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 لتعلم المتنقل وأهم أدوات التقنية المستخدمة: تحليل متعدد لمكوناتلدراك طالب الجامعة إ
(Hardware) ومستوى المهارة ومعدل االستخدام، والبرامج، ومصادر شبكة اإلنترنت ، 

 
 الدوسري مبارك سعيد بن عبداهلل أحمد محمد أحمد زايد

 السعودية -جامعة حائل -كلية الرتبية جامعة سوهاج -اآلدابجامعة حائل، وكلية  -ة الرتبيةبكلي
 

 هـ7348/ 8/4 وقبل -هـ 62/2/7341 قدم للنشر

 
 :أدوات التقنية املختلفة دورالتعرف على  PLSحاولت الدراسة من خالل التحليل املتعدد واستخدام منوذج املربعات اجلزئية الصغرى  المستخلص:

إدراك  يفمكون أجهزة اهلاردوير، ومكون الربامج، ومكون املصادر اليت تعتمد على شبكة اإلنرتنت، ومستوى املهارة الشخصية، ومعدل االستخدام 
وحتديد  ،إدراك الطالب للتعلم املتنقل يفالتعلم املتنقل لدى عينة من طالب جامعة حائل، وكذلك التعرف على إسهام هذه املكونات، وقدرهتا التنبؤية 

تغريات على إدراك التعلم الفروق بني املتغريات الدميوغرافية )اجلنس، ومكان اإلقامة، ومستوى الدخل االقتصادي(، وكذلك تأثري التفاعل بني هذه امل
 املتنقل.

 PLSلنموذج املربعات اجلزئية الصغرى  Q2% من البيانات وتوفرت قدرة تنبؤية 78وقد أظهرت النتائج التوصل إىل عشرة عوامل استطاعت أن تفسر 
املتكرر، واملهارة الشخصية، وجمموعات  % وكانت أعلى مسامهة يف التعلم املتنقل على التوايل: االستخدامR2 77% وبلغت جودة املالئمة 2بلغت 

فية على إدراك الواتس، ومصادر التعلم، ومواقع التواصل، والتعليقات على اإلنرتنت، وسكايب وفيديو كونفرانس. ومل توجد فروق بني املتغريات الدميوغرا
التعلم املتنقل )فعالية التعلم املتنقل(، كذلك مل يوجد تأثري لتفاعل  تغري مكان اإلقامة على أحد أبعاد إدراكملالتعلم املتنقل إال فرق وحيد دال إحصائيًا 

 للتفاعل بني مكان اإلقامة والدخل االقتصادي.   اً وحيد اً املتغريات الدميوغرافية إال تأثري 
 

 .جامعة حائلالتعلم املتنقل، أدوات التقنية، مقياس إدراك التعلم املتنقل،  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

تغريت بنية الفصول الدراسية التقليدية اليت كانت 
تستخدم النظام التعليمي التقليدي "وجهاً لوجه" مع الطالب 

 & ,Georgiev, Georgieva) 71الـيف اجلزء املبكر من القرن 

Smirkarov, 2004)،  أنه حبلول إىل وتشري التوقعات األخرية
أجهزة االتصال هي ، ستكون اهلواتف النقالة 6161عام 

 . (Tutty, 2013)باإلنرتنت  لرئيسةا
من أن قوة  "جوردون مور"، توقع 7125يف عام نه إذ إ
تضاعف كل سنتني ملدة عشر سنوات تاحلوسبة سمعاجلة 

اآلن معروف اجلة ن زيادة قوة املععهذا التوقع ، و على األقل
ربهن على مل يهذا التوقع . Moor's Law باسم قانون مور

ملا يقرب  يف ذلك االجتاه لكنه واصل النموته وحسب و دق
على أقل املعدل  هبذا يستمرمن نصف قرن، ويتوقع أن 

 .(Pynos, 2016)  م6161حىت عام تقدير 
ظهور شبكة اإلنرتنت الدولية يف  ساعد على ذلك

العمود الفقري أو  صبحت، اليت أ7181واخر الثمانينات أ
تم هبا نقل املعلومات من جهاز كمبيوتر يالبنية التحتية اليت 

  إىل آخر. 
هذه  مع توافر( أنه 6111) Sharpleويذكر "شاربل" 

لدينا الفرصة لتغيري شكل طريقة التعلم أصبح التكنولوجيا، 
الوقت احلقيقي ب فرادبط األير واسع،  يميخللق جمتمع تعل

دعم التعلم مدى يالالزمة و  اتفر اخلرب ويو  االفرتايي، ملوالعا
 .Marwan, Madar, and Fuad, 2013))كما ورد يف،  احلياة

( بتقرير 6176) Seghers "سيجرس"وقد استشهد 
 م6176ع أفقي قدمته عام عن مشرو  Appleشركة أبل 

 The New Mediaحتاد اإلعالم اجلديد" ابعنوان "

Consortium ية:تحددت فيه االجتاهات الرئيسة اآل 
بفضل وفر املوارد والعالقات اليت أصبحت يف املتناول  -

ل حتديًا متزايدًا إلعادة النظر يف دور اإلنرتنت مث   استخدام
 املعلم.

شجع اخنفاض تكلفة التكنولوجيا على فتح سياسات  -
عليم، ملديريات الرتبية والت Access Policiesالوصول السهل 

وأصبح مقبواًل وبشكل متزايد أن حيضر الطالب أجهزهتم 
 النقالة اخلاصة هبم يف عملية التعلم.

لتشمل  Education Paradigmsحتولت أنظمة التعليم  -
، Hybrid Learningالتعلم عرب اإلنرتنت والتعلم املدمج 

 والنماذج التعاونية.
، هتم على العملاازدادت توقعات الناس خبصوص قدر  -
 التعلم، والدراسة، كلما أرادوا ذلك، وأينما كانوا.و 
على طريقة عمل األفراد،  كبرير  ال يزال للتكنولوجيا تأثرير  -

 ,Tutty)أو طريقة تعاوهنم، أو تواصلهم، وكذلك جناحاهتم 

2013)  . 
وكشف التقدم التكنولوجي يف جمال االتصاالت، 
ومعاجلة النصوص، وأجهزة الكمبيوتر، واجملال 

البصري، وكذلك اإلنرتنت عن وجود جمال /السمعي
لكرتوين بالتعلم اإل يسمىمتخصص من التعلم عن بعد 

Electronic Learning (E-Learning).  
تقنيات هذا النوع من التعلم ما كان ليظهر لوال وجود 

فرصًا للتعلم املتزامن اليت وفرت التعلم اإللكرتوين 
Synchronous Learningزامن ، وغري املتAsynchronous 

Learning ، أصبح الطلبة قادرين على التواصل مع املعلم و
والطالب اآلخرين يف الصف يف الوقت احلقيقي من مواقع 

زج التعلم اإللكرتوين مبخمتلفة، وبدأت العديد من املنظمات 
مع تقنيات التعلم املتزامن، وغري املتزامن على حد سواء 

 .(Roche, 2013)ية للطالب لتقدمي أفضل اخلربات التعليم
ويف حماولة أولية، بدأت مؤسسات التعليم العايل 

Higher Education Institutions وشركات القطاع اخلاص ،
 Distanceيف قطاع التعليم بالتحول إىل التعلم عن بعد 

Learning (D-Learning)  عن طريق إرسال الكورسات
وى هذه الدورات سلم الطالب حمتتي إذوالدورات التعليمية، 

لدراستها وإعادهتا بالربيد اإللكرتوين للمعلم ملراجعتها 



 اهلاردوير...أمحد بن حممد زايد وسعيد عبداهلل الدوسري: إدراك طالب اجلامعة للتعلم املتنقل وأهم أدوات التقنية املستخدمة: حتليل متعدد ملكونات 

 

97 

 .(Roche, 2013)وتقييمهم عليها 
ومع التطور السريع لتكنولوجيات االتصال عن طريق 
الشبكة العنكبوتية، مت دمج املزيد واملزيد من تطبيقات 
التكنولوجيا الالسلكية املتنقلة يف الفصول الدراسية لدعم 

. هذا، باإليافة إىل (Yang & Lin, 2010)ليم والتعلم التع
جناح التعلم اإللكرتوين الذي أثبت أنه هنج فعال لكٍل من 

كل تلك   .(Roche, 2013)الطالب واملؤسسات التعليمية
العوامل عجلت من ظهور املرحلة التالية من التغيري الرتبوي 

 .Mobile Learningاليت توجت بظهور التعلم املتنقل 
همة يف ملتعلم ناشئة لهو طريقة ببساطة  لتعلم املتنقلوا

أصبح من أكثر ، وقد العايل وخاصًة التعليم جمال التعليم
، ملا متيز مناذج التعلم أمهية يف سوق التعلم اإللكرتوين املتزايد

إىل  Flexible Accessالسماح، والوصول املرن سهولة من به 
 . (Yang, 2013)مصادر التعلم الرقمي الغنية 

 Kukulska-Hulmeهوملي -استعرض كوكولسكاوقد 
( مراجعة لألفكار اجلديدة )األفكار املبدعة( 6111وآخرون )

Innovation  يف التعلم املتنقل، وقد حددوا عددًا من
. Tutty, 2013))كما ورد يف  التطورات الرئيسة يف هذا اجملال

ب ظهور ن أصل التعلم املتنقل يرجع إىل أقر إميكن القول 
. أعقب 7181يف الثمانينات  Handheldلألجهزة الكفية 

ذلك مشاريع حبثية حول استخدام قلم الكمبيوتر اللوحي، 
التسعينات  وأجهزة املساعد الرقمي الشخصي للتعلم يف

. وكان أول تطور كبري يف التعلم املتنقل يف الوقت 7111
ي الذ MOBILearn املعاصر هو إقرار مشروع "مويب لرين"

 63يف  6115إىل مارس  6116ظهر خالل الفرتة من يناير 
-Contextالسياق حساسة بلد هبدف استكشاف التوجهات

Sensitive Approaches  للتعلم غري الرمسيInformal 

Learning  القائم على حل املشكالت والعمل باستخدام
-لـكوكولسكاالتطورات الرئيسة يف التكنولوجيا املتنقلة، ووفقاً 

 ( أن املسامهة الرئيسة ملشروع "مويب6111ن )يوآخر  يهومل
ل قدرة هو إعادة توجيه األنظار حو  MOBILearnلرين" 

)كما ورد  التعلم يف أي سياق األجهزة نفسها على إمكان
( مويع التعلم 7(. ويلخص الشكل ) Tutty, 2013يف 

 املتنقل.

 
من التعلم  اموضع التعلم المتنقل بوصفه جزء   :(1شكل )

 ,Georgiev)اإللكتروني، والتعلم عن بعد مقتبس من 
Georgieva, and Smrikarov, 2004, p. 1). 

( أن مفهوم التعلم املتنقل (Hassan 2007ويذكر حسان 
، م6111، وأوائل األلفية 7111ظهر يف أواخر التسعينات 

الرتبية )كما  مناقشًة يف جمالبوصفه أحد أكثر املويوعات 
، ومنذ ذلك احلني ظهرت دراسات Roche, 2013)ورد يف  

 هذا املفهوم. تناولتكثرية 
تباينت ذات الصلة  والدراسات يف مراجعة لألدبياتو 
نظر إىل التعلم املتنقل بوصفه  همبعضفللتعلم املتنقل. النظرة 

نرتنت. ويف فقط التعلم الالسلكي، أو التعلم املستند إىل اإل
نظر فيها  هئوزمال" تسيتوزفار جيورجيفـ"دراسة حديثة ل

أشاروا إىل أن  إذالباحثون إىل التعلم املتنقل مبنظور أوسع 
التعلم املتنقل جيب أن يشمل القدرة على التعلم يف كل 
مكان ويف كل مرة يكون بدون اتصال مادي دائم لشبكات 

ق ذلك عن طريق الكابل أو الشبكات السلكية. وميكن حتقي
استخدام األجهزة النقالة واحملمولة مثل املساعد الشخصي 

أجهزة و   ،Cell Phones  اهلواتف احملمولةو  ،PDA الرقمي
وأجهزة الكمبيوتر  ،Portable Computers  الكمبيوتر احملمولة
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، وجيب أن يكون لدى هذه األجهزة Tablet PC  اللوحي
وتر األخرى، لتقدمي القدرة على االتصال بأجهزة الكمبي

املعلومات التعليمية وأن يكون لديها القدرة أيضًا على حتقيق 
 Georgiev) التبادل الثنائي للمعلومات بني الطالب واملعلم

et al., 2004). 
 لتعلم املتنقلتتبىن الدراسة احلالية املنظور األوسع لو 

 شمللت وتوسع من أدوات التقنية اليت يعتمد عليها هذا التعلم
اليت ظهرت  إىل جانب ما تقدم تطبيقات التعلم املتنقل

، WhatsApp" على سبيل املثال، "الواتس آبحديثًا 
 Chat" ، و"برامج احملادثة عرب اجلوالViper" و"الفيرب

program غري ذلك، ولوحظ أن معظم تلك التطبيقات  ىلإ
ستخدامها بني اجنليزية، وينتشر إلتستخدم اللغة العربية وا

 حتت النشر(.اجلامعات )زايد & أبو الفتوح،  طالب
وتسعى الدراسة احلالية من خالل هذا املنظور، ومن 
خالل البيانات اإلمبرييقية اليت مت مجعها من عينة من طالب 
اجلامعة إىل التعرف على دور أدوات التقنية يف التعلم املتنقل، 
وكذلك إدراك الطالب للتعلم املتنقل، وذلك عن طريق 

خدام منوذج حتليل إحصائي جيمع متغريات كثرية لتحليلها است
معاً، وهو منوذج االحندار بطريقة املربعات اجلزئية الصغرى 

Partial Least Sequare . 

