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مجلة كلية التربية ببنها

واقع استخذام عضىات هيئة التذريس للتعلن املتنقل
يف كلية الرتبية فيجبهعة امللك سعىد

إعـذاد

جامعة الملك سعود _عمادة السنة التحضيرية

ههب بنث إبراهين بن فىزان الفىزان

المقدمة :
لم يعد دمج تقنية المعمومات واالتصاالت خيا ار ثانويا تقرره إدارات المؤسسات التعميمية

وفق أحكام اقتصادية أواجتماعية  ،فجيل المتعممين اليوم نشأ مع نمو وتطور تقنية الحاسبات اآللية
وشبكة المعمومات العالمية منذ عام 0541حتى العصر الحالي ،عصر األجيزة التقنية المحمولة

()Mobile Age

والتي أصبحت في متناول الجميع بغض النظر عن العمر أو الجنس أو

المعايير االقتصادية وذلك النخفاض أسعارىا وسيولة حمميا واستخداميا في أي مكان وزمان .حيث
تؤكد االحصائيات أن عدد اليواتف المحمولة في بعض الدول أصبح يفوق عدد األفراد فييا كما
يقبل المتعممين عمى التقنيات الالسمكية لمتفاعالالجتماعي  ،وادارة الميام  ،والوصول لمبريد
االلكتروني ،واستخدام التطبيقات التعميمية مثل القاموس االلكتروني  ،والبحث عن المعمومات،

والوصول لنظم ادارة التعمم االلكترونية .

إن انتشار استخدا األجيزة النقالة مثل اليواتف الخموية Cell Phonesوالمساعدات

الرقميةPDAواليواتف الذكية Smart Phonesوالحواسب المحمولة Portable Computers

المجيزة بتقانات االتصال المختمفة الالسمكية والسمكية يؤثر في خصائص المتعممين في مؤسسات
التعميم العالي في المجتمع السعودي بشكل يمزم الباحثين والتربويين بدمج بيئات التعمم التقميدية
بتقنيات التعمم الحديثة بما يطور العممية التعميمية .
ولقد نال التعمم المتنقل في وقت مبكر اىتمام العديد من الباحثين خاصة فيما يتعمق بدراسة
المزايا والخدمات الستخدام االجيزة المتنقمة في المدارس ومعاىد التعميم العالي .ويأتي االىتمام
بالتعمم المتنقل بعد ثورة التعمم االلكتروني ،حيث تظير الخطط التطويرية لعمادات التعمم االلكتروني
في الجامعات السعودية االىتمام بالتعمم المتنقل في الفترة االخيرة.
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وتتمثل أىم ىذه المبادرات حتى الوقت الحالي بتفعيل التواصل مع الطالب عبر خدمة

رسائل الياتف المحمول النصية  SMSفي معظم الجامعات السعودية ،وتفعيل نظم إدارة التعمم
االلكترونية لتالئم المتصفحات المحمولة  ،باإلضافة لبعض التجارب الفردية التي قام بيا أعضاء

ىيئة التدريس في بعض الجامعات في تطبيق التعمم المتنقل في تدريس المقررات.

إن عممية دمج التقنيات الحديثة في البيئة التقميدية ،تستمزم دراسة عوامل قبول التقنية
االجتماعية والنفسية واالقتصادية وتأثيراتيا عمى مدى نجاح استخدام التقنية وتحقيق أىدافيا .ومن

ىذا المنطمق تيدف ىذه الدراسة إلى استقصاء مدى قابمية استخدام تقنيات التعمم المتنقل لدعم
التعميم والتعمم في كمية التربية في جامعة الممك سعود من وجية نظر عضوات ىيئة التدريس.

مشكمة الدراسة
إن معظم الدراسات والبحوث التي تناولت التعمم المتنقل اقتصر اىتماميا بتقرير مزايا التعمم
المتنقل ومايمكن أن يقدمو لعمميتي التعميم والتعمم  ،ونظ اًر لما تستمزمو عممية دمج التقنية في
البيئات التعم يمية من دراسة تحميمية لعوامل القبول النفسية واالجتماعية واالقتصادية والتي يمكن من

اع يحقق األىدافالتعميمية  .ىدفت الدراسة
خالليا االستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقيا بشكل و ٍ
الحالية لبحث إمكانية تطبيق واستخدام التعمم المتنقل في دعم عمميتي التعميم والتعمم في كمية التربية

من خالل دراسة آراء عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية في جامعة الممك سعود نحو استخدام

التعمم المتنقل.

أىمية الدراسة:
وتتمحور أىمية دراسة مشكمة البحث بالنقاط التالية :


دعم القاعدة المعرفية والبحثية في مجال دراسة التعمم المتنقل  ،نظ ار لمحدودية



دعم خطة التطوير التي تتبناىا جامعة الممك سعود.



االسيام في إلقاء الضوء عمى كيفية االستفادة من التقنية المحمولة في التعميم.



دراسة كيفية توجيو أعضاء ىيئة التدريس إلى االستخدام االيجابي لألجيزة

البحوث العربية بشكل عام والمحمية بشكل خاص في مرحمة التعميم العالي.

المحمولة وتسخيرىا لتحقيق االستفادة العممية.
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أىداف الدراسة
تيدف ىذه الدراسة إلى تقويم آراء عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة
الممك سعود نحو استخدام التعمم المتنقل من خالل دراسة اتجاىاتين نحو مايمي:


مدى فاعمية التعمم المتنقل.



مدى امتالك عضوات ىيئة التدريس لألجيزة المتنقمة واستخداماتين التعميمية.



مدى سيولة استخدام األجيزة المتنقمة ودمج تطبيقاتيا في عممية التعميم والتعمم.



الصعوبات التي تحد من استخدام األجيزة المتنقمة في عممية التعميم والتعمم.



االتجاه الشخصي نحو تطبيق التعمم المتنقل.



دراسة الفروق ذات الداللة االحصائية عند مستوى الداللة بين متوسط استجابات عينة
الدراسة تعزى إلى متغيرات الدراسة وىي الرتبة األكاديمية ،وسنوات الخبرة  ،والقسم ،

ومدى استخدام األجيزة المتنقمة.

أسئمة الدراسة

ىدفت الدراسة الحالية لبحث امكانية تطبيق واستخدام التعمم المتنقل في دعم عمميتي
التعميم والتعمم في كمية التربية من خالل االجابة عمى السؤال الرئيس التالي:



ماآراء عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود نحو استخدام التعمم



مامدى فاعمية التعمم المتنقل من وجية نظر عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية



مامدى سيول استخدام االجيزة المتنقمة ودمج تطبيقاتيا في دعم عمميتي التعميم والتعمم من



مالصعوبات التي تحد من استخدام االجيزة المتنقمة في عمميتي التعميم والتعمم من وجية



ماتجاه عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود نحو تطبيق التعمم

المتنقل والذي يتفرع منو األسئمة التالية :
بجامعة الممك سعود؟

وجية نظر عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود؟
نظر عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود؟
المتنقل؟
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ىل توجد فروق ذات داللو احصائية عند مستوى الداللة بين متوسط استجابات عينة
الدراسة تعزى إلى (الرتبة األكاديمية  ،سنوات الخبرة  ،القسم  ،استخدام االجيزة المتنقمة).

حدود الدراسة

الحدود المكانية  :كمية التربية في مركز الدراسات االنسانية في عميشة  ،جامعة الممك سعود

الحدود الزمانية  :الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .0313/0311

مصطمحات الدراسة

 .1التعمم المتنقل Mobile Learning
عرف (الميدي  )48 ،8114 ،التعمم المتنقل بأنو استخدام األجيزة المتنقمة أو الالسمكية
في التعمم المتحرك  ،فيو شكل من التعميم ( الدراسة) والتدريس يحدثان عبر اآلليات المتنقمة أو
في البيئات المتنقمة  .وعرفو حمامي ( )8112بأنو القدرة عمى التعمم في أي مكان وفي أي
وقت  ،دون الحاجة إلى اتصال دائم بالشبكات الالسمكية مع وجود تكامل بين تقانات كافة

أنواع الشبكات الالسمكية والسمكية.

ويعرف الموسوي ( )8101التعمم المتنقل بأنو استخدام األدوات االلكترونية القابمة لمنقل
والحمل مثل  :المساعدات الرقمية الشخصية ( )PADواليواتف النقالة  ،وحواسيب القرص
الشخصية  ، Tablet PCوحواسيب الحاضنة  ،فيعمميات التعميم والتعمم  .كما عرف (سالم ،
 )13-18 ،8112التعمم المتنقل  M-Learningبأنو استخدام األجيزة المتحركة Mobile
 Devicesواألجيزة المحمولة باليد  Handheld IT Devicesمثل األجيزة الرقمية
الشخصية  ، Personal Digital Assistantsواليواتف النقالة ، Mobile Phones

والحاسبات المحمولة  ، Laptopsوالحاسبات الشخصية الصغيرة  Tablet PCsفي التعميم
والتعمم.
ويمكن ترجمة المصطمح إلى مايمي  :التعمم المتنقل –التعمم المتحرك –التعمم الجوال –
التعمم بالموبايل ( العريني  . )8111 ،ويرى كل من جيورجفوجيورجيفاوسميركاروف

(Smrikarov

 )Georgieva,2004,1&Georgievأن تعريف التعمم المتنقل M-

 Learningيجب أن يتضمن القدرة عمى التعمم في أي مكان وفي أي وقت دون اتصال دائم
بخطوط الشبكات الالسمكية ،ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استخدام األجيزة المتنقمة والمحمولة
مثل أجيزة المساعد الشخصي الرقمي كاليواتف المحمولة وأجيزة الحاسب المحمولة والموحية.
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ويصف كوين ( )Quinn ,200التعمم المتنقل بأنو تقاطع الحوسبة المتنقمة مع التعميم
االلكتروني ،حيث اتاحة الموارد في كل مكان ،وقدرات البحث العالية ،واثراء التفاعل بين
أطراف العممية التعميمية ،ودعم التعميم الفعال ،والتقييم المعتمد عمى األداء ،أو التعميم
االلكتروني بغض النظر عن إحداثيات المكان والزمان.
ويشمل التعمم المتنقل األجيزة لتسييل التعمم المتنقل والتي تتضمن األجيزة الرقمية
المحمولة مثل الكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو وحتى ذاكرة الفالشات المحمولة توظف في

التعمم المتنقل ألنيا توفر جسر بين سياقات التعمم المتنوعة ()Dyson et all,2009

وتعرف الباحثة التعمم المتنقل  M-learningإجرائياً  ،بأنو استخدام األجيزة المحمولة

المجيزة بالشبكات الالسمكية في عممية التعميم والتعمم واداراتيما والتي تمكن المتعمم من التعمم
في أي وقت وأي مكان.وتشمل األجيزة التقنية المحمولة  ،الحواسيب الشخصية المحمولة ،
وحواسيب الجيب  ،والحواسيب الموحية  ،والمساعدات الرقمية  ، PDAواليواتف المحمولة ،

ومشغالت المقاطع الصوتية Mp3
.2

آراء عضوات ىيئة التدريس:
جممة آراء  ،وتصورات  ،ومعتقدات  ،ومشاعر عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية في

جامعة الممك سعود نحو استخدام التعمم المتنقل كما يظير ذلك من خالل إجابتين عمى اآلسئمة
الموجية في أداة البحث عن استخدام التعمم المتنقل المستخدم في ىذه الدراسة.
االطار النظري
يتناول ىذا الجزء نشأة التعمم المتنقل  M_learningوأىميتو ومميزاتو .ثم تستعرض الباحثة لنظريات
التعمم وتطبيقاتيا في تصميم التعمم المتنقمومتطمبات تطبيق التعمم المتنقل  ،وأخي اًر تستعرض الباحثة
عدة تجارب محمية لتطبيق التعمم المتنقل في التعميم العالي وبعض التجارب العالمية .

نشأة التعمم المتنقل وأىميتو :

تاريخياً  ،بدأ ىذا التعميم من أكثر من مئة عام و أخذ شكل المراسالت الورقية  ،ثم ظير

موف اًر لمتعميم عن بعد Distance Learningطرائق
التعميم االلكترونيّ Electronic Learning
جديدة تعتمد عمى الحواسيب وتقانات الشبكات الحاسوبية ( حمامي  . )8..0 ،ويعتبر التعمم
المتنقل شكالً جديداً من أشكال نظم التعميم عن بعد ّي ّميزه انفصال المحاضر عن الطالب مكانياً
وزمانياً.
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وقد اتجيت أنظار التربويين إلى التقنيات المحمولة وتوظيفيا في مجال التعميم تحت مسمى
التعمم المتنقل  Mobile Learningوالذي وفر في العممية التعميمية نظاماً مشابياً لنظام إدارة
العممية التعميمية والمحتوى التعميمي في التعمم االلكتروني إال أنو أكثر تمي اًز بالمرونة والفردية.

