�ك �ملتعلم �ضمن هذه �لف�ضاء�ت �لرحبة 
�ملوقفية.  �للغوية  للممار�ضة  �لأف�ضل  �ل�ضياق  �ختيار  �إىل  �إ�ضافة 
تدخل  �أخرى  عنا�رص  هناك   )Palalas 2013) تطرحه  ما  وبح�ضب 
�لفيزيائية  �لعنا�رص  يف  يخت�ض  ما  منها  �لنقال  �لتعلم  نظام  يف 
�لتعلم(،  ومدة  )�لوقت  �لزمانية  و�لعنا�رص  و�ملوقع(،  )�ملكان 
و�لعنا�رص �لتفاعلية )�ل�ضخ�ضية ومع �لفرد وبني �لأفر�د(و�لعنا�رص 

�لتكنولوجية )�أدو�ت �لهاتف �ملحمول و�لتو�ضيل و�ل�ضبكات وطاقة 
�لتدري�ض  باأ�ضاليب  �ملتعلقة  و�لعنا�رص  و�لربجميات(،  �حلا�ضوب 
�ل�ضرت�تيجيات  فيها  مبا  �لتدري�ض  وطر�ئق  �لتعلم(،  )نظريات 
�أن هذه �ملظاهر جميعها  �لرغم من  �لإجر�ء�ت(. وعلى  و  و�لأن�ضطة 
توؤثر يف �حلر�ك �لذي يوؤثر يف مرونة �ملتعلم، كان �لرتكيز �لأكرب يف 
�لتي  �لنقال  للتعلم  �لزمانية و�ملكانية  �لأبعاد  �لرتبوي على  �لأدب 

�ضنفرد لها ما تبقى من هذه �لورقة.  
جو�نب  من  هاما  جانبا  و�لزمان  �ملكان  مرونة  �حتلت  لقد 
وتعليم  تعلم  عملية  يف  رئي�ضة  ميزة  يعد�ن  بحيث  �لنقال  �لتعلم 
�لأن�ضطة  ، بحيث ميكن تعديل  �لهو�تف �ملحمولة  �للغات با�ضتخد�م 
لأن�ضطة  ميكن  كما  �ملكتظة.  وجد�ولهم  �ملتعلمني  حاجات  لتالئم 
تنقل  �أثناء  يف  تكتمل  �أن  �ملحمول  �لهاتف  مب�ضاعدة  �للغات  تعلم 
�ملتعلم من خالل ��ضتخد�م وقائع حياتية و�أحد�ث ق�ضرية و فعالة،  
ميكن  تعليمية  وم�ضادر  �للغة،  لتعلم  متعددة  و�ضائط  توظيف  و 
ممار�ضة  ميكن  �أنه  كله  ذلك  من  و�لأهم  �حلاجة.   حني  ��ضتخد�مها 
�لتي  �حلقيقية  �لبيئة  ت�ضبه  بيئة  يف  �ملن�ضودة  �للغوية  �لكفايات 
�لتو��ضل  فيها  يتم  حقيقية  بيئة  يف  �أو  �للغة،   �كت�ضاب  فيها  يتم 
�لدعم  تقدم  �أدو�ت  دورها  �ملحمولة  �لأجهزة  تلعب  وهنا  �للغوي.  
�للغوي و�ملمار�ضة �ملطلوبة من خالل تقدمي مفرد�ت وم�ضطلحات 
ما.  موقف  يف  ��ضتخد�مها  ميكن  وتر�كيب  وقو�عد  لغوية،   وتعابري 
كما تقدم هذه �لأجهزة مناذج حقيقية لالألفاظ و�لعبار�ت �لتي ميكن 
�لتدرب عليها �إ�ضافة �إىل ميزة ت�ضجيل �لنطق وتكر�ر هذه �لعبار�ت 
و�لتدرب عليها، ناهيك عن قدرتها على توفري قناة وو�ضيلة ممكنة 
لطلب �مل�ضاعدة من ذوي �خلربة بطريقة فعالة.  وميكن �أي�ضا توظيف 
�لهو�تف �ملحمولة يف �لتفاعل �ملبني على �ملكان و�لزمان نف�ضه مع 
متحدثني �آخرين �أو تقدمي �لدعم فيما يخ�ض �لتفاعالت �لتي تتجاوز 
حدود �لزمان و�ملكان ول ترتبط به. ومع ذلك قد يتم �لرتكيز ب�ضكل 
�لنقال  بالتعلم  )�خلا�ض  وباأي مكان  وقت  »باأي  مفهوم  على  كبري 
�أن  كما يطرحه)Petit, Lacerda Santos 2014: 2(. ول نن�ضى هنا 
هناك حمدد�ت ملرونة �لتعلم �لفعال ، كما �أن تعريفات �لتعلم �لنقال 
�لتي تركز على طبيعة هذ� �لنمط من �لتعلم �ل�ضائع �لنت�ضار متيل �إىل 
جتاهل �لتعلم �لنقال �لذي يحدث )يف وقت حمدد ومكان حمدد(، �أي 