 مشكلة الدراسة

 اليت أجريت عن التعلم املتنقل  سعت معظم الدراسات
 التعلم يف مفاهيم من الوسيليةهذا النوع من إىل تناول 

Instrumentality مثل فعالية التعلم املتنقل، وتصميم نظام ،
ستخدام التعلم املتنقل يف او ، (Yang, 2013)  التعلم املتنقل

وكذلك  ،English Presentationة جنليزيتقدمي للغة اإلال
 ,Cheng, Hwang, Wu, Shadiev)اجلامعي ستكشاف احلرما

& Xie, 2010)حتمالال، ويف تعلم دروس بعينها كدروس ا 
Probability Lessonsستخدام ا ، والتعرف على معدالت

ستخدام نشاط او ، ICT (Atan, 2010) تكنولوجيا املعلومات

-Inquiry ستقصاءأو اال ستكشافالتعلم القائم على اال

based Learning (Shih, Chuang, and Hwang, 2010) ،
التعلم عتماد اوكيفية تأثري بعض العوامل ذات الصلة على 

ستخدام، واملعايري املتنقل مثل الفائدة املدركة، وسهولة اال
، وإجيابيات (Tan, Ooi, Sim, & Phusavat, 2012)الذاتية

(، وتقييم وفعالية بيئة 6171التعلم املتنقل وسلبياته )فرجون، 
 ,Yang & Lin)  التعلم التفاعلي، واجملموعات التشاركية

 & Alzaza)التعليم العايل، وتوظيف اجلوال يف بيئة (2010

Yaakub, 2011) والتحديات اليت تعرتض تطبيق التعلم ،
ستخدام ا(، والتعرف على جدوى 6176املتنقل )سليم، 

اجلوال يف العملية التعليمية مع الرتكيز على إحدى خدماته 
(، والتعرف 6176بدر، ) " SMS "خدمة الرسائل القصرية

(، 6174مة )الغديان، على أنظمة التعلم املتنقل املستخد
ستخدام التعلم املتنقل يف تنمية املهارات العملية يف اوأثر 

(، 6174مقرر تصميم الربجميات التعليمية )الغامدي، 
وحمددات اإلقبال على التعلم املتنقل وعالقته باملستوى، 

(، والتعرف 6174والتخصص، واملعدل األكادميي )اجلهين، 
رسة التعلم املتنقل بني عامي على التطورات الرئيسة يف مما

، والتعرف على العوامل الدميوغرافية اليت 6173و، 6176
 ,Chen, Seilhamer,  Bennett) ستخدام اجلوالاتؤثر على 

& Bauer, 2015) . 
 فإنورغم تعدد الدراسات اليت اهتمت بالتعلم املتنقل 

ما من وجهة نظر املستخدمني إدراك التعلم املتنقل ال سي  
؛ يقيني )الطالب( حيتاج إىل دراسة يف بيئتنا العربيةاحلق

 جناح يف األمهية بالغ أمر املتنقل للتعلم الطالب بفهم اإلقرارف
  .التعلم هذا تطبيق

واستنادًا إىل الرتاث النظري والدراسات اليت أجريت يف 
 هذا السياق، مت تعريب مقياس إدراك التعلم املتنقل لبحث

البيئة التعليمية، واملكونات  مكوناتأدوات التقنية، و  دور
يتوقع  إذ، الشخصية يف التعلم املتنقل بشكل إمبرييقي

املهارة )الباحثان أن تسهم بعض العوامل الداخلية 
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أدوات التقنية )مكونات ، و (ومعدل االستخدام، الشخصية
أجهزة اهلارد وير، وبرامج السوفت وير، ومصادر شبكة 

على إدراك الطالب  عليا )اجلامعة( ( يف بيئة تعليميةاإلنرتنت
هذه العوامل أبنية تفسريية مهمة  تصبحللتعلم املتنقل، وأن 

 يف اعتماد التعلم املتنقل يف مؤسساتنا التعليمية.
التساؤالت  اإلجابة عنالتعرف على هذا الدور يتحدد ب

 اآلتية:
السوفت  وبرامجمكونات أجهزة اهلارد وير،  ما هو دور -

، واملهارة الشخصية، ومعدل بكة اإلنرتنت، ومصادر شوير
 االستخدام على  إدراك التعلم املتنقل؟

هل ميكن حتديد إسهام املكونات السابقة يف إدراك  -
  التعلم املتنقل؟.

هل توجد فروق دالة إحصائيًا بني املتغريات الدميوغرافية  -
)اجلنس، ومكان اإلقامة، والدخل االقتصادي( على إدراك 

 قل؟التعلم املتن
هل يوجد تأثري لتفاعل املتغريات الدميوغرافية السابقة  -

 على إدراك التعلم املتنقل؟

 أهداف الدراسة

فهم مشويل إلدراك حتقيق تسعى الدراسة احلالية إىل 
أدوات  دورللتعلم املتنقل من خالل فهم  اجلامعة طالب
: أجهزة اهلاردوير، والربامج، ومصادر شبكة اإلنرتنت، التقنية

واملهارة الشخصية، ومعدل االستخدام، وإسهام هذه 
املكونات على إدراك التعلم املتنقل، ورصد الفروق بني 

)اجلنس، ومكان اإلقامة، والدخل  املتغريات الدميوغرافية
 على، وكذلك تأثري التفاعل بني هذه املتغريات االقتصادي(
 .التعلم املتنقل

 أهمية الدراسة

 طالبفهم إدراك الن ( أ6174) Rocheذكر روش 
ورؤية  Missionفرصة إلنشاء رسالة اللتعلم املتنقل يقدم ل

Vision معاجلة بعض أن باإليافة إىل  ،للتعلم املتنقل
: مثل التوقعات اجلديدة، متعلمنياالهتمامات الرئيسة لل

 يف التعلم اإدخاهلو  ،التكنولوجيااستخدام وموثوقية  ،وفوائد
لتخطيط التنمية االحرتافية  رتبوينيلليوفر املعلومات 

علمني من خالل مراعاة مستويات املهارة احلالية تللم
وتصوراهتم من حيث عالقتها بتطبيق املمارسة أو  ،علمنيتللم

. وتكمن أمهية هذه الدراسة، فضاًل عما سبق تغيري املمارسة
 يف حتقيق اآليت:

 قياس إدراك الطالب حنو التعلم املتنقل. -
املستخدمة بني  أدوات التقنية اتمسامهالتعرف على  -

، وكذلك مهارهتم الشخصية ومعدل استخدامهم الطالب
 ألدوات التقنية يف إدراك التعلم املتنقل.

 من وسائل التعلم املتنقل.االستفادة الفعلية التعرف على  -
 يف العملية التعليمية.التعلم املتنقل  توظيفالتوصية ب -

 حدود الدراسة

 دورو التعلم املتنقل  إدراكة اقتصر البحث على دراس
مكونات اهلاردوير، والربامج، ومصادر شبكة اإلنرتنت، 

وإسهام هذه العوامل واملهارة الشخصية، ومعدل االستخدام 
املتغريات الفروق بني والتعرف على يف إدراك التعلم املتنقل، 

هذه املتغريات على إدراك بني تفاعل أثر الالدميوغرافية، و 
باململكة  جامعة حائلالتعلم املتنقل على عينة من طالب 

مت تطبيق البحث يف الفصل الدراسي العربية السعودية، وقد 
 . م6172 -6175الثاين من العام اجلامعي 

 مفاهيم الدراسة

 التعلم المتنقل:  .1
 Elder، وإلدر Rashid، وراشد Valkعرف فالك 

( التعلم املتنقل بوصفه التعلم الذي يتم من خالل 6171)
 .   (Tutty, 2013)جهاز نقال 
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يف العقد املايي، منح التقدم يف جمال تكنولوجيا و 
مات التعلم يف أي وقت ويف ااهلاتف النقال فرصة لتقدمي دع

أي مكان. وسجلت الدراسات املختلفة اليت أجريت يف هذا 
 :ات املتنقلة على سبيل املثاللوجياجملال فوائد تطبيق التكنو 

املساعدات الرقمية الشخصية، واهلواتف الذكية، وأجهزة 
الكمبيوتر احملمولة ألنشطة التعلم يف خمتلف أنواع املعرفة، مبا 

 ,Chu) فيها العلوم، والعلوم االجتماعية، ودورات اللغة

2014). 
التعلم املتنقل هو طريقة التعلم الناشئة واملهمة يف جمال و 

وآخرون بوصفه  Wu، ووي Wangوانغ  هعرف ،التعليم العايل
نشاط يستخدم فيه الطالب التكنولوجيا )التقنية( املتنقلة 

 .(Yang, 2013) إلجناز تعلمهم يف أي وقت ويف أي حني
التعلم ( أن 6113) Alexanderوذكر إلكساندر 

كل فوائد التعلم اإللكرتوين و"يقطع احلبل"   يقدم املتنقل
Cuts The Cord  ًمن خالل السماح للتعلم أن حيدث بعيدا

يأخذ الطالب يف التعلم  إذ، عن املكتب، أو الكمبيوتر
فرصتهم يف امتالك التعلم من خالل أدوات التعلم  املتنقل

املتنقل املوجودة على مقربة من الطالب، إن مل يكن موجوداً 
 يف الواقع يف حمفظتهم الشخصية، أو اجليب أو احلقيبة

(Roche, 2013). 
التعلم املتنقل  Tsai، وتساي Hwangوعرف هوانغ 

يستخدم  إذ Study Aidsبوصفه املساعدات الدراسية 
الطالب التقنية املتنقلة لتسهيل التعلم. وعلى الرغم من 

هنم اشرتكوا مجيعًا يف فإت املختلفة للتعلم املتنقل، التعريفا
 يكون هلا دورر  قنية املتنقلة سوفالفكرة نفسها وهي أن الت

يف أنشطة تعلم الطالب من خالل السماح للطالب  مهم  
 ,Yang) من أي مكان للمعلومات فعلياللوصول إىل ا

2013). 
التعلم املتنقل بوصفه نوع Ally (6111 )عرف أيل و 

من التعلم يتم من خالل استخدام التكنولوجيا املتنقلة 
اليت تسمح ألي  Wireless Mobile Technologyالالسلكية 

 Learningشخص الوصول للمعلومات واملواد التعليمية 

Materials يف أي مكان وأي وقت (Roche, 2013) وهناك .
تعريفات بديلة للتعلم املتنقل تشمل القدرة على االتصال 
والتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر واألجهزة النقالة األخرى 

 Georgiev et)علم وتسمح بتبادل املعلومات بني الطالب وامل

al., 2004). 
وفقًا ملا  Mobile learningاملتنقل  التعلم ، فإن  مجاالً إ

 التعلم، أمناط من حديث ( "منط6174أشار إليه الغديان )
 أنواع فيه ويستخدم العايل، التعليم مؤسسات بعض تتبناه
على  اإلنرتنت، بشبكة املرتبطة احملمولة األجهزة من خمتلفة

 واملساعدات ،Phones Cell اخللوية اهلواتف املثال،سبيل 
 واحلواسيب ،Smart Phones الذكية واهلواتف ،PDA الرقمية
 الطالب يعطي مما وغريها، ،Portable Computer احملمولة
 الذي املكان ويف يناسبهم، الذي الوقت يف للتعلم الفرصة

 األسلوب تباعا خالل من تفاعلهم من ويزيد فيه، يتواجدون
( وعدد من الباحثني اآلخرين 72صاملتزامن" ) غري أو املتزامن

؛ فرجون، 6176؛ سليم، 6176على سبيل املثال، )بدر، 
( كلهم أشاروا إىل حداثة املفهوم، وأنه توجد 6171

خصائص مميزة هلذا املفهوم كان أمهها ما أشار إليه مخيس 
(6113:) 
ن استقبال التعلم ميك إذ، Portability/Mobilityالتنقل  -

يف أي مكان خارج اجلدران، وميكن للمتعلم التنقل هنا 
 وهناك.

، مبعىن أن يتالءم التعلم مع Adaptabilityالتكيف  -
 قدرات األفراد وحاجاهتم.

)مخيس،  ، يف أي وقت ومكانAvailabilityاإلتاحة  -
 (.7، ص6113

وال خيتلف املفهوم الذي يقصده الباحثان عن التعلم 
فاهيم اليت تقدمت غري أن يف الدراسة احلالية عن امل املتنقل

 يوسعان من مفهوم التعلم املتنقل حبيث يشمل أي الباحثني
مكون من مكونات التكنولوجيا: مكونات اهلارد وير، 
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ومكون الربامج، ومصادر اإلنرتنت املتاحة بالصورة 
 الالسلكية.

 
 مكون أجهزة الهارد وير:  .2

الكمبيوتر، والكمبيوتر  أجهزة التعلم اليت تشمل:
 ةاحملمول، والكمبيوتر اللوحي وأجهزة اهلاتف النقال، وأي

أجهزة مادية هلا عالقة بالكمبيوتر مثل الكامريات، والداتا 
شو أو الربوجيكتور، والسبورة الذكية وتتوفر هبا خاصية 

 االتصال الالسلكي.
 مكون البرامج )السوفت وير(:  .3

املادية اليت تستخدم يف الربجميات والتطبيقات غري 
احلاسوب وتؤدي جمموعة من العمليات مثل معاجلة 

 :النصوص، واألرقام، والصور، والفيديو على سبيل املثال
عروض "الباور بوينت"، واملناهج اإللكرتونية، واملخططات أو 

 الرسوم التكنولوجية.  
 مكون مصادر تعتمد على اإلنترنت: .4

واملواقع غري املادية اليت تعمل الربجميات، والتطبيقات، 
جمموعات الواتس،  ى شبكة اإلنرتنت على سبيل املثال:عل

 واملنتديات، ومواقع التواصل االجتماعي.
 المهارة الشخصية: .5

املستوى الذي يتمتع به الفرد من مهارة يف استخدام     
مكونات التكنولوجيا )مكون اهلاردوير، ومكون الربامج، 

  يت تعتمد على اإلنرتنت(.ومكون املصادر ال
 معدل االستخدام: .6

املقصود هنا تكرار استخدام الفرد ملكونات التكنولوجيا 
)مكون اهلاردوير، ومكون الربامج، ومكون مصادر تعتمد 

 على اإلنرتنت( يف األسبوع الواحد. 