وتدعم أنظمة التعمم المتنقل أنواع شتى من الممفات الصوتية والنصية والصور والفيديو
والقنوات التفاعمية كأدوات المحادثة والقوائم االخبارية وغيرىا  ،مما يجعل المتعمم أكثر مسؤولية
وايجابية نحو تعممو فمن خالل التعمم المتنقل يكون المتعمم مطالب عادة بتنفيذ أعمال شديدة التنظيم
الذاتي أكثر من حاالت التعميم التقميدي الموجية من قبل المعمم ()Yen and Chen, 2008

ولمتعمم المتنقل أثر ايجابي ألن المتعممون يستطيعون الدراسة في أي مكان مع تمقي التغذية الراجعة
الفورية وذلك يؤىميم لمتعمم التمقائي (.)Attewell, 2005
إن االستخدام الفعال لتكنولوجيا التعمم المتنقل في التربية ليس من شأنو فقط زيادة الدافعية

لدى المتعممين بل أكثر من ذلك الرقي بيم إلى أداء أفضل ( )Yen and Chen, 2008فحل
المشكالت واالىتمام بالتفكير من األولويات التي اىتم بيا التربويين ووضعوىا عمى رأس
األىداف .ويظير ذلك جمياً مع ظيور حركة االصالح التربوي في العقدين األخيرين  ،فقد زاد

االىتمام بتنمية قدرات التفكير لدى المتعممين  ،وذلك باعتماد وتبني كل الوسائل والطرق التي من

شأنيا تنمية قدرات التفكير المختمفة.
ويبرر االنتقال الحاصل في التعميم االلكتروني إلى صيغتو المحمولة ماترصده

اإلحصائيات العالمية عن األجيزة المتنقمة حيث تقرر أحد اإلحصائيات (حمامي  )8112 ،أن
عدد أجيزة المساعدات الرقمية المبيعة في  8113تجاوزت  6811من عددىا عام  8113وحتى
عام  8101تجاوز عدد مستخدمي االنترنت الالسمكية المميار.وفي المممكة العربية السعودية

تحديداّ ارتفع عدد المشتركين في خدمات االتصاالت الياتفية النقالة كما ذكرت وكالة األنباء

السعودية واس إلى أكثر من  30مميون مشتركا بنياية الربع الثالث من العام  8115لترتفع نسبة
االنتشار في ىذه الخدمة إلى  6028األمر الذي يعكس نسبة النمو والتطور الذي شيده قطاع
االتصاالت النقالة في المممكة العربية السعودية خالل السنوات الماضية ( واس  .)8115،كما أن

أعداد أجيزة الياتف النقال المستيمكة عالمياً أصبح أكبر بعدة مرات من مجموع أعداد أجيزة

الحاسوب والتمفاز مجتمعة () Geogriev,Georgievea and smirkarov, 2004وعند مقارنة
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عدد اليواتف المحمولة بعدد الحاسبات الشخصية  ،فإن عدد اليواتف المحمولة يصل إلى ضعف

عدد الحاسبات -عمى أقل تقدير  -حيث بمغ عدد األشخاص الذين يمتمكون ىواتف محمولة 8

مميار ألول مرة في شير يوليو عام  . 8113أما بالنسبة لعدد أجيزة الحاسب الشخصي في العالم
في عام  8114فقد بمغ حوالي مميار حاسب شخصي ( الحارثي .)8114 ،
مميزات التعمم المتنقل M-Learning

تناولت دراسات عدة مزايا تقنيات التعمم المتنقل وأثرىا في عمميتي التعميم والتعمم والتدريب ،

حيث تؤكد معظم الدراسات فائدة األجيزة المحمولة وتطبيقاتيا في تسييل ميام التعميم والتعمم واإلدارة

التعميمية والتربوية  ،وقد تمثمت الفوائد بما يمي ( )،Walker ,2007

) ،(Shepherd

( )(Attewell,2006الغامدي  ( ، )8115 ،الدىشان ( ،)8101 ،الشايع :)4-5 ،0311،


يحقق مفيوم التعمم الفردي حيث يتم التعمم في كل مكان وكل زمان حسب االختيار
والحاجة الشخصية لممتعمم .



يساعد استخدام التعمم المتنقل في إضفاء المزيد من األنشطة إلى الدروس التقميدية مما

يحقق الحيوية والجذب لممادة العممية وبيئة التعمم .


يساعد التعمم المتنقل عمى حل بعض المشكالت التي يتعرض ليا الطمبة غير القادرين
عمى االندماج في التعميم التقميدي من خالل وسائل تعمم متنوعة تكسر الحاجز النفسي
تجاه عممية التعمم وتجعميا أكثر جاذبية .



يستطيع المتعممون في التعمم المتنقل االستفادة من مياراتيم السابقة في القراءة والكتابة عن

طريق التعامل بالرسائل النصية.


تساعد برامج التعرف عمى الكتابة اليدوية في األجيزة الرقمية الشخصية PADsواالجيزة
الموحية Tablets tفي تحسين ميارات الكتابة اليدوية لدى الطالب .كما أن الكتابة اليدوية

باستخدام القمم Stylus Penىي أكثر سيولة من استخدام لوحة المفاتيح أو الفأرة.


يمكن لطالب المرحمة الجامعية -خاصة الذين يسكنون بعيداً عن جامعاتيم أو لطمبة

التعميم غير المرتبط بدوام منتظم -استقبال اإلعالنات والق اررات اإلدارية المستعجمة كإلغاء

موعد امتحان أو اعتذار عن تقديم محاضرة.


تمكن األجيزة المحمولة المعممون من استعراض واجبات وعمل الطالب ،كما يتمكن
الطالب من معرفة نتائج تقويم المعممين لتمك الواجبات واألعمال.
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يساعد الطالب والباحثين عمى إنشاء مكتبة صغيرة سواء من الكتب أو الدروس وكذلك
المراجعات والشروح  ،إضافة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بمجال معين.



تمكن األجيزة أطراف العمميةالتعميمية من المشاركة في تنفيذ العمميات والميام في صورة

جماعية( تشاركية ) باستخدام الشبكة الالسمكية وبذلك يمكن لممعممين استخداميا في توزيع

العمل عمى الطالب بسيولة وبشكل طبيعي.


أن تقنيات التعمم المتنقل يمكن أن تستخدم كتقنية مساعدة لممتعممين الذين يواجيون
صعوبات تعمم .Learning Difficulties

نظريات التعمم وتطبيقاتيا في تصميم التعمم المتنقل :

يستمزم تصميم النماذج والكائنات التعميمية لمتعمم المتنقل تطبيق نظريات التعمم ومبادئ

التصميم التعميمي خاصة في مجال المتعمم الفردي لمقابمة احتياجات المتعممين ومساعدة المتعممين
عمى تحقيق مخرجات التعمم .باإلضافة لتقدير القيود واالعتبارات الخاصة التي أكدتيا الدراسات

التجريبية في مجال التعمم المتنقل.
كما تستمزم طبيعة التعمم المتنقل -والذي يحدث في أي وقت وأي مكان  -تصميم نظام
ذكي يحدد مالذي فعمو المتعمم في الماضي ويكيف الواجية بناء عمى ذلك لمتفاعل المستقبمي مع

مواد التعمم  .كما يجب أن يكون نظام التعمم المتنقل استباقي ويتوقع ماذا سيفعل المتعمم في المحظة

التالية ويوفر الواجية األنسب لمتفاعل لتعزيز الدافعية والتعمم  .كما يقترح عمي ( )8113أنو في
التعمم المتنقل حيث تفريد التعميم يجب بناء أنظمة تعمم ذكية تتفاعل مع المتعممين وتتكيف مع
احتياجاتيم وأساليب تعمميم من خالل تعديل أسموب الواجية وسيولة نمط التصفح Navigation

Pattern

(.)Ally, 2004,b

ويؤكد ماكغريل ( )McGreal,2004إن مواد التعمم المصممة لألجيزة المتنقمة يجب أن
تأخذ نموذج الكائنات التعميمية والتي ىي بنسق الكتروني وقابمة إلعادة االستخدام بحيث أن الدورة
أوالدرس سوف يضم عدداً من الكائنات التعميمية في شكل متسمسل لتمثل في مجموعيا حدث
تعميمي لدرس أو دورة التعمم .كما يؤكد عمي ( )8113أنو ينبغي أيضاً أن تصمم المواد التعميمية في

شكل كائنات تعميمية تستوعب مختمف أساليب التعمم وخصائصيا ثم يتم اختبار الكائنات التعميمية

ووضعيا في مستودع الكتروني إلتاحة الوصول ليا في أي وقت ومن أي مكان باستخدام األجيزة
المتنقمة  .كما أن استخدام الكائنات التعميمية يسمح بالتراسل الفوري لممواد التعميمية بين المتعممين
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والمدربين مما يسيل خاصية التعمم والتدريب في الوقت المناسب (. )Ally, 2004,bباإلضافة لما

يجب أن تتصف بو الكائنات التعميمية الموجية الستخدام األجيزة المتنقمة حيث تكون قصيرة زمنياً

وتتم في بضع دقائق()BradileyC,Haynes .R.Cook .J ;Boyle.T and Smith .C,2009
.
وتنص نظريات التعمم في عمم النفس المعرفي أن التعمم ينطوي عمى استخدام الدافع

والذاكرة والتفكير ،وانعكاس ذلك يمعب دو اًر ىاماً في التعمم  .كما يذكر عمي ( )8113نقال عن كريك
ولوكيارت أن التعمم عممية داخمية  ،وأن كمية المحتوى الذي يتم تعممو يعتمد عمى مدى جاىزية

المتعمم ،ومقدار الجيد المبذول اثناء عممية التعمم  ،وعمق المعالجة  ،باإلضافة لمبناء المعرفي
لممتعمم  .كما تستخدم نظرية بافيو Paivioفي الترميز الثنائي ( )0542بفعالية في التعمم

االلكتروني ،وبشكل خاص في التعمم المتنقل حيث يتم ترميز المعمومات لتعزيز الذاكرة بتقديم
المعمومات في شكل لفظي أو بصري  .ويرى ماير في مبدأ التجاور المكاني أن التفسيرات المفظية

والبصرية تتكامل لتعمم أكثر فعالية (ماير  .)8113 ،وبناء عمى ذلك فإن اآلثار المترتبة عمى ذلك
في تصميم التعمم المتنقل يتعين أن التعميق عمى الصورة يكون أقرب إلى أكثر األجزاء منيا تمثيالً
لعناصر التعمم  .وكنتيجة لذلك ومع عنوان الشكل أو الصورة  ،يسيل عمى المتعمم الفيم ويكون

كتمميح يساعد عمى االستذكار وعمى التصنيف وتكوين الوحدة الكمية أو الييكل العام ( Nash ,
. )2007,6

وينسب عمي ( )Ally, 2004,bإلى ميمر ( )0532أن المعمومات يجب تنظيميا في
تسمسل ذو معنى لتسييل التعامل معيا عبر الذاكرة قصيرة المدى  .فالمعمومات التي تعرض في

األجيزة التعميمية المتنقمة يجب أن تج أز إلى  5-3وحدة ذات معنى لمتعويض عن محدودية قدرة
الذاكرة وحدود عرض جياز العرض  .وبدال من أن تقدم المعمومات في شكل نصوص ينبغي تنظيم
المعمومات في شكل خريطة مفاىيم تعرض المفاىيم اليامة والعالقة بين المفاىيم  .ويمكن استخدام
شبكات لتمثيل المعمومات التي تمكن الطالب من معرفة األفكار الرئيسية وعالقاتيا مثل استخدام
خريطة المفاىيم إلظيار البنية اليرمية لممادة العممية  ،عمى غرار الطريقة التي يتم بيا تخزين
المعمومات في الذاكرة طويمة المدى وباإلضافة إلى ذلك وكاستراتيجية تعميمية يمكن تكميف المتعممين
بإنشاء خريطة مفاىيميم الخاصة عمى الجياز المحمول (.)Ally, 2004,b
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إن تقميل العبء المعرفي أمر بالغ األىمية في التعمم المتنقل حيث أن المعمومات ستقدم
في أجزاء صغيرة والمتعمم يحتاج الستخدام اإلطار العام لممادة العممية في دمج كامل أجزاء المحتوى
التعميمي ( .)Ally, 2004,bولتحقيق ذلك ينبغي استخدام استراتيجيات التعميم التمييدية لتمكين

المتعممين من االحتفاظ باإلطار العام لمدرس  ،وىو مايساعد المتعممين عمى دمج تفاصيل الدرس

ومنع زيادة العبء المعرفي باإلضافة الستخدام المنظمات التمييدية المقارنة لتمكين المتعممين من
استرجاع المعارف القائمة مسبقاً وتكامميا مع المعمومات الجديدة( . )Ally, 2004,bويؤكد عمي
( )Ally, 2004,bعمى أن تصميم خريطة المفاىيم يتطمب قد اًر ٍ
عال من التفكير الناقد وىو وسيمة
إلظيار وتمثيل البنية المعرفية ألدمغة المتعممين وبالتالي تسييل المعالجة العميقة  .وكنشاط تعاوني

رفيع المستوى ،يمكن تكميف المتعممين في التعمم المتنقل بالعمل في مجموعات صغيرة لبناء خرائط
المفاىيم واستعراض خرائط بعضيم البعض وتبادليا .
ولمدروس التعميمية ذات المعمومات المكثفة  ،يجب أن يضبط النظام الواجية بحيث تمنع
زيادة الحمل الزائد لممعمومات  .وتشمل طرق فعل ذلك تقديم أقل المفاىيم عمى شاشة واحدة أو تنظيم
المعمومات في شكل خرائط مفاىيمية لتوضيح الييكل العام لممعمومات ثم تقديم التفاصيل  .كما يجب
أن تستخدم واجية النظام استراتيجيات تصفح سيمة الفيم واالستخدام لمسماح لتنقل المتعممين في
استعراض المادة التعميمية  .ويجب أن يكون نظام التنقل تمقائيا معتمدا عمى معمومات يحتفظ بيا
النظام عن تقدم المتعمم واحتياجاتو الراىنة ( .) Ally, 2004,bكما يستخدم نظام مناسب ييسر

االنتقال والتفاعل خالل شاشات المقرر االلكتروني  .كما يجب أن يكون النظام قاد اًر عمى تعديل
الواجية بما يتالءم واحتياجات المتعممين وخصائصيم الفردية.