  .)Parsons ,2014: 219( لتعلم �ملوقفي �ملرتبط بال�ضياق�
من  بعدد  يتاأثر  �ل�ضياقي  �ملوقفي  �لتعلم  هذ�  مرونة  �إن 
�ملتغري�ت �لتي من مكوناتها �لرئي�ضة ما يلي: مكان �لتعلم وزمانه، 
 Palalas �و جمموعات(. وترى  �أزو�ج   ، �مل�ضاركني فيه )فرد  و�ضكل 
2013)( �أن �لتعلم مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول ميكن �أن يحدث �ضمن 

جدول زمني منظم،  �أو يكون بعيد� عن �عتبار�ت �لزمان وحمدد�ته 
ياأتي على �ضكل مهمة  �أو قد  �ل�ضفي،  �لن�ضاط  ، وقد يكون جزء� من 
مقيد  غري  حر  ب�ضكل  حمدد  غري  �أو  حمدد  زمن  وفق  تنفذ  تعليمية 
مبحدد�ت �لزمن،  وقد تتم هذه �ملهام وفق نظام عمل �ملجموعات. 
كما ميكن للتعلم �أن يتم على �ضكل حدث ق�ضري ن�ضبيا، �أو ن�ضاط طويل، 
�أو على �ضكل �ضل�ضلة من �لأحد�ث و�حللقات �لتعلمية، �أو قد مييل �إىل 
�ملزج بني تلك �لأ�ضكال.  من جهة ثانية قد يتوقف �لن�ضاط �لتعلمي 
لفرتة ما لي�ضتكمل بعدها �ضمن �ضياق تعليمي يف�ضي �إىل تعليم �أكرث 
جناعة وتاأثري� ، وقد ي�ضري ب�ضال�ضة طو�ل �ليوم دون توقف يذكر.  ويف 
�لوقت ذ�ته ميكن للمتعلمني وفق منط تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف 
ل  مرن  تعلم  بني  ويختارون  �ملادي،  �لف�ضاء  عرب  �لتنقل  �ملحمول 
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يف  �لنخر�ط  ميكنهم  كما  باملكان.  يرتبط  وتعلم  باملكان،  يرتبط 
�أن�ضطة لغوية حرة ل ترتبط مبكان مثل �ألعاب �ملفرد�ت على �لهو�تف 
�ملحمولة. وفيما بعد يتفاعل �ملتعلمون مع �ضياق مكاين غني باللغة 
كمثل جولة �ضياحية �فرت��ضية م�ضموعة يف متحف، ومهمات لغوية 
دعم  ميكن  كما  باملوقع.   خا�ضة  تر�كيب  يعززه  و�قعا  تت�ضمن 
�لتعلم يف �ملكان �ملنا�ضب ويف �لوقت �ملنا�ضب با�ضتخد�م �مل�ضادر 
و�ملوقع  بال�ضياق  �ملرتبطة  �لبيانات  فيها  مبا  للمعلومات  �لرقمية 
جنبا �إىل جنب مع م�ضادر تعليمية متوفرة على �ل�ضبكة �لعنكبوتية 
يربز هنا  قد  ذلك  �أن  من  �لرغم  وعلى   .)93 ، �ض  �ل�ضابق  )�مل�ضدر 
خطر وجمازفة ل حتمد عقباها حني ل توؤتي هذه �لأن�ضطة �ملرنة - 
�لتي ل يحدها �ملكان �أو �لزمان- �أكلها ول توؤدي �إىل خربة تعلمية 
هادفة فعالة ونتائج مرجوة. ولإحد�ث معرفة حقيقية هادفة ل بد 
بينها، ودجمها  فيما  �ملبعرثة  �لفردية  و�خلرب�ت  �لأن�ضطة  مزج  من 
�ملحمول  �لهاتف  مب�ضاعدة  �لتعلم  على  تعتمد  تعلمية  مهمات  مع 
�لتي تعمل �ضمن مكان حمدد،  ويف  �ل�ضياقية  �لإمكانات  مب�ضاعدة 