 الدراسات السابقة والتراث النظري

 أوال : الدراسات السابقة
(، والفهاد 6111) Daherوداهر  Baya'aذكر باياء 

Al-Fahad (6111أنه يف ) ركزت األخرية، السنوات 
 التعلم فعالية على املتنقل بالتعلم املتعلقة املتنوعة الدراسات

للبحوث  وبالنسبة املتنقل، التعلم نظام املتنقل، وتصميم
 أظهرت املتنقل، التعلم والدراسات اليت أجريت عن فعالية

للبحوث  بالنسبة إجيابية، أما فعالية هذه الدراسات معظم
فقد  املتنقل؛ التعلم نظام تصميم والدراسات اليت أجريت عن

 أنظمة متنقلة إىل تصميم هذه الدراسات معظم هدفت
Mobile Systems ومقرراهتم الدراسية لتتناسب (Yang, 

2013). 
وعن فعالية التعلم املتنقل أو تقييم هذا النوع من التعلم 

 Hwang، وهوانغ Chuang، وشونغ Shihأجرى شيه 
( دراسة على تالميذ املدارس االبتدائية يف نشاط 6171)

العلوم االجتماعية من خالل تقدمي دعم رقمي من األجهزة 
الطالب يف لتحسني أداء النقالة، واالتصاالت الالسلكية، و 

البحث التعلم، وتوظيف التعلم املتنقل القائم على 
بناء معارفهم اخلاصة عن  منلطالب التمكني  ستكشافاالو 

تقييم ، و Cognitive Loadاملعريف االهتمام بالعبء طريق 
طالبًا يف  44مت ترتيب  Innovativeفعالية توجه االبتكار 

الصف اخلامس للقيام بتحقيقات يف معبد السالم يف جنوب 
مع نظام التعلم املتنقل القائم على البحث  Tainanتاينان 

انات قبل وبعد، من خالل استخدام استبو ستكشاف، واال
فضاًل عن استخدام املالحظات واملقابالت اليت أجريت على 

ع البيانات و ، وخضFocus Groupجمموعات مستهدفة 
الكمية والنوعية اليت مت مجعها للتحليل أظهرت النتائج نتائج 

  .(Shih et al., 2010)التالميذ إجيابية مهمة من حيث تعلم 
 دراسة هدفت إىل الوصول (6171ن )وأجرى فرجو 

 هيئة آراء إىل استناداً  والتوصيات، البيانات من لقاعدة
 املتنقل التعلم إجيابيات حنو والطلبة، والتدريب التدريس

 النمط هذا توظيف قبل منها االستفادة وسلبياته لكي ميكن
 داخل التعليمية العمليات هندسة إعادة عند التعلم، من

 الكويت. بدولة والتدريب التطبيقي التعليم كليات
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 وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود 
بني  وكذلك وأعضاء التدريب التدريس أعضاء هيئة بني فروق

 الفروق وارتبطت هذه أعضاء هيئة التدريس والطلبة،
وأعضاء  التدريس هليئة الوظيفية والدرجة الكلية منط باختالف
 وكذلك للطلبة، بالنسبة الدراسية الفصول وعدد التدريب،
 من الرغم وعلى اإلنرتنت. استخدام على اخلربة اختالف

 فيما وأعضاء التدريب التدريس وهيئة الطلبة بني فروق وجود
 املتوسطني ظهرا كال فإن   املتنقل التعلم بإجيابيات يتعلق

 النمط هذا إلدخال الفئتني كلتا حاجة أكد مرتفعني مما
 حتفظاً، أقل الطلبة راءآ كانت وإن التعليمي، النظام داخل
 التعلم سلبيات على آرائهم استطالع عند لوحظ ما وهذا

وأعضاء  التدريس، هيئة آراء متوسطات أن تبني إذ املتنقل،
 فئة ويشري ذلك إىل حذر الطلبة، آراء من أعلى التدريب

 املتنقل التعلم توظيف مشكالت حنو  والتدريب التدريس هيئة
 من العينة أفراد ميانع مل عامة التطبيقي. وبصفة التعليم يمن
 يمن التعليم من النمط هذا إدخال  يف استجاباهتم خالل
وأعضاء  التدريس أعضاء هيئة وجاء رأي التطبيقي التعليم

 واملشكالت املناهج إعداد  أكثر حذرًا من الطلبة يف التدريب
 كانت حني يف املتنقل التعلم لسلبيات استجاباهتم ويف التقنية

ومل  املتنقل التعلم إلجيابيات تفضيالً  أكثر الطلبة استجابات
 باإلجيابيات، باملقارنة أمهية هلم بنودها أغلب يف متثل سلبياته

 كليات يف إلدخاله مناسب العمل هذا أن يتبني مث ومن
 العمليات هندسة إعادة مفهوم وفق التطبيقي التعليم

 الفعلي من اإلفادة وأوصت الدراسة بتفحص واقعالتعليمية، 
 التطبيقي للتعليم العامة اهليئة كليات داخل املتنقل التعلم
 على املتنقل التعلم أمناط الكويت، ودراسة فعالية بدولة

 يف اهليئة بكليات املختلفة العلمية األقسام طلبة وأداء حتصيل
 واألمناط املتنقل التعلم بني املقررات الدراسية، ودراسة الفروق

 واألداء التحصيل على ذلك وأثر اإللكرتوين للتعلم األخرى
 .(6171للطلبة )فرجون، 

بناء منظومة معرفية، كان هدفها   (6176سليم ) دراسة

 ،تتضح فيها مالمح صورة تكنولوجيا التعلم املتنقل وبيئته
وأظهرت نتائج الدراسة أن  .وفوائده ،وميزاته ،وخصائصه

التحديات اليت تعرتض سبل تطبيق التعلم املتنقل يف التعليم، 
بني تقنيات أمن ومحاية احملتوى التعليمي وتوفر األجهزة ترتكز 

، من جانب وقدرهتا التخزينية والرتددية ودرجة حتملها
حتديات تعليمية تتعلق بإعداد املناهج التعليمية، والفروق و 

ني الطالب، وتدين مستوى الثقافة واخلربة واملهارة الفردية ب
لدى بعض املدرسني والطالب يف التعامل جبدية مع 
تكنولوجيا العصر، وارتفاع الكلفة املالية ملدخالت هذا النوع 
من التعلم، وغياب االسرتاتيجيات التعليمية املتكاملة اليت 

. على اجلانب اآلخر تضمن السري يف خطى التعلم املتنقل
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أمهية إعادة النظر يف 
مدخالت العملية التدريسية وإجراءات تنفيذها، من أجل 

 لكرتونية والتكنولوجية،يعاب مفاهيم الثورة املعرفية واإلاست
والتعبئة اجملتمعية، لتحقيق متطلبات املرحلة الراهنة، والسري 

 (.6176)سليم،  بركب احلداثة والتطور والتغيري
 على هدفت إىل التعرف ( دراسة6176بدر ) وأجرى

 العملية يف املتنقل اهلاتف استخدام جدوى عدم/جدوى
 اهلاتف خدمات إحدى املصرية، واستخدام بالبيئة التعليمية

 مويوع تدريس يف SMS القصرية" الرسائل خدمة" املتنقل
 من تناوله يتم مل ،"التعليم تكنولوجيا مبصطلحات الوعي"

 تكنولوجيا أخصائي لدى الوعي بني العالقة قبل، ومعرفة
 على ذلك وأثر التعليم، تكنولوجيا مبصطلحات التعليم

 عمله، والتعرف جمال يف التقنية واملصادر لألجهزة استخدامه
 منط حنو التعليم يف تكنولوجيا االختصاصيني اجتاهات على

 .املتنقل باهلاتف التعلم
 وجود الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أهم وكانت

 متوسطي بني( 1.15) مستوى عند إحصائياً  دال فرق
اجملموعة اليت " التعليم تكنولوجيا يف االختصاصيني درجات

–القبلي) التطبيق يف القصرية" الرسائل خدمة استخدمت
 تكنولوجيا مبصطلحات بالوعي املتعلق لالختبار( البعدي
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 بني( 1.15) مستوى عند دال إحصائياً  فرق ووجود التعليم،
 التعليم تكنولوجيا يف االختصاصيني درجات متوسطي

 -القبلي) التطبيق يف( التقليدي التعليم) الضابطة للمجموعة
 مبصطلحات بالوعي املتعلق التحصيلي لالختبار( البعدي

 إحصائية داللة ذات وكذلك وجود فروق التعليم، تكنولوجيا
 االختصاصيني درجات متوسطي بني( 1.15) مستوى عند
 التعلم) األوىل التجريبية اجملموعة يف التعليم تكنولوجيا يف
 التعلم) الثانية التجريبية اجملموعة ودرجات( لكرتويناإل

وأيضاً  التحصيلي، لالختبار البعدي التطبيق يف( املدمج
 متوسطي بني( 1.15) مستوى عند إحصائياً  دال فرق وجود

اجملموعة اليت  " التعليم تكنولوجيا يف االختصاصيني درجات
 القبلي التطبيقني يف ،استخدمت خدمة الرسائل القصرية"

 املتنقل.  التعلم منط حنو االجتاه مقياس على والبعدي
 خباصية املتنقلة اهلواتف دعم وأوصت الدراسة بضرورة

 يف املتنقلة اهلواتف استخدام للمتعلمني تتيح حىت اجلافا،
 للهاتف التعليمية الربجميات وتصميم املطلوبة، املهام إجناز

االستمرارية،  لضمان علمية معايري أساس على املتنقل
 من خالل خدمة املتنقل التعلم تأثري واقرتحت الدراسة حبث

للمتعلمني،  األخالقي اجلانب تنمية يف القصرية، الرسائل
 لدى الناقد التفكري تنمية يف املتنقل التعلم تأثري ودراسة

 التعلم استخدام التعليم، وتأثري تكنولوجيا يف االختصاصيني
 املهارات تنمية على القصرية الرسائل من خالل خدمة املتنقل
 التعلم التعليم، وتأثري تكنولوجيا يف لالختصاصيني العملية
 لدى املتعددة األوساط إنتاج مهارات تنمية يف املتنقل

 الربنامج تطبيق ادةالتعليم، وإع تكنولوجيا يف االختصاصيني
 تكنولوجيا يف االختصاصيني من أكرب عينة على احلايل

 على" القصرية الرسائل خدمة" استخدام التعليم، وتطبيق
 (.6176التعليمية )بدر،  التخصصات خمتلف

( دراسة هدفت إىل التعرف 6174وأجرى الغديان )
التعلم على ماهية التعلم املتنقل، وأهم الصفات اليت يتميز هبا 

املتنقل واألسباب اليت تدعو لتبنيه والتعرف على أبرز 

التقنيات املستخدمة مع التعلم املتنقل، والتعرف على أهم 
 أنظمة إدارة التعلم املتنقل  املستخدمة.

الدراسة أن التعلم وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها 
وين يف لكرت للتعليم التقليدي والتعلم اإل املتنقل داعمر قوي  
يف  ومن املتوقع أن يكون له انتشارر واسعر  السنوات القادمة،

مؤسسات التعليم العايل وأنه سيعاجل بعض السلبيات اليت 
تواجه العملية التعليمية، وقدمت الدراسة تصورًا مقرتحاً 
للتعلم املتنقل يف مؤسسات التعليم العايل، وحددت أهدافه 

ة للتصور املقرتح واألسس اليت يقوم عليها، وويعت خط
تتضمن مخس مراحل هي: حتليل بيئة التعلم املتنقل، 
واإلعداد، والتنفيذ، وإدارة، وتقومي التعلم املتنقل، وأن من 
أهم فوائد التعلم املتنقل أنه يوفر للطالب املرونة يف التعلم 
ويوفر أيضًا التعلم املباشر وغري املباشر من خالل أدواته 

ما أوصت به الدراسة إجراء حبوث  املختلفة، وكانت أبرز
أخرى عن تأثري التعلم املتنقل على التحصيل الدراسي 

 (.6174للطالب والطالبات امللتحقني برباجمه )الغديان، 
أما عن تصميم نظام التعلم املتنقل أجرى شينغ 

Cheng ( دراسة عن 6171وآخرون ) استخدام الوسائط
تثري هذه األنشطة  إذجنليزية، يف تعلم اللغة اإلاملتعددة 

من املرح يف التعلم. ومت إجراء التجربة  ااالهتمام وتضفي طابعً 
يف حرم اجلامعة ملدة ستة أشهر،  الوسائط املتعددةباستخدام 

اإلجنليزية ارتبط  تعلموأظهرت النتائج أن أداء املستخدمني يف 
 بشكل دال إحصائيًا مع إجنازهم األكادميي يف التعلم

(Cheng et al., 2010). 
التعرف  إىل ( دراسة هدفت6174) Tuttyوأجرى تويت 

مستويات من منط املمارسة، ومستويني  ةتأثريات ثالثعلى 
على أداء الطالب  Self-regularityمن حالة التنظيم الذايت 

وأشارت النتائج إىل أن إدراج  ،يف سياق من التعلم املتنقل
ثري إجيايب على أداء أنشطة املمارسة يف التعلم املتنقل له تأ

وأشارت النتائج إىل أن ويع التنظيم الذايت مل ، الطالب
وأشارت  ،املتنقل معلى األداء يف التعل كبرير  يكن له تأثرير 
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إىل أن إدراج أنشطة املمارسة يف التعلم املتنقل   نتائج أيضاً ال
 .(Tutty, 2013) على موقف الطالب إجيايب   له أثرر  كان

( دراسة هدفت 6171) Linولني  Yangوأجرى يانج 
 يف التعلم املتنقل مع تفاعلية تعلم بيئة وتقييم إىل تطوير

 عرض اجملموعات التشاركية، وأويحت الدراسة أنه عند
التعلم املتنقل  أنشطة دعم يف النقالة األجهزة استخدام
 أعضاء عند تبادل نشأت مشكالت الطالب جهاو  للطالب
 اجلهاز شاشة حجم صغرأصبح  املعلومات وأيضاً  اجملموعة
 أو اثنني قبل من استخدام الشاشة مت عندما مشكلة احملمول