وينبغي أن تصمم واجية التعمم المتنقل في األجيزة المتنقمة بشكل مالئم يعوض عن حجم
الشاشة المحدودة في العرض .كما يجب أن يصمم المحتوى التعميمي بأقل قدر من النصوص وأن
تكون الواجية رسومية وتمثل مابين خمسة إلى تسعة أجزاء من المعمومات عمى الشاشة لمنع الحمل
الزائد لممعمومات ( العبء المعرفي) عمى الذاكرة القصيرة المدى  .كما يتطمب التعمم المتنقل أن
تنسق الواجية التفاعل بين المتعمم والمادة التعميمية من خالل استخدام استراتيجيات عرض تمكن
المتعممين من معالجة المواد التعميمية بشكل فعال تتالءم مع سعة الذاكرة العاممة المحدودة باإلضافة
لتنظيم المعمومات وتجزئتيا ألجزاء مناسبة تسيل عممية معالجتيا (.)Ally, 2004,b
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و يستحسن استخدام استراتيجيات الوسائط المتعددة الغنية بالمعمومات بدالً من النصوص.

ونتيجة لذلك يجب أن يغير المصممين التعميميين أسموب الكتابة النصية إلى تطوير استخدام
الوسائل البصرية والصور الفوتوغرافية والفيديو والصوت  .ففي دراسة برادلي وآخرون يقترح استبدال
النصوص الطويمة مثل التي تستخدم عادة لمحصول عمى إرشادات وتفسيرات بمقاطع صوتية
قصيرة .ويؤكد برادلي وزمالءه من واقع دراسة استخدام المساعدات الرقمية في التعمم بأن استخدام

المقاطع الصوتية اليخفف عبء النصوص عمى مساحة الشاشة  ،بل يسيل استيعاب المستخدم

لمجياز المحمول كما أن أالبحاث قد أظيرت أيضاً أنو من األسيل التعمم من الصوت لكثير من

الطالب (.)Bradiley at ell ,2009

ووفقاً لمبنائية ،فإن المتعمم يفسر المعمومات والعالم وفقا لواقعو الشخصي ،فيو يتعمم

بالمشاىدة والمعالجة والتفسير ،ثم تمثيل المعمومات حسب معارفو شخصيو وىو ماتسيل تقديمو

تقنيات التعميم المتنقمة .كما أن المتعممين يتعممون بشكل أفضل عندما يمكنيم توظيف ماتعمموه سواء
بالتطبيق الفوري أو بالحصول عمى معاني قريبة من واقعيم .وىو مايقدمو التعمم المتنقل حيث يسيل
شخصنة التعميم حيث أن التعمم المتنقل يمكن التعمم من أي مكان وفي أي وقت بما يتناسب
وظروف المتعمم وتفضيالتو ( .)Ally, 2004,bويقترح  Roschelleو  )8118( Peaأن األجيزة
المعتمدة عمى شبكات االنترنت الالسمكية(Wireless Internet Learning Devices (WILD
يمكن استخداميا في التعمم التعاوني القائم عمى الحاسبات اآللية ( Computer-Supported
 Collaborative learning (CSCLحيث يصبح المعمم راشدا وموجياً ويتخذ المتعممون زمام

المبادرة في عممية تعمميم .كما يرى  Peaو )8118( Roschelleأن التعمم سيصبح أكثر مركزية

بالنسبة لممتعمم وىذا يتضمن تغييرات جذرية في كيفية التصميم التعميمي .ووفقاً لتيال ()8111

 Tellaفإن األجيزة المتنقمة يمكن أن تستخدم لتطور البنى المعرفية الفردية لممتعممين وتعزيز الدوافع
الذاتية لمتعمم باإلضافة لقدرة المتعمم عمى تطوير عممية التعمم وفق السياق واالحتياجات.
متطمبات استخدام التعمم المتنقل:

أن تطبيق التعمم المتنقل بصورة صحيحة يستمزم تحقيق عدة أمور أساسية من أىميا مايمي

( سالم  ( )8112 ،حمامي ( )8112 ،محمد : )8115 ،


توافر البنية التحتية الالزمة لمتعمم المتنقل  :وتشمل توفير األجيزة الالسمكية الحديثة،

الشبكات الالسمكية  ،وخدمات االتصال باالنترنت  ،ممحقات األجيزة الالسمكية ،كما
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تتضمن توفير برامج التشغيل وبرامج التطبيقات المالئمة لممناىج وأنشطة التعميم والتعمم
ومواد وبرامج التعمم المتنقل مثل برمجيات الوسائط المتعددة التفاعمية لمتعميم  ،والكتب
االلكترونية.


اقتناع اإلدارة التعميمية والطالب وأولياء األمور ومسؤلي التعميم بضرورة وأىمية دمج
واستخدام تقنيات التعمم بالمحمول في بيئة التعميم والتعمم بالمدرسة أو مراكز التدريب  ،وفي

جميع عمميات اإلدارة بيا .


اختيار وتحديد نمط التعمم بالمحمول المناسب لمموقف التعميمي ،مثل التعمم المتنقل الجزئي،



تحويل المواد التعميمية إلى صيغة تناسب التعمم بالمحمول مع تضمين المحتويات العممية

والتعمم المتنقل المختمط  ،والتعمم المتنقل الكامل .

وتصميميا بما يتناسب مع خصائص الجياز والشبكة  ،واجراء كافة عمميات التفاعل مع
الطالب .


تدريب العنصر البشري المشارك في تفعيل نموذج التعمم المتنقل  ،عمى أن يتضمن ىذا

التدريب تعريف باألدوار في عممية التعمم المتنقل والتعمم  ،حيث يعد دمج تقنية المعمومات

واالتصاالت – من خالل استخدام األجيزة المحمولة – في التعميم مدخال جديدا  ،وسيظل
متجددا مع ثورة االتصاالت والمعمومات التي تقدم الجديد كل يوم  ،وىو مايتطمب ضرورة
التدريب المستمر لمعنصر البشري المشارك  ،ويتضمن العنصر البشري المعمم والطالب

والكادر االداري  ،وأخصائي مراكز مصادر التعمم ومصممي ومنتجي المواد والبرمجيات
والمقررات والمواقع التعميمية االلكترونية .
تجارب محمية في استخدام التعمم المتنقل :

جامعة الممك سعود:

تقدم جامعة الممك سعود خدمة الرسائل النصية القصيرة والتي تقوم عمى تفعيل التواصل

بين الجيات والمستفيدين عن طريق استخدام رسائل الياتف المحمواللقصيرة  .حيث يمكن ألي جية
تنتمي ل مجامعة أن تنشئ مجموعتيا الخاصة لتتيح من خالليا لجميع الميتمين بأخبار تمك الجية
االشتراك في المجموعة عن طريق ىذا الرمز وتمقي جميع مايرسمو القائمون من خالل المجموعة
()https://sms.ksu.edu.sa/index.php
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كما أطمقت جامعة الممك سعود خدمة "الجوال التعميمي " التي تتيح استخدام نظام إدارة

التعمم االلكتروني البالك بورد  .BlackBoardكما تتيح الوصول إلى محتوى نظام إدارة التعمم من
أي مكان عبر أجيزة اليواتف الذكية واألجيزة الموحية

والتي ينتشر استخداميا بين الطالب

ومنسوبي الجامعة .
جامعة الممك عبدالعزيز :

تمت إعادة تصميم النظام االلكتروني من قبل عمادة تقنية المعمومات ليالئم المتصفحات

في األجيزة المحمولة .باإلضافة لتقديم خدمة رسائل (الجوال) النصية القصيرة لممنسوبين .كما يمكن

إعداد التقويم الستقبال التذكيرات برسائل نصية بواسطة اعدادات يتم تييئتيا في صفحة التقويم في
الحساب البريدي الجامعي لمطالب ( جامعة الممك عبدالعزيز .)8101 ،
جامعة الممك خالد:

قامت جامعة الممك خالد بإجراء االختبارات االلكترونية عبر االيباد في كمية الطب

(الرياض  )8101 ،والعموم واليندسة وكمية المجتمع لمبنات في خميس مشيط ( جامعة الممك خالد،
.)8100
جامعة أم القرى:

دشنت جامعة أم القرى رسمياً خدمة (جامعتي ) باستخدام الرسائل القصيرة التي تخدم كافة

المنتسبين لمجامعة في متابعة أخبار الجامعة  ،ومالحظات أساتذة المواد  ،ومعرفة المعدل التراكمي،

والحالة الدراسية  ،والجدول الدراسي  ،ودرجات المواد المقررة (جريدة الرياض.)8114 ،
تجارب عالمية في استخدام التعمم المتنقل :
تعد

مبادرة

جامعة

برمنجيام

– rshgtisriBfostnsrevinمشروع

ىندلر tvgvirPrgtdtBhghrمن أكبر المبادرات في مجال التعمم المتنقل  ،ويحاول المشروع فيم
عممية التعمم باستخدام األجيزة المتنقمة مع التركيز عمى عممية االتصال  ،وتصميم النظم التعميمية،
ويماثل ىذا المشروع مشروع جامعة تمبير لمتقنية في فنمندا حيث تم استخدام المساعدات الشخصية
في تعميم الرياضيات لألطفال ،وتم عرض محتوى الدراسة عمى شكل لعبة مكنت المتعممين من

التوا صل ومساعدة كل منيم األخرى  .وكان ىدف برنامج نوموبايل دعم التعمم القائم عمى المشكالت
 ،حيث استخدمت اليواتف الذكية في التعميم الطبي لطالب كمية الطب بجامعة
أوسمو)8111ttsfBrBhi r ,3-4)B rshgtisriBfnir
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ومن أشير الجامعات التي اىتمت بالتعمم المتنقل جامعة أثاباسكا في كندا حيث طورت
عدة برامج في مجال التعمم المتنقل منيا مشروع المكتبة الرقمية المتنقمة ،والتي يمكن االتصال بيا
من خالل األجيزة المتنقمة .كما طورت شركة سوفت بانك اليابانية خدمة فصول دراسية لممشتركين

معيا في خدمة الياتف المتنقل والمعروفة باسم "جامعة فضاء االنترنت" .كما استخدم التعمم المتنقل
في اليابان لتدريس المغة الصينية ،وفي الفمبين استخدم التعمم المتنقل في المدارس االبتدائية في
الصفين الخامس والسادس لتدريس الرياضيات  ،وأظيرت النتائج أن المتعممين تحسن تحصيميم في
اختبارات الرياضيات ( الشايع )01 ،0311 ،

وفي الفمبين استخدمت اليواتف المحمولة لعممية التعمم الحديث لبعض المناطق البعيدة في

أنحاء البالد .وذكرت مصادر أن برنامج التطوير التابع لألمم المتحدة واتحاد الشباب الدولي يعمل
عمى نظام يستخدم المراسمة بالفيديو إلرسال الدروس في  31مدرسة ابتدائية ،إلى الطالب في
قاعات الدراسة ،حيث أثبتت إحصائية أن واحداً من كل خمسة أشخاص يمتمك ىاتفاً محموأل في
الفمبين ،بالرغم من  631من السكان يعيشون بمستوى أقل من دوالر يومياً (جريدة الجزيرة.)8111 ،

الدراسات السابقة

تستعرض الباحثة الدراسات السابقة المتضمنة الستقراء االتجاىات نحو استخدام التعمم
المتنقل في المؤسسات التعميمية حسب تصنيفيا المكاني وبالترتيب الزمني من وجية نظر الطالب
والمعممين.
أوالً  :دراسات تناولت دراسة االتجاىات نحو التعمم المتنقل من وجية نظر الطالب
 .1الدراسات المحمية :



في دراسة الفيد ( )8115التجاىات وآراء الطالبات نحو فعالية استخدام التعمم المتنقل في
جامعة الممك سعود ىدف الباحث لمعرفة وقياس اتجاىات وآراء الطالبات في استخدام
التعمم المتنقل .من خالل التركيز عمى استخدامات التعمم المتنقل في بيئة التعميم العالي

والتدريس الجامعي  .حيث استخدمت الدراسة المنيج الوصفي في استقراء آراء المشاركين
باستخدام أداة االستبانة والتي ىدفت لقياس اتجاىات ومعرفة آراء الطالبات في استخدام

التعمم المتنقل واستكشاف وتحميل العامل الحاسم في التغمب عمى العوائق المحتممة لتنفيذ
التعمم المتنقل في مجال التعميم العالي.واىتمت الدراسة بمعرفة أثر متغيرات الجنس
والمقررات الدراسية واالتجاه نحو التقنيات الحديثة في نياية الفصل الدراسي في يونيو
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/حزيران  . 8114وقد اختيرت العينة بشكل عشوائي من كمية خدمة المجتمع والعموم
التطبيقية في جامعة الممك سعود حيث بمغ مجموعة العينة  024وقد تفاوتت أعمار العينة

 82-04عاما  ،وقد تمثمت نتائج الدراسة بامتالك جميع المشاركات جياز ىاتف محمول
وارتفاع نسبة تممك األجيزة المحمولة األخرى  ،كما نتج عن الدراسة تأييد نصف العينة
لدعم التعمم المتنقل كأسموب فعال في التعمم  ،وعدم الموافقة عمى عدم توفر األجيزة

الخموية لعينة كبيرة من المتعممين  ،وأشارت الدراسة تزايد سرعة انتشار التقنيات النقالة في
كل مكان  ،وأنيا في متناول شريحة عظمى من المتعممين.كما وافق  %83.1بشدة عمى

التعمم المتنقل يمكن أن يكون وسيمة فعالة لمتعمم لما يقدمو من دعم فوري  ،بينما أظيرت
نسبة  %15.8من العينة أن التعمم المتنقل سيكون أكثر مرونة لمتعمم في أي مكان وأي
وقت  .بينما يؤيد  %10.3من المشاركات أن التعمم المتنقل يسيم في تحسين االتصال
بين الطالب والمعمم  .واتفقت  %11.25من العينة عمى أن التعمم المتنقل مكمف مادياً .