زمان حمدد وفق ما ن�ضميه �لتعلم �ملرتبط بال�ضياق. 
تفاعل  �لفردية مع  �لأن�ضطة  �لأمر متثل عملية مزج  و�قع  يف 
�ملجموعات �ملرن �لذي ل حتدده �عتبار�ت �لزمان و�ملكان ممار�ضة 
جيدة لتعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول، �إ�ضافة لكونها متثل 
حمددين  ومكان  زمان  يف  تتم  حقيقية  تعاونية  تو��ضلية  مهمات 
�ملحمولة  �لهو�تف  �أجهزة  قابلية  من  ولالإفادة    .)Palalas 2012(
�لأخذ  يجب   ، �لت�ضال  على  قدرتها  ومنها  �لتكنولوجية  وقدر�تها 
بعني �لعتبار ثمانية �أنو�ع من �ملهام �لتعلمية �لتي يتوقف عليها 
وت�ضتجيب  و�مل�ضادر،   �لتكنولوجيا  وتوفر  �لتعلمية  �لنو�جت  حتقيق 

حلاجات �لطلبة �أنف�ضهم كما هو مو�ضح يف جدول رقم )1(.

3. تصميم أنشطة لتعلم اللغات مبساعدة اهلاتف احملمول تعزز من 
دور السياق. 

�لتعلمية  �لأن�ضطة  وت�ضنيف  و�لزمان،   �ملكان  عنا�رص  �إن 
منها  كل  �إىل  �لنظر  ينبغي  ل  �إذ  منظم،   ب�ضكل  بينها  فيما  ترتبط 
�للغات  بتعلم  �ملتعلق  �لت�ضميم  يف  �لآخر  عن  منف�ضل  ب�ضكل 
مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول، كما ينبغي �أن يعمل �ملنهاج �لقائم على 
�ملرتبط  �لتعلم  دمج  على  �ملحمول  �لهاتف  مب�ضاعدة  �للغات  تعلم 
ترتبط  ل  �لتي  �ملحمول  بالهاتف  تتم  �لتي  �لأن�ضطة  مع  بال�ضياق 
�لزمان و�ملكان. وعلى نحو مماثل ينبغي دمج �ملهمات  بعن�رصي 
�لفردية مبهمات �أقل مرونة توظف �أ�ضلوب �لعمل �ضمن جمموعات. 
�لتكنولوجية  لالأجهزة  �لتقنية  �ملز�يا  �أن  نتذكر  �أن  �ملهم  من  وهنا 
على  و�ملحدد�ت  �لقيود  بع�ض  ت�ضع  لها  �لالزمة  �لتحتية  و�لبنية 
�ملرونة ملطلوبة، وبالتايل ل ميكن جتاهلها حني ت�ضميم  م�ضتوى 
تطبيقات تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول. ويف هذ� �ل�ضياق 
ميثل �جلدول �لتايل �لت�ضميم �خلا�ض مبهمات تعلم �للغات مب�ضاعدة 
لعو�مل  �لأ�ضا�ضية  و�لبد�ئل  �ملتغري�ت  يحدد  �لذي  �ملحمول  �لهاتف 
�لزمان و�ملكان كما تظهرها �لنظرية �لبنائية �لبيئية. وي�ضم �جلدول 
وقت ويف  �أي  )يف  ومفهوم  �ملرونة  مفهوم  توؤثر يف  متغري�ت  �ضتة 
�للغات مب�ضاعدة  �أن�ضطة ومهام تعلم  �لذي يدخل يف لب  �أي مكان( 

