
  Mobile Learning (الجوال)التعليم المتنقل                                          

 :المتنقل/ مفهوم التعلم الجوال

، ( متحرك أي قابل للحركة أو للتحرك أو الجسم المتحرك)كصفة أو كإسم فً قوامٌس اللغة تعنى  Mobileكلمة    

 -التعلم المتحرك –التعلم النقال  –التعلم المتنقل : إلى ما ٌلً   Mobile Learning ومن هنا ٌمكن ترجمة المصطلح 

 أو المحمولة بالٌد ، فكلمة الموباٌل ( المتحركة)التعلم عن طرٌق األجهزة الجوالة  –التعلم بالموباٌل  -التعلم الجوال

Mobile قالة والمحمولة تعنى فً الغالب األجسام أو األجهزة المتحركة أو األجهزة الن.  

تعرٌف التعلٌم النقال بأنه شكل من أشكال التعلم عن بعد ٌتم من خالل استخدام األجهزة الالسلكٌة الصغٌرة والمحمولة 

، والمساعدات الرقمٌة الشخصٌة ، والهواتف الذكٌة، والحاسبات الشخصٌة الصغٌرة، لتحقٌق  ٌدوٌا مثل الهواتف النقالة

 .   ملٌتً التدرٌس والتعلم فً أي وقت وفً أي مكانالمرونة والتفاعل فً ع

 ٌتم من خالل استخدام األجهزة ( أي شكل خاص من أشكال التعلٌم اإللكترونً)هو شكل من أشكال التعلم عن بعد

 الالسلكٌة الصغٌرة والمحمولة ٌدوٌاً 

  فكرة التعلٌم النقال تقوم على استخدام مابٌن أٌدٌنا من هواتف جوالة وأجهزة محمولة وتوظٌفها فً العملٌة التعلٌمٌة 

 : األجهزة المتنقلة

هً أجهزة الكترونٌة تستخدم كأداة اتصال وجهاز حاسوبً صغٌر وتستخدم فً الغالب شاشة صغٌرة للمخرجات وتستخدم 

 دم لوحة مفاتٌح مصغرة للمدخالت والتحكم وٌمكنها االتصال بشبكة االتصاالت الالسلكٌةنفس الشاشة باللمس أو تستخ

 :التقنيات الالسلكية التي يمكن استخدامها في التعلم المتنقل

 الجوالة / الهواتف النقالة: أوال

بث موزعة  هً أجهزة إلكترونٌة تستخدم لالتصال الالسلكً عن طرٌق شبكة السلكٌة أرضٌة تتكون من أبراج  

 ضمن مساحة معٌنة 

 ( : (PDAالمساعدات الرقمٌة الشخصٌة : ثانٌا

وهً حاسبات آلٌة مصغرة متنقلة وٌدوٌة تجمع بٌن أعمال الحاسوب وجهاز اتصال متنقل وكان بصورته األولٌة ٌقوم 

بالمهام التً  ٌجب بتخزٌن عناوٌن األشخاص وأرقام هواتفهم واستعراضها وتنظٌم المواعٌد الشخصٌة وإعداد قائمة 

 القٌام بها وكتابة المالحظات

  أنواعها: 

  أجهزة الحاسوب الكفٌة  

  أجهزة حاسوب الجٌب 

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

وقد ، وٌوجد حاسب اللوحة مصحوب بلوحة مفاتٌح ٌمكن فصلها أو طٌها Laptopsشكل مطورألجهزة الحاسوب المحمول 

  .ٌوجد بدون لوحة مفاتٌح، ولذلك ٌوجد النوع األخٌر بشاشات حساسة قابلة للمس مع قلم رفٌع إلدخال البٌانات

  Windows7 ،  XPوتعمل هذه األجهزة بنظم التشغٌل التً تعمل على الحواسٌب المحمولة مثل 



 :الفوائد التربوية من استخدام األجهزة المتنقلة فى العملية التعليمية

 .Large Monitorsٌمكن للطالب التفاعل مع بعضهم البعض ومع المعلم بدال من االختباء وراء الشاشات الكبٌرة  .1

والتً  Desktopsٌسهل وضع الكثٌر من األجهزة المتنقلة فى الفصل الدراسً من وجود أجهزة الحاسوب المكتبٌة  .2

 .تتطلب مساحة كبٌرة

التً تحمل المذكرات والكتب  PC Tabletلحاسبات اآللٌة المصغرة أو ا PDAs معظم األجهزة الرقمٌة الشخصٌة .3

اإللكترونٌة تكون أخف وزنا وأصغر حجما وأسهل حمال من الحقائب الملٌئة بالملفات والكتب أو من الحاسبات 

 .المحمولة أٌضا

فى Tablets غرة واألجهزة المص PDAsتساعد برامج التعرف على الكتابة الٌدوٌة فى األجهزة الرقمٌة الشخصٌة  .4

 .لدى الطالب Handwriting Skillsتحسٌن مهارات الكتابة الٌدوٌة 

 .هً أكثر سهولة من استخدام لوحة المفاتٌح والفأرة Stylus Penالكتابة الٌدوٌة باستخدام القلم  .5

ٌمكن رسم المخططات والخرائط مباشرة على شاشات الحاسبات المصغرة باستخدام البرمجٌات النموذجٌة  .6

Standard Software 

أثناء الدروس   Deviceمباشرة على الجهاز Voiceأو بالصوت  Handwritten ٌمكن تدوٌن المالحظات بالٌد  .7

 .الخارجٌة أو الرحالت

أثناء الدروس  Inputting Dataوإدخال البٌانات  Electronic Registrationإمكانٌة إجراء التسجٌل اإللكترونً  .8