و  %83.3يعتقدون أن التعمم المتنقل سيقدم فرصا جديدة لمتعمم (.)Alfahad , 2009


واستخدم الحارثي في دراستو ( )0385الرسائل القصيرة بمعدل  1.13رسالة أسبوعياً وذلك
إلرسال محتوى تعميمي مركز لمطالب يشمل بعض المفاىيم العممية الخاصة بالمقرر
الدراسي بيدف تعزيز العممية التعميمية وتشجيع التفكير واالستنتاج  ،وقد طبقت الدراسة

عمى مقرر الحاسب اآللي واستخداماتو في التعميم بكمية التربية بجامعة الممك سعود في
الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  . 0385/0384حيث استخدم الباحث الرسائل
لتذكير الطالب ببعض المتطمبات الدراسية ،واستخدام الطالب الرسائل القصيرة أيضا

إلرسال االختبارات القصيرة بيدف تشجيعيم عمى البحث عن اإلجابة في المراجع العممية
أو من خالل االتصال بأحد األصدقاء ومناقشتو حول اإلجابة .وأظيرت نتائج استطالع
آراء الطالب أن متوسط رضا الطالب عن التجربة بمغ ( )1.83أي مايعادل  . %40وقد
أشار الطالب إلى أن المحتوى المتنقل باستخدام الرسائل القصيرة يعني اىتمام أستاذ
المقرر بالطالب ،كما أن الرسائل القصيرة شجعتيم عمى إنجاز متطمبات المقرر في الوقت
المحدد،كما أن الرسائل القصيرة دفعتيم إلى التفكير في موضوعات المقرر ،وحفزتيم عمى
مراجعة الدروس  .وقد استطمعت الدراسة جوانب ميمة يجب االىتمام بيا وعدم إغفاليا
عند تطبيق التعمم المتنقل باستخدام الرسائل القصيرة  ،ومن ذلك مراعاة عدد الرسائل
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المرسمة لمطالب بشكل يومي وأسبوعي واألوقات والفترات المفضمة التي يمكن إرسال
الرسائل فييا لمطالب.


ودرست الغامدي ( )0310أثر التعمم المتنقل

M-learningعمى تنمية بعض قدرات

التفكير الناقد في األدب الروائي مستخدمةً المنيج شبو التجريبي لمتحقق من األثر  .حيث
تكون مجتمع البحث من طالبات المغة االنجميزية في كمية التربية بجدة لمعام 0310ىـ
وطبقت الدراسة عمى عينة تكونت من  21طالبة من طالبات المستوى الرابع  .حيث تم
إعداد الوحدة التعميمية المقترحة وتصميميا تعميمياً ومن ثم تحويميا إلى مادة تعميمية عبر
الياتف النقال باستخدام برنامج  . Hot Lave Softwareودلت نتائج البحث عمى وجود

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.3في ميارات التفكير الناقد لصالح طالبات
المجموعة التجريبية.
الدراسات العربية :


اىتمت دراسة المشعشع  )8115( al-Mushashaبقياس إدراك الطالب لخدمات التعمم
المتنقل في الجامعات األردنية .حيث اعتمدت الدراسة األسموب المسحي الستقصاء آراء

 001طالب في الجامعات األردنية خالل شير سبتمبر  .8115وقد ىدفت الدراسة
لمحصول عمى معمومات عن مستوى خدمات التعمم المتنقل المتوفرة ومدى فائدة الخدمات
المقدمة لمطالب  .باإلضافة إلى ذلك  ،قدمت الدراسة مفيوما لمعايير محددة  ،مثل توافر
األجيزة  ،واستخدام األجيزة  ،والموقف من التكنولوجيا  ،والرأي حول أسعار األجيزة والتي
تفيد في تحديد تصور الطالب نحو خدمات التعمم المتنقل  .كما اشتممت عينة البحث عمى

طالب وطالبات من كميات مختمفة  ،في مختمف مراحل التعميم العالي البكالوريوس

والماجستير والدكتوراه .وتبين الدراسة أن الطالب يستخدمون االنترنت ألغراض مختمفة
ففي البحث عن المعمومات  %53والدراسة  .%33أما المدة الزمنية التي يقضييا الطالب
عمى االنترنت عمى أساس يومي  ،يقضي  %23من المشاركين  8-1ساعات يومياً  .في

حين أنفقت  3-1 %85ساعات يومياً  .كما أن عدد صغير نسبياً يمثل  %00من
المشاركين يتصمون باالنترنت

من ىواتفيم المحمولة  .كما كشفت الدراسة أن طرق

استخدام التعمم االلكتروني تختمف قميال بين الطالب المشاركين  .فعمى سبيل المثال،
النسبة المئوية لمطالب الذين الذي لم تسبق ليم تجربة واقعية لمتعميم االلكتروني وىو
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حوالي  %3فقط من اجمالي المشاركين  .حيث استخدم  %23نظام التعميم االلكتروني
لمجامعة و  %11من طالب الجامعة استخدم أنظمة أخرى إضافية .ومن ىنا تستنتج
الدارسة أنو عند يقدم نظام التعميم االلكتروني في الجامعة مصادر عممية جيدة فإن
الطالب يفضمون استخدام ىذا المصدر ،واال فأنيم يبحثون عن مصادر وبرامج أخرى عمى
شبكات االنترنت .كما تمثمت أسباب استخدام التعمم االلكتروني في السيولة ،وتوافر المواد

التعميمية

وزيادة سرعة الوصول إلى المواد وامكانية البحث من خالل المحاضرات

والمصادر الرقمية األخرى ،والحصول عمى كمية كبيرة من المعمومات المفيدة ،أما األسباب
التي يؤيدىا الكثير ضد التعمم االلكتروني فيو عدم وجود اتصال شخصي بين المدرسين
والطالب .ذكر بعض المشاركين أن الكمبوتر يصرف االنتباه أثناء الدراسة .وأن نظم

التعميم االلكتروني "معقدة جداً" .كما يعتقد معظم الطالب ىناك عالقة إيجابية بين التعميم
االلكتروني وجودة التعميم الجامعي .حوالي  %43من الطمبة يعتقدون أن التعميم
االلكتروني يزيد من جودة التعميم الجامعي .وقد أفادت الغالبية العظمى من الطالب %34
أن جودة التعميم سوف تتطور نتيجة الستخدام األجيزة النقالة في التعميم الجامعي .حيث
يربط الطالب جودة التعميم مع الخدمات المساندة لألجيزة النقالة  .مثل توافر المعمومات

في الوقت الحقيقي  ،وتوفر إمكانية الوصول إلى مزيد من المعمومات ،واالستقالل بزيادة
الحرية في المكان والزمان وتكامل التعمم مع الحياة اليومية  ،وتوفير الوقت ،وارتفاع الدافع
لمتعمم  .كما يعتقد معظم الذين لم يستخدمواأبدا التعمم المتنقل بأنو سوف يعزز من جودة
التعميم  .ويعتقد الطالب المشاركين أن الوصول إلى المحتوى التعميمي عبر االنترنت ىو

أكثر الخدمات ايجابية بنسبة  %20يمي ذلك تسييل التواصل بين الطالب بنسبة %32

وبينيم وبين المدرسين بنسبة  .%31ثم الوصول لمعمومات تعميمية مثل نتائج االختبارات
بنسبة  %34ثم استقبال معمومات تثقيفية عبر رسائل نصية ومتعددة الوسائط بنسبة %33
والتعاون مع الطالب االخرين بنسبة  %04وتعبئة االختبارات واستبانات تقييم الذات بنسبة
.%08ومن النتائج السابقة استنتج الباحث أن موقف الطالب من التعمم المتنقل مرتبط
باتجاىاتيم نحو التعميم االلكتروني ومدى استخداميم لو  .فالطمبة الذين يشعرون بالراحة
في استخدام التعميم االلكتروني كانوا أكثر ايجابية لمتعمم المتنقل .كما أن اختيار األداة
المستخدمة في التعمم المتنقل تعد عامال ميما في نجاح التعمم المتنقل  ،كما يعتقد الطالب
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أن تكمفة األجيزة مكمفة باستثناء أجيزة اليواتف المحمولة  .ولم تظير الدراسة أية فروق
ذات داللو احصائية في االتجاىات نحو التعمم المتنقل تعزى لمتغير الجنس ،كما أن
المشاركين توقعوا تقديم مجموعة واسعة من الخدمات وتطويرىا وتحديثيا بشكل جيد في

كثير من األحيان لمتعميم المتنقل بحيث يتكامل مع أنظمة التعميم االلكتروني .

الدراسات األجنبية :

 .2قام الباحثون كيني  ،وبارك  ،وبيرتون وميرز ونستكيني ;Kenny ; Park; Burton
 Meiers&Neste-) Kenny,2007بدراسة امكانية استخدام األجيزة المحمولة لمتدريب
الميداني لمتمريض  ،وتمثمت عينة الدراسة في طمبة السنة الثالثة من برنامج المرحمة

الجامعية في أربع سنوات في قسم عموم التمريض في كمية كانديان الغربية  ،واستخدمت
الدراسة االستبانة وجياز  HP iPAQsوالذي ىياً الستخدام الشبكات االسمكيةوبعض

البرامج األساسية مثل برنامج متصفح االنترنت .وبرنامج معالج النصوصوبرنامج
المحادثةباالضافة لبعض البرامج في مجال التخصص مثمباالضافة إلى برنامج المحادثة

الصوتية وبرنام ج قارئ الكتب .وقد تكونت الدراسة من مرحمتين األولى تمثمت في التدريب
واختبار امكانية استخدام الجياز من قبل الطالب قبل االلتحاق بالمقرر ،بينما تمثمت
المرحمة الثانية بتطبيق التعمم المتنقل ودراسة اتجاىات الطالب نحوه  .واستخدمت الدراسة
األسموب التجريبي لتقييم تجربة التعمم المتنقل في التدريب الميداني لمدة خمسة أسابيع ىي
فترة التدريب ( ابريل-مايو)  8113حيث تكونت العينة من مجموعتين ،مجموعة التعمم

المتنقل والمجموعة الضابطة  .كما اشتممت الدراسة عمى دراسة قبمية لممتغيرات

الديموغرافية باستخدام أداة االستبانة  ،واستبيان بعدي لتقييم تجربة استخدام األجيزة
المحمولة في التدريب الميداني.باإلضافة إلى استبيان بعدي لممجموعة الضابطة الستخدام
تطبيقات الحاسب المستخدمة .وأخي اًر مقابمة مفصمة مع عينة ممثمة مكونة من ستة طالب

من مجموعة التعمم المتنقل لمناقشة اجابات االستبيان وقد ىدفت الدراسة لبحث إمكانية
دمج استخدام االجيزة المحمولة في التدريب الميداني لمتمريض ،ومدى تحقق رضا الطالب
والمعممين من استخدام األجيزة المحمولة في الممارسات التعميمية لممقرر،ومدى سيولة
وجدوى استخدام األجيزة المحمولة في تطبيق االجراءات التعميمية فترة التدريب .وقد نتج
عن الدراسة موافقة العينة عمى سيولة استخدام األجيزة المحمولة لغرض التعمم باإلضافة
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لالتفاق عمى سيولة الحمل وكفاءة حجم الشاشة في استعراض بعض البرامج المعدة

لالستخدام عمى أجيزة ( .)HP iPAQsبينما وجد المشاركون صعوبة في استخدام اتصال
الشبكة الالسمكية رغم االرشادات المبدئية إال أن المشاركون لم يكن لدييم الوقت الكافي
لتعمم إمكانيات الجياز بشكل كامل نظ ار النشغاليم بمقرر التدريب .واستنتجت الدراسة
إمكانية دمج استخدام األجيزة المحمولة في مقررات التمريض التدريبية لمتعميم إال أنو البد

من مزيد بحث حول استخدام التعمم المتنقل ليدف االتصال والتفاعل.