 أثرت من مثو  املعلومات، وتبادل للمشاركة الطالب من أكثر
 وللتغلب. اجملموعة بني أعضاء التفاعالت على املشكلة هذه
ح عرض اجملموعات ا اقرت مت املعلومات،  تبادل مشكلة على

 لدعم Shared Display Groupware (SDG) التشاركية
 تصميم ومت املشرتكة، الشاشة باستخدام لوجه وجهاً  التعاون
دمج  مع البيئة املتنقل وكذلك مت تطوير والتعلم التعلم نشاط

 بتبادل للطالب للسماح (SDG) عرض اجملموعات التشاركية
 .التعلم نشاط خالل والعامة الفردية من املساحات املعلومات

 وجود أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسةوكانت 
 يف والبعدي القبلي االختبار بني إحصائية داللة ذات فروق
 التعلم وكان االختبار عبارة عن اختبار جوانب معظم

وجاءت  .النباتات لتصنيف الظروف هتيئة عن حتصيلي
وظائف  مالءمة حول مدى موجبة استجابات الطالب

 املعلومات، لتبادل (SDG) عرض اجملموعات التشاركية 
 حتسنت الطالب أن التحصيلي االختبار نتائج وأظهرت

 الدعم خالل من النباتات لتصنيف الظروف قدراهتم لتهيئة
 إىل جنباً  (SDG) عرض اجملموعات التشاركية من املقدم
 النقالة. واقرتحت الدراسة إجراء دراسات األجهزة مع جنب
 للمجموعتني التجرييب أكرب باستخدام التصميم عينة على

 قدر اليت توصلت إليها الدراسة وإعطاء من النتائج للتحقق
 عمليات يف التعرف على الطالب الوقت حلاجة من كبري

. اجلماعية املناقشات يف (SDG) عرض اجملموعات التشاركية

 ةلقياس فعالي الباحثان بعمل دراسة البعيد أوصى املدى وعلى
 (SDG) باستخدام عرض اجملموعات التشاركية الطالب تعلم

 .(Yang & Lin, 2010)التعلم  باستخدام دعم أنشطة
، وعبد الرزاق Alzazaالظاظا  ناجي شكريوأجرى 

االستفادة من احملمول ( دراسة عن 6177) Yaakubعقوب ي
واالستفادة من خدمات  ،وتوظيفه يف بيئة التعليم العايل

اجلوال لتسهيل عملييت التعليم والتعلم للطالب يف بيئة التعليم 
الباحثان بتصميم وتطوير طرق البحث العلمية  وقام ،العايل

من خالل استخدام اجلوال، وأجريا تقييمًا لتحديد تصور 
حثان بتطوير االب ستخدمني حول بعض املفاهيم، وقامامل

، وقد همبينفيما ب من خالل التواصل المنوذج معلومايت للط
أظهر الطالب أن التعليم من خالل اجلوال يعد طريقة سهلة 
ومباشرة وناجحة، بغض النظر عن املكان والزمان وأنه ال 
توجد فروق ذات داللة إحصائية متعلقة خبربة الطالب 

ها على ؤ ل يف مجيع القياسات اليت مت إجراباستخدام اجلوا
ما أظهرته نتائج التطبيق على عينة  عينة البحث، وهذا

 ةوطالبة مت اختيارهم بطريق اطالبً  53البحث اليت تكونت من 
 عشوائية. 

مرشح ألن وأويحت النتائج إىل أن التعلم املتنقل 
خصائص جتعله قادراً به من مستقبل التعليم، ملا يتميز يكون 

مت  إذا ماعلى التطور السريع يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
استخدام التكنولوجيا الالسلكية يف جمال التعليم العايل، وأن 

االختيار األمثل لبيئة من املتوقع أن يكون التعلم املتنقل 
 .(Alzaza & Yaakub, 2011) التعلم

 ( دراسة هدفت إىل ويع6174وأجرى الغامدي )
 يف استخدامها ميكن اليت املتنقل التعلم ألنشطة مقرتح تصور
 الرتبية كلية طالب لدى العملية والتحصيل راتاملها تنمية

 يف املتنقل التعلم استخدام أثر عن الباحة، والكشف جبامعة
 الربجميات التعليمية تصميم مقرر يف العملية املهارات تنمية

 الباحة. جبامعة الرتبية كلية طالب لدى وإنتاجها
 وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود
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درجات  متوسط بني( 1.15)مستوى  عند إحصائياً  دال فرق
 االختبار على الكلية الدرجة يف والضابطة التجريبية اجملموعة

 مستويات عند التحصيلي يف اجتاه اجملموعة التجريبية
 متوسط بني فرق وجود وعدم ،(والتطبيق والفهم، التذكر،)

 على الكلية الدرجة يف والضابطة التجريبية اجملموعتني درجات
العملية، وكانت أبرز ما أوصت به الدراسة  مقياس املهارات

 خيدم بشكل التعليم وتوظيفها يف املتنقل التعلم تطبيقات تبين
 اجلوال، بيئة على قائمة تعلم أنظمة وبناء التعليمة العملية
 لتصميم التدريس هيئة ألعضاء الدورات التدريبية وإقامة
ثقافة  لنشر حملي مؤمتر إقامة وكذلك األنظمة، هذه وتطوير
 البحوث من املزيد وإجراء الرتبوية، مؤسساتنا يف املتنقل التعلم

 واقرتحت الدراسة إجراء .املتنقل التعلم حول والدراسات
األخرى  اجلوال خدمات باستخدام وأحباث دراسات

املتعددة(،  والبلوتوث، والواب، والوسائط الربامج، منصات)
 اجلامعات مستوى على نولك البحث تطبيق وإعادة

 من مبزيد اجملال هذا املتنقل، وإثراء التعلم أثر وبيان السعودية
يوفرها  اليت اخلدمات مجيع تغطية وحماولة والدراسات األحباث

 (.6174املتنقل )الغامدي،  التعلم
وقد وجدت جماالت أخرى للتعلم املتنقل كانت حمور 
اهتمام من قبل الدراسات كان أمهها إقرار أو قبول التعلم 
املتنقل، وقياس اإلدراك حنو التعلم املتنقل. وعن إقرار أو قبول 

( دراسة كان 6176وآخرون ) Tanالتعلم املتنقل، أجرى تان 
 الصلة ذات كيفية تأثري العوامل استكشاف منها الغرض

 املعايري دمج خالل من ماليزيا يف املتنقل التعلم اعتماد على
 Technologyمنوذج قبول التقنية  مع الفردية الذاتية، والفروق

Acceptance Model (TAM). وقد اعتمدت الدراسة على 
 وقد أجري. مفحوص 317على  امت تطبيقه ةذاتي ةاناستب

الدراسة.  هذه فرييات الختبار املتعدد االحندار حتليل
وسهولة  املدركة، ارتباط الفائدة يف جمملها إىل النتائج وأشارت

 التعلم نوايا إقرار مع االستخدام املدرك، واملعايري الذاتية إجيابياً 
 .(Tan et al., 2012)املتنقل 

( دراسة هدفت 6175وآخرون ) Chenوأجرى شني 
 التعليم يف املتنقل للتعلم إىل التعرف على استخدام الطالب

النقالة املستخدمة من قبل  العايل والتعرف على األجهزة
والتعرف على  الرقمي احملتوى مع والتعامل للوصول الطالب

االستخدام، والتعرف  هذا على تأثري املتغريات الدميوغرافية
 عامي التعلم املتنقل بني ممارسة يف الرئيسة على التطورات

 .6173و، 6176
اليت توصلت إليها الدراسة مع ما واتفقت النتائج 

وأشار  توصلت إليه الدراسات اليت سبقت هذه الدراسة،
مرتفع  احملمولة معدل امتالك األجهزة أن إىل الباحثون
 أن استخدام إمكانات غري الطالب بني االرتفاع يف ومستمر

 الطالب وأن كامل، بشكل تتحقق مل املتنقل التعلم
 لدمج وتربوي ولوجسيت، فين دعم إىل حباجة واملعلمني
وأوصت  والتطبيقات يف العملية التعليمية، احملمولة األجهزة

 جيب أن تتجه للتحديث املستقبلية الدراسة إىل أن اخلطة
 على وتنفيذها التدريس هيئة أعضاء دعم ملوارد املستمر
وعمل دورات عن التعلم املتنقل، والتخطيط  واسع، نطاق

حتقيق أكرب  ميكن حىت ملفتوحةا اإلنرتنت شبكة لتوظيف
على  مسحية والتخطيط لعمل دراسة استفادة للمجتمع،

وعمل حبوث مقارنة عن التعلم  األخرى، املعنية املؤسسات
 . (Chen et al., 2015)املتنقل 

 Atanوعن قياس اإلدراك حنو التعلم املتنقل أجرى أتان 
دراسة هدفت إىل التعرف على إدراك الطالب وخرباهتم يف 

، Probability Lessonsالتعلم املتنقل يف دروس االحتمال 
مؤسسة تعليمية،  441الدراسة مسحاً مشل هذه واستخدمت 

مؤسسة يف جمال  45باإليافة إىل دراسة حالة تضمنت 
 .تكنولوجيا املعلومات يف جامعة خاصة يف ماليزيا

، وقلقهم من اجتاهات الطالبالدراسة  ائجنتبينت و 
النتائج أيضًا أن معدالت  وأويحتاالحتمال، دروس 

، كانت ICTاستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
٪ مل 53منخفضة بني الطالب يف دروس االحتمال 
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٪ منهم 56و، CDيستخدموا قط األقراص التعليمية املدجمة 
٪ منهم مل 45ومية، مل يستخدموا قط املواقع التعلي

 Computerيستخدموا الوسائط املتعددة يف الكمبيوتر 

Multimedia،  وغالبية الطالب مل يتم دمج أدوات
 .(Atan, 2010) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعلمهم

مبرييقية عن ( دراسة أ6174) Yangوأجرى يانغ  
من  612بيانات مت مجعها من منوذج التعلم املتنقل من خالل 
استخدم الباحث عددًا من  ،طالب اجلامعات يف الصني

التوافق التعليمي، ودعم اجلامعة املدرك، واستعداد املتغريات: 
اليت تساعد  Self-efficacyاألقران املدرك، والكفاءة الذاتية 

قرار التعلم املتنقل. ومع ذلك،  يف تغيري نوايا الطالب حنو إ
يف إقرار التعلم  الطالب نواياعلى كان تأثري هذه املتغريات 

 .(Yang, 2013) غري دالاملتنقل 
( فهدفت إىل التعرف على 6174أما دراسة اجلهين )

حمددات إقبال طالبات كلية علوم األسرة جبامعة طيبة على 
استخدام التعلم املتنقل وعالقتها ببعض العوامل )املستوى 

 والتخصص، واملعدل الرتاكمي(.الدراسي، 
م النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود وكانت أه

عدد من احملددات اليت جتعل الطالبات يقبلن على التعلم 
املتنقل، ووجود عالقة بني تلك احملددات وبعض العوامل، 

وى حتل حمور حمتا إذوقد جاء ترتيب حماور التعلم املتنقل، 
، تاله حمور التفاعل مع جتربة التعلم التعلم املتنقل املرتبة األوىل

املتنقل، مث حمور مصدر حمتوى التعلم املتنقل، وجاء يف املرتبة 
األخرية حمور التقومي يف التعلم املتنقل. وأبرز ما أوصت به 
الدراسة االهتمام باستخدام األجهزة النقالة على اختالف 

ني املتعلمني، أنواعها يف التعليم العايل نظرًا النتشارها الكبري ب
وإجراء دراسات حول املداخل التعليمية املختلفة املرتبطة 
بالتعلم املتنقل لتحديد أكثرها فاعلية يف تلبية شروطه، ودعم 
برامج ومشروعات التعلم املتنقل وتبنيها من قبل اجلامعات 
ووزارات التعليم العايل. واقرتحت الدراسة حبث أثر التعلم 

ة إثرائية على دافعية طالب وطالبات املتنقل يف تقدمي أنشط

علية التعلم املتنقل والتعليم املرحلة اجلامعية، ودراسة فا
لكرتوين وعالقتها ببعض العوامل مثل القسم، واملستوى اإل

 (. 6174الدراسي، واملعدل الرتاكمي )اجلهين، 

 التعليق على الدراسات السابقة

 قة:أهم املالحظات اليت رصدت يف الدراسات الساب
تنوع اهتمامات هذه الدراسات بالتعلم املتنقل، وتعدد  -

مشلت: فاعلية التعلم املتنقل، وتصميم بيئة  إذحماور التناول 
 التعلم املتنقل، وإقرار التعلم املتنقل، وإدراك التعلم املتنقل. 

كثافة الدراسات اليت اهتمت بالتعلم املتنقل خالل الفرتة  -
 الزمنية املعاصرة على وجه اخلصوص الفرتة الزمنية بني 

 .6174 إىل 6171
غالبية الدراسات أجريت بغرض تقييم التعلم املتنقل أو  -

لم على سبيل املثال، دراسة حتديد فاعلية هذا النوع من التع
(، وسليم 6176، و بدر )(Shih, et al., 2010)ن شيه وآخري

 (.6174(، و الغديان )6171(، و فرجون )6176)
توازن نتائج الدراسات العربية نوعًا ما مع الدراسات  -

على فاعلية التعلم املتنقل، وأبرزت كالمها أكدت   إذالغربية 
 إجيابيات وسلبيات التعلم املتنقل.

 ثانيا : التراث النظري

علم املتنقل رصد الباحثان مبراجعة الرتاث النظري للت
عددًا من النماذج والنظريات اليت ميكن أن تفسر التعلم 

 Socialاملتنقل، منها النظرية االجتماعية البنائية 

Constructivist Theory نظرية التعلم االجتماعي ، وSocial 

Learning Theory،  األفكار اجلديدة )األفكار نظرية نشر و
منوذج قبول و  Innovation Diffusion Theoryاملبدعة( 

، ومنطقة Technology Acceptance Modelالتكنولوجيا 
وبدايًة  ،Zone of Proximal Developmentالنمو احملتمل 

جيب التعرف على تشكيل بيئة التعلم املتنقل اليت تغري فيها 
انتقل دور املتعلم من الدور السليب إىل  إذدور املتعلم كثرياً، 



 اهلاردوير...أمحد بن حممد زايد وسعيد عبداهلل الدوسري: إدراك طالب اجلامعة للتعلم املتنقل وأهم أدوات التقنية املستخدمة: حتليل متعدد ملكونات 

 

107 

ط الفاعل، وتطورت بيئة التعلم من بيئة الفصل الدور النش
الدراسي إىل بيئة التعلم املتنقل مروراً بالتعلم عن بعد، والتعلم 

 اإللكرتوين. 
( أن تشكيل بيئة التعلم 6111) Koole "كول" يذكر

 Namelyاملستوى األساس املتنقل تتكون من مستويني: 

Core Level  ستوى الوسيط املوMedium Level ،أن  منذ
امتلكت التكنولوجيات احملمولة القدرة الفريدة لدعم التعلم 

، Contextالسياق مثل   وانبواجل .يف أي مكان وزمان
ويف  املستوى األساس،تشكل  Spaceواملكان  Timeوالزمان 

، Device ، واجلهاز أو األداةLearner املتعلم املقابل، جانب
مستوى تشكل  Social Aspect واجلانب االجتماعي

اجتاهات املتعلم املعرفية وقدراته، وذاكرته، . و الوسيط

 يف التعلم مهم   دورر هلا وخرباته  ،واجتاهاته ،ووجدانه، ودوافعه
 .(Rikala, 2014) املتنقل

التعلم املتنقل تتشكل من  بيئة وجيب أال ننسى أن
واألجهزة، والعالقات  ،بني املتعلم املستمر خالل التفاعل

اخلصائص األساسية لعملية ؛ فSocial Relations االجتماعية
( D(، واجلهاز )Lالتعلم املتنقل هي جوانب: املتعلم )

( تتقاطع هذه اجلوانب أيضاً، وهذا يعين أن Sواالجتماعية )
املتعلمني قد يتحركون داخل خمتلف املواقع املادية واالفرتايية 

مع بعض وكذلك مع نظم بعضهم  شاركون ويتفاعلتوي
 .(Rikala, 2014) املعلومات

( تغري ويع املتعلم يف بيئة التعلم 6ويويح الشكل )
 التقليدي وبيئة التعلم املتنقل.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (3، 2004المتعلم في التعلم التقليدي والتعلم المتنقل )مقتبس من محمد عطية خميس،  :(2شكل )
. 

أما عن تفسري التعلم املتنقل فيمكن تضمني التعلم 
املتنقل حتت مظلة النظريات املعرفية اليت تتعامل مع األفراد 
وفقاً خلرباهتم واستيعاهبم لكل ما هو جديد، ولعل أقرب طرح 

 Socialهلذا اجلانب يأيت من النظرية االجتماعية البنائية 

Constructivist Theory  ،(.6171)فرجون 
 النظرية االجتماعية البنائية

تبني هذه النظرية أن البنائية اليت مير هبا الفرد متنحه 
 احلرية يف بناء مفهومه اخلاص الفردي أو من خالل التفاعل

والتعاون مع اآلخرين للحكم على مدى أمهية 
استخدامه للمعارف اجلديدة أو قبوهلا وفقًا لعدد من 

 املبادىء:
تعلم اجلديد من املعرفة يعتمد على اخلربة السابقة  -

 للمتلقي.
 تعلم املعرفة اجلديدة يستند على تفسري الفرد هلا. -
تؤثر العالقة بني املواقف التعليمية، والبيئة التعليمية،  -

واحملتوى التعليمي، ومهارات املتلقي وواجباته يف قبول املعرفة 
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 ومنطقية استخدامها.اجلديدة واحلكم على جدواها 
املتعلم حمور العملية التعليمية، والتعاون واملشاركة بني  -

املتعلمني يرورة للتأكيد على مهارات حل املشكالت 
 والتفكري املنظم والفهم العميق لقبول املعرفة اجلديدة.

يشارك املعلم بدور املراقب واملوجه واملرشد واملدرب  -
املتعددة واملختلفة  وامليسر لدعم وجهات النظر واآلراء

 للمتعلمني لقبول املعرفة اجلديدة.
تقييم املعرفة اجلديدة جيب أن تكون وفق تعدد اآلراء  -

 (.741ص، 6171واألنشطة ال أن تكون فردية )فرجون، 
 نظرية التعلم االجتماعي

 Social Learning تؤكد نظرية التعلم االجتماعي

Theory  وفقًا لـباندوراBandura (7111 ،6112على )  أن
التعلم حيدث يمن سياق اجتماعي، وهو ما يعين أن الناس 
يتعلمون من خالل مالحظة، ومنذجة سلوك املتعلمني 

، ومتثل نظرية التعلم (Kim, Lee, & Kim, 2014)اآلخرين 
العوامل الداخلية واخلارجية اليت حتدد قدرة االجتماعي 

وترتكز النظرية على  ،الشخص على تعلم أشياء جديدة
والنموذج  .(Tutty, 2013) التفاعالت بني بيئة املتعلم وسلوكه

املفاهيمي للتعلم االجتماعي يتكون من أربعة عناصر رئيسة: 
، Retention، واالحتفاظ أو احلفظ Attentionاالنتباه 

 Motivation، والدافع Reproductionوإعادة اإلنتاج 
(Tutty, 2013).  نبويلأوزو "يذكر" Uzunboyluكافوز"، و" 

Cavusإيركاج"، و" Ercag (6111 أن نظرية التعلم )
التفاعل من  تسهل أجهزة احلوسبة النقالةاالجتماعي ترى أن 

ة األداة الرئيسة للتنشئة االجتماعية نزلبني القرناء، وتكون مب
 .(Tutty, 2013)للمتعلم 

 نظرية نشر األفكار الجديدة 
من التعلم  احديثً  ااملتنقل بوصفه منطً ميكن تناول التعلم 

)األفكار املبدعة( وفق نظرية نشر األفكار اجلديدة 
Innovation Diffusion Theory  تقدم نظرية نشر حيث

جمموعة من اخلصائص اليت قد تؤثر على  األفكار اجلديدة

مقاصد الفرد يف تقبل التكنولوجيا اجلديدة مبا يف ذلك امليزة 
، Compatibility ، والتوافقRelative Advantage النسبية

، والقدرة على Image ، والصورةCmplexity والتعقيد
، والنتائج Visibilityأو الويوح  ، والرؤيةTrialabilityالتجربة 
وامليزة النسبية، . Results Demonstrability اإلثباتية

والتعقيد، والتوافق من أكثرها ثباتًا يف تفسري سلوك اإلقرار 
وتعكس امليزة . Instrumental beliefsاملعتقدات اإلجرائية ب

النسبية مدى االستفادة النسبية اليت قد جينيها الطالب من 
طريقة  هماستخدام خاللقبوهلم خلدمات التعلم املتنقل 

  .(Yang, 2013) التعلم التقليدية
التوافق بوصفه  Rogers (7184)روجرز  ويعرف

مع  أهنا تتفق األفكار اجلديدة يُتصور عندهاالدرجة اليت 
نني بالقيم املوجودة، واحلاجات، والتجارب السابقة، واملت

ويف السياق الرتبوي، أعاد  ،Potential Adopters احملتملني
تعريفه بأنه التوافق التعليمي الذي  Chen (6177) "شن"

عما إذا كان سلوك  بغض النظر جيسد التقييم النشط للطلبة
 .(Yang, 2013) تعلمهم عنع توقعاهتم التعلم يتسق م

( إىل أن موافقة املتلقي 6111) Rogersويشري روجرز 
على تبين األفكار اجلديدة وتقنيات التعلم املتنقل يتم من 

وحتدث من  Knowledgeخالل عدة مراحل تبدأ باملعرفة 
خالل االطالع على الكتب، أو اجملالت العلمية، أو من 
خالل حضور الندوات والدورات وغريها، مث يأيت االقتناع 

Persuasion  بأمهية هذه التقنية لتدعيم طريقة التعلم، مث يصل
يف استخدامه للتقنية، حبيث  Decisionبعد ذلك إىل القرار 

هذه التقنية ميكن له فيما بعد تطبيق أو تنفيذ 
Implementation وأخريًا التأكيد ،Confirmation  على

االستمرارية يف استخدام التقنية أو العزوف عنها )فرجون، 
6171    .) 

 نموذج قبول التكنولوجيا
يف واقع األمر حيدث التعلم املتنقل من خالل استخدام 

 Li "يل"، و Glass "جالس" التكنولوجيا اجلديدة وقد ذكر



 اهلاردوير...أمحد بن حممد زايد وسعيد عبداهلل الدوسري: إدراك طالب اجلامعة للتعلم املتنقل وأهم أدوات التقنية املستخدمة: حتليل متعدد ملكونات 

 

109 

 Technologyمنوذج قبول التكنولوجيا( أن 6171)

Acceptance Model (TAM)  شعبية كبرية يف تفسريه القى
فهو  من مث، و (Tan et al., 2012) لقبول التكنولوجيا اجلديدة

 منوذج جيد يف تفسري التعلم املتنقل.
 "ديفيس"من قبل  مت تطوير منوذج قبول التكنولوجيا

Davis (7181)  الفعل املربرعلى أساس نظرية Reasoned 

Action   ويوجد نوعان من املعتقدات يف نظرية الفعل املربر
 يركز على قبول نظام املعلومات: الفائدة املدركةكالمها 

Perceived Usefulnessوسهولة االستخدام املدرك ، 
Perceived Ease of Use. 

عرف الفائدة املدركة بوصفها الدرجة اليت يعتقد تو 
أن نظامًا حمددًا ميكن أن يزود قدراته يف دها عناملستخدم 

 القيام مبهمة معينة، والنقطة الرئيسة يف معتقد الفائدة املدركة
Perceived Usefulness هي توقعات Expectations 
التكنولوجيا طاملا يعتقد  منبقطعة املستخدم عندما يواجه 

اليت املستخدم أن النظام قد يساعده بطريقة ما، واالجتاهات 
 .يعرب عنها تكون إجيابية

معتقد سهولة االستخدام املدرك بوصفه الدرجة ويعرف 
اليت يعتقد عندها املستخدم أن نظامًا بعينه من السهل أن 
يعمل، ونقطة سهولة االستخدام املدرك تكون وظيفة للنظام 

هذا  عليه استخدامأنه من السهل يعتقد املستخدم  إذا كان
، وهذا قد يؤثر هذا النظام اهًا إجيابيًا جتاهن اجتالنظام، ويكو  

 .(Cheng et al., 2010)املستخدم  على سلوك
 Davis" ديفيس"، وVenkatesh "فينكاتش"وقد ذكر 

 Technologyمنوذج قبول التكنولوجيا ( أن 7112)

Acceptance Model أداة قياس هتدف إىل استخدام نظام :
)كما ورد يف  االستخداميقوم على إدراك الفائدة وسهولة 

6174Tutty, ) . 
 مع أي تغري حيدث أوأنه  Roche "روش"وقد ذكر 

 Instructional Techniqueإدخال تقنية تعليمية جديدة  عند
يأخذون بعني  من مثو املعلمون إىل فهم سبب التغيري،  حيتاج

إذا ما لطالب ا اليت قد تعود عليهم وعلى االعتبار الفوائد
 .(Roche, 2013)استخدموا هذه التقنية التعليمية اجلديدة 

 نظرية منطقة النمو القريبة 
 Vygotsky Theoryتساهم نظرية فيجوتسكي 

 Zone of Proximalالقريبة  النمو عن منطقة( 7118)

Development  ،باركر"ذكر  فقديف تفسري التعلم املتنقل" 
Barkerفان شيك"، و" Van Schaik ،فاماكينوا"و" 

Famakinwa (6111أن هذه النظرية حتدد ) ما بني الفجوة 
أن  يستطيع وما مساعدة دون من به القيام يستطيع املتعلم

 ما متثل مراحل ثالث النظرية وتصف املساعدة، مع حيققه
 من املطلوب واملستوى وحده، به القيام يستطيع املتعلم

 إىل للوصول الالزمة Scaffoldingوبناء الدعائم  اإلجناز،
 (. Tutty, 2013)كما ورد يف  املستوى املطلوب

من املعرفة واملهارة  احلايل املستوى األوىل املرحلة ومتثل
 يف اإلجناز وحل املتعلم احلالة اليت ينجح فيها وهي للمتعلم،

 مستوى الثالثة املرحلة مستقل، ومتثل بشكل املشكالت
 اليت واجللسة ،Beyond Reachاملنال  بعيدة هي اليت املهمة

واإلحباط  ،Confusionخبربة االرتباك  الطالب سيشعر فيها
Frustration، امللل  أوBoredom املهمة، نتيجة لصعوبة 

يصبح  إذالقريبة،  النمو منطقة توجد هاتني املرحلتني وبني
املتعلم مع التوجيه املناسب قادرًا على حتقيق النجاح عند 
املستوى البعيد الذي ال يستطيع حتقيقه كاماًل بشكل مستقل 

(Tutty, 2013). 
Kukulska-Hulme (6111 ) "هوملي-كوكولسكا"ويذكر 

 التعلم بيئة جيد ترتجم بشكل "فيجوتسكي" نظرية أن تطبيق
 تطبيقات دعم على القدرة احملمولة متتلك األجهزة إذ املتنقل؛
 أثناءيف بشكٍل فردي  ناملتنقل اليت يشرتك فيها املتعلمو  التعلم

  (,6174Tutty)كما ورد يف  القريبة النمو منطقة يف وجودهم

 الدراسة تايضفر 

على ما مت عريه من  ميكن صياغة الفروض بناءً 
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 : سابقة وإطار نظري على النحو اآليتدراسات 
، السوفت وير وبرامجمكونات أجهزة اهلارد وير،  تؤثر. 7

املهارة الشخصية ومعدل و  ومصادر شبكة اإلنرتنت
 على  إدراك التعلم املتنقل.االستخدام 

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني املتغريات الدميوغرافية . 6
)اجلنس، ومكان اإلقامة، والدخل االقتصادي( على إدراك 