�لهاتف �ملحمول: 
حمدودية الزمان )TB(: يعد �لبعد �لزمني عامال رئي�ضا يف . 1

�ل�ضياق �لجتماعي �لثقايف للتعلم. وقد يكون حمدد� خارجيا يفر�ض 

على �لتعلم.فقد جند – على �ضبيل �ملثال -حدثا تعلميا مثل مقابلة 
خبري ل يحدها زمان معني وتتم باأي وقت.

مرونة الزمان )TF(: ميكن تعديل وقت �لتعلم وفق حاجات . 2
�ملتعلم،  �أو يعطى �ملتعلم فر�ضة �ختيار متى يتعلم بنف�ضه بحيث ل 
يعود �لتعلم حمدد� بزمن معني قد ل يكون مهما للمحتوى �لتعليمي، 

كمثل �ل�ضتماع �إىل ق�ضة �ضمعية �أو زيارة حديقة عامة.  
حمدودية املكان )PB(: يتم �لتعلم يف مكان حمدد يحتوي . 3

و�ل�ضياق  �ملوقف  يف  تتوفر  معلومات  مثل  �ضياقية  �إمكانات  على 
جميعها  تعمل  و�لتي  و�لأدو�ت  �ملتوفرة  �لتعليمية  �مل�ضادر  ويف 
�خليار  للمتعلم  يتاح  وهنا  برمتها.  �لتعلمية  �لعملية  حت�ضني  على 
�لذ�تي لتحديد ومالءمة �إمكانات �ل�ضياق لبناء �ملعنى ب�ضكل فردي 
�و ت�ضاركي مع �لآخرين، �أو ميكن للمتعلم توظيف �لهاتف �ملحمول 
على  �للغة.  وممار�ضة  �لتعلم  يف  وتطبيقاته  �إمكاناته  من  لالإفادة 
�ضبيل �ملثال تطبيق ياأتي على �ضكل مكتبة تعر�ض معلومات �ضمعية 
ومرئية تتيح للمتعلمني �لتدرب على مفرد�ت خا�ضة بالت�ضوق �أو على 
�ضكل موقع تاريخي يعر�ض معلومات �ضمعية ومكتوبة ومعرو�ضات 

تدلل على حقبات وع�ضور مرت على موقع تاريخي ما.
مرونة املكان )PF(: يتميز مكان �لتعلم باملرونة فال يتقيد . 4

�لتعلم مبكان ما دون غريه ، ول يتاأثر ب�ضياق حمدد، ول هو يتاأثر 
بتغري �ملكان، وهنا يكون مبقدور �ملتعلم �أن يتعلم يف �أي مكان ي�ضاء 
، على �ضبيل �ملثال ممار�ضة �أن�ضطة لغوية تعلمية با�ضتخد�م �لهاتف 
�ملحمول لدر��ضة تر�كيب لغوية على هيئة تطبيق ميكن حتميله على 

�جلهاز �خللوي.
اأزواج) GW(: بحيث يتاح للمتعلمني . 5 العمل/  جمموعات   

�لعمل �ضمن جمموعات تتكون من �ثنني �أو �أكرث قي �ضياق �أقل مرونة، 
وكلما ز�د عدد �ملتعلمني قلت �ملرونة حني تربز بع�ض �لقيود �لتي 
�لفردي،  �لتعلم  يف  �آخرين  �أنا�ض  و�نخر�ط  �لفردي،  �لعمل  من  حتد 
و�ملكان  �لزمان  مرونة  من  يحد  جمموعات  �ضمن  �لعمل  �أن  كما 
بدرجة �أقل ب�ضبب �حلاجة �إىل تن�ضيق حاجات �لأفر�د، وعملهم �ضمن 
ذلك  �لأمثلة على  �ملحيطة، ومن  �لظروف  تن�ضيق  �ملجموعة وكذلك 

