
 
 
 
 
 
 

 لمــملــــكة الـــــعـــربـــٌة الــسعودٌةا
 وزارة التعلٌم العالً       

 جامعة أم الـــقرى       
 كلٌة التربٌة         

 قسم المناهج و طرق التدرٌس

 

 
 معوقات استخدام التعلٌم اإللكترونً فً البرامج 

 اإلثرائٌة للطلبة الموهوبٌن من وجهة نظر المعلمٌن 
الجنسٌن فً منطقة مكة المكرمة و المشرفٌن من

 إعداد 
 هائف بن محمد بن هائف السبٌعً

 
 

 إشراف
 د. ابراهٌم بن أحمد بن محمد عالم

 

 

 بحث مكمل لنٌل درجة الماجستٌر فً المناهج الوسائل التعلٌمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 كليت التربيت 

 مكت المكرمت –جامعت ام القري 

 م 4153- هـ 5341

 



 
 
 
 
 
 

اإللكترونً فً البرامج معوقات استخدام التعلٌم 
 اإلثرائٌة للطلبة الموهوبٌن من وجهة نظر المعلمٌن
 والمشرفٌن من الجنسٌن فً منطقة مكة المكرمة

 إعـداد

 هائف بن محمد بن هائف السبيعي  الباحث :

 
 
 

تمت الموافقة على قبول هذا المشروع البحثي استكماالً لمتطلبات درجة 
 ةالماجستير في اإلدارة التربوي

 
 
 

 لجنة المناقشة والحكم على المشروع البحثي
 

المرتبة  االسم 
 العلمية

 التوقيع التخصص

  مشرف
 

 
  

  عضو
 

 
  

  عضو
 

 
  

 

 م1034 - هـ3415

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

معوقات استخدام التعلٌم اإللكترونً فً البرامج 
 المعلمٌن اإلثرائٌة للطلبة الموهوبٌن من وجهة نظر

 والمشرفٌن من الجنسٌن فً منطقة مكة المكرمة  
 

 هائف بن محمد بن هائف السبٌعً

 [المناهج والوسائل التعلٌمٌة ]بحث مكمل لنٌل درجة الماجستٌر فً 
 
 
 
 
 

 إشراف
 

 ابراهٌم بن أحمد بن محمد عالم د. 
 

 

 

 

 

 

 التربٌة كلٌة 
 مكة المكرمة  –ام القري جامعة 

 م6458 -هـ 5879
 



 
 
 
 
 
 

  أ
 

 اإلهداء

 ٌّ  أهدٌ هذت تلعهل تلهتوتضع إلً وتلد

 أطثل هللا فٍ عهرههث

 كهث أهدَه إلً أخٍ سعد حفظه هللا

 و إلً زوجتٍ و رفَقة دربٍ

 و إلً أبنثبٍ هحهد و سثرة

 و إلً كل هى سثعدنٍ فٍ إنجثز هذت تلبحث

 

 

 

 الباحث  

 

 



 
 
 
 
 
 

  ج
 

 شكر وتقدٌر

لطانه ، و الصالة و السالم على نبٌنا محمد و على آله و الحمد هلل حمداً ٌلٌق بجالله و عظٌم س

 صحبه أجمعٌن  و بعد :

 أتوجه بخالص الشكر و العرفان بعد هللا لكل من مـــــد لً ٌـــــــد العون فً إخراج هذا العمل .

مدٌر جامعة أم  كما أتوجه بخالص الشكر و التقدٌر لجامعتً جامعة أم الـــــــقرى ممثلة بمعالً 

/  8/  8القرى  الدكتور / بكري بن معتوق بن بكري عساس لموافقته على مناقشة الرسالة بتارٌخ 

هــ . والشكر موصول لعمٌد كلٌة التربٌة  سعادة  الدكتور /علً بن مصلح بن صالح 5879

المطرفً  والشكر لوكٌل كلٌة التربٌة للدراسات العلٌا سعادة الدكتور / دخٌل هللا  محمد عٌضة 

دهمانً الثبٌتً .والشكر موصول رئٌس قسم المناهج و طرق التدرٌس الدكتور / مرضً غرم هللا ال

الزهرانً. والشكر والتقدٌر لسعادة الدكتور الفاضل/ إبراهٌم بن أحمد بن محمد عالم ،  المشرف 

دت على الرسالة الذي كان الداعم الحقٌقً لهذه الرسالة من خالل توجٌهاته ونصائحه والتً استف

منها كثٌرا فً إخراج هذه الرسالة فله منً جزٌل الشكر والعرفان التقدٌر.والشكر و التقدٌر للجنة 

المناقشة سعادة  أ.د / إحسان بن محمدبن عثمان كنسارة   و  سعادة  د. أحمد حلمً محمد أبو 

ا السدٌدة المجد . على تفضلهما بالموافقة على المناقشة ، و الشك أن توجٌهاتهما و مقترحاتهم

سٌكون لها بالغ األثر فً تطوٌر و تحسٌن هذه الرسالة.والشكر لمن ساعدنً فً مناقشة خطة 

البحث سعادة االستاذ الدكتور / احسان بن محمد كنساره ،وسعادة  الدكتور عاٌد محمد خاتم المالكً 

هد علً ختٌم و أتوجه بالشكر لسعادة الدكتور / ف .والشكر لمن ساعدنً فً تحكٌم اداة البحث.

والشكر لجمٌع العمٌري  على دعمه و توجٌهه و أســـــال هللا أن ٌوفقه و ٌجزاه عنً خٌر الجزاء.

أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة التربٌة جامعة أم القرى ، و اخص بالذكر سعادة الدكتور  فهد العمٌري 

رة الموهوبٌن بمكة و جده و الهذلً.والشكر إلدارات التعلٌم بمنطقة مكه المكرمة و أخص بالذكر إدا

 بنات ( . –الطائف ) بنٌن 



 
 
 
 
 
 

  ت
 

 مستخلص البحث 
 

معوقات استخدام التعلٌم اإللكترونً فً البرامج اإلثرائٌة للطلبة 
 الموهوبٌن من وجهة نظر المعلمٌن

 والمشرفٌن من الجنسٌن فً منطقة مكة المكرمة
 

 هائف بن محمد بن هائف السبٌعً

: هعوقثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تإلثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى  عنوان الدراسة

 هى وجهة نظر تلهعلهَى و تلهشرفَى هى تلجنسَى فٍ هنطقة هكة تلهكرهة.

 

: تلتعرؾ علً هعوقثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تإلثرتبَة  هدفت الدراسة إلى

هعلهَى و تلهشرفَى هى تلجنسَى فٍ هنطقة هكة تلهكرهة ، للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تل

هعلهثت تلهوهوبثت و تلهشرفَى و جهَع  تلهعلهَى تلهوهوبَى وتلتكوى هجتهع تلدرتسة هى 

تلهشرفثت تلتربوََى  للهوهوبَى بهنطقة )هكة وجدة و تلطثبؾ (. حَث تكونت عَنة تلدرتسة 

شرؾ تربوٌ وهشرفة تم تختَثرهم بثلطرَقة ( ه6ٙ( هعلم وهعلهة ، و)6ٙ( فردتً، )ٖٗٔهى )

 تلعنقودَة تلطبقَة تلعشوتبَة. 

 

: قثم تلبثحث بتصهَم تستبثنة هعوقثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج  أداة الدراسة

تإلثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهعلهَى ثم قثم بإجرتءتت تلصدق وتلثبثت لهث ، و 

 لهنهج تلوصفٍ تلهسحٍ.تستخدم تلبثحث ت

 

:أظهرت نتثبج تلدرتسة أى تلهتوسطثت تلحسثبَة جثءت هتبثَنة بَى هرتفع  نتائج الدراسة

وهتوسط للفقرتت ضهى هجثل هعوقثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تإلثرتبَة للطلبة 



 
 
 
 
 
 

  ث
 

بَى هتوسط تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى ، و جثءت تلهتوسطثت هتبثَنة 

وهرتفع ضهى هجثل هتطلبثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تإلثرتبَة للطلبة 

تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى ، وأظهرت نتثبج تلدرتسة عدم وجود أٌ فروق 

ذتت دالالت إحصثبَة لهتؽَر تلجنس فٍ هجثل هتطلبثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج 

تإلثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى بَنهث كثى لصثلح تلذكور فٍ 

هجثل هعوقثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تالثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى. وفَهث َتعلق 

ة بهتؽَر تلهإهل تلعلهٍ فٍ هجثل هعوقثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تالثرتبَ

للطلبة تلهوهوبَى كثى لصثلح فبة دبلوم وفٍ هجثل هتطلبثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ 

تلبرتهج تإلثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى لصثلح دكتورتة 

وأظهرت نتثبج تلدرتسة فَهث َتعلق بهتؽَر سنوتت تلخبرة فٍ تلتدرَس تو تالشرتؾ لم تكى ذتت 

تزوَد تلهإسسثت تلتعلَهَة ببنَة :  توصٌات الدراسة (٘ٓ.ٓتحصثبَة عند هستوي تلداللة) داللة

أسثسَة تسثعدهث علً تالستفثدة هى تكنولوجَث تلهعلوهثت وتالتصثالت وتوظَفهث فٍ هوتقؾ 

تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ لبرتهج تالثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى هى قبل تلهعلهَى وتلهشرفَى تلعثهلَى 

 تلهوهوبَى.هع 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

  ج
 

            The study aimed is identify the Impediments of using e-

learning in enrichment programs for gifted students from the point of 

view of teachers and supervisors in Mecca,  in order to achieve this aim, 

the dimensions of the study instrument were defined and their items 

were formulated to be consistent of (2) domains measured by (30) items. 

The study instrument was conducted purposefully (stratified clusters) on 

sample of (143) persons. The sample study distribution was as the follow 

(76) teachers (Female and male), (67) supervisors (Female and male) 

worked in schools of Mecca, Jeddah and Al-Ta’if regions. 

 

The results of this study revealed that the Means were variance 

between medium and high in ―Impediments of using e-learning in 

enrichment programs for gifted students from the point of view of 

teachers and supervisors‖ domain the results also indicated the Means 

were between high and medium in ―Requirements of using e-learning in 

enrichment programs for gifted students from the point of view of 

teachers and supervisors‖ domain the results also indicated there was not 

any statistical significant variances for gender in the second domain of 

―Requirements of using e-learning in enrichment programs for gifted 

students from the point of view of teachers and supervisors‖ while was 

in favor of male in the first domain of  ―Impediments of using e-learning 

in enrichment programs for gifted students from the point of view of 

teachers and supervisors‖ 

 

 

Abstract  

 



 
 
 
 
 
 

  ح
 

The educational qualification in ―Impediments of using e-learning 

in enrichment programs for gifted students from the point of view of 

teachers and supervisors‖ domain was in favor of Diploma, but 

―Requirements of using e-learning in enrichment programs for gifted 

students from the point of view of teachers and supervisors‖ domain was 

in favor of PHD degree. The study results showed with regard to the 

experience years variable in teaching and supervising were not 

statistically significant at the level of significance (α=0.05) . 
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 المحتوٌات قائمة

 الصفحة الموضوع
 - صفحة العنوان

 - قرار لجنة المناقشة

 - البسملة

 أ اإلهداء

 ب شكر وتقدٌر

 ت الملخص باللغة العربٌة

 ج الملخص باللغة اإلنجلٌزٌة

 خ فهرس المحتوٌات

 ر فهرس الجداول

 ز المالحققائمة 

 الفصل األول
 6 مقدمة  -

 9 مشكلة الدراسة -

 : سة أسئلة الدرا -

 : أهداف الدراسة -

 7 أهمٌة الدراسة -

 8 مصطلحات الدراسة -

 9 حدود الدراسة  -

 الفصل الثانً :االطار النظري والدراسات السابقة
 55 مقدمة

 56 طبٌعة التعلٌم اإللكترونً

 57 مفهوم التعلٌم اإللكترونً

 59 أنواع التعلٌم اإللكترونً

 57 أهمٌة التعلٌم اإللكترونً

 58 التعلٌم اإللكترونًأهداف 

 59 خصائص التعلٌم اإللكترونً

 64 فوائد استخدام التعلٌم اإللكترونً

 65 متطلبات التعلٌم اإللكترونً

 66 ممٌزات التعلٌم اإللكترونً

 67 معٌقات تطبٌق التعلٌم اإللكترونً

 68 تقنٌات التعلٌم اإللكترونً



 
 
 
 
 
 

  د
 

 المبحث الثانً :البرامج االثرائٌة 
 68 البرامج اإلثرائٌة مفهوم

 68 أهمٌة البرامج اإلثرائٌة

 69 أهداف استخدام البرامج اإلثرائٌة فً التدرٌس

 74 تصنٌفات البرامج التعلٌمٌة

 76 المعاٌٌر الالزمة توفرها فً البرامج التعلٌمٌة االثرائٌة

 78 معوقات استخدام التعلٌم اإللكترونً فً البرامج اإلثرائٌة

 :الموهبة والموهبٌن الثالمبحث الث
 85 مفهوم الموهبة

 87 الطالب الموهوبٌن

 89 خصائص الطلبة الموهوبٌن

 88 أسالٌب الكشف و التعرف على الموهوبٌن

 94 عناصر البٌئة المدرسٌة و الموهوبٌن

 98 برامج رعاٌة الموهوبٌن و معوقاتها

 ًالمحور األول : الدراسات المتعلقة بالتعلٌم اإللكترون

 99 الدراسات العربٌة

 9: الدراسات األجنبٌة

التعلٌق على المحور األول : الدراسات المتعلقة بالتعلٌم 
 اإللكترونً

76 

 المحور الثانً : الدراسات المتعلقة بالبرامج اإلثرائٌة

 :7 الدراسات العربٌة

 84 الدراسات األجنبٌة

ة التعلٌق على المحور الثانً : الدراسات المتعلق
 بالبرامج اإلثرائٌة

85 

 المحور الثالث : الدراسات المتعلقة بالموهوبٌن

 89 الدراسات العربٌة

 89 الدراسات األجنبٌة

التعلٌق على المحور الثالث : الدراسات المتعلقة 
 بالموهوبٌن

98 

 97 مجاالت اإلستفادة من الدراسات السابقة

 الفصل الثالث : اإلجراءات
 99 منهج الدراسة -

 99 مجتمع الدراسة  -

 99 عٌنة الدراسة -



 
 
 
 
 
 

  ذ
 

 546 أداة الدراسة -

 548 متغٌرات الدراسة  -

 549 المعالجة اإلحصائٌة  -

 الفصل الرابع : نتائج الدراسة
 547 النتائج المتعلقة بالسؤال األول -

 554 النتائج المتعلقة السؤال الثانً -

 556 النتائج المتعلقة السؤال الثالث -

  

 : مناقشة النتائج الفصل الخامس

 559 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول -

 564 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثانً -

 565 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث -

 567 التوصٌات -

 المراجع

 :56 العربٌة  المراجع -

 :57 األجنبٌة المراجع -

 588 المالحق -



 
 
 
 
 
 

  ر
 

 قائمة الجداول

 الصفحة المحتوى الرقم

 99 عٌنة الدراسة حسب مجتمع الدراسة  5

 ٓٓٔ عَنة تلدرتسة حسج هتؽَر تلجنس ٕ

 ٓٓٔ عَنة تلدرتسة حسج هتؽَر تلوظَفة ٖ

 ٔٓٔ عَنة تلدرتسة حسج هتؽَر تلهإهل تلعلهٍ ٗ

عَنة تلدرتسة حسج هتؽَر سنوتت تلخبرة فٍ تلتدرَس تو  ٘
 تالشرتؾ

ٔٓٔ 

هتؽَر عدد تلدورتت تلتدرَبَة فٍ هجثل  عَنة تلدرتسة حسج ٙ
 تلحثسج تاللٍ تو تالنترنت

ٕٔٓ 

 ٗٓٔ هعثهالت ثبثت هجثالت تلهقَثس 6

 تلهتوسطثت تلحسثبَة وتالنحرتفثت تلهعَثرَة للهجثل تلذٌ َقَس 8
هعوقثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تإلثرتبَة للطلبة 

 تلهعلهَىتلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى و

ٔٓ6 

9 
 
 

 تلهتوسطثت تلحسثبَة وتالنحرتفثت تلهعَثرَة للهجثل تلذٌ َقَس
هتطلبثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تإلثرتبَة للطلبة 

 تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى

ٔٔٓ 

تلهتوسطثت تلحسثبَة وتالنحرتفثت تلهعَثرَة وتلقَهة تلتثبَة  ٓٔ
 تد عَنة تلدرتسة حسج هتؽَر تلجنسالجثبثت تفر

ٖٔٔ 

نتثبج تحلَل تلتبثَى تالحثدٌ لبَثى تثر هتؽَر تلهإهل لعضو هَبة  ٔٔ
 تلتدرَس فٍ تجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة:

ٔٔٗ 

 ٘ٔٔ تختبثر شثفَه تلبعدٌ ٕٔ

سنوتت تلخبرة فٍ  نتثبج تحلَل تلتبثَى تالحثدٌ لبَثى تثر هتؽَر ٖٔ
 تجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة: فٍ تلتدرَس تو تالشرتؾ

ٔٔ6 
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 المالحققائمة 

  

 الصفحة المحتوى الرقم

 588 أداة الدراسة بصورتها األولٌة   5
 595 أداة الدراسة بصورتها النهائٌة  6

 599 الخطابات الرسمٌة 7

 5:4 قائمة بأسماء لجنة المحكمٌن ألداة الدراسة 8



 
 
 
 
 
 

- ٔ - 
 

 الفصل األول

 

 مقدمــة. -

 راسة.مشكلة الد -
 أسئلة الدراسة. -

 أهداف الدراسة. -

 أهمٌة الدراسة. -

 مصطلحات الدراسة. -

 .حدود الدراسة -

 



 
 
 
 
 
 

- ٕ - 
 

 مقدمة:

ث هحهد تلحهد هلل رج تلعثلهَى وتلصالة وتلسالم علً أشرؾ تألنبَثء وتلهرسلَى نبَن

 وعلً آله وصحبه وسلم وبعد.

قرى تلحثدٌ وتلعشرَى ، ونتَجة الزدَثد تالهتهثم بثلحثسوج وبرهجَثته فٍ بدتَة تل

وفٍ تلعقود تألخَرة هى تلقرى تلهثضٍ نثل تلحثسوج تهتهثهثً كبَرتً بثلعهلَة تلتعلَهَة، 

وظهر ذلك جلَثً هى خالل تالتجثهثت تالَجثبَة تلحدَثة نحو تستخدتم تلحثسوج فٍ تلتعلَم 

 وتلتعلم.

لتؽَرتت تلسرَعة عصر تلتكنولوجَث وتالنفجثر تلهعرفٍ وتلتقنٍ تلعدَد هى ت َشهدو 

تلتٍ تجعل تلحثجة للتكنولوجَث هلحة فٍ هجثالت تلتعلَم تلهختلفة، وتلتٍ عهلت علً فرض 

تلكثَر هى تلهتطلبثت وتلحثجثت هى أجل هوتكبة تلتقدم تلعلهٍ وتلتكنولوجٍ تلحدَث؛ وهذت 

  .هث عهل علً ظهور تلعدَد هى تألسثلَج وتلوسثبل تلحدَثة فٍ طرق تلتعلَم

فقد تم إنتثج برهجَثت ( Koohang, et al,2007 K p46) هثنج كو َشَرو

، حَث تعد هى أكثر تلبرهجَثت شَوعثً  تلتعلَهَة تلهحوسبة ثرتءحثسوبَة كبرتهج تإل

تدفع تلهتعلم إلً تلتعلم هى خالل  تإلثرتبَةوتنتشثرتً وإثثرًة لدتفعَة تلهتعلم، فثلبرتهج 

تجثهثت وقَم وهبثدئ هعَنة، فهع ظهور تلتدرَج وتلهرتى لتكسج ههثرتت وخبرتت وت

ستخدتم تلحثسوج فٍ دتخل تلؽرفة وسَلة تعلَهَة أصبح هنثلك ضرورة إلتلحثسوج ك

، وهذت َإكد هدي تلحثجة إلً إنتثج برهجَثت تثرتبَة هحوسبة ترتعٍ تلفروق  تلصفَة

هلة تهكى هى تلفردَة بَى تلهتعلهَى وذلك لهث َتهتع به تلحثسوج هى قدرتت فنَة هثبلة وهتكث

 .إنتثج برهجَثت تعلَهَة 

لذلك أصبح تلطلبة أكثر نشثطثً وفثعلَة فٍ تالكتشثؾ وحل تلهشكالت نتَجة النتشثر 

تلحوتسَج فٍ هختلؾ تلهدترس، لهث تتضهنه هى عرٍض للهثدة تلتعلَهَة بطرَقة تقود 

 وانجونج  أشثر لإلبدتع وتلتفكَر لدي تلطلبة وفق هنهجَة هنظهة وهرتبة تقوده للتعلم، حَث

(Ang,2006&Wang,)  تلهستندة علً تلتكنولوجَث سثههت فٍ  تإلثرتبَةأى تلبرتهج

بدتع وتلفهم وتلتذكر عند تلطلبة، وَإكد علً أى دهج تالنشطة إلتحسَى ههثرتت تلتفكَر وت

فٍ قثلج تعلَهٍ تلكترونٍ َرفع هى هستوي تلتفكَر وتإلدرتك وتلفهم وتلتذكر  تإلثرتبَة

ق لدي تلطلبة تلهوهوبَى خصوصثً بؤى تلحثسوج َتطلج ههثرتت عقلَة علَث بهث وتلتطبَ

 َحتوَه هى هإثرتت صوتَة وبصرَة.
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تكتسج ( إلً أى تلبرتهج تإلثرتبَة Tnauzu et al,2008,p56)تنزٌ َشَر  حَث

أههَتهث لجثذبَتهث وتشوَقهث نظرتً لتهَزهث وقدرتهث علً تلتخزَى، وتلهحثكثة، وتستخدتم 

رفع كفثءة عهلَة  ههث َسثهم فٍثبط تلهتعددة، وتأللوتى، وعنثصر تلتشوَق تلهختلفة، تلوس

 .تلتعلَم وتلتعلم ورفع هستوي تلتحصَل وتلههثرتت وتلقدرتت تلعقلَة تلعلَث وتلدنَث

( أنه هى أجل دعم تلطلبة تلهوهوبَى تطورت ٖ، صٕٔٔٓو َذكر )أبو خطوة،  

وًرت هتسثرعثً فٍ جهَع تلجوتنج تألكثدَهَة وتلتقنَة، هإسسثت تلتعلَم فٍ تلوقت تلرتهى تط

وبخثصة تقنَثت تلتعلَم تإللكترونٍ، وقد أدي هذت تلتطور إلً ظهور تلحثجة الكتسثج 

تلهعلهَى وتلطلبة ههثرتت وقدرتت وبرتهج جدَدة تهكنهم هى توظَؾ تقنَثت تلتعلَم 

تعلَهَة تلتقلَدَة كثفَة للتعلَم فٍ تإللكترونٍ وتستخدتههث بفثعلَة، حَث لم تعد تألسثلَج تل

عصر تلحثسوج وتإلنترنت، بل أصبح تلتعثهل هع هذه تلهستحدثثت تلتكنولوجَة وتوظَفهث 

فٍ تلتعلَم ضرورة هلحة تفرضهث علَنث تلتطورتت تلهعرفَة وتلتكنولوجَة تلهعثصرة، 

 وعثهال ربًَسث هى عوتهل تحقَق تلجودة فٍ تلهإسسثت تلتعلَهَة.

َتَح  فهو( ٓٔ،صٖٕٔٓتعلَم هرى كهث َذكر عبد تلعزَز) تإللكترونٍتلتعلَم وبهث أى 

تلفرصة للهتعلم أى َتعلم فٍ تلهكثى وتلزهثى تلذٌ َنثسبه وَتالءم هع قدرتته وإهكثنَثته. 

ولعل هث َهتثز به تلهوهوج فٍ بعض تلسهثت وتلخصثبص تلعقلَة تلهثثبرة وتلتعلم تلذتتٍ 

َتَح للطلبة  تإللكترونٍ(. فإى تلتعلَم  ٗٔ، صٕٗٓٓى )وتلدتفعَة كهث ذكرهث جروت

تلهوهوبَى تلتعلم حسج قدرتتهم وإهكثنثتهم تلؽَر عثدَة، نظرتً لهث تسببه تلهنثهج تلعثدَة هى 

هلل وضجر كثى البد هى تالهتهثم بهم وتوفَر هتطلبثتهم وإثرتبهم بهنثهج وأنشطة تتحدي 

َوفر بَبة تعلم فردَة كهث  تإللكترونٍتعلَم قدرتتهم وتشبع رؼبثتهم وحثجثتهم فإى تل

( فٍ شرحه لنهوذج تخطَط برهجة تلتعلَم تلفردٌ تلذٌ 8، صَٕٔٔٓذكر)أبو جثدو، 

َعتبر أى تألنهثط تلهستخدهة فٍ تعلم تلطالج وتهتهثهثتهم قد تإثر  تلذٌ ,وضعه ترَفنجر 

النظهة علً توفَر نهط بشكل كبَر فٍ تلطرَقة تلتٍ َتلقوى فَهث تلتعلَم حَث تعهل تلك ت

تلذٌ َعهل علً تحدَد أسلوج هختلؾ هى  تإلنترنتتعلم بثستخدتم ثلهعَى هى أنهثط تلتعلم ك

  أسثلَج تلتعلم للطلبة وكَفَة إثرتبهث بهوتضَع خثرج تلهنهج تلهقرر للطلبة.

فٍ تلبرتهج  تإللكترونٍ( إلً أى تستخدتم تلتعلَم Hui,2007: 224) هَو حَث تشثر

للطلبة تلهوهوبَى َتضهى عرضثً للهثدة تلتعلَهَة لتطوَر تفكَر تلهتعلم، وتحلَل  َةتإلثرتب

وتقوَم تلهعلوهثت وفهههث، عبر إتبثعه هنهجَة ذتت خطوتت هنظهة وهرتبة تقوده لخثتهة 
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صحَحة وهنطقَة، حَث أشثرت نتثبج تلبحوث تلتعلَهَة تلهستندة علً تلتكنولوجَث أى 

للطلبة تلهوهوبَى قد سثههت فٍ تحسَى  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  ونٍتإللكترتستخدتم تلتعلَم 

ههثرتت تلتفكَر لدي تلهتعلهَى ههث َنعكس إَجثبثً علً فهههم وإدرتكهم ههث َجعل 

تالستدالالت أكثر هنطقَة وبههثرة عثلَة هى خالل تلهزج بَى تلخبرتت تلبصرَة وتلسهعَة 

ههث أكثر هى هنظوهة رهوز، بثإلضثفة إلً هث بشكل إثرتبٍ تفثعلٍ، فهو َهكِّى هى تستخدت

 َحتوَه تلحثسوج هى هإثرتت صوتَة نحتثجهث فٍ إعدتد تلبرتهج تلتربوَة تلهحوسبة.

ظهور تلتعلم  ( وهو6ٕ، ص9ٕٓٓ)تلهرش، و آخروى، هث تشثر له  وهى هذه تلطرق

تت ( فٍ تلتعلَم وتلذٌ َعتهد بشكل خثص علً تستخدتم أدوE_learningتإللكترونٍ )

تالتصثل تلحدَثة كثلحثسوج وشبكثته ووسثبطه تلهتعددة كثلصوت وتلصورة وتلرسوهثت 

وتلهكتبثت تإللكترونَة، وتلتٍ تسعً دتبهثً إلً تَصثل تلهعلوهة للطلبة بؤسرع وقت ههكى 

 تلتكثلَؾ. وبؤقل 

 

تلنظرة تلحثلَة فٍ ضوء ( أى Watson ,2006,p 204) وتتسوى وكهث أورد 

تحث تلهإسسثت تلتعلَهَة علً تلعهل علً تلتفثعل هع تلبَبة تالقتصثدَة عصر تلهعلوهثت 

 تلحثسوجوتالجتهثعَة تلهحَطة بهث، وهذت َتطلج تتصثالت فعثله هى خالل شبكثت 

لالستفثدة هى تلخدهثت تلتعلَهَة تلهقدهة هى تلهإسسثت تلتعلَهَة تلهختلفة وتالستفثدة هى نقل 

علَم تلدترسَى تلههثرتت تلعهلَة تلجدَدة. وهع تطور تلهعرفة وتلتكنولوجَث هى خالل ت

فٍ تلتعلَم بدأت تلوح فٍ تألفق هالهح طرَقة جدَدة فٍ تلتعلَم هو  تإلنترنتتطبَقثت 

بؤنه أسثس تلتعلم فٍ تلهستقبل حَث  تإللكترونٍ؛ حَث َوصؾ تلتعلم تإللكترونٍتلتعلَم 

هو َشهل أنوتعثً هى طرق تلتدرَج وتلتعلم هفهوهثً وتسع تلداللة، ف تإللكترونٍَعتبر تلتعلَم 

تلهرتبط بثلتقنَثت تلحدَثة، تلتٍ تعتهد علً تستخدتم تلحوتسَج وتألقرتص تلهدهجة وشبكثت 

حسج طرَقة عرضه للهحتوي تلتعلَهٍ: كثلتعلَم تلحٍ  تإللكترونٍتلربط، وقد صنؾ تلتعلم 

 ثل هختلفة.تلذٌ َهتم بثلتفثعل تلهتبثدل هث بَى تلطلبة وتلهعلم بؤشك
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 :مشكلة الدراسة

أى تسهل للطلبة تلهوهوبَى هى  وهستحدثثتهث فٍ تلتعلَم لتكنولوجَثت إلستخدتم َهكى  

وتلهوتقع تلعلهَة، وتوصٍ درتسة  تإللكترونَةتطوَر ههثرتتهم هى خالل قوتعد تلبَثنثت 

تم تلبرهجَثت م( بتقدَم برتهج إثرتبَة للهوهوبَى فٍ تلرَثضَثت بإستخدٕٔٔٓ،تلؽثهدٌ )

لهث لهث هى تؤثَر فّعثل فٍ تنهَة تلتحصَل و تالتجثهثت نحو  تإللكترونَة تإلثرتبَةتلرَثضَة 

  تلرَثضَثت، و هذت الَتحقق إال بقثعثت هجّهزة بؤحدث تلتقنَثت تلتعلَهَة. 

( علً أههَة تلهنثخ تلصفٍ تلهثَر للتفكَر ٖٙٓص م ،ٕٗٓٓكهث َإكد جروتى ) 

حتوي هعَى دوى أى َرتفقه أو َترتج علَه نهو للتفكَر فثلسهثت و فقد َحدث تعلم له

تلخصثبص تلعثلَة تلتٍ َهتلكهث تلطالج تلهوهوبَى تستدعٍ وجود هنثخ صفٍ ذو جودة 

عثلَة َتوفر فَه خدهثت تقنَة ذتت طثبع هشوق وهثَر الهتهثههم لذلك فثلهقر تلهخصص 

ثت تنترنت و سبورة تلكترونَه و صثر وهرتجع و خدهه فَهلرعثَة تلهوهوبَى َتوفر 

 ؼَرهث هى تلتقنَثت تلالزهة فَعتبر هركز هصثدر لهم .

أههَة تقنَثت تلتعلَم و فوتبدهث أنهث تسثعد علً  أى( 9ٔم،صٕٓٔٓوَذكر هثنٍ )  

تختصثر تلوقت و تلجهد للهعلم و تلتنوع فٍ طرتبق تلتدرَس و تجدد وتنوع تسلوج و 

نسبة للطالج فال َعود تالهر ههال لهم وذلك هى خالل طرَقة تلهعلم فٍ تلتدرَس بثل

تلعروض تلضوبَة و تلتجثرج تلعهلَة ، و هذت َتنثسج هع سهثت تلهوهوبَى فهى تهم 

وهى خالل  هشكالت تلهوهوبَى شعورهم بثلهلل نتَجة عدم تلبَة تلهنهج تلعثدٌ لحثجثتهم .

هَى و تدرَبهم فٍ هجثل م( تلتٍ توصٍ بضرورة إعدتد تلهعل6ٕٓٓدرتسة ) تلشهرٌ ، 

و  تإللكترونٍو ضرورة تبنٍ جهثت تالختصثص لهشروع تلتعلَم  تإللكترونٍتلتعلَم 

 تطبَقه فٍ تلهدترس.

أسلوج تلدرتسة فٍ تلهدترس فٍ هنطقة هكة تلهكرهة تلخثصة  وَري تلبثحث أى 

للهقرر، وتلوسَط تلتعلَهٍ تلهسثند  بتدرَس تلهوهوبَى َعتهد علً كتثج تلهقرر تلدرتسٍ

وتللقثءتت تلصفَة،  هى خالل درتسته دبلوم تربَة خثصة هسثر هوهبة وتفوق عقلٍ و عهله 

هشرؾ هوهوبَى وعهله فٍ هجثل تلتربَة هثَقثرج حثلَثً هوهوبَى و عهله للطالج تل هعلم

أنه هتطلج هى رؼم  تإللكترونٍحَث ال َتم تلتطرق إلً تستخدتم تلتعلَم  سنه ، ٖٔ

تلهستخدهة علً شثكلة هث قد  تإلثرتبَةتلطلبة تلهوهوبَى وال سَهث تلبرتهج  هتطلبثت  تدرَس

وضوع هصدر قلق للبثحث ألى هَجرٌ فٍ تلهدترس تلعربَة  تألخري . لذلك شكل هذت تل
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ى خصثبص تلطثلج أهتطلبثته ؼَر هث أَلؾ وتعتثد فٍ جهَع تلهقررتت تألخري نثهَك عى  

ؾ هذه ثتستكشَحول بذتته دوى فٍ تلهدرسة وهذت تلهوهوج تختلؾ عى تلطالج تالخرَى 

ك ، رآي تلبثحث أى هى لذل ثقته بنفسه فٍ هذت تلهجثل ؼَر هتهثسكة . تظلتلقدرتت ، وهث 

ع إلً تطوَر  وتطبَق ثرسهذة تلهشكلة هى هنظور تلهعلهَى حتً َل تلضرورٌ أى َنظر

 تلهرجوة .علً نحو أفضل ، و بثلتثلٍ تحقَق أهدتفه  تإللكترونٍتلتعلَم 

فٍ تلبرتهج  تإللكترونٍهعوقثت تستخدتم تلتعلَم هعرفة  لهحثولةوتؤتٍ هذه تلدرتسة 

للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهعلهَى و تلهعلهثت و تلهشرفَى وتلهشرفثت  تإلثرتبَة

 حسج علم تلبثحث ، تإللكترونٍنظرتً لقلة تلدرتسثت تلتٍ تنثولت فبة تلهوهوبَى و تلتعلَم 

 .ة تلهسثههة فٍ إَجثد تلحلول تلههكنةهحثول

 

 اسئلة الدراسة :

 تحثول تلدرتسة تلحثلَة تإلجثبة علً تألسبلة تلتثلَة:

هث هعوقثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تإلثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة  -ٔ

 ؟فٍ هنطقة هكة تلهكرهة  نظر تلهعلهَى و تلهشرفَى هى تلجنسَى

للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍقع تستخدتم تلتعلَم هث وت -ٕ

 تلهعلهَى و تلهشرفَى  هى تلجنسَى فٍ هنطقة هكة تلهكرهة ؟ نظر 

للطلبة تلهوهوبَى هى  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍهث هتطلبثت تستخدتم تلتعلَم  - ٖ

 ؟ سَى فٍ هنطقة هكة تلهكرهة و تلهشرفَى  هى تلجن تلهعلهَىوجهة نظر 

تعزي تلً كل هى هتؽَر   ( ٘ٓ.ٓ)عند هستوي هل هنثك فروق ذتت داللة تحصثبَة  -ٗ

تلخبرة وتلعهر وتلهإهل تلعلهٍ و تلجنس لهعوقثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج 

 ؟ تإلثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى و تلهعلهَى

 

 راسة :أهداف الد

 :إلً  تهدؾ هذه تلدرتسة

للطلبة  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍتلتعرؾ علً هعوقثت تستخدتم تلتعلَم  .ٔ

 تلهعلهَى و تلهشرفَى  هى تلجنسَى فٍ هنطقة هكة تلهكرهة تلهوهوبَى هى وجهة نظر 
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بَى للطلبة تلهوهو تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍتلتعرؾ علً وتقع تستخدتم تلتعلَم  .ٕ

 تلهعلهَى و تلهشرفَى  هى تلجنسَى فٍ هنطقة هكة تلهكرهة ؟ هى وجهة نظر 

للطلبة  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍتلتعرؾ علً هتطلبثت تستخدتم تلتعلَم  .ٖ

نظر تلهعلهَى و تلهشرفَى  هى تلجنسَى فٍ هنطقة هكة تلهكرهة تلهوهوبَى هى وجهة 

 ؟ 

فٍ  تإللكترونٍعند هعوقثت تستخدتم تلتعلَم   ٘ٓ.ٓقَثس تلفروق ذتت داللة تحصثبَة  .ٗ

تعزي تلً ، للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى  تإلثرتبَةتلبرتهج 

 .و تلجنس كل هى هتؽَر تلخبرة وتلعهر وتلهإهل تلعلهٍ 

 

 أهمٌة الدراسة :

 َلٍ :  ههثتتضح أههَة تلدرتسة 

 ٍ تهتم بثلبرتهج تإلثرتبَة و تلطلبة تلهوهوبَى .توفر تلهزَد هى تلدرتسثت و تلبحوث تلت .ٔ

للطلبة  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍهعوقثت تستخدتم تلتعلَم  حولتلضوء تسلَط  .ٕ

وهو هثتإكد علَه تلنظم تلتربوَة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى 

 تلحدَثة .

بشكل عثم  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  نٍتإللكتروقلة تلدرتسثت تلتٍ تنثولت تستخدتم تلتعلَم  .ٖ

 للطلبة تلهوهوبَى بشكل خثص. تإللكترونٍو تلتعلَم 

فٍ تلبرتهج  تإللكترونٍتسهم هذه تلدرتسة فٍ تلتعرؾ علً أههَة تستخدتم تلتعلَم  .ٗ

 للطلبة تلهوهوبَى تإلثرتبَة

و تسهم نتثبج هذه تلدرتسة فٍ تلتعرؾ علً أهم تلهعوقثت تلتٍ تحول بَى تلهعلهَى  .٘

 ثرتءهنهجثً َقوم بعهلَة تإل تإللكترونٍتلهشرفَى تلتربوََى هى تلجنسَى فٍ تتخثذ تلتعلَم 

 و تلتعلَم للهوهوبَى .

تعطٍ صورة للقَثدتت تلتربوَة و هتخذٌ تلقرتر لهعرفة تلوتقع تلحثلٍ و هعثلجة  .ٙ

 تحول دوى تطبَق تلبرتهج تلإلثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى .تلهعوقثت تلتٍ 
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 حات الدراسة :مصطل

( إى تلتعلَم تإللكترونٍ َعتبر تِى ٙ، صٕٔٔٓ: وَشَر عبد تلجبثر) التعلٌم اإللكترونً

شكالً هى أشكثل تلتعلَم عى بعد، وهث هو إال أحد تلتقنَثت تلحدَثة للتعلَم عى بعد تهدؾ 

 بثلتقنَةَة وتإلنطالق إلً بَبة تفثعلَة ؼن تلهكثىلتوسَع هفهوم تلتعلَم وتلتعلم لتتجثوز حدود 

. وبذلك َهكى تلقول أى تلتعلَم تإللكترونٍ هث هو إال تقنَة حدَثة لتطبَق تلتعلَم عى تلحدَثة 

 بعد.

بؤنه تستخدتم آلَثت تالتصثل  "(: ٕٗ٘، صٕٔٔٓحسثهو، سهً علٍ) هوتعرف

تلحدَثة فٍ تلتعلَم هى تلحثسوج وبرتهجه وشبكثته ووسثبطه تلهتعددة هى صوت وصورة 

لَثت بحث وهكتبثت تلكترونَة وأقرتص هدهجة وبرهجَثت تعلَهَة، وكذلك ورسوهثت وآ

هى تستخدتم تلهتصفح وتلبرَد وتإللكترونٍ وتلهوقع تإللكترونٍ، وسثحثت  تإلنترنتبوتبثت 

وَتبنً تلبثحث هذت  ."تلحوتر وتلنقثش، سوتء أكثى ذلك عى بعد أم فٍ تلفصل تلدرتسٍ

 تلتعرَؾ.

( " هصطلح َؽطٍ هجهوعة وتسعة هى 8ٖٕ، صٕٓٔٓوعرفه تلشنثق وبنٍ دوهٍ)

تلتطبَقثت وتلعهلَثت هثل تلتعلم تلهستند إلً تلشبكة، تلتعلم تلهستند إلً تلحثسوج، تلصفوؾ 

أو  تإلنترنتتالفترتضَة، تلتعثوى تلرقهٍ. وهو َشتهل علً تقدَم تلهحتوي هى خالل 

، WAN،هنطقة تلوتسعة ، وشبكة تلLAN،تإلنترتنَت/ تالكسترتنت، وتلشبكة تلهحلَة 

وأشرطة تلصوت وتلصورة، وتألقهثر تالصطنثعَة، وتلتفزَوى تلتفثعلٍ، وتألقرتض 

 تلهدهجة".

 

تقدَم هقررتت ب تعنٍ( أنهث p35 Hirsch, 2011,)هَرش كهث أشثر :  اإلثرائٌةالبرامج 

جثت وخبرتت ال هنهجَة إضثفَة علً تلهقررتت تلدرتسَة تلهنهجَة بحَث تتالءم هع تحتَث

فس حركَة دوى أى تلهوهوبَى وتلهتفوقَى فٍ تلهجثالت تلهعرفَة وتالنفعثلَة وتإلبدتعَة وتلن

 نتقثل إلً تلهرتحل تلدرتسَة.َإثر ذلك علً تإل

( إلً أنهث هجهوعة هى تلبرتهج ذتت تلتعلَهَة 9ٕ، صٕٓٔٓوَشَر شعَج )  

 نهٍ تلتفكَر .تلجثذبة للطالج، تستثَر دتفعَة تلطثلج و تزَد هى أبدتعه و ت

( كدرتسة للبحث " تإلثرتء ٔٔ، ص 8ٕٓٓوتلدرتسة تلحثلَة تتبنً تعرَؾ جروتى )

بؤنه عبثرة عى إدخثل تعدَالت أو إضثفثت علً تلهنثهج تلهقررة للطلبة تلعثدََى؛ كٍ 
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تتالءم هع تحتَثجثت تلطلبة تلهتفوقَى فٍ تلهجثالت تلهعرفَة وتالنفعثلَة وتإلبدتعَة 

حَث تكوى تلتعدَالت أو تإلضثفثت علً شكل زَثدة هوتد درتسَة ال تعطً وتلحسحركَة، ب

للطلبة تلعثدََى، أو بزَثدة هستوي تلصعوبة فٍ تلهوتد تلدرتسَة تلتقلَدَة أو تلتعهق فٍ هثدة 

 أو أكثر هى تلهوتد تلدرتسَة".

 

بة تلطل( : "بؤنهم Cannon, et al,2009) وآخروى كثنوى َعرفهم : الطلبة الموهوبٌن

تلذَى َتهتعوى بقدرتت عقلَة علً هستوي عثٍل تهكنهم هى تلوصول إلً هستوَثت هرتفعة 

هى تلتفكَر تإلنتثجٍ وتلتفكَر تلتقوَهٍ وتلتٍ بدورهث تهكنهم هى حل للهشكالت وتالخترتع 

 ".وتقوَم تلثقثفة إذت هث قدهت لهم تلرعثَة وتلخدهثت وتإلهكثنثت تلتربوَة تلهنثسبة

( تلطفل تلهوهوج ، بؤنه طثلج ذو أدتء عثلٍ ٔٔ، ص9ٕٓٓنٍ )وَشَر تلسهثدو

 هستهر .

 

 حدود الدراسة :

 تإللكترونٍ تلتعلَمتقتصرت علً هعرفة أههَة و هعوقثت تستخدتم الحدود الموضوعٌة :

 للطلبة تلهوهوبَى  بهنطقة هكة تلهكرهة. تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج 

 تلجنسَى فٍ هنطقة هكة تلهكرهة . هعلهٍ و هشرفٍ تلهوهوبَى هىالحدود البشرٌة :

، هـ ٖ٘ٗٔ/ٖٗٗٔ خالل تلعثم تلدرتسٍهذه تلدرتسة  طبقتالحدود الزمنٌة:

 م.ٕٗٔٓم/ٖٕٔٓ

تقتصرت هذه تلدرتسة علً تلهعلهَى و تلهعلهثت و تلهشرفَى و تلهشرفثت الحدود المكانٌة:

 . و تشهل )هكة وجدة و تلطثبؾ (تلهكرهة تإلدترَة تلتربوََى بهنطقة هكة 
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 الفصل الثانً

 اإلطار النظري و الدراســــــات الســـابقة

 

 أوالً: اإلطـــــار النظري:

 المبحث األول : التعلٌم اإللكترونً 

 المبحث الثانً : البرامج اإلثرائٌة للموهوبٌن 

 المبحث الثالث : الموهبة و الموهوبٌن

 

 ثانٌاً : الدراسات الـــســـــابقــة .

 لدراسات التً تناولت التعلٌم اإللكترونًا -5

 الدراسات التً تناولت البرامج اإلثرائٌة -6

 الدراسات التً تناولت الموهبة و الموهوبٌن -7
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 اإللكترونًالمبحث األول : التعلٌم 

 المقدمة:

شهد عصر تلتكنولوجَث وتالنفجثر تلتقنٍ وتلهعرفٍ وتلثقثفٍ تؽَرتت سرَعة جعلت 

أعبثء وهتطلبثت لهوتكبة تلتقدم  تتكنولوجَث حثجة هلحة فٍ هسثر تلتعلَم وتلتٍ فرضهى تل

هثل كثرة تلهعلوهثت وزَثدة عنهث قد تنجم تلتٍ تلعلهٍ وتلتكنولوجٍ وهوتجهة تلهشكالت 

تلكثَر هى تألسثلَج ؛ نتَجة لذلك ظهر تلوسثفثتبعد و نقص تلهعلهَىولهعلهَى تعدد 

( تلذٌ َعتهد E-learning) تإللكترونٍعلَم، بهث فَهث ظهور تلتعلم وتلوسثبل تلجدَدة فٍ تلت

علً تستخدتم أدوتت تالتصثل تلحدَثة هى حثسوج، وشبكثته ووسثبطه تلهتعددة هى صوت، 

تلدرتسٍ  تلصؾوصورة، ورسوهثت، وهكتبثت تلكترونَة، سوتًء أكثى ذلك عى بعد أم فٍ 

 تقل جهد.بهدؾ إَصثل تلهعلوهة للهتعلم بؤسرع وقت و، 

طور هإسسثت تلتعلَم فٍ تلوقت تلرتهى (. إلً أى تٖ، صٕٔٔٓوَشَر )أبو خطوة، 

تطوًرت هتسثرعثً وهثبالً فٍ جهَع تلجوتنج تألكثدَهَة وتلتقنَة، وبخثصة تقنَثت تلتعلَم 

، وقد أدي هذت تلتطور إلً ظهور تلحثجة الكتسثج تلهعلهَى وتلطلبة ههثرتت تإللكترونٍ

لم َعد تلتعلَم تلتقلَدٌ ، حَث علً هوتكبة تلتطور تلتقنٍ فٍ هجثل تلتعلَم  تسثعدهموقدرتت 

، بل أصبح تلتعثهل هع تلهستحدثثت تلتكنولوجَة وتوظَفهث فٍ تلتعلَم َفٍ بهتطلبثت تلعصر

، وعثهال ربًَسث هى عوتهل تحقَق تلجودة فٍ َفرضهث تلتطور تلتكنولوجٍ ضرورة 

  تلهإسسثت تلتعلَهَة

تلحثلَة فٍ ضوء عصر تلهعلوهثت ( بؤى تلنظرة 66ٕ، صًٕٗٓٓ، وَري )هصطف

تحث تلهإسسثت تلتعلَهَة علً تلعهل للتفثعل هع تلهَبثت تالقتصثدَة وتالجتهثعَة تلهحَطة 

هع تلعهالء تلذَى َسعوى  تلحثسوجث، وهذت َتطلج تتصثالت فعثلة هى خالل شبكثت به

لهإسسثت تلتعلَهَة تلهختلفة، وأى َجدوت لالستفثدة هى تلخدهثت تلتعلَهَة تلهقدهة هى ت

تلحثجثت تلتٍ َحتثجهث تألفرتد عند تلتعلم وتلحصول علً ههثرتت علهَة وههنَة 

هتخصصة، ولكى َهكى أًَضث تلبَة تلطلبثت لجهثت تإلنتثج علً تالستفثدة هى نقل تلهعرفة 

 . وتلتكنولوجَث هى خالل تعلَم تلدترسَى تلههثرتت تلعهلَة تلجدَدة

فٍ  تإلنترنتى هع تطور تطبَقثت ت( Zouhair, 2010 ,p21) زهَر  شَرث َحَ

؛ فثلتعلم تإللكترونٍتلتعلَم بدأت تلوح فٍ تألفق هالهح طرَقة جدَدة فٍ تلتعلَم هو تلتعلَم 

 بهفهوهه تلوتسع و تنوتعه تلهتعددة .. تإللكترونٍفٍ تلهستقبل تلتعلم 
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َقدم  تإللكترونَةتلتعلَم عبر تلشبكة أى (.8ٔٔ، صٕٔٔٓوَشَر )بنٍ َثسَى وهلحم،

أفضل تلطرق وتلوسثبل، وتلتقنَثت الَجثد بَبة تعلَهَة تعلهَة تفثعلَة تحفز تلطلبة علً 

تلتعلم وتشد تنتبثههم وتزَد هى حهثسهم ودتفعَتهم، وكهث تحثهم علً تبثدل تِرتء 

ثونَة بَى تلهدترس وتلخبرتت، وأَضث ًهذت تلنوع هى تلتعلَم َهكى توظَفه فٍ هشثرَع تع

وتلجثهعثت تلهختلفة؛ كٍ َطور تلهتعلهوى هعرفتهم بهوتضَع تهههم وذلك هى خالل 

تالتصثل بزهالء وخبرتت تجهع بَنهم تهتهثهثت هشتركة، وكهث تقد علَهم هسإولَة تلبحث 

عى تلهعلوهثت وصَثؼتهث، ههث َطور لدَهم ههثرتت تلتفكَر تلنثقد تلبنثء وتلهبدع، فضالً 

َنهٍ ههثرتت تلكتثبة أكثر هى ؼَرهث هى ههثرتت  تإللكترونَةى تالتصثل عبر تلشبكة عى أ

تللؽة، كوى تلشبكة تزود تلطلبة وتلهعلهَى بثلنصوص تلهكتوبة فٍ هختلؾ تلهوتضَع، 

 .وهختلؾ تلهستوَثت علً حٍد سوتء 

لذلك فقد هرت أسثلَج  (.  أنه نتَجةٕ٘ٗ، صٕٔٔٓوتري )حسثهو، سهً علٍ، 

هى تألسثلَج تلحدَثة فٍ  تإللكترونٍَم وتلتعلم بتحوالت كثَرة، وَعد أسلوج تلتعلَم تلتعل

تلقرى تلحثلٍ وتلذٌ هى شؤنه َزَد هى فثعلَة تلهتعلهَى، وَجعلهم أكثر قدرة علً تحهل 

 .تلهسإولَة و تالكتشثؾ وتلتحلَل وتلتركَج وتكتسثج ههثرتت تعلم عثلَة تلهستوي 

َعد تلثورة تلحدَثة فٍ أسثلَج تلتعلم وتلتعلَم  : اإللكترونً التعلٌمأن وٌرى الباحث 

هى تستخدتم وسثبل ءتً لت إلَه تلتقنَة هى أجهزة، بدوتقنَثته، تلتٍ توظؾ أحدث هث توص

إللقثء تلدروس فٍ تلصفوؾ تلتقلَدَة، وتستخدتم تلوسثبط تلهتعددة فٍ  تإللكترونَةتلعرض 

 م تلذتتٍ.عهلَثت تلتعلم وتلتعلَم تلصفٍ وتلتعل

 

 : اإللكترونً التعلٌم طبٌعة

َقع ضهى تالتجثهثت (أى تلتعلَم تإللكترونٍ ٔٔ، ص8ٕٓٓو َشَر )تلقصثص، 

تألكثر تستخدتهثً حَث نستخدم  تإللكترونٍتلجدَدة فٍ هنظوهة تلتعلَم، حَث َعتبر تلتعلَم 

 E-Learning  / electronic education أَضثً هصطلحثت أخري هثل

learningE-  / online  virtual learning/ web based education   وَشَر

إذ تتَح هذه  تإلنترنتحَث َنشر تلهحتوي عبر  تإلنترنتتلتعلم هى خالل وسثبل تكنولوجَث 

 .تلطرَقة تَجثد روتبط هع هصثدر خثرج تلؽرفة تلصفَة 
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َم ( إلً هجهوعة هى تألهور تلتٍ تتعلق بثلتعلٕٔ، صٕٔٔٓوقد أشثر أبوخطوة )

 وهنهث: تإللكترونٍ

علً تلهدي تلبعَد بعد تخرجه هى تلجثهعة  تإللكترونٍأى تلطثلج َجنٍ ثهثر تلتعلَم  -ٔ

 برؼم تكلفته علً تلهدي تلقرَج.سوق تلعهل فٍ وتقتحثهه 

َخترق أنظهة تلتعلَم تلهدرسٍ وهث وصلت إلَه تلهندسة  تإللكترونٍأى تلتعلَم  -ٕ

 فٍ تلقطثع تالقتصثدٌ. تإللكترونَة

هلت تلجثهعثت وتلهعثهد فٍ تلدول تلهتقدهة علً تفتتثح أقسثم للدرتسة تلحدَثة عى ع -ٖ

، وهذت بدوره ال َشَر إلً رؼبة أسثتذه تلجثهعة علً تإلقبثل لهثل هذت تإلنترنتطرَق 

 .تلنوع هى تلدرتسة 

حث تلطلبة علً تلهشثركة تلفعلَة فٍ تلعثلم تلكونٍ عثلم تلؽد، وأى هذت تلعثلم تلكونٍ  -ٗ

و تلعثلم تلرقهٍ، تلذٌ َفرض علً هى ال َتصل بشبكثت تلهعلوهثت تلعزلة وتلبقثء ه

 فٍ تلهثضٍ.

 :اإللكترونًمفهوم التعلٌم 

توتلً هع تطور تلتقنَة تإى تلهتتبع ألدبَثت تلهجثل َجد تطور تلهفهوم وتلهسهَثت 

ة، وَهكى ت بشكل كبَر فٍ ثقثفة تلهجتهع ههث تنعكس فٍ تلههثرسثت تلتربوَوتلتٍ أثرَ 

 إلً خهسة هرتحل  تإللكترونٍتصنَؾ هرتحل تطور تلتعلَم 

 (:ٕٖ، ص 8ٕٓٓ)آل هحَث، كهث ذكرهث  وهٍ

 Distance Learning تلتعلم عى بعد -أ

 Computer Based Learning تلتعلم تلهعتهد علً تلحثسج -ج 

 Internet Based Learning تإلنترنتتلتعلم تلهعتهد علً تقنَة  -ج 

  E-Learning تإللكترونٍعلم تلت -د 

 E-Learning2  تإللكترونٍتلجَل تلثثنٍ للتعلم  -ه 

زهَر   َشَرحَث  تإللكترونٍى هث َهم تلبثحث فٍ هذه تلدرتسة هو تلتعلَم أإال 

(Zouhair, 2010 ,p3 تلتعلم )ٍطرَقة تتم عى طرَق تلتقنَثت تلرقهَة : تإللكترون

 .فٍ أٌ هكثى وزهثى  ركز حول تلهتعلم إلَصثل بَبثت تلتعلم تلهتتلتفثعلَة 

بؤنه عبثرة عى نظثم تعلَهٍ  تإللكترونٍ( تلتعلَم ٘، صٕ٘ٓٓتألحهدٌ )أشثر و

حدَث َقوم بتقدَم تلهثدة تلعلهَة أو تلبرتهج تلتعلَهَة وتلتدرَبَة بثستخدتم تقنَة تلوسثبط 
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د فٍ أهثكنهم وتالستفثدة تلتكنولوجَة تلحدَثة تلتٍ هى شؤنهث تقدَم تلهقررتت تلعلهَة لإلفرت

 هنهث.

ى تلتعلَم تلكترونٍ َعتبر تِى شكال هى أ إلً (ٙ، صٕٔٔٓوَشَر عبد تلجبثر)

أشكثل تلتعلَم عى بعد وهث هو إال أحد تلتقنَثت تلحدَثة للتعلَم عى بعد وتلتٍ تهدؾ إلً 

إلً بَبة  توسَع هفهوم تلتعلَم وتلتعلم لتتجثوز حدود جدرتى تلفصول تلتقلَدَة وتالنطالق

. تإلنترنتتفثعلَة ؼنَة بثلتطبَقثت تلتٍ تعتهد تستخدتم تلحثسوج وتلوسثبط تلهتعددة وشبكة 

هث هو إال تقنَة حدَثة لتطبَق تلتعلَم عى بعد وهو  تإللكترونٍوبذلك َهكى تلقول أى تلتعلَم 

 َرتبط بكل أنوتع تلتقنَة تلالزهة للتعلَم عى بعد.

بؤنه تستخدتم آلَثت تإللكترونٍ ( تلتعلَم ٕٗ٘ص ،ٕٔٔٓ)، سهً علٍ حسثهووتري 

تالتصثل تلحدَثة فٍ تلتعلَم هى تلحثسوج وبرتهجه وشبكثته ووسثبطه تلهتعددة هى صوت 

وصورة ورسوهثت وآلَثت بحث وهكتبثت تلكترونَة وأقرتص هدهجة وبرهجَثت تعلَهَة، 

، تإللكترونٍ وتلهوقع  ٍنَت هى تستخدتم تلهتصفح وتلبرَد تإللكترونوكذلك بوتبثت تالنتر

 وسثحثت تلحوتر وتلنقثش، سوتء أكثى ذلك عى بعد أم فٍ تلفصل تلدرتسٍ.

طرَقة تدرَس  : بؤنهتإللكترونٍتعلَم لل( ٙ-٘، ص ص 6ٕٓٓتلهوسً ) َشَرو

 شثهلة تنقل تلهحتوي هى تلهعلم للهتعلم عبر تلوسثبط تإللكترونَة.

بؤنه: " طرَقة تبتكثرَة إلَصثل  تإللكترونٍ( تلتعلَم ٕ، ص8ٕٓٓوَعرؾ سثلم )

بَبثت تلتعلم تلهَسرة وتلتٍ تتصؾ بثلتصهَم تلجَد وتلتفثعلَة وتلهتهركزة حول تلتعلم، ألٌ 

فرد فٍ أٌ هكثى وزهثى عى طرَق تالنتفثع هى تلخصثبص وتلهصثدر تلهتوتفرة فٍ تلعدَد 

ة تلهنثسبة لبَبثت تلتعلم هى تلتقنَثت تلرقهَة سوَثً هع تألنهثط تألخري هى تلهوتد تلتعلَهَ

 تلهفتوح وتلهرى وتلهبوج".

 تقنٍ َثَرٌ و َحفز تلهتعلم.نظثم تعلَهٍ  ( بؤنهٗٔ، ص 9ٕٓٓضَؾ تلعهرٌ )وَ

( :   بؤنه إستخدتم  تقنَثت 9ٕٔ، ص  9ٕٓٓكنسثرة و عطثر )  و أشث كالً هى

تلتقلَدَة لبَبة ؼنَة  تلتعلَم و تقنَة تلهعلوهثت فٍ عهلَتٍ تلتعلَم و تلتعلم و تجثوز تلفصول

 .هتعددة تلهصثدر
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 ٌالحظ الباحث جملة من الحقائق أنها: اإللكترونًوباستقراء التعرٌفات السابقة للتعلم 

وتلرقهَة فٍ توفَر بَبة  تإللكترونَةتتفقت علً أنه تلتعلم تلذٌ َعتهد علً تلتقنَثت   -ٔ

وهى أٌ هكثى، وبؤٌ سرعة  تعلَهَة إلكترونَة تفثعلَة َستخدههث تلهتعلم فٍ تي وقت،

 فٍ تلتعلم، وتعهل هذه تلبَبة علً تحقَق تألهدتؾ تلتعلَهَة تلهرجوة بكفثءة وفثعلَة.

لَس عبثثً وال َقدم بطرَقة عشوتبَة هتخبطة هع تلتعلَم تلنظثهٍ  تإللكترونٍأى تلتعلَم  -ٕ

لهث تلهدرسٍ بل هو هنظوهة هخطط لهث وهصههة بنثءتً علً تلهنحً تلهنظوهٍ وتلتٍ 

 هدخالتهث وعهلَثتهث وهخرجثتهث وتلتؽذَة تلرتجعة تلخثصة بهث.

جل تهتهثهه فقط بثلهحتوي تلتعلَهٍ وَؽفل تلعنثصر  تإللكترونٍال َولً تلتعلَم  -ٖ

تألخري فهو َهتم بكل هث هى شؤنه َتصل بهكونثت تلبرنثهج تلتعلَهٍ هى أهدتؾ 

 نثسبة.وهحتوي وطرتبق تقدَم تلهعلوهثت وأسثلَج تلتقوَم تله

ال َعنً بثلعهلَة تلتعلَهَة وتقدَم تلهقررتت تلتعلَهَة فقط بل أَضثً  تإللكترونٍأى تلتعلَم  -ٗ

 بتقدَم تلبرتهج تلتدرَبَة أثنثء تلخدهة للهعلهَى.

علً تستؽالل كل هث هو جدَد هى تكنولوجَث تلهعلوهثت  تإللكترونٍَعتهد تلتعلَم  -٘

 تإللكترونَةَهَة هثل تستخدتم تلوسثبط وتالتصثالت وتسخَرهث لخدهة تلعهلَة تلتعل

 تلتفثعلَة للتوتصل بَى تلهتعلم وتلهعلم وبَى تلهتعلم وهحتوي تلتعلم.

َلؽٍ تلصورة تلتقلَدَة تلتٍ تعتهد علً تلشرح وتإللقثء هى قبل  تإللكترونٍتلتعلَم  -ٙ

 تلهعلم وتلحفظ وتالستظهثر هى قبل تلطثلج إلً بَبة تعلم تفثعلَة نشطة ترتكز علً

 تلتفثعل تلجثد بَى تلهتعلم وهصثدر تلتعلم تلهختلفة.

 هبدأ تلتعلم تلذتتٍ وتلتعلم تلهستهر هدي تلحَثة. تإللكترونٍَعزز تلتعلَم  -6

هع تلتعلَم تلحكوهٍ وتلخثص وتلجثهعٍ وهث قبل تلجثهعٍ،  تإللكترونٍَتنثسج تلتعلَم  -8

 وهع تلتعلَم وتلتدرَج.

للتعلَم تلصفٍ أو ربهث هنفصالً عى تلتعلَم تلصفٍ قد َكوى هكهالً  تإللكترونٍتلتعلَم  -9

 هثل تلهدرسة أو تلجثهعة تإلفترتضَة.

 :اإللكترونًأنواع التعلٌم 

َعد نتثجثً  تإللكترونٍ( إى تلتعلَم 6ٖٕ، صٕٙٓٓ) ، أهَهة حهَد هبثرك وتشَر تألحهدٌ

" تإلنترنتولَة "لتطور تلتقنَة تلحدَثة، تلهتهثلة فٍ تلتعلَم عى طرَق شبكة تلهعلوهثت تلد

للتوتصل هع  تإللكترونَةحَث َستخدم تلطثلبثت تلهتدربثت وهشرفة تلهتدربثت تلخدهثت 
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أنوتع  تإللكترونٍتِخرَى هى أسثتذة وزهالء، وتستقبثل هوتد تعلَهَة، وؼَر ذلك وللتعلَم 

 هنهث:

: وهٍ أكثر تألنوتع أههَة  Knowledge Databasesقوتعد بَثنثت تلهعثرؾ -ٔ

حَث توجد علً هوتقع تلبرهجَثت، وتعرض تلشروح  تإللكترونٍللتعلَم  بثلنسبة

تلهفهرسة وتلتوجَة لالستفسثر عنهث، هع تلتعلَهثت تلتدرَجَة ألدتء ههثم هعَنة. وَهكى 

 للهستخدم تستخدتم كلهة ربَسَة وعبثرة خثصة للبحث فٍ قثعدة تلبَثنثت.

ووظَفته  تإللكترونٍلَم : وهو نهوذج للتع Online Supportتلدعم تلفورٌ  : -ٕ

هث وظَفة قوتعد بَثنثت تلهعرفة، وَتخذ شكل هنتدَثت وؼرؾ حوتر  هشثبهة إلً حدٍ 

أو دعم تلهرتسلة تللحظٍ. وَهتثز بؤنه أكثر  تإللكترونٍولوحثت إعالنثت وتلبرَد 

فثعلَة هى قوتعد بَثنثت تلهعرفة وذلك كونه َوفر قدرتً كبَرتً ألسبلة وإجثبثت هعَنة 

 َة.وفور

:  وهو تلتعلَم تلهبثشر تلذٌ َتطلج Synchronous E-learningتلتعلَم تلتزتهنٍ  -ٖ

إلجرتء تلهحثدثة وإدترة تلنقثش بَى تلطلبة  تلحثسوجوجود تلهتعلهَى أهثم أجهزة 

أنفسهم وبَى تلهعلم وذلك هى خالل ؼرؾ تلهحثدثة أو تلقٍ تلدروس عبر تلفصول 

 تإلفترتضَة.

:هو تلتعلَم ؼَر تلهبثشر  Asynchronous E- Learning نٍتلتعلَم ؼَر تلتزته -ٗ

تلذٌ ال َفترض وجود تلهتعلهَى فٍ نفس تلوقت أو فٍ نفس تلهكثى، تتم عهلَة تلتعلم عبر 

  تإللكترونٍتقنَثت تلتعلَم 

إلً ثالث هستوَثت لتهَبة  تإللكترونٍ( تلتعلَم ٖٗ، ص8ٕٓٓ) ، ههث وقسهت تلسفَثنٍ

بدالً هى تلنقلة تلهفثجبة إلَه، وهذه  تإللكترونٍنظثم تلتعلَم تلهتعلم وتلهعلم إلً 

 تلهستوَثت هٍ:

حَث تتم  Online support تإلنترنتلتعلم وجهثً لوجه بثالستعثنة تلهبثشرة علً ا -ٔ

 تلهنثقشثت عبر هذه تلشبكة، وَتم تستخرتج بعض تلهعلوهثت هنهث.

ع بعض تالجتهثعثت وجهثً لوجه ، جنبثً إلً جنج هتإلنترنتتستنثد برتهج تلعهل علً   -ٕ

 للهنثقشة وتلتوجَة.

بحَث ال َلتقٍ تلهشثركوى فٍ تلبرنثهج  تإلنترنتأى َقوم تلبرنثهج بشكل كثهل علً  -ٖ

أو  Chatوجهثً لوجه وَتم تالستعثضة عنه بوسثبل هتثحة أخري كثلحوتر علً تلشبكة 
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هً لوحة وفٍ أحَثى أخري تس Threaded discussionتلهنثقشثت تلهتوتصلة  

 Bulletin Board. تالخبثر

أنه فٍ تلتعلَم تلهتزتهى َقوم جهَع تلطالج تلهسجلَى فٍ  :مما سبق ٌلخص الباحث

تلهقرر بثلدخول إلً هوقع تلهقرر فٍ نفس تلوقت. حَث َقوهوى بثلدردشة أو تلهنثقشة فٍ 

وقت نفس تلوقت. أهث فٍ تلتعلَم ؼَر تلهتزتهى فَدخل تلطالج هوقع تلهقرر فٍ أٌ 

 َشثءوى، كل حسج حثجته وتلوقت تلهنثسج له. 

 

 :اإللكترونًأهمٌة التعلٌم 

فٍ ظل تلتطور تلهذهل لتكنولوجَث تلهعلوهثت ( أنه ٔ، صَٕٔٔٓذكر )عبد تلجبثر، 

تكتسج أههَة كبَرة فٍ تلوقت تلرتهى وذلك ألجل هوتكبة  تإللكترونٍأخذت برتهج تلتعلَم 

ع تلهجثالت تلعلهَة وتإلنسثنَة وبهعدالت سرَعة تلتطور تلهعرفٍ تلهتالحق فٍ جهَ

هوتكبته فٍ ظل تزدَثد تلهعرفة وبثلشكل تلذٌ أخذت برتهج تلتعلَم تلتقلَدٌ تعجز عى 

فٍ هإسسثت تلتعلَم حثجة  تإللكترونٍلذت أصبح تستخدتم أو دهج أنظهة تلتعلَم  تإللكترونَة

ألهدتؾ تلتٍ تسعً إلً تحقَقهث، هلحة تفرض علً أنظهة تلتعلَم إحدتث نقلة نوعَة فٍ ت

لَكوى تلتركَز علً إكسثج تلهتعلهَى هجهوعة هى تلههثرتت تلتٍ تتطلبهث حَثة "عصر 

تلهعلوهثت"، هنهث ههثرة تلتعلم تلذتتٍ، وإدترة وتنهَة تلذتت بثستخدتم تلتقنَة تلحدَثة، بدال 

 تلتعلَم تلتقلَدٌ. هى تلتركَز فقط علً إكسثج تلهتعلم تلهعلوهثت بثالعتهثد علً نظثم

تزدتد فٍ تلعهلَة  تإلنترنت( أى أههَة شبكة 8ٓ8، صٕٔٔٓوَشَر تلحوتهدة )

تلتطورتت تلحثصلة كًل ضهى هجثل  حدثتلتعلَهَة َوهثً بعد َوم؛ كونهث تهد تلهعلهَى بؤ

كهث أنهث تسعؾ تلطلبة بهصثدر ثالت تلعلهَة وتلخطط تلتدرَسَة، تتخصثصه هى خالل تلهق

 للهعلوهثت تدعم تعلههم للهثدة تلدرتسَة، وتزَد هى حهثسهم ودتفعَتهم للتعلم.ؼَر هحددة 

 وآخروى تودلٍ فقد أشثر  تإللكترونٍكهث أوضح عدد هى تلتربوََى أههَة تلتعلَم 

(Awodele, et al , 2011.90 إلً أى تلتعلَم  )ٍَهكى هى تالتصثل بَى  تإللكترون

وَسهم فٍ تحقَق تلهسثوتة وَوفر تلهقررتت بشكل تلطلبة أنفسهم وبَى تلطلبة وتلهعلم، 

تلكترونٍ فٍ كل وقت وبؤقل كلفة، كهث أنه َرتعٍ تلفروق تلفردَة بَى تلطالج، وَرفع هى 

 هستوي تإلثثرة لدي تلطلبة ألى تلتدرَس َقدم بثلطرَقة تلهربَة وتلهسهوعة وتلهقروءة.
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عبد تلهجَد و نتثبج درتسة ( Curran, 2004.p58) كورتىوَتفق كل هى 

 تإللكترونٍأى تلتعلَم ( علً ٕ٘ٗ، صٕٔٔٓ( و حسثهو، سهً علٍ )6ٔ، ص8ٕٓٓ)

، وَشجع تلتوتصل بَى للتعلم بشكل أفضل  َوفر بَبة تعلَهَة ؼنَة وهتعددة تلهصثدر

وَوفر كم  أطرتؾ تلعهلَة تلتعلَهَة)تلطثلج وتلهعلم وأولَثء تألهور، وتإلدترة تلهدرسَة(

 وَترك أثر إَجثبٍ فٍ هوتقؾ تلتعلم و تجثوز خدود تلزهثى و تلهكثى .هثبل هى تلهعلوهثت 

وتلذٌ َتعثظم دوره هع  تإللكترونٍتبنً نهط تلتعلَم  ومن هنا ٌشعر الباحث بضرورة

تعثظم حجم تلهعلوهثت فٍ عصر تلهعلوهثت وتلذٌ َجج أى َؤخذ هوقعثً هنثسبثً فٍ حركة 

 تإللكترونٍوتلتعلَم  تإلنترنتتستخدتم إهكثنَثت  تلتطوَر وتلتحدَد تلتربوٌ ألى تلنجثح فٍ

فٍ تلتعلَم سوؾ َنقل هإسسثته هى تلهستوي تلتقلَدٌ تلجثهد إلً تلهستوي تلتقنٍ تلعثلٍ 

وتلذٌ َنثسج تلتطورتت تلسرَعة تلتٍ َعَشهث هذت تلعصر لهث تتوتفر فَه هى تلهرونة 

 .وتلكفثءة 

 

 :أهداف التعلٌم اإللكترونً

أشثر إلَه كل إلً تحقَق أهدتؾ عدَدة هنهث  وهى أهههث هث  إللكترونٍتَهدؾ تلتعلم 

السفٌانً ، و9ٔ، ص 8ٕٓٓ، تلعبدتلكرَم؛ 8ٖٕ، ص ٕٓٔٓبنٍ دوهٍ،  و )تلشنثق هى  

،و العواودة  98، ص6447؛  النفٌسة، 57-:5، ص 6448، مها عمر عامر )

 :(:5، ص6456،

رَبَة فٍ بعض تلقطثعثت سد تلنقص تلحثصل فٍ تلكوتدر تألكثدَهَة وتلتد -ٔ

 تلتعلَهَة وذلك هى خالل توفَر تلصفوؾ تالفترتضَة.

لهستهر علً نطثق تلعهل علً نشر تلتقنَة فٍ تلهجتهع وتبرتز هفهوم تلتعلَم ت -ٕ

وتسع هى تلهجتهع و إتثحة تلفرصة للطثلج للتعثهل هع تلعثلم تلهتفتح هى خالل 

 تلشبكثت تلهعلوهثتَة.

للعهلَة تلتعلَهَة هثل إدترة تلصفوؾ تلدرتسَة وتلتسجَل  تقدَم تلخدهثت تلهسثندة -ٖ

تلهبكر وتصهَم تلجدتول تلدرتسَة وتوزَعهث علً تلهعلهَى وأنظهة تالختبثرتت 

 .تإلنترنتوتلتقََم وتوجَه تلهتعلم هى خالل بوتبثت 
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تخرَج جَل هى تلهعلهَى وتلهتعلهَى قثدرَى علً تلتكَؾ هع هتطلبثت تلعصر  -ٗ

زة تلتقنَة هى تخترتعثت وتبتكثرتت جدَدة تخدم هصلحة تلعهلَة تلحدَث وهث تفر

 تلتعلَهَة.

نظم عهل و إدترة تلهإسسثت و تتجثوز حدود تلهكثى و تخلق بَبة تعلهَة تفثعلَة  -٘

 تلزهثى .

 تدعم تلعالقة هث بَى أولَثء تألهور وتلهدرسة وبَى تلهدرسة وتلهجتهع تلهحلٍ. -ٙ

 و تحسَى تلجودة تلنوعَة.ة تلتعلَهَة تطوَر وتؽَر دور تلهعلم فٍ تلعهلَ -6

تزدتد كفثءة تلهإسسثت تلتعلَهَة، وتنتقل وٌرى الباحث أنه باتساع الرقعة الجغرافٌة 

هى طور تلهحلَة إلً تلعثلهَة، وبذلك تتفثقم حدة تلهنثفشة علً تلهستوي تلعثلهٍ 

لً زَثدة الستقبثل تكبر عدد ههكى هى تلطلبة هى هختلؾ أنحثء تلعثلم، ههث َإدٌ إ

 كفثءة تألفرتد وتالرتقثء بهستوتهم تلههنٍ وتألكثدَهٍ خثصة فٍ دول تلعثلم تلنثهٍ.

 

 : اإللكترونً التعلٌم خصائص

، ص ٕٙٓٓكهث أشثر كل هى )تلعتَبٍ، بَبة تعلم تفثعلَة  تإللكترونٍَوفر تلتعلَم 

ال تقتصر علً طرَقة   (ٕٗ، صٕٕٔٓ، وتلعوتودة  8ٕ-8ٓ، صٕٕٔٓ،و دوم ٕٕ

ى تلهتعلم وزهالبه، وبَ وتلهعلمتحدة وإنهث تنوع تلهثَرتت وتوفر عنصر تلهتعة بَى تلهتعلم و

وتلتعلم تلتعثونٍ بَنه وبَى رفثقه ، وَهتثز كهث َقوم علً دتفعَة تلهتعلم و تعلهه تلذتتٍ 

بخثصَة تلهرونة فٍ تختَثر تلهكثى وتلزهثى حسج رؼبة تلهتعلم، وَتم قَثس هخرجثت 

كهث تتم ضهى تلتعلَم تلتقلَدٌ هى خالل تإلستعثنة بوسثبل تقوَم هختلفة هثل تلتعلم فَه 

تالختبثرتت، وهنح تلهتعلم شهثدة هعترؾ بهث فٍ أخر تلبرنثهج وذلك بدوره َفترض وجود 

إدترة تلكترونَة هسإولة عى تسجَل تلدترسَى، ودفع تلهصروفثت وهنح تلشهثدتت، لذت ال 

، تلشبكثت تلهحلَة، وتلتٍ تإلنترنتت هعَنة هثل تلحثسوج، بد للهتعلم هى أى َوفر تقنَث

تهتثز بقلة تكلفتهث هقثرنة بثلتعلَم تلتقلَدٌ، وأَضث ًسهولة تحدَث هذه تلبرتهج وتلهوتقع 

هدعم ، كهث َقدم تلتعلَم تإللكترونٍ تلهحتوي  عبر تلشبكة تلعثلهَة للهعلوهثت تإللكترونَة
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تلخدهثت تلتعلَم لعدد كبَر هى تلهتعلَهى فٍ وقت قَثسٍ و  ، كهث أنه َقدم بثلوسثبط تلهتعدده

 َسهل تإلستعثنة بثلخبرتء تلهختصَى هى أٌ هكثى .

: تلتعلَم تإللكترونٍ أنه َلحق بثلتطور تلهعرفٍ و َقدهه بشكل  وٌرى الباحث أن

وتضح و فٍ وقت قَثسٍ فٍ ظل تلتطور تلعلهٍ و تإلكتشثفثت تلهتتثلَة ، إضثفة إلً 

 ه للفروق تلفردَة و تقدَهه تإلسرتع و تإلثرتء حسج تلقدرتت للهتعلم.هرتعثت

 

 :اإللكترونًفوائد استخدام التعلٌم 

برتوى و روسَت و  أشثر إلَة كل هى  فوتبد كثَرة نذكر أهههث هث تإللكترونٍللتعلَم 

 ،INTL,2012,p3-6. Rossett,andChan,2008,p،58،ص6456العواودة)و  تشثى

Brown,2005,P467 ): 

 : الفوائد التً تعود على المتعلم -ٔ

تلهسثههة فٍ بَثى  و  إهكثنَة تإلتصثل بَى تلطلبة فَهث بَنهم وبَى تلطلبة وتلهدرسة

 سهولة تلوصول إلً تلهعلم ، و تإلحسثس بثلهسثوتة ، و وجهثت تلنظر تلهخثلفة

 ى .، ال َتقَد تلهتعلم بزهثى وهكثى هعَ هالءهة هختلؾ أسثلَج تلتعلَم ،و

تفرَد تلتعلَم  ، تختصثر تلوقت و تلجهد و توفَر : الفوائد التً تعود على المعلم -6

ألعبثء تخفَض تلضؽوط وتو تحدَثة تلهستهر ، تللتعلم فٍ هتنثول تلجهَع هحتوي 

تإلدترَة علً عثتق تلهعلم ، َزَد هى قدرتت تلهعلم و تلهتعلم فٍ تعثهلهم هع 

 تلتكنولوجَث تلحدَثة .

 . على المؤسسة التعلٌمٌةتعود ئد التً الفوا-7

إهكثنَة ربط تلهدتس دتخلَث و خثرجَثً بشبكة تتَح تلوصول للهنثهج تلتعلَهَة بَسر و 

رَة ، و تلتحدَث تلفورٌ للهقررتت  و تلتؽذَة تلرتجعة تلفوسهولة ،تو فر تلتكثلَؾ ، 

 إهكثنَة تلتقوَم تلهبثشرة.

تولد تفثعل تعلَهٍ  تإللكترونٍتبنً نظم تلتعلَم أى  : وٌرى الباحث مما سبق         

هى خالل هشثركته فٍ كثفة تألنشطة تلتٍ  تإللكترونٍهث بَى تلهعلم وتلهتعلم وتلهقرر 

تتَحهث شبكثت تلهعلوهثت إذ تهتثز بؤنهث ثنثبَة تالتجثه هعرفَثً، بإإلضثفة إلً أنهث توفر 

م ذتتَثً وبرؼبة ودتفع نثبع هى ذتته للتعلم تعلَهثً ذتتَثً كونهث تتَح للهتعلم فرصة أى َتعل

 بثلوقت تلذٌ َتنثسج وظروفه وتحتَثجثته وهَوله.
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 :اإللكترونًمتطلبات التعلٌم 

تتبثَى هتطلبثت كل نظثم تبعثً لتبثَى تألهدتؾ وتلسَثسثت تلتٍ تتبعهث تإلدترة تلهدرسَة، إال 

، وهٍ تإللكترونٍبق تلتعلَم هكونثت أسثسَة ال بد هى توتفرهث فٍ كل هدرسة تط نثكأى ه

 إلً :  (9٘-9ٖ، ص ٕٕٔٓدوم، و ٙ، صٕٓٔٓبنً دوهٍ،و  تلشنثقكهث صنفهث )

: وتتهثل فٍ تجهَز كثفة هوتفق تلهدرسة هى فصول وهعثهل وهكثتج متطلبات مادٌة -ٔ

وربط كثفة  تإللكترونَةوتلشثشثت  عرضتلبؤجهزة تلحثسج تِلٍ وهلحقثته هثل أجهزة 

 تإللكترونٍة بشبكة تنترنت دتخلَة هرتبة بثلشبكة تلعنكبوتَة، وتلهحتوي هرتفق تلهدرس

وبنثء تلهقررتت للوصول إلً هستوي هى تلتحصَل وتالنجثز تلهحتوي علً تلوسثبط 

تلهتعددة ، وتوفَر جهثز حثسج هحهول لكل هعلم، وتوفَر وتجهثت تلتفثعل وهٍ تلوتجهة 

 .  تإللكترونٍ، ونظم تلتعلم  تإللكترونَة

: ولكٍ َتهكى تلهعلم هى تحقَق أهدتؾ َتطلج وجود برتهج عثهة متطلبات برمجٌة -ٕ

وخثصة وتتهثل فٍ برتهج تالتصثالت دتخل تلهدرسة وخثرجهث هى تالتصثل بؤولَثء تألهور 

، وبثإلضثفة إلً دعم تإللكترونَةوبثلهجتهع تلهحلٍ، وبرتهج تلوسثبط تلهتعدده وتلجدتول 

وهرتجع وكتج رقهَة )صور وأقالم وفالشثت وعروض  كترونَةتإللتلهعلم بثلهوتد 

 إَضثحَة هسثندة للدرس(، وبرتهج هختصة بثعدتد تالختبثرتت وإدترة تلفصل.

: ال بد أى توفر طثقم دعم للخدهثت تلرقهَة هى صَثنة وبرهجة، وأَضثً متطلبات فنٌة -ٖ

وتصهَم تلهقرر تلرقهٍ بهث  إعدتد تلهعلم تلهإهل وتلقثدر علً تستخدتم تلتقنَثت تلحدَثة

 َنسجم هع خصثبص تلهتعلهَى وتإلهكثنثت تلهتثحة.

: َتطلج ذلك تلعهل علً تهكَى تلهعلهَى هى ههثرة تلتعلم تلذتتٍ متطلبات مهارٌة -ٗ

تطبَقثت تلهختلفة تلتٍ تقدههث تلوتلقثدر علً تلتعثهل فٍ تلبَبة تلرقهَة هى خالل تدرَبه علً 

 .تإلنترنتشبكة 

: وهو تلطثقم تلهتخصص وتلهعد لرسم تلسَثسثت تلخثصة بثلتعلَم طلبات إدارٌةمت -٘

فٍ تلهدرسة هع تألخذ بعَى تالعتبثر سَثسة وأهدتؾ تلهدرسة، وتلتؤكد هى  تإللكترونٍ

سَرهث بشكل صحَح، وتقدَم تلتقوَم تلهستهر، وتوفَر تلبنَة تلتحتَة تلهنثسبة لقَثم تلتعلَم 

 وفعثل َصج فٍ خدهة تلعهلَة تلتعلَهَة ككل.بشكل هنثسج  تإللكترونٍ
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أى عدم توفر تلهتطلبثت و خثصة تلهثدَة و تلفنَة و تلههثرَة تإثر  : و ٌرى الباحث 

فٍ جودة و نوعَة تلهخرجثت فٍ تلتعلَم تإللكترونٍ و علً تلهدي تلبعَد ستكوى تلفثبدة 

 لتجهَز و تلتدرَج .أكبر و تلتكلفة أقل برؼم تكلفته علً تلهدي تلقرَج هى حَث ت

 

 : اإللكترونًممٌزات التعلٌم 

 (، إلً  Nicholson and Valacich, 2008, P187)فثالسَتش  و نتشولسوى وَشَر

وهٍ بعَدة كل تلبعد عى تلثقثفة تلتقلَدَة  تلتٍ توجدهث تلتعلَم تإللكترونٍ  "تلثقثفة تلرقهَة" 

تلجدَدة بهعثلجة تلهعرفة بَنهث تركز أو هث َسهً" تلثقثفة تلهطبوعة" حَث تهتم تلثقثفة 

تلثقثفة تلتقلَدَة علً إنتثج تلهعرفة وتصهَههث وفٍ هذه تلثقثفة َتحكم تلهتعلم فٍ تعلهه عى 

طرَق تَجثد عثلم خثص به عندهث َنؽهس بَى هختلؾ تلبَبثت تلهتوفرة إلكترونَثً، وهذت هث 

 .تركز علَه نظرَة تلتعلَم تلبنثبٍ

)كنسثرة و بلوو و  هثهَرتٌ  كهث ذكر م لكثفة فبثت تلهجتهعوكهث َتَح حق تلتعلَ

 ,Hameiri  and Blau،٘، صٕٓٔٓبنً دوهٍ، لشنثق و،و ت9٘ٔم ، 9ٕٓٓعطثر 

2010, P245-247.) 

وتللوى، وَسثعد تلطثلج فٍ تالعتهثد علً ذتته وتحهل  إلً تلجنس تلنظر دوى 

وى وجود تلهعلم وتنهث تقتصر تلهسإولَة حَث تصبح بإهكثنه تلحصول علً تلهعلوهثت د

دوره علً كونه هرشد وهوجه للعهلَة تلتعلَهَة، وَسهم فٍ تنهَة هدركثت تلهتعلم تلفكرَة 

 هكثى وفًقث تٌ وفٍ وقت تٌ عهلَة تلتعلم، وإهكثنَة حصول تلهتعلم علً تلتعلم فٍ إثرتءو

علوهثت وتحدَثهث وتالستَعثج، كهث َتهَز بسهولة تعدَل تله علً تلتحصَل تلهتعلم لهقدرة

شخصَة وَزَد هى تلقدرة علً  هى هوتقع وبرتهج تعلَهَة، كهث أنه َنهٍ تلههثرتت تلبَى

هى خدهثت  وبدوى خوؾ أو حرج وذلك بهث َتَحه تلتعبَر بكل حرَة وجرأه عى تلرأٌ

تلتفثعلٍ، وَسثعد  وتلفَدَو تلهنثقشثت، وؼرؾ ،تإللكترونٍتلتوتصل تالجتهثعٍ كثلبرَد 

 شكالت تلهتعلهَى تلذَى َتخلفوى عى زهالبهم لظروؾ قثهرة كثلهرض وؼَرهعلً حل ه

فورَة للهتعلم وتعلهه تلرتجعة تلتؽذَة وتلهشكلة تزدحثم تلقثعثت تلدرتسَة وضَقهث ،  وحل

كهث وَسهل وصول  تلختثهٍ، وتلتقوَم تلذتتٍ تلبنثبٍ بهدي تقدهه حَث توفر عهلَة تلتقوَم

ت َرَده هى خالل تلهقثبلة وتلتحثور وجهثً لوجه أو عى طرَق تلطثلج إلً هعلهه فٍ أٌ وق

 هذتكرتهم بَسر تتهثم فٍ تلطلبة َسثعد وهذت تإللكترونٍخدهثت تلبرَد 
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( هَزة أخري Bebell & Dwyer,2010,p16-17) دوَرو  بثبل  هذت وأضثؾ

َة هدعهه بثلوسثبط عى تلتعلَم تلتقلَدَة بكونه َقدم تلهثدة تلعله تإللكترونٍَهتثز بهث تلتعلَم 

هتحركة( ههث َسثهم ذلك فٍ توفَر عنصر  وصور وأفالم وصورة تلهتعددة هى )صوت

ج علً هشكله نقص تعدتد تلتعلَم، وذلك للتؽل فٍ تلهتعة وتلتفثعل وتإلثثرة وتلدتفعَة

  تلهعلهَى .

إلً أى تلهإسسثت تلتعلَهَة ال  تإللكترونٍههَزتت تلتعلَم فً ظل : وٌرى الباحث 

تلقنثعثت تلحقَقَة لدي كثَر هى  تلت توتجه تلكثَر هى تلهعَقثت وهى أكبر تلك تلهعَقثتز

 رجثل تلتربَة وتلتعلَم، وعدم تلقدرة علً تلتؽََر. 

 

 :اإللكترونًمعٌقات تطبٌق التعلم 

 RADOVIĆ-MARKOVIĆ, 2010, P) هثركوفَك و رتدوفَكَشَر كل هى  

، 8ٕٓٓ؛ تلعبدتلكرَم،  ٕٗ -ٔٗ، ص8ٕٓٓ)، ههث عهر عثهر تلسفَثنٍ، و 290-293

، تلهرش وآخروى ٖٔ -ٗ، ص8ٕٓٓ، تلسثلم )ٕٙ، صٕٕٔٓ، تلعوتودة ٖٕص

 إلً عدد هى تلهعوقثت َهكى إجهثلهث فَهث َلٍ: (8ٕ،صٕٓٔٓ

ألهدتفه  تإللكترونٍأى هنثك هجهوعة هى تلهعوقثت تلتٍ تحول دوى بلوغ تلتعلَم  

 فَهث َلٍ: تهثلتعلً أكهل وجه 

 وفر تإلهكثنثت تلهثدَة.عدم ت -ٔ

تلحدَثة فٍ تلتدرَس أو  تلتقنَةلتعثهل هع لتلكثفَة لدي تلهعلهَى  تلهعرفةعدم توفر  -ٕ

 تلتدرَج.

تلخوؾ تلذٌ َعترٌ تلهعلهَى هى تلتقلَل هى دورهم فٍ تلعهلَة تلتعلَهَة وتنحصثر  -ٖ

 دورهم علً هصههٍ تلبرهجَثت تلتعلَهَة وتختصثصٍ تكنولوجَث تلتعلَم.

عى بعد وتلنظر إلَه كونه أقل هى تلتعلَم  تإللكترونٍلهجتهع  تلسلبَة  للتعلَم نظرة ت -ٗ

 تلنظثهٍ.

عدم وضوح فٍ تألنظهة وتلحوتفز تلتعوَضَة تلتٍ تشجع علً فعثلَة تلتعلَم  -٘

 .تإللكترونٍ

نقص تلبرتهج تلتدرَبَة علً تلبرهجَثت تلتٍ تخدم تلتخصص وترتفثع أسعثرهث  -ٙ

 علً تستخدتم تلبرهجَثت فٍ تلتخصص.وندرة هى َدرج تلهعلهَى 
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 . هى رجثل تلتعلَم قثدةتلهقثوهة وتلههثنعة هى قبل  -6

 .تطبَق تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبَبة تلتعلَهَة تلتقلَدَة دوى تطوَرهث -8

 .عدم وجود هنظهة أو هنظهثت عربَة لالعتهثد تألكثدَهٍ تإللكترونٍ -9

 

 :اإللكترونًتقنٌات التعلٌم 

ظل تلتطورتت تلهثبلة تلتٍ َشهدهث  (9ٖ، ص8ٕٓٓههث عهر عثهر ، ذكرت )تلسفَثنٍ ،

هذت تلعصر وتلهتهثلة فٍ إنتثج تلوسثبل تلتكنولوجَة تلتٍ َهكى تستخدتههث فٍ تلعهلَة 

تلتعلَهَة وتعدد تلتقنَثت بهختلؾ هكونثتهث هى هعدتت وأجهزة وشبكثت وبرهجَثت وهث 

، وال َهكى تجثهلهث تإللكترونٍوهرَثً فٍ تلتعلَم أفرزته هذه تلتكنولوجَث وتلتٍ تشكل ركنثً ج

كونهث توفر بَبة تعلم تفثعلَة ُتسهل وصول تلهعلم وتلهتعلم لهصثدر تلتعلم هى خالل أدوتت 

هى تحقَق تهكى تلهستخدم هى ذلك، وتهكى تلك تلتقنَثت تلهعلهَى هى تلتعثهل هع تلهتعلهَى 

 .تعلَموتحقَق هبدأ تفرَد تل تستقاللَة فٍ تلتعلَم 

، تلسقث وتلحهدتنٍ  McIntosh,2013,P5-10)  هكَنتوشكهث َتفق كل هى 

 إلً: تإللكترونٍتقنَثت تلتعلَم  ( 9ٕ، ص9ٕٓٓ، و تلسَؾ ٗ٘، ص ، ٕٕٔٓ

  القرص المدمجCD حَث َتم تحهَل تلهقررتت تلدرتسَة للطلبة علً هذه :

 تألقرتض وَتم عرضهث علً أجهزة تلعرض تلهختلفة.

 خلٌة الشبكات الدا :Intranet وذلك هى خالل وجود تنترنت دتخلٍ َجهع بَى

جهَع تألجهزة فٍ تلهدرسة بحَث َهكى تلهعلم هى إرسثل تلهثدة تلدرتسَة إلً 

جهَع أجهزة تلطلبة كثلوتجبثت تلهنزلَة تلتٍ َتم تكلَؾ تلطلبة بحلهث وإرسثلهث هرة 

 أخري إلً جهثز تلهعلم لَقوم بتصحَحهث.

  اإلنترنتشبكة The Internet : وتستخدم كوسَلة دتعهة لعرض تلهثدة تلعلهَة

تلهتخصصة، وتسهل تلحصول علً تلهعلوهثت أو تلهقررتت تلهطلوبة فٍ أٌ وقت 

 تلتٍ ال حدود لهث. تإلنترنتعبر تلبحور فٍ هوتقع 

  مؤتمرات الفٌدٌوVideo conferences:  وتتَح هذه تلتقنَة إهكثنَة نقل

صورة( لخدهة أهدتؾ تلعهلَة تلتعلَهَة، وكهث توفر تلهإتهرتت تلسهوعة)صوت و

 هكثى خصج لعهلَثت تالتصثل بَى هإسسثت تلتعلَم تلهختلفة.
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   المؤتمرات الصوتٌة:Audio conferences  وهٍ تقنَة تسخر تلهثتؾ

وذلك بتوصَل صوت تلهتحدث إلً تكبر  تإللكترونٍتلعثدٌ لخدهة عهلَة تلتعلَم 

 َنهث وجدو وتصل إلً تبعد حدود تلعثلم.عدد ههكى هى تلهستفَدَى أ

   ًبرامج القمر الصناعSatellite programs : تتصل برتهج تلقهر

تلصنثعٍ بنظم حثسوج وعلً تتصثل بخط هبثشر هع شبكة تالتصثالت، بحَث َتم 

تالستفثدة هى هذه تلتقنَة فٍ توحَد تلهحتوي تلهقدم لكثفة تلهتعلهَى ولكى َستلزم 

 هتوتفقة هع تلنظثم.ذلك توفَر أجهزة 

   ًالفٌدٌو التفاعل:Interactive video  وسَلة هى تتجثه وتحد تستخدم تقنَة

 تلفَدَو بثستخدتم تلحثسج.

  اإللكترونًالبرٌد E-Mail  َهكى توظَؾ تلشبكثت تلهختلفة فٍ خدهة تلعهلَة :

 .تلتعلَهَة لتبثدل تلرسثبل بَى تلهعلم وتلهتعلهَى بسرعة وكفثءة عثلَة

 َتهكى أٌ طثلج عبر تلشبكة هى تالستفثدة هى خدهة تالتصثل  صال عن بعد:اإلت

بثلحثسبثت تلهختلفة وتنفَذ برتهجه عى طرَقهث وتلوصول لقثعدة تلبَثنثت 

 .تلهتثحة علً هذه تلحثسبثت وتلتفثعل هعهث

 تتَح تلشبكثت تلهختلفة للهتعلم تلتوتصل هع هختلفثت المنتدٌات العالمٌة :

لهَة وتالستزتده وهعرفة كل هث هو جدَد وهستحدث وَخدم تلعهلَة تلهنتدَثت تلعث

تلتعلَهَة وَهكنه هى حضور تألنشطة تلهدعوهة بثلصوت وتلصورة وتلتفثعل 

 هعهث.

 حَث َكتج تلهشرؾ تلتربوٌ هث َرَد أى َقوله التخاطب الكتاب المباشر  :

ثلطرَقة نفسهث وفٍ تلهقثبل َري تلهعلم هث َكتج فٍ تللحظة نفسهث، فَرد علَه ب

هبثشرة بعد تنتهثء تلهشرؾ هى كتثبة هث َرَد. وبذلك َجَج علً كثفة 

 تستفسثرتته وتسثإالته.

 :وهو برنثهج شهَر للتخثطج بَى تلهشرفَى  التخاطب بالصوت والصورة

وتلهعلهَى بحَث َتهكى تلهشرؾ هى تلتوتصل وتلتحدث أهث بثلكتثبة أو تلصوت 

وَتم تلتخثطج بَنهم علً تلهوتء هبثشرة  وبذلك َتَح أو  تلكثهَرت أوبهث هجتهعه. 

 للهشرؾ تَصثل هث َرَده للهعلم 
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    خدمةMIS:   حَث َتهكى تلهشرؾ تلتربوٌ هى ترسثل رسثبل نصَة

قصَرة لتبلَػ تلهعلهَى بثالجتهثعثت تلجهثعَة، وتفعَل أدوتت تلتوتصل 

( فٍ  viberتلفَبر ) تالجتهثعٍ تلهتوفرة فٍ تلهثتؾ تلنقثل هثل  تستخدتم خدهة 

( فٍ نقل  Skypeتلتبلَػ بثالجتهثعثت وتلندوتت، وتفعَل خدهة تسكثَبٍ ) 

فٍ تبثدل تلرسثبل تلتربوَة تلهثدفة ، و تستخدتم خدهة وتلندوتت وتلهإتهرتت ، 

( فٍ عرض هوضوعثت هثدفة ، تفعَل خدهة تلفَس بوك ) Twitterتلتوَتر ) 

Facebook  تلهشرفَى وتلهعلهَى، و تستخدتم خدهة ( فٍ تبثدل تالرتء بَى

 ( فٍ تلتبلَػ بثالجتهثعثت وتللقثءتت وتلدورتت. Whatsappتلوتتس أج ) 

  اللوح األبٌضWHITE BOARD  َرتبط تللوح تالبَض تلرقهٍ بجهثز :

وتوفَر هعلوهثت  تإلنترنتحَث َهكى نشر تلهحثضرتت عى طرَق  تلحثسوج

ل عى بعد هع تلهعلهَى هى خالل تو صور فٍ نفس وقت تلعرض تو تلتوتص

ترسثل نشثطثتهم هالحظثتهم، كهث تنه َقوم بحفظ تلهعلوهثت لحَى تلرجوع تلَهث 

كهث َوفر تلبرنثهج تهكثنَة ترسثل رسثبل صوتَة برَدَة فٍ حثل ، هرة تخري

 عدم توتجده هبثشرة لَطلع علَهث  تلهشرؾ الحقث.

 

ق وتضح بَى تقنَثت تلجَل تألول أنه ال َهكى تحدَد فر وٌرى الباحث مما سبق 

وتلثثنٍ وذلك ألى هث َحدد هنثسبة كل تقنَة هٍ تألهدتؾ تلهرجو تحقَقهث وهدي هالبهتهث 

للهتعلهَى، فحَث نجد أى تلهدونثت دعهت تلعهلَة تإلجتهثعَة بَى تلهتعلهَى فهٍ بذلك 

ى أنظهة تلجَل تألول تقنَثت فعثلة هى تلنثحَة تلتقنَة وتلوظَفَة وفٍ تلجهة تلهقثبلة نجد أ

هثل نظم إدترة تلتعلم تهتثزت عنهث فٍ قدرتهث تلهثبلة علً تسََر تلخدهثت تإلدترَة 

 وتلنظثهَة، وتَجثد بَبة هركزَة هنثسبة للهعلهَى.
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 :اإلثرائٌة: البرامج الثانً المبحث 

تكنولوجَة فٍ هختلؾ تلعلهَة وتلتطورتت تل إلً ( 6ٕ، صَٕٓٔٓشَر )شعَج،

تلهتهثل بثلهنثهج تلهدرسَة وطرتبق تلتدرَس وتلتٍ  ثالت وتلتٍ هنهث تلهجثل تلتربوٌجتله

كثى لهث تثر فٍ رفع هستوي تحصَل تلتالهَذ، حَث شهدت تلهنثهج تلدرتسَة تطورتت 

وتؽَرتت سرَعة حَث قثهت تلكثَر هى تلدول بإعثدة تلنظر فٍ تلهنثهج، لتؤتً هنسجهة هع 

 ث نحو تلتقدم وتلرقً خالل تأللفَة تلجدَدةحثجثت هجتهعثتهث وتطلعثته

( تلهرتبطة بتطوَر Howard,2007) هوترد وَإَد ذلك هث تشَر إلَه نتثبج درتسة

هنثهج تلتدرَس فٍ عصر تصبح فَه تلتعلَم َتحول هى عهلَة َكوى فَهث تلطثلج هتلقَثً سلبَثً 

َُسهل تسترجثعهث بعد ق در هى تلتدرَج لهعلوهثت َختزنهث فٍ شكل جزبَثت صؽَرة، 

َُكسبه ثقة فٍ  وتلهرتى تلهتكرر، إلً عهلَة تو نشثط َبنً فَه تلطثلج بنفسه تلهعلوهة ههث 

 قدرتته وَطلق طثقثته تلكثهنة تلتٍ تعجز تلهنثهج تلتقلَدَة تلكشؾ عى تلك تلطثقثت.

 تالهتهثم وَعود تلبشرَة، قدم قدَم هو بل هستحدثثً، جدَدتً  هفهوهث وال َعتبر تلنشثط

 ( تلً تى تلبرتهجٙٔ-٘ٔ، ص ٕٓٔٓوتلروهثى حَث تشثر تلبقهٍ) إلً تإلؼرَق بثلبرتهج

 أنه لدرجة تلهدرسة تهتهثم عى بعًَدت ضعَفثً  فَهث تالهتهثم عبر هرتحل عدة حَث كثى هرت

 تللهو أنوتع هى نوع تلبرتهج ههثرسة أى أهدتفهث، ثم تم تعتبثر تلبرتهج ضهى تلك تدرج لم

تقدههم تلدرتسٍ، ثم تم توجَة تألنظثر إلً تلبرتهج تلهدرسَة  عى ةتلطلب َصرؾ تلذٌ

بثعتبثرهث جزًء هههثً هى وظَفة تلهدرسة؛ بسبج تهتهثم أولَثء تألهور وتنتشثر تلفلسفثت 

تلتربوَة تلتٍ تشجع ههثرسة تلبرتهج، ههث سثهم ذلك فٍ تزتَد تالهتهثم بثلبرتهج تلهدرسَة 

 لَة تلتعلَهَة وال تنفصل عنهث.بثعتبثرهث جزًء هههثً هى تلعه

( Gathercole & Alloway,2007 p17)تلو وتٌ و  كثزر كول هى هنث تشثر

لتشكَل خبرتت ؼنَة َتفثعل هعهث تلطالج َنبؽٍ علً تلهعلم تهَبة تلهوتقؾ  هتلً تن

تلتعلَهَة تلتٍ توجه تلطالج نحو تكتشثؾ طثقثت وخبرتت تلطلبة وتستخدتم تلبرتهج 

هصثحبة للكتج تلهدرسَة حَث ظهر هث َسهً بثلتدرَس تلقثبم علً تلتعلم تلنشط تل تإلثرتبَة

وتالبتعثد عى تألسلوج تلهعتثد تلقثبم علً نهوذج تلعرض تلهبثشر للهنثهج فثلتعلَم تلقثبم 

 علً تستخدتم تلبرتهج َُبث تلحَثة فٍ تلعهلَة تلتعلَهَة وَبعدهث عى تلخهول.
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 :اإلثرائٌةمفهوم البرامج 

بإنه هجهوعة تلبرتهج وتلههثرتت تلتٍ "( 6ٔٙ، ص9ٕٓٓعرفهث تلحهورٌ)وَ

 ."تستخدههث تلهعلم، للعهل علً تنهَة ههثرتت تلتفكَر تالبتكثرٌ لدي تلطلبة تلهتهَزَى

تلتدرَس  إثرتءنشثط َستهدؾ (إلً أنه Al-Zoubi,2010 p5)تلزوتبٍ وَشَر 

 .َة وطرتبق تدرَسهث وإضفثء تلبعد تلوتقعٍ وتلوظَفٍ علً تلهثدة تلدرتس

أنشطة تستثَر خبرتت  أنهث( Pereira et al,2010 p9) وآخرى بَرترت  وأورد

تلطلبة تتسم بثلهرونة وتلعهق وتالتسثع وتتطلج هنهم تلهشثركة وتلفعثلَة وتإلَجثبَة أثنثء 

 تلحصة تلدرتسَة.

  

تلهنهج تهثل تلركى تألسثسٍ تلرتبع هى أركثى  اإلثرائٌةالبرامج  وٌرى الباحث

ضهى تتجثهثت  تإلثرتبَةوتلهتهثلة بثألهدتؾ وتلهحتوي وتلتقوَم. لذلك َهكى تعتبثر تلبرتهج 

 تلتعلَم تلفعثل وجودة تلتعلَم، وتلذٌ َفعل دور تلهتعلم فٍ تلتعلم.

 

 :اإلثرائٌةأهمٌة البرامج 

وتلتٍ َهثرسهث تلهتعلم دتخل تلصؾ تحت إشرتؾ وتوجَه  تإلثرتبَةتلعج تلبرتهج 

 هعلم دورتً كبَرتً فٍ تلعهلَة تلتعلَهَة تلتعلهَة، لذلك تكهى أههَة هذه تلبرتهج بهث َلٍتل

 (: Morgan  Anne, 2007 p26)آنٍ هورجثى و 

 تكسج تلطلبة نشثطثً وحَوَه وفثعلَة تكثر دتخل تلصؾ.. ٔ

 . تسثعد تلطلبة علً ربط خبرتتهم تلسثبقة بثلجدَدة بشكل َضهى تستهرترَة تلتعلم.ٕ

. تكتسثج تلطلبة تلههثرتت تلالزهة فٍ تلهجثالت تلهعرفَة وتلنفس حركَة ٖ

 تالجتهثعَة. –وتلوجدتنَة 

( تى تفثعل تلهتعلم هع Sens and Frye,2012 p21)فَرٌ و  سَنس وَري

َزَد هى دتفعَته ورؼبته فٍ تلحصول علً تلهعلوهثت بثالكتشثؾ وتنهَة  تإلثرتبَةتلبرتهج 

وتنشَط تفكَره، لذت فإى هنثك جهلة هى تلفوتبد تلتٍ تزَد هى فثعلَة  ههثرتت تلتعلم تلذتتٍ

 هذه تلفوتبد:أهم عهلَة تلتعلَم وتلتعلم عند تستخدتههث بشكل جَد، وهى 

 تسثعد علً تكوَى تتجثهثت إَجثبَة نحو تلهنثهج تلتعلَهة. -ٔ

 .تنثسج هرتحل تلتعلَم تلهختلفة-ٕ
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 ة.طلبتالجتهثعَة وتلعقلَة لل وَة وتلوجدتنَة تنهٍ تلههثرتت تلهعرفَة وتلنفس حرك-ٖ

 . تت تلعقلَة للطثلج تنهٍ تلقدر-ٗ

 و تالستقاللَة . تسثعد تلطثلج فٍ تالعتهثد علً نفسه-٘

 

: أى تلبرتهج تإلثرتبَة تعد ضرورة للطلبة تلهوهوبَى فهٍ تلبٍ  وٌرى الباحث

تَعثج كهث أنهث تشبع فضولهم و ثتهم لإلثرتء و تنثسج قدرتتهم تلعثلَة هى تلفهم و تإلسحثج

 تعزز هى دتفعَتهم للتعلم و تلبحث .

 

 فً التدرٌس: اإلثرائٌةأهداف استخدام البرامج 

 ٕٓ،صٕٙٓٓ) جردتت،.دَثهوندو.هورَرت تَتول و أشثر كل هى

,Diamond,2008  Moreira et al 2007 p1-3  )  إلً تألهدتؾ تلتٍ ههكى أى

 فٍ تلتدرَس وهنهث هث َلٍ: بَةتإلثرتتحققهث تستخدتم تلبرتهج 

تلهعثصرة وتطوَر أسثلَج تلتدرَس و تنهنً تلقدرة  تعهل علً هوتكبة تلتطورتت-

 علً تلبحث عى تلهعلوهثت و تالستقاللَة للطلبة .

 .و تزَد هى دتفعَتهم و تحصَلهم تلدرتسٍ تلصؾتزَد هى فثعلَة تلطلبة فٍ  -

 ثثرة للطالج.تجعل تلعهلَة تلتعلَهَة أكثر جثذبَة وإ -

 لدي تلطالج. و تإلعتهثد علً تلذتت  تنهَة تلعهل تلجهثعٍ -

 تكتشثؾ وهعثلجة تلهشكالت تلفردَة لدي تلطالج. -

 رفع هستوي عهلَة تلتعلَم وتلتعلم عند تلطلبة. -

 زَثدة سرعة عهلَة تلتعلم. -

 لهوهوبَى .حقَق هعثََر أعلً لعهلَة تلتعلَم و زَثدة تلحصَلة تلهعرفَة للطلبة تت -

 تكثَؾ تستخدتم تلتقنَثت فٍ عهلَة تلتعلَم وتلتعلم. -

( أى لألنشطة Hertzog et al, 2009 p1-3) وتخروى هَرتتثزوقكهث أشثر هى 

 أهدتؾ نفسَة وتربوَة تسعً لتحقَقهث وهٍ كثلتثلٍ: تإلثرتبَة

هث أدتة تربوَة ووسَلة تسثعد فٍ إحدتث تفثعل تلطثلج هع عنثصر تلبَبة وهكونثت -ٔ

 لؽرض تعلَهه وتعدَل سلوكه.
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وسَلة تعلَهَة تقرج تلهفثهَم إلً تلطالج وتسثعدهم فٍ إدرتك هعثنٍ تألشَثء   -ٕ

 وتلتكَؾ هع وتقع تلحَثة.

أدتة فعثلة فٍ تفرَد تلتعلَم وتنظَهه لهوتجهة تلفروق تلفردَة وتعلَم تلطالج وفقث   -ٖ

 إلهكثنَثتهم وقدرتتهم.

( أى تلطلبة بحثجه p34 Sens and Frye,2012)سَنس و فَرٌ  هى هنث أشثر

، نظرتً لهث َهلكوه هى خصثبص لؽوَة وتبدتعَة لالستطالع تإلثرتبَةإلً تلعدَد هى تلبرتهج 

وتالستكشثؾ خثصة فٍ تلهجثالت تألكثدَهَة، ههث َدعو تلههتهَى إلً تصهَم تلبرتهج 

كهث تى تلبرتهج تلتٍ تتنثسج هع خصثبص هإالء تلطلبة وسهثتهم  تإلثرتبَةتلتربوَة 

تهَا فرص لحل تلهشكالت تلتٍ تحدث نتَجة إثثرة تلتحدٌ وتلبحث بعهق، ههث  تإلثرتبَة

 َشجع علً تطوَر تلذتت، وتطوَر ههثرتت تلتفكَر تالبتكثرٌ لدي تلطلبة.

 

: أى أهم أهدتؾ تلبرتهج تإلثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى كونهث هصههة  وٌرى الباحث

نثهج تلعثدَة ال تنثسبهم و تشعرهم بثلهلل و تلضجر ، نثهَك عى لتنثسج قدرتتهم ألى تله

 تلفوتبد تألخري للبرتهج تإلثرتبَة .

 

 تصنٌفات البرامج التعلٌمٌة:

( تلبرتهج تلتعلَهَة عثهة إلً عدة Lombardi ,2007 p35)لهبثردت  َصنؾ

 تصنَفثت، وهى هذه تلتصنَفثت تصنَؾ حسج تلهكثى وهٍ:

النشطه تلتٍ َتم تنفَذهث دتخل حجره تلدرتسة وإثنثء عهلَه أنشطه صفَه: وهٍ ت -ٔ

 تلتدرَس لتخدم هوضوعثت درتسَة هعَنه فٍ هحتوي تلهنهج.

أنشطه الصفَه: وهٍ تالنشطه تلتٍ َتم تنفَذهث خثرج حجره تلدرتسة، وتنهً  -ٕ

ههثرتت تلتكَؾ هع تلهجتهع للهشثركة فٍ حل هشكالته وقضثَثه، وتتهثل فٍ تلصحثفة، 

 ذتعه تلهدرسَة، تلهسثبقثت، تلندوتت، تلهنثظرة، تلهإتهرتت، تلرحالت..تل..تال
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( تلبرتهج حسج حجم تلهشثركَى p53 Monnet ,2006)هونَت فٍ حَى َصنؾ 

 تلً:

 أنشطة تقوم بهث هجهوعثت كبَرة -

 أنشطة تقوم بهث هجهوعثت صؽَرة. -

 أنشطة تقوم بهث هجهوعثت فرد وتحد. -

( تلبرتهج علً تسثس تلهوضوع ٕٔ-ٔٔ، صٕٕٔٓتجٍ )فٍ حَى صنؾ تلفر 

 تلً:

وتلتٍ تهدؾ تلً تكتسثج قَم وتتجثهثت تجتهثعَة هرؼوبة البرامج االجتماعٌة:  -ٔ

تسثعد علً تلتكَؾ هع تلبَبة تالجتهثعَة وهنهث تلهعسكرتت، تلرحالت وتلزَثرتت، تلجهعَة 

 ثعة تلندوتت وتلهحثضرتت. تلتعثونَة، تلنظثم وتلنظثفة، تلصحة، حهثَة تلبَبة، جه

وتلتٍ تهدؾ تلً تنهَة هعثرؾ وهعلوهثت تلطلبة وتنهَة  البرامج الثقافٌة: -ٕ

خبرتتهم وهنهث تلصحثفة تلهدرسَة، تلهكتبة، تإلذتعة تلهدرسَة، تلتصوَر تلضوبٍ، تحسَى 

 تلخطوط، أنشطة أخري ذتت طثبع ثقثفٍ.

تلفنٍ لدي تلطلبة وتتهثل فٍ تلنشثط  وتلتٍ تهدؾ تلً تنهَة تلحس البرامج الفنٌة: -ٖ

تلهوسَقٍ،، تلتربَة تلفنَة، تلهسرح، تلفنوى تلشعبَة، ههثرسة تلوتى تلفنوى هى عزؾ 

 وأنثشَد ورسم وتصوَر ونحت وتدرَج علً تإللقثء وتلتهثَل وتألدتء.

تهدؾ تلً تنهَة تلههثرتت تلجسهَة للطلبة وهنهث كرة تلقدم،  البرامج الرٌاضٌة: -ٗ

 ة تلطثبرة، كرة تلسلة، كرة تلَد، كرة تلطثولة وتلتنس، تلهوكٍ، تلعثج تلقوي.تلكر

تهدؾ تلً تعدتد هتعلهَى علً درجة عثلَة هى  تلنضج  البرامج الكشفٌة: -٘

 وتلوعٍ بثلهسبولَة، وتلوتجج تالجتهثعٍ وتلوطنٍ هثل تلكشثفة وتلهرشدَى.

عند تلهتعلهَى وتدربهم علً  وتلتٍ تهدؾ تلٍ تنهَة روح تلبحث البرامج العلمٌة: -٘

أسلوج تلتفكَر تلعلهٍ، وعلً أنهثط تلسلوك تلعلهٍ وتلتطبَقٍ كهث تعَنهم علً تالبتكثر 

وتالخترتع، هثل وهذه تلبرتهج جهثعة تلرَثضَثت، تالجتهثعَثت وتلتربَة تلزرتعَة، 

 .....، تللؽثت. 
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برتهج بنثءتً ( فقد صنؾ تلp31 Koohang et al,2007) وتخروىكووهثنج  تهث

 علً تألهدتؾ تلً:

 أنشطة للحصول علً تلهعلوهثت. -

 أنشطة لتنهَة تلههثرتت. -

 أنشطة لتحقَق تألهدتؾ تلوجدتنَة. -

 أنشطة لتكوَى تلهفثهَم وتلتعهَهثت. -

 

 :اإلثرائٌةالمعاٌٌر الالزمة توفرها فً البرامج 

تلهعثََر ( تلً تى هنثك هجهوعة هى p22 Morgan, 2007)هورجثى  تشثر 

 وهى تبرزهث هث َلٍ:  تإلثرتبَةتتحكم بثختَثر تلبرتهج 

 تنسجثم تلبرتهج هع تلهثدة تلدرتسَة وهوضوعثتهث. -ٔ

 هنثسبة لطبَعة تلهتعلهَى وهرتعثتهث للفروق تلفردَة. -ٕ

 هرتعثة تلوقت وتإلهكثنثت تلهثدَة وتلبشرَة. -ٖ

 تنسجثم تلبرتهج هع خبرتت تلطلبة تلسثبقة. -ٗ

 سجثم تلبرتهج للفلسفة تلتربوَة.تن -٘

 هرتعثتهث الهدتؾ تلعهلَة تلتعلَهَة وتلهكتشفثت تلعلهَة. -ٙ

 هرتعثتهث لطرَقة تصنَؾ وترتَج تلهحتوي، وعنصر تلتقوَم. -6

تنسجثههث لنوع إعدتد تلهعلم وتؤهَله وتدرَبه وظروؾ تلهتعلهَى تالجتهثعَة  -8

 وتالقتصثدَة.

تَثر خى الأ( p15-17 Moreira et al,2007) وتخروى هورَرتكهث تشثر 

 أسسثً وهبثدئ عثهة وتعتبثرتت أسثسَة، َذكرهث بهث َؤتٍ: تإلثرتبَةتلبرتهج تلتعلَهَة 

ال بد هى تحقَق تألهدتؾ تلتربوَة وتلتعلَهَة وتدعم تلهنهج بطرق هبثشرة وؼَر  -ٔ

 هبثشرة.

عى كونهث تحد هى  عدم تالعتهثد كلَثً علً تلتدرَج وتلههثرسة، حَث إنهث ال تزَد -ٕ

 إبدتع تلطثلج وخَثالته، وتإكد علً عهلَثت تلتذكَر وتلحفظ.
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أنهثط برتهج  ( إلً Koohang, et al,2007 p54) وتخروى كووهثنج وَشَر

تلحثسوج تلتعلَهَة تلتٍ تم إنتثج برهجَثت علً نهطهث: برتهج تلتعلَهَة تلهحوسبة قثبهة 

ر تلبرهجَثت شَوعثً وتنتشثرتً وإثثرًة لدتفعَة ، حَث تعد هى أكثتإلثرتبَةعلً تلبرتهج 

تلهحوسبة تدفع تلهتعلم إلً تلتعلم  تإلثرتبَةتلهتعلم، وخثصة فٍ تلهرحلة تألسثسَة. فثلبرتهج 

هى خالل تلتدرَج وتلهرتى، فثلهتعلم َكتسج ههثرتت وخبرتت وتتجثهثت وقَم وهبثدئ 

ك ضرورة علً تستخدتم تلحثسوج هعَنة، فهع ظهور تلحثسوج كوسَلة تعلَهَة أصبح هنثل

فٍ دتخل تلؽرفة تلصفَة، وهذت َإكد هدي تلحثجة إلً إنتثج برهجَثت تعلَهَة هحوسبة 

ترتعٍ تلفروق تلفردَة بَى تلهتعلهَى وذلك لهث َتهتع به تلحثسوج هى قدرتت فنَة هثبلة 

 وهتكثهلة تهكى هى إنتثج برهجَثت تعلَهَة 

لؾ تلهدترس، أصبح تلطلبة أكثر نشثطثً وفثعلَة ونتَجة النتشثر تلحوتسَج فٍ هخت

( دورتً تإللكترونَةأثنثء تستخدتم تلحثسوج لتعلم  حَث تلعج تلبرتهج تلتعلَهَة تلهحوسبة)

هههثً فٍ تالكتشثؾ وحل تلهشكالت  لهث تتضهنه هى عرضثً للهثدة تلتعلَهَة بطرَقة تقود 

تنج و  رتبة تقوده للتعلم، حَث أشثرلالبدتع وتلتفكَر لدي تلطلبة وفق هنهجَة هنظهة وه

( أى تلبرتهج تلهستندة علً تلتكنولوجَث سثههت فٍ  Ang & Wang,2006 p61)ونج 

تحسَى ههثرتت تلتفكَر وتالبدتع وتلفهم وتلتذكر عند تلطلبة، وَإكد علً أى دهج تلبرتهج 

تك وتلفهم فٍ قثلج )تصهَم( تعلَهٍ حثسوبٍ َرفع هى هستوي تلتفكَر وتالدر تإلثرتبَة

وتلتذكر وتلتطبَق لدي تلطلبة خصوصث تى تلحثسوج َتطلج ههثرتت عقلَة علَث بهث َحتوَه 

 هى هإثرتت صوتَة وبصرَة.

( إلً تألهدتؾ تلتٍ ههكى أى تحققهث p2-8 Hertzog, 2009)هَرتثزوق وأشثر 

 وهنهث هث َلٍ: تإلثرتبَةبرنثهج حثسوبٍ قثبهة علً تلبرتهج 

 تلتطورتت تلهعثصرة وتطوَر أسثلَج تلتدرَس.تعهل علً هوتكبة -

 تزَد هى فثعلَة تلطلبة فٍ تلفصل تلدرتسٍ. -

 تجعل تلعهلَة تلتعلَهَة أكثر جثذبَة وإثثرة للطالج. -

 تنهَة تلعهل تلجهثعٍ لدي تلطالج. -

 تشجَع ههثرة تالعتهثد علً تلذتت.  -

 تكتشثؾ وهعثلجة تلهشكالت تلفردَة لدي تلطالج.-

 ستوي عهلَة تلتعلَم وتلتعلم عند تلطلبة.رفع ه -
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 زَثدة سرعة عهلَة تلتعلم. -

 تحقَق هعثََر أعلً لعهلَة تلتعلَم. -

 تكثَؾ تستخدتم تلتقنَثت فٍ عهلَة تلتعلَم وتلتعلم. -

 .نشر تلثقثفة تلهعلوهثتَة بَى تألسثتذة وتلطالج -

 

تلحثسوج  برتهج( أى p23 Tüzüna et al,2008) خروىآو تَوزونث وَري  

أههَتهث لجثذبَتهث وتشوَقهث ههث أدي النتشثرهث تكتسج    تإلثرتبَةتلقثبهة علً تلبرتهج 

تلعثرم فٍ تلهنثزل وأهثكى تلتسلَة وتلرتفَه، لَصل تنتشثرهث للهثتؾ تلهحهول وتلحثسوج، 

ظرت ففٍ ظل هذت تالنتشثر تلهثبل فإى هذة تلبرتهج هٍ تألكثر تنتشثرتً وإنتثجثً فٍ تلعثلم ن

لتهَزهث وقدرتهث علً تلتخزَى، وتلهحثكثة، وتستخدتم تلوسثبط تلهتعددة، وتأللوتى، وعنثصر 

تلتشوَق تلهختلفة، ودوره تلفعثل فٍ رفع كفثءة عهلَة تلتعلَم وتلتعلم ورفع هستوي 

 تلتحصَل وتلههثرتت وتلقدرتت تلعقلَة تلعلَث وتلدنَث.

جهلة هى تلفوتبد تلتٍ تزَد هى  تإلثرتبَةهج لذت فإى لبرتهج تلحثسوج تلقثبهة علً تلبرت

 ما ٌذكرها كالً منفثعلَة عهلَة تلتعلَم وتلتعلم عند تستخدتههث بشكل جَد، وهى هذه تلفوتبد 

 :ووه (Al-zobi,2010,2010 p3-9) تلزوبٍ

تسثعد علً تكوَى تتجثهثت إَجثبَة نحو تلحثسوج وتالستفثدة هى ههَزتته لدي -ٔ

 تلتالهَذ.

ج هرتحل تلتعلَم تلهختلفة، فهنهث هث َستخدم فٍ رَثض تألطفثل، وهنهث هث تنثس-ٕ

 َستخدم فٍ هرتحل تلتعلَم تلعثم، وهنهث هث َتفق هع هشكالت تلتدرَج للكبثر.

 تنهٍ تلتآزر تلبصرٌ تلعضلٍ للتالهَذ.-ٖ

أو  تنهٍ تلقدرة علً تالنتبثه وتلتركَز فٍ أثنثء ههثرسة تلتالهَذ تلبرتهج تلقصصَة،-ٗ

 تأللؽثز وتلهسثبقثت.

 تنهٍ تلقدرة علً تلهالحظة.-٘

تسثعد تلتلهَذ فٍ تالعتهثد علً نفسه، فثلهعلم لم َعد هلقنثً وهرسالً للهعلوهثت بل -ٙ

هرشدتً ونثضجثً وهحفزتً للحصول علً تلهعلوهثت؛ ههث َشجع علً تستقاللَة تلتلهَذ 

 وتعتهثد علً نفسه.
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تلعدَد هى تلعهلَثت تلعقلَة لهرم بلوم  كثلفهم،  تسثعد تلتلهَذ علً ههثرسة-6

وتلتحلَل، وتلتركَج، وإصدتر تألحكثم، وتلتذكر وتلتطبَق ههث َسثعد علً تكتسثج بعض 

 تلعثدتت تلفكرَة كحل تلهشكالت، وتلهرونة، وتلتخَل.

تسثعد علً تلهشثركة تإلَجثبَة وتلفثعلة للتلهَذ فٍ تلحصول علً تلخبرة، -9

 ة تلتعلم تستهتثع بثكتسثج تلخبرة.وَصثحج عهلَ

تستخدم عنثصر تشوَق هتنوعة، كثألصوتت، وتأللوتى، وتلرسوهثت، وعروض -ٓٔ

 تلفَدَو، تلتٍ تسثهم فٍ جذج تلتلهَذ نحو عهلَة تلتعلم.

تزَد هى شعور تلهتعلم بقدرته علً ضبط تلبَبة وتلتحكم بهث، ههث َجعله َبذل -ٔٔ

نتثبج تلتٍ َسعً إلً تحقَقهث وهذت َجعل تلهتعلم َسهم فٍ جهدتً فٍ سبَل تلوصول إلً تل

 تدرَبه علً تلتخطَط.

 

بعدد هى تلخصثبص تلتٍ  تإلثرتبَةبرتهج تلحثسوج تلقثبهة علً تلبرتهج أى كهث  

تهَزهث عى ؼَرهث هى برتهج تلحثسوج وتلتٍ تإهلهث أى تكوى تألكثر فثعلَة فٍ عهلَتٍ 

 p63 Prensky) بَرنسكٍ هثركحَث ذكر  .لخصثبصتلتعلم وتلتعلَم، وَهكى إجهثل ت

Marc,2008) :ًما ٌل 

 توفَر بَبة تعلَهَة تثرتبَة.-ٔ

 تلفردَة فثلبرتهج تتَح تعلَهثً َنثسج خصثبص كل هتعلم.-ٕ

توفَر بَبة هتنوعة بهث َنثسج خصثبص تلهتعلهَى، وتثَر قدرتتهم تلعقلَة، -ٖ

 وتخثطج حوتسهم.

 تلبرهجَة بهث َحقق تألهدتؾ تلتعلَهَة تلهرجوة.تلتكثهلَة بَى عنثصر -ٗ

تلهرونة إلهكثنَة إجرتء تلتعدَالت علَهث سوتء أثنثء تلتصهَم وتإلنتثج أو بعد -٘

 تالنتهثء هى تإلنتثج بثإلضثفة أو تلحذؾ.

تزتهى تلحركة وتلصورة تلهتحركة وتلرسوم هع تلصوت لتحقَق تلهدؾ تلتعلَهٍ  -ٙ

 تلهتوقع.
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( قثبهة بهعثََر تعدتد وتختَثر برتهج Al-zobi,2010) p5-8) تلزوبٍ  وتعد

 تشتهلت علً عشرة هعثََر هٍ: تإلثرتبَةتلحثسوج تلقثبهة علً تلبرتهج 

 أى َحقق تلنشثط هدفثً أو أكثر هى أهدتؾ تلوحدة. -

أى تكوى تعلَهثت تنفَذهث هختصرة ووتضحة وهحددة حتً َسهل ههثرسة تلطثلج  -

 لهث وَتحقق أهدتفهث.

تخلل تلنشثط ههثرتت وعهلَثت تدرَبَة وظَفَة لخفض تؤثَر تلهشكالت تلتٍ أى َ -

 تعوق تحصَل تلطلبة لهفثهَم تلوحدة.

 أى َتحقق تلهعلم هى أى تلطثلج َتقى تلنشثط وَعرؾ أهدتفهث. -

 أى تتنثسج تلبرتهج هستوي تلطلبة وإهكثنثته السَهث تعلَهثتهث تلهكتوبة. -

 ضوء تإلهكثنثت تلهتثحة. أى َسهل ههثرسة تلطلبة للنشثط فٍ -

 أى َشتهل تلنشثط علً عنثصر تلتشوَق وتلتعزَز تلالزهة الستهرترَة تعلم تلطلبة. -

 أى تتَح فرصة تستخدتم تلطلبة لهث بنفسه وفقثً لسرعته تلذتتَة. -

 أى تتكثهل خبرتتهث هع تلبرتهج تألخري لتنهَة تحصَل تلطلبة فٍ تلوحدة. -

 ة هى تلصعوبة تنثسج هستوَثت تلطلبة. أى تتضهى تلبرتهج هستوَثت هتدرج -

 

( تلً ثالث هبثدئ ربَسة p53 Tüzüna et al,2008) وتخروىتَوزونث وَشَر 

 وهٍ:  تإلثرتبَةعند تختَثر تو تصهَم برتهج تلحثسوج تلقثبهة علً تلبرتهج 

تالهتهثم بنتثبج تلتعلم: بهعنً تى تلهتعلم َجج تى َهر بهرم هى تلههثرتت أوالً:  

تلههثرتت  تلفكرَه   و ة إلً تلهعقده أثنثء تنفَذ تلنشثط، وهى أهههث )تالدرتكَهتلبسَط

 وتلحركَه(.

وضع بعض تلشروط تلخثصة تلدتخلَة وتلخثرجَة تلوتجج توتفرهث لتحقَق  ثانٌاً:

 ،تلنجثح فً تنفَذ تلنشثط وهٍ)وضع تعلَهثت هحددة  تبنً نحو تلهدؾ تلنهثبٍ للنشثط

 إثثرة فضول تلهتعلم(.،قٍتسلسل تلههثم بشكل هنط
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وضع ثهثنَة إحدتث بهثثبة دلَل لتطوَر وإنجثز وحدتت تلتعلَم فً ضوء برتهج  ثالثاً:

 وهٍ:  تإلثرتبَةتلحثسوج تلقثبهة علً تلبرتهج 

 وضع تصور للشا تلهرتد إنجثزه بشكل شخصً.  -

 تلقدرة علً ربط تلنشثط تلً ؼثَة تلهدؾ تلهنشود.    -

 تلهتوقعة. تلتوتفق بَى تألهدتؾ -

 تلهفثهَم سهلة تلفهم. و  تلهحتوي -

 توفر فرصة لإلبدتع. -

 توفَر نظثم للهكثفآت. -

 ربط نشثط تلهتعلم بسَثق تلعثلم تلوتقعٍ. -

 تلجدَة فٍ تصهَم تلرسوهثت. -

 

ى هى تبرز أ( تلً p1-3 Esteves et al,2010) خروىآو تستَفزكهث َشَر 

 بح تثرتبَة وهٍ:تلهعثََر تلالزم توفرهث فٍ برتهج تلحثسوج لتص

تلتحدٌ: وهو تالسم تلذٌ نطلقه علً تلشك فٍ تحقَق تلهدؾ، وهنثك أربع  .ٔ

وضع  ،طرق َهكى تى تحقق تلتحدي وهٍ)وضع هستوَثت هتعددة هى تألهدتؾ

 تلعشوتبَة فً تلتحرك لبلوغ تلهدؾ(. ،إخفثء بعض تلهعلوهثت،أهدتؾ وإضثفة شروط

شخص لألشَثء تلهثدَة وتألوضثع تلخَثل: وهو تلصور تلذهنَة تلتً َضعهث تل .ٕ

تالجتهثعَة(، وهذت تلخَثل هو تلذٌ  َجعل تلبَبثت تلتعلَهَه أكثر إثثرة لالهتهثم. 

وتلخَثل َهكى أى َكوى إهث عرضٍ َعتهد علً تألوهثم  وتلخَثل، أو جوهرٌ وهو 

 َعتهد علً تلهحثكثه وتلهؽثهره. 

هعقدة جدتً وال بسَطة جدتً تلفضول: وتلذٌ َؤتٍ إذت قدهت بَبثت تعلَهَة لَست  .ٖ

 وهعثرؾ تثَر عند تلهتعلم تلدهشة، وَهكى إثثرة تلفضول بطرَقَى: 

 تلطرَقة تلحسَه: وهٍ تلقثبهة علً تلوسثبل تلتعلَهَة تلهستخدهة لتنفَذ نشثط تثرتبٍ. -

تلطرَقة تلهعرفَة: تلذي َعتهد علً رؼبة تلفرد فً تحقَق أفضل تعلم وبثلتثلٍ َحفز  -

 علً تلبحث عى تلكهثل وتالتسثق.تلهتعلم 
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تلقثبهة علً تلبرتهج تإلثرتبَة  ومن هنا ٌرى الباحث انه عند اختٌار برامج الحاسوب

هنثك ستة عنثصر أسثسَة إذت دهجت هع بعضهث بطرَقة فعثلة فإنهث تزَد هى تندهثج تلهتعلم 

تلتعلم وهذه  هع تلبرتهج وتجذبه نحوهث بدرجة كبري، ههث َزَد هى فثعلَتهث فٍ عهلَة

تلعنثصر هٍ: قوتعد تلنشثط، تألهدتؾ، تلتؽذَة تلرتجعة وتلنتثبج، تلتفثعل، تلهنثفسة أو 

تلتحدٌ أو تلهقثوهة. و َري تلبثحث أَضثَ : تلهعثََر تلسثبقة تإثر إَجثبثً أو سلبثً علً 

ل تلهتعلم فإى كثى ؼَر هخطط لهث فهٍ تإثر سلبث أهث إى كثى هخطط لهث وهعد لهث بثلشك

تلهطلوج تلذٌ َرتعٍ تحتَثجثت تلهتعلهَى وَرتعٍ تلتطور تلسرَع للتقدم تلعلهٍ فإى أثرهث 

 سَكوى بثإلَجثج علً تلهتعلهَى بؽض تلنظر علً تلهرحلة تلتعلَهَة تلتٍ َهر بهث تلطثلج.

 

 للطلبة الموهوبٌن: اإلثرائٌةفً البرامج  معوقات استخدام التعلٌم اإللكترونً

تلطلبة  إلً أى (p21 McIntyre et al,2007)خروى آورٌ هثكَنتَشَر    

تلهتفوقَى وتلهوهوبَى فٍ عثلم تلَوم َستفَدوى بشكل كبَر وهتزتَد هى تالستخدتم تلهتزتَد 

وَكهى تلسبج تلحقَقٍ ورتء ذلك هو أى هثل هذه  تإلنترنتللبرهجَثت تلتٍ تقدههث شبكثت 

َث َتم هرتعثتهث وتلبَتهث بطرَقة وتعَة تلتقنَثت ترتعٍ حثجثتهم وخصثبصهم تلفرَدة بح

وهثدفة، وحَث أى تالستخدتم تلهثدؾ وتلوتعٍ لتكنولوجَث تلهعلوهثت فٍ تنهَة وتطوَر 

قدرتت تلطلبة تلهوهوبَى وتلهتفوقَى َتجثوز هجرد توظَفه كؤدتة هسثندة فٍ تلعهلَة 

لوهثت حسج تلحثجثت تلتعلَهَة، فإى هذت تلهتوي تلبسَط تلذٌ َشهل تكَؾ هعدل تقدَم تلهع

تلفردَة للطثلج، وهرتعثة أنهثط تلتعلم تلهختلفة وإى كثى للولهة تألولً ضرورَثً فإنه ال 

َكفٍ. فتكنولوجَث تلهعلوهثت أصبحت تهثل أدتة لالستكشثؾ وتولَد تألفكثر، وعلَه البد هى 

حث وتطبَق زَثدة تستخدتهه لتزوَد تلطلبة تلهوهوبَى وتلهتفوقَى بفرص عدَدة إلجرتء تلب

 .ههثرتت تفكَر هعقدة

أى توظَؾ تقنَثت تلتعلَم ( Hamamoto,2007 p53)ههثهوت وَشَر 

َسهح لهم بثلتقدم حسج  تإلثرتبَةللطلبة تلهوهوبَى وتلهتفوقَى فٍ تلبرتهج  تإللكترونٍ

سرعتهم ولذت فإنهم َستطَعوى تلتقدم بسرعة دوى تلحثجة النتظثر زهالبهم فٍ تلصؾ، 

ح تلفرصة للطلبة لفهم وتدرتك آلَة عهله وبرهجته وذلك َشكل أسلوبثً هتهَزتً وكهث أنه َتَ

 لتعلَم ههثرتت حل تلهشكالت وتلهنطق، وتطوَر بدتبل إبدتعَة.
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( أنه بثلرؼم هى Chodarev et al,2013 p27) خروىآو تشودَرؾ وَري

بَى إال أنهث توتجه تلهقدهة للطلبة تلهوهو تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍة تلتعلَم َأهه

هعَقثت كثَرة وهنهث عدم إعدتد هعظم تلهعلهَى لتدرَس تلطالج تلهوهوبَى، حَث َوتجه 

تحدَثت كبَرة بسج تتسثع نطثق قدرتت وحثجثت تلتالهَذ  تإللكترونٍتلهعلهوى فٍ تلتعلَم 

 فٍ فصولهم وقد ال َشعر بعض تلهعلهَى بثالرتَثح للعهل هع تلطالج تلذَى لدَهم قدرتت

تستثنثبَة، حَث أى تإلعدتد تلحثلٍ للهعلهَى ال زتل َعتهد علً تلطرق تلتقلَدَة وتلنهطَة 

وَتم تإلعدتد بصورة عثدَة تعتهد علً تلهنظور تلكلٍ حَث ال توجد فلسفة خثصة لإلعدتد 

 وتخرَج هعلهَى ذوٌ قدرتت خثصة تهكنهم هى تلتعثهل هع تلطلبة بهختلؾ قدرتتهم.

أى برتهج تلتدرَج  (McIntyre et al,2007 p31)روى خآو هثكَنترٌ وَضَؾ

أثنثء تلخدهة تلتٍ تعدهث وتشرؾ علَهث كلَثت تلتربَة وهعثهد تلهعلهَى وهرتكز تلتدرَج 

تلحكوهَة فٍ تلدول تلعربَة ال تتضهى أٌ عنصر َرتبط بتعلَم تلطلبة تلهوهوبَى 

فهو َحتثج إلً  تإلثرتبَةلبرتهج فٍ ت تإللكترونٍوتلهتفوقَى، وال تإهلهم الستخدتم تلتعلَم 

خبرة وههثرة فٍ إعدتد تألنشطة تلتٍ تنثسج تلطالج تلهتفوقَى تألهر تلذٌ َستدعٍ إعدتدتً 

خثصثً لهعلهٍ تلطلبة تلهوهوبَى، وهذت بثإلضثفة لعدم توفَر تلدعم تلالزم لهدرسٍ تلطلبة 

 تلطالج.  تلهوهوبَى حتً َصلوت إلً تلهخرجثت تلهطلوبة لهذه تلهجهوعثت هى

أى هنثك أَضثً هعَقثت تتعلق بثلبَبة ( Hamamoto,2007 p23)ههثهوت وَذكر 

تلهدرسَة حَث أى تلهدترس ال تبنً وفق أسس علهَة ترتعٍ خصثبص هذه تلفبة بحَث 

 تإلنترنتتبنً فٍ هكثى هالبم، لتتوتفر فَهث تلهعثهل وتلهختبرتت وتلحوتسَج وشبكثت 

لهالعج وتلهكتبثت وتلصثالت تلرَثضَة وتالسترتحثت وهقصؾ وتلهشثؼل تلفنَة وتألفنَة وت

وصثلة لتنثول تلطعثم، وتلؽرؾ هتعددة تألؼرتض وتلتهوَة وتإلضثءة وتلتكََؾ وتجهَزتت 

تألهى وتلسالهة لؽثَة إجرتء تلتجثرج تلعلهَة وتلوسثبل تلتعلَهَة تلحدَثة كجهثز عثرض 

لهقثعد تلهرَحة وؼَرهث حتً َتوفر ( ووجود وحدة طبَة، وتL.C.Dفوق تلرأس وجهثز )

هنثخ هنثسج َسهح بتنهَة تفكَرهم وصقل شخصَثتهم ورقٍ هوتهبهم وتهَزهم وتفجر 

 تإلثرتبَةطثقثت تإلبدتع لدَهم، وتلقدرة علً تستؽالل هذه تإلهكثنثت تلهتثحة فٍ تلبرتهج 

سَقضوى تلهقدهة للهوهوبَى، وذلك حتً ال َتسرج تلهلل لنفوس هإالء تلطلبة ألنهم 

 سثعثت طوَلة فٍ تلدرتسة تلجهثعَة أو تلفردَة أو فٍ تالستقصثء وتلبحث.
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هعَقثت  (Chodarev et al,2013 p40-45) وآخروى تشودَرؾوكهث قدم 

 وكثى هى أهههث هث َلٍ: تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍأخري لتوظَؾ تلتعلَم 

فٍ  تإللكترونًٍ توظَؾ تلتعلَم عدم وجود تلهعلم تلكفإ تلهبدع تلهوهوج تلقثدر عل-ٔ

 هع تلطلبة تلهوهوبَى. تإلثرتبَةتلبرتهج 

 تلتعلَهَة تلهنثسبة. تإلثرتبَةعدم توفر تلبرتهج -ٕ

 عدم وضوح تالتجثهثت لدي تلهعلهَى نحو هذه تلفبة. -ٖ

 عدم توفر تلوسثبل وتألدوتت تلالزهة لرعثَة تلهوهوبَى فٍ تلهدترس. -ٗ

 بَى تلثقة فٍ ههثرتتهم وقدرتتهم تلتعلَهَة.فقدتى تلطلبة تلهوهو -٘

 تإللكترونٍتعرض تلهوهوبَى للرفض هى قبل تلهجتهع قد َحد هى توظَؾ تلتعلَم  -ٙ

 .تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج 

تفتقثر تلهدَرَى وتلهشرفَى وتلهعلهَى إلً تلتدرَج تلكثفٍ للتعثهل هع تلطلبة -6

 تلهوهوبَى.

ثسبة لالهتهثم بهذه تلفبة وتقدَم تلعوى وتلهسثعدة عدم توفر تلبَبة تلهدرسَة تلهن -8

 تلالزهة لهث.

عدم وجود تنظَم وتنسَق فٍ تلجهود تلهبذولة لخدهة هذه تلفبة هى قبل تلجهثت  -9

 ذتت تلعالقة.

قلة تلهوترد تلهثلَة تلالزهة لتقدَم تلدعم تلالزم للقثبهَى علً خدهة هذه تلفبة  -ٓٔ

 ت للطلبة تلهوهوبَى أنفسهم.وتقدَم تلحوتفز وتلهنح وتلهبث

 تإلثرتبَةعدم تعطثء تلصالحَثت تلالزهة للهدَرَى لتشجَع تلقثبهَى علً تلبرتهج -ٔٔ

 للطلبة تلهوهوبَى عى طرَق تعدَل تألنظهة وتطوَرهث بهث َحقق ذلك.

 

فٍ جثنج أو أكثر  زوى أى تلطلبة تلهوهوبَى هتهَ وٌرى الباحث فً ضوء ما تقدم،

تهع لذت فالبد هى تالهتهثم بهم وتقدَم تلرعثَة وتلعنثَة لهم كؤفرتد، وتلتعلَم وهم قلة فٍ تلهج

جدَر به أى َرتعٍ تلطلبة تلهوهوبَى وَهتم بهم، فثلهعروؾ أى تلتعلَم  تإللكترونٍ

بهفثهَهه وطرق تدرَسه وأدوتت تقوَهه، هوجه إلً فبة تلطلبة تلعثدََى ههث  تإللكترونٍ

 .م تؤخذ حقهث هى تلعنثَة وتلرعثَةفبة هههلة، لجعل فبة تلطلبة تلهوهوبَى 
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 المبحث الثالث : الموهبة والموهوبٌن 

 Cotabish and Robinson, 2012 P160) )كوتثبَش وروبَنسوى َشَر 

إلً أى تلهوهبة تعد هى أهم أسس تلتقدم تلحضثرٌ لهوتجهة هشكالت وتحدَثت تلحَثة 

حَث ظهر تهتهثم هتزتَد علً تستؽالل تلثروة  وتستؽالل كثفة تلثروتت تلطبَعَة وتلبشرَة،

تلبشرَة، وتنهَة رأس تلهثل تلبشرٌ وصوالً إلً تكوَى رأس تلهثل تلعثدٌ لهوتجهة 

ظروؾ تلهستقبل تلهتؽَرة، هى هنث زتد تلتركَز علً تلعنثَة بثلطثلج تلهوهوج، وتوفَر كل 

 تستثهثرهث. تلسبل وتلوسثبل تلفعثلة للكشؾ عى هوتهبه وقدرتته ورعثَتهث و

( بؤى تلهوهوبَى َشكلوى ثروة 96ٔ، صٕٕٔٓوَذكر ) أبو نثصر و تلجؽَهثى  

بشرَة تهتهت بهث تلكثَر هى تلدول وسعت تلً تكتشثفهم ورعثَتهم، حَث َعتبر تلقرى 

تلعشرَى بهثثبة تنطالقة فٍ هجثل تلهوهبة لَشهل أدتء هتهَز فٍ تٌ هجثل لَتعدي تلقدرتت 

تبرتزهث بسبج عدم توفر فرص هنثسبة البرتزهث، حَث عنَت تلكثَر هى تلكثهنةتلتٍ لم َتم 

تلدول بثلتعرؾ علً تلهوهوبَى وتستخدهت تلعدَد هى تلهقثََس وتالختبثرتت تلعلهَة 

للكشؾ عى تالستعدتدت وتالهكثنَثت وتلقدرتت وتلهوتهج ، فثلعنثَة بثلهوهوبَى َستلزم 

هالحظة وتستخدتم تحدي تلطرق تلحدَثة فٍ تكتشثؾ هبكر عى طرَق تختبثرتت تلذكثء وتل

تعلَههم حسج حثلة كل تلهَذ فثلهوهوبَى ثروة َنبؽٍ تلعنثَة بهم ووضعهم فٍ بَبة هالبهة 

 البرتز هوتهبهم وطثقثتهم تلكثهنة.

 

 مفهوم الموهبة:

درس تلعلهثء وتلبثحثَى فٍ علم تلنفس وتلتربَة هفهوم تلهوهبة إال أنه ظهر بَنهم 

لفة فٍ تنثولهم لهفهوم تلهوهبة، فهنهم هى عرفه تنطالقثً هى هستوي تلذكثء، تتجثهثت هخت

وعرفه تلبعض تِخر هنهم فٍ ضوء هستوي تلتحصَل تلدرتسٍ، وهنهم هى عرفه فٍ 

ضوء هستوي تألدتء، بَنهث تنثوله بعضهم تِخر فٍ ضوء هستوي تلهوهبة. ولكى تتفق 

نفرد بهث صثحبهث عى ؼَره هى أقرتنه، وأَضثً أؼلبهم علً أى تلهوهبة قدرة عقلَة عثلَة َ

تتفقت تلهعجهَثت تلعربَة وتإلنجلَزَة علً أى تلهوهبة تعتبر قدرة أو تستعدتدتً فطرَثً َولد 

 هع تلفرد.

( أى تلهوهبة تهتالك تلفرد Hamamoto, 2007 P1) ههثهوتفٍ حَى َري  

 لهَزه هث.
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ث ِخْفُتُكْم َفَوَهَج لٍِ َربٍِّ ُحْكهثً و َقول هللا عز وجل فٍ كتثبه تلكرَم :﴿ َفَفرَ  ْرُت ِهنُكْم لَهَّ

ثلِِحََى﴾ َٕٔوَجَعلَنٍِ ِهَى تلُهْرَسلََِى " )تلشعرتء:  (، ﴿َرجِّ َهْج لٍِ ُحْكهثً َوأَْلِحْقنٍِ بِثلصَّ

( و)تلوهثج( تسم هى أسهثء هللا تلحسنً. و )وهج( أٌ أعطً دوى هقثبل 8ٖ)تلشعرتء: 

 َهلكه تإلنسثى. وهٍ تلشٍء تلذٌ ال 

هى هنث نري تى تلبثحثَى تختلفوت فٍ تعرَؾ تلهوهبة نظرتً الختالؾ تتجثهثتهم 

( أى ٔٔ، ص 6ٕٓٓ)كهثلوخبرتتهم بَى تلنظرَة وتلعهلَة تلتٍ َنطلقوى هنهث، فرأي 

 تالختالفثت تعود إلً تألسبثج تلتثلَة:

 تالختالؾ فٍ تحدَد خصثبص تلطفل تلهوهوج.  -

 حدَد تسثلَج تكتشثؾ تلطفل تلهوهوج. تالختالؾ فٍ ت -

 تالختالؾ فٍ تحدَد هجثالت تلهوهبة.  -

  تالختالؾ فٍ تحدَد هستوي تلتفوق تلالزم لتحدَد تلهوهبة. -

( تلهوهبة بؤنهث: "قدر عثل هى تالستعدتد Dean, 2011 P 6) دَثى هى هنث َعرؾ

سثنٍ سوتء كثى عهلَثً، وتلقدرة علً توظَؾ تلعقل فٍ كل هجثل هى هجثالت تلنشثط تإلن

ث". ًَ ث، قَثد ًَ ث، تجتهثع ًَ  عهل

( بؤنهث: "قدرة تلفرد علً تحقَق قدر عثٍل Beisser, 2008 P1)بَسثره وَعرفهث 

وهتهَز فٍ هختلؾ هجثالت تلنشثط تإلنسثنٍ وترجع فٍ أصلهث إلً تستعدتد تكوَنٍ 

 فطرٌ".

لتٍ تنثولت هفهوم أنه كنتَجة للتعثرَؾ تلهختلفة تYi, 2011 P 1) )َث وَري 

تلهوهبة فقد تهتهت بتؽَر نظرة أفرتد تلهجتهع ألدتء تلهوهوج، فلم َعد َؤخذ بثلقدرة تلعقلَة 

تلعثلَة )حَث تزَد نسبة تلذكثء عى تنحرتؾ هعَثرٌ وتحد أو تنحرتفَى هعَثرََى( علً أنهث 

للحكم تلهإشر تألسثسٍ فٍ تعرَؾ تلهوهبة، ولكى  ظهرت هنثك هعثََر وهإشرتت أخري 

علً تلهوهوج وتلهتهثلة فٍ تلقدرة تإلبدتعَة تلعثلَة، وتلقدرة علً تحقَق هستوي أكثدَهٍ 

هرتفع، وتلقدرة علً إنجثز تلههثرتت تلفنَة وتلرَثضَة وتللؽوَة بكفثءة، وتلقدرة علً 

ت تلهثثبرة وتاللتزتم، وتلهرونة، وتلدتفعَة تلعثلَة، وتالستقاللَة فٍ تلتفكَر وتعتبثرهث كسهث

 شخصَة عقلَة َنفرد بهث تلهوهوج عى ؼَره. 
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 الطالب الموهوبٌن:

(أى تستخدم تصطالح تلهوهبة لَشَر إلً تألفرتد تلذَى ٙ-٘، ص 9ٕٓٓوَذكر )زَثد، 

َهلكوى أدتء عثلٍ فٍ هجثل هى تلهجثالت ؼَر تألكثدَهَة كثأللعثج تلرَثضَة وتلفنوى 

جهثعة شرَطة ترتبثط تلهوهبة بثلذكثء ترتبثطثً وتلههثرتت تلهَكثنَكَة وتلقدرة علً قَثدة تل

تَجثبَثً، حَث أى تلذكثء هو تلعثهل تألسثسٍ ورتء نهو وبروز تلهوتهج جهَعثً. فثلهوهوج 

هو تلذٌ َتصؾ بثالهتَثز تلهستهر فٍ أٌ هَدتى هثم هى هَثدَى تلحَثة وكهث َتهتع بقدر 

بثرتت تلذكثء تلتٍ وجدت لتقَس عثٍل هى تلذكثء وقدرة عقلَة َستدل علَهث هى خالل تخت

تلقدرة علً تلتفكَر وتالستدالل، وتلقدرة علً تحدَد تلهفثهَم تللفظَة، وتلقدرة علً تحدَد 

أوجه تلشبه بَى تألفكثر تلههثثلة، وتلقدرة علً تلربط بَى تلتجثرج تلسثبقة وتلهوتقؾ تلحثلَة 

. 

بنثه هكتج م تلذٌ َت96ٕٔ( تعرَؾ هَرالند 9ٖ، صٕٓٔٓو َذكر )صوص،  

تلتربَة تألهرَكٍ تألطفثل تلهوهوبَى:" هم تألشخثص تلذَى َتم تلتعرؾ علَهم هى قبل 

أشخثص ههنََى هإهلَى وتلذَى َتصفوى بقدرتت عقلَة عثلَة وَستطَعوى تلقَثم بؤدتء عثلٍ 

وذلك فٍ ضوء برتهج تربوَة وخدهثت هسثندة إضثفَة تقدم لهم الَجثد أنفسهم وتحقَق 

 ة تخدم هصلحة هجتهعهم". هسثههثت جلَ

( هم تلطلبة تلهوهوبَى تلذَى َظهروى أدتء 6ٔ، ص6ٕٓٓوتشَر تلكعبٍ،فثطهة )

هتهَز فٍ تلهجثالت تلعقلَة وتإلبدتعَة وتلفنَة وتلقَثدَة وتألكثدَهَة تلخثصة، وَحتثجوى إلً 

 تدتتهم .خدهثت تعلَهَة ال تتوفر فٍ تلهدرسة تلعثدَة وذلك هى أجل تطوَر قدرتتهم و تستعد

أى هصطلح هتفوق: َطلق علً تلفرد َظهر Shaw, 2009 P 1) ) شثو بَنهث َري

هستوي أدتبه تستعدتدت هتهَزتً فٍ بعض تلهجثالت تلتٍ تتطلج قدرتت خثصة سوتء كثنت 

علهَة أو فنَة أو علهَة وهستوي رفَع هى تلذكثء، أو هستوي تحصَل درتسٍ عثم هرتفع 

 نفس عهره.هقثرنة بؤقرتنه تِخرَى هى 

تشكل تلهوهبة عثهل ههم وأسثسٍ لتقدم تلبشرَة فنجد تهتهثم تلتربوَوى وتضح 

ببرتهج رعثَة تلطلبة تلهوهوبَى وتلهتفوقَى ضهى أسلوج علهٍ هدروس وفٍ إطثر هنثخ 

 تربوٌ سلَم كثى له دورتً بثرزتً فٍ تنهَة تلهجتهع وتطوره وتزدهثره.

( تلطثلج تلهتفوق بؤنه: تلطثلج Johnsen, 2009 P 10)جونسَى فٍ حَى َشَر 

تلذٌ َظهر هستوي أدتء عثًل، أو إنتثجثً هبدعث، أو َتهتع بثستعدتد هتهَز فٍ وتحد أو أكثر 
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هى هجثالت تلنشثط تلطالبٍ تالجتهثعَة أو تألدبَة أو تلثقثفَة أو تلعلهَة أو تلفنَة أو تلههنَة 

نثقد تلخالق تلهبتكر وتلقدرة علً تنتقثء أو تلرَثضَة أو تلكشفَة أو تلقدرة علً تلتفكَر تل

 تلبدَل تلهنثسج هى بَى جهلة هى تلبدتبل لحل تلهشكالت.

( بؤى تلطثلج تلهوهوج: هو تلذٌ َهتلك قدرة ؼَر 8، صٕٓٔٓو أشثر  تلحهَدتنٍ )

عثدَة أو أدتء هتهَز هختلؾ عى أقرتنه فٍ هجثل أو أكثر هى تلهجثالت وَحتثج إلً رعثَة 

 هَة هى قبل تلهدرسة قد ال َجد له هكثى هنثسج فَهث لنهو قدرتته وتستعدتدتته.وتهتهثم تعلَ

 (  تفسَرتً َوضح تلفرق بَى تلهفهوهَى حَث قثل:٘ٔ، صٕٕٔٓوكهث قدم تلكفثوَى)

تقثبل تلهوهبة علً تلجهة تلهقثبلة تلقدرة هى هستوي فوق تلهتوسط، بَنهث َقثبل  -

 فوق تلهتوسط.هى هستوي  Performanceتلتفوق تألدتء 

 تعود تلهوهبة إلً أصل ورتثٍ بَنهث َرجع تلتفوق فٍ هنشثبه إلً هكوى بَبٍ. -

وتلتفوق نتثج لهذت  Processونشثط أو عهلَة  Potentialتلهوهبة طثقة كثهنة   -

 تلنشثط أو تحقَق لتلك تلطثقة.

 تقثس تلهوهبة بثختبثرتت هقننة بَنهث تلتفوق َظهر أثره علً أرض تلوتقع. -

شرط تلتفوق وجود هوهبة ولَس تلعكس، فثلهتفوق البد أى َكوى هوهوبث ولَس كل  -

 .هوهوج هتفوقثً 

(:إلً تعتهثد بعض تلبثحثَى نسبة تلذكثء علً 9ٔ، ص8ٕٓٓوقد أشثر تلصلَطٍ )

 تختبثر ذكثء فردٌ كؤسثس لتصنَؾ تلهوهوبَى إلً فبثت ثالثة 

 فؤكثر ٘ٗٔهوهوج بدرجة عثلَة: إذت كثنت نسبة تلذكثء  -

 ٗٗٔ-ٖٓٔهوهوج بدرجة هتوسطة: إذت كثنت نسبة تلذكثء بَى  -

 9ٕٔ-٘ٔٔهوهوج بدرجة هقبولة: إذت كثنت نسبة تلذكثء بَى  -

 ( تلهوهبة وتلهوهوبَى فٍ أربع فبثت:ٕٕ، صٕٓٔٓبَنهث صنفت تلؽولة )

: وتبورز هوهبتوه فوٍ قدرتوه علوً تلنقود Analytically Giftedتلهوهووج تحلَلَوثً  -

 تحلَل وإصدتر تألحكثم وعقد تلهقثرنثت وتقدَم تفسَرتً هنطقَثً.وتل

: وتتضوووح هوهبتوووه فوووٍ قدرتوووه علوووً Creatively Giftedتلهوهووووج إبووودتعَثً  -

 تالكتشثؾ وتالبتكثر وتلتخَل وصَثؼة تلفرضَثت وتولَد تألفكثر.

: وتتجلوً هوهبتوه فوٍ تلههوثرتت تلعهلَوة  Practically Giftedتلهوهوج عهلَوثً  -

 تتطلج تلتطبَق وتالستخدتم وتلتنفَذ للهعرفة تلضهنَة وتلتٍ ال َتلقثهث بشكل هبثشر. وتلتٍ
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وهووو تلووذٌ َتهتووع بقوودر جَوود هووى  Balanced Gifted :تلهوهوووج تلهتوووتزى  -

تلقدرتت تلتحلَلَة وتإلبدتعَة وتلعهلَة بحَث َجهع بَنههث، ولدَة تلقدرة علً تستخدتم أٌ هى 

 ج.هذه تلقدرتت فٍ تلوقت تلهنثس

 

: أنوه ال َوجود تعرَوؾ للهوهووبَى و للهوهبوة ثثبوت زهثنَوثً وهكثنَوثً  و ٌرى الباحثث

نظوورتً لإلخووتالؾ تقوودَر تلهجتهعووثت لووألدتء تإلنسووثنٍ عبوور تألزهووثى فهووث نوورته تِى 

 هوهبة قد َكوى فٍ وقت الحق هخثلؾ لعثدتت تلهجتهع و حثجثتهم .

 خصائص الطلبة الموهوبٌن:

ضوع تعلَم تلهوهوبَى وتلهتفوقَى هنذ بدتَة تلعقد تلثثلث هى تلقرى إى تلدترس وتلههتم بهو

تلعشرَى َجد أى هوضوع خصثبص تلطلبة تلهوهوبَى هث زتل َحتل تلصدترة فٍ 

تلهوضوعثت تلهطروحة أهثم علهثء نفس تلهوهبة وعلَه هى هم تلخصثبص تلتٍ تهَز 

 تلهوهوبَى عى ؼَرهم هث َلٍ:

 الخصائص العقلٌة: -5

 Abdulhameed et al, 2012 P) عبدتلحهَد هى كل شَروهذت وَ

 Beisser, 2008بَسثرة ، وٖ، صٕٓٔٓ، وتلقثَدٌ، ٕٙ، صٕٔٓٔ،وتلكفثوَى، 786

P 3 ونهو لؽوٌ ٖٓٔ( إلً أى تألطفثل تلهوهوبَى َتهَزوى بذكثء هرتفع )أعلً هى ،)

دي تالنتبثه، وكهث هبكر، وسهولة تلتعلم وتالسترجثع، وقدرتهم تلعثلَة علً تلتركَز وطول ه

أنهم شدَدٌ تالنتبثه وتلهالحظة وشدَدٌ تلحذر، وأى تنجثزهم َكوى فوق تلوضع تلطبَعٍ، 

وَفضلوى تالستقاللَة فٍ تلتعلَهوحج تالستطالع، وقثدرَى علً تلقرتءة فٍ وقت هبكر و 

تع، كهث تلخَثل وتلَقظة وتلقدرة تلذتتَة علً تلهالحظة وتلتذكر وتالستَعثج وتالبتكثر وتإلبد

( سنوتت فٍ تلهتوسط ، و قدرتهم ٗ -ٕتفوق سرعة تقدهه فٍ تلهدرسة زهالءه هث بَى )

علً بنثء عالقثت عثهة، ولدَهم توقعثت عثلَة هى تلذتت وتِخرَى، وَظهروى تهتهثهثت 

فٍ هجثالت وتسعة وهختلفة، وهثثبرة و دتفعَة لإلنجثز ، وتلتفكَر تلهتشعج وتإلدرتك 

لعلهٍ، وَوتجهوى هشكالت تكَفَة هع هحَطهم وتلنثجهة عى تلتفثوت تلعهَق وتلتخَل ت

وتالختالؾ تلوتضح فٍ هستوَثت نهوهم تلجسهٍ وتلعقلٍ وتالنفعثلٍ، وَتضهى تفوقهم 

هجثالت هتعددة هى تالستعدتدتت تلعقلَة وتألكثدَهَة، وتإلبدتع، وتالستعدتد تالنفعثلٍ، 
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فهنثك تلتفوق تلقَثدٌ، وتلتفوق تلرَثضٍ، وتالجتهثعٍ وؼَرهث هى هجثالت تالستعدتد، 

 وتلفنٍ.

تالستعدتدتت تألكثدَهَة  ( تى p22 Christopher, 2007)كرَستوفر كهث َري 

للهوهوبَى تختلؾ هى هجثل ِخر، وبثلتثلٍ َصعج تحدَد قثبهة شثهلة لالستعدتد وعثهة 

ة تلتٍ تهَز طثلج لالستعدتدتت تألكثدَهَة علً علوههث، وهى أهثلة تالستعدتدتت تلعقلَ

هتفوق فٍ هجثل تلرَثضَثت كهثثل لالستعدتدتت تألكثدَهَة هٍ: لدَهم هَول ؼَر طبَعَة 

فٍ تلنظم ، َظهروى قثبلَة للتعثهل هع تلنظم تلهثلَة تلهختلفة وتلسهولة فٍ تكتشثؾ 

 تلعالقثت تلقثبهة بَى تلهفثهَم تلرَثضَة 

َق تلحلول هرة أخري علً هوتقؾ توظَؾ ههثرة حل تلهشكالت وتلقدرة علً تطب - 

 ههثثلة، وتلسرعة فٍ تالستدالل علً تألخطثء.

 

 الخصائص الشخصٌة واالجتماعٌة:  -6

( أى ٗٔ، صٕٔٔٓ،أدعَس وتلكسثج، ٕٗ، ص9َٕٓٓشَر كل هى )تلنفَعٍ، 

تلخصثبص تلشخصَة وتالجتهثعَة ههثرتت حَثتَة هههة لإلنسثى نظرت للتؽَرتت تلسرَعة 

حَثته، حَث أنه َكتسبهث لَكوى قثدرت علً تلتفثعل وتلتكَؾ هع عثلهة فٍ كثفة جوتنج 

تلهحَط به، بثإلضثفة إلً أنهث تعتبر هدفثً هدفثً تربوَث َهثل جثنبثً أسثسَثً هى جوتنج 

شخصَة تلهتعلم، فثإلنسثى كثبى تجتهثعٍ بطبعه، لذت فهو َحتثج إلً تلتعثهل هع تلجهثعثت 

ثج خبرتت تجتهثعَة تهكنه هى تلتكَؾ هع هجتهعه ولذت تم تلهختلفة دتخل تلهجتهع الكتس

تلنظر إلً تلخصثبص تالجتهثعَة وتلشخصَة علً أنهث هى تلهحددتت تلربَسَة لنجثح تلفرد 

 أو فشله

( أى نتثبج تلدرتسثت تلتٍ تنثولت خصثبص ٕٔٗ-ٕٓٗ، صٕٔٔٓوَذكر )تلزعبٍ، 

د أنهث هختلفة، فقد أشثر تلبعض تلطلبة تلهوهوبَى علً تلهستوي تالجتهثعٍ وتلشخصٍ نج

إلً أنهم ؼَر هتكَفَى تجتهثعَث وهضطربَى تنفعثلَث، إال أننث نجد أى تلدرتسثت تلحدَثة 

أجهعت علً أى تلهوهوبَى هقثرنتثً بثلعثدََى فإنهم َتهتعوى بثستقرتر عثطفٍ أكثر، 

جتهثعٍ، وكهث أنهم وتستقاللَة ذتتَة، وكثَر هنهم َهتلكوى أدوترتً قَثدَة علً تلهستوي تال

أقل عرضة لألصثبة بثإلضرتبثت تلذهثنَة، وتلعصثبَة هى تألطفثل تلعثدََى، بثإلضثفة إلً 
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أنهم َحثفظوى علً عالقثتهم تالجتهثعَة وَظهروى حبثً لزهالبهم، وقد َبدو ذلك وتضحثً 

 بثلنسبة لبعض تلهوهوبَى تلهتطرفَى فٍ ذكثبهم نحو َهَى تلهنحنً .

( Swank et al,2007)سوتنك  لدرتسثت وتلتٍ هنهث درتسةحَث كشفت بعض ت

عى وجود فجوة كبَرة بَى هعدل سرعة تلنهو تلهعرفٍ، وهعدل تلنهو تالجتهثعٍ لدي 

تلهوهوبَى هقثرنة بثلعثدََى، تألهر تلذٌ َحدث لهم تضرتبثت وهشثكل هتعلقة بثلههثرتت 

ى، وعدم قبول تألقرتى تلعثدََى تالجتهثعَة وتلشخصَة وإقثهة عالقثت تجتهثعَة هع تِخرَ

 للهوهوبَى.

أى تلهوهوبَى َهتثزوى بخصثبص تنفعثلَة Dean, 2011 P 14) ) دنٍ حَث َري

َّزهم عى تألطفثل تلعثدََى وتلتٍ تتهثل بثلسرعة فٍ تكتسثج  تجتهثعَة وسهثت شخصَة ته

فعلَة، وتذّكر تلهعلوهثت، وتلرؼبة فٍ تلبحث عى تلهعلوهثت، وتالتجثه للهثثبرة تل

وتالستهتثع فٍ حّل تلهشكالت، وتلتجثه نحو تلقَم تألخالقَة تلحهَدة كثلصدق وتلعدتلة، 

 وتلسعٍ إلً تنظَم تألشَثء وتألشخثص، وتلرؼبة فٍ خلق وتبتكثر أفكثر جدَدة فٍ تلعهل.

 الخصائص االنفعالٌة: -7

(  إلً أى تلطلبة تلهوهوبَى َتهَزوى عى CCEA, 2006 P 10)ث َسسَشَر 

 لطلبة تلعثدََى بهجهوعة هى تلخصثبص تالنفعثلَة وهنهث:ت

تلقدرة علً إقثهة تلعالقثت تالجتهثعَة هع تِخرَى وتلهحثفظة علَهث ، كهث أى لدَهم  -

 توقعثت عثلَة عى تلذتت وتِخرَى وتلرؼبة فٍ أى َكونوت هقبولَى هى تِخرَى.

 هستقروى عثطفَثً وتقل هَالً للعصبَة. -

 وفهم تَجثبٍ عى ذوتتهم  وتهتهثهثت وتسعة وهتنوعة.لدَهم إدرتك -

 هثثبروى علً تلعهل ولدَهم تلدتفعَة فٍ إَجثد طرق جدَدة للعهل. -

 َتهَزوى بثلتفكَر تلهتشعج وتإلدرتك تلعهَق وتلتضحَة.  -

( إلً أى تلطلبة تلهوهوبوى Uusi-Autti, 2011 P 12)َوسٍ توتٍ كهث َشَر 

هث َجرٌ حولهم سوتء فٍ هحَطهم تألسرٌ وتلهدرسٍ لدَهم حسثسَة شدَدة جدتً ل

وتالجتهثعٍ وبثلتثلٍ فإى تستجثبتهم للهوتقؾ تلتٍ َتعرضوى لهث تكوى حثدة، فثلحسثسَة 

 تلزتبدة وقوة تلهشثعر هٍ تلهظثهر تألكثر وضوحثً فٍ تلنهو تلعثطفٍ  للطثلج تلهوهوج.

( 6-ٙ ، ص ص9ٕٓٓ، و زَثد ،ٖٕ، صٕٕٔٓفٍ حَى َضَؾ )تلكفثوَى، 

هجهوعة أخري هى تلخصثبص تلتٍ َنفرد بهث تلفرد تلهتفوق بثلهقثرنة هع تلطلبة هى تلفبة 
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تلعهرَة نفسهث، وهى أهههث تلتفوق فٍ تلهفردتت، وتلتفوق تللؽوٌ فٍ تلكتثبة وتلتعبَر، 

وتلتفوق فٍ تلقرتءة وتلكتثبة، وتلتفوق فٍ تلذتكرة وسرعة تلتعلم وهرونة تلتفكَر، وتلتفكَر 

رهزٌ، وتلتفوق فٍ تلهحثكهثت تلهجردة، وتلقدرة علً تلتعهَم وتلتبصر وتلتخطَط تل

وتلتنظَم وتلجدة وتألصثلة وحج تالستطالع وتلخَثل تإلبدتعٍ وتالنتبثه للتفثصَل وتألدتء 

تلهتهَز ، وتالهتهثم بثلؽهوض وتألهور تلهعقدة، وتإلنجثز تلهدرسٍ تلهتفوق وتلقَثدة، 

 وتلهثثبرة، ونقد تلذتت، تلفطنة وتلجد، وتلتعثوى، وتالتزتى تالنفعثلٍ.وتالنتبثه وتلتركَز، 

 

ذكرهث تهَز تلهوهوبَى عى ؼَرهم، ولقد  مما سبق ٌرى الباحث إن الخصائص السابق

تركت تلدرتسثت وتلبحوث تلتٍ أجرَت علً تلهوهوبَى هنذ تلعشرَنَثت إلً تلثهثنَنَثت 

تلتٍ تهَزهم ونظرتً لتعدد تلهحّكثت وتلهعثََر  رصَدتً هثبالً هى تلهعلوهثت عى تلخصثبص

فٍ تعرَؾ تلهوهبة فقد ظهر تلتعدد أَضثً فٍ خصثبص تلهوهوبَى، فهنثك خصثبص 

تلهوهوبَى ذكثًء وتلهوهوبَى تبتكثرتً وتلهوهوبَى تحصَالً وترجع أههَة تلتعرؾ علً 

صصَى علً تتفثق تلبثحثَى وتلهتخ تلخصثبص تلعثهة للهوهوبَى إلً أهرَى وههث: 

ضرورة تستخدتم قوتبم تلطلبة تلهوهوبَى وتلخصثبص تلسلوكَة كهحك فٍ عهلَة تلتعرؾ 

أو تلكشؾ عى هإالء وتختَثرهم للبرتهج تلتربوَة تلخثصة، وتقدَر نوع تلبرتهج تلتربوَة 

وتإلرشثدَة تلهالبهة وفق حثجثت هإالء تلهوهوبَى تلهبنَة علً هعرفة تلخصثبص تلعثهة 

 . لهم

 

 ٌب الكشف والتعرف على الموهوبٌن:أسال

تعتبر عهلَة تلكشؾ عى تلطلبة تلهوهوبَى عهلَة فٍ بثلػ تألههَة، ألنهث َترتج علَهث 

تلكثَر هى تلقرترتت تلتٍ َتم بهوجبهث تصنَؾ تلطلبة إلً هوهوبَى وهتفوقَى، لذلك َتم 

تإلبدتعَة فٍ  تستخدتم أحدث تلهقثََس تلتٍ تعهل علً كشؾ تستعدتدتت تلطلبة وقدرتتهم

بدتَة طفولتهم وفٍ هرحلة هبكرة، حَث َتم ذلك فٍ هرحلة تلروضة، وتظهر بشكل أكبر 

 ( ٖٖٗ-ٕٖٗ، ص ٕٕٔٓفٍ تلهرحلة تالبتدتبَة، وقد بَى كل هى )تلعثجز وتلهرتجً، 
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أهم تلك تلطرق وتألسثلَج تلتٍ تسثعد علً تلكشؾ وتلتعرؾ علً تلطلبة تلهوهوبَى، 

 ِتٍ:وذلك علً تلنحو ت

وهى هقثََس تختبثرتت تلذكثء: هقَثس ستثنفورد بَنََه، اختبارات الذكاء:  -5

 وتختبثرتت وكسلر تألدتبَة وتللفظَة.

 : تعد هى تالختبثرتت تلتٍ تهتثز بقدرة عقلَة عثهةاختبارات التحصٌل الدراسً -6

ة َعتهد هذت تلهحك علً تظهثر تلتبثَى بَى تلطلب محك التفكٌر االبتكاري: -ٖ

تلهوهوبَى وتلهتفوقَى، حَث َتم تلكشؾ وتلتعرؾ علً تلطثلج تلههَز وتلفرَد هع بَثى 

درجة تبثَنه عى ؼَره، وقد َحتثج هذت تلهحك إلً تالهتهثم بدرتسة تلتكوَى تلعقلٍ للطثلج 

 هع تلقدرة علً تلتعرؾ علً تلك تلقدرتت تلتٍ تسثهم فٍ عهلَة تلتفكَر تالبتكثرٌ.

: َعتهد هذت تلهحك إلً بَثى هوتهج تلطلبة تلهوهوبَى خاصةمحك الموهبة ال -ٗ

وتلهتفوقَى فٍ هختلؾ تلهجثالت تلخثصة تلتٍ عهلت علً تؤهَلهم هى أجل وصولهم إلً 

 هستوَثت أدتء عثلَة فٍ هجثالت تلفنوى أو تلعالقثت تالجتهثعَة.

أى َقدهوت  : فٍ هذت تلهحك َتم تلتوقع هى تلطلبة تلهوهوبَىمحك األداء المنتوج -٘

 تألدتء تلهتفوق فٍ هجثالت هختصة وخثصة تلهجثالت تلتٍ تنثسج أعهثرهم.

: وَعتبر حكهه هى أكثر تلهحكثت تلتٍ تستخدم عند تختَثر تلطلبة ترشٌح المعلم -ٙ

 تلهوهوبَى.

: تعهل هقثََس تلتقدَر علً تقدَم هعلوهثت وفَرة وقَهة تتم عى مقاٌٌس التقدٌر -6

 لهوضوعَة بهختلؾ أنوتعهث.طرَق تالختبثرتت ت

: تعتبر هالحظثت تِبثء ألبنثبهم هى أكثر تلطرق أههَة هى أجل مالحظات اآلباء -8

 تلكشؾ عى تألطفثل تلهوهوبَى فٍ وقت هبكر.

: وهٍ تقدَر تلطلبة تلعثدََى خالل تلفصل تلدرتسٍ أى َختثروت تقدٌر األقران -9

تلههثم تلتٍ َتهَز بهث فٍ هوضوع هث، أو  زهَل لدَهم بؤى َسثعدهم فٍ بعض تلهشثرَع أو

 هى تلطثلج تلذٌ َهتلك أفكثر أصلَة.
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 عناصر البٌئة المدرسٌة والموهوبٌن:

 أوال: اإلدارة المدرسٌة للموهوبٌن:

( أى تلبَبة تلهدرسَة تلؽنَة Abdulhameed, 2012 P 789) عبدتلحهَد وَشَر

لخثرجَة تعد أحد تلهكونثت تالسثسَة دتخل بثلهثَرتت وتلهنفتحة علً تلخبرتت وتلتحدَثت ت

تلهجتهع تلهدرسٍ وخثرجه وتلتٍ َفترض أى تكوى هتكثهلة هى حَث توتفر عنثصر تلبَبة 

تلهدرسَة هى إدترة نثجحة وتلهعلهَى تألكفثء تلهإهلَى وتلهنهج تلهنثسج وتلهبنً تلهتكثهل 

جم هع تحتَثجثت وهطثلج وتلوسثبل وتألدوتت وتلتجهَزتت تلتعلَهَة تلهنثسبة تلتٍ تنس

تلطالج تلهوهوبَى وتلتٍ تلعج دورتً هثهثً فٍ إبرتز هوتهبهم فٍ جهَع تلهجثالت ورفع 

 هستوي قدرتتهم.

( إى عهلَة Marin and Brown, 2008 P 8)هثرَى وبرتوى كهث وَشَر 

 تطوَر تلبَبة تلهدرسَة لتكوى بَبة تَجثبَة فعثلة ؼنَة بهصثدر تلتعلم وتلبٍ تحتَثجثت

 تلطالج تلهوهوبَى وهثَرة لإلبدتع فإنهث تحتثج للتعثهل هع تلعنثصر تِتَة:

فلسفة تلهدرسة وأهدتفهث: حَث أى تلهدؾ تألسهً تلذٌ تسعً تلهدرسة لتحقَقه هو  -ٔ

تنهَة تإلبدتع وتلتفكَر لدي تلطالج وتلهعلهَى وَتم ذلك هى خالل تقدم فرص لجهَع 

 .أطرتؾ تلعهلَة تلتعلَهَة تلتعلهَة

تلهجتهع تلهدرسٍ: وهذت َتطلج أى َشَع فٍ تلهدرسة روح تالنسجثم وتقبل  -ٕ

وتحترتم تألفكثر وتألرتء وتالتجثهثت تلهخثلفة وتلنقد تلبنثء بهث َكفل حرَة تلتعبَر 

 وتلهشثركة وتلعطثء وتلعهل بروح تلجهثعة وتلفرَق تلوتحد.

هى أدوتت ووسثبل تلهنثخ تلصفٍ وتلجو تلعثم للصؾ وذلك بهث َتوفر به  -ٖ

وتجهَزتت وأثثت، وتستجثبثت تلطلبة وردود أفعثلهم علً هدتخالت تلطلبة وردود تفعثل 

 تلطلبة علً تسبلة تلهعلم.

هصثدر تلتعلم تلهختلفة وتلبرتهج تلهخصصة للكشؾ عى تلهوهوبَى وتلتعرؾ  -ٗ

ختلؾ علَهم وتلذٌ َتم هى خاللهث تكتشثؾ هث لدي تلطلبة هى قدرتت وههثرتت فٍ ه

 تلهجثالت تالبدتعَة.

أسثلَج تلقَثس وتلتقوَم تلهستخدهة للطلبة تلهوهوبَى وهنهث تقََم تلهحكهَى وتقََم  -٘

 تلرفثق وتلتقََم تلذتتٍ وتلبطثقة تلترتكهَة وؼَرهث هى أدوتت تلتقََم.
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( أى دور إدترة ٖ، ص8ٕٓٓ، وبلوتنٍ ٘، ص 9ٕٓٓفٍ حَى َري حرَش)

 لهوهوبَى َتهثل بهث َلٍ:تلهدرسة فٍ رعثَة تلطالج ت

إعدتد لجنة تشرؾ علً برنثهج رعثَة تلهوهوبَى وتكوى برعثَة هدَر تلهدرسة وطثقم 

هتهَز هى تلهعلهَى .وضع تلهَكل تلعثم للبرنثهج و تلخطط تلخثصة برعثَة تلطالج 

تلهوهوبَى فٍ تلهدرسة.تقسَم تألدوتر وتلهسإولَثت بشكل سلَم علً أعضثء تللجنة.تقوَم 

حتَثجثت تلخثصة تلطالج تلهوهوبَى للتعرؾ إلً تلثؽرتت تلتٍ لم تلبً فٍ تال

تلبرنثهج.تالهتهثم برفع كفثءة تلبَبة تإلدترَة وتلتعلَهَة هى خالل تدرَبهم تلهستهر علً  

تلتعثهل هع تلطالج تلهوهوبَى.تالهتهثم بثختَثر تلبرتهج وتألنشطة تلتٍ تلبٍ حثجثت 

أولَثء تألهور وتلهجتهع تلهحلٍ فَهث َخص  تلطالج تلهوهوبَى.تفعَل دور

تلبرنثهج.تإلطالع علً ههثم ووتجبثت هعلم تلتربَة تلخثصة إى وجد للتنسَق بَى ذلك 

 وتإلدترة تلهدرسَة.

 ثانٌاً: معلم الموهوبٌن:

(إلً أى تلهعلم هو تلهفتثح تلربَس لنجثح تلعهلَة ٘ٔ، صَٕٓٔٓشَر )تلؽولة، 

تلعثدََى أو تلهتخلّفَى أو تلهوهوبَى؛ فهو هى َوفر تلفرص تلتربوَة سوتء أكثى للطلبة 

وتلظروؾ تلتٍ أهث أى تقوٌ وتنهٍ ثقة تلطثلج بنفسه أو تحطههث، وتقّوٌ روح تإلبدتع أو 

تقتلهث، وتحفز تلتفكَر تلنثقد تلبنثء أو تجبطه، تفتح شهَة تلطثلج للتحصَل وتإلنجثز أو 

 تؽلقهث.

 ( عّدة خصثبص لهعلِّم تلطلبة تلهوهوبَى، وهنهث:ٖٖٗ، ص ٕٕٔٓهى هنث َذُكر هرتجً)

َّثً.ٔ  . أْى َكوى تلهعلّم ذك

 . نثضج تجتهثعَثً وتنفعثلَثً قثدر علً تلهبثدأة وتتخثذ تلقرترتت.ٕ

 . تى َكوى علً درجة عثلَة بؤنهثط تلتعلّم وتلتفكَر تلهوهوبَى.ٖ

 . َهتلك تلخبرة فٍ هجثل تلهوهبة.ٗ

 طلبة تلهوهوبَى وَتقّبل آرتء تلطلبة تلهوهوبَى.. تلرؼبة فٍ تلتدرَس لل٘

. علً هعرفة بخصثبص تلهوهوبَى وطبَعة وأسثلَج تعلّم وأهدتؾ وفلسفة خدهثت ٙ

 تلرعثَة تلهوهوبَى.

( إلً أى تلخصثبص تلسثبقة تلذكر ال َهكى ٕٓ،ص 9ٕٓٓوَشَر تلؽورتنٍ )

طور هى كفثَثته تلهعرفَة تطوَرهث تال فٍ حثل هشثركة تلهعلم بورش تدرَبَة وهإتهرتت ت
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وتفثعلة تجتهثعَثً هع تالدترة تلهدرسَة وعنثصرهث تلتربوَة وتلتعلَهَة لتهكنه هى إدترة 

تلعهلَة تلتعلَهَة بكفثءة وفثعلَة، وتإلفثدة هى تلهصثدر تلُهتثحة وتوظَفهث وتطوَرهث لُتسثعد 

 علً حّل هشكالتهم تلدرتسَة لطلبة تلهوهوبَى وتنهَة هوهبتهم. 

 

، Hanover Research, 2012 P 8) كثترَنث هثنوفر ووهى هنث َشَر كل هى 

Katerina, 2010 P 3 :ٍتى ههثم هعلم تلهوهوبَى تتهثل بهث َل ) 

 وضع خطة إثرتبَة سنوَة ترسل تلخطط كثهلة لقسم تلهوهوبَى. -ٔ

 تطبَق هقَثس تلقدرتت تلعقلَة لطالج تلهوهوبَى. -ٕ

إلثرتبَة تلتٍ َضعهث هع تنفَذ تلبرنثهج وتلهنثهج تلتٍ تاللتزتم بتنفَذ تلخطة ت -ٖ

 تقرت هى قبل تإلدترة تلعثهة لرعثَة تلهوهوبَى.

 حضور ورش تلعهل تلعلهَة تلشهرَة وتالجتهثعثت تلدورَة. -ٗ

توعَة تالدترة تلهدرسَة وأولَثء أهور تلطالج برعثَة تلهوهوبَى وتكوَى لجنة  -ٙ

 لرعثَة تلهوهوبَى بثلهدرسة.

تعدتد ورش تلعهل تلعلهَة تلشهرَة وتالجتهثعثت تلدورَة وبرتهج توعوَة  -6

 لهجتهع تلهدرسة وأولَثء تألهور تتعلق بؤسثلَج تكتشثؾ تلهوهبة وسبل تنهَتهث. 

 حضور تلبرتهج تلتدرَبَة لرعثَة تلهوهوبَى. -8

 عرض أعهثل وهنجزتت تلطالج تلهوهوبَى بثلهدرسة. -9

 هٍ وتلنفسٍ وتالجتهثعٍ للطالج تلهوهوبَى بثلهدرسة.هتثبعة تلهستوي تلعل -ٓٔ

تطبَق تألسثلَج تلعلهَة تلحدَثة تلكهَة هنهث وتلكَفَة فٍ تهََز تلهوهبة  -ٕٔ

 وتصنَفهث. 

تلتنسَق هع هركز تلهوهوبَى فٍ تختَثر برتهج صَفَة أكثر تكثَفثً خالل تلعثم  -ٖٔ

 تلدرتسٍ.

 أى َجَد طرق تدرَس تلهوهوبَى . -ٗٔ
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 ثالثاً: مناهج الموهوبٌن:

(َعتبر تلهنهثج هى تلهكونثت تألسثسَة وتلهثهة Picerno, 2008 P 5)بَسَرنوت َشَر 

لبرتهج رعثَة وتعلم تلهوهوبَى كهث أنه َشكل تلعثهل تلثثنٍ لنجثح برتهج تعلَم تلطلبة 

لبَة تلهوهوبَى بعد تلهعلم وذلك ألى تألصل فٍ وجود هثل هذه تلبرتهج هو قصورهث عى ت

تحتَثجثت تلطلبة تلهوهوبَى وهطثلبهم، وتحدٌ قدرتتهم، وهى هنث فإنهم َحتثجوى إلً 

هنهثج هتهثَز وهتطور َخترق حدود هث َقدهه تلهنهثج تلعثم تلذٌ َقدم ألقرتنهم تِخرَى هى 

 تلطلبة تلعثدََى.

( أى هنثهج تلطلبة تلهتفوقَى َجج أى تتالبم ٔٔ، ص9ٕٓٓحَث َري تلؽورتنٍ )

جم هع تحتَثجثتهم تلهعرفَة وتالنفعثلَة وتإلبدتعَة وتلحسحركَة، وأى أٌ تعدَالت أو وتنس

إضثفثت علً هحتوي تلهنهثج أو أسثلَج تلتعلم وهخرجثتهث شرَطة أى ال تختصر تلهدة 

 تلزهنَة تلالزهة لالنتقثل هى هرحلة تلً تخري. 

هج تلهوهوبَى ( ضرورة تى تكوى هنثMilltown, 2009 P 3)هَلتثوى وهنث َري  

هخطط لهث هسبقثً بشكل ترتعٍ هَول تلطلبة وتهتهثهثتهم تلدرتسَة، وأسثلَج تلتعلم تلهفضلة 

 لدَهم، وهحتوي تلهنثهج تلدرتسَة تلعثهة للطلبة، وترتعٍ إهكثنثت تلهدرسة تلهثدَة .

( ضرورة توفَر تلرعثَة Hamamoto, 2007 P 7)ههثهوت كهث َضَؾ 

علهَة لطلبة تلهوهوبَى تلتٍ تكفل تالستهرتر فٍ تفوقهم وإظهثر تالجتهثعَة وتلهثدَة وتل

هوتهبهم وهتثبعتهم بعد تخرجهم لالنخرتط فٍ تلهصثنع وتلحقول تلتجرَبَة وتلهختبرتت 

تلعلهَة وفٍ تلهرتصد تلفلكَة وحقول تلبترول وهنثجم تلهعثدى لتإهى لهم تلخبرة تلعهلَة 

ً تتثحة فرص تالستفثدة هى تلوسثبل تلتٍ تإهلهم وضرورة تى تعهل تلهدرسة عل

تإلعالهَة، وتلبرتهج تلهتنوعة وتلهإتهرتت تلعلهَة، وضرورة توعَة تألسرة بكَفَة هعثهلة 

 تلهوهوبَى.

( تى هنهثج تلهوهوبَى َتهثل فٍ عدة عنثصر ٖٙص 8ٕٓٓوَوضح جروتى )

 تبرزهث: 

َة تلهقررة تلتٍ تألهدتؾ تلهتضهنة فٍ تلخطوط تلعرَضة للهنثهج وتلكتج تلهدرس -ٔ

تقرهث وزترة تلتربَة وتلتعلَم، وإعثدة هحورتهث بحَث تتالبم هع هذه تلفبة هى تلطلبة وتفٍ 

بحثجثتهم تلخثصة، وكهث تسَر وفق تلهوضوعثت تألسثسَة تلتٍ َسَر علَهث تلهنهثج 
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ة، تلعثدٌ، وهستوي تلذكثء وتلهوهبة عند تلطلبة، وتإلهكثنَثت تلهتوفرة فٍ تلبَبة تلهدرسَ

 وهستوي تهتهثم تلطلبة ودتفعَتهم.

تلهحتوي تلذٌ َتطثبق هع تألهدتؾ فٍ هجثل تطثَؾ هحتوي تلهنهثج تلرسهٍ،  -ٕ

وتلتعهق عند طرح هوضوعثت تلهنهثج، وإدهثج ههثرتت تلتفكَر تلعلَث فٍ تلهحتوي، 

وإدخثل هشروعثت بحثَة تلبٍ تحتَثجثت تلطلبة وتهتهثهثتهم وتلتركَز علً هوضوعثت 

هل هجثل وتسع وهتشعج هى تلخَثرتت وتلهوتد وهوتضَع َهكى أى َتعلههث تلفرد بشكل تش

 ذتتٍ.

تسترتتَجَثت وأسثلَج تلتعلم وتلتٍ تولً تهتهثههث وتركَزهث علً توظَؾ تلهعرفة  -ٖ

أكثر هى هجرد تكتسثبهث، وتتثهل أسثلَج تلتعلم بثلتعلَم تلفردٌ، وتلتعثونٍ ورحالت هَدتنَة 

نقثشثت جهثعَة حوترَة، وهحثضرتت ولقثءتت وندوتت، فٍ حَى تتهثل تستكشثفَة، و

تسترتتَجَثت تلتعلم بثسترتتَجَة حل تلهشكالت، وإسترتتَجَة تللعج، وإسترتتَجَة طرح 

تألسبلة  لتنهَة ههثرتت تلتفسَر، تلهقثرنة، وإسترتتَجَة تالستقرتء، لتدعم تلتفثعل 

 تالجتهثعٍ بَى تلطلبة. 

تتبثع تسثلَج ؼَر تقلَدَة لتقََم تلطلبة تلهوهوبَى كثلتقوَم تلذتتٍ، تلتقوَم عبر  -ٗ

 وتلتقوَم هى قبل تلزهالء. 

 

 

 

 برامج رعاٌة الموهوبٌن ومعوقاتها:

(.  إلً أى برتهج رعثَة تلهتفوقَى وتلهوهوبَى تعد ٖٕ، صَٕٓٔٓشَر )تلؽولة، 

لتنهَة قدرتتهم تلفردَة وتنهَة  أحد أهم تلوسثبل تلتٍ تكفل توفَر تلبَبة تلتعلَهَة تلهنثسبة

هَولهم تلشخصٍ إذت كثنت هذه تلبرتهج هعده إعدتدتً جَدتً وهتكثهالً وهنسقثً، حَث أى 

تلبرتهج ؼَر تلهؤهلة ال تقدم تلبَبة تلتعلَهَة تلهنثسبة لتنهَة تلقدرتت تلفردَة وتلهَول 

 رتت تلهوهوبَى تلشخصَة، تألهر تلذٌ قد َحد هى تالستفثده بشكل كثهل هى جهَع قد

فثلبرتهج تلتعلَهَة تلهإهلة تلهعدة لرعثَة تلهوهوبَى تسهم فٍ تنتثج طلبة ذوٌ 

 بترَكث إنجثزتت تعلَهَة وعلهَة هرتفعة تلجودة، فقد تنتهت درتسة قثم بهث 
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(p23 Patricia wt al,2012 أى طلبة برتهج رعثَة تلهوهوبَى هم أكثر تلطلبة )

ر، وتلهنح تلدرتسَة، وأكثرهم تنضهثهثً فٍ تلهشثرَع تلحثصلَى علً شهثدتت تلتقدَ

 تلتخصصَة.

 

 (ٖٙٗ، صٕٕٔٓوتتهثل برتهج رعثَة تلهوهوبَى كهث َوضحهث )تلعثجز و هرتجٍ، 

 بهث َلٍ :

وهو برنثهج َعهل علً إدخثل تحسَنثت وإضثفثت علً تلهنثهج برامج اإلثراء:  -5

تَثجثت تلطلبة تلهوهوبَى وتلهتفوقَى فٍ تلدرتسَة تلهقررة للطلبة تلعثدََى لتنسجم هع تح

هختلؾ تلهجثالت سوتء تلهعرفَة وتالنفعثلَة وتإلبدتعَة وتلحسركَة، وتتهثل هذه تلتعدَالت 

وتإلضثفثت علً شكل زَثدة هوتد درتسَة ال تقدم للطلبة تلعثدََى، أو ربهث زَثدة نسبة 

ة أو أكثر هى هذه تلهوتد تلدرتسَة تلصعوبة فٍ تلهوتد تلدرتسَة تلتقلَدَة، أو تلتعهق فٍ هثد

وترتكز تسترتتَجَة هذه تلبرتهج علً تزوَد تلهوهوبَى ببرتهج إضثفة  جنبثً إلً جنج 

تلهنثهج تلعثدَة، بهعنً إضثفة بعض تألنشطة للبرنثهج تلهوضوع بشكل َسهح هى خالله 

 تنهَة هوتهبهم وقدرتتهم.

لسهثح للطثلج بثستكهثل تلهرتحل وتقوم فكرة هذت تلبرنثهج علً تبرامج اإلسراع:  -ٗ

تلدرتسَة تلهتعثقبة بعهر زهنٍ أقل هى تلهعتثد وذلك هى خالل هرونة تلهنثهج 

تألكثدَهَة تلهختلفة، وهى تألهثلة علَهث تلقبول تلهبكر فٍ رَثض تألطفثل أو تلصؾ 

 تألول تإلبتدتبٍ، وقفز تلصفوؾ، وتلقبول تلهبكر فٍ تلهدرسة تإلعدتدَة أو تلثثنوَة،

وتسرَع وقفز تلهوتد بثلتسرَع تلجزبٍ تلذٌ َضم قفز وتسرَع تلهوتد بثاللتحثق 

بصفوؾ أعلً، أو درتسة هوتد أعلً وتنثسج تلهوتد تلتٍ تكوى علً شكل سلسلة 

 هثل تلرَثضَثت وتللؽثت بشكل خثص.
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 معوقات برامج الموهوبٌن :

تلتٍ تحد هى تطبَق  ( تى هنثك تلعدَد هى تلهعوقثتٖٓ، ص9ٕٓٓ) َري تلؽورتنٍ

 برتهج رعثَة تلهوهوبَى وهنهث:

 أنه ال َرتعٍ خصوصَة كل هوهوج، كونه َدهج هع تالهَذ َكبروه سنثً. -ٔ

أى تلهوهوج قد ال َحقق توتصل تَجثبٍ هع زهالبه فٍ تلصفوؾ تلعثلَة وَكهى  -ٖ

 تلسبج فٍ ذلك إلً تلفثرق فٍ تلعهر.

 

هعوقثت برتهج رعثَة تلهوهوبَى  ( هى تهم٘ٓٔ، ص8ٕٓٓفٍ حَى تري  دتنَثل )

 هٍ تى:

 هدترس تلهوهوبَى فٍ تلعثلم قلَلة.  -ٔ

 تهَز تلهوهوبَى بوضعهم فٍ إطثر ؼَر عثدٌ.  -ٕ

 تإلحسثس بثالختالؾ وتلفوقَة قد َحدث لهم صعوبثت تجتهثعَة هع زهالبهم.  -ٖ

 هوتقؾ تلتحدٌ قد تإدٌ إلً عهل َفوق طثقتهم تلجسهَة وتلعقلَة.  -ٗ

قتهم بصوتج آرتبهم قد َإدٌ إلً تلجدل تلعقَم وتلنظرة تلعدوتنَة إلً آرتء ث -٘

 تِخرَى.

( بعض تلهعوقثت تلتٍ توتجه Peterson, 2011 P 2-3)بَترسوى كهث توضح  

 عهلَة تطبَق برتهج رعثَة تلهوهوبَى هثل:

 عدم توظَؾ نتثبج تلتشخَص وتلتقََم فٍ إعدتد تلبرتهج.  -ٔ

 هتعدد تلتخصصثت. عدم وجود فرَق   -ٕ

 هعظم تألهدتؾ قصَرة هفقودة وإى وجدت فهٍ ؼَر هالبهة لقدرتت تلطثلج.  -ٖ

 عدم إشرتك تألسرة فٍ تعدتد تلبرنثهج.   -ٗ

نقص خبرتت تلهعلهَى فٍ إعدتد برتهج  تلهوهوبَى وحثجتهى إلً دورتت  -٘

 تدرَبَة.

ج، وتلبعض تِخر عدم تلتزتم كثَر هى تلهدترس وتلهإسسثت بتطبَق تلبرته  -ٙ

َطبقهث بشكل خطؤ وبؤشكثل هتبثَنة فٍ هضهونهث، َتخللهث كثَر هى كثَر هى تلعَوج 

 وتألخطثء. 
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عدم وجود تلخدهثت تلهسثندة تلتٍ َجج أى َشهلهث تلبرنثهج ههث َعَق تقدم تلطثلج  -6

 أو َعطل فرصة تقدهه.

لهعوقثت تطبَق ( تى هنثك تلعدَد هى تFischer, 2008 P 4)فَشر  فٍ حَى َذكر

 برتهج تلرعثَة للهوهوبَى تبرزهث:

شعور تلهوهوج بثلهلل وتلسؤم هى تلهنهثج تلدرتسٍ تلعثدٌ بسبج قدرته علً  .ٔ

 تلتعلم بسهولة وَسر قَثسث بثلعثدََى؛ لذلك وجدت برتهج تلتسرَع وتلتكثَؾ.

قصور فهم تلهعلم لحثجثت تلهوهوبَى نظرتً لهث َسببونه هى هشكالت، وهوتقؾ  .ٕ

 جة وهربكة، تستثَر ؼضبه.هحر

 تى َكوى تالقرتى وضؽط تألقرتى أو تلرفثق سبج َعَق تطبَق برتهج تلهوهوبَى. .ٖ

 تستخدتم أسثلَج وهحكثت ؼَر كثفَة للكشؾ عى تلهوهوبَى. .ٗ
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 الدراسات العربٌة : -5

 للتعلٌم التربوٌٌن المشرفٌن استخدام ( بعنوان واقع6447) النفٌسة دراسة

 تستخدتم وتقع علً وتلتٍ هدفت إلً تلتعرؾ جدة. بمدٌنة المعلمٌن تدرٌب فً اإللكترونً

 هى تلدرتسة هجتهع وتكوى .تلهعلهَى تدرَج فٍ تإللكترونٍللتعلَم  لتربوََىت تلهشرفَى

 تستخدم ،ً تربوَث (  هشرفث9ٔٔ) عددهم تلبثلػ جدة هدَنة فٍ تلهشرفَى تلتربوََى جهَع

َّنت .تلبَثنثت لجهع كؤدتة وتالستبثنة درتسته فٍ تلبثحث تلهنهج  تلوصفٍ هذه   نتثبج ب

 :َلٍ هث تلدرتسة

 تدرَج فٍ تإللكترونٍ للتعلَم تلتربوََى تلهشرفَى الستخدتم كبَرة ههَةأ وجود -ٔ

 .جدة بهدَنة تلهعلهَى

 جدة تلهعلهَى بهدَنة تدرَج فٍ تإللكترونٍ للتعلَم تلتربوََى تلهشرفَى ههثرسة أى -ٕ

 للتعلَم تلهعوقثت علً تلتربوََى تلهشرفَى هى هوتفقة وجود.هتوسطة بدرجة كثنت

 جدة. بهدَنة تلهعلهَى درَجفٍ ت تإللكترونٍ

 تلتربوََى  تلهشرفَى تستجثبثت هتوسطثت بَى إحصثبَة داللة ذتت فروق وجود عدم -ٖ

 )سنوتت هى تختالؾ بثلرؼم تلهعلهَى تدرَج فٍ تإللكترونٍ تلتعلَم ههثرسة نحو

 تلتدرَبَة وتلدورتت تإللهثم بثلحثسج، درجة تلتخصص، تلدرتسٍ، تلهإهل تلخبرة،

 لدَهم(.

 

( بعنوان أهمٌة ومعوقات استخدام المعلمٌن للتعلٌم 6447دراسة الشمري )

 تلتعرؾ وتلتٍ هدفت إلًمن وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن بمحافظة جدة.  اإللكترونً

تلهشرفَى  نظر وجهة هى ، تإللكترونٍ للتعلَم تلهعلهَى تستخدتم وهعوقثت أههَة علً

 بهحثفظة تلتربوََى تلهشرفَى جهَع هى لدرتسةت هجتهع جدة. وتكوى بهحثفظة تلتربوََى

تلهعلوهثت.   لجهع تالستبثنة تلدرتسة تستخدهت تربوَث هشرفث ( 9ٔٔ) عددهم تلبثلػ جدة،

 : تلتثلٍ تلنحو علً تلدرتسة نتثبج أهم وكثنت

 قَهة وكثنت هوتفق بدرجة كثى تإللكترونٍ تلتعلَم تجثه تلتربوََى تلهشرفَى هوقؾ-ٔ

 (.ٗ.ٔٔ) للهحور تسثوٌ تلعثم بٍتلحسث تلهتوسط

 قَهة وكثنت هوتفق بدرجة كثنت تإللكترونٍ للتعلَم تلهعلهَى تستخدتم أههَة-ٕ

 . (ٗ.ٕٔ) للهحور تسثوٌ تلعثم تلحسثبٍ تلهتوسط
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 قَهة وكثنت حَثدٌ بدرجة كثنت تإللكترونٍ للتعلَم تلهعلهَى تستخدتم هعوقثت-ٖ

 (.ٖ.ٕٔ)) للهحورتسثوٌ تلعثم تلحسثبٍ تلهتوسط

 تلدرتسة هجتهع هوتقؾ بَى إحصثبَة داللة ذتت فروق وجود عدم تلنتثبج أظهرت-ٗ

  تلخبرة  )تلهإهل لهتؽَرتت تعزي تإللكترونٍ تجثه تلتعلَم تلتربوََى تلهشرفَى هى

 (. تِلٍ بثلحثسج تإللهثم  تلتربوٌ تإلشرتؾ هجثل فٍ تلتدرَبَة تلدورتت  تلتخصص

 : هنهث تلتوصَثت هى عدد إلً تلدرتسة وتوصلت

 ، تإللكترونٍ تلتعلَم نحو تلتربوََى للهشرفَى تإلَجثبٍ تلهوقؾ إلً تلنتثبج أشثرت -

 .تإللكترونٍ تلتعلَم هجثل فٍ وتدرَبهم إعدتد تلهعلهَى بضرورة تلبثحث َوصٍ لذت

 تلبثحث َوصٍ لذت ،تإللكترونٍ للتعلَم تلهعلهَى تستخدتم أههَة تلنتثبج أظهرت -

 بثلهدترس. وتطبَقه تإللكترونٍ تلتعلَم تالختصثص لهشروع جهثت نٍتب بضرورة

 

فً مدارس المملكة  اإللكترونً( بعنوان واقع استخدام التعلٌم 6448)العبدالكرٌمدراسة 

فٍ  تإللكترونٍ. وتلتٍ هدفت إلً تلتعرؾ علً هدي تستخدتم تلتعلَم األهلٌة بمدٌنة الرٌاض

، وعلً تلفروق فٍ تتجثهثت تإللكترونٍدتم تلتعلَم تلهدرسة، وتلتعرؾ علً أنهثط تستخ

أفرتد تلدرتسة نحو هحثورهث بثختالؾ خصثبصهم تلشخصَة وتلوظَفَة، وتلتعرؾ علً 

، وهدفت إلً تلتعرؾ تإللكترونٍتلهجثالت وتلهستوَثت تلدرتسَة تلتٍ َستخدم فَهث تلتعلَم 

فٍ تلهدرسة. وتكونت عَنة  نٍتإللكتروعلً تَجثبَثت وسلبَثت وهعوقثت تستخدتم تلتعلَم 

( هعلهة. وتستخدم تلبثحث تلهنهج تلوصفٍ تلتحلَلٍ، ٕٔٔ( هعلم، و)ٕٕٓتلدرتسة هى )

 وتستخد تإلستبثنة كؤدتة لجهع تلهعلوهثت.وأظهرت نتثبج هث َلٍ:

فٍ هدترس تلههلكة بَنت  تإللكترونٍفَهث َتعلق بهدي تستخدتم طرق تلتعلَم  -ٔ

، وتوفر شبكة إنترنت فٍ تلهعثهل،  تإلنترنتهوقع للهدرسة علً  تلدرتسة، أى أهههث وجود

وتلبرَد  تإلنترنتوأنه لدي تلهعلهثت هعرفة بكَفَة تستخدتم تلحثسج تِلٍ بهث فٍ ذلك 

، كهث َوجد بثلهدرسة شبكة تنترنت هتثحة للهعلهثت، فٍ حَى أنه تبَى عدم تإللكترونٍ

تلفصل، وأى تلهعلم وتلهعلهة ال َطلبوى هى توتفر جهثز حثسج آلٍ لكل طثلج وطثلبة فٍ 

 تلطالج أو تلطثلبثت تسلَم تلوتجبثت علً أقرتص هدهجة. 

ة، فإنه هى أهم فٍ هدترس تلههلك نثحَة أنهثط تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ أهث هى -ٕ

 تلهستخدهة فٍ تلهدرسة تلتعلم تلتعثونٍ. أنهثط تلتعلَم تإللكترونٍ
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فؤقل بَى  ٔٓ.ٓود فروق ذتت داللة إحصثبَة عند هستوي وقد بَنت تلدرتسة وج -ٖ

فٍ تلهدرسة، وأنهثط تستخدتم  نحو )هدي تستخدتم طرق تلتعلَم تإللكترونٍتلذكور وتإلنثث 

 فٍ تلهدرسة( لصثلح تإلنثث. تإللكترونٍتلتعلَم 

فؤقل بَى  ٘ٓ.ٓكهث بَنت عدم وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة عند هستوي داللة  -ٗ

فٍ تلهدرسة، وأنهثط تستخدتم  نحو )هدي تستخدتم طرق تلتعلم تإللكترونٍ تلدرتسة أفرتد

فٍ تلهدرسة( بثختالؾ عدة هتؽَرتت )تلتخصص، وتلهإهل تلعلهٍ،  تإللكترونٍتلتعلَم 

 وتلخبرة، وعدد تلدورتت تلتدرَبَة(.

 رونٍتإللكتأهث فَهث َتعلق بهجثالت وهستوَثت تلدرتسة تلتٍ َستخدههث تلتعلَم  -٘

فٍ تلهدرسة  م فَهث تلتعلَم تإللكترونٍدتسَة تلتٍ َستخبَنت تلدرتسة أى أهم تلهجثالت تلدر

هٍ صفوؾ  تإللكترونٍهٍ هوتد تلحثسج تِلٍ. وأكثر تلهستوَثت تستخدتهثً للتعلَم 

 تلهرحلة تلثثنوَة.

رتسة ، أوضحت تلدبَثت وسلبَثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍأهث فَهث َتعلق بإَجث -ٙ

أى أهم إَجثبَثت تستخدتهه، أنه َرفع هى هستوي ثقثفة تلحثسج تِلٍ وههثرتته عند تلهتعلم، 

وكذلك َقدم تلهثدة تلعلهَة بطرَقة هشوقة، وهو َسثعد تلهتعلم علً تالحتفثظ بثلهعلوهثت 

لفترتت أطول كهث أنه َقدم تلتؽذَة تلرتجعة تلفورَة وتلهستهرة للهتعلم وَزَد هى دتفعَتة 

لدي أولَثء تألهور َقلل  لبَثت تستخدتهه، وجود تألهَة تإللكترونَة للتعلم، أهث بثلنسبة ألبرز

َإثر  تإللكترونَةهى قدرتهم علً هتثبعة أبنثبهم إلكترونَثً، أَضثً كثرة تستخدتم تألجهزة 

 علً صحَثً علً تلهتعلم، وحدوث تألعطثل تلفنَة فٍ تألجهزة تعَق تلعهلَة تلتعلَهَة، وأى

 تهضَة وقت طوَل أهثم وسثبل تلتقنَة َزَد هى تلعزلة تالجتهثعَة لدي تلهتعلم.

فٍ هدترس تلههلكة بَنت تلدرتسة  َتعلق بهعوقثت تطبَق تلتعلَم تإللكترونٍ وفَهث -6

أى أفرتد تلدرتسة هوتفقَى إلً حد هث علً أثنَى هى تلهعوقثت، َتهثال فٍ قلة تلهخصصثت 

أجهزة تلحثسج تِلٍ لكل طثلج وطثلبة، وأَضثً كثثفة تلهثدة تلهثلَة تحول دوى تؤهَى 

، كذلك تبَى أى أفرتد م تلعثم تعَق تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍتلعلهَة فٍ هقررتت تلتعلَ

 .تإللكترونٍتلدرتسة ؼَر هوتفقَى علً تلعدَد هى سلبَثت وهعوقثت تطبَق تلتعلَم 
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 اإلشراف و اإلدارة فً اإللكترونً التعلٌم اتتطبٌق ( بعنوان مجاالت6448دراسة المنٌع )

 تإلدترة تطوَر فٍ تإللكترونٍ تلتعلَم دور علً وتلتٍ هدفت إلً تلتعرؾ التربوي.

 تستفَد أى َهكى تلتٍ تإللكترونٍ تلتعلَم تطبَق هجثالت علً تلتربوٌ، وتلتعرؾ وتإلشرتؾ

 تإلنترنت تقدههث أى َهكى تلتٍ تلخدهثت علً وتإلشرتؾ تلتربوٌ، وتلتعرؾ تإلدترة هنهث

 هوتجهة فٍ تلتقنَة أههَة علً وتإلشرتؾ تلتربوٌ، وتلتعرؾ لإلدترة تإللكترونٍ وتلبرَد

 هجثالت تطبَقثت ألبثت علً تلتربوٌ، وتلتعرؾ وتإلشرتؾ تإلدترة توتجه تلتٍ تلتحدَثت

تلبَثنثت . تلتربوٌ.  وتستخدم تإلستبثنة لجهع  وتإلشرتؾ تإلدترة فٍ تإللكترونٍ تلتعلَم

وتكونت عَنة تلدرتسة هى  جهَع تلعثهلَى تإلدترََى وتلهشرفَى تلتربوََى وتكونت هى 

( هشرؾ تربوٌ .وتستخدم تلبثحث تلهنهج تلوصفٍ تلتحلَلٍ. ٓٓٔ( هدَر و)ٓٓٔ)

 ووأظهرت نتثبج تلدرتسة هث َلٍ:

 هجثل ٍف تلعثم تلتعلَم فٍ تلتربوََى وتلهشرفَى للهدرَى تلههنٍ تلتطوَر ضعؾ -ٔ

 تإلدترٌ تلعهل هحثل فٍ تإللكترونٍ تلتعلَم تطبَقثت وخصوًصث تقنٍ تلهعلوهثت

 .وتلتعلَهٍ

 فٍ سطحَة تكوى تكثد وتطبَقثته بدتَثته فٍ وتل هث تإللكترونٍ تلتعلَم تستخدتم أى -ٕ

 .تلعثم هعظم هدترس تلتعلَم

 تلتنظَهٍ، هَكلهثو تإلدترة خطة ضهى هى َكوى ال تإللكترونٍ تلتعلَم تستخدتم أى-ٖ

 فَهث. تلهطبق تإلدترة أهدتؾ وتحقَق تطبَقه بَى تكثهل ال َوجد وبذلك

 وسَلة أنهث علً تلتركَز هى أكثر تلتقنَة علً تركز وتلجهثت تإلدترتت بعض أى-ٗ

 .تإلدترة لتحقَق أهدتؾ

 بدوره َقوم لم تإلعالم فإى ولذلك ى تلتعلَم تطوَر فٍ تلتقنَة بؤههَة تلوعٍ قلة-٘

 .خثصة بصفة وتلتعلَم عثهة بصفة تلحَثة فٍ تلتقنَة بؤههَة تلهجتهع فٍ تثقَؾ تألسثسٍ

 وكثى هى أهم تلتوصَثت تلتٍ قدهتهث تلدرتسة هث َلٍ:

تلتعلَم  تطبَقثت هجثالت تستخدتم علً وتلهعلهَى تلهدترس هدَرٌ تدرَج -

 لهوتكبة علَهث كَزتلتر َجج تلتٍ تلربَسَة تألهدتؾ هى َعتبر تإلنترنتو تإللكترونٍ

 .تلعثلم تلتقنَة فٍ تلتطورتت
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 تلتعلَم تطبَقثت علً تلهدرسَة تإلدترة وهشرفٍ تلتربوََى تلهشرفَى تدرَج  -

 لتطوَر وتلهعلهَى تلهدترس هدَرٌ وبَى بَنهم تلتوتصل َتم لكٍ ،تإلنترنتو تإللكترونٍ

 . للهعلهَى تلتربوَة وتلههثم للهدَرَى تألعهثل تإلدترَة

من  اإللكترونً( بعنوان معوقات استخدام منظومة التعلم 6449ة الهرش وآخرون )دراس

 عى تلكشؾ إلً وتلتٍ هدفت وجهة نظر معلمً المرحلة الثانوٌة فً لواء الكورة.

 فٍ تلثثنوَة تلهرحلة هعلهٍ نظر وجهة هى تإللكترونٍتلتعلم  هنظوهة تستخدتم هعوقثت

 علً هوزعه فقره، ( 36 ) هى تستبثنه تطوَر تم ةتهدتؾ تلدرتس ولتحقَق ، تلكورة لوتء

 تختَثرهم تم هعلهة (58 )و هعلهثً    (47)هى عَنة تلدرتسة تكونت . هجثالت تربعة

 ، وبعد 2009-2008 تلدرتسٍ للعثم تألول تلدرتسٍ تلفصل خالل تلعشوتبَة بثلطرَقة

 وتختبثر تلثالثٍ، تلتبثَى تحلَل وإجرتء تلوصفَة، تإلسثلَج بثستخدتم وتحلَلهث تلبَثنثت جهع

تلتهث  تألولً، بثلهرتبة جثءت بثلهعلهَى تلهتعلقة تلهعوقثت بؤى تلنتثبج ، أشثرت شَفَه

 وتلتجهَزتت تألسثسَة، تلتحتَة بثلبنَة تلهتعلقة تلهعوقثت ثم بثإلدترة، تلهتعلقة تلهعوقثت

 وجود إلً تلنتثبج أشثرت كهث .ة تألخَر تلهرتبة فٍ بثلطلبة تلهتعلقة تلهعوقثت وجثءت

 تلتحتَة بثلبنَة تلهعوقثت تلهتعلقة هجثل فٍ للجنس تعزي إحصثبَة داللة ذتت فروق

 إحصثبَة داللة ذتت فروق تلنتثبج وجود بَنت كهث تلذكور، لصثلح تألسثسَة وتلتجهَزتت

 فؤعلً، تلهثجستَر حهلة لصثلح تلهتعلقة بثلطلبة تلهعوقثت هجثل فٍ تلعلهٍ للهإهل تعزي

 جهَع فٍ تلتدرَبَة تلدورتت ألثر إحصثبَة تعزي داللة ذتت فروق تظهر لم نهثبَ

 تلتربَة وزترة تقدههث تلتٍ تلتدرَبَة تلنظر بثلدورتت بإعثدة تلبثحثوى وأوصً تلهجثالت،

 . تلهدترس فٍ وتلتكنولوجَة تلفنَة تلتحتَة وتجَهزتتهث تلبنَة وتحسَى وتلتعلَم،

باستخدام  اإللكترونًن أهمٌة ومعوقات اإلشراف التربوي ( بعنوا6454دراسة الغامدي )

لدى المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن فً تحقٌق بعض المهام  اإللكترونٌةنظم التعلٌم 

بثستخدتم نظم  تإللكترونٍ. وهدفت إلً تلتعرؾ علً أههَة تإلشرتؾ تلتربوٌ اإلشرافٌة

هى وجهة نظر كل هى تلهشرفَى  ، وتلكشؾ عى ههثم تلهشرؾ تلتربوٌتإللكترونٍتلتعلَم 

بثستخدتم نظم  تإللكترونٍوتلهعلهَى، وتلتعرؾ علً هعوقثت وصعوبثت تإلشرتؾ تلتربوٌ 

فٍ تحقَق بعض تلههثم تإلدترَة، وتلتعرؾ علً دور نظم تلتعلَم  تإللكترونٍتلتعلَم 

ثم فٍ فٍ تلعهلَة تلتعلَهَة، وتحدَد هتطلبثت تطبَق تإلشرتؾ تلتربوٌ كنظ تإللكترونٍ

كنظثم حدَث فٍ  تإللكترونٍتلنظثم تلتعلَهٍ تلسعودٌ، وتلتعرؾ علً تإلشرتؾ تلتربوٌ 
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تإلشرتؾ تلتربوٌ. وتستخدم تلبثحث تإلستبثنة كؤدتة لجهع تلهعلوهثت وتكوى هجتهع 

( هعلهثً بإدترة تلتربَة وتلتعلَم بهحثفظة جدة بثلههلكة 8٘( هشرفثً و)88تلدرتسة هى )

م(. وتستخدم تلبثحث تلهنهج 9ٕٓٓهـ )ٖٓٗٔخالل تلفصل تلدرتسٍ ) تلعربَة تلسعودَة

 تلوصفٍ تلتحلَلٍ وكثى أهم نتثبج تلدرتسة هث َلٍ:

فٍ تحقَق  تإللكترونٍبثستخدتم نظم تلتعلَم  تإللكترونٍأههَة تإلشرتؾ تلتربوٌ  -ٔ

ثم بعض تلههثم تإلشرتفَة كثنت بدرجة هوتفق بشدة وكثنت قَهة تلهتوسط تلحسثبٍ تلع

 (.ٖٓ.ٗللهحور تسثوٌ )

هدي قَثم تلهشرؾ تلتربوٌ بتحقَق ههثهه كثنت بدرجة هوتفق بشدة وكثنت قَهة  -ٕ

( وهعوقثت وصعوبثت تإلشرتؾ تلتربوٌ 6ٕ.ٖتلهتوسط تلحسثبٍ تلعثم للهحور تسثوٌ )

فٍ تحقَق بعض تلههثم تإلشرتفَة كثنت هوتفق  تإللكترونٍبثستخدتم نظم تلتعلَم  تإللكترونٍ

 (.6٘.ٖشدة وكثنت قَهة تلهتوسط تلحسثبٍ تلعثم للهحور تسثوٌ )ب

وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة بَى هوتقؾ هجتهع تلدرتسة هى تلهشرفَى  -ٖ

 -تلهإهل تلعلهٍ -تعزي لهتؽَرتت )تلوظَفة تإللكترونٍتلتربوَى وتلهعلهَى تجثه تإلشرتؾ 

تلهعرفة تلسثبقة  -تلَوهٍ لالنترنت هعدل تالستخدتم -تلدورتت تلتدرَبَة فٍ هجثل تإلشرتؾ

 (.تإللكترونٍبثلتعلَم 

عدم وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة بَى هوتقؾ هجتهع تلدرتسة هى تلهشرفَى  -ٗ

هجثل  -تعزي لهتؽَرتت )سنوتت تلخدهة تإللكترونٍتلتربوَى وتلهعلهَى تجثه تإلشرتؾ 

 تإلشرتؾ وتلتدرَس(.

 وكثى هى أهم تلتوصَثت هث َلٍ:

ثرت نتثبج تلدرتسة إلً هوقؾ تلهعلهَى وتلهشرفَى تلتربوََى نحو تإلشرتؾ أش -

بثستخدتم نظم تلتعلَم تإلكترونٍ. لذت َوصً تلبثحث بضرورة تهَبة  تإللكترونٍتلتربوٌ 

بثستخدتم نظم تلتعلَم  تإللكترونٍتلهعلهَى وتلهشرفَى وتدرَبهم فٍ هجثل تإلشرتؾ تلتربوٌ 

 .تإللكترونٍ

ثبج تالتجثه تإلَجثبٍ للهشرفَى تلتربوََى وتلهعلهَى نحو أههَة تستخدتم أظهرت تلنت -

لذت َوصً تلبثحث بضرورة تبنٍ تتجثهثت تالختصثص  تإللكترونٍتإلشرتؾ تلتربوٌ 

 وتطبَقه فٍ هدترس تلتعلَم تلعثم. تإللكترونٍلهشروع تإلشرتؾ تلتربوٌ 
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بٍ لذت َوصٍ تلبثحث أظهرت نتثبج بعض هعوقثت تإلشرتؾ تلتربوٌ تإللكترون -

 بضرورة تتخثذ تلتدتبَر تلالزهة لتذلَل هذه تلصعوبثت.

فً جامعة تشرٌن  اإللكترونً( بعنوان واقع التعلٌم 6455) ، سهى علًدراسة حسامو

 وتلتٍ هدفت إلً تلتعرؾ علً من وجهة نظر كل من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والطلبة.

 وتلطلبة، تلتدرَسَة تلهَبة نظر أعضثء وجهة هى َىتشر جثهعة فٍ تإللكترونٍ تلتعلَم وتقع

 عشوتبَة عَنة علً ُطبقت تلهَبة تلتدرَسَة بؤعضثء خثصة تألولً تستبثنتَى إعدتد تم لذت

 خثصة وتلثثنَة ،(113) عددهم تشرَى وتلبثلػ جثهعة فٍ تلتدرَسَة تلهَبة أعضثء هى

عددهم  وتلبثلػ تشرَى جثهعة فٍ ةتلرتبع طلبة تلسنة هى عشوتبَة عَنة علً ُطبقت بثلطلبة

((774. 

هتوسط  بَى إحصثبَة داللة ذٌ فرق وجود عدم :تِتَة تلنتثبج إلً تلدرتسة وتوصلت 

 ، وإَجثبَثته،تإللكترونٍ تلتعلَم تستخدتم هدي هحور علً تلتدرَسَة تلهَبة أعضثء درجثت

 وعدم تلخبرة تلتدرَسَة(، َرلهتؽ وتبعثً  تلعلهَة، تلرتبة لهتؽَر وهعوقثته )تبعثً  وسلبَثته،

 هحور علً تلهَبة تلتدرَسَة أعضثء درجثت هتوسط بَى إحصثبَة داللة ذٌ فرق وجود

 ووجود تلتخصص( ، تبعثً لهتؽَر (وهعوقثته وإَجثبَثته، ،تإللكترونٍ تلتعلَم تستخدتم هدي

 لبَثتتلس هحور علً تلهَبة تلتدرَسَة أعضثء درجثت هتوسط بَى إحصثبَة داللة ذٌ فرق

 بَى إحصثبَة داللة ذٌ فرق تألدبٍ، ووجود تلتخصص لصثلح تلتخصص لهتؽَر تبعثً 

 لهتؽَر )تبعثً  وسلبَثته ،تإللكترونٍ تستخدتم تلتعلَم هحور هدي علً تلطلبة درجثت هتوسط

 هتوسط بَى إحصثبَة داللة ذٌ فرق وعدم وجود تلعلهٍ(، تلتخصص لصثلح تلتخصص

 .تلتخصص( لهتؽَر تبعثً  وهعوقثته) ،تإللكترونٍ ثبَثت تلتعلَمهحور إَج علً تلطلبة درجثت

 ضبَلة، تإللكترونٍ بثلتعلَم وتلطلبة تلتدرَسَة تلهَبة أعضثء هى كل تهتهثم نسبة وكثنت

 حَى فٍ أقل تستخدتهثته، هى وتلصورة بثلصوت تلهحثضرتت وبث تإللكترونٍ تلبرَد وَعد

 سلبَثته أكثر وأى تلههثرتت تلحثسوبَة، وزَثدة ذتتٍتل تلتعلم فٍ دوره علً تلعَنة أفرتد أكد

 َسبج تلحثسوج أهثم تلجلوس تلطوَل أى عى فضالً  تلهدرسَى، أعبثء هى َقلل أنه هٍ

 للتعلَم هخصصة قثعثت عدم توتفر هٍ تلهعوقثت أهم وكثنت تألهرتض، هى تلكثَر

 . تإللكترونٍ
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التً تواجه  اإللكترونًدام التعلم ( بعنوان معوقات استخ6455دراسة بنى ٌاسٌن وملحم )

. وتلتٍ هدفت إلً تلكشؾ عى المعلمٌن فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم لمنطقة إربد األولى

تلتٍ َوتجهه هعلهو هدترس هدَرَة تلتربَة وتلتعلَم  تإللكترونٍهعوقثت تستخدتم تلتعلم 

لعلهَة فٍ ذلك. وبلؽت لهنطقة إربد تألولً، وأثر كل هى تلجنس، وتلهإهل تلعلهٍ وتلخبرة ت

( هعلهة تختَروت بثلطرَقة 69( هعلم، و)6ٓٔ( هعلهثً وهعلهة، هنهم )8ٙٔعَنة تلدرتسة )

( فقرة. وأجرَت تلتحلَالت تإلحصثبَة 8ٕتلعشوتبَة. وتستخدهت تستبثنة هكونة هى )

كثنت ، وتإللكترونٍتلهنثسبة. وأظهرت تلنتثبج أى جهَع فقرتت تألدتة شّكلت هّعوقثت للتعلم 

( فٍ a= 0.05هنثك فروق ذتت داللة إحصثبَة عند هستوي تلداللة تإلحصثبَة )

تعزي  تإللكترونٍهتوسطثت تقدَرتت تلهعلهَى علً أدتة تلدرتسة، وتلهتعلقة بهعوقثت تلتعلم 

، تإللكترونٍلهتؽَر تلجنس، وعدم وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة فٍ هعوقثت تلتعلم 

لهٍ، وعدد سنوتت تلخبرة. وفٍ ضوء نتثبج تلدرتسة، قدم تلبثحثثى تعزي لهتؽَر تلهإهل تلع

 عددت ًهى تلتوصَثت.

من وجهة نظر  اإللكترونً( بعنوان معوقات استخدام التعلّم 6455دراسة الحوامدة )

 عى وتلتٍ هدفت إلً تلكشؾ أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة.

 جثهعة فٍ تلتدرَسَة تلهَبة نظر أعضثء وجهة هى تإللكترونٍ تلتّعلم تستخدتم هعوقثت

 علً وتلحصول تألكثدَهٍ، (ICDL) هذه تلتخصص فٍ أثر وتعرؾ تلتطبَقَة، تلبلقثء

 تلوصفٍ تلهنهج تلدرتسة تتبعت ذلك ولتحقَق .تلحثسوج تلهعوقثت لقَثدة تلدولَة تلرخصة

 وثبثتهث، صدقهث هى تلتحقق بعد ندتً ب ( 24 ) هى هكونة تطوَر تستبثنة تم حَث تلتحلَلٍ،

 تلتدرَسَة تلهَبة أعضثء هى عضوتً  (9ٙهى) تلهكونة عَنة تلدرتسة علً توزَعهث تم وقد

 تإلحصثبَة تلتحلَالت إجرتء تم وقد .تلجثهعَة تلحصى تلجثهعَة، وكلَة إربد كلَة فٍ

 ،تإللكترونٍ للتّعلم تهعوقث شكَّلت ككلّ  تألدتة بنود أى تلدرتسة أظهرت تثبج حَث .تلهنثسبة

 وتلهثدَة تإلدترَة بثلجوتنج تلهتعلقة تلهعوقثت شكَّلت حَث تلتدرَسَة، أعضثء تلهَبة توتجه

تتعلق  تلتٍ تلهعوقثت أهث نفسه، تإللكترونٍ بثلتّعلم تلهتعلقة تلهعوقثت تالهث أكبر تلهعوقثت،

 فروق ذتت توجد ال أنَّه تلدرتسة نتثبج وأظهرت تلثثلثة، بثلهرتبة جثءت وتلطثلج بثلهدرس

 تلتخصصثت تألكثدَهَة فٍ تلتدرَسَة تلهَبة أعضثء تقدَرتت هتوسطثت بَى إحصثبَة داللة

 تستخدتم علً هعوقثت تألدبَة تألكثدَهَة تلتخصصثت فٍ تلتدرَسَة تلهَبة وأعضثء تلعلهَة

 كهث .لّ كك وعلً تلهحثور تلدرتسة، هحثور هى هحور لكلّ  بثلنسبة تإللكترونٍ تلتّعلم
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 أعضثء تقدَرتت بَى هتوسطثت إحصثبَة داللة ذتت فروق توجد ال أنَّه تلنتثبج أظهرت

 لم تلذَى تلتدرَسَة تلهَبة لقَثدة وأعضثء تلدولَة تلرخصة علً تلحثصلَى تلتدرَسَة تلهَبة

 لكلّ  بثلنسبة تإللكترونٍ تلتّعلم تلحثسوج تستخدتم (ICDL) هعوقثت علً علَهث َحصلوت

 تلبثحث قدم تلدرتسة نتثبج ضوء وفٍ تلهحثور ككّل، وعلً تلدرتسة، هحثور هى هحور

 .تلهقترحثت عددتً هى

فً الجامعات  اإللكترونً( بعنوان صعوبات توظٌف التعلٌم 6456دراسة العواودة )

 صعوبثت إلً . وتلتٍ هدفت إلً تلتعرؾالفلسطٌنٌة بغزة كما ٌراها االساتذة والطلبة

 تألسثتذة َرتهث كهث تلفلسطَنَة بؽزة تلجثهعثت فٍ كترونٍتإلل تلتعلَم توظَؾ

 هعرفة وتلطلبة وكذلك تألسثتذة هى لكلٍ  تلتخصص تلجنس، تلجثهعة، أثر وهعرفة.وتلطلبة

 ، تلتحلَلٍ تلوصفٍ تلهنهج تلدرتسة هذه فٍ تلبثحث تستخدم .للطلبة تلدرتسٍ تلهستوي أثر

 هى وطثلبة، ( طثلبثً 8ٕٓٔرة،و )وهحثض ( هحثضرٍ 8ٕٓ) هى تلدرتسة عَنة وتكونت

 ؼزة هحثفظثت فٍ)تألقصً تإلسالهَة، تألزهر، (تلفلسطَنَة هى تلجثهعثت وطلبة أسثتذة

 بثلطرَقة رتسة تلد تلعَنة هى هجتهع تختَثر تم وقد ، 2011  -2012رتسٍ تلد للعثم

 توظَؾ عوبثتتقَس ص تستبثنة وهٍ رتسة للد أدتة ببنثء تلبثحث قثم وقد تلعشوتبَة، تلطبقَة

 تم تلتحقق وقد وتلطلبة، تألسثتذة َرتهث كهث بؽزة تلفلسطَنَة تلجثهعثت فٍ تإللكترونٍ تلتعلَم

 :تِتٍ تلدرتسة نتثبج وأظهرت وثبثتهث، صدقهث هى

 نسبتهث وبلؽت تإللكترونٍ تلتعلَم توظَؾ فٍ صعوبثت تلفلسطَنَة تلجثهعثت توتجه -

 صعوبثت تلتثلٍ تلنحو علً تلصعوبثت هذه رتَجت وكثى 67.28 تألسثتذة وجهة نظر هى

 وتلدعم تلتحتَة بثلبنَة تتعلق صعوبثت بثلطلبة، تتعلق صعوبثت بثإلدترة تلجثهعَة، تتعلق

 بثلخبرة تتعلق صعوبثت تلجثهعٍ، بثلهنهثج تتعلق صعوبثت قثعثت تلهحثضرتت، فٍ تلفنٍ

 ترتَبهث وكثى 70.98 طالجتل عند نسبتهث بلؽت حَى فٍ ،تإللكترونٍتلتعلَم  هجثل فٍ

 تلتحتَة بثلبنَة تتعلق صعوبثت تلجثهعٍ، بثلهنهثج تتعلق تلتثلٍ صعوبثت تلنحو علً لدَهم

 بثإلدترة تتعلق صعوبثت بثلطلبة، تتعلق صعوبثت قثعثت تلهحثضرتت، فٍ تلفنٍ وتلدعم

 .تإللكترونٍ تلتعلَم هجثل فٍ تتعلق بثلخبرة صعوبثت تلجثهعَة،

 صعوبثت حول وتلطالج تألسثتذة تستجثبثت فٍ إحصثبَة داللة تتذ فروق توجد -

 تتعلق صعوبثت هجثل فٍ ، بؽزة تلفلسطَنَة تلجثهعثت فٍ تإللكترونٍ توظَؾ تلتعلَم

 تلفنٍ وتلدعم تلتحتَة بثلبنَة تتعلق صعوبثت وهجثل ،تإللكترونٍ تلتعلَم فٍ هجثل بثلخبرة
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 بثلهنهثج تتعلق صعوبثت وهجثل بثلطلبة، تتعلق صعوبثت وهجثل قثعثت تلهحثضرتت، فٍ

 تظهر لم حَى فٍ تلطالج، لصثلح تلفروق كثنت ولقد لالستبثنة تلكلَة تلجثهعٍ، وبثلدرجة

 .تلجثهعَة بثإلدترة تتعلق صعوبثت هجثل فٍ إحصثبَة ذتت داللة فروق

 فٍ تإللكترونٍ تلتعلَم توظَؾ صعوبثت درجة فٍ إحصثبَة داللة ذتت فروق توجد -

 تتعلق صعوبثت وهجثل ،تإللكترونٍ تلتعلَم هجثل فٍ بثلخبرة تتعلق ثل صعوبثتهج

 تكى لم حَى فٍ تألدبَة، تلكلَثت لصثلح وتألدبَة تلعلهَة تلتخصصثت بَى بثلهنهثج تلجثهعٍ

 وهجثل تلجثهعَة، بثإلدترة تتعلق صعوبثت هجثل فٍ إحصثبَة داللة ذتت هنثك فروق

 صعوبثت وهجثل تلهحثضرتتت، قثعثت فٍ تلفنٍ وتلدعم َةتلتحت بثلبنَة صعوبثت  تتعلق

 .تألسثتذة نظر وجهة هى لالستبثنة تلكلَة تلدرجة فٍ بثلطلبة، وكذلك تتعلق

 فٍ تإللكترونٍ تلتعلَم توظَؾ صعوبثت درجة فٍ إحصثبَة داللة ذتت فروق توجد -

 وتلدعم تلتحتَة بثلبنَة تتعلق صعوبثت وهجثل تلجثهعَة، بثإلدترة تتعلق هجثل صعوبثت

 تألول تلهجثل فٍ تلعلهَة تلكلَثت لصثلح تلفروق كثنت تلهحثضرتت ولقد فٍ قثعثت تلفنٍ

 إحصثبَة داللة ذتت فروق هنثك تكى لم حَى فٍ تلثثنٍ، تلهجثل فٍ تألدبَة ولصثلح تلكلَثت

 وهجثل تلهحثضرتت، قثعثت فٍ تلفنٍ وتلدعم تلتحتَة بثلبنَة تتعلق هجثل صعوبثت فٍ

 تلدرجة فٍ تلجثهعٍ،وكذلك بثلهنهثج تتعلق صعوبثت وهجثل تتعلق بثلطلبة، عوبثتص

 .تلطلبة نظر هى وجهة لالستبثنة تلكلَة

 :ٌلً ما العواودة ٌوصً راسة الد نتائج ضوء فً

ونشر ثقثفته بَى  تإللكترونٍ تلتعلَم توظَؾ فكرة تتبنً أى تلجثهعثت إدترة علً -ٔ

 تلطلبة.

 تلتعلَم تطبَق قبل للجثهعثت تلتحتَة تلبنَة تجهَز هعثتتلجث إدترة علً -ٕ

 شبكة وتجهَز تلحثسوج، وهعثهل ،تإللكترونَة تجهَز للفصول هى ،تإللكترونٍ

 تألجهزة، لصَثنة هتخصصَى فنََى توفَر , عثلَة بسرعة تتهتع دتخلَة إنترنت

 تلهختلفة تلفنَة تألعطثل وتفثدٌ

 تلطلبة هى لكل تإللكترونٍ َمتلتعل هجثل فٍ تدرَبَة دورتت إعطثء -ٗ

 .وتلهحثضرَى
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 الدراسات األجنبٌة: -6

هدفت  E-learning Nordic, 2006))  اإللكترونًدراسة نوردك للتعلٌم   

هذه تلدرتسة إلً تلتعرؾ علً تلتؤثَر تلذٌ تسببه تكنولوجَث تلهعلوهثت وتإلتصثالت علً 

 224وج تلهقثبلة، تكونت عَنة تلدرتسة هى تلتعلَم وتلعهلَة تلتعلَهَة، إستخدم تلبثحث أسل

طثلج هى ) تلسوَد و تلدنهثرك و فنلندت و تلنروَج( تستخدم  8ٓٓٓهى تلهدرتس وأكثر هى 

تلبثحث تلهنهج تلوصفٍ تلتحلَلٍ. أظهرت نتثبج تلدرتسة أى تكنولوجَث تلهعلوهثت و 

بَت نتثبج تلدرتسة أى  تإلتصثالت لهه أثر إَجثبٍ فٍ تطوَر تلطلبة و تطوَر تلتعلَم، كهث

تلتكنولوجَث ال تعَهث أكثر تلهدترس، كهث أظهرت نتثبج تلدرتسة أى  تإللكترونٍأههَة تلتعلَم 

كوسَلة تربوَة شٍ ال تهتم به أكثر تلهدترٌ إضثفة إلً عدم  تإللكترونٍأههَة تلتعلَم 

توتصل و إهتهثههم بهشثركة تلهعلوهثت و تلهعرفة، كهث أظهرت نتثبج تلدرتسة أى تل

 تلتعثوى تلبَتٍ و تلهدرسٍ هعتدل.

 

هدفت هذه تلدرتسة إلً هعرفة أثر  ((Blamira et al, 2006دراسة بالمٌرا 

تكنولوجَث تلهعلوهثت و تإلتصثالت فٍ تلهدترس فٍ أوروبث، إستخدم تلبثحث أسلوج 

نهج تإلستبثنة، تكونت عَنة تلدرتسة هى عدد هى طالج و تلهعلهَى. تستخدم تلبثحث تله

أظهر أثرت إَجثبَث فٍ  تإللكترونٍتلوصفٍ تلتحلَلٍ.  أظهرت نتثبج تلدرتسة أى تلتعلَم 

تعزَز تلدتفعَة و رفع ههثرتت تلطلبة، كهث أوضحت نتثبج تلدرتسة تى تلهدترس تلتٍ تطبق 

أظهرت إرتفثعث فٍ تألدتء بشكل هلحوظ، كهث بَنت نتثبج تلدرتسة أى  تإللكترونٍتلتعلَم 

لتٍ تهتلك هصثدر أوفر تنجز بشكل أفضل هى تلك تلهدترس ضعَفة تلهصثدر، و تلهدترس ت

له أثرت فٍ تعزَز تلحهثس و تلتعثوى و  تإللكترونٍأوضحت نتثبج تلدرتسة أى تلتعلَم 

تلفثعلَة بَى تلطالج، كهث بَنت نتثبج تلدرتسة أى إنجثز تلطلبة َتقدم هع هرور تلوقت عى 

 . تإللكترونٍطرَق تلتعلم 

بدرتسة هدفت إلً هعرفة تلهعوقثت فٍ تستخدتم ( ( Conna, 2007كونا  اسةدر

بوسثطة  تإللكترونٍفٍ تلهدترس تلثثنوَة، وأرسلت هتطلبثت تلهسح  تإللكترونَةتلهسثقثت 

إلً هدَرٌ تلهدترس تلثثنوَة فٍ أَوت، هَسورٌ، ونبرتسكث، تإلستبثنة  تإللكترونٍتلبرَد 

( هدَرتً هى هذه تلوالَثت، حَث 6ٕٓت عَنة تلدرتسة هى )كؤدتة لجهع تلهعلوهثت. وتؤلف
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وزعت تالستجثبثت بثلتسثوٌ، وكثنت ؼثلبَتهث هى تلهدترس تلصؽَرة وتلرَفَة بنسبة 

%، وتستخدم تلبثحث تلهنهج تلوصفٍ تلتحلَلٍ. وأظهرت نتثبج تلدرتسة أى أكثر هٍ  8ٙ

كنولوجَث، أهث تلهعوقثت تلتٍ تلهعوقثت تلهثلَة، ثم جثءت بعدهث تلهعوقثت فٍ هجثل تلت

، تإللكترونٍجثءت بدرجة عثدَة فهٍ تعتقثدتت هَبة تلتدرَس حول نوعَة تلتعلم 

 وتهتهثهثتهم بدتفعَة تلطثلج.

 

هدفت لتحدَد أكثر تلتحدَثت بروزتً فٍ  (Anderson, 2008دراسة أندرسون )

ة  كؤدتة لجهع تلهعلوهثت. فٍ سَرَالنكث، وتستخدم تلبثحث تالستبثن تإللكترونٍهسثق تلتعلم 

لؽثَة عثم  ٕٗٓٓ( شخصثً، وجهعت تلهعلوهثت هى عثم 886ٔوتكونت عَنة تلدرتسة هى )

، وتؽطٍ هذه تلدرتسة آرتء تلطلبة وأعضثء هَبة تلتدرَس، وتستخدهت تلطرَقة 6ٕٓٓ

تلكهَة لتحدَد أكثر تلعوتهل أههَة، وتبعهث تحلَل نوعٍ لشرح سبج أههَة هذه تلعوتهل. 

ددت تلدرتسة سبعة تحدَثت ربَسة فٍ تلهجثالت تِتَة: هسثعدة تلطلبة، وتلهرونة، وح

هٍ )تلبنَة تلتحتَة وتلربط هع شبكة تلحثسوج( وتلثقة  وفعثلَثت تلتعلَم وتلتعلم، وتلهدخالت

 تألكثدَهَة ) نوعَة تلطلبة، وتلهوتضَع تلتٍ تدرس سثبقثً(، وتللؽة تلهحلَة، وتالتجثهثت.

 

هدفت هذه تلدرتسة إلً تعزَز   (Ilomäki, 2008)لوماكً دراسة أٌ  

هى وجهة نظر تلهعلهَى وتلطلبة، إستخدم تلبثحث أسلوج  تإللكترونٍتألثثرتإلَجثبَة للتعلم 

 ٘ٔتلهقثبلة وتإلستبثنة و تلهالحظة، حَث تكونت عَنة تلدرتسة هى عدد هى تلهعلهَى و 

 تإللكترونٍ. أظهرت نتثبج تلدرتسة أى تلتعلم طثلبث تستخدم تلبثحث تلهنهج تلوصفٍ تلتحلَلٍ

هو  تإللكترونٍَحتثج لنجثحه إلً زَثدة كفثءة تلهعلهَى، و بَنت نتثبج تلدرتسة أى تلتعلم 

هو أدتة  تإللكترونٍوسَلة لههثرسة تلتعلم هى قبل تلهعلهَى، و بَنت نتثبج تلدرتسة تى تلتعلم 

 هى وسثبل تلتعلَم تلتقلَدَة، و بَنت نتثبج لدعم تلتعثوى و خلق تإلبدتع فٍ تلهعرفة بدال

له أثرت إَجثبَث فٍ دعم تلعهلَة تلتعلَهَة وتنه َؽَر هى طرَقة  تإللكترونٍتلدرتسة أى تلتعلم 

قد طور  تإللكترونٍتلهعلم فٍ إدترة تلعهلَة تلتعلَهَة، و أظهرت نتثبج تلدرتسة تى تلتعلم 

 ههثرسثت تعلَهَة هثدفة. 
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هدفت هذه   Yasemin Gulbahar) ،2008غولبهار )دراسة ٌاسمٌن 

تلدرتسة إلً توضَح إهكثنَة تلهعلهَى قبل تلخدهة فٍ كلَة تلتربَة فٍ هسثعدة هإسسثت 

تلتعلَم تلعثلٍ هى دهج تلتقنَة بثلتعلَم هى خالل تستخدتههم لتكنولوجَث تلهعلوهثت 

هع تلهعلوهثت. وتكونت عَنة وتالتصثالت، وتستخدم تلبثحث تالستبثنة وتلهقثبلة كؤدوتت لج

تلدرتسة هى تلهعلهوى قبل تلخدهة، وأعضثء تلهَبة تلتعلَهَة فٍ كلَة تلتربَة بجثهعة بثسكَى 

( هعلهثً ، وتستخدم تلبثحث تلهنهج تلوصفٍ تلتحلَلٍ. بَنت ٕٓٓفٍ تركَث وتلبثلػ عددهم )

خدتم تلفعثل للتكنولوجَث نتثبج تلدرتسة أى: هنثك ثالث عوتهل لهث تلتؤثَر تلهعتبر فٍ تالست

هٍ: نقص كهَة دروس تلتكنولوجَث ونوعهث فٍ تلهنهثج، عدم وجود هعلهَى هثقفَى بهث فَه 

تلكفثَة للتزود بفرص تلتدرَج أثنثء تلخدهة، تلبَبة تلتحتَة تلتكنولوجَة ؼَر تلكثفَة، بَى 

وأى برتهج  ،تلحثسوجتلهعلهوى قبل تلخدهة أى تقنَتهم تلهفضلة هٍ تلتعلَم بهسثعدة 

، وأى أعضثء تلهَبة تلتعلَهَة كثنوت تإللكترونٍتلهفضلة لدَهم هٍ تلعرض  تلحثسوج

رتؼبَى وجثهزَى للهشثركة فٍ أٌ هقرر أو حلقة بحث أو ورشة عهل هتعلقة بثستخدتم 

 تلتقنَة. تإللكترونَةتلتكنولوجَث، إال أى تلجهَع أكد تلنقص فٍ تلصفوؾ 

 

هدفت هذه تلدرتسة إلً إَجثد تقنَثت تدعم   (Junk et al 2010)دراسة جنك 

تلتعلَم وتلهتعلم إلكترونَث، إستخدم تلبثحث أسلوج تإلستبثنة، تكونت عَنة تلدرتسة هى عدد 

هى تلطالج تلذَى إنضهوت إلً دروس إلكترونَة. تستخدم تلبثحث تلهنهج تلوصفٍ تلتحلَلٍ. 

أظهر تؤثَرت إَجثبَث فٍ عدد تلهتعلهَى،  أظهرت نتثبج تلدرتسة تى تلتؽََر تإلقتصثدٌ تلحثلٍ

َجج أى تطور بإستهرتر لتحقَق تلفثعلَة،  تإللكترونَةكهث بَنت نتثبج تلدرتسة أى تلهوتد 

إهكثنَة تطبَق هختلؾ وسثبل  تإللكترونٍكهث بَنت نتثبج تلدرتسة أنه هى فوتبد تلتعلَم 

ت نتثبج تلدرتسة أى تلتعلَم تلتعلَم هى خالله هثل تلقرتءة و تلصوت و تلفَدَو، و بَن

 َدعم تلهعلم و تلطثلج فٍ تلهرحلة تلتعلَهَة بتوفَر هصثدر درتسَة هههة. تإللكترونٍ

 

هدفت هذه تلدرتسة إلً هعرفة فثعلَة تلتؤثَر ( Gertner, 2011دراسة جرٌتنر)

ة، حَث علً عهلَة تلتعلَم، إستخدم تلبثحث أسلوج تإلستبثن تإللكترونٍتلتكنولوجَث و تلتعلم 

. تستخدم تلبثحث  ٖ٘و  6ٔطثلج تترتوح أعهثرهم بَى  9ٙتكونت عَنة تلدرتسة هى 

تلهنهج تلوصفٍ تلتحلَلٍ. أظهرت نتثبج تلدرتسة أى هنثك عالقة إَجثبَة بَى تلتعلَم و 
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هقثرنة هع تلقرتءة تلتقلَدَة، كهث بَنت نتثبج تلدرتسة أى هنثك زَثدة فٍ  تإللكترونَةتلقرتءة 

، كهث بَنت تإللكترونَةتلهنتجة و أَضث زَثدة عدد تلكتج  تإللكترونَةزة تلقرتءة عدد أجه

 علً تلطلبة. تإللكترونٍنتثبج تلدرتسة أى هنثك أثرت إَجثبَث للتعلم 

 

هدفت هذه تلدرتسة إلً دعم  (Sharpe et al, 2011) و آخرون دراسة شاربً

م تلبثحث أسلوج تلهقثبلة، حَث تكونت لطلبة تلهدترس تلثثنوَة، إستخد تإللكترونٍتلتعلَم 

هشرفث تربوَث و عدد هى تلطلبة. تستخدم تلبثحث تلهنهج تلوصفٍ  ٕٗعَنة تلدرتسة هى 

تلتحلَلٍ. أظهرت نتثبج تلدرتسة أى هنثك تحدَثت توتجه تلتربوََى و َجج حلهث لتطوَر 

سة كثنوت هتفههَى و للطلبة، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى تلعَنة فٍ تلدرت تإللكترونَةتلدروس 

قثهوت بإعطثء تؽذَة رتجعة، وأظهرت نتثبج تلدرتسة أى عدة إقترتحثت لتعزَز تلتوتصل 

َجج أى  تإللكترونٍ، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى تلتعلم تإللكترونَةلتطوَر تلعهلَة تلتعلَهَة 

 كترونٍتإللَسبقه تدرَج تلهعلهَى وتلهشرفََى علً تلتكنولوجَث وإعدتدهم لجعل تلتعلم 

 وسَلة فعثلة فٍ تلتدرَس.

 

 التعلٌق على المحور األول: الدراسات المتعلقة بالتعلٌم اإللكترونً: -7

تعددت وتختلفت أهدتؾ تلدرتسثت تلسثبقة فهنهث هث هدؾ  من حٌث هدف الدراسة: -

ث إلً إلً تلتعرؾ علً تالحتَثجثت تلتدرَبَة إلدترٍَ هدترس تلتعلَم تإللكترونٍ تألردنَة كه

 علً (، وبعضهث تألخر هدؾ إلً تلتعرؾ6َٕٓٓرتهث تلقثدة تلتربوََى كدرتسة تلنفَسة )

(، وتلهرش 6ٕٓٓتإللكترونٍ كدرتسة تلشهرٌ ) للتعلَم تلهعلهَى تستخدتم وهعوقثت أههَة

(،  ٕٕٔٓ(، تلعوتودة)ٕٔٔٓ(، وتلحوتهدة)ٕٔٔٓ(، وبنٍ َثسَى وهلحم)9ٕٓٓوآخروى )

هث بعضهث تِخر هدؾ إلً تلتعرؾ علً هدي تستخدتم (، أ ( Conna, 2007كونث و

تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلهدرسة، وتلتعرؾ علً أنهثط تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ، وعلً 

تلفروق فٍ تتجثهثت أفرتد تلدرتسة نحو هحثورهث بثختالؾ خصثبصهم تلشخسصَة 

،  E-learning Nordic, 2006))  نوردك(،و8ٕٓٓوتلوظَفَة،كدرتسة تلعبدتلكرَم )

 فٍ تإللكترونٍ تلتعلَم (، وبعضهث هدؾ إلً دور(Blamira et al, 2006وبالهَرت

تإللكترونٍ  تلتعلَم تطبَق هجثالت علً تلتربوٌ، وتلتعرؾ وتإلشرتؾ تإلدترة تطوَر

(، وبعضهث هدؾ إلً أههَة تإلشرتؾ تلتربوٌ تإللكترونٍ بثستخدتم 8ٕٓٓكدرتسة تلهنَع )
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كترونٍ، وتلكشؾ عى ههثم تلهشرؾ تلتربوٌ هى وجهة نظر كل هى نظم تلتعلَم تإلل

(، وهنهث هث هدؾ إلً هعرفة أثر برنثهج ٕٓٔٓتلهشرفَى وتلهعلهَى كدرتسة تلؽثهدٌ )

تلتعلم تإللكترونٍ علً تلهعلهَى و قدرتتهم فٍ تدرَس تلهوتد و بثألخص تلرَثضَثت 

(، Gertner, 2011)جَرتَنر  ، و(Ilomaki, 2008) تلهوكٍ كدرتسة

. بَنهث هدفت تلدرتسة تلحثلَة إلً تلتعرؾ علً Sharpe et al, 2011)شثربٍ)و

هعَقثت تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تإلثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهعلهَى 

 وتلهشرفَى هى كل تلجنسَى فٍ هنطقة هكة تلهكرهة.

قة هى حَث عَنة تلدرتسة حَث تختلفت تلدرتسثت تلسثبمن حٌث عٌنة الدراسة:   -

(،وبعضهث تِخر طبق علً عَنة ( Conna, 2007 كونثطبقت علً  تلهدرتء كدرتسة 

وشثربٍ ( ، 6ٕٓٓ(، وتلشهرٌ )6ٕٓٓهكونة هى تلهشرفَى تلتربوََى كدرتسة تلنفَسة )

(Sharpe et al, 2011) هوكٍ، وهنهث طبق علً تلهعلهَى وتلطلبة كدرتسة  

(Ilomki) 2008)  ،(وتلهرش 8ٕٓٓوبعضهث طبق علً تلهعلهَى كدرتسة  تلعبدتلكرَم ،)

(، ٕٔٔٓ( ، بنً َثسَى وهلحم)ٕٔٔٓ( ، وحسثهو، سهً علٍ)9ٕٓٓوآخروى )

، وهنهث طبق Yasemin Gulbahar) ,8ٕٓٓ) َثسهَى جلبهثر ( ،  ،ٕٔٔٓوتلحوتهدة)

رتء وتلهشرفَى (، وهنهث طبق علً تلهدٕٓٔٓعلً تلهشرفَى وتلهعلهَى كدرتسة تلؽثهدٌ )

 (. بَنهث تلدرتسة تلحثلَة طبقت علً عَنة هى تلهشرفَى وتلهعلهَى.8ٕٓٓكدرتسة تلهنَع)

تتفقت تلدرتسثت تلسثبقة هع تلدرتسة تلحثلَة فٍ تلهنهج من حٌث منهج الدراسة:  -

تلهستخدم حَث تستخدهت تلهنهج تلوصفٍ تلتحلَلٍ وتتفق بذلك هع درتسة كالً هى 

(، ٕٓٔٓ(،وتلؽثهدٌ)8ٕٓٓ(، وتلهنَع)8ٕٓٓوتلعبدتلكرَم)(، 6ٕٓٓتلنفَسة)

 ,E-learning Nordic)) ونوردك(، ٕٕٔٓ(، وتلعوتودة)ٕٔٔٓوتلحوتهدة)

(، ( Conna, 2007 وكونث(،(Blamira et al, 2006 وبالهَرت،2006

 َثسهَى جلبهثر،(Ilomäki, 2008) تلهوكٍ(،Anderson, 2008)وتندرسوى

(ٕٓٓ8, (Yasemin Gulbahar( ،Gertner, 2011 ،)(Sharpe et al, 

2011). 

تتفقت تلدرتسثت هع تلدرتسة تلحثلَة هى حَث تألدتة حَث من حٌث أداة الدراسة:  -

(، 6ٕٓٓتستخدهت تألستبثنة كؤدتة لجهع تلهعلوهثت وتتفق بذلك هع درتسة كالً هى تلنفَسة)

(، 9ٕٓٓوآخروى) (، تلهرش8ٕٓٓ(، و وتلهنَع)8ٕٓٓ(، وتلعبدتلكرَم)6ٕٓٓوتلشهرٌ )
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(،  ٕٔٔٓ(، و بنً َثسَى وهلحم )ٕٔٔٓ(، حسثهو)ٕٓٔٓو تلؽثهدٌ)

 Conna, 2007كونث (، (Blamira et al, 2006 بالهَرت(،ؤٕٕٓوتلعوتودة)

-E))  نوردكبثستثنثء درتسة  Yasemin Gulbahar) ,8ٕٓٓ) َثسهَى جلبهثر(،(

learning Nordic, 2006 و تلهقثبالت، ودرتسة تلتٍ تستخدهت تلهالحظثت تلصفَة 

وتلتٍ تستخدهت أسلوج تلهقثبلة كؤدتة لجهع  (Sharpe et al, 2011) شثربٍ

 تلهعلوهثت.

 من حٌث نتائج الدراسة: -

 للتعلَم تلتربوََى تلهشرفَى الستخدتم كبَرة أظهرت نتثبج تلدرتسة وجود أههَة - 

 تلهعلهَى. تدرَج فٍ تإللكترونٍ

  تلهشرفَى تستجثبثت هتوسطثت بَى إحصثبَة اللةد ذتت فروق وجود أظهرت عدم -

 )سنوتت هى تختالؾ بثلرؼم تلهعلهَى تدرَج فٍ تإللكترونٍ تلتعلَم ههثرسة نحو تلتربوََى

 لدَهم(. تلتدرَبَة وتلدورتت تإللهثم بثلحثسج، درجة تلتخصص، تلدرتسٍ، تلهإهل تلخبرة،

ع هى هستوي ثقثفة تلحثسج تِلٍ أوضحت تلدرتسة أى أهم إَجثبَثت تستخدتهه، أنه َرف -

وههثرتته عند تلهتعلم، وكذلك َقدم تلهثدة تلعلهَة بطرَقة هشوقة، وهو َسثعد تلهتعلم علً 

تالحتفثظ بثلهعلوهثت لفترتت أطول كهث أنه َقدم تلتؽذَة تلرتجعة تلفورَة وتلهستهرة للهتعلم 

 وَزَد هى دتفعَتة للتعلم.

َى قد نجحو فٍ تحفَز تلطلبة بإستخدتم تلتعلم تإللكترونٍ بَنت نتثبج تلدرتسة أى تلهعله -

 بحَث أصبحوت أكثر إندهثجث فٍ تلعهلَة تلتعلَهَة.

نتثبج تلدرتسة أى أههَة تلتعلَم تإللكترونٍ كوسَلة تربوَة شٍ ال تهتم به أكثر تلهدترٌ  -

درتسة أى إضثفة إلً عدم إهتهثههم بهشثركة تلهعلوهثت و تلهعرفة، كهث أظهرت نتثبج تل

 تلتوتصل و تلتعثوى تلبَتٍ و تلهدرسٍ هعتدل.

بَنت نتثبج تلدرتسة أى تلتعلم تإللكترونٍ له أثرت إَجثبَث فٍ دعم تلعهلَة تلتعلَهَة وتنه  -

َؽَر هى طرَقة تلهعلم فٍ إدترة تلعهلَة تلتعلَهَة، و أظهرت نتثبج تلدرتسة تى تلتعلم 

 دفة.تإللكترونٍ قد طور ههثرسثت تعلَهَة هث

وكهث بَنت نتثبج تلدرتسة أى تلتعلم تإللكترونٍ َجج أى َسبقه تدرَج تلهعلهَى  -

 وتلهشرفََى علً تلتكنولوجَث وإعدتدهم لجعل تلتعلم تإللكترونٍ وسَلة فعثلة فٍ تلتدرَس.
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 الدراسات العربٌة : -ٔ

بعنوان أثر استخدام أنشطة إثرائٌة مقترحة فً اللغة   م(:644دراسة عبد القادر ) 

. تلتٍ العربٌة على تنمٌة التحصٌل والمهارات اللغوٌة لدى تالمٌذ الصف الرابع االبتدائً

فة أثر تستخدتم أنشطة إثرتبَة هقترحة فٍ تللُّؽة تلعربَة علٍ تنهَة تلتحصَل هدفت إلً هعر

وتلههثرتت تللُّؽوَة لدي تالهَذ تلصؾ تلرتبع تالبتدتبٍ، تستخدم تلبثحث تلهنهج تلتجرَبٍ، 

وتكونت عَنة تلدرتسة هى هجهوعتَى هجهوعة تجرَبَة وهجهوعة ضثبطة وكثى عدد 

ج وكثنت تألدتة تلهستخدهة لكل هجهوعة تالختبثر ( طثلٖٗتلطالج فٍ كل هجهوعة )

تلتحصَلٍ وقد أظهر نتثبج تلتحلَل تإلحصثبٍ للبحث تألثر تإلَجثبٍ لألنشطة تإلثرتبَة علٍ 

تنهَة تلتحصَل تللُّؽوٌ لدي تالهَذ تلصؾ تلرتبع تالبتدتبٍ، وكذلك تألثَر تإلَجثبٍ علٍ 

 تلرتبع تالبتدتبٍ. تنهَة بعض تلههثرتت تللُّؽوَة لدي تالهَذ تلصؾ

 

بعنوان أثر استخدام أنشطة إثرائٌة بواسطة برنامج  م(6448دراسة المالكً ) 

وتلتٍ حاسوبً فً عالج صعوبات تعلم الرٌاضٌات لدى تالمٌذ الصف الثالث االبتدائً. 

هدفت إلً تلتعرؾ علً أثر تستخدتم أنشطة إثرتبَة بوتسطة برنثهج حثسوبٍ فٍ عالج 

رَثضَثت لدي تالهَذ تلصؾ تلثثلث تالبتدتبٍ، تستخدم تلبثحث تلهنهج صعوبثت تعلم تل

( تلهَذ وتم تقسَههم إلً هجهوعتَى هجهوعة ٓٙتلتجرَبٍ وتكونت عَنة تلدرتسة هى )

( تلهَذ وتألدتة تختبثر ٖٓ( تلهَذ وهجهوعة ضثبطة هكونه هى )ٖٓتجرَبَة هكونه هى )

ة إحصثبَث بَى تالختبثر تلقلبٍ وتلبعدٌ تحصَلٍ وأظهرت نتثبج تلدرتسة وجود فروق دتل

 فٍ تلتحصَل وتألدتء بَى هجهوعتٍ تلدرتسة ولصثلح تلهجهوعة تلتجرَبَة. 

( بعنوان برنامج كمبٌوتري إثرائً فً مادة قواعد اللغة 6448دراسة األكلبً)

وتحصٌلهم  الحاسوبالعربٌة وأثره على اتجاهات تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة نحو استخدام 

. وتلتٍ هدفت تلً تنهَة تلههثرتت تلنحوَة تإلثرتبَة فٍ هثدة قوتعد تللؽة تلعربَة الدراسً

فٍ تلصؾ تلسثدس تالبتدتبٍ بثلههلكة تلعربَة تلسعودَة، وبنثء برنثهج كهبَوترٌ إثرتبٍ 

هقترح فٍ هثدة قوتعد تللؽة تلعربَة، وزَثدة تحصَل تلتالهَذ فٍ هثدة قوتعد تللؽة تلعربَة 

صؾ تلسثدس تالبتدتبٍ بثلههلكة تلعربَة تلسعودَة، وتنهَة تتجثهثت تلتالهَذ نحو فٍ تل

( طثلبثً ٕٖ، تستخدم تلبثحث تلهنهج تلتجرَبٍ، تكونت عَنة تلبحث هى )تلحثسوجتستخدتم 
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هى تلطالج تلهتفوقَنفٍ تلصؾ تلسثدس تالبتدتبٍ بهحثفظة بَشة بثلههلكة تلعربَة تلسعودَة.  

 لنتثبج تلتثلَة:توصل تلبحث إلً ت

(  بَى درجثت ٔٓ.ٓأنه َوجد فروق ذتت داللة إحصثبَة عند هستوي داللة ) -

تالختبثر تلتحصَلٍ للوحدة تلتعلَهَة فً تلتطبَق تلقبلٍ وتلبعدٌ وذلك لصثلح تلتطبَق 

 تلبعدٌ.

( بَى درجثت هقَثس ٔٓ.ٓتوجد فروق ذتت داللة إحصثبَة عند هستوي داللة ) -

 تلتطبَق تلقبلٍ وتلبعدٌ وذلك لصثلح تلتطبَق تلبعدي. تلحثسوجخدتم تالتجثه نحو تست

 

( بعنوان أثر برنامج إثرائً قائم على المشكالت فً تتمٌة :644دراسة جرادات )

وتلتٍ هدفت  مهارات التفكٌر الناقد واإلبداعً لدى الطلبة المتفوقٌن فً المراكز الرٌادٌة.

علً تلهشكالت فٍ تتهَة ههثرتت تلتفكَر تلنثقد إلً تستقصثء أثر برنثهج إثرتبٍ قثبم 

وتإلبدتعٍ لدي تلطلبة تلهتفوقَى فٍ تلهرتكز تلرَثدَة، وتلتٍ تكونت عَنة تلدرتسة هى 

( طثلبثً هى طلبة تلهركز تلرَثدٌ للطلبة تلهتفوقَى فٍ هدَنة تلرهثث كهجهوعة تجرَبَة، ٕٓ)

طلبة تلهتفوقَى فٍ هدَنة تربد كهجهوعة ( طثلبثً هى طلبة تلهركز تلرَثدٌ للٕٓكهث تختَر )

ضثبطة، ثم أعد برنثهج إثرتبٍ تنثول نوعَى هى تلهشكالت تلحَثتَة تلوتقعَة وتلتٍ ترتبط 

بثلهجتهع، وتألخري هشكالت علهَة تعتهد علً تلعهل تلَدوٌ هرتبطة بهحتوي تلعلوم. وقد 

ٍ، وقد أشثرت نتثبج هذه طبق علً تلطلبة تختبثر للتفكَر تلنثقد وأخر للتفكَر تإلبدتع

تلدرتسة إلً وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة لصثلح تلهجهوعة تلتجرَبَة علً تالختبثر 

تلبعدٌ للتفكَر تلنثقد، كهث أشثرت تلنتثبج إلً وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة لصثلح 

 تلهجهوعة تلتجرَبَة علً تالختبثر تلبعدٌ للتفكَر تإلبدتعٍ.

بعنوان فاعلٌة برنامج إثرائً فً االقتصاد المنزلً لتنمٌة ( :644دراسة صالح ) 

وتلتٍ هدفت  التفكٌر االبتكاري لدى الطالبات الموهوبات فً المملكة العربٌة السعودٌة.

إلً تلتعرؾ علً فثعلَة برنثهج إثرتبٍ فٍ تالقتصثد تلهنزلٍ لتنهَة تلتفكَر تالبتكثرٌ لدي 

( َٓ٘ة تلسعودَة، وقد تكونت عَنة تلدرتسة هى )تلطثلبثت تلهوهوبثت فٍ تلههلكة تلعرب

طثلبة هى طثلبثت هركز رعثَة تلهوهوبثت فٍ تلهدَنة تلهنورة، قسهت إلً هجهوعتَى 

تجرَبَة وضثبطة، وطبق تختبثر تورنس للتفكَر تالبتكثرٌ تلصورة )ج(، حَث أشثرت 

هوعتَى تلتجرَبَة نتثبج هذه تلدرتسة إلً وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة بَى أدتء تلهج
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وتلضثبطة لصثلح تلهجهوعة تلتجرَبَة فٍ تختبثر تورنس تلبعدٌ وفٍ جهَع تألبعثد: 

 .تلطالقة، وتلهرونة، وتألصثلة، وتالختبثر تلكلٍ

 

( بعنوان أثر برنامج إثرائً فً التربٌة البٌئٌة فً تنمٌة 6449دراسة الحموري )

. وتلتٍ ة الموهوبٌن فً منطقة القصٌممهارات التفكٌر االبتكاري والتحصٌل لدى الطلب

هدفت إلً تلتعرؾ علً أثر برنثهج إثرتبٍ فٍ تلتربَة تلبَبَة فٍ تنهَة ههثرتت تلتفكَر 

تالبتكثرٌ وتلتحصَل لدي تلطلبة تلهوهوبَى فٍ هنطقة تلقصَم، تكوى أفرتد هذه تلدرتسة 

( طثلبثً ٕٖبثلػ عددهم )هى جهَع تلطلبة تلهلتحقَى بهركز رعثَة تلهوهوبَى فٍ تلقصَم وتل

( طثلبثً، فٍ حَى ٙٔحَث تم تقسَههم إلً هجهوعتَى: تلهجهوعة تألولً تجرَبَة ضنت )

( طثلبثً. وقد طبق علً تلهجهوعتَى تختبثر تلتفكَر ٙٔتلهجهوعة تلثثنَة ضثبطة ضهت )

تالبتكثرٌ، وتختبثر تلتحصَل، وقد أشثرت تلنتثبج إلً وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة 

 لصثلح تلبرنثهج تإلثرتبٍ فٍ تنهَة تلتحصَل فٍ تلتربَة تلبَبَة لدي تلعَنة تلتجرَبَة.

 

( بعنوان أثر استخدام أنشطة علمٌة إثرائٌة مقترحة فً 6455دراسة العقٌل )

تنمٌة عملٌات العلم التكاملٌة والتفكٌر اإلبداعً لدى التالمٌذ الموهوبٌن فً المرحلة 

إلً تلتعرؾ علً علً أثر تستخدتم أنشطة علهَة إثرتبَة هقترحة . وتلتٍ هدفت االبتدائٌة

فٍ تنهَة عهلَثت تلعلم تلتكثهلَة وتلتفكَر تإلبدتعٍ لدي تلتالهَذ تلهوهوبَى فٍ تلصؾ 

تلسثدس تالبتدتبٍ. وأستخدم تلبثحث فٍ تلدرتسة تلهنهج تلتجرَبٍ تلحقَقٍ، تلقثبم علً 

وتختبثر بعدٌ. كهث هدفت تلدرتسة إلً هعرفة  تصهَم تلهجهوعة تلضثبطة هع تختبثر قبلٍ

رأٌ تلتالهَذ تلهوهوبَى فٍ أثر تستخدتم تألنشطة تلعلهَة تإلثرتبَة فٍ تنهَة عهلَثت تلعلم 

تلتكثهلَة وههثرتت تإلبدتع لدَهم، هى خالل تتبثع تلهنهج تلنوعٍ )تلكَفٍ( فٍ تلبحوث 

صؾ تلسثدس تالبتدتبٍ، تلهلتحقَى فٍ ( تلهَذتً هى تالهَذ تلٓ٘تلتربوَة. وشهلت تلعَنة )

برتهج تلرعثَة تلهسثبَة فٍ هركز تلرَثض لرعثَة تلهوهوبَى، وتضهنت تألدوتت أنشطة 

علهَة إثرتبَة هقترحة )هى إعدتد تلبثحث(، تم تصهَههث وبنثإهث وفق برنثهج رعثَة 

هى هعلم تلهوهوبَى تلهدرسٍ تلهعتهد هى قبل وزترة تلتربَة وتلتعلَم، وتلذٌ َتطلج 

تلهوهوبَى تنفَذ تألنهوذج تإلثرتبٍ تلفثعل، وترتكثزتً علً تلهحتوي تلعلهٍ لبعض تلوحدتت 

تلتعلَهَة فٍ هقرر تلعلوم للصؾ تلسثدس تالبتدتبٍ، كهث تضهنت تألدوتت تختبثرتً لقَثس 
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د عهلَثت تلعلم تلتكثهلَة )هى إعدتد تلبثحث(، وبطثقة هقثبلة للتالهَذ تلهوهوبَى )هى إعدت

تلبثحث(، وتستخدتم تختبثرتت تلتفكَر تإلبدتعٍ فٍ بطثرَة هقثََس أروزت. وتستهرت 

 تجربة تلبحق ثهثنَة أسثبَع. وقد توصلت تلدرتسة إلً أبرز تلنتثبج تلتثلَة:

وجود فروق دتلة إحصثبَثً بَى هتوسطثت درجثت تلهجهوعة تلضثبطة وتلهجهوعة  -

بَق تلبعدٌ الختبثر ههثرتت عهلَثت تلعلم تلتكثهلَة تلتجرَبَة، وحجم تؤثَر هتوسط، فٍ تلتط

ككل )تلهجهوع تلكلٍ(، وفٍ ههثرتٍ تهََز وضبط تلهتؽَرتت وتفسَر تلبَثنثت لصثلح 

تلهجهوعة تلتجرَبَة، بَنهث ال توجد فروق دتلة إحصثبَثً بَى هتوسطثت درجثت تلهجهوعة 

ر هتوسط فٍ تلتطبَق تلبعدٌ تلتجرَبَة وتلهجهوعة تلضثبطة، بثلرؼم هى وجود حجم تؤثَ

الختبثر ههثرتت عهلَثت تلعلم تلتكثهلَة فٍ ههثرتٍ: فرض تلفروض، وتلتجرَج، ووجود 

 حجم تؤثَر صؽَر فٍ تالطبَق تلبعدٌ لالختبثر فٍ ههثرة تلتعرَؾ تإلجرتبٍ.

وجود فروق دتلة إحصثبَثً بَى هتوسطثت درجثت تلتالهَذ فٍ تلهجهوعة تلتجرَبَة  -

لصثلح تلهجهوعة تلتجرَبَة وذلك بثلنسبة الختبثر تلتفكَر تإلبدتعٍ تلبعدٌ تلكلٍ وتلضثبطة 

)تلهجهوع تلكلٍ( زأقسثهه تلخهسة تلهختلفة )تختبثر تالستخدتهثت تلهتعددة لألشَثء، 

وأختبثر أؼلفة تلكتج، وأختبثر تلهحثدثثت بَى تألشَثء، وتختبثر تللؽة تلهشوقة، وتختبثر 

د حجم تؤثَر كبَر لألنشطة تلعلهَة تإلثرتبَة تلهقترحة علً ههثرتت حوتر تألرقثم(، ووجو

 تلتفكَر تإلبدتعٍ.

تؤكَد تلتالهَذ علً تلدور تلفعثل لألنشطة تلعلهَة تإلثرتبَة تلهقترحة فٍ تكتسثبهم  -

لههثرتت عهلَثت تلعلم وههثرتت تلتفكَر تإلبدتعٍ. وتكتسثبهم للههثرتت بنوعَهث تلعقلَة 

خالل تلتطبَق تلعهلٍ تلهبثشر. وتفضَلهم لتعلم تلعلوم هى خالل تلتجثرج  وتألدتبَة هى

تلعهلَة تلتٍ َجرونهث بؤنفسهم سوتء دتخل تلهختبر أو خثرجه، وأى هذه تلتجثرج هٍ سبج 

 ربَس فٍ تحفَزهم علً تعلم تلعلوم وتإلبدتع فَهث. 

 

لعاب الذكٌة لتطوٌر ( بعنوان فاعلٌة برنامج إثرائً قائم على األ6456دراسة القبالً)

مهارات حل المشكالت والدافعٌة لإلنجاز لدى الطلبة المتفوقٌن فً المملكة العربٌة 

تلذكَة علً تأللعثج بم فثعلُة برنثهج إثرتبٍ قث. وتلتٍ هدفت تلً تلتعرؾ علً السعودٌة

ربَة لتطوَر ههثرتت حل تلهشكالت وتلدتفعَة لإلنجثز لدي تلطلبة تلهتفوقَى فٍ تلههلكة تلع

( طثلبث. ٙٔتلسعودَة، وتستخدم تلبثحث تلهنهج تلتجرَبٍ وتكونت عَنة تلدرتسة هى )
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( بَى a≤  ٘ٓ.ٓتىي )ـهسعند ثبُة ـفروق ذتت داللة إحصتظهرت نتثبج تلدرتسة وجود 

علً هقُثس ههثرتت حل بطة تلتجرَبُة وتلضثتفرتد تلهجهوعتَى درجثت هتوسطثت 

ولصثلح تلهجهوعة تلتجرَبَة، كهث تظهرت  نتثبج  تلهشكالت تعزي للبرنثهج تإلثرتبٍ

( بَى هتوسطثت a≤  ٘ٓ.ٓتىي )ـهسعند ثبُة ـفروق ذتت داللة إحصتلدرتسة وجود 

هقَثس تلدتفعَة تعزي للبرنثهج علً بطة تلتجرَبُة وتلضثتفرتد تلهجهوعتَى درجثت 

 تإلثرتبٍ ولصثلح تلهجهوعة تلتجرَبَة.

 

 الدراسات األجنبٌة: -ٕ

وتلتٍ هدفت إلً تلتعرؾ علً تجثرج  (MorganK ,2007) ورقاندراسة م

وآرتء تلهعلهَى وتِبثء وتلطلبة حول تستخدتم تألنشطة تإلثرتبَة علً تلطلبة تلهوهوبَى فٍ 

برَطثنَث ههى تترتوح أعهثرهم هث بَى تلخثهسة وتلسثبعة، وتستخدم تلبثحث تألستبثنة 

( هى 6ٔ( هعلهث، و)٘ٔت عَنة تلدرتسة هى )وتلهقثبلة كؤدتتَى لجهع تلهعلوهثت، وتكون

( طثلبثً ههى ترتوحت أعهثرهم هثبَى تلخثهسة وتلسثبعة، وأشثرت نتثبج ٕٗـٙٔتِبثء و)

تلدرتسة إلً أى تلطلبة وتِبثء أعطوت تقدَرتت عثلَة ألثر تألنشطة تإلثرتبَة وخثصة فٍ 

كد جهَع تِبثء ونصؾ جوتنج أسثلَج تلتدرَس وتفثعل تلهوهوبَى هع بعضهم تلبعض، وأ

 تلهعلهَى فقط علً تحسَى هستوي تلطلبة تلهوهوبَى تجتهثعَث وأكثدَهَث. 

 

هدفت هذه تلدرتسة تلً تلتعرؾ علً تثر  (Al-zobi,2010)الزوبً دراسة  

تألنشطة تإلثرتبَة علً تلطلبة تلهوهوَبَى فٍ هوتد تللؽة تلعربَة وتالنجلَزَة لتنهَة ههثرتت 

تلبثحث أسلوج تالختبثر تلقبلٍ وتلبعدٌ حَث تسخدم تلبثحث تلهنهج  تلتفكَر، تستخدم

طثلج وطثلَة هوهوبَى هى تلصؾ تلسثبع،   30تلتجرَبٍ، تكونت عَنة تلدرتسة هى 

أظهرت نتثبج تلدرتسة أى هنثك فروق ذتت داللة تحصثبَة فٍ تالختبثر تلبعدٌ تعزي تلً 

 ذتت داللة تحصثبَة تعزي لهتؽَر تلجنس. تستخدتم تألنشطة تإلثرتبَة، كهث أى هنثك فروق

 

هدفت هذه تلتعرؾ تلً أههَة تستخدتم (Pereira, et al, 2010)بٌرٌرا دراسة  

طثلج هى تلصؾ تلثثهى تالعدتدٌ   826برتهج تالنشطة تإلثرتبَة تكونت عَنة تلدرتسة هى

لألنشطة تلً تلثثلث تالعدتدٌ هى هدترس هختلفة فٍ تلنروَج، حَث تم تطبَق برنثهج 
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تإلثرتبَة كل َوم تحد، تظهرت نتثبج تلدرتسة أى هنثك تههَة كبَرة الستخدتم تلبرتهج 

تإلثرتبَة فٍ تلعهلَة تلتعلَهَة حَث أنهث تكوى كؤسلوج تحفَز للطلبة ورفع هى هستوتهم 

تلعلهٍ وتألكثدَهٍ كهث وأظهرت نتثبج تلدرتسة تى تألنشطة تإلثرتبَة تسثعد علً تلتنوَع 

 ثدة تلعلهَة.فٍ تله

 

هدفت هذه تلدرتسة تلتعرؾ تلً تتجثهثت  (Al-zobi,2010)الزوبً دراسة  

تلطلبة تلهوهوبَى حول تنفَذ تالنشطة تإلثرتبَة تلهحوسبة، تستخدهت تلبثحثة تسلوج 

طثلج وطثلبة هى هركز  8ٗٔتالستبثنة لجهع تلهعلوهثت حَث تكونت عَنة تلدرتسة هى 

ٍ تالردى، أظهرت نتثبج تلدرتسة أى جهَع تلطلبة كثنت ترتبهم تلكورة للطلبة تلهوهوبَى ف

تَجثبَة حول أههَة تطبَق تالنشطة تإلثرتبَة تلهحوسبة فٍ تلتدرَس بثلهركز كهث أظهرت 

 نتثبج تلدرتسة أنه الَوجد فروق ذتت داللة تحصثبَة تعزي للجنس تو تلهستوي تلتعلَهٍ.

 

 المتعلقة بالبرامج اإلثرائٌة: التعلٌق على المحور الثالث: الدراسات -7

تتختلفت وتعددت أهدتؾ تلدرتسثت تلسثبقة هع تلدرتسة من حٌث هدف الدراسة:  -

تلحثلَة حَث هدؾ بعضهث إلً هعرفة دور حقَبة تعلَهَة ألنشطة إثرتبَة بهجثل تلعلوم فٍ 

(، وبعضهث تِخر هدؾ إلً 9ٕٓٓههثرتت تالستقصثء تلعلهٍ كدرتسة تلحهورٌ) تنهَة

عرفة أثر تستخدتم أنشطة إثرتبَة هقترحة فٍ تللُّؽة تلعربَة علٍ تنهَة تلتحصَل وتلههثرتت ه

(، وهدؾ بعضهث إلً تلتعرؾ علً 8ٕٓٓ(، تألكلبٍ )ٕٙٓٓتللُّؽوَة كدرتسة عبد تلقثدر )

أثر تستخدتم أنشطة إثرتبَة بوتسطة برنثهج حثسوبٍ فٍ عالج صعوبثت تعلم تلرَثضَثت 

(، وهنهث هث هدؾ إلً تلتعرؾ علً تثر تألنشطة تإلثرتبَة علً 8ٕٓٓكدرتسة تلهثلكٍ )

تلزوبٍ تلطلبة تلهوهوَبَى فٍ هوتد تللؽة تلعربَة وتالنجلَزَة لتنهَة ههثرتت تلتفكَر إلً 

(Al-zobi,2010 ًوكهث هدؾ بعضهث إلً تستقصثء أثر برنثهج إثرتبٍ قثبم عل )

تإلبدتعٍ لدي تلطلبة تلهتفوقَى فٍ تلهرتكز تلهشكالت فٍ تتهَة ههثرتت تلتفكَر تلنثقد و

(، وهنهث هدؾ إلً هدفت تلً تلتعرؾ ٕٔٔٓ(، تلعقَل )ٕٙٓٓتلرَثدَة، كدرتسة جرتدتت )

تلذكَة لتطوَر ههثرتت حل تلهشكالت علً تأللعثج بم فثعلُة برنثهج إثرتبٍ قثعلً 

نهث هدؾ إلً تتجثهثت (، وهٕٕٔٓوتلدتفعَة لإلنجثز لدي تلطلبة تلهتفوقَى كدرتسة تلقبثلٍ )

 تلطلبة تلهوهوبَى حول تنفَذ تالنشطة تإلثرتبَة تلهحوسبة 
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(. بَنهث هدفت تلدرتسة تلحثلَة إلً تلتعرؾ علً Al-zobi,2010)تلزوبٍ كدرتسة 

هعَقثت تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تإلثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى فٍ وجهة نظر تلهعلهَى 

فٍ هنطقة هكة تلهكرهة فإنهث تلدرتسة تلفرَدة هى نوعهث علً وتلهشرفَى هى كل تلجنسَى 

تلتٍ تنثولت هعَقثت تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تإلثرتبَة للطلبة  -حد علم تلبثحث–

 تلهوهوبَى.

 

تختلفت تلدرتسثت تلسثبقة هع تلدرتسة تلحثلَة هى حَث من حٌث عٌنة الدراسة:  -

(، 8ٕٓٓ( تلهثلكٍ )ٕٙٓٓكدرتسة عبد تلقثدر )عَنة تلدرتسة حَث طبقت علً تلطلبة 

(، وهنهث طبق علً طالج تلهرحلة Al-zobi,2010(، )ٕٙٓٓ(، صثلح)ٕٙٓٓجرتدتت )

 تلزوبٍ و بَرَرت ( وهنهث ٕٔٔٓ(، تلعقَل )8ٕٓٓتإلبتدتبَة كدرسة تألكلبٍ )

(Al-zobi,2010( ،) Pereira, et al, 2010 ، ،) 

لدرتسثت تلسثبقة هع تلدرتسة تلحثلَة هى حَث : تختلفت تمن حٌث منهج الدراسة -

هنهج تلدرتسة تلهستخدم حَث تستخدهت تلدرتسثت تلهنهج تلتجرَبٍ كدرتسة عبد تلقثدر 

(، 9ٕٓٓ(، تلحهورٌ )ٕٙٓٓ(، جرتدتت)8ٕٓٓ(، تألكلبٍ )8ٕٓٓ(، تلهثلكٍ )ٕٙٓٓ)

تلوصفٍ  (. إال أى تلدرتسة تلحثلَة تستخدهت تلهنهجAl-zobi,2010(، )ٕٔٔٓتلعقَل)

 تلتحلَلٍ.

تعددت تألدوتت تلهستخدهة فٍ تلدرتسة حَث تستخدهت درتسة من حٌث أداة الدراسة:  -

( ، تختبثر تحصَلٍ، ودرتسة Al-zobi,2010( )8ٕٓٓ(، تلهثلكٍ )ٕٙٓٓعبد تلقثدر )

( تستخدهت تختبثر تورنس للتفكَر تالبتكثرٌ، بَنهث تستخدهت درتسة ٕٙٓٓصثلح)

تلزوبٍ  ثر تلتفكَر تالبتكثرٌ، وتختبثر تلتحصَل وتتفقت   درتسة(تختب9ٕٓٓتلحهورٌ )

هع تلدرتسة تلحثلَة حَث تستخدهت Al-zobi,2010(،) (Morgan ,2007) وهورجثى 

 تالستبثنة كؤدتة لجهع تلهعلوهثت.

 

 من حٌث نتائج الدراسة: -

قصثء تلعلهٍ لدٌ تالست أظهرت فعثلَة تلحقَبة تلتعلَهَة ألنشطة إثرتبَة فٍ تنهَة ههثرتت -

 تلتالهَذ.
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تنهَة تلتفكَر تالبتكثري لدي تلتالهَذ  بَنت أى تألنشطة تلعلهَة تإلثرتبَة لهث حجم كبَر فً -

ههث َشَر إلً فعثلَة تألنشطة تإلثرتبَة  تلهتفوقَى فً تلعلوم بثلصؾ تلثثلث تإلعدتدٌ،

 تلتالهَذ تلهتفوقَى. تلهقترحة فٍ تنهَة تلتفكَر تالبتكثري لدي

وتوصلت أَضثً إلً أى هنثك صفثت للوتقع تلحثلٍ لألنشطة تلطالبَة حصلت علً نسج  -

هنخفضة هٍ أى تألنشطة تلهدرسَة تلتٍ َهثرسونهث كثفَة، وأى هعظم تألنشطة تلهدرسَة 

ترتبط بثلهوتد تلدرتسَة تلتٍ َتعلهونهث، وأنه َتم تعرَفهم بفثبدة ههثرسة تألنشطة فٍ زَثدة 

 .  تلتحصَل تلدرتسٍ

أى هى أكثر هعوقثت تلنشثط تلطالبٍ وتلتٍ تحتلت درجة هوتفقة عثلَة هٍ عدم تشجَع  -

أولَثء تألهور ألبنثبهم، وعدم توفر تإلهكثنَثت تلهثدَة وتلبرتهج تلتدرَبَة وتألهثكى تلهنثسبة 

تلالزهة للنشثط تلطالبٍ، وعدم هعرفة تلهعلم للنشثط وتإلعدتد تلضعَؾ له فٍ هجثل 

، ونقص تألدلة وتلتعلَهثت وضعؾ تلرؼبة لدي تلطالج فٍ ههثرسة تلنشثط، تلههثرتت

 وعدم عنثَة تلهدَر بثلنشثط تلطالبٍ.

أشثرت إلً وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة لصثلح تلهجهوعة تلتجرَبَة علً تالختبثر  -

ح تلبعدٌ للتفكَر تلنثقد، كهث أشثرت تلنتثبج إلً وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة لصثل

 تلهجهوعة تلتجرَبَة علً تالختبثر تلبعدٌ للتفكَر تإلبدتعٍ.

هنثك عالقة تَجثبَة بَى زَثدة تهتهثم تلطالج وتلهشثركة فٍ هثدة تلعلوم بعد توتفر  -

تالنشطة تإلثرتبَة وتلخثرجة للهنهثج حَث َروى تلطلبة أى فَهث هتعة كبَرة فٍ تدرَس هثدة 

َة أثرت بشكل إَجثبٍ عهوهث، ولكى بدرجثت هتفثوتة تلعلوم، تلهشثركة فٍ تألنشطة تلعله

 لألنشطة تلهختلفة.

أظهرت أى جهَع تلطلبة كثنت ترتبهم تَجثبَة حول أههَة تطبَق تالنشطة تإلثرتبَة  -

 تلهحوسبة فٍ تلتدرَس بثلهركز .
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 الدراسات العربٌة: -5

(. بعنوان اتجاهات المعلمٌن نحو رعاٌة الطلبة الموهوبٌن :644دراسة الفرهود )

هدفت هذه تلدترسة إلً هعرفة تتجثهثت تلهعلهَى فٍ بالمرحلة االبتدائٌة بمدٌنة عرعر. 

بهدَنة عرعر نحو رعثَة تلطلبة تلهوهوبَى، وكثنت تألدتة فَهث تستبثنه  تلهرحلة تالبتدتبَة

( هعلهة فٍ ٖٕ٘( هعلهثً و )ٕ٘ٙخصصت لهذت تلؽرض، وتكونت عَنة تلدرتسة هى )

( هدرسة بثلهرحلة تالبتدتبَة بهدَنة عرعر. أظهرت نتثبج تلدرتسة أى تتجثهثت ٕٖ)

م وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة بَى تلهعلهَى وتلهعلهثت كثنت إَجثبَة، كهث تبَى عد

تتجثهثت تلهعلهَى وتتجثهثت تلهعلهثت فٍ جهَع هجثالت تلهقَثس وعلً تلدرجة تلكلَة، كهث 

تبَى كذلك عدم وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة فٍ تالتجثهثت بَى تلهعلهَى وفقثً 

ً جهَع لهتؽَرتت تلهبنً تلهدرسٍ وتلتخصص وتلهإهل وعدد سنوتت تلخبرة، وذلك عل

هجثالت تلهقَثس وعلً تلدرجة تلكلَة، كذلك أظهرت نتثبج تلدرتسة عدم وجود فروق ذتت 

داللة إحصثبَة فٍ تالتجثهثت بَى تلهعلهثت وفقثً لهتؽَرٌ تخصص تلهإهل وعدد سنوتت 

تلخبرة، وذلك علً جهَع هجثالت تلهقثس وعلً تلدرجة تلكلَة، أهث بثلنسبة لهتؽَر تلهبنً 

أظهر تحلَل تلنتثبج وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة فٍ تالتجثهثت بَى تلهدرسٍ فقد 

تلهعلهثت، وذلك علً هجثل تؤهَل تلهعلهثت لصثلح هعلهثت تلهبثنٍ تلهستؤجرة، أهث علً 

 هجثل أههَة تلرعثَة وأسثلَبهث وعلً تلدرجة تلكلَة فلم تظهر أٌ فروق.

 

ه الطلبة الموهوبٌن فً التعلٌم (. بعنوان المعوقات التً تواج:644دراسة الغامدي)

هدفت إلً بَثى تلحثجة إلً رعثَة تلطلبة تلهوهوبَى  األساسً بالمملكة العربٌة السعودٌة.

ذوٌ تلقدرتت تلخثصة فٍ تلتعلَم تألسثسٍ بثلههلكة، حَث تسعً هذه تلورقة إلً إلقثء 

تثرَخَة حول  تلضوء علً تإلطثر تلتربوٌ لرعثَة تلطلبة تلهوهوبَى وذلك بإعطثء لهحة

تلهوهبة ورعثَة تلهوهوبَى وكثى عنوتنهث تلهوهوبوى ورعثَتهم فٍ نظثم تلتعلَم بثلههلكة 

ودور تلتعلَم تألسثسٍ فٍ رعثَة تلطلبة تلهوهوبَى. كهث تعرض لبعضثً هى تلهعوقثت تلتٍ 

وبَى توتجه تلطلبة تلهوهوبَى فٍ تلتعلَم تألسثسٍ بثلههلكة وقد تبَى أى وجود تلطلبة تلهوه

هع زهالبهم فٍ تلتعلَم تألسثسٍ، َتطلج هنهم أى َدرسوت هنثهج درتسَة قد تنثسج تلهستوي 
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تلعثم للطلبة وتلتٍ ال تلبٍ حثجثتهم تلتربوَة وتلتعلَهَة ههث جعلهم َوتجهوى هعوقثت 

 تعلَهَة.

حَث أظهرت نتثبج ورقة تلعهل إى تلطلبة تلهوهوبَى َعثنوى هى إؼفثل حثجثتهم 

وتلهتهثلة فٍ وجوج تلعنثَة بثلسهثت تلهزتجَة وتلخصثبص تلدتلة علً تلتفوق، كهث تلذتتَة، 

أنهم َعثنوى هى تإلحبثطثت وتلضؽوط تلنفسَة تلتٍ قد َكوى سببهث تلتبثَى تلشدَد فٍ هظثهر 

تلنهو تلهعرفٍ عند هذه تلفبة، كهث أى هعظم أفرتد هذه تلفبة تعثنٍ هى تإلههثل فثلهجتهع ال 

بهث ههث َجعلهم َوتجهوى هعوقثت تجتهثعَة نظرتً لؽَثج تلوعٍ بهعنً تلهوهبة  َهتم كثَرتً 

وهتطلبثتهث، كهث أى تلبَبة تألسرَة فٍ تلؽثلج ال تهنحهث تلتقدَر وتلتشجَع تلهطلوج لهث 

 تتهتع به هذه تلفبة هى تستعدتدتت وقدرتت َجعلهث توتجه هثل هذه تلهعوقثت.

   

قٌٌم مدى تلبٌة الحاجات االجتماعٌة واالنفعالٌة للطلبة (. بعنوان ت6455دراسة الشبلً)

هدفت هذه تلدترسة إلً  الموهوبٌن من وجهة نظرهم فً مدارس الموهوبٌن فً األردن.

تلكشؾ عى تلحثجثت تالجتهثعَة وتالنفعثلَة للطلبة تلهوهوبَى، وتقََم هدي تلبَة هذه 

ٍ للتهَز، بثإلضثفة إلً تلتعرؾ علً تلحثجثت للطلبة فٍ هدترس جاللة تلهلك عبدهللا تلثثن

أثر هتؽَرٌ تلجنس وتلهرحلة تلدرتسَة فٍ تلبَة تلحثجثت تالجتهثعَة وتالنفعثلَة. تكونت 

(. طثلبثً وطثلبة حَث قثم تلبثحث بثختَثر عَنة عشوتبَة بسَطة هى ٖٗٓعَنة تلدرتسة هى )

ثثنوَة تلصفَى )تألول هجتهع تلدرتسة تألصلٍ هوزعة علً هرحلتَى درتسَتَى تلهرحلة تل

ثثنٍ وتلثثنٍ ثثنوٌ( وتلهرحلة تلهتوسطة تلصفَى )تلصؾ تلسثبع وتلثثهى(، وأظهرت نتثبج 

تلدرتسة أى أبرز تلحثجثت تالجتهثعَة تهثلت فٍ حثجة تلهوهوبَى إلً تلههثرتت تلقَثدَة 

وتالستجهثم وتلتعثهل هع تِخرَى وحثجتهم إلً تلدتفعَة وتستثهثر وقتهم بشكل جَد وتلرتحة 

وتلعهل تلتطوعٍ، وأى أبرز تلحثجثت تالنفعثلَة للطلبة تلهوهوبَى تهثلت بحثجتهم إلً فهم 

وتقدَر تلذتت وتلحثجة إلً تلحد هى تلهشكالت تالنفعثلَة كثلشعور بثلهلل وتلفشل وتلؽضج 

 وتلحثجة إلً تلتخطَط للهستقبل. كهث أظهرت تلنتثبج أى هستوي تقََم هدي تلبَة تلحثجثت

تالجتهثعَة وتالنفعثلَة للطلبة تلهوهوبَى كثى هتوسطثً، كذلك بَنت تلهتوسطثت تلحسثبَة 

لكل هى تلبعدَى أى هستوي تلتقََم فٍ هدي تلبَة تلحثجثت تالجتهثعَة وتالنفعثلَة كثى 

هتوسطثً أَضثً، َوجد فروق ذتت داللة إحصثبَة فٍ هستوي تقََم هدي تلبَة تلحثجثت 
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عثلَة للطلبة تلهوهوبَى لصثلح تلذكور علً تلعالهة تلكلَة لالستبثنة تالجتهثعَة وتالنف

 وبعدَهث تالجتهثعَة وتالنفعثلَة.

 

(. بعنوان فاعلٌة مركز رعاٌة الموهوبٌن والموهوبات من وجهة 6455دراسة الزعبً)

هدفت تلدرتسة إلً تلتعرؾ علً  نظر الطلبة الملتحقٌن فً منطقة نجران/ السعودٌة .

علَة هركز رعثَة تلهوهوبَى وتلهوهوبثت هى وجهة نظر تلطلبة تلهلتحقَى به. هستوي فث

(. طثلبثً وطثلبة هلتحقَى بهركز رعثَة تلهوهوبَى ٖٓٔوقد تكونت عَنة تلدرتسة هى )

وتلهوهوبثت بهنطقة نجرتى فٍ تلههلكة تلعربَة تلسعودَة، ولقَثس هستوي فثعلَة تلهركز 

بعة هجثالت هٍ: إدترة تلهركز، تلهعلهوى فٍ تلهركز، فقد تم تطوَر تستبثنه تضهنت أر

، خصثبص تلهركز، أشثرت تلنتثبج بشكل عثم إلً فثعلَة هركز رعثَة تإلثرتبَةتألنشطة 

تلهوهوبَى وتلهوهوبثت، بحَث كثى أعلً تلهتوسطثت تلحسثبَة لهجثل تلهعلهَى، َلَه إدترة 

، فٍ حَى أى نتثبج تحلَل تإلثرتبَة تلهركز، َلَه خصثبص تلهركز، وأخَرتً هجثل تألنشطة

تلتبثَى لم تشَر إلً وجود عالقة فروق ذتت داللة إحصثبَة تعزي للجنس وتلهرحلة 

 تلتعلَهَة أو للتفثعل بَنههث.

 

( بعنوان معوقات برامج رعاٌة الموهوبٌن من وجهة نظر 6455دراسة الشهرانً )

تلهوهوبَى هى وجهة نظر هدفت تلً تلتعرؾ علً هعوقثت برتهج رعثَة معلمٌهم. 

هعلهَهم، وتلتعرؾ علً تلبرتهج تلتٍ تعكس تالحتَثج تلذٌ َحتثجه تلهوهوبٍ، وتلتعرؾ 

علً أهم برتهج رعثَة تلهوهوبَى بهركز تلرَثض لرعثَة تلهوهوبَى، وتلتعرؾ علً أبرز 

ؾ تلهعوقثت تلتٍ توتجه تنفَذ برنثهج تلهوهوبَى هى وجهة نظر هعلهٍ تلهوهوبَى، وتلتعر

علً تلفروق ذتت تلداللة تإلحصثبَة فٍ رإَة تلهبحوثَى بثختالؾ هتؽَرتتهم تلشخصَة، 

وتلوظَفَة نحو تستجثبثت أفرتد هجتهع تلدرتسة هى وجهة نظر هعلهٍ رعثَة تلهوهوبَى، 

وستخدهت تلدرتسة تلهنهج تلوصفٍ تلتحلَلٍ، وقثم بإعدتد تستبثنة كؤدتة لجهع تلبَثنثت هى 

هعلهٍ تلهوهوبَى بؤسلوج تلهسح تلشثهل، وتوصلت تلدرتسة تلً هث َلٍ: عَنة تلدرتسة، ل

عدم وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة بَى آرتء تستجثبثت أفرتد تلعَنة نحو برتهج رعثَة 

تلطالج تلهوهوبَى بهدترس تلهرحلة تالبتدتبَة تبعث الختالؾ هتؽَر سنوتت تلخبرة وتلعهر 

 عدة توصَثت هنهث:وتلهإهل تلعلهٍ. وتوصت تلدرتسة ب
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ضرورة تالهتهثم بتطوَر تألنشطة تلتعلَهَة تلتٍ تهتم بثلنثحَة تإلبدتعَة ووسثبل  -ٔ

 تدرَس تعتهد علً تلتجرَج وتالبتكثر وتطوَر فصول تلهوهوبَى بثألجهزة تلعلهَة تلحدَثة.

توفَر تلدعم تلهثلٍ وتلهعنوٌ لهعلهٍ رعثَة تلهوهوبَى بثلهدترس تلهطبقة  -ٕ

 ج.للبرنثه

تؤهَى تلدعم تلهثلٍ وتوفَر تلهَزتنَثت لكل هث تحتثجه برتهج رعثَة تلهوهوبَى  -ٖ

 وهث تتطلبه هى أنشطة وتبتكثرتت.

تلعهل علً إَجثد وإعدتد برتهج خثضعة لهعثََر تلجودة وتتالءم وتلطالج  -ٗ

 تلهوهوبَى.

ضرورة وضع آلَثت وهحكثت وهإشرتت علهَة هحددة وهقننة للكشؾ عى  -٘

 هوبَى.تلهو

ضرورة تعثوى تلهدرتء وتلهعلهَى وأولَثء تألهور هع هعلم رعثَة تلهوهوبَى  -ٙ

 بثلهدرسة ههث َسهم بنجثح ورقٍ تلبرنثهج.

 

( بعنوان واقع الطلبة الموهوبٌن والمتفوقٌن بمحافظة 6456دراسة العاجز ومرتجً )

وبَى وتلهتفوقَى هدفت تلدترسة إلً تلتعرؾ إلً وتقع تلطلبة تلهوهغزة وسبل تحسٌنه. 

بهحثفظة ؼزة، وتلكشؾ عى تلفروق فٍ تستجثبثت عَنة تلدترسة تبعثً لهتؽَر )تلنوع، 

تلهإهل تلعلهٍ، وسنوتت تلخبرة(. وتلتعرؾ علً أهم تلهشكالت تلتٍ توتجه تلطلبة 

تلهوهوبَى وتلهتفوقَى بهحثفظة ؼزة هى وجهة نظر تلهعلهَى، هع تحدَد بعض سبل تحسَى 

(. هعلهثً وهعلهة ٙٗلهوهوبَى وتلهتفوقَى، وتكونت عَنة تلدرتسة هى )وضع تلطلبة ت

َعهلوى فٍ هدرستٍ عرفثت للهوهوبَى للذكور وتإلنثث تلتثبعة لوزترة تلتربَة وتلتعلَم. وقد 

توصلت تلدرتسة إلً تنه ال تجد فروق ذتت داللة إحصثبَة تعزي لهتