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 امللك جباهعة الرتبية كلية يف اجلوال التعلين استخذام
 والتحذيات التطبيقات: سعود

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع استخدام التعميم  _صخمالم
التطبيقات المستخدمة والتحديات التي تواجو الجوّال من خالل تحديد 

استخداماتو من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وطمبة الدراسات 
العميا في كمية التربية بجامعة الممك سعود. وقد تم اعتماد المنيج 
الوصفي لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة. وتمثمت أدوات الدراسة في 

ام تطبيقات التعميم الجوال في استبانة موجية لمطمبة حول واقع استخد
العممية التعميمية واستبانة أخرى موجية ألعضاء ىيئة التدريس حول 
واقع استخدام تطبيقات التعميم الجوال في العممية التعميمية. وقد 
أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك فجوة بين أعضاء ىيئة التدريس وطمبة 

م الجوال حيث كانت نسبة الدراسات العميا في استخدام تطبيقات التعمي
%، بينما كانت نسبة االستخدام من قبل أعضاء 97االستخدام لمطمبة 
%. وتمثل ذلك في استخدام الطمبة لمتعميم الجوال 69ىيئة التدريس 

في الميام واألعمال الجماعية المرتبطة بالمقررات الدراسية مثل 
تعّمم "البالك استخدام تطبيق "الدروب بوكس"، واستخدام نظام إدارة ال

بورد" واستخدام خدمات البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة وتفعيل 
تطبيقات "الواتساب" في العممية التعميمية، واستخدام األجيزة الجوّالة 
لمتعمم خارج قاعة الدراسة. في المقابل أظيرت الدراسة أن نسبة كبيرة 

لجوال واقتصر من أعضاء ىيئة التدريس تعزف عن استخدام التعميم ا
استخدامو فقط في بعض النواحي اإلدراية مثل استقبال وا رسال البريد 

ومن خالل ىذه النتائج تقدم  (SMS) اإللكتروني والرسائل القصيرة
الدراسة عددًا من التوصيات منيا: توعية أعضاء ىيئة التدريس 

التعميم بمميزات التعميم الجوال وأىمية مواكبة استخدام الطمبة لتطبيقات 
الجوال من أجل تطوير العممية التعميمية، وكذلك توفير الدعم التقني 

 .ألعضاء ىيئة التدريس والطمبة الستخدام التعميم الجوال
 الجوال، التعميم تطبيقات الجوال، التعميم: الكممات المفتاحية

 .النقّال التعميم التحديات،
 المقدمة. 1

تشيد المجتمعات المعاصرة تحديات كبيرة نتيجة لمتطور      
اليائل والسريع في تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات، ويشير 

[ إلى أن ىناك نموًا متزايدًا في استخدام اليواتف 1فولر وجونز ]
واألجيزة الموحية في مراحل التعميم األولية والثانوية، مما انعكس 

استخدام اليواتف الذكية واألجيزة عمى امتالك الطالب لميارات 
الموحية بشكل روتيني في مرحمة التعميم الجامعي. فطالب اليوم 
يختمفون عن الطالب في الماضي لما يتوافر بين أيدييم من 
تكنولوجيا اتصاالت السمكية ولما توفره ىذه التكنولوجيا من 
تطبيقات عديدة تساعدىم عمى التواصل مع زمالئيم ومعممييم 

 .أي وقت ومن أي مكانفي 
وقد انعكس ىذا التطور المتزايد في مجال تكنولوجيا      

االتصاالت والمعمومات الالسمكية عمى المجال التعميمي وأصبح 
يمثل تحديًا لمقائمين والمعنيين بالعممية التعميمية في البحث عن 

تكنولوجيا  الستثمارطرق وأساليب ونماذج تعميمية جديدة 
وصول إلى ممارسات تعميمية متميزة. األمر الذي االتصاالت لم

أدى إلى ظيور مفيوم جديد في المجال التعميمي وىو مفيوم 
أو  Mobile Learning System الجوالأنظمة التعميم عبر 
 .أنظمة التعميم النقال

إن استخدام تكنولوجيا األجيزة الالسمكية في العممية      
ارج أسوار المؤسسات التعميمية التعميمية جعميا ممتدة ومستمرة خ

وبعد انتياء الجدول الدراسي، حيث أن أجيزة التعميم الجوال 
تتعدى الحدود الجغرافية والمكانية، كما أن استخدامات التطبيقات 
المتعددة لمتعميم بالجوال يحول البيئة التعميمية إلى بيئة تعميمية 

من  -م الجوال [ عمى أن التعمي3[. ويؤكد كيم وبكنر ]2تعاونية ]
يكون أكثر نفعًا من  -خالل األجيزة الموحية واليواتف الذكية 

استخدام أجيزة الحاسب اآللي التقميدية إذا ما وضعت في 
السياق التعميمي المناسب ليا، حيث أنيا تتيح لممتعمم التعمم من 

 .أي مكان وفي أي وقت
 التعميم الجوال
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 يعتبر التعميم الجوال نمطًا حديثًا من أنماط التعميم عن بعد،      
وىو يتصف بالنمو السريع والمستمر نتيجة لمتطور السريع 
لمتقنيات واألدوات التي يعتمد عمييا، مما أدى إلى تنوع تعريفاتو. 

[ إلى أن ىناك تعريفات ركزت عمى 4وقد أشارت لمبيديف ]
ينما أكد آخرون في التعريفات استخدام األجيزة الجوالة فقط، ب

عمى تجول التعميم من أي مكان وفي أي وقت دون االلتزام 
بمكان ثابت ومحدد، كما أوضحت ان التعميم الجوال ال يعتمد 
عمى األدوات فقط إنما يعتمد أيضًا عمى فيم المتعمم لمفيوم 
التجول والتعميم أثناء التجوال. وىذا ما أكده كل من وانج وتشن 

[ عمى أن التحول في المصطمح الحالي لمتعميم الجوال 5]وخان 
من التركيز عمى وصفو من ناحية التقنية واألجيزة المستخدمة 
إلى التركيز عمى المتعمم الجوال، وىذا يتطمب من المصممين أال 
يقتصر التصميم عمى تصميم تعميم قائم عمى التقنيات الجوالة، 

 .ول ليشمل المتعممينبل ال بد من توسيع مفيوميم عن التج
ومن ىذا المنطمق نستعرض التعريفات المتنوعة لمتعميم      

[ بأنو استخدام األجيزة المحمولة 6الجوال: فقد عرفو ىاريمن ]
 PDAs (Personal Digital مثل األجيزة الرقمية الشخصية

Assistants) واليواتف النقالة Mobile Phones  والحواسيب
 ، والحاسبات المحمولةTablet PCs الشخصية الصغيرة

laptops [ بأنو 7في التدريس والتعميم. كما عرفو تراكسمر ]
التعمم المدعوم بالتقنية الجوالة مثل أجيزة الحاسب المحمول 

واتفق معيم  PDA والياتف الجوال واألجيزة الرقمية الشخصية
[ عمى 11[ وسالم ]10[ والحمفاوي ]9[ وبدر ]8كل من سرايا ]

واألجيزة  Mobile Devices تخدام األجيزة الجوالةأنو اس
واليواتف  PDAs المحمولة باليد مثل األجيزة الرقمية الشخصية

 والحواسيب الشخصية الصغيرة Mobile Phones النقالة
Tablet PCsوالحاسبات المحمولة ، laptops  في التدريس

 .والتعميم
وبينما تحصر التعريفات السابقة مفيوم التعميم الجوال في       

المفيوم التقني دون النظر إلى خبرة المتعّمم واختالف التعميم 
الجوال عن األنماط األخرى من التعمم اإللكتروني، نجد أن ىناك 

تعريفات ركزت عمى المتعمم الجوال ومفيوم التجوال بشكل واسع 
إطارا لمتعميم الجوال يصفو  [ الذي قدم12مثل تعريف كول ]

مكانيات التعمم  عمى أنو عممية تنتج عن التقاء التقنيات الجوالة وا 
البشرية والتفاعل االجتماعي لتعالج القضايا المعاصرة لطرق 
بحار معرفي وتعمم تعاوني.  التدريس من تضخم معموماتي وا 

[ التعميم الجوال بأنو الحصول عمى 13وكذلك ُيعّرف بيييرا ]
معرفة والميارة من خالل استخدام التقنية الجوالة في أي وقت ال

ومن أي مكان وينتج عنو تغيير في السموك. كما يعرفو كل من 
[ بأنو عبارة عن أنشطة تعميمية تعتمد 14الحسين وكرومجي ]

في تصميميا بشكل كامل عمى تكنولوجيا األجيزة النقالة؛ حيث 
كما  ن التقيد بمكان أو زمان.تتيح لممتعمم التعمم أثناء تنقمو دو 

[ أن التعميم الجوال مفيوم أشمل وأوسع من 15يرى تايمر ]
استخدام جياز أو أداة في التعميم بل ىو مفيوم مرتبط بفمسفة 