تطبيقات �لق�ض�ض �لتعاونية و�لعاب �ملطاردة. 
ويتمكنون . 6 فر�دى،  �ملتعلمون  يعمل   )IW( الفردي  العمل 

من �جناز مهمات يف �أي مكان وزمان ي�ضاوؤون ،�ضمن �ضياق تعلمي 
مرن ل تقيده ول ترتبط �أن�ضطته بزمان �أو مكان حمدد ، على �ضبيل 
فيما  ويتبادلونها  �أحاديثهم  بت�ضجيل  �ملتعلمون  يقوم  �ملثال حني 
بينهم بو�ضاطة هو�تفهم �ملحمولة ليتم تقييم جو�نب معينة يف هذه 

�لأحاديث �مل�ضجلة.
�إن �لتفاعل بني �لعنا�رص �ل�ضتة �ل�ضابقة يحدد مفهوم �حلر�ك 
�وؤلئك  لكل  و�ملكان  �لزمان  عنا�رص  عرب  �حلركة  وحرية  �لفعلي 
�مل�ضاركني يف تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول. ونذكر هنا �أن 
مرونة �لتعلم �لنقال )�لتعلم بو��ضطة �لهاتف �ملحمول( تظهر ب�ضورة 
�آنفة  �ل�ضتة  و�لعو�مل  باملتغري�ت  يتاأثر  رحب  و��ضع  كمجال  جلية 
�لذكر ، فعلى �ضبيل �ملثال يوؤثر عدد �ملتعلمني �مل�ضاركني يف عمل 
�ضو�ء كان  �لتعليمي  �لن�ضاط  �أو مهمة تعليمية جماعية على مرونة 
�لق�ضية وحتديد�  نقا�ض هذه  ولغايات  زوجيا.  �و  �أو جماعيا  فرديا 
تعليمية  مو�قف  يف  �ملرونة  لعامل  �لتقريبية  �لدرجات  ملقارنة 
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خمتلفة ،�ضيتم معاملة مفهوم �ملرونة يف �جلدول رقم )1( كمعامل 
ثنائي مزدوج، مبعنى �أن �لرقم )1( يعني وجود مرونة بينما �لرقم 
)0( يعني غياب �ملرونة، ومثل هذ� �لأ�ضلوب يوفر مقيا�ضا مرجعيا 
يظهر  وهذ�  �لنقال.  �لتعلم  يف  �ملرونة  لعن�رص  مفاهيمية  وهو�م�ض 
بو�ضوح –على �ضبيل �ملثال - �لأن�ضطة �لتي تقيدها حمدد�ت �لزمان 
و�ملكان، وعمل �ملجموعات تعطينا �لرقم )0( �لذي يعرب عن غياب 
�ملرونة بينما جند �لرقم )1( يعطى لالأن�ضطة �ملرتبطة مبرونة �لزمان 
و�ملكان و�لعمل �لفردي، وتعني وجود عن�رص �ملرونة ب�ضكل و��ضح 
�أن عدد� من ت�ضاميم  نف�ضه جند  �لوقت  �و ذ�ك. ويف  �لنمط  يف هذ� 
�لهو�م�ض  هذه  بني  تقع  �ملحمول  �لهاتف  مب�ضاعدة  �للغات  تعلم 

�لتي متثلها  �لنقاط �ملرجعية  �أنها تقع بني  1(،  مبعنى   - 0 )بني 
ثمانية �أمناط تقوم على �ملزج بني عن�رصي �لزمان و�ملكان. ويعرب 
مب�ضاعدة  �للغات  تعلم  �ضمن  جماعية  عمل  مهمة  مبثال  ذلك  عن 
منهم  يطلب  �أ�ضبوع  يف  لتنفذ  للمتعلمني  تعطى  �ملحمول  �لهاتف 
خالله جمع نتاجات لغوية مرتبطة بعن�رص �ملكان و�ملوقع. وهنا 
جند �أن هذ� �ملثال يقع بني �ملتغري�ت )مرونة �لوقت – حدود �ملكان 
– جمموعات �لعمل ( من جهة،  و�ملتغري�ت )حدود �لزمان- حدود 
�ملكان- جمموعات �لعمل ( من جهة �أخرى.  وباإيجاز ميكن �لقول 
�إن هذ� �لت�ضنيف يهدف �إىل �إبر�ز �أهمية عن�رصي �ملكان و�لزمان يف 