مناسبة أو ثقٌلة جدا مثل التجارب العلمٌة،  Desktopsدما ال تكون الحاسبات اآللٌة العملٌة أو الخارجٌة عن

 .ودروس الطبخ، وزٌارة المزارع

بحٌث ٌمكن للعدٌد من الطالب والمعلم تمرٌر ( التشاركً)المشاركة فً تنفٌذ العملٌات والمهام فى العمل الجماعً  .9

فً األجهزة الرقمٌة الشخصٌة أو  Infrared Function اءالجهاز بٌنهم أو استخدام خٌار األشعة تحت الحمر

  Bluetoothاستخدام الشبكة الالسلكٌة مثل البلوتوث 

 .ٌمكن للمعلمٌن استخدامه فى توزٌع العمل على الطالب بسهولة وبشكل طبٌعً باستخدام القلم الرفٌع .11

 .ر أو فى الفنادقٌمكن استخدام تلك األجهزة فى أي وقت وأي مكان فى المنزل أو فى القطا .11

بحٌث  Web Browsingأكثر مالئمة وسهولة لتصفح مواقع اإلنترنت  Stylus Pensتعد األقالم الرفٌعة  .12

 .بالقلم بدال من استخدام الفأرة Linksٌمكن النقر مباشرة على الروابط 

اتف النقال، وأجهزة فالشباب الذٌن تسربوا من التعلٌم ٌمكنهم االستمتاع باستخدام أجهزة اله: جذب المتعلمٌن .13

 .فى التعلم Gameboysمثل  Games Devicesاأللعاب 

تزٌد من الدافعٌة وااللتزام الشخصى للتعلم فإذا كان الطالب سوف ٌأخذ الجهاز إلى البٌت فى أي وقت ٌشاء فإن  .14

 .ذلك ٌساعده على االلتزام وتحمل المسئولٌة

إلى سد الفجوة الرقمٌة ألن تلك األجهزة تكون أقل تكلفة  قد تؤدى األجهزة الرقمٌة الشخصٌة والهواتف النقالة .15

 .من الحاسبات المكتبٌة



للحصول على المعلومات بشكل أسهل وأسرع من المحادثات  SMSٌمكن استخدام خدمات الرسائل القصٌرة  .16

تعدٌالت  الهاتفٌة أو البرٌد اإللكترونً مثل جداول مواعٌد المحاضرات أو جداول االختبارات وخاصة مع إجراء

 .طارئة على هذه الجداول

 .Learning Difficultiesتستخدم كتقنٌة مساعدة للمتعلمٌن الذٌن ٌواجهون صعوبات تعلم  .17

 :المتنقل/ التحديات أو الصعوبات التي تواجه التعلم الجوال

  صغر حجم الشاشةSmall Screen لشخصٌة مما فى األجهزة المتنقلة وخاصة الهواتف النقالة واألجهزة الرقمٌة ا

 .ٌقلل من كمٌة المعلومات التً ٌتم عرضها

 سعة التخزٌن محدودة وخاصة فى الهواتف النقالة واألجهزة الرقمٌة الشخصٌة. 

  ٌستغرق عمل البطارٌات مدة قصٌرة ولذلك تتطلب الشحن بصفة مستمرة، وٌمكن فقد البٌانات إذا حدث خلل عند

 .شحن البطارٌة

  ٌؤدى إلى عدم األلفة السرٌعة مع األجهزة وخاصة مع اختالف أحجام الشاشات وأشكالهاكثرة المودٌالت واختالفها. 

 ٌمكن فقده أو سرقته بسهولة أكثر من أجهزة الحاسبات المكتبٌة. 

 اقل قوة ومتانة من أجهزة الحاسبات المكتبٌة. 

  صعوبة استخدام الرسوم المتحركةMoving Graphics  ولكن أجهزة الجٌل الثالث )خاصة مع الهاتف النقال

 (.والرابع سوف تسهل ذلك

 ٌصعب ترقٌتها وتطوٌرها. 

 تغٌر سوق بٌع هذه األجهزة المتنقلة بسرعة مذهلة، مما ٌجعل األجهزة قدٌمة بشكل سرٌع. 

 وتوث بدأت فً تناول هذه محدودٌة القدرة على التوصٌل والتوافق مع األجهزة األخرى، على الرغم من أن تقنٌة البل

 .القضٌة

  هناك قضاٌا أو أمور أمنٌة قد ٌتعرض لها المستخدم عند اختراق الشبكات الالسلكٌة باستخدام األجهزة النقالة

Mobile Devices . 

 قد تقل كفاءة اإلرسال مع كثرة أعداد المستخدمٌن للشبكات الالسلكٌة. 

 هاز بشبكة ماهناك صعوبة فً الطباعة إذا لم ٌتم توصٌل الج Network   . 

 ٌحتاج المعلمون والطالب إلى تدرٌب الستخدام تلك األجهزة بإتقان وفاعلٌة. 

 شبكات السلكٌة، أجهزة حدٌثة: ٌتطلب تطبٌق نموذج التعلم النقال إلى تأسٌس بنٌة تحتٌة. 

 ٌحاتغٌٌر أو تعدٌل اآلراء واالستخدامات الخاطئة لألجهزة المتنقلة وتوظٌفها توظٌفا صح. 

 وضع استراتٌجٌة واضحة المعالم لتطبٌق نموذج التعلم النقال. 

 تصمٌم وإعداد المناهج الدراسٌة المناسبة. 

 
البندري الرشود                                                                                                  : إعداد 

 أمحد املسعد. د:إشراف 