دراسات تناولت دراسة االتجاىات نحو التعمم المتنقل من وجية نظر المعممين :

الدراسات العربية :

 .3أجريت دراسة محمد ( )8115في جامعة الفيوم لقياس اتجاىات المعممين نحو التعمم
المتنقل  ،وقد استخدم الباحث األسموب الوصفي عمى عينة مكونة من  44معمم في قسم
التعميم االلكتروني في جامعة الفيوم  .وقد أظيرت النتائج أن اتجاىات المعممين لم تكن ثابتة

نحو التعمم المتنقل .حيث وجد أن المكونات المعرفية لالتجاىات احتمت المرتبة األولى

( )1.11في األىمية يمي ذلك المكونات السموكية ()0.35ثم المكونات الوجدانية بنسبة
( . )0.30كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مكونات االتجاه
المعرفية والوجدانية والسموكية بناء عمى المتغيرات الديموغرافية ،المستوى التعميمي وسنوات
الخبرة (.)8115 ، dBvinniP
الدراسات األجنبية :

 .4أجريت دراسة كالوم (( )(Callum,2010في واحدة من أكبر معاىد التقنية في نيوزيمندا،

والتي ىدفت الستقراء موقف المربين من التعمم المتنقل  ،محددة العوامل التي تؤثر عمى تطبيق

تقنيات االتصاالت المتنقمة في بيئة تعميمية  .وقد اعتمدت الدراسة عمى نموذج قبول التقنية
( ))tghvrBrBeiePBtrsBrdBPgr )tedوالذي تم استخدامو لتقييم الجدوى وقابمية
استخدام التكنولوجيا النقالة المستعممة لدعم التعميم والتعمم  .وقد استخدمت الدراسة أداة

االستبانة االلكترونية في نياية عام  8115لعينة اشتممت عمى  38عضو ىيئة تدريس مثمت
اإلناث  633.3مقابل  633.1ذك ار  .وقد توزعت العينة عمى معظم الكميات من كمية إدارة
األعمال والمحاسبة وكمية الفنون والدراسات االجتماعية وكميات التقنية.وقد بينت النتائج أن
معظم استخدامات العينة الخدمات األدنى من خدمات الياتف المحمول مثل إجراء المكالمات
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وارسال الرسائل النصية  .في حين يستخدم  600من العينة تطبيقات اليواتف الذكية.كما
ظير أن متغير العمر قد يؤثر عمى توقع الجيد المضاعف والذي يحتاجو المعمم الستخدام
التعمم المتنقل.وبشكل عام ،أظيرت عموم النتائج عاممي الوقت لالستعداد والتدريب عمى

االستخدام قد تؤثر في مستقبل التعمم المتنقل .وأن أعضاء ىيئة التدريس بحاجة لمدعم
والمساعدة مع تحديد أفض الوسائل الستخدام التقنية المحمولة قبل البدء باستخداميا ،باالضافة

لتقديم التوعية حول مزايا وفوائد تطبيق التعمم المتنقل لممعممين والمتعممين مع تقديم الشواىد
الواقعية الناجحة لدعم االتجاه نحو التطبيق بخالف الدراسات المحدودة قصيرة المدى والتي

اليمكن تعميم نتائجيا والوثوق بيا عممياً.

منيج الدراسة واجراءاتيا
منيج الدراسة

تم اختيار أسموب المنيج الوصفي المسحي ألنو يمد الدراسة ببيانات ومعمومات تسيم

بشكل كبير في وصف ما ىو كائن أثناء الدراسة ويتضمن تفسي اًر ليذه البيانات مما يساعد عمى فيم

عزًز ىذه االختيار نجاح ىذه المنيجية
الظاىرة محل البحث وتقويميا وتحقيق ىدف الدراسة  ،وقد ّ
في الدراسات التقويمية السابقة .
مجتمع الدراسة

يضم مجتمع الدراسة جميع عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود

والبالغ عددىن  112عضوة ىيئة تدريس طبقاً لمسجالت الرسمية لمكتب عميدة كمية التربية  ،وتضم
كمية التربية ثمانية أقسام حسب موقع الكمية وىي :قسم التربية ورياض األطفال وقسم المناىج وطرق
التدريس وقسم اإلدارة التربوية وقسم عمم النفس و قسم تقنيات التعميم وقسم الثقافة اإلسالمية وقسم
التربية الفنية وقسم التربية الخاصة.
عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسموب التعيين العشوائي ( التوزيع العشوائي لالستبانة

عمى مجتمع الدراسة ) عن طريق توزيع االستبانة عمى عضوات ىيئة التدريس لجميع األقسام في

كمية التربية باإلضافة إلى تصميم استبانة الكترونية ومراسمة عضوات ىيئة التدريس بطريقة
عشوائية .وقد بمغت عينة الدراسة  600من مجتمع البحث حيث بمغت االسبتانات الموزعة 33
استبانة كان العائد منيا  12استبانة صحيحة وكاممة .
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أداة الدراسة :

لتحقيق اليدف من الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة لدراسة آراء عضوات ىيئة

التدريس ومدى التوجو لديين الستخدام التعمم المتنقل ومدى ممارستين لو.
صدق وثبات األداة :
 .1صدق األداة:

قامت الباحثة بالتحقق من صدق المحتوى والصدق الظاىري من خالل التأكد من تمثيل

أسئمة االستبانة وتغطيتيا ألىداف الدراسة عن طريق تجربة االستبانة عمى عينة من

عضوات ىيئة التدريس في قسم تقنيات التعميم وتعديل االستبانة في صورتيا األخيرة.كما
قامت الباحثة بعرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس
بكمية التربية في جامعة الممك سعود  ،وقامت بتعديل االستمارة عمى ضوء مالحظاتيم.
كما تم التأكد من األداة من خالل صدق االتساق الداخمي :وىو العالقة بين درجة كل
عبارة والدرجة الكمية لمقسم الذي تنتمي إليو باستخدام معامل ارتباط بيرسون  ،كالتالي:
جدول ()0
معامل ارتباط بيرسون لمتأكد من صدق االتساق الداخمي لعبارات االستبانة
معامل االرتباط

رقم العبارة

المحور الرابع

معامل االرتباط

رقم العبارة

المحور الثاني

معامل االرتباط

رقم العبارة

المحور األول

**0.689

04

**1.541

8

**0.778

0

**0.815

99

**0.606

9

**0.762

2

**0.836

22

**0.735

10

**0.497

3

--

**0.552

11

**0.850

4

**0.551

12

**0.748

5

**0.785

6

94

**0.621

7

--

--

--

--

المحور الخامس

المحور الثالث

*0.361

22

**0.727

23

**0.799

**0.866

24

**0.913

95

**0.843

25

**0.789

96

(*) دالة عند مستوى  )**( 2025دالة عند مستوى 2029
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يتضح من الجدول رقم ( )0أن نتائج القياس تدل عمى أن جميع عبارات الدراسة ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10ومستوى( ، ) 1.13وىذا يدل عمى أن أداة الدراسة
صادقة وصالحة لقياس ما أعدت لقياسيا .
 .2ثبات األداة :

ويقصد بثبات أداة الدراسة إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة

يستخدم فييا  ،ولمتأكد من ثبات األداة فقد تم استخدام قيمة ألفا كرونباخ ( Cronbach’s
 )Alphaلقياس مدى ثبات أداة الدارسة كالتالي:
جدول رقم ()8
معامل الثبات لمحاور االستبانة والدرجة الكمية لمثبات
م

معامل الثبات

عبارات المحور

المحاور

.8441

3

فاعمية التعمم المتنقل

0.541

3

سيولة التطبيق واالستخدام

0.776

1

صعوبات تطبيق التعمم المتنقل

0.672

1

استخدام أجيزة التعمم المتنقل

0.688

3

التوجو نحو التطبيق

.1

0.854

88

الثبات الكمي

.2

يتضح من الجدول رقم ( )8إن جميع معامالت الثبات لمحاور الدراسة باإلضافة إلى الدرجة الكمية
لمدراسة (قيم ألفا كرونباخ) معامالت كبيرة وقوية مما تدل عمى ثبات األداة وصالحيتيا لمتطبيق.
األسموب اإلحصائي المستخدم:

اعتمدت ىذه الدراسة عمى بعض أساليب اإلحصاء الوصفي واالستداللي لوصف

خصائص معينة ووصف البيانات واإلجابة عن أسئمة الدراسة  ،حيث قامت الباحثة بمعالجة
المعمومات التي توصمت إلييا معالجة كمية وذلك من خالل برنامج  ،SdSSوتم التحميل الكمي في

ىذه الدراسة كالتالي:
.1

معامل ارتباط "بيرسون"  :لمعرفة صد ق االتساق الداخمي ألداة الدراسة (وىو العالقة
بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو ).

 .2معامل " إلفا كرونباخ"  :لمتأكد من ثبات أداة االستبيان.
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 .3التكرار والنسبة المئوية :لوصف خصائص عينة البحث وتحديد استجابات افرادىا تجاه
فقرات االستبانة .

 .4المتوسط الحسابي  :لترتيب العبارات حسب األىمية لنتائج الدراسة  ،واالنحراف المعياري
(لتوضيح مدى تشتت استجابات أفراد العينة ) .
 .5اختبار  rوتحميل التباين األحادي  :لمعرفة الفروق بين متغيرات الدراسة .
 .6واختبار شيفيو  :لتحديد أتجاىات الفروق بين المتغيرات .

وقد تم استخدام مقياس " ليكرت " الخماسي كالتالي :
جدول رقم ( :)1توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
الوصف

مدى المتوسطات
من  3.80إلى 3

موافق بشدة

من3.41إلى4.20

موافق

من

محايد

 2.61إلى3.40

من  1.81إلى2.60
من

غير موافق
غير موافق بشدة

 1إلى1.80

نتائج الدراسة

خصائص عينة الدراسة
يمكن توضيح خصائص عينة الدراسة في ضوء متغيرات الدراسة كما يمي:
 .1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمرتبة :
جدول رقم ()3

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمرتبة األكاديمية
النسبة المئوية

العدد

الرتبة

38.9%

94

معيدة

36.1%

93

محاضرة

25.0%

9

دكتورة

100.0%

36

المجموع

ويبين الجدول رقم( )3أن أغمب عينة الدراسة ىم المعيدات بنسبة  ،%14.5يمييم المحاضرات بنسبة
مئوية بمغت  ،%12.0أما صاحبات رتبة (دكتورة) فكانوا أقالفراد العينة بنسبة بمغت .%83
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 .2توزيعأفراد عينة الدراسة وفقاً لسنوات الخبرة في التدريس
جدول رقم ()3
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لسنوات الخبرة في التدريس

سنوات الخبرة

النسبة المئوية

العدد

72.2%

82

أقل من خمس سنوات

8.3%

1

 3سنوات إلى أقل من  01سنوات

16.7%

2

 01سنوات إلى أقل من  03سنة

2.8%

0

 03سنة فأكثر

100.0%

ويبين الجدول رقم ( ) 5أن من لدييم أقل خبرة أي ( أقل من خمس سنوات) يمثمون النسبة األكبر
من عينة الدراسة حيث تبمغ نسبتيم  ، %38.8ثم يمييم بفارق كبير من لدييم الخبرة (  01سنوات
إلى أقل من  03سنة ) بنسبة مئوية  ، %02.3ثم يأتون من لدييم خبرة (  3سنوات إلى أقل من
 01سنوات) حيث تبمغ نسبتيم  . %4.1أما من لدييم أكثر خبرة (  03سنة فأكثر) فيم أقل عينة
الدراسة حيث تبمغ نسبتيم .%8.4

 .1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمقسم :
جدول رقم ()2
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يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمقسم

القسم

النسبة المئوية

العدد

8.3%

1

الثقافة اإلسالمية

11.1%

3

المناىج وطرق التدريس

13.9%

3

اإلدارة التربوية

13.9%

3

التربية الفنية

27.8%

01

تقنيات التعميم

13.9%

3

التربية الخاصة

11.1%

3

عمم النفس

100.0%

12

المجموع
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ويبين الجدول رقم ( )2أن الذين ينتمون إلى قسم ( تقنيات التعميم) يمثمون النسبة األكبر من عينة
الدراسة حيث تبمغ نسبتيم  . %83.4أما باقي أفراد العينة موزعون عمى باقي األقسام بنسب متقاربة

تتراوح بين  %01.5وبين .%4.1
 .2امتالك األجيزة المحمولة

جدول رقم ()3

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً المتالكيم لألجيزة المحمولة

النسبة المئوية العدد

النسبة المئوية العدد

الجياز

الجياز

%12.0

01

مشغل مقاطع صوتية

%011.1

12

حاسب آلي محمول

%4.1

1

قارئ كتب

%011.1

12

جياز ىاتف جوال

1

1

أخرى

%11.1

08

حاسب لوحي

ويبين الجدول رقم ( )3أن جميع عينة الدراسة يمتمكون جياز حاسب آلي ،وجياز جوال.
أما بالنسبة لمشغل المقاطع الصوتية Ipodفال يممكو إال  %12.0من أفراد العينة .كما يمتمك ثمث
أفراد العينة حاسباً لوحياً ) (Ipad or Galaxy Tabوتمثل نسبة  % 4.1نسبة من يممكون قارئ

كتب Kindle , Sony Reader

اإلجابة عمى أسئمة الدراسة

 .1مامدى فاعمية التعمم المتنقل من وجية نظر عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية
بجامعة الممك سعود ؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف
المعياري كالتالي:
جدول رقم ()8
استخدام التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لترتيب الفقرات لممحور األول:
الرتبة

االنحراف

المتوسط

الحسابي

بشدة

5

20762

4094

92

7

.910

3.97

المعياري

موافق

موافق

محايد

غير

98

5

موافق

موافق

النسبة

9

2

ك

202

%

9

ك

2078 93089 52022 33033
99

95

9

غير

التك اررات

2

بشدة

العبارات

التعلم المتنقل وسيلة مناسبة .1
لتشجيع/تعزيز الطالب على
التعليم الذاتي .
تكنولوجيا الهواتف المحمولة تز2يد.
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3

.697

4.17

2

.722

4.22

9

7970

4.33

6

.708

4.11

4

.798

4.14

واقعاستخدامعضواتهيئةالتدريسللتعلمالمتنقل

25022 49067 30.56

202

2078

%

6
98
92
16.67 52022 33033

2

2

ك

202

202

%

2

2

ك

202

202

%

2

2

ك

94

96

6

16.67 44044 38.89
97

94

5

93089 38089 47.22
99

98

7

99044 52022 30.56
93

96

6

202

202

%

2

2

ك

202

202

%

9

2

ك

202

%

2078 16.67 44044 36099
4095

من إمكانية وصول الطالب
للمقررات التعليمية .
التعلم المتنقل يوفر المزيد من.3
المرونة في التعليم للطالب مقارنة
بالتعلم االلكتروني.
التعلم المتنقل يعد وسيلة .4
فاعلةلتحسين تعلم الطالب.
التعلم
.5
المتنقلوسيلةلتشجيعالتفاعلبين
الطالبوالمعلمين.
إن تقنية التعلم المتنقل لها فائدة
.6
كبيرة في التدريس.
استخدامالتقنيات المحمولة .7
تساعدنيفيإنجازالمهام التعليمية
بسرعة كبيرة .