 .التجول حيث يرى أنو تجول لمموضوع والمحتوى والمصادر
ومن العرض السابق يالحظ أن ىناك تعريفات تصف      

يث األجيزة الجوالة وىناك من يصفو من التعميم الجوال من ح
حيث تمركزه حول المتعمم وأنو نوع من أنواع التعميم اإللكتروني 
ومن ىنا يمكن أن نستخمص أن التعميم الجوال ىو إدارة وتصميم 
نتاج ومشاركة لممعرفة وتداول لممصادر التعميمية وتواصل بين  وا 

طبيقات المعممين والمتعممين من خالل استخدام خدمات وت
 .تكنولوجيا األجيزة الجوالة دون التقيد بمكان محدد

 خصائص ومميزات التعميم الجوال
ومن العرض السابق نجد أن التعميم الجوال يقوم عمى خصائص 

 :أساسية وىي
وىو إمكانية تنّقل المعمم والمتعمم في  (Mobility) التجول -1

مكان وقد حدد أماكن متعددة مع إدارة واستقبال التعمم في أي 
 :[ أبعادا لمتجوال16جافيني وآخرون ]-فتوحي

سيولة  Mobility in physical spaceالبعد المادي لمتجول •
حمل األجيزة الجوالة وحرية التنقل بيا من مكان إلى مكان تتيح 

 .لممتعمم التحرر من االلتزام بالتعمم داخل حجرة الدراسة
  Mobility of technology البعد التكنولوجي لمتجول •
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عمى األجيزة الجوالة رغم صغر حجميا خدمات  تتوافر    
تكنولوجية متعددة يمكن لممتعمم التجول بينيا واالستفادة منيا 

 ، والشبكة العنكبويتةBluetooth بسيولة، مثل: البموتوث
wwwواالتصاالت الالسمكية ، Wi-Fiونظام المواقع ،GPS  
 .وغيرىا

 Mobility in conceptual space البعد المفاىيمي لمتجول •
يتجول المتعمم من موضوع إلى آخر، ومن مفيوم إلى آخر من 
خالل وحدات تعميمية صغيرة عمى شبكة اإلنترنت عبر جيازه 

 .المحمول
تتيح  Mobility in social space البعد االجتماعي لمتجول •

تكوين األجيزة الجوالة التعميم التعاوني حيث تساعد المتعمم عمى 
مجموعات لمعمل فيسيل تعاونو مع أقرانو في إنجاز الميام 

 .واألنشطة
فالتعميم الجوال يتالئم مع قدرات  (Adaptability) التكيف -2

واستعدادات واحتياجات المعممين والمتعممين من خالل تعدد 
الخدمات والتطبيقات المتوفرة عمى األجيزة المحمولة وكذلك 

 ].17صوت والصورة واأللوان وغيرىا ]المرونة والتحكم في ال
فالتعميم الجوال يتم في كل وقت  (Availability) اإلتاحة -3

حيث يعتمد عمى استخدام تقنيات السمكية مثل الحواسب اآللية 
المصغرة، واليواتف الذكية، وىذا يجعل التعمم متاح طوال اليوم 

 ].8دون االلتزام بأوقات معينة ]
عدد من المميزات منيا: التوسع في  ولمتعميم الجوال     

الوصول إلى التعميم، تسييل التعمم الفردي، توفير التغذية 
الراجعة الفورية، تمكين التعمم من أي مكان وفي كل وقت، بناء 
مجتمعات المتعممين، ربط التعمم الرسمي بالتعمم الغير رسمي، 

دية تطوير التواصل من أجل التعمم، ورفع فعالية التكمفة الما
[ تمّيز التعميم الجوال في دعم 19[. كما يؤكد مسنجر ]18]

 .التعمم التعاوني والتواصل بين المتعممين
 استخدامات التعميم الجوال في التعميم الجامعي

إن انتشار استخدام األجيزة الجوالة بين األفراد شّجع      
الدراسات واألبحاث العممية عن كيفية استخدام ىذه األجيزة في 

التعميم وعن مزايا استخداميا داخل وخارج القاعة الدراسية لطمب 
المعرفة عن طريق االكتشاف والمحادثات إلثراء بيئات التعمم 

 ].19,20] وتحسين استيعاب الطالب لممفاىيم
[ عمى أن الطالب بحاجة إلى 1كما يؤكد فممر وجوينز ]     

و في مجاالت اكتساب ميارات التعميم الجوال لتييئتيم الستخدام
[ إلى أن استخدام 21العمل بشكل فّعال. وقد أشار كيم وآخرون ]

التقنيات الجوالة لدعم المحتوى التعميمي من خالل شبكات 
ضافة المالحظات ىو  التواصل االجتماعي لتمكين المراجعة وا 
من العوامل المساعدة عمى تحفيز الطالب عمى المشاركة في 

[ أظيرت النتائج 22دراسة الفيد ] بيئات التعمم التعاوني. وفي
اتجاىات إيجابية لدى الطالب نحو فعالية التعميم الجوال وأنو 

 .يمّكن من المحافظة عمى المعارف المكتسبة
[ ستة تصنيفات لتوصيل محتوى 23وقد ذكر سونج ]      

( الدفع: توصيل التكميفات 1المقرر من خالل األجيزة النقالة: 
( الرسائل: 2دون حاجز الوقت والمكان،  واالختبارات القصيرة

( 3تواصل من طرف واحد عن طريق رسائل الياتف القصيرة، 
( تبادل 4الرد والتغذية الراجعة: تواصل فوري من الطرفين، 

الممفات: تشارك المعمومات بين الطمبة واألساتذة من أي مكان 
( النشر واإلرسال: عرض المعمومات والنشر 5وفي أي وقت، 

( التواصل الصفي: تشارك 6الحظات بأجيزة مختمفة، والم
المعمومات بين الطمبة واألساتذة عن طريق رسائل غير تزامنية. 

[ أن الطالب الذين يستخدمون األجيزة 24كما ذكر أجاوا ]
الجوالة لموصول إلى المحتوى التعميمي يفضمون أن يكون 

يا، وأن المحتوى التعميمي لمراجعة المواد مختصرا وغير تفاعم
المواد التعميمية في األجيزة المحمولة يمكن أن تزيد خبرات التعمم 

 .لدى الطالب إذا تم توظيف التعمم الجوال بأفضل السبل
 :تطبيقات التعميم الجوال في العممية التعميمية

يعتبر بعض الباحثين أجيزة الياتف الجوال في القاعة        
الدراسية أكثر من أداة تشّجع عمى التواصل وتساعد في تبادل 
المعمومات فيي تمّكن الطالب من إنجاز ميام متنوعة في القاعة 
الدراسية مثل الوصول إلى اإلنترنت وقراءة قصيدة والرد عمى 
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بة تعميق أو استخدام اآللة سؤال المعمم في البيئة االفتراضية وكتا
[. وتتعدد مجاالت توظيف التعميم الجوال في 20الحاسبة ]

التعميم العالي لتشمل التنظيم والتواصل والمحاضرات المتزامنة 
[. وقد أثبتت الدراسات أن الطمبة يصمون 24وغير المتزامنة ]

إلى المصادر المختمفة من خالل استكشاف التطبيقات المجانية 
 ].1ة في األجيزة النقالة ]المتوفر 
تختمف أجيزة التعميم الجّوال وفقا ألحجاميا ووظائفيا       

والمنصات التي تعتمدىا وىذا يجعل البنية التحتية لمتعميم الجوال 
في الجامعات أمرا بحاجة إلى اىتمام، خاصة فيما يتعمق بتطوير 
صيغ التطبيقات التعميمية وتشجيع تطوير تطبيقات الحوسبة 

[. وقد 25ألجيزة التعميم الجوال ] المتعددةلتتناسب مع األنواع 
اىتمت شركات الكتب الدراسية مثل شركة بيرسون في توسيع 

[ 20تطبيقاتيا لتدخل مجال األجيزة الجوالة. بينما يشير بوالرا ]
إلى أن تطبيقات التعميم الجوال المطّورة من قبل األفراد ال يمكن 

رييا ىم مصممي تعميم أو أكاديميين أو معرفة ما إذا كان مطو 
حتى طمبة مرحمة ثانوية مما يؤدي إلى صعوبة تحديد صالحية 

 .التطبيق وموثوقيتو
[ تبّين أن تطبيقات التعميم الجوال 20وفي دراسة بوالرا ]     

التي يستخدميا الطمبة تشمل آلة الحاسبة، والمنبو، وتطبيقات 
ماعي ورسائل البريد الترجمة، وتطبيقات التواصل االجت

% من 81اإللكتروني والمدونات. وأظيرت نتائج بوالرا أن 
الطمبة قد استخدموا أجيزة الجوال لموصول إلى نظام إدارة التعمم 

% من الطمبة استخدموا أجيزة الجوال لقراءة مادة عممية أو 80و
% يستخدمون أجيزتيم الجوالة لمشاركة األلعاب 80تكميف ما و
 .ع زمالئيمالتعميمية م

[ إلى أن استخدام 26وقد أشارت دراسة الحسين وىامو ]     
تطبيقات الويكي في التعميم يحّول مسؤولية التعّمم من المعّمم إلى 
الطالب، كما أن التدوين المصغر في الشبكات االجتماعية 
)تويتر( يتيح التعمم في بيئات اجتماعية خارج النظام التعميمي 

        نظرية االتصالية حيث يتم التواصلالتقميدي ويوظف ال
 ة ويحّسن من تعّمم ـة النشطـــى المشاركــع عمــن ويشجـــبين المتعممي

 .الطالب
  التحديات والصعوبات التي تواجو التعميم الجوال

عمى الرغم من وجود طرق مختمفة الستخدام التعميم الجوال      
تي في التدريس إال أنو يوجد العديد من الصعوبات والتحديات ال

 [27تحّد من استخدامو. وقد صّنف ميديبور وزيريكاف ]
تحديات استخدام التعميم الجوال إلى تحديات تقنية وتحديات 
تربوية اجتماعية، فمن التحديات التقنية: عدم توافق األجيزة مع 
أنواع الممفات، المدة الزمنية لبطاريات األجيزة، ومحدودية 

لألجيزة. ومن  المفاجئالذاكرة لألجيزة، واحتمال التعطل 
التحديات التربوية االجتماعية: تكمفة األجيزة، تقييم التعمم خارج 
القاعة الدراسية، كيفية دعم التعمم، أمن المحتوى، تطوير 
النظريات المالئمة لمتعمم الجوال، التصميم التقني المالئم، 

 .التشتت عند المتعممين
[ أن الطالب 28كما أظيرت دراسة الزازا ويعقوب ]      

يظيرون حماسا كبيرا الستخدام التعميم الجوال إال ان ىناك عددا 
من التحديات التي يواجيونيا منيا: التكمفة المادية وضعف شبكة 
اإلنترنت والتخوف من انتياك خصوصية المعمومات. ومن 
التحديات التي تواجو تطبيق التعميم الجوال: سيولة الغش، 

حتية، إنشاء جية مستخدم عالمية، الحصول عمى أفضل بنية ت
تصميم تطبيق فعال لألجيزة النقالة، وثوق المتعمم بالشبكة 
الالسمكية، الحصول عمى معمومات إضافية تقنية، تمكين 
تطبيقات التعميم الجوال في الجياز المحمول، وخمق شعور 

[ ومحدودية الحجم التي تحّد من 29بالعزلة عند المتعممين ]
 ].24عرض المحتوى ]

مكانية تفعيمو في        إن االنتشار السريع لمتعميم الجوال وا 
البيئات التعميمية ُيواجيو العديد من الصعوبات ذكر منيا مسنجر 

( التشتت الذي تخمقو األجيزة الجوالة في بيئات 1[ ما يمي: 19]
( التصميم الفعال لألجيزة 2التعمم التقميدية أي القاعة الدراسية 

( ندرة 3نماط التعمم والمواد التعميمية المختمفة والمناسب أل
( القصور 4الشواىد التطبيقية لالستخدام الفعال في قاعة الدرس 

   في نشر إبداعات توظيف األجيزة الجوالة في البيئة التعميمية
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( التصميم الفعال لمتقنيات الجوالة فيما يالئم احتياجات 5
مقاومة المعممين ( 6المتعممين في القرن الحادي والعشرين 

 .لمجديد واإلبداع في المجال التربوي
 اتجاىات وآراء أعضاء ىيئة التدريس والطمبة نحو التعميم الجّوال

إن تفّوق الطالب عمى أساتذتيم في المعرفة التقنية يشّكل       
تحديًا كبيرًا لتوظيف التعميم الجوال واستخدامو في القاعة 

ن عمى السيطرة عمى بيئة التعمم الدراسية يستمزم قدرة المعممي
[. وقد أظيرت الدراسات تنّوعًا في اتجاىات أعضاء ىيئة 19]

التدريس نحو التعميم الجوال ما بّين نظرة إيجابية تسّمط الضوء 
عمى إيجابيات ومزايا التعميم الجوال وأخرى سمبية تنظر إلى 
الصعوبات والتحديات التي تصاحب استخدام التعميم الجوال. 

[ التي بحثت في اتجاىات طالبات جامعة 22في دراسة الفيد ]ف
الممك سعود نحو فعالية التعميم الجّوال أظيرت الطالبات حماسا 
تجاه استخدام أجيزة التعميم الجوال لموصول إلى المعمومات من 
أي مكان وفي أي وقت من خالل أجيزة الحاسب المتنقمة وأجيزة 

إال  PDA ات الرقمية الشخصيةاليواتف الذكية وأجيزة المساعد
أن الفيد أشار إلى أن التكمفة قد تكون عائقًا في استخدام 

 .األجيزة الجوالة في التعميم
[ أن أعضاء ىيئة 20] بينما بّينت نتائج دراسة بوالرا     

التدريس يعتقدون أن مشاركة واندماج الطمبة في العممية 
التعميمية تزداد باستخدام األجيزة الجوالة لألنشطة التعميمية خارج 
قاعة الدراسة وليس داخميا. كما أظير أعضاء ىيئة التدريس 
توجيًا إيجابيًا نحو استخدام التعميم الجوال وأيدوا توفر المحتوى 

 .عميمي وأنشطة النقاش لمطمبة من خالل األجيزة الجوالةالت
 مشكمة الدراسة. 2

نظرًا النتشار استخدام الطالب لتكنولوجيا الحاسب       
واألجيزة الجوالة أو المتنقمة خصوصًا في التعميم العالي ونتيجة 
إللمام الطالب ومعرفتيم بتطبيقات التكنولوجيا المختمفة 
واستغالل وتوظيف ىذه التطبيقات في التفاعل والتواصل مع 

وجيا جزًء مجتمعيم وبيئتيم، حيث أصبحت تطبيقات التكنول
وعنصرًا أساسيًا في حياتيم اليومية، لذا يجب االستفادة من 

التطبيقات التكنولوجية في تعمميم ولكي يحدث ذلك كان لزاما 
عمى المعممين امتالك ميارات استخدام تكنولوجيا االتصاالت 
 والمعمومات الالسمكية والتعرف عمى التطبيقات المتعددة ليا،

يفضل استخداميا من قبل  ييقات التوكذلك التعرف عمى التطب
الطالب لتجنب االختالفات ولتقميل الفجوة في استخدام تطبيقات 
تكنولوجيا الجوال بينيم وبين طالبيم. وقد أكد فنسى وكوشي 

[ أن ىناك فجوة بين المعممين والطالب في استخدام 30]
 .تطبيقات تكنولوجيا األجيزة الجوالة

 أ. أسئمة الدراسة
السابق يمكن تحديد مشكمة الدراسة في السؤال  ومن العرض
 :الرئيس التالي

ما واقع استخدام التعميم الجوال من قبل أعضاء ىيئة التدريس 
 وطالب كمية التربية بجامعة الممك سعود؟

 :وينبثق من التساؤل الرئيس التساؤالت التالية
العميا ما واقع استخدام التعميم الجوال من قبل طمبة الدراسات . 1

 في كمية التربية بجامعة الممك سعود؟
ما واقع استخدام التعميم الجوال من قبل أعضاء ىيئة تدريس . 2

 كمية التربية بجامعة الممك سعود؟
ما أكثر تطبيقات التعميم الجوال استخدامًا من قبل طمبة . 3

 الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممك سعود؟
ت التعميم الجوال استخدامًا من قبل أعضاء ما أكثر تطبيقا. 4

 ىيئة التدريس كمية التربية بجامعة الممك سعود؟
ما التحديات التي تواجو استخدام التعميم الجوال من وجية . 5

نظر أعضاء ىيئة التدريس وطمبة الدراسات العميا في كمية 
 التربية بجامعة الممك سعود؟

 أهداف الدراسةب. 
 :سة فيما يميتتمخص أىداف الدرا

التعرف عمى واقع استخدام التعميم الجوال من قبل أعضاء . 1
ىيئة التدريس وطمبة الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة 

 .الممك سعود
 التعرف عمى أكثر تطبيقات التعميم الجوال استخدامًا من قبل. 2



   
 

69 

أعضاء ىيئة التدريس وطمبة الدراسات العميا في كمية التربية 
 .بجامعة الممك سعود

تحديد العقبات والتحديات التي تواجو استخدام تطبيقات . 3
 .التعميم الجوال في كمية التربية بجامعة الممك سعود

 أهمية الدراسةج. 
تسيم الدراسة في إلقاء الضوء عمى كيفية االستفادة من      

ة استخدام التعميم الجوال في العممية التعميمية، حيث تحدد الدراس
األجيزة الجوالة التي يستخدميا الطالب وأعضاء ىيئة التدريس 
في العممية التعميمية، كما تحدد التطبيقات التي تستخدم في 
التعميم الجوال من قبل أعضاء ىيئة التدريس وطمبة الدراسات 
العميا، كما تتناول الدراسة التحديات أو الصعوبات التي تقابل 

عند استخدام تطبيقات التعميم  أعضاء ىيئة التدريس والطمبة
الجوال، وىذا يوجو الميتمين بالعممية التعميمية إلى التعرف عمى 
حجم الفجوة بين استخدام الطمبة واستخدام أعضاء ىيئة التدريس 
لمتعميم الجوال في سبيل تسخير اإلمكانات المادية والبشرية من 

 .يةأجل توظيف التعميم الجوال في تطوير العممية التعميم
 حدود الدراسةد. 