 التعلم املتنقل.
نس، ملتغريات الدميوغرافية )اجلا لتفاعل يوجد تأثري. ال 4

تصادي( على إدراك التعلم ومكان اإلقامة، واملستوى االق
 .املتنقل

 جراءاتالطريقة واإل

 منهج الدراسة
سة على املنهج الوصفي الذي يهدف اعتمدت الدرا 

ل مجع البيانات ىل وصف الظاهرة وصفًا دقيقًا من خالإ
 هداف الدراسة.أالنتائج املتعلقه بىل إوحتليلها وصواًل 

 مجتمع الدراسة والعينة
ن جمتمع الدراسة من مجيع طالب وطالبات جامعة تكو  

جلامعي حائل املسجلني يف الفصل الدراسي الثاين من العام ا

 نسانية )كلية الرتبية، كليةيف الكليات اإل م6175-6172
( وعددهم نسايناملسار اإل -مادة السنة التحضرييةداب، عاآل

وطالبة وفقًا إلحصائية عمادة القبول  اطالبً  73374
 امعة حائل. لتسجيل جبوا

طالبًا وطالبة،  781قد تكونت من ما عينة الدراسة فأ
استبانة على عينة من جمتمع الدراسة، ومت  611ذ مت توزيع إ

استبانة لعدم اكتماهلا. مت اختيار عينة الطالب  61استبعاد 
ذ أخذت شعبة بأكملها إريقة العينة العشوائية الطبقية، بط

بعد وقوع االختيار العشوائي عليها. ومت اختيار عينة 
الطالبات مبساعدة من عضوات هيئة التدريس بالطريقة 

( توزيع العينة حسب متغريات 7الصدفية. ويويح اجلدول )
، واحلالة والكليةاجلنس، والعمر، ومكان اإلقامة، 

 .ية، والدخل االقتصادي، واملعدل األكادميياالجتماع
يالحظ تنوع اخلصائص الدميوغرافية للعينة، كما يالحظ 
تناقص العدد يف بعض اخلصائص على سبيل املثال متغري 

ومتغري احلالة االجتماعية فئة مطلق، وأرمل، وذلك العمر، 
هنا كانت من طالب اجلامعة ومت تضمني إ إذلطبيعة العينة 

املتغريين خلصائص العينة ألنه توجد فئة من الطالب هذين 
 من الدارسني وأعمارهم كبرية نسبياً.

 (1جدول )
 ، والحالة االجتماعية، والدخل االقتصادي، والمعدل األكاديميوالكليةتوزيع العينة وفقا  لمتغيرات الجنس، والعمر، ومكان اإلقامة، 

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغيرات
 %86.6 738 الذكور اجلنس

 %71.8 46 ناثاإل
 %11.2 724 عام 66-78من  العمر

 %11.3 71 عام66كرب من أ
 %45.2 23 القرية قامةمكان اإل

 %23.2 772 املدينة
 %31 16 الرتبية الكلية

 %47.1 51 داباآل
 %68.4 57 عمادة السنة التحضريية

 %14.4 721 أعزب احلالة االجتماعية

 %15.1 1 متزوج
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 النسبة المئوية العدد المستوى المتغيرات
 %11.2 7 مطلق
 %11.2 7 أرمل

 %36.8 11 لاير 4111أقل من أو يساوي  الدخل االقتصادي
 %62.1 38 لاير 1111إىل  3111من 

 %41.2 55 لاير 8111أكثر من 
 %41.3 17 7أقل أو يساوي  املعدل الرتاكمي

 %47.6 52 6و أقل من  7أكثر من 
 %63.3 33 4و أقل من  6أكثر من 

 %15.1 1 فأكثر 4

 حصائيةالمعالجة اإل

البيانات واستخراج النتائج مت استخدام ثالثة لتحليل 
استخدم  إذ ،SPSS, Amos, Multibaseبرامج إحصائية: 

(، كرونباخ-حلساب االتساق الداخلي )ألفا SPSSبرنامج 
والتحليل العاملي االستكشايف  للتأكد من ثبات وصدق 

، وحتليل T-testاملقياس املستخدم، وكذلك اختبار "ت" 
، وحتليل التباين املتعدد للتعرف ANOVAالتباين األحادي 

على داللة الفروق وتأثري التفاعل بني املتغريات الدميوغرافية 
 على إدراك التعلم املتنقل.
حلساب صدق التحليل  Amosواستخدم برنامج 

العاملي التوكيدي الختبار مدى تطابق النموذج البنائي، ومن 
 مث التحقق من صدق املقياس املستخدم.

للتعرف على دور  فقد استخدم Multibaseأما برنامج 
، نرتنتاإلشبكة ج، ومصادر كونات اهلاردوير، والربامم

علم تعلى إدراك ال ستخدامواملهارة الشخصية، ومعدل اال
املتنقل، وكذلك للتعرف على مسامهات هذه املتغريات يف 

 طريقة املربعات اجلزئية الصغرى باستخدام إدراك التعلم املتنقل

Partial Least Squares. 
 األدوات

 Mobile "إدراك التعلم املتنقلاس "يقمبمت االستعانة  

Learning Perception Scale 62من ، ويتكون هذا املقياس 
هذا ظهر . علمني للتعلم املتنقلتمصممة لتقييم إدراك امل ابندً 

يف دراسة  يف مجهورية تركيا مشال قربص 6171عام املقياس 
Ozdamli (6171 )، وأزداملي Uzunboyluلـأوزنبيلو 

ترتاوح االستجابة على بنود هذا املقياس مخسة اختيارات و 
" إىل أوافق بشدةال "تبدأ بـ  Likertقياس "ليكرت" وفقًا مل

، وقد مت االستعانة بالنسخة اليت استخدمها "موافق بشدة"
استبدل كلمة  إذيف دراسته  (Roche, 2013)ألني روش 
بداًل من كلمة "تطبيقات"  Techniques"تقنيات" 
Aplications  2، 3يف بعض البنود على سبيل املثال البنود 

حىت يزيل اللبس الذي حتدثه كلمة تطبيقات اليت من املمكن 
النسخة  ل. وترمجتإىل تطبيقات اجلوا همبعضأن ينسبها 

مت مراجعة بنود  وقداليت استخدمها ألني روش بتصرف، 
 املقياس لغوياً لتناسب فئة الطالب.

كما مت االستعانة أيضًا جبزء آخر من األدوات يتعلق بأنواع 
 ةستخدمة يف الفصول الدراسية واشتمل على ثالثالتقنيات امل
 مكونات:

مكون األقراص الصلبة "أجهزة اهلارد وير": الكمبيوتر،  . أ
والكمبيوتر احملمول، واآلي باد، واألجهزة اللوحية، والسبورة 
الذكية التفاعلية، وأجهزة التعلم مثل لوحة املفاتيح 

 الالسلكية، والكامريات الرقمية، وغريها.
ربامج: عروض الباور بوينت، واملناهج مكون ال . ب

اإللكرتونية، واملخططات والرسوم اإللكرتونية، واحملتوى 
 اإللكرتوين، والربامج التكنولوجية املساعدة.
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مكون املصادر اليت تعتمد على اإلنرتنت: جمموعات  . ت
الواتس، واملنتديات، وصفحات اإلنرتنت، واملراجع 

التواصل اإللكرتونية، ووثائق جوجل، ومواقع 
 االجتماعي...اخل.

باإليافة إىل قائمة للتقدير لقياس املهارة الشخصية، 
 ومعدل استخدام مكونات التكنولوجيا.

 صدق وثبات أدوات الدراسة

دراك التعلم املتنقل بطريقة إمت حساب ثبات مقياس 
 "،كرونباخ-مل "ألفاثبات االتساق الداخلي باستخدام معا

 ،بعاد املقياسأ( قيم الثبات حسب 6وبيني اجلدول )
 الكليبلغت قيمة معامل الثبات للمقياس  إذ، اماًل واملقياس ك

 األربعة بعادأللوتراوحت قيم معامل الثبات  ،(1.14)
 1.58، ويقبل املعدل األدىن 1.17إىل  1.58بني  لمقياسل

من الثبات خاصًة بعدما حقق املقياس صدقًا بنائيًا جيداً 
 يظهر يف صدق التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي.

 Exploratoryجراء التحليل العاملي االستكشايف إمت و 

Factor Analysis ساسية باستخدام طريقة املكونات األ
Principle Components Analysis ة والتدوير املتعامد بطريق

حقق من البناء العاملي ، للتRotation Varimaxالفارمياكس 
 زيدي الفقرات اليتدراك حنو التعلم املتنقل.  وانتقاء ملقياس اإل

 . 1.3على  تشبعها بالعامل
كد من شروط أجراء التحليل العاملي مت التإقبل و 
 اختبار كايزر ول باستخدام اختبارين. االختبار األ هتطبيق

Kaiserوماير ، Meyer وأولكن ،Olkin  لتحديد مدى ،
. Measure of Sampling Adequacy (KMO)كفاية العينة

تدل  إذبني الصفر والواحد  KMOوترتاوح قيمة اختبار 
ن التحليل العاملي هلذة البيانات غري على أالقيمة صفر 

ن التحليل أالقيمة القريبة من الواحد تعين  يف حنيمالئم 
اختبار  االختبار الثاينة، و وموثوق تعددةسيعطي عوامل م

الختبار املعنوية الكلية  Bartlett's Test"بارتليت" 

يستخدم للتحقق من وجود الذي  Sphericityلالرتباطات 
 جراء التحليل العاملي.ارتباط بني بعض املتغريات تكفي إل

بلغت  KMO ختبارقيمة ان أ( 6يتضح من اجلدول )و 
ل اجملتمع بشكل يالعينة يف متث ةوهذا يدل على كفاء 1.173

 Bartlett 1.111بارتليت  ختباراجيد. وبلغت درجة معنوية 
معنوية بني بعض املتغريات رتباطات اعلى وجود  ذلك يدلو 

 جراء التحليل العاملي.تكفي إل
ربعة عوامل تشبع وجود أالتحليل العاملي عن  وكشف

كان تشبعه  (6البند رقم واحد ) بندحذف ، و ابندً  65 اعليه
استحوذ % 51.41 وبلغت قيمة التباين الكلي 1.4أقل من 

وبلغ اجلذر  ،من التباين الكلي %41.14 ول علىالعامل األ
، 75، 74، 76، 1)بند  74وتشبع عليه  1.87 الكامن له

تراوحت إذ  (62، 65، 63، 64، 66، 61، 71، 78، 71
ومجيعها دالة  ،(1.11 -1.37) بني هذه البنود قيم تشبعات

ا تدور حول أهنوباستقراء هذه الفقرات يتضح ، حصائياً إ
استخدام التعلم املتنقل بوصفه وسيلة جيدة يف التواصل بني 

"استخدام  لذلك ميكن تسمية هذا العامل بعامل الطالب،
 التعلم املتنقل"

من % 2.13 ما بالنسبة للعامل الثاين فقد فسر نسبةأ
بنود  5وتكون من ، 7.51 ذر الكامنالتباين الكلي وبلغ اجل

 تراوحت قيم تشبعاهتا بني (67، 72، 73، 77، 71)
وتتضمن هذه  ،حصائياً إمجيعها دالة  (1.11 -1.53)

لذلك ميكن  فعالية التعلم املتنقل، الفقرات يف حمتواها العام
 "فعالية التعلم املتنقل". تسمية هذا العامل بعامل

وبلغت  (8، 1، 2)بنود  4العامل الثالث تشكل من 
من التباين % 3.87 فسرقد و  7.65 قيمة اجلذر الكامن هلا

 -1.21) الفقرات بني هوتراوحت قيم تشبع هذ ،الكلي
البنود ويدور مضمون هذه  إحصائياً، ةيعها دالمج (1.17

للتعلم التقليدي، رار التعلم املتنقل بوصفه بدياًل حول إق
 ."بيئة التعلم املتنقل"تسمية هذا العامل  نلذلك ميك

( 5، 3، 4، 7)بنود  3تشكل العامل الرابع من  خرياً أ



 اهلاردوير...أمحد بن حممد زايد وسعيد عبداهلل الدوسري: إدراك طالب اجلامعة للتعلم املتنقل وأهم أدوات التقنية املستخدمة: حتليل متعدد ملكونات 

 

113 

مجيعها دالة  (1.13 -1.32) تراوحت قيم تشبعاهتا بني
 ةنسبو  7.78 وكان اجلذر الكامن هلذا العامل ،حصائياً إ

وتتضمن فقرات هذا  %.3.52 تفسريه من التباين الكلي

ميكن  ،لذا إلغاء قيود الزمان، واملكانل يف حمتواها العام
"إتاحة التعلم املتنقل يف أي وقت وأي مكان" تسميته بعامل

 (2جدول )
 إدراك التعلم المتنقلالتحليل العاملي االستكشافي لمقياس 

 العوامل الفقرات رقم الفقرة
7 6 4 3 

    1.36 املويوعات الدراسية.تسهل تقنيات التعلم املتنقل من تدريس وفهم  9
    1.54 يسهل التواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عن طريق أدوات التعلم املتنقل. 12
    1.55 استخدام تقنيات التعلم املتنقل يزيد من دافعية الطالب. 13
    1.51 تقنيات التعلم عملية موثوقة للتعلم بالنسبة لالستخدام الشخصي. 15
    1.21 تقنيات التعلم املتنقل طرقاً جيدة يف التفاعل املطلوب داخل الغرفة الدراسية. د  تع 11
    1.21 تقنيات التعلم املتنقل وسائل مالئمة ملشاركة معاريف املتخصصة مع زمالئي. 11
ميكن أن ترسل املواد الدراسية عن طريق الرسائل النصية، أو املصورة، أو حىت املرئية  19

 طريق الفيديو.عن 
1.32    

    1.18 تعزز طرق التعلم املتنقل من جودة الدروس. 20
    1.56 بعض أصبح سهاًل عن طريق أدوات التعلم املتنقل.مع تواصل الطالب بعضهم  22
ميكن استخدام تقنيات التعلم املتنقل بوصفها أدوات مكملة يف كل الغرف الدراسية،  23

 الدراسية.ولكل املويوعات 
1.21    

توفر تقنيات التعلم املتنقل بيئة مالئمة إلجراء مناقشات يف التخصص األكادميي  24
 داخل غرفة الدرس.

1.11    

    1.55 ميكن وصول املتعلمني للمواقع التعليمية مع التقنيات املتنقلة. 25
مما حيققوه مع الطرق حيقق الطالب تواصاًل أكثر فعالية مع التقنيات املتنقلة أكثر  26

 التقليدية.
1.26    

   1.52  تقدم تقنيات التعلم املتنقل وسيلة فعالة يف تعلم احملتويات الدراسية املتخصصة. 10
   1.55  فعالة لنقل دقيق للمعرفة يف أنشطة التعلم. اتقدم تقنيات التعلم املتنقل طرقً  11
الالزمة املتعلقة باحملتوى الدراسي عن طريق أمتكن من الوصول الفوري إىل املواد  14

 تقنيات اجلوال.
 1.11   

   1.55  أصبح التواصل عن طريق برامج التحدث أمراً ممكناً عن طريق التقنيات املتنقلة. 16
   1.21  أرغب يف أن تزود غرفيت الدراسية بكل طرق التعلم املتنقل يف املستقبل القريب. 21
املتنقل ميكن أن تستخدم الستكمال أو حىت بدياًل عن التعلم تقنيات التعلم  6

 التقليدي.
  1.21  

معظم أنشطة التعلم املتنقل ميكن أن تتحقق عن طريق تكنولوجيات واسرتاتيجيات  1
 التعلم املتنقل.

  1.21  

ميكن أن تتوفر بيئة تعليمية فعالة عن طريق إرسال مالحظات احملايرة عرب أدوات  1
 املتنقل مثل الربيد اإللكرتوين. التعلم

  1.16  

 1.32    تزيل أدوات التعلم املتنقل قيود الزمان واملكان من املصادر التقليدية. 1
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 العوامل الفقرات رقم الفقرة
7 6 4 3 

عملية التعلم املتنقل )املخطط هلا واليت تشجع على التغيري السلوكي الذي حيدث  3
 بعيداً عن الصدفة( جيب أن تتم مع تكنولوجيات التعلم.

   1.38 

 1.23    ميكنين استخدام تقنيات التعلم املتنقل بوصفه أداة جيدة ألنشطة التعلم. 4
سنجر اليت تستخدم يمن أدوات التعلم املتنقل، توفر ابرامج مثل السكايب وامل 5

 فرصة ملناقشة املويوعات من دون قيود الزمان واملكان.
   1.13 

 7.71 7.65 7.51 1.87 اجلذر الكامن -
 3.51 3.86 2.15 41.13 التبايننسبة  -
 54.72 38.51 34.18 41.14 نسبة التباين الرتاكمي -
 1.58 1.11 1.87 1.17 لفا  لالبعادأمعامل الثبات  -
    1.14 معامل الثبات للمقياس -
    KMO 1.173ختبار ا -
 درجات 6122.11 (6كاكاي )  قيمة Bartlett'sاختبار  -

 احلرية
465 

قياس إدراك والختبار مدى تطابق النموذج العاملي الرباعي مل
جراء التحليل العاملي التوكيدي إالتعلم املتنقل، مت 

Confirmatory Factor Analysis  باستخدام طريقة
. Maximum Likelihood Method"االحتمالية القصوى" 

ومت التحقق من حسن مطابقة النموذج من خالل مؤشرات 
(، ومؤشر حسن املطابقة χ²املطابقه مثل اختبار مربع كاي )

(GFI( ومؤشر حسن املطابقة املعدل ،)AGFI ومؤشر ،)
( ومؤشر جذر مربعات البواقي CFIاملطابقة املقارن )

(RMSEA( ويويح الشكل .)نتائج التحليل العاملي 4 )
 قد أكد التحليل البنيه العاملية الرباعية للمقياس.للمقياس، و 

 361.176( بلغ χ²ن مربع كاي )أوأظهرت النتائج 
ن قيمة إ، أي 1.111ومستوى داللة  621رية بدرجات ح

χ²/df  وتشري هذه القيمة إىل مطابقة النموذج  7.51تساوي
 GFIاجليدة للبيانات، وكانت قيم مؤشرات املطابقة الباقية 

 RMSEA، وCFI (1.17)، وAGFI (1.86)و(، 1.85)
ملدى املثايل لكل مؤشر وهي كلها وقعت يف ا( 1.151)

يضًا تطابق النموذج مع البيانات. كما أظهرت النتائج أتؤكد 
ت بني أن معامالت االحندار املعيارية لبنود املقياس تراوح

حصائيًا عند مستوى إ( مجيعها دالة 1.87 -1.61)
إىل أن التحليل العاملي التوكيدي  وخنلص من ذلك .1.117

أكد البنية العاملية الرباعية ملقياس اإلدراك حنو التعلم املتنقل 
 يف البيئة السعودية.

 
 صدق التحليل العاملي التوكيدي لمقياس إدراك :(3)شكل 

 التعلم المتنقل



 اهلاردوير...أمحد بن حممد زايد وسعيد عبداهلل الدوسري: إدراك طالب اجلامعة للتعلم املتنقل وأهم أدوات التقنية املستخدمة: حتليل متعدد ملكونات 

 

115 

 نتائـج الدراسـة

أواًل: دور مكونات أجهزة اهلارد وير، وبرامج السوفت 
، واملهاره الشخصية، ومعدل ومصادر شبكة اإلنرتنتوير، 

 على إدراك التعلم املتنقل. االستخدام
 Multibase 2015مت استخدام برنامج "مليت بيز" 

 Partial Leastاملربعات اجلزئية الصغرى إلجراء حتليل 

Squares (PLS)  من  نتاج تنبؤات كمية سريعة ودقيقةإبغرض
 Latent Factorsخالل استخراج جمموعة من العوامل الكامنة 

 إدخال ، وقد متCovarianceاليت تفسر أكرب قدر من التباين 
 ية:املتغريات املستقلة اآلت

مكونات أجهزة اهلارد وير )استخدام األجهزة التعليمية،  -
والسبورة التفاعلية، وأجهزة التعلم، ووحدات االستجابة، 

 نقالة(. واألجهزة ال
برامج السوفت وير )عروض الباور بوينت، واملناهج  -

اإللكرتونية، واملخططات الرسومية، واحملتوى اإللكرتوين، 
 والربامج التكنولوجية املساعدة(. 

مصادر شبكة اإلنرتنت )جمموعات الواتس واملنتديات،  -
وصفحات اإلنرتنت، واملراجع اإللكرتونية على اإلنرتنت، 

لة مباشرة مبحتويات املقرر، ووثائق جوجل واملصادر املتص
وجوجل إيرث، وامللفات الصوتية املرتبطة باحملتوى، 

يقات والردود اإللكرتونية، والفيديوهات املرئية، والتعل
عة، وسكايب وفيديو كونفرانث، ومواقع التواصل واإلذا

 االجتماعي، واملواقع اإللكرتونية املتعلقة بإبداع الطالب(.
 خدام.معدل االست -
 املهارة الشخصية. -

وذلك للتنبؤ بإدراك التعلم املتنقل وبيان أمهية هذه 
املتغريات يف إدراك التعلم املتنقل. وقد مت التوصل إىل عشرة 

% من البيانات وبلغت 78مكونات استطاعت أن تفسر 
R2 (1.77 ،)، ومربع "ر املعدلة" R (1.44)قيمة "ر" 

 Goodness of fit (R2)وبلغت جودة املالئمة للنموذج 

%Prediction Ability (Q2) (2 )والقدرة التنبؤية %(، 77)
من البيانات، ويويح  (%77)ساهم العامل األول بتفسري 

( Q2(، والقدرة التنبؤية )R2( جودة املالئمة )3الشكل )
( خمطط االنتشار الذي يظهر 5. ويويح الشكل )للنموذج

 .ل، واملتغريات املستقلةالعالقة بني إدراك التعلم املتنق

 
 ( جودة المالئمة، والقدرة التنبؤية للنموذج4شكل )

( مخطط انتشار العالقة بين إدراك التعلم المتنقل 5شكل )
 والمتغيرات المستقلة

  المتغيرات المستقلة Contributionsمساهمات ثانيا : 
يف  املتغريات املستقلة Contributionsمسامهات تراوحت 

( 2الشكل )ويويح . 1.84إىل  1.14ما بني  النموذجهذا 
 .تأثري املتغريات املستقلة على إدراك التعلم املتنقل

( أن أعلى املتغريات أمهية يف التنبؤ 2يظهر من الشكل رقم )
بإدراك التعلم املتنقل على التوايل: االستخدام املتكرر، واملهارة 

، ومصادر التعلم، ومواقع الشخصية، وجمموعات الواتس
التواصل، والتعليقات على اإلنرتنت، وسكايب وفيديو  

 كونفرانس. 
وكانت أقل املتغريات أمهية يف إدراك التعلم املتنقل: املراجع 
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 ذاعة.رتونية، واملناهج اإللكرتونية، واإلاإللك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعلم ( مساهمات المتغيرات المستقلة في إدراك 6شكل )
 المتنقل

 

 ثالثا : الفروق بين المتغيرات الديموغرافية الجنس، ومكان 
اإلقامة، والدخل االقتصادي، والمعدل األكاديمي على 

 إدراك التعلم المتنقل.
للتعرف على داللة الفروق بني املتغريات الدميوغرافية 

، T Testعلى إدراك التعلم املتنقل مت إجراء اختبار "ت" 
 واختبار

 عرضر  ، وفيما يأيت ANOVAحتليل التباين األحادي 
 لنتائج الفروق: مفصلر 

 الجنس: .1
حصائياً إ( عدم وجود فروق دالة 4اجلدول ) يتضح من نتائج

بني متوسطات درجات الطلبة يف مستوى إدراك التعلم 
دراك حنو ملتغري اجلنس، مبعىن أن مستوى اإلاملتنقل تبعًا 

جامعة حائل ال خيتلف باختالف املتنقل لدى طلبة  التعلم
 متغري اجلنس ذكوراً أو إناثاً.

 مكان اإلقامة: .2
حصائيًا بني إ( وجود فرق دال 3من نتائج جدول )يتضح 

متوسطات درجات طلبة القرية، وطلبة املدينة على بعد 
فعالية التعلم املتنقل يف اجتاه طالب القرية. مما يعين أن 

طالب املدينة لفعالية التعلم  طالب القرية أكثر إدراكًا من
 املتنقل.

(3جدول )  
 إدراك التعلم المتنقل واألبعاد الفرعية. على( 32( واإلناث )ن= 141نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين الذكور )ن= 

 المتغيرات
 الداللة اإلحصائية الجنس

P م )ع( اإلناث م )ع( الذكور 
 1.481 (1.31) 34.67 (77.55) 37.61 استخدام التعلم املتنقل
 1.812 (3.44) 75.32 (3.21) 72.715 فعالية التعلم املتنقل
 1.854 (6.81) 1.32 (6.82) 1.51 بيئة التعلم املتنقل

 1.715 (4.25) 74.75 (4.11) 76.21 إتاحة التعلم املتنقل
 1.855 (72.17) 83.41 (71.32) 86.14 إدراك التعلم املتنقل
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 (4جدول )
إدراك التعلم المتنقل واألبعاد الفرعية على( 116)ن=  طالب المدينة( و 64)ن=  طالب القريةنتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين   

 المتغيرات
 مكان اإلقامة

 P الداللة اإلحصائية
م )ع( طالب القرية م )ع( طالب المدينة   

املتنقلاستخدام التعلم   37.81 (71.25)  37.51 (77.54)  1.412 
(4.81) 72.45 فعالية التعلم املتنقل  75.11 (3.81)  1.136*  
(6.13) 71.17 بيئة التعلم املتنقل  1.41 (6.11)  1.675 

(4.18) 76.86 إتاحة التعلم املتنقل  76.26 (4.62)  1.575 
(78.15) 83.36 إدراك التعلم املتنقل  86.51 (71.31)  1.355 

 الدخل االقتصادي: 3
 إحصائياً  دالة فروق وجود عدم (5) اجلدول من يتضح

مستوى إدراك التعلم  على الطلبة درجات متوسطات بني
 املتنقل 

 أن مبعىن، الدخل االقتصادي ملتغري وفقاً  وأبعاده الفرعية
 باختالف الطالب للتعلم املتنقل ال خيتلفاندراك مستوى إ

 الدخل االقتصادي هلم.

 (5جدول )
 على( 55)ن= (، والمرتفع 41، والمتوسط )ن= (11)ن=  الدخل االقتصادي المنخفضلداللة الفروق بين  تحليل التبايننتائج اختبار 

 إدراك التعلم المتنقل واألبعاد الفرعية.
 P الداللة F متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات

 1.711 6.638 618.67 6 552.37 بني اجملموعات استخدام التعلم املتنقل
   764.18 711 67111.76 داخل اجملموعات

    711 66325.54 اجملموع
 1.612 7.618 62.85 6 54.11 بني اجملموعات فعالية التعلم املتنقل

   61.21 711 4227.51 داخل اجملموعات
    711 4175.61 اجملموع

 1.431 7.182 8.11 6 71.51 بني اجملموعات بيئة التعلم املتنقل
   8.71 711 7346.82 داخل اجملموعات

    711 7351.33 اجملموع
 1.681 7.657 76.12 6 65.54 بني اجملموعات إتاحة التعلم املتنقل

   71.61 711 7812.61 داخل اجملموعات
    711 7847.81 اجملموع

 1.744 6.136 162.77 6 7356.67 بني اجملموعات إدراك التعلم املتنقل
   455.51 711 26141.42 داخل اجملموعات

    711 23417.58 اجملموع
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رابعاً: تأثري التفاعل بني املتغريات الدميوغرافية اجلنس، 
ومكان اإلقامة، والدخل االقتصادي على إدراك التعلم 

 املتنقل.
تأثري التفاعل بني املتغريات الدميوغرافية للتحقق من 

اجلنس، ومكان اإلقامة، والدخل االقتصادي على إدراك 
م حتليل التباين املتعدد ااستخدمت  التعلم املتنقل وأبعاده

Multivariate Analysis of Variance،  ومل يوجد إال تأثرير
للتفاعل بني مكان اإلقامة والدخل االقتصادي على  واحدر 

( يويح قيمة "ويليكس 2التعلم املتنقل وأبعاده، واجلدول )
 وداللتها. Wilks' Lambdaالمبدا" 

قيمة  ، وبلغت 1.883بلغت قيمة "ويليكس المبدا" 
وقد حققت قوة  ،1.165دالة عند  6.188املقابلة  F"ف" 

. وكان أعلى تأثري يف متغري إتاحة التعلم 1.812مالحظة 
وقيمة  R Squared 1.716بلغت قيمة "مربع ر"  إذاملتنقل 

، يشري ذلك Adjusted R Squared 1.134"مربع ر املعدل" 
 -)القريةإىل وجود تأثري لتفاعل متغريي مكان اإلقامة 

املرتفع(  -املتوسط -املدينة(، والدخل االقتصادي )املنخفض
بني هذه  ملتنقل وأبعاده، ومل يوجد تأثرير على التعلم ا

تأثري التفاعل بني مكان ( 1املتغريات، ويويح الشكل )
 .اإلقامة والدخل االقتصادي على إدراك التعلم املتنقل

 (6جدول )
 االقتصادي على التعلم المتنقل وأبعاده الفرعية الدخلداللة تأثير التفاعل بين مكان اإلقامة و 

درجة  F القيمة التأثير
 الحرية

خطأ درجة 
 الحرية

القوة  الداللة
 المالحظة

الدخل  *مكان اإلقامة 
 االقتصادي

Pillai's Trace 1.771 6.188 71.111 441.111 1.165 1.812 
Wilks' Lambda 1.883 6.188 71.111 468.111 1.165 1.812 

Hotelling's Trace 1.768 6.181 71.111 462.111 1.165 1.812 
Roy's Largest 

Root 
1.114 4.121 5.111 725.111 1.177 1.827 

 

مكان اإلقامة والدخل ( تأثير التفاعل بين 1شكل )
 االقتصادي على إدراك التعلم المتنقل

 تفسير النتائج

  "تؤثرياغة الفرض األول على النحو اآليتجاءت ص
، ومصادر السوفت وير وبرامجمكونات أجهزة اهلارد وير، 

على   ، واملهارة الشخصية، ومعدل االستخدامشبكة اإلنرتنت
إدراك التعلم املتنقل" وجاءت نتائج منوذج املربعات اجلزئية 

 Rبلغ حجم "مربع ر"  إذالصغرى لتؤيد هذا الفرض 

Square 1.44 "وتوفر للنموذج  1.77، و"مربع ر املعدل
%، وكانت أعلى 77%، وجودة مالئمة 2قيمة تنبؤية 

رر، املتغريات تأثريًا وأمهية يف الوقت نفسه االستخدام املتك
واملهارة الشخصية، وجمموعات الواتس، ومصادر التعلم، 
ومواقع التواصل، والتعليقات على اإلنرتنت، وسكايب 

 وفيديو كونفرانس.
وتتفق النتائج مع معظم الدراسات السابقة اليت أجريت 
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أشارت مجيعها إىل فعالية  إذيف هذا السياق بشكٍل عام 
لـمادوكس وفقًا استخدام التقنية يف التعلم املتنقل؛ ف

Maddux وجونسون ،Johnson وويليس ،Willis (6117) 
، مثل لتكنولوجياامكونات من  مكوندمج أكثر من أن 

، والرسوم Video، والفيديو Audioالصوت مع  Textالنص 
نقل يثل و مي، Imageصورة ال، أو Animationاملتحركة 

 ,Atan)بشكل أكثر فعالية يف التعلم ويقدمها املعلومات 

تصميم فإن  Nash (6111)لـناش ، وكذلك وفقًا (2010
أنشطة التعلم من خالل النظر يف البنية املعرفية، وكيفية 

لوسائط املتعددة يسهل وا ملكونات التكنولوجيا، معاجلة العقل
أكد  . و (Atan, 2010) من تطوير خمرجات تعليمية فعالة

ي ه يف الوقت الذأنعلى  (7116وآخرون ) Creedyكريدي 
األساليب التقليدية من التعلم على نقل املعرفة من تركز فيه 

من خالل األساليب التقليدية يف التعلم جيعل  املعلم للطالب
مكونات ، يهدف التعلم القائم على من املتعلم سلبياً 

لتشجيع الطالب ليكونوا  التكنولوجيا والوسائط املتعددة
متلقني وهنم كبداًل من   Active Learnersمتعلمني نشطني 

 Passive Recipients of Knowledge (Shihسلبيني للمعرفة 

et al., 2010). 
ومبراجعة اإلطار النظري املفسر للتعلم املتنقل جند أن 
مجيع النماذج والنظريات بإمكاهنا تفسري النتائج احلالية 
فجميعها أكدت على أن التعلم املتنقل يساعد املتعلمني 

 على:
 القراءة والكتابة، واحلساب.حتسني مهارات  .7
 يعمل على التزود باخلربات املستقلة والتعاونية. .6
 حيدد اجملاالت اليت حتتاج املساعدة والدعم. .4
 يسد الفجوة بني مكونات التكنولوجيا املتنقلة. .3
يزيل بعض الشكليات أو اجلوانب الرمسية يف التعلم،  .5

 ويشجع املتعلمني املرتددين أو احملجمني.
 تركيز املتعلمني لفرتات أطول.يبقي على  .2

يساعد يف مستوى رفع تقدير الذات، وكذلك الثقة  .1
 .  (Roche, 2013)بالنفس 

وجاءت صياغة الفرض الثاين "ال توجد فروق دالة 
إحصائيًا بني املتغريات الدميوغرافية )اجلنس، ومكان اإلقامة، 

 والدخل االقتصادي( على إدراك التعلم املتنقل.
ئج عدم وجود فروق دالة إحصائية على وأظهرت النتا

متغريات الدميوغرافية سوى فرق إدراك التعلم املتنقل تعزى لل
د دال على إدراك فعالية التعلم املتنقل بني طلبة القرية، واح

واملدينة وكانت النتيجة يف اجتاه طلبة القرية، ومل هتتم 
نقل الدراسات السابقة بالفروق الفردية يف إدراك التعلم املت

سوى عدد قليل من الدراسات على سبيل املثال دراسة ظاظا 
 .(Alzaza & Yaakub, 2011)ويعقوب 

ال زال  إذالنتيجة اليت ظهرت منطقية وواقعية  وتبدو
يتطلعون  من مثن عن مكونات التكنولوجيا و طلبة القرية بعيدي

إليها بشكل يعكس إدراكهم ألمهيتها وخاصة يف التعلم لذا، 
 هم لفعالية التعلم يف اجتاههم.ظهر إدراك

ن )الذكور، واإلناث( كالمها أمهية التعلم ويدرك اجلنسا
املتنقل لذا مل توجد فروق دالة إحصائيًا يف تصورهم هلذا 

مل توجد  إذالنوع املهم من التعلم، وكذلك مستويات الدخل 
)املنخفض، واملتوسط،  ةفروق بني مستويات الدخل الثالث

 دراكهم للتعلم املتنقل.واملرتفع( على إ
من التعلم  اميكن أن ينظر إىل التعلم املتنقل بوصفه منطً و 

يركز على  امعرفيً  اومنوذجً  Authentic Learningاحلقيقي 
املتعلم ويأخذه يف نفس السياق الذي يتم تطبيقه، ويكون 

 . (Tutty, 2013)املتعلم مشاركاً نشطاً يف عملية التعلم 
لتفاعل  يوجد تأثريلثالث "ال وجاءت صياغة الفرض ا

نس، ومكان اإلقامة، واملستوى املتغريات الدميوغرافية )اجل
تصادي( على إدراك التعلم املتنقل"، وأشارت النتائج إىل االق

وجود تأثري لتفاعل مكان اإلقامة والدخل االقتصادي على 
إدراك التعلم املتنقل، وميكن تفسري هذه النتيجة بأن التعلم 
املتنقل جيعل التعلم متاحًا يف أي زمان ومكان فهو منط من 
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ئط تكنولوجية التعلم غري الرمسي حيتاج إىل مكونات ووسا
تعتمد على اإلنرتنت وعلى التقنيات الالسلكية وهذه 
املكونات يف الغالب ما تكون مكلفة وإتاحتها أو توفرها ال 

 زال مرتبطاً بالتوزيع اجلغرايف.
هذه النتيجة واقعية وتتفق مع ما طرح من  من مثو 

التوجهات النظرية اليت مت استعرايها يف اإلطار النظري؛ 
تكنولوجيا اجلديدة أمر يروري حلدوث التعلم فاستخدام ال

املتنقل، وهذا يعتمد على جمموعة من اخلصائص اليت قد تؤثر 
استخدامها وتوظيفها، ومنها  من مثعلى تقبل التكنولوجيا و 

سهولة االستخدام، وامليزة النسبية، والتوافق، والتعقيد، 
 ...والصورة، والقدرة على التجربة، والرؤية والويوح وغريها

لتعرف على دور أجريت الدراسة احلالية ل، مجاالً إ 
مكون أجهزة اهلاردوير، ومكون  :أدوات التقنية املختلفة

الربامج، ومكون املصادر اليت تعتمد على شبكة اإلنرتنت، 
ومستوى املهارة الشخصية، ومعدل االستخدام على إدراك 

ت، التعلم املتنقل، وكذلك التعرف على إسهام هذه املكونا
وقدرهتا التنبؤية على إدراك الطالب للتعلم املتنقل، فضاًل عن 
تقنني مقياس إدراك التعلم املتنقل يف البيئة العربية، وحتديد 

املتغريات الدميوغرافية )اجلنس، ومكان اإلقامة،  الفروق بني
ومستوى الدخل االقتصادي(، وكذلك تأثري التفاعل بني هذه 

، ومن خالل مناقشة م املتنقلاملتغريات على إدراك التعل
 على ألدوات التقنية تأثرير وجد وتفسري نتائجها  الفروض

، وكانت أكثر املتغريات تأثرياً على التوايل: إدراك التعلم املتنقل
االستخدام املتكرر، واملهارة الشخصية، وجمموعات الواتس، 
ومصادر التعلم، ومواقع التواصل، والتعليقات على اإلنرتنت، 

يًا على ووجد فرق دال إحصائايب وفيديو كونفرانس. وسك
 تأثرير ملكان اإلقامة، كما وجد  إدراك التعلم املتنقل عزي

لتفاعل مكان اإلقامة، ومستوى الدخل على إدراك التعلم 
  املتنقل.

 

 توصيات الدراسة 

 :صي الدراسة يف يوء نتائجها مبا يأيتتو 
توظيف التعلم االستفادة من نتائج الدراسة احلالية يف  -

من التعلم يف تطوير  فعااًل  ااملتنقل واالعتماد عليه بوصفه منطً 
 العملية التعليمية يف مستوياهتا املختلفة.

تزويد املؤسسات التعليمية، والفصول الدراسية يف املراحل  -
التعليمية املختلفة مبكونات التكنولوجيا املستخدمة يف التعلم 

 املتنقل.
لوجيا احلديثة للمؤسسات الرتبوية توفري مكونات التكنو  -

 .يف القرية مثل املدينة على حٍد سواء
زيادة التوعية بفعالية التعلم املتنقل بني اجلنسني، وبعض  -

 الشرائح االقتصادية املختلفة من طالب اجلامعة. 

 مقترحات ببحوث مستقبلية

إجراء دراسات عن خدمات مكونات التكنولوجيا يف  -
 التعلم.

عن التأثريات النفسية، والرتبوية،  إجراء دراسات -
واالجتماعية الناجتة من توظيف التعلم املتنقل يف املراحل 

 التعليمية املختلفة. 
 دراسة أدوار املعلم، واملتعلمني يف التعلم املتنقل. -
 جراء دراسات عن التعلم املدمج.إ -
 دراسة معوقات تطبيق التعلم املتنقل. -

 المراجع

(. فاعلية التعلم املتنقل باستخدام خدمة الرسائل 6176بدر، أمحد فهيم )
يف تنمية الوعي ببعض مصطلحات تكنولوجيا  SMSالقصرية 

التعليم لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم واالجتاه حنو التعلم املتنقل. 
 .616-754(،11)64، جملة كلية الرتبية جامعة بنها

(. حمددات إقبال طالبات كلية علوم 6174اجلهين، ليلى سعيد سويلم )
األسرة جبامعة طيبة على استخدام التعلم املتنقل وعالقتها ببعض 

 -784( ، 6)36دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، العوامل. 
671. 
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7- 3. 
زايد، أمحد حممد ، وأبو الفتوح، هاين )حتت النشر(. أثر استخدام تطبيقات 

جتماعية، واالجتاه حنو اللغة التعلم املتنقل على القيم، واهلوية اال
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Abstract: The present study aimed through Multiple Analyses using Partial Least Squares Model (PLS) to identify the role 

of types of technology (Hardware Component, Software Component, and Internet-based Resources Component), personal 

skill level and frequency of technology use on mobile learning perception among a random sample of students from 

University of Hail, as well as to identify the contribution of  these components, and their predictive ability to recognize 

students for mobile learning perception. The study also aimed to determine the difference of demographic variables (Sex, 

Place of Residence, and the Level of Economic Income) on mobile learning perception and the interaction effect between 

these variables on the perception of mobile learning. 

The PLS results extracted ten components explaining 18% of the data. The Prediction Ability (Q2) and the Goodness of fit 

(R2) were 6% and 11%, respectively. The highest contributors to the mobile learning were repeated use, personal skill Level, 

WhatsApp groups, learning resources, social communication sites, and comments on internet, and skype & video-conference, 

respectively. The results showed also no statistically significant differences between the demographic variables on perception 

of mobile learning except for the Place of Residence on one dimension of the perception of mobile learning (Effective 

Mobile Learning), as well as no interaction effect among demographic variables was found except for Place of Residence and 

Level of Economic Income. 
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