المتوسط العام لممحور

يتضح من الجدول ( )4مايمي :

حصمت عبارتين عمى درجة ( موافق بشدة ) حسب المقياس المستخدم ،وىم بالترتيب :
 المرتبة األولى  :رقم ( " )3التعمم المتنقل وسيمة لتشجيع التفاعل بين الطالب والمعممين "
بمتوسط حسابي قدره ( ، )3.11مما يعني أنيا أىم عبارة في فاعمية التعمم المتنقل من
وجية نظر عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود.
المرتبة الثانية  :رقم ( " )3التعمم المتنقل يعد وسيمة فاعمة لتحسين تعمم الطالب"



بمتوسط حسابي قدره ( ، )3.88وتأتي في المرتبة الثانية من حيث األىمية من بين
عبارات فاعمية التعمم المتنقل من و جية نظر عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية
بجامعة الممك سعود.
كما حصمت باقي العبارات عمى درجة (موافق) حسب المقياس المستخدم  ،وىي كالتالي :


المرتبة الثالثة  :رقم ( " )1التعمم المتنقل يوفر المزيد من المرونة في التعميم لمطالب

مقارنة بالتعمم االلكتروني " بمتوسط حسابي عالي قدره (.)3.03
المرتبة الرابعة  :رقم ( " )3استخدام التقنيات المحمولة تساعدني في إنجاز الميام التعميمية



بسرعة كبيرة " بمتوسط حسابي فوق األربعة وقدره (.)3.03
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المرتبة الخامسة  :رقم ( " )0التعمم المتنقل وسيمة مناسبة لتشجيع  /تعزيز الطالب عمى



المرتبة السادسة  :رقم ( " )2إن تقنية التعمم المتنقل ليا فوائد كبيرة في التدريس " بمتوسط

التعميم الذاتي " بمتوسط حسابي قدره ( .)3.03

حسابي قدره (.)3.00


المرتبة السابعة  " )8( :تكنولوجيا اليواتف المحمولة تزيد من إمكانية وصول الطالب
لممقررات التعميمية " بمتوسط حسابي قدره ( ، )1.53وىي العبارة األقل أىمية من بين
عبارات فاعمية التعمم المتنقل من وجية نظر عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة
الممك سعود رغم أن درجتيا درجة (موافق) حسب المقياس المستخدم.

المتوسط العام لممحور بمغ ( )3.03وىي درجة( موافق) حسب المقياس  ،أي أن وجية نظر

عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود موافقات بشكل عام عمى فاعمية التعمم

المتنقل.
 .2مامدى سيولة استخدام األجيزة المتنقمة ودمج تطبيقاتيا في عممية التعميم
والتعمم من وجية نظر عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية في جامعة

الممك سعود؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف
المعياري كالتالي -:

جدول رقم ()5

استخدام التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لترتيب الفقرات لممحور
الرت

االنحراف

المتوسط

موافق

بة

المعياري

الحسابي

بشدة

.786

3.81

2

. 1.287

3.67

4

. 1.134

3.17

موافق

محايد

غير

غير

ررات العبارات
التك ا

موافق

موافق

النسبة

بشدة
1

6

99

9

2

2

16.67

52.78

25.00

5.56

202

ك
%

الثاني :

ان استخدام الجياز

.8

المحمول يعد من الوسائل
السيمة في دعم العممية

التعميمية.
99

93

4

5

3

30.56

36099

11.11

13.89

8.33

2

96

8

6

4

ك
%

اشعر باالرتياح عند

.9

استخدام األجيزة المحمولة

أمام اآلخرين.
ك

إن التأقمم مع استخدام

.11
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44.44

22022

16.67

%

11.11

األجيزة المحمولة في
التعميم قد يستغرق بعض

الوقت .

5

.919.

1.89

3

0
1.180

3.42

9

9

4

97

93

2.78

2.78

11.11

47022

36099

6

94

8

5

3

16.67

38089

22.22

93089

8.33

ك
%

أجد صعوبة في استخدام

.11

األجيزة المحمولة في

التدريس والتعميم .
ك
%

إن التعمم المتنقل

.12

يتطمبالكثير من

الوقتممدعمواإلعداد.

3.18
يتضح من الجدول رقم ( )5مايأتي :

المتوسط العام لممحور

حصمت ثالث عبارات عمى درجة ( موافق) حسب المقياس المستخدم  ،وىم بالترتيب:
المرتبة األولى  :رقم ( " )4إن استخدامالجياز المحمول يعد من الوسائل السيمة في دعم العممية
التعميمية " بمتوسط حسابي قدره ( )1.40مما يعني أنيا العبارة األىم من بين عبارات سيولة
استخدام األجيزة المتنقمة ودمج تطبيقاتيا في عممية التعميم والتعمم من وجية نظر عضوات ىيئة
التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود.
المرتبة الثانية  :رقم ( " )5أشعر باالرتياح عند استخدام األجيزة المحمولة أمام اآلخرين" بمتوسط

حسابي قدره ( ، )1.23وتأتي في المرتبة الثانية من حيث األىمية من بين عبارات سيولة استخدام

األجيزة المتنقمة ودمج تطبيقاتيا في عممية التعميم والتعمم من وجية نظر عضوات ىيئة التدريس في
كمية التربية بجامعة الممك سعود.
المرتبة الثالثة :رقم (" )08إن التعمم المتنقل يتطمب الكثير من الوقت لمدعم واإلعداد" بمتوسط

حسابي عالي قدره ( )1.38وىي ثالث أىم عبارة من بين عبا ارت المحور.

وجية نظر عضوات ىيئة التدريس كانت محايدة في عبارة واحدة فقط وىي رقم (" )01إن التأقمم مع
استخدام األجيزةالمحمولة في التعميم قد يستغرق بعض الوقت " حيث حصمت عمى متوسط حسابي
قدره ( )1.30وىي درجة ( محايد ) حسب المقياس.
كما كانت وجية نظر عضوات ىيئة التدريس غير موافقة عمى عبارة واحدة فقط وىي رقم (" )00
أجد صعوبة في استخدام األجيزة المحمولة في التدريس والتعميم " حيث حصمت عمى متوسط

حسابي قدره ( )0.42وىي درجة ( غيرموافق ) حسب المقياس.
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المتوسط العام لممحور بمغ ( )1.04وىي درجة (محايد) حسب المقياس ،مما يعني أن وجية نظر
عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود كانت محايدة بشكل عام نحو مدى

سيولة استخدام األجيزة المتنقمة ودمج تطبيقاتيا في عممية التعميم والتعمم.
 .3مالصعوبات التي تحد من استخدام األجيزة المتنقمة في عممية التعميم والتعمم من وجية
نظر عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود ؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام التكررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف
المعياري كالتالي:
جدول رقم ()92

استخدام التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لترتيب الفقرات لممحور الثالث:
الرتبة

االنحراف

المتوسط

الحسابي

بشدة

7

1.228

2.92

1

2

1.175

3.36

1

.944

3.72

المعياري

موافق

موافق

محايد

غير

00

3

01

موافق

غير

التك اررات العبارات

موافق

النسبة

3

ك

27.78 19.44 30.56 4.11

13.89

%

7
92
92
7
19.44 27.78 27.78 19.44

2

ك

5.56

%

2

ك

2022

%

8.33

%

بشدة

.13
التعمم المتنقل ال يتوافق
مع أسموب التدريس في
الفصول الدراسية الحالية0
التعمم.
إن استخدام تقنيات 14
المتنقل تتطمب مستوى
عال من الدعم الفني 0

5

7
97
7
13.89 19.44 47.22 19.44
93089 22.22 38089 16.67

التعمم.
إن استخدام تقنيات 15
المتنقل تحتاج المعرفة

الالزمة لدمجيا في
العممية التعميمية0

المتوسط العام لممحور

3.33

يتضح من الجدول رقم ( )01مايأتي:


حصمت عبارة واحدة فقط عمى درجة (موافق) حسب المقياس المستخدم وىي رقم ()02

"إن استخدام تقنيات التعمم المتنقل تحتاج المعرفة الالزمة لدمجيا في العممية التعميمية "
بمتوسط حسابي قدره ( ، )1.38مما يعني أن وجية نظر عضوات ىيئة التدريس موافقات
عمى صعوبة ىذه العبارة فقط من بين عبارات الصعوبات التي تحد من استخدام األجيزة

المتنقمة في عممية التعميم والتعمم.
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وجية نظر عضوات ىيئة التدريس كانت محايدة في العبارتين المتبقيتين في الصعوبات
التي تحد من استخدام األجيزة المتنقمة في عممية التعميم والتعمم  ،وىي كالتالي:
 المرتبة الثانية  :رقم ( " )03إن استخدام تقنيات التعمم المتنقل تتطمب مستوى عال من
الدعم الفني" بمتوسط حسابي قدره ( ، )1.12وتأتي في المرتبة الثانية من حيث األىمية
من بين عبارات الصعوبات التي تحد من استخدام األجيزة المتنقمة في عممية التعميم
والتعمم.
 المرتبة الثالثة  :رقم ( " )03التعمم المتنقل ال يتوافق مع أسموب التدريس في الفصول
الدراسية الحالية " بمتوسط حسابي عالي قدره ( ، )8.58وىي العبارة األقل أىمية من

بين عبارات الصعوبات التي تحد من استخدام األجيزة المتنقمة في عممية التعميم والتعمم
من وجية نظر عضوات ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة الممك سعود.

 المتوسط العام لممحور بمغ ( )1.11وىي درجة ( محايد ) حسب المقياس  ،مما يعني
أن ع ضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود كانوا محايدات بشكل
عام في وجية نظرىم في الصعوبات التي تحد من استخدام األجيزة المتنقمة في عممية
التعميم والتعمم .
 .4مااتجاه عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود نحو تطبيق التعمم
المتنقل ؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف
المعياري كالتالي:
جدول رقم ()00
استخدام التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لترتيب الفقرات لممحور الخامس:
الرتبة

االنحراف

المتوسط

الحسابي

بشدة

1

.762

4.36

04

2

1.167

3.81

المعياري

موافق

موافق

محايد

غير

03

1

موافق

غير

موافق

النسبة

0

1

ك

2.78

2022

%

التعمم المتنقل إذا أتيحت لي

5

9

ك

إن اإلطالع عمى التجارب.17

2.78

%

بشدة
8.33 38.89 50.00
93

92

7

13.89 19.44 27.78 36.11
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بتطبيق.
لدي الرغبة واالىتمام 16
الفرصة في المستقبل.

الناجحة في تطبيق التعمم
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المتنقل يشجعني عمى تطبيقو

في العممية التعميمية في

المستقبل.
1

1.076

3.61

4

1.108

3.47

7

95

9

3

8.33 25.00 41.67 19.44
5

96

9

3

8.33 25.00 44044 13.89

2

ك

5.56

%

المتنقمة وتطبيقيا في مجال

3

ك

.19
ان صيانة واصالح األجيزة

التعميم مكمفة ماديا .

المتنقمة مكمفة ماديا.

8.33

3.81

ان تكمفة شراء األجيزة .18

المتوسط العام لممحور

يتضح من الجدول رقم ( )00مايمي:


حصمت عبارة وحيدة عمى درجة ( موافق بشدة ) حسب المقياس المستخدم  ،وىي رقم
( " ) 88لدي الرغبة واالىتمام بتطبيق التعمم المتنقل إذا أتيحت لي الفرصة في المستقبل"

بمتوسط حسابي قدره ( )3.12أي أن عضوات ىيئة التدريس موافقات بشدة عمى ىذا
االتجاه فقط من بين اتجاىاتين نحو تطبيق التعمم المتنقل.


حصمت باقي العبارات عمى درجة (موافق) حسب المقياس المستخدم من وجية نظر
عضوات ىيئة التدريس في اتجاىاتين نحو تطبيق التعمم المتنقل وىي كالتالي:


المرتبة الثانية  :رقم ( " )81إن االطالع عمى التجارب الناجحة في تطبيق التعمم
المتنقل يشجعني عمى تطبيقو في العممية التعميمية في المستقبل " بمتوسط حسابي

قدره ( )1.40وتأتي في المرتبة الثانية من حيث األىمية من وجية نظر عضوات
ىيئة التدريس في اتجاىاتين نحو تطبيق التعمم المتنقل.


المرتبة الثالثة :رقم ( " )83إن تكمفة شراء األجيزة المتنقمة وتطبيقيا في مجال



المرتبة الرابعة  :رقم ( " )83إن صيانة واصالح األجيزة المتنقمة مكمفة مادياً

التعميم مكمفة مادياً" بمتوسط حسابي قدره (.)1.20

بمتوسط حسابي قدره ( )3.03وىو االتجاه األقل أىمية من بين اتجاىات عضوات
ىيئة التدريس نحو تطبيق التعمم

المتنقل0
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المتوسط العام لممحور بمغ ( )1.40وىي درجة (موافق ) حسب المقياس  ،مما

يعني أن عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود موافقات بشكل
عام في اتجاىاتين نحو تطبيق التعمم المتنقل.
 .5ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2025بين متوسطات
استجابات العينة تعزى إلى (الرتبة األكاديمية  ،سنوات الخبرة  ،القسم  ،استخدام

األجيزة المتنقمة )؟

 .1الرتبة األكاديمية ( الرتبة):
تم استخدام تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة
( )1.13بين متوسط استجابات عينةالدراسة تعزى إلى الرتبة األكاديمية كالتالي:
جدول ()08

تحميل التباين األحادي لمتغير الرتبة األكاديمية
التعميق

مستوى
الداللة

قيمة "ف"

ال يوجد فروق

.570

0572

ال يوجد فروق

.164

1.815

ال يوجد فروق

.447

.910

ال يوجد فروق

.417

.973

ال يوجد فروق

.501

.804

ال يوجد فروق

0544

.725

6:

متوسط

درجات

مجموع

مصدر
التباين*
بين المجموعات

المربعات

الحرية

المربعات

920424

3

37.212

14.923

32

477.538

17.348

3

52.043

بين المجموعات

9.558

32

3250846

داخل
المجموعات

7.179

3

21.538

بين المجموعات

7.889

32

2520462

داخل
المجموعات

3.679

3

11.038

بين المجموعات

3.780

32

120.962

7.306

3

21.917

90289

32

290.833

80.578

3

241.735

111.109

32

3555.487

داخل

محاور الدراسة
فاعمية التعمم المتنقل

المجموعات

داخل
المجموعات
بين المجموعات
داخل

سيولة التطبيق
واالستخدام
صعوبات تطبيق
التعميم المتنقل
استخدام أجيزة التعمم
المتنقل
التوجو نحو التطبيق

المجموعات
بين المجموعات
داخل
المجموعات
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يبين الجدول( )08أنو التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات عينة الدراسة تعزى
إلى الرتبة األكاديمية  ،حيث جميع قيم (ف) فوق ( )1.13أي غير دالو إحصائياً  ،بمعنى أنو

اليوجد تأثير لموظيفة الحالية عمى آراء عضوات ىيئة التدريس نحو استخدام التعمم المتنقل.
 .2سنوات الخبرة :

تم استخدام تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة
( )1.13بين متوسط استجابات عينةالدراسة تعزى إلى سنوات الخبرة كالتالي:
جدول ()93

تحميل التباين األحادي لمتغير سنوات الخبرة
التعميق

مستوى
الداللة

قيمة "ف"

ال يوجد فروق

.570

. 572

ال يوجد فروق

.164

1.815

ال يوجد فروق

.447

.910

ال يوجد فروق

.417

.973

ال يوجد فروق

.501

.804

المربعات

درجات
الحرية

مجموع

متوسط

12.404

3

37.212

المربعات

14.923

32

477.538

17.348

3

52.043

9.558

32

305.846

7.179

3

21.538

7.889

32

838.328

3.679

3

11.038

3.780

32

120.962

7.306

3

21.917

5.145

32

290.833

مصدر التباين محاور الدراسة
بين

المجموعات
داخل

فاعمية التعمم المتنقل

المجموعات
بين

المجموعات سيولة التطبيق
داخل

المجموعات

واالستخدام

بين

المجموعات صعوبات تطبيق
داخل

المجموعات
بين

المجموعات
داخل

المجموعات

التعميم المتنقل

استخدام أجيزة التعمم
المتنقل

بين

المجموعات
داخل

التوجو نحو التطبيق

المجموعات
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80.578
ال يوجد فروق

.333

يبين الجدول ()01

.725

111.109

3
32

241.735

بين
المجموعات

3555.48

داخل

7

المجموعات

الدرجة الكمية

أنو التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات عينة الدراسة

تعزى إلى سنوات الخبرة  ،حيث جميع قيم (ف) فوق ( )1.13أي غير دالو إحصائياً  ،بمعنى أنو

اليوجد تأثير لسنوات الخبرة عمى آراء عضوات ىيئة التدريس نحو استخدام التعمم المتنقل.
 .3متغير القسم :

تم استخدام تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة
( )1.13بين متوسط استجابات عينةالدراسة تعزى إلى متغير القسم كالتالي:
جدول ()03
تحميل التباين األحادي لمتغير متغير القسم
التعميق

مستوى قيمة "ف"
الداللة

ال يوجد فروق

.262

1.365

ال يوجد فروق

.615

.749

ال يوجد فروق

.260

1.369

متوسط

درجات

المربعات

الحرية

18.897

6

مجموع

المربعات

مصدر التباين محاور الدراسة

 113.383بين المجموعات فاعمية التعمم المتنقل

13.840

29

401.367

داخل

8.004

6

48.022

بين المجموعات

10.685

29

309.867

داخل

10.081

6

60.483

بين المجموعات صعوبات تطبيق التعميم

7.363

29

213.517

المتنقل

2.058

6

 12.350بين المجموعات استخدام أجيزة التعمم

4.126

29

119.650

ال يوجد فروق

.211

1.506

12.383
8.222

6
29

 74.300بين المجموعات التوجو نحو التطبيق
238.450
داخل

ال يوجد فروق

.437

1.011

109.479

6

المجموعات

المجموعات
داخل

المجموعات

ال يوجد فروق .804

.499

داخل

المجموعات

سيولة التطبيق
واالستخدام

المتنقل

المجموعات

66

656.872

بين المجموعات
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29

108.288

3140.350

داخل

المجموعات

يبين الجدول ( )03أنو التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات عينة الدراسة تعزى
إلى متغير القسم  ،حيث جميع قيم (ف) فوق ( )1.13أي غير دالو إحصائياً  ،بمعنى أنو اليوجد

تأثير لمتغير القسم عمى آراء عضوات ىيئة التدريس نحو استخدام التعمم المتنقل.
 .4استخدام األجيزة المتنقمة :

تم استخدام تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة
( )1.13بين متوسط استجابات عينةالدراسة تعزى إلى استخدام األجيزة المتنقمة كالتالي:
جدول ()03
تحميل التباين األحادي لمتغير استخدام األجيزة المتنقمة
التعميق

مستوى

قيمة "ف"

متوسط

المربعات

الحرية

ال يوجد

.526

.814

12.228

4

48.911

15.027

31

465.839

الداللة

فروق

درجات

مجموع المربعات

مصدر

التباين

محاور الدراسة

بين المجموعات فاعمية التعمم المتنقل
داخل

المجموعات

ال يوجد

.862

.321

فروق
ال يوجد

بين المجموعات سيولة التطبيق

3.562

4

14.248

11.085

31

343.641

8.085

4

32.341

7.795

31

241.659

داخل

5.252

4

21.007

بين المجموعات

3.580

31

110.993

داخل

17.630

4

70.519

7.814

31

242.231

داخل

165.596

4

662.383

بين المجموعات

101.124

31

3134.839

داخل

داخل

المجموعات

.404

1.037

فروق

بين المجموعات صعوبات تطبيق التعميم
المجموعات

ال يوجد

.236

1.467

فروق

المجموعات

ال يوجد

.086

2.256

فروق

واالستخدام

المتنقل
استخدام أجيزة التعمم
المتنقل

بين المجموعات التوجو نحو التطبيق
المجموعات

ال يوجد
فروق

.190

1.638

الدرجة الكمية

المجموعات
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يبين الجدول ( )03أنو التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات عينة
الدراسة تعزى إلى متغير استخدام األجيزة المتنقمة ،حيث جميع قيم (ف) فوق ( )1.13أي غير دالو
إحصائياً  ،بمعنى أنو اليوجد تأثير لمتغير القسم استخدام األجيزة المتنقمة عمى آراء عضوات ىيئة
التدريس نحو استخدام التعمم المتنقل.

ممخص نتائج الدراسة

حاولت ىذه الدراسة تقويم مدى توجو عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية نحو استخدام

التعمم المتنقل وذلك لحداثة التجربة وأىميتيا في التعميم العالي والذي يطمح إلى تقديم مخرجات
تتميز بالفعالية والقدرة عمى التكيف مع المتغيرات التقنية والمعموماتية الحديثة  .وقد كشفت الدراسة
عن نتائج عديدة  ،يعرض الجزء التالي لمناقشتيا تباعاً وفقاً لمتسمسل المشار إليو .

 .1السؤال األول والذي ينص عمى ( مدى فاعمية التعمم المتنقل من وجية نظر عضوات
ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود ؟)


بناء
أظيرت نتائج الدراسة موافقة عينة الدراسة عمى ىذا السؤال بدرجة عالية ً
عمى قيمة المتوسط الحسابي العام لممحور والذي بمغ ( )3.03وىي درجة موافق
حسب المقياس  ،مما يعني أن وجية نظر عضوات ىيئة التدريس في كمية
التربية بجامعة الممك سعود موافقات بشكل عام عمى فاعمية التعمم المتنقل.

 .2السؤال الثاني والذي ينص عمى ( مامدى سيولة استخدام األجيزة المتنقمة ودمج تطبيقاتيا
في عممية التعميم والتعمم من وجية نظر عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة
الممك سعود ؟)


أظيرت نتائج الدراسة أن عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك

سعود كانوا محايدات بشكل عام في وجية نظرىم في مدى سيولة استخدام
بناء عمى قيمة
األجيزة المتنقمة و دمج تطبيقاتيا في عممية التعميم والتعمم ً
المتوسط الحسابي العام لممحور والذي بمغ (  ) 1.04وىي درجة ( محايد )
حسب المقياس.

 .3السؤال الثالث والذي ينص عمى ( مالصعوبات التي تحد من استخدام األجيزة المتنقمة في
عممية التعميم و التعمم من وجية نظر عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة
الممك سعود؟)
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أظيرت نتائج الدراسة أن عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك
سعود كانوا محايدات بشكل عام في وجية نظرىم في الصعوبات التي تحد من

بناء عمى قيمة المتوسط
استخدام األجيزة المتنقمة في عممية التعميم والتعمم ً .
العام لممحور بمغ ( )1.11وىي درجة ( محايد ) حسب المقياس.
 .4السؤال الرابع والذي ينص عمى ( ماتجاه عضوات ىيئة التدريس في كمية التربية في
جامعة الممك سعود نحو تطبيق التعمم المتنقل ؟ )


بناء
أظيرت نتائج الدراسة موافقة عينة الدراسة عمى ىذا السؤال بدرجة عالية ً
عمى قيمة المتوسط الحسابي العام لممحور والذي بمغ (  )1.40وىي درجة
(موافق ) حسب المقياس  ،مما يعني ارتفاع توجيو عضوات ىيئة التدريس في
كمية التربية بجامعة الممك سعود نحو تطبيق التعمم المتنقل.

 .5السؤال الخامس والذي ينص عمى ( ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( ) 1.13بين متوسط استجابات عينة الدراسة تعزى إلى ( الرتبة األكاديمية  ،أو
سنوات الخبرة  ،أو القسم  ،أو استخدام األجيزة المتنقمة ؟)


أظيرت نتائج الدراسة أنو اليوجد تأثير لموظيفة الحالية أو لسنوات الخبرة أو
لمقسم الذي تنتسب لو عضوات ىيئة التدريس أو مدى استخدام األجيزة المتنقمة

عمى آراء عضوات ىيئة التدريس نحو استخدام التعمم المتنقل  .حيث التوجد
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات عينة الدراسة .
توصيات الدراسة :

بعد عرض النتائج العامة لمدراسة تشير الباحثة إلى عدد من التوصيات لعميا تكون محل

اىتمام كال من المسؤلين في مجال التربية والتعميم والباحثين في ميدان تقنيات التربية والتعميم :
 .1استخدام األنظمة الالسمكية في التعميم الجامعي وبالذات اليواتف النقالة  ،فقد استنتجت
الدراسة اتجاىات ايجابية لدى عضوات ىيئة التدريس تجاه استخدام التقنيات الالسمكية

واألجيزة المتنقمة في التعميم.
 .2تفعيل نظم التعمم المتنقل في التعميم الجامعي والذي أظيرت الدراسة ارتفاع االتجاىات
االيجابية نحو تطبيق نظم التعمم المتنقل وفاعميتيا في عمميتي التعميم والتعمم .
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 .3التعاون والتنسيق بين الجيات التعميمية وشركات االتصاالت المتنقمة في تكوين أنظمة
خاصة تسمح بنشر المواد التعميمية واالختبارات عبر االجيزة المحمولة واداراتيا من قبل
االساتذة وذلك بالتنسيق مع الشركات الكبرى المنتجة لبرامج النشر عبر اليواتف النقالة .

 .4التعاون والتنسيق مع المركز الوطني لمتعميم االلكتروني في إجراء دورات تدريبية لعضوات
ىيئة التدريس في مجال التعمم المتنقل.
 .5تفعيل االستفادة من خدمة تواصل ) ( smsوىي احد الخدمات االلكترونية في جامعة
الممك سعود في أنشطة التعمم والتعميم وادارتيما  ،حيث الحظت الباحثة جيل عينة كبيرة

بيذه الخدمة واىمال استخداميا.
مقترحات لدراسات مستقبمية :

 .1إجراء دراسة لقياس أثر استخدام التعمم المتنقل عمى تنمية ميارات التدريس.
 .2إجراء دراسة لمتعرف عمى مدى استخدام الطالبات لمتطبيقات التعميمية في األجيزة
المحمولة .
 .3إجراء دراسة لمتعرف عمى آراء الطالبات وتفضيالتين في استخدام األجيزة المحمولة في
عممية التعمم وادارتيا.
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المراجع
انًراجع انعربيت :
بىابت اإلخباريت نجايعت انًهك صعىد ( . )2111جايعت انًهك صعىد تطهق أحذث أَظًتها االنكتروَيت  .تى
اصترجاعه في  . 2111/4/17عهى انرابط http://news.ksu.edu.sa/news/59779:
جايعت انًهك خانذ ( . ) 2111اختبار آيباد في كهيت انًجتًع نهبُاث بخًيش يشيط  .تى اصترجاعه في
 2111/3/28عهى انرابط http://elc.kku.edu.sa/node/1292 :
جايعت انًهك خانذ ( . ) 2111اختبار يادتيٍ في كهيت انعهىو عٍ طريق االيباد  .تى اصترجاعه في
 2111/3/28عهى انرابط http://elc.kku.edu.sa/node/1247 :
جايعت انًهك خانذ ( . ) 2111كهيت انهُذصت تضتخذو االيباد في اختباراتها
 2111/3/28عهى انرابط http://elc.kku.edu.sa/node/1218 :

 .تى اصترجاعه في

جايعت انًهك عبذانعزيز  )2111/4/7 ( .جايعت انًهك عبذانعزيز تذشٍ يىقع عًادة انتعهيى عٍ بعذ عبر
انجىال  .تى اصترجاعه في  2111/3/28عهى انرابط http://www.kau.edu.sa :
جايعت انًهك عبذانعزيز  .خذيت جايعتيىsms.تى اصترجاعه في  . 2111/3/28عهى انرابط :
http://sms.kau.edu.sa/Default.aspx?site_id=1003&lng=AR
خرٚذح انرٚبض (  )2002 /3/15نًؼرفخ انُزبئح ٔاندذأل ٔانًؼبيم انذراص ٙػجر انرصبئم انُصٛخ ،sms
اندٕال ٚطهك خذيخ " خبيؼز " ٙنطالة خبيؼخ انًهك ػجذانؼزٚز  .انؼذد  . 14540 :رى اصزرخبػّ ف/12 ٙ
 2011 /4ػهٗ انراثظ http://www.alriyadh.com/2008/05/15/article342692.html :
خرٚذح انرٚبض (  26دٚضًجر  ) 2010اصزخذاو االٚجبد ألٔل يرح ف ٙاالخزجبراد االنكزرَٔٛخ ثدبيؼخ انًهك
خبنذ  .انؼذد  . 15525رى اصزرخبػّ ف 2011 /4 /12 ٙػهٗ انراثظ
http://www.alriyadh.com/2010/12/26/article588841.html :
انحبرث ، ٙيحًذ ػطٛخ ( ) 2002انزؼهى انًزُمم  :ردرثخ اصزخذاو انرصبئم انمصٛرح نهٓبرف انًحًٕل فٙ
انزؼهٛى اندبيؼ . ٙانًؤرًر ٔانًؼرض انذٔن ٙانضبثغ نهزؼهٛى االنكزرََٔ ( ٙحٕ يدزًغ انًؼرفخ )  .يصر ،
خًؼٛخ انزًُٛخ انجشرٚخ ٔانزكُٕنٕخٛخ .
حًبي ٌ ٙيحًذ  . 2006 .انزؼهى انًزُمم ،يرحهخ خذٚذح يٍ انزؼهٛى االنكزرَٔ . ٙيدهخ انًؼهٕيبرٛخ االنكزرَٔٛخ.
انراثظ
ػهٗ
2011
/3
/21
فٙ
اصزرخبػّ
رى
.
انضبدس
انؼذد
http://www.infomag.news.sy/index.php
انخهٛفخ ُْ ،ذ ( ٕٚ 13ن . )2002 ٕٛانٕٓارف انًحًٕنخ ف ٙانزؼهٛى ًَٕ :رج رطجٛم ٙألحذ يشبرٚغ انزخرج فٙ
لضى رمُٛخ انًؼهٕيبد  .خرٚذح انرٚبض  .انؼذد  . 14629رى اصزرخبػّ ف 2011 /3/10 ٙػهٗ انراثظ
http://www.alriyadh.com:
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انخهٛفخ ُْ ،ذ ( . )2002/1/12انزؼهٛى االنكزرَٔ ، ٙانرصبئم انُصٛخ انمصٛرح ف ٙخذيخ انزؼهٛى  .خرٚذح
انرٚبض انؼذد  . 13352رى اصزرخبػّ ف 2011 /2/20 : ٙػهٗ انراثظ
http://www.alriyadh.com/2008/01/18/article309934.html :
خرٚذح انرٚبض (  . )2002 َٕٕٛٚ 13خبيؼخ أو انمرٖ رطهك خذيخ ( خبيؼز ) ٙنهرصبئم انُصٛخ  .انؼذد
ػهٗ:
2011/5/20
فٙ
اصزرخبػّ
رى
.
14599
http://www.alriyadh.com/2008/06/13/article350483.html
خرٚذح اندزٚرح ( ( 22,june ,2003انفهبيُيىٌ وانتعهيى بانُقال  .انعذد انضادس وانعشريٍ ،يتىفر عهى
انرابط  http://www.alriyadh.com/2008/06/13/article350483.html :رى اصزرخبػّ ف: ٙ
2011 /4/29
دْشبٌ  ،خًبل ػه ٙخهٛم ( أثرٚم  . )2010اصزخذاو انٓبرف انًحًٕل Mobile Phoneف ٙانزؼهٛى
ٔانزذرٚت نًبرا ٔف ٙيبرا ٔكٛف ؟ انُذٔح األٔنٗ ف ٙرطجٛمبد رمُٛخ انًؼهٕيبد ٔاالرصبل ف ٙانزؼهٛى ٔانزذرٚت
 .خبيؼخ انًهك صؼٕد  ،كهٛخ انزرثٛخ  ،لضى رمُٛبد انزؼهٛى .
دْشبٌ  ،خًبل َٕٔٚش  ،يدذ٘ ( أثرٚم  . )2009انزؼهٛى ثبنًحًٕل  "Mobile Learningصٛغخ خذٚذح
نهزؼهٛى ػٍ ثؼذ "  .انُذٔح انؼهًٛخ األٔنٗ نمضى انزرثٛخ انًمبرَخ ٔاإلدارح انزؼهًٛٛخ ثكهٛخ انزرثٛخ –خبيؼخ كفر
انشٛخ رحذ ػُٕاٌ " َظى انزؼهٛى انؼبن ٙاالفزراض."ٙ
دْشبٌ  ،خًبل ػهَٕ ( ٙفًجر  )2004اندبيؼخ االفزراضٛخ أحذ األًَبط اندذٚذح ف ٙانزؼهٛى اندبيؼ، ٙ
انًؤرًر انمٕي ٙانراثغ ػشر نًركز رطٕٚر انزؼهٛى اندبيؼ " ٙآفبق خذٚذح ف ٙانزؼهٛى اندبيؼ ٙانؼرث " ٙيصر
–دار انضٛبفخ ثدبيؼخ ػ ٍٛشًش.
رضا  ،يُى ( .) 2111انجيم انقادو يٍ انتعهيى .يجهت انتعهيى االنكتروَي .انعذد انخايش .تى اصترجاعه في:
3122/4/6
الرابط:

على

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=29&ses
sionID=14
سالم  ،أحمد محمد ( . )611:التعلم المحمول رؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات الالسلكية  .المؤتمر
العلمي الثامن عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس  .مصر.
سالم  ،أحمد محمد (أغسطس  . ) 611:إستراتيجية مقترحة لتفعيل نموذج التعلم المتنقل m-learningفي
تعليم وتعلم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الذكية في ضوء دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
واقتصاد المعرفة .مجلة (دراسات في التعليم الجامعي) .مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس.
العدد الثاني عشر .
انشبٚغ ،حصخ ( . ) 1430رطٕٚر ثٛئخ رؼهًٛٛخ إنكزرَٔٛخ يزُمهخ ندبيؼبد انجُبد ف ٙضٕء يؼبٛٚر انزؼهى
انًزُمم  .رصبنخ دكزٕراِ ( غٛر يُشٕرح )  .خبيؼخ األيٛرح َٕرح ثُذ ػجذانرحًٍ
انشٓرُْ٘ ،بء ( . )2009انزؼهى ثبنٓبرف انًزُمم أصهٕة رؼه ًٙٛخذٚذ  .رى اصزرخبػّ ف. 2011 /4 /10 ٙ
ػهٗ انراثظ http://knol.google.com
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ػرفبد ْ ،شبو ( يبرس  . )2010،انزؼهى انًزُمم  . Mobile learningيدهخ انزؼهٛى االنكزرَٔ . ٙانؼذد
انراثظ
ػهٗ
2011
/3/6
فٙ
اصزرخبػّ
رى
انخبيش.
:
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=43&sessionID=1
4
انؼر ، ُٙٚصبرح ( . ) 2003انمبئًٌٕ ثبنزذرٚش ف ٙانزؼهٛى ػٍ ثؼذ  ،يؼهٕيبد ٔصفٛخ ػٍ أًْٛخ دٔر أػضبء
ْٛئخ انزذرٚش فَ ٙظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ ٔػٍ انؼٕايم انًؤثرح ػهٗ اردبْبرٓى َحٕ انزذرٚش ػٍ ثؼذ  .انًؤرًر
انؼهً ٙاألٔل انزرثٛخ االفزراضٛخ ٔانزؼهٛى ػٍ ثؼذ  .انٕالغ ٔآفبق انًضزمجم .األردٌ  ،خبيؼخ فالدنفٛب  .رى
اصزرخبػّ فٙ
 2011/3/20ػهٗ انراثظ http://factuly.ksu.edu.sa/7338/DocLib6 :
انغبيذٖ  ،صُبء صؼٛذ  ، 2011أثر انزؼهى انُمبل ػهٗ رًُٛخ يٓبراد انزفكٛر انُبلذ نذٖ طبنجبد كهٛخ انزرثٛخ فٙ
خبيؼخ انًهك ػجذانؼزٚز  .انًؤرًر انذٔن ٙانثبَ ٙنهزؼهٛى االنكزرَٔٔ ٙانزؼهٛى ػٍ ثؼذ  .انرٚبض .
يهزمٗ طالة ٔطبنجبد خبيؼخ انًهك ػجذانؼزٚز ( . )2004ف ٙصبثمخ ْ ٙاألٔنٗ يٍ َٕػٓب ػهٗ يضزٕٖ
اندبيؼبد انضؼٕدٚخ  :خبيؼخ انًهك ػجذانؼزٚز رذشٍ خذيخ خذٚذح نهزٕاصم يغ طالثٓب ػجر رصبئم اندٕال .
انراثظ
ػهٗ
،
2011
/4/14
:
فٙ
اصزرخبػّ
رى
http://www.kaaum.com/vb/showthread.php?t=1215
انًٓذ٘  ،يدذ٘ صالذ طّ ( )2002انزؼهٛى االفزراض ٙفهضفزّ ٔيمٕيبرّ .االصكُذرٚخ  :دار اندبيؼخ اندذٚذح.
يٕصٕ٘  ،ػه . )2010( ٙانزؼهى انًزُم م  .يدهخ انزؼهٛى االنكزرَٔ . ٙانؼذد انضبدس  .رى اصزرخبػّ ف: ٙ
انراثظ
ػهٗ
2011/3/6
:
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=98&sessionID=1
7
ٔاس( ٔكبنخ األَجبء انضؼٕدٚخ ) (  / 19دٚضًجر  . ) 2010 /رطٕراد لطبع االرصبالد ف ٙانًًهكخ  .رى
اصزرخبػّ ف . 2003/3/29 ٙػهٗ انراثظ http://www.spa.gov.sa/details.php?id=729750 :
َٕٚش  ،يدذ٘ يحًذ ( . )2011انزؼهٛى ثبنًحًٕل صٛغخ خذٚذح نهزؼهٛى ػٍ ثؼذ ( اندزء انثبَ . ) ٙرى
اصزرخبػّ ف ، 2011/3/2 : ٙػهٗ انراثظ http://www.aljaliah.net :
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