تقتصر الدراسة الحالية عمى التعرف عمى واقع استخدام       
التعميم الجوال من قبل طالب وطالبات الدراسات العميا وأعضاء 
ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود وتحديد 
التطبيقات المستخدمة في التعميم الجوال من قبميم، وكذلك 

تحديات وعقبات استخدام التعميم الجوال من وجية التعرف عمى 
نظر طمبة الدراسات العميا وأعضاء ىيئة التدريس. وقد أجريت 
الدراسة خالل الفصل الدراسي األول لمعام اليجري 

 .ه1436/1437
 مصطمحات الدراسةه. 

 Mobile Learning  التعميم الجوال
خدمات ال تربط [ بأنو التعميم الذي يقّدم 31يعرفو فيميف ]     

المتعمم بمكان أو زمان محدد، ويتضمن التعميم النقال األجيزة 
 Mobile المحمولة والتقنيات المرتبطة بيا مثل اليواتف المتنقمة

Phonesةـــة الشخصيـــدات الرقميـــ، والمساع PDAsف ـــواتيــ، وال 

 .، والحواسيب الموحية الشخصية الصغيرةSmartphone الذكية
نتاج ومشاركة لممعرفة  ويعرف إجرائياً       بأنو إدارة وتصميم وا 

وتداول لممصادر التعميمية وتواصل بين المعممين والمتعممين من 
خالل استخدام خدمات وتطبيقات األجيزة الجوالة دون التقيد 

 .بمكان محدد أو توقيت ثابت
 الطريقة واإلجراءات. 3

 منهج الدراسةأ. 
ي وذلك لمتعرف عمى اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصف     

واقع استخدام التعميم الجوال وكذلك أفضل تطبيقات التعميم 
بالجوال استخدامًا من قبل الطالب وأعضاء ىيئة التدريس 
وكذلك التعرف عمى الصعوبات والتحديات التي تقابميم أثناء 

 .االستخدام
  مجتمع وعينة الدراسةب. 

التدريس وطمبة يتمثل مجتمع الدراسة في أعضاء ىيئة       
مرحمة الماجستير في كمية التربية بجامعة الممك سعود. وقد 
شممت عينة الدراسة جميع الطالب والطالبات لبرامج الماجستير 

( طالبا وطالبة، كما اشتممت 91بكمية التربية حيث كان عددىم )
( من أعضاء ىيئة التدريس. في 47العينة عمى عدد )

لتعميم، التربية الخاصة، مناىج التخصصات التالية: تقنيات ا
وطرق تدريس، عمم نفس، السياسات التربوية، والثقافة 

 .االسالمية
 أدوات الدراسةج. 
 :لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة تم إعداد األدوات التالية    

 :أواًل: استبانة واقع استخدام أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم الجوال
 :تتكون االستبانة من قسمين أساسيين

 .القسم األول: بيانات عامة عن أعضاء ىيئة التدريس
 :: ويشتمل عمى محورين أساسيينيالقسم الثان

المحور األول: استخدامات التعميم الجوال من قبل أعضاء ىيئة 
 .بنداً  24التدريس ويشتمل المحور عمى 

: التحديات التي تواجو استخدام التعميم الجوال من يالثانالمحور 
 .بنداً  13أعضاء ىيئة التدريس ويشتمل عمى وجية نظر 
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 صدق االستبانة
لمتأكد من صالحية االستبانة لمتطبيق من حيث صدقيا تم       

عرض االستبانة في صورتيا المبدئية عمى مجموعة من 
المحكمين المتخصصين في مجال تقنيات التعميم ومناىج وطرق 

تحميل  تدريس حاسب، وذلك لمتأكد من صدق المحتوى. وبعد
آراء السادة المحكمين ومعالجتيا إحصائيًا بحساب النسبة المئوية 
آلرائيم في بنود االستبانة، تبين اتفاق السادة المحكمين عمى 

%. وقد أشار بعض المحكمين 97جميع بنود االستبانة بنسبة 

إلى حذف وتعديل صياغة بعض البنود وتم إجراء التعديالت 
( في المحور األول 14( و)13رقم ) المطموبة حيث تم دمج البند

إلى بند واحد وىو "استخدمو في البريد اإللكتروني المتعمق 
( البنود التي تم حذفيا 1بالعممية التعميمية"، ويوضح جدول )

( البنود التي تمت إعادة صياغتيا. وبعد اجراءات 2وجدول )
التعديل والحذف أصبحت استبانة أعضاء ىيئة التدريس في 

 .لنيائيشكميا ا

 1 جدول
 البنود التي تم حذفها

 البنود المحذوفة المحور رقم البند م
 استخدم جيازي الجوال لالطالع عمى المحتوى التعميمي لممقررات الدراسية في نظام البالك بورد األول 10 1
 االلتزام بموافقة إدارة الكمية يالثان 8 2

 2 جدول
 البنود التي تمت إعادة صياغتها

 البند بعد التعديل البند قبل التعديل المحور رقم البند م
استخدم جيازي الجوال في التعميم بشكل دائم في  األول 1 1

 المحاضرات داخل حجرة الدراسة 
استخدمو في كل ما أقدمو من محاضرات لطالبي داخل 

 حجرة الدراسة
الجوال في التعميم بشكل دائم خارج استخدم جيازي  األول 2 2

 حجرة الدراسة
 استخدمو في إدارة التعميم خارج حجرة الدراسة

 استخدمو لمتعامل مع تطبيقات وخدمات جوجل استخدم ممفات جوجل من خالل جيازي الجوال األول 3 3
 ثانيًا: استبانة استخدام الطمبة لمتعميم الجوال

 :تتكون االستبانة من قسمين أساسيين
 .القسم األول: بيانات عامة عن الطمبة

 :: ويشتمل عمى محورين أساسيينالثانيالقسم 
المحور األول: استخدامات التعميم الجوال من قبل الطمبة: 

 .بنداً  23ويشتمل المحور عمى 
: التحديات التي تواجو استخدام التعميم الجوال من الثانيالمحور 

 .بنداً  13ية الطمبة: ويشتمل عمى وج
 صدق االستبانة

لمتأكد من صالحية االستبانة لمتطبيق من حيث صدقيا تم       
عرض االستبانة في صورتيا المبدئية عمى مجموعة من 

المحكمين المتخصصين في مجال تقنيات التعميم ومناىج وطرق 
تدريس حاسب، وذلك لمتأكد من صدق المحتوى. وبعد تحميل 
آراء السادة المحكمين ومعالجتيا إحصائيًا بحساب النسبة المئوية 
آلرائيم في بنود االستبانة، تبين اتفاق السادة المحكمين عمى 

%. وقد أشار بعض المحكمين 98جميع بنود االستبانة بنسبة 
إلى حذف وتعديل صياغة بعض البنود وتم إجراء التعديالت 

( في المحور األول 12( و)11المطموبة حيث تم دمج البند رقم )
إلى بند واحد وىو "استخدم البريد اإللكتروني من خالل جيازي 

( 4( البنود التي تم حذفيا وجدول )3الجوال". ويوضح جدول )
البنود التي تمت إعادة صياغتيا. وبعد اجراءات التعديل والحذف 

 .أصبحت استبانة الطمبة في شكميا النيائي
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 3جدول 
 البنود التي تم حذفها

 البنود المحذوفة المحور رقم البند م
 االلتزام بموافقة إدارة الكمية يالثان 9 1

  4جدول 
 البنود التي تمت إعادة صياغتها

 البند بعد التعديل البند قبل التعديل المحور رقم البند م
استخدم جيازي الجوال في التعميم بشكل دائم أثناء  األول 1 1

 المحاضرات 
استخدم جيازي الجوال في تعممي بكثرة أثناء 

 المحاضرات 
استخدم جيازي الجوال في التعميم بشكل دائم خارج حجرة  األول 2 2

 الدراسة
استخدم جيازي الجوال في تعممي بكثرة خارج حجرة 

 الدراسة
 ثبات االستبانة

لمتأكد من ثبات استبانة أعضاء ىيئة التدريس واستبانة       
الطمبة، تم حساب االتساق الداخمي عن طريق استخدام معامل 

ألفا كرونباخ: وكانت جميع عناصر االستبانتين دالة عند مستوى 
المعامالت  ( حيث أن5( ويتضح ذلك من جدول )0.01داللة )

 .مرتفعة ومقبولة
 5 جدول

 معامل ألفا كرونباخ الستبانة الطمبة واستبانة أعضاء هيئة التدريس
 (45 = أعضاء التدريس )ن (91 = الطمبة )ن المحور
 0.87 0.85 األول
 0.91 0.89 الثاني
( أن قيم االتساق الداخمي عالية لممحور 5)يتضح من جدول 

األول بالنسبة الستبانة الطمبة والستبانة أعضاء ىيئة التدريس 
( وجميعيا قيم 0.01وىى دالة احصائيًا عند مستوى داللة )

موجبة مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخمي ومن 
 .صدق الفقرات لممحور األول بالنسبة لالستبانتين

 :إجراءات الدراسة
كتابة أدبيات الدراسة من خالل االطالع عمى البحوث . 1

 .والدراسات المتعمقة بموضوع الدراسة
بناء أدوات الدراسة والمتمثمة في استبانة آراء طمبة الدراسات . 2

العميا حول واقع استخدام تطبيقات التعميم الجوال في العممية 
ة التدريس حول واقع استخدام التعميمية واستبانة آراء أعضاء ىيئ

 .تطبيقات التعميم الجوال في العممية التعميمية
 .قياس ثبات وصدق األدوات. 3
 .المعالجة اإلحصائية ألدوات الدراسة لعينة الدراسة. 4
 .تحميل وتفسير النتائج. 5
 

 نتائج ومناقشتها. ال4
من االجابة عمى التساؤل األول: ما واقع استخدام التعميم الجوال 
 قبل طمبة الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممك سعود؟

من خالل المعالجة االحصائية لمسؤال األول والثاني لالستبانة 
 :وىما

 ىل تستخدم األجيزة المحمولة في العممية التعميمية؟( 1
O  96.7نعم % 
O  3.3ال % 
 :لتعميميةما أجيزة التعميم الجوال التي تستخدميا في العممية ا( 2
O  11.4جياز ىاتف جوال % 
O  13.6جياز كمبيوتر محمول % 
O  )...،1.1جياز لوحي )آيباد % 
O  73.9كل ما سبق % 

% من أفراد العينة من الطمبة 96.7تبين أن نسبة       
ا كانت يستخدمون األجيزة المحمولة في العممية التعميمية، بينم

دمون األجيزة المحمولة في العممية خنسبة الطمبة الذين ال يست
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%، ومن حيث األجيزة المستخدمة تبين أن 3.3التعميمية 
% من أفراد العينة تنوعوا في استخدام األجيزة من ىاتف 73.9

جوال وجياز لوحي وكمبيوتر محمول، بينما كانت نسبة من 
% والياتف 13.6استخدم جياز كمبيوتر محمول فقط كانت 

%. ومما سبق يتضح أن 1.1ياز الموحي % والج11.4الجوال 
ىناك نسبة عالية جدًا من أفراد العينة تستخدم األجيزة الجوالة 
في العممية التعميمية، وأن ىناك نسبة كبيرة تنوعت في استخدام 
األجيزة المحمولة. كما يتضح أن ىناك نسبة عالية جدًا من 

تعميمية وأن أفراد العينة تستخدم األجيزة الجوالة في العممية ال

ىناك نسبة كبيرة تنوعت في استخدام األجيزة المحمولة. وىذا 
[ التي أشارت إلى النمو المتزايد 1يتفق مع دراسة فولر وجونز ]

في استخدام اليواتف واألجيزة الموحية في مراحل التعميم األولية 
والثانوية مما يؤدي إلى امتالك الطالب ميارات استخدام 

األجيزة الموحية بشكل روتيني في مرحمة التعميم اليواتف الذكية و 
 .الجامعي
رات والمتوسطات الحسابية ا( التكر 6ويوضح جدول )      

والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى جميع عبارات 
 .المحور األول الستخدامات التعميم الجوال من قبل الطمبة

 6جدول 
مات التعميم الجوال ارارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى جميع عبارات المحور األول: استخدالتك

 من قبل الطمبة
رقم 
 العبارة

التكرارات  العبارة
 والنسب

المتوسط  درجة الموافقة
 الحسابي

نسبة 
موافق  الموافقة

 بشدة
موافق  موافق

حد الى 
 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

استخدم جيازي الجوال في تعممي بكثرة أثناء  1
 المحاضرات.

 %76 3.82 - 4 30 31 22 ك
% 25.3 

% 
35.6 
% 

34.5 
% 

4.6 % 0 

بكثرة خارج حجرة  تعممياستخدم جيازي الجوال في  2
 الدراسة

 %91.4 4.57 - 2 3 22 57 ك
% 66.3 

% 
25.6 
% 

7 % 1.2 % 0 

 %90.1 4.53 - - 9 23 56 ك استخدمو لمتعامل مع تطبيقات وخدمات جوجل 3
% 63.6 

% 
26.1 
% 

10.2 
% 

0 0 

من جيازي الجوال  Google Driveاستخدم تطبيق  4
 مع زمالئي وأعضاء ىيئة التدريس الممفاتلمشاركة 

 %73 3.65 2 17 21 18 30 ك
% 34.1 

% 
20.5 
% 

23.9 
% 

19.3 
% 

2.3 % 

من جيازي الجوال في  Dropboxاستخدم تطبيق  5
 تطبيق االعمال الجماعية لممقررات الدراسية

 %85 4.25 3 7 8 21 49 ك
% 55.7 

% 
23.9 
% 

9.1 % 8 % 3.4 % 

استخدم تطبيق المفكرة اإللكترونية عمى جيازي  6
الجوال في تسجيل المالحظات السريعة عمى التعميقات 

 أعماليعمى 

 %71.4 3.57 7 13 24 9 34 ك
% 39.1 

% 
10.3 
% 

27.6 
% 

14.9 
% 

8 % 

( المتاح عمى Calendarاستخدم تطبيق التقويم ) 7
 جيازي الجوال لمتذكير بمواعيد اختباراتي

 %65.2 3.26 7 18 26 19 18 ك
% 20.5 

% 
21.6 
% 

29.5 
% 

20.5 
% 

8 % 

لمتذكير بمواعيد تسميم استخدم منبو جيازي الجوال  8
 التكاليف التعميمية

 %66.6 3.33 5 22 24 23 24 ك
% 27.3 14.8 27.3 25 % 5.7 % 
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% % % 
عمى المحتوى التعميمي لممقررات  لالطالعاستخدمو  9

 الدراسية في نظام البالك بورد
 %86 4.3 3 3 9 23 50 ك
% 56.8 

% 
26.1 
% 

10.2 
% 

3.4 % 3.4 % 

استخدمو لممشاركة في المناقشات اإللكترونية في نظام  10
 البالك بورد

 %74.2 3.71 12 6 14 18 37 ك
% 42.5 

% 
20.7 
% 

16.1 
% 

6.9 % 13.8 
% 

استخدمو ألداء االختبارات اإللكترونية في نظام البالك  11
 بورد

 %57.8 2.89 18 22 18 10 19 ك
% 21.8 

% 
11.5 
% 

20.7 
% 

25.3 
% 

20.7 
% 

استخدم بريدي اإللكتروني في التعميم من خالل  12
 جيازي الجوال

 %94.4 4.72 - 1 2 18 67 ك
% 76.1 

% 
20.5 
% 

2.3 % 1.1 % 0 

 %86.8 4.34 1 5 11 16 53 ك استخدم التويتر في التعميم من خالل جيازي الجوال 13
% 61.6 

% 
18.6 
% 

12.8 
% 

5.8 % 1.2 % 

 %64.6 3.23 9 16 30 12 21 ك جيازي الجوال لمكتابة في الويكي التعميمياستخدم  14
% 23.9 

% 
13.6 
% 

34.1 
% 

18.2 
% 

10.2 
% 

 %62 3.08 13 20 20 15 19 ك استخدم االنستقرام في التعميم من خالل جيازي الجوال 15
% 21.8% 17.2 

% 
23 % 23 % 14.9 

% 
 %72 3.81 4 8 23 19 34 ك الجوال في التعميم التعاونياستخدم تطبيقات التعمم  16

% 38.6 
% 

21.6 
% 

26.1 
% 

9.1 % 4.5 % 

 %83 4.15 7 5 13 25 42 ك استخدمو في قراءة الكتب اإللكترونية 17
% 48.3 

% 
28.7 
% 

14.9 
% 

5.7 % 2.3 % 

استخدمو ألتواصل بشكل سريع وفوري مع زمالئي  18
 (SMSالرسائل النصية ) وأساتذتي من خالل

 %85 4.25 4 7 9 16 52 ك
% 59.1 

% 
18.2 
% 

10.2 
% 

8 % 4.5 % 

( المتاح عمى جيازي Whats Appاستخدم تطبيق ) 19
الجوال لمحصول عمى التغذية الفورية من قبل أساتذة 

 المقررات

 %86 4.28 1 7 12 14 54 ك
% 61.4 

% 
15.9 
% 

13.6 
% 

8 % 1.1 % 

استخدم متصفح اإلنترنت المتاح عمى جيازي الجوال  20
 في البحث في شبكات المعمومات

 %95 4.77 - - 4 12 72 ك
% 81.8 

% 
13.6 
% 

4.5 % 0 0 

استخدم مكتبات الفيديو المتاحة عمى جيازي الجوال  21
( في مشاىدة الفيديوىات التعميمية You Tubeمثل )

 والمؤتمرات والندوات العممية

 %93.8 4.69 - 2 3 15 67 ك
% 77 % 17.2% 3.4 % 2.3 % 0 

 %89 4.41 االجمالي 
( أن جميع عبارات المحور األول 6ويتضح من جدول )      
مات التعميم الجوال من قبل الطمبة عمى التدرج الخماسي ااستخد

% وىذا يدل 89الستجابات الطمبة كانت نسبة الموافقة عمييا 
عمى أن ىناك نسبة كبيرة من عينة الدراسة توافق عمى استخدام 
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( وىو استخدام 2التعميم الجوال وظير ىذا من خالل البند )
جيازي الجوال في تعممي بكثرة خارج حجرة الدراسة كانت بنسبة 

ىو استخدم جيازي الجوال ( و 1% كما جاء البند ) 91.1موافقة 
% من أفراد العينة 67في تعممي بكثرة أثناء المحاضرات بنسبة 

[ في أن 2ويتفق ىذا مع نتائج دراسة أوزداممي وأوزونبولو ]
سمكية في العممية التعميمية جعميا الاستخدام تكنولوجيا األجيزة ال

ممتدة ومستمرة خارج أسوار المدرسة وبعد انتياء الجدول 
ي، حيث أن أجيزة التعميم الجوال تتعدي الحدود الجغرافية الدراس

والمكانية، كما ان استخدامات التطبيقات المتعددة لمتعميم بالجوال 
يحول البيئة التعميمية إلى بيئة تعميمية تعاونية. ويتفق أيضًا مع 

[ التي أظيرت اتجاىات ايجابية لمطالبات تجاه 22دراسة الفيد ]
مم الجوال لموصول إلى المعمومات من أي استخدام أجيزة التع

مكان وفي أي وقت من خالل أجيزة الحاسب الجوالة وأجيزة 
ومن خالل العرض السابق نكون قد أجبنا عمى  اليواتف الذكية.
 .التساؤل األول

ثانيا: اإلجابة عمى تساؤل البحث الثاني: ما واقع استخدام التعميم 
 الجوال من قبل أعضاء ىيئة تدريس كمية التربية بجامعة الممك 

 سعود؟
من خالل المعالجة اإلحصائية لمسؤال األول والثاني الستبانة 

 :أعضاء ىيئة التدريس وىما
 مية؟ىل تستخدم األجيزة المحمولة في العممية التعمي( 1
 % 68.9نعم  -
 % 31.1ال  -
 :ما أجيزة التعميم الجوال التي تستخدميا في العممية التعميمية( 2
 % 43.8ىاتف جوال  -
 % 9.4جياز كمبيوتر محمول  -
 % 46.9كل ما سبق  -

% من أفراد العينة من أعضاء 68.9 تبين أن نسبة        
العممية التعميمية، ىيئة التدريس يستخدمون األجيزة المحمولة في 

بينما كانت نسبة أعضاء ىيئة التدريس الذين ال يستخدمون 
%، ومن حيث 31.1األجيزة المحمولة في العممية التعميمية 

% من أفراد العينة يستخدمون 43.8األجيزة المستخدمة تبين أن 
% تنوعوا في استخدام األجيزة الجوالة، 46.9الياتف الجوال و

 .األجيزة الموحية يستخدمون 9.4ونسبة 
 7جدول 

 الفرق بين نسبة استخدام الطمبة وأعضاء هيئة التدريس لألجهزة الجوالة في العممية التعميمية
 Zقيمة  (45 = أعضاء ىيئة التدريس )ن (91 = الطالب )ن البند

 **5.271 % 69 % 97 استخدام األجيزة المحمولة في العممية التعميمية
 0.01دالة عند  (**)
ومن العرض السابق يتضح أن ىناك فرق دال إحصائيًا      

بين نسبتي استخدام األجيزة الجوالة في  0.01عند مستوى 
العممية التعميمية لصالح الطمبة حيث كانت نسبة االستخدام 

% بينما كانت نسبة االستخدام من قبل أعضاء ىيئة 97لمطمبة 

دام بين % وىذا يدل عمى أن ىناك فجوة في االستخ69التدريس 
الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس. وىذه النتيجة تتفق مع نتائج 

[ بأن ىناك فجوة بين المعممين 30دراسة فنسى وكوشي ]
 .والطالب في استخدام تطبيقات تكنولوجيا األجيزة الجوالة
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 8جدول 
الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى كل عبارة لممحور األول استخدامات التعميم الجوال من قبل رات والنسب المئوية والمتوسطات االتكر 

 أعضاء هيئة التدريس
رقم 

 العبارة 
التكرارات  العبارة

 والنسب
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
نسبة 
موافق  موافق موافق بشدة الموافقة

إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

موافق  غير
 بشدة

استخدمو في كل ما أقدمو من محاضرات  1
 لطالبي داخل حجرة الدراسة

 %62.4 3.12 5 3 13 7 5 ك
% 15.2 % 21.2 % 39.4 % 9.1 % 15.2 % 

استخدمو في إدارة التعميم خارج حجرة  2
 الدراسة

 % 85 4.25 0 1 8 5 18 ك
% 56.3 % 15.6 % 25 % 3.1 % 0 

تطبيقات وخدمات استخدمو لمتعامل مع  3
 جوجل

 % 83.2 4.16 0 1 6 12 13 ك
% 40.6 % 37.5 % 18.8 % 3.1 % 0 

استخدمو في إدارة حسابي في جوجل  4
 Google Drive درايف

 % 76.2 3.81 3 3 3 11 12 ك
% 37.5 % 34.4 % 9.4 % 9.4 % 9.4 % 

استخدمو في إدارة حسابي في دروب  5
 Dropboxبوكس 

 % 72.2 3.61 2 2 10 9 8 ك
% 25.8 % 29 % 32.3 % 6.5 % 6.5 % 

استخدم تطبيق المفكرة اإللكترونية في  6
تسجيل المالحظات السريعة خالل 

 المحاضرات

 % 63.2 3.16 0 12 9 5 6 ك
% 18.8 % 15.6 % 28.1 % 37.5 % 0 

( Calendarاستخدم تطبيق التقويم ) 7
 لمتذكير بمواعيد اختباراتي

 % 78.2 3.91 1 4 6 7 14 ك
% 43.8 % 21.9 % 18.8 % 12.5 % 3.1 % 

استخدم المنبو لمتذكير بمواعيد تسميم  8
 التكاليف التعميمية

 % 67.6 3.38 0 4 16 8 4 ك
% 12.5 % 25 % 50 % 12.5 % 0 

استخدمو في إدارة حسابي في نظام إدارة  9
 التعمم )البالك بورد(

 % 70 3.50 2 7 7 5 11 ك
% 34.4 % 15.6 % 21.9 % 21.9 % 6.3 % 

استخدمو لممشاركة في المناقشات  10
 اإللكترونية في نظام البالك بورد

 % 63.8 3.19 2 9 8 7 6 ك
% 18.8 % 21.9 % 25 % 28.1 % 6.3 % 

استخدمو في تقديم االختبارات اإللكترونية  11
 القصيرة

 % 51.6 2.58 2 13 3 6 3 ك
% 9.7 % 19.4 % 9.7 % 41.9 % 19.4 % 

استخدمو في البريد اإللكتروني المتعمق  12
 بالعممية التعميمية

 % 93.2 4.66 0 1 3 2 26 ك
% 81.3 % 6.3 % 9.4 % 3.1 % 0 

 % 64.4 3.22 3 9 7 4 9 ك استخدمو إلدارة مدونتي التعميمية 13
% 28.1 % 12.5 % 21.9 % 28.1 % 9.4 % 

استخدمو إلدارة حسابي عمى تويتر في  14
 العممية التعميمية

 % 52.6 2.63 7 11 5 5 4 ك
% 12.5 % 15.6 % 15.6 % 34.4 % 21.9 % 

استخدمو إلدارة تطبيق االنستقرام في  15
 التعميم

 % 51.2 2.56 5 15 13 2 2 ك
% 6.3 % 6.3 % 40.6 % 31.3 % 15.6 % 

تطبيقات التعميم التعاوني مع استخدمو في  16
 طالبي

 % 51.2 2.58 2 5 5 9 10 ك
% 32.3 % 29 % 16.1 % 16.1 % 6.5 % 

 % 88.2 4.41 0 0 3 9 18 ك استخدمو في قراءة الكتب اإللكترونية 17
% 56.3 % 28.1 % 15.6 % 0 0 

 % 87.6 4.38 1 0 4 8 19 كاستخدمو لمتواصل بشكل سريع وفوري مع  18
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النصية طالبي من خالل الرسائل 
(SMS) 

% 59.4 % 25 % 12.5 % 0 3.1 % 

( في تقديم Whats Appاستخدم تطبيق ) 19
التغذية الفورية لطالبي من أي مكان وفي 

 أي وقت

 % 75 3.75 5 4 1 6 16 ك
% 50 % 18.8 % 3.1 % 12.5 % 15.6 % 

استخدمو في البحث بشبكات المعمومات  20
 عبر متصفح اإلنترنت المتاح

 % 93.2 4.66 0 1 2 4 25 ك
% 78.1 % 12.5 % 6.3 % 3.1 % 0 

استخدم تطبيقات مشاركة الفيديو مثل  21
(You Tube , Kik في مشاىدة )

الفيديوىات التعميمية والمؤتمرات والندوات 
 العممية

 % 93.2 4.66 0 2 0 5 25 ك
% 78.1 % 15.6 % 0 6.3 % 0 

 % 65 3.25 2 8 15 4 8 ك استخدمو لمكتابة في الويكي التعميمي 22
% 25 % 12.5 % 31.3 % 25 % 6.3 % 

 % 69.4 3.44 اإلجمالي 
( أن نسبة استخدام 8ويتضح من العرض السابق لجدول )     

التعميمية ىي أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم الجوال في العممية 
طمبة % وىي نسبة ضعيفة اذا ما قورنت بنسبة استخدام ال69.4

% وىذا يتفق مع دراسة 89عمى نفس المحور حيث كانت 
[ في أن ىناك تفّوق لمطالب عمى أساتذتيم في 19] مسنجر

المعرفة التقنية في توظيف التعميم الجوال واستخدامو، سواء كان 
وىذا يمثل تحديًا كبيرًا ألعضاء داخل حجرة الدراسة أو خارجيا 

 .ىيئة التدريس
 :ثالثًا: اإلجابة عمى السؤال الثالث

ما أكثر تطبيقات التعميم الجوال استخدامًا من قبل طالب كمية 
 التربية بجامعة الممك سعود؟

( السابق أن أعمى نسبة استخدام 6يتضح من جدول )     
ت المتاح عمى ( وىي استخدام متصفح اإلنترن20) كانت لمبند

( استخدام البريد 12% يميو البند )95جيازي الجوال بنسبة 
% ثم البند 94.4اإللكتروني من خالل جيازي الجوال بنسبة 

( استخدام مكتبات الفيديو في مشاىدة الفيديوىات التعميمية 21)
( 2% وجاء البند )93.8والمؤتمرات والندوات العممية بنسبة 

% 91.4تعممي بكثرة خارج حجرة  استخدم جيازى الجوال في
( استخدمو لمتعامل مع تطبيقات وخدمات جوجل بنسبة 3والبند )
% وىما استخدامو 86( بنسبة 9( و)19% ثم يميو البند )90.1

في االطالع عمى المحتوي التعميمي لممقررات الدراسية في نظام 

لمحصول عمى  WhatsApp البالك بورد واستخدام تطبيق
( 5جعة الفورية من قبل أساتذة المقرر ثم يميو البند )التغذية الرا

 SMSو Dropbox % وىما استخدام تطبيق85( بنسبة 18و)
 .لمتواصل مع أساتذتي وزمالئي

كما تبين أيضا أن أقل نسب لمموافقة عمى االستخدام       
( وىو أستخدمو ألداء االختبارات اإللكترونية في 11كانت لمبند )

( وىو استخدام 15% ثم البند )57.8د بنسبة نظام البالك بور 
%. 62االنستجرام في التعميم من خالل جيازي الجوال بنسبة 

[ في أن أكثر 20وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة بوالرا ]
الطالب لمتعميم الجوال كانت في استخدام نظام إدارة  استخدامات

ات % تمييا استخدامو في إنجاز التكميف81التعمم بنسبة 
 .%80واألعمال المرتبطة بالمقررات الدراسية بنسبة 

 :رابعًا: اإلجابة عمى السؤال الرابع
ما أكثر تطبيقات التعميم الجوال استخدامًا من قبل أعضاء ىيئة 

  التدريس كمية التربية بجامعة الممك سعود؟
( السابق أن أعمى نسبة استخدام 8يتضح من جدول )      

( وىو استخدام البريد اإللكتروني المتعمق 12كانت لمبنود )
( استخدمو في البحث بشبكات 20بالعممية التعميمية و)

( استخدم تطبيقات مشاركة الفيديو في مشاىدة 21المعمومات و)
% 93.2سبة الفيديوىات التعميمية والمؤتمرات والندوات العممية بن

( استخدمو في قراءة الكتب اإللكترونية بنسبة 17ثم يميو البند )
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( استخدمو لمتواصل السريع مع طالبي 18% ثم البند )88.2
%. وتتفق 87.6بنسبة  SMS من خالل رسائل الجوال القصيرة

في وجود أثر فاعل  [32]ىذه النتائج مع نتائج دراسة ميدى 
ائل القصيرة من خالل األجيزة % الستخدام خدمة الرس80بنسبة 

الجوالة في تحسين القابمية الستخدام التعميم الجوال في التعميم 
 .امعي لدي طمبة جامعة القدسجال

كما تبين أيضًا أن أقل نسب لمموافقة عمى االستخدام       
( وىما استخدمو في تطبيقات التعميم 16( و)15كانت لمبندين )

التعاوني مع طالبي، واستخدم االنستجرام في التعميم من خالل 

( استخدمو في 11%، ثم يميو البند )51.2جيازي الجوال بنسبة 
( وىو 1ثم يميو البند )تقديم االختبارات اإللكترونية القصيرة، 

استخدمو في المحاضرات مع طالبي داخل حجرة الدراسة بنسبة 
( وىو استخدمو لممشاركة في المناقشات 10% ثم البند )63.2

 .%63.8اإللكترونية في نظام البالك بورد بنسبة 
 :خامسًا: اإلجابة عمى السؤال الخامس

من وجية نظر ما التحديات التي تواجو استخدام التعميم الجوال 
أعضاء ىيئة التدريس وطمبة كمية التربية في جامعة الممك 

 سعود؟
 9جدول 

والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى كل عبارة لممحور الثاني التحديات التي تواجه استخدام التعميم  التكرارات
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالجوال من 

رقم 
 العبارة

التكرارات  العبارة
 والنسب

المتوسط  درجة الموافقة
 الحسابي

نسبة 
موافق  الموافقة

 بشدة
موافق  موافق

إلى حد 
 ما

 غير غير موافق
موافق 
 بشدة

عدم الحصول عمى الدورات التدريبية الالزمة  9
 الستخدام أجيزة التعمم الجوال

 % 84 4.20 1 2 6 14 22 ك
% 48.9 % 31.1 

% 
13.3 
% 

4.4 % 2.2 % 

نقص الميارات التقنية الالزمة الستخدام تقنيات  3
 التعميم الجوال

 82.6 4.13 1 6 3 11 24 ك
% % 53.3 % 24.4 

% 
6.7 % 13.3 % 2.2 % 

عدم االحاطة بتطبيقات أجيزة التعميم الجوال  4
 المناسبة لمعممية التعميمية

 76.4 3.82 1 3 11 18 12 ك
% % 26.7 % 40 % 40.4 

% 
6.7 % 2.2 % 

كثرة وتنوع أجيزة التعميم الجوال وعدم توافقيا في  10
 بعض التطبيقات

 % 76 3.8 1 6 11 10 17 ك
% 37.8 % 22.2 

% 
24.4 
% 

13.3 % 2.2 % 

 75.6 3.78 0 9 6 16 14 ك ضعف شبكة اإلنترنت 1
% % 31.1 % 35.6 

% 
13.3 
% 

20 % 0 

 74.2 3.71 2 5 11 13 14 ك نقص الدعم التقني 6
% % 31.1 % 28.9 

% 
24.4 
% 

11.1 % 4.4 % 

 
5 

 73.8 3.69 3 6 9 11 16 ك كثرة أعبائي اإلدارية داخل الكمية
% % 35.6 % 24.4 

% 
20 % 13.3 % 6.7 % 

صغر مساحة حجم الشاشة في أجيزة التعمم  7
 الجوال

 73.4 3.67 6 4 8 8 19 ك
% % 42.2 % 17.8 17.8 8.9 % 13.3 
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% % % 
عدم توفر الوقت الكافي نتيجة الزدحام الجدول  8

 الدراسي
 72.4 3.62 6 7 4 9 19 ك

% % 42.2 % 20 % 8.9 % 15.6 % 13.3 
% 

 68.4 3.42 4 11 7 8 15 ك ارتفاع أسعار أجيزة التعميم الجوال 11
% % 33.3 % 17.8 

% 
15.6 
% 

24.4 % 8.9 % 

كثرة استخدام أجيزة التعميم الجوال يؤدي إلى  12
 محاذير صحية كارىاق العين، وضعف البصر.

 66.6 3.33 0 7 24 6 8 ك
% % 17.8 % 13.3 

% 
53.3 
% 

15.6 % 0 

 65.4 3.27 1 10 17 10 7 ك عدم توفر شبكة اإلنترنت الالسمكية 2
% % 15.6 % 22.2 

% 
37.8 
% 

22.2 % 2.2 % 

 بنود عمى لمموافقة نسب أعمى أن( 9) جدول من يتضح      
 في تمثمت التدريس ىيئة أعضاء تقابل التي التحديات محور
 عمى الحصول عدم( 9) بند مثل الجوال التعميم اماستخد ميارات
( 3) وبند% 84 بنسبة الجوال التعميم استخدام في تدريبية دورات
 بنسبة الجوال التعميم تقنيات الستخدام التقنية الميارات نقص
 الجوال التعميم أجيزة بتطبيقات اإلحاطة عدم (4) وبند% 82.6

 وتنوع كثرة( 10) وبند% 76.4 بنسبة التعميمية لمعممية المناسبة
 بنسبة التطبيقات بعض في توافقيا وعدم الجوال التعميم أجيزة
 شبكة توفر عدم( 2) البند موافقة البنود نسب أقل وكانت%. 76

 استخدام كثرة( 12) وبند% 65.4 بنسبة الالسمكية اإلنترنت
 % 66.6 بنسبة صحية محاذير إلى يؤدي الجوال التعميم أجيزة

 11 جدول
 التعميم استخدام تواجه التي التحديات الثاني لممحور عبارة كل عمى الدراسة عينة أفراد إلجابات الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 الطمبة نظر وجهة من الجوال
رقم 

 العبارة 
التكرارات  العبارة

 والنسب
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
نسبة 
موافق  الموافقة

 بشدة
موافق إلى  موافق

 حد ما
غيرموافق  غير موافق

 بشدة
 % 81 4.05 1 6 17 30 37 ك ضعف شبكة اإلنترنت 1

% 40.7 
% 

33 % 18.7 % 6.6 % 1.1 % 

كثرة استخدام األجيزة الجوالة يؤدي إلى  12
العين، وضعف  كإرىاقمحاذير صحية 

 البصر..

 % 77 3.85 2 5 28 26 30 ك
% 33 % 28.6 % 30.8 % 5.5 % 2.2 % 

كثرة األعباء والمتطمبات الخاصة  8
 بالمقررات الدراسية

 % 76 3.82 3 7 26 22 33 ك
% 36.3 

% 
24.2 % 28.6 % 7.7 % 3.3 % 

 % 67 3.63 6 9 22 30 24 ك عدم توفر شبكة اإلنترنت الالسمكية 2
% 26.4 

% 
33 % 24.2 % 9.9 % 6.6 % 

عدم توفر الوقت الكافي نتيجة الزدحام  5
 الجدول الدراسي

 % 68 3.4 4 15 33 19 20 ك
% 22 % 20.9 % 36.3 % 16.5 % 4.4 % 

 % 68 3.4 3 15 32 25 16 كصغر مساحة حجم الشاشة في أجيزة  7
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 17.2 % التعميم الجوال
% 

27.5 % 35.2 % 16.5 % 3.3 % 

تنوع األجيزة الجوالة وعدم توافقيا في  10
 بعض التطبيقات

 % 67 3.34 4 18 30 21 18 ك
% 19.8 

% 
23.1 % 33 % 19.8 % 4.4 % 

 % 65 3.24 7 13 34 25 12 ك نقص الدعم التقني 6
% 13.2 

% 
27.5 % 37.4 % 14.3 % 7.7 % 

 % 62 3.11 7 19 37 13 15 ك ارتفاع أسعار األجيزة الجوالة 11
% 16.5 

% 
14.3 % 40.7 % 20.9 % 7.7 % 

عمى دورات في استخدام  عدم حصولي 9
 التعميم الجوال

 % 62 3.09 10 24 23 16 18 ك
% 19.8 

% 
17.6 % 25.3 % 26.4 % 11 % 

قمة المعرفة بالتطبيقات المناسبة لمعممية  4
 التعميمية

 % 60 2.99 10 23 26 22 10 ك
% 11 % 24.2 % 28.6 % 25.3 % 11 % 

تقنيات نقص مياراتي الالزمة الستخدام  3
 التعميم الجوال

 % 47 2.37 29 24 20 11 7 ك
% 7.7 % 12.1 % 22 % 26.4 % 31.9 % 

( أن أعمى نسب لمتحديات التي 10يتضح من الجدول )      
تواجو الطمبة في استخدام التعميم الجوال تتمثل في التحديات 

ضعف شبكة اإلنترنت  (1البند ) ية والفنية والصحية فكانر ااإلد
كثرة استخدام األجيزة الجوالة يؤدي  (12% ثم البند )81بنسبة 

% 77إلى محاذير صحية كإرىاق العين وضعف البصر بنسبة 
( كثرة األعباء والمتطمبات الخاصة بالمقررات الدراسية 8ثم بند )
( نقص مياراتي 3%. وكانت أقل نسب موافقة لمبند )76بنسبة 
 % ثم البند47زمة الستخدام تقنيات التعميم الجوال بنسبة الال
( قمة المعرفة بالتطبيقات المناسبة لمعممية التعميمية بنسبة 4)

( عدم حصولي عمى دورات في استخدام 9% ثم البند )60
% وىذا يدل عمى تمكن الطمبة من 62التعميم الجوال بنسبة 

 .لعممية التعميميةميارات استخدام وتطبيق التعميم الجوال في ا
 التوصيات. 5

ومن العرض السابق لمنتائج نجد أن ىناك فجوة في      
استخدام التعميم الجوال بين أعضاء ىيئة التدريس والطمبة. وقد 
تمثل ذلك في استخدام الطمبة لمتعميم الجوال في الميام واألعمال 
الجماعية المرتبطة بالمقررات الدراسية مثل استخدام تطبيق 

نظام إدارة التعمم البالك بورد وفي  الدروب بوكس، واستخدام

استخدام خدمات البريد االلكتروني والرسائل القصيرة وتفعيل 
تطبيقات الواتس أب في العممية التعميمية، واستخدام األجيزة 
الجوالة لمتعمم خارج حجرة الدراسة. بينما تبّين أن نسبة كبير من 

ن استخدام التعميم الجوال أعضاء ىيئة التدريس تعزف ع
ية مثل استقبال ر ااالدواقتصار استخدامو فقط في بعد النواحي 
ومن خالل  (SMS) وارسال البريد االلكتروني والرسائل القصيرة
 : ىذه النتائج يمكن تقديم التوصيات التالية

توعية أعضاء ىيئة التدريس بمميزات التعميم الجوال وأىمية  -
مبة لتطبيقات التعميم الجوال من أجل تطوير مواكبة استخدام الط

 .العممية التعميمية
تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى توظيف تطبيقات التعميم  -

الجوال في الميام واألعمال الجماعية المرتبطة بالمقررات 
 .الدراسية مثل المدونات والويكي وخدمات جوجل

عمى تزويد استخدام تطبيقات التعميم الجوال التي تساعد  -
 .الطمبة بالتغذية الراجعة الفورية

دعم شبكة االنترنت الالسمكية في البيئة الجامعية بسرعات  -
 .عالية لخدمة الواي فاي

 توفير الدعم التقني ألعضاء ىيئة التدريس والطمبة لدعم  -
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ABSTRACT_ This study aims to investigate the usability of mobile learning among faculty and 

graduate students in the College of Education at King Saud University. Descriptive methodology 

is used to identify utilized mobile learning applications and challenges of employing mobile 

learning from the faculty and graduate students' opinion. Two surveys were developed to collect 

data: 1) survey to collect faculty perceptions and 2) survey to collect graduate students' 

perceptions. Results show a gap in mobile learning usability between the graduate students and 

faculty; percentage of usability of mobile learning was 97% among the students and 69% among 

the faculty. The study provides a number of recommendations: educating faculty members about 

mobile learning advantages; training faculty members on employing mobile learning applications 

for team works; offering high quality wireless internet in the university; and providing technical 

support for faculty and students on mobile learning applications. 

KEYS WORD: mobile learning, mobile learning applications, challenges. 

  

 