ت�ضاميم تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول وممار�ضاته.
الجدول )1(

تصنيف مهام تعلم اللغات بمساعدة الهاتف المحمول: تداخالت تصنيف عاملي الزمان والمكان
 في مهمات تعلم اللغات بمساعدة الهاتف المحمول 

�ندماج )�لزمان – �ملكان - �لرقم
عمل �ملجموعات(

م�ضتوى 
�أمثلة لأن�ضطة ومهمات تعلميه تعتمد تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول �ملرونة

.1TB-PF-GW1=0+1+0حو�ر ونقا�ض متز�من / م�ضجل با�ضتخد�م �لهاتف �ملحمول

.2TF-PF-GW2=1+1+0) إعادة �رصد ق�ضة �ضمعية غري متز�منة بو�ضاطة نتاجات و�إدر�ك موزع )دون حمدد�ت زمنية�

.3TB-PB-GW0 =0+0+0
لعبة مطاردة ي�ضارك بها جمموعة متعلمني يتقابلون يف وقت حمدد ويف مكان حمدد لجناز مهمة جماعية تعتمد 

على م�ضادر موقفية للعبة.

.4TF-PB-GW1=1+0+0
ن�ضاط �ضمعي يعتمد على �ضياق حمدد حني ي�ضتعمل �لأفر�د �أ�ضلوب �ل�ضتجابة �ل�رصيعة يف مو�قف و�أمكنة ذ�ت م�ضادر 

للتفاعل مع �ملعلومات،  و�خلروج بنتاجات �ضمن جمموعات عمل �و �أزو�ج دون �لتقيد بزمن.

.5TB-PF-IW2=0+1+1.ل�ضتماع /�مل�ضاركة ب�ضكل فردي مقابلة �إذ�عية يف وقت حمدد�

.6TF-PF-IW3=1+1+1
�ل�ضتماع �إىل ت�ضجيل �ضوتي �أو �ل�ضتماع �إىل لعبة على موقع مثل )http://quizlet.com/ �أو �لبحث عن معنى 

كلمة يف تطبيق معني

.7TB-PB-IW1=0+0+1
ن�ضاط �ضمعي /كالمي يعتمد على مكان و�ضياق حمدد )ت�ضجيالت و�ضائط متعددة (�أو �لعاب لغوية يتفاعل خاللها 

�لأفر�د مع �ملعلومات �أو مع �لنا�ض �ضمن وقت حمدد. 

.8TF-PB-IW2=1+0+1
ن�ضاط �ضمعي /كالمي يعتمد على مكان و�ضياق حمدد يتاح فيه لالأفر�د فر�ضة ��ضتعمال �أ�ضلوب �ل�ضتجابة �ل�رصيعة 

يف مو�قف و�أمكنة للتفاعل مع �ملعلومات و�إخر�ج نتاجات فردية من خالل ت�ضجيالت )�ضور –فيديوهات /
�ضمعيات( متثل �مثلة حية للغة �مل�ضتخدمة )دون �لتقيد بزمن (

)TB(: حمدودية �لزمان �

)PB(: حمدودية �ملكان �

)TF (: مرونة �لزمان  �

)PF(: مرونة �ملكان �

)GW( : عمل �ملجموعات �

)IW(: �لعمل �لفردي �

يت�ضح مما �ضبق �أن مرونة مفهوم )يف �أي مكان و�أي زمان( 
من  تختلف  �ملحمول  �لهاتف  مب�ضاعدة  �للغات  تعلم  يف  �مل�ضتخدم 
�ملوجود  �لتعلمي  �لن�ضاط  وت�ضميم  بهدف  وترتبط  �آخر،  �إىل  �ضياق 
يف �ملنهاج ككل. وهنا ميكن �ل�ضتدلل على �لتعلم �لبنائي �لبيئي 
 ،3( �لأرقام  ذ�ت  �جلدول  يف  �لو�ردة  و�حلالت  �لأمثلة  خالل  من 
�حلالت  هذه  وتو�ضح   ، �ملكان  حمدودية  عن  تعرب  �لتي   )4،7،8
��ضتقاق  من  �ملتعلم  ميكن  حمدد  �ضياق  يف  �لتعلم  حني  يحدث  ما 
�ملعنى من �لبيئة �ملحيطة. ويعمل �ل�ضياق هنا على تقدمي م�ضادر 
تعلم  و�أن�ضطة  مهمات  لتالئم  تكيف  بالبيئة  مرتبطة  موقفية  لغوية 
�ل�ضتجابة  مفهوم  على  �عتماد�  �ملحمول  �لهاتف  مب�ضاعدة  �للغات 

�ل�ضكل  هذ�  ت�ضميم  وحني  وغريها.   �لتعليمية  و�لنتاجات  �ل�رصيعة 
من �لتعلم ، يجب �لنظر �إىل فو�ئد �حللول �ملرتبطة بال�ضياق �أكرث من 
�ملحدد�ت �لتي قد تن�ضاأ من غياب مرونة �ملكان و�لزمان.عالوة على 
مو�قف  �إدماج  يجب   ، �ضمولية  تعلمية  لغوية  خرب�ت  ول�ضمان  ذلك 
تو��ضلية عفوية يف �ملنهاج �لدر��ضي. كما يجب معاجلة �لنق�ض يف 
�ملو�قف �حلقيقية للتو��ضل �لتي قد تغيب عن �ملنهاج �لدر��ضي من 
خالل �إدماج �أن�ضطة ومهمات تو��ضلية و�قعية بدل ��ضتخد�م مو�قف 

غري حقيقية. 
 Spiro( �ملعقدة  �لبيئة  تب�ضيط  على  نعمل  �أل  ينبغي  هنا  من 
�لعامل  حتديات  ليو�جه  للمتعلم  �مل�ضتمر  �لإعد�د  و�إمنا   ،)1988

فيها  يوظف  لوج�ضتية  ودعائم  مهمات  ت�ضميم  وكذلك  �حلقيقي 
للمتعلم،   �للغوية �حلالية  للقدر�ت  �لهاتف �ملحمول وتكون منا�ضبة 
وتالئم �ل�ضتعد�د و�لأهلية �لثقافية و�لجتماعية و�خلرب�ت �ل�ضابقة 
له ، حتى ولوج نقطة منطقة �لتطور �لتقريبية و�لتي تعني �لفرق بني 
ما ميكن للمتعلم �لقيام به مب�ضاعدة خارجية وما ي�ضتطيع �لقيام به 

دون م�ضاعدة من �أحد. 
�لتعامل مع تعقيد�ت  �أنه ميكن م�ضاعدة �لأفر�د على  ن�ضتنتج 
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�أجهزة  ��ضتخد�م  خالل  من  �لبيئة  يف  �حلقيقية  �للغوية  �ملو�قف 
�لتقيد  دون  �لتعلم  يف  �ل�ضياق  دمج  �أن  كما  �ملحمولة.   �لهو�تف 
و�لعتماد على عن�رصي �ملكان و�لزمان ميكن مهمات تعلم �للغات 
مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول م�ضاعدة �ملتعلم على �لندماج و�لتعامل 
�حلالت  هذه  مثل  ويف  باملو�ضوع.   متعلقة  حياتية  مو�قف  مع 
توؤثر خ�ضائ�ض �ل�ضياق على �لتو��ضل و�لتعلم من خالل �لإمكانات 
�ل�ضياقية ، كما ت�ضهم �لهو�تف �ملحمولة يف حتقيق �لتعلم من خالل 
�مل�ضاعدة يف فهم �ملعلومات �للفظية �لتي تربز وكذلك �لإ�ضارة �إىل 

�مل�ضادر �ل�ضياقية و�لتلميحات وخالفه. 
و�أخري� �إن مزج مهمات تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول 
�ملتعلمني  �إح�ضا�ض  زيادة  �إىل  منظمة  وبطريقة  �لوقت  عرب  يوؤدي 
بالر�حة حني ميار�ضون مهار�تهم �للغوية يف حياتهم �ليومية خارج 
غرفة �ل�ضف ، كما يجب �أن تت�ضل �ملهام مع بع�ضها بع�ضا،  وترت�بط 
بطريقة ت�ضاعد �ملتعلمني على �ضقل مهار�تهم من خالل ممار�ضات 
متكررة،  ي�ضتخدم فيها �لهاتف �ملحمول من �أجل بناء ��ضرت�تيجيات 
وهذ�   ، �ليومية  �حلياة  تعقيد�ت  مع  للتعامل  ومفرد�ت  وكفايات 
م�ضتقل  ب�ضكل  �لتو��ضلية  �لتحديات  مو�جهة  على  �ملتعلمني  ي�ضاعد 
، مما يوؤهلهم لحقا للم�ضاركة �لفاعلة يف توليد �ملعاين �لجتماعية 
وفهمها )Vygtosky 1978( للتو��ضل مع �لآخرين بحرية من خالل 
�للغة �لتي ت�ضاعدهم على �لتعبري عما يدور يف �أنف�ضهم وما يدور يف 

بيئتهم �ملحيطة. 

اخلامتة واالستنتاج 
�إن ��ضتخد�م مفهوم �حلر�ك يف تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف 
�ملحمول ل يعني بال�رصورة �أن يكون مر�دفا للمرونة غري �ملحددة، 
هذه  �ملرونة  تكون  �أن  ول  مكان(،  �أي  ويف  وقت  �أي  )يف  �لتعلم  �أو 
مرغوبة يف كل �ملو�قف �لتعليمية و�ل�ضياقات �لرتبوية.  ففي و�قع 
�ملهمات  بع�ض  هناك  �لورقة-  هذه  يف  �أو�ضحنا  -وكما  �لأمر 
معينني،  وزمان  مكان  على  تعتمد  لأنها  ت�ضتفاد  �لتي  �لتعلمية 
يف  �ملتوفرة  �مل�ضادر  وجود  خالل  من  �لنتائج  توظف  وبالتايل 
�ل�ضياق  وموؤ�رص�ت  �لدعائم  ويف  �ملعلومات  ويف  �لتعليمي،  �ل�ضياق 
كذلك.  ويف �لوقت نف�ضه جند �أن �ملهمات �لتعاونية على �لرغم من 
�أنها تفر�ض حمدد�ت �ملرونة فهي متكن �ملتعلمني من بناء �ملعرفة 
و�إ�ضالح �لعملية �لتعلمية،  وبالتايل حت�ضني �لنو�جت �لعلمية �ملرجوة. 
كما �أن متغري�ت �لزمان و�ملكان و�لعمل �ضمن جمموعات هي �أمثلة 
لبع�ض �لتاأثري�ت �ملتعددة �لتي توؤثر على درجة �ملرونة يف �لتعلم 

من خالل �لهاتف �ملحمول.  
لقد ناق�ضت هذه �لورقة �لعالقة بني عنا�رص �لزمان و�ملكان، 
بطريقة مالئمة  بها  و�لعمل  �لتي ميكن �ضبطها  �ملجموعات  وعمل 
يف �أثناء حتقيق هدف ت�ضميم مهمات تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف 
�ملحمول، �ضعيا للو�ضول �إىل نتائج �لتعلم �لف�ضلى �لتي نطمح �إليها 
، كما �أن تفاعل �حلر�ك وحتقيق �لتعلم بالهاتف �ملحمول، و�إمكانات 
�أن توؤخذ جميعا بعني �لعتبار حني �لولوج  �ل�ضياق �حلقيقية يجب 
�لتعلم  �أو�ضع  وب�ضكل  �ملحمول،  �لهاتف  مب�ضاعدة  �لتعلم  عامل  �إىل 
�لنقال �لذي يدعو �إىل حتول مفاهيمي و�إعادة تقييم �لإطار �لنظري 

�لذي يوجه ت�ضميم منط تعلم �للغات مب�ضاعدة �لهاتف �ملحمول. 
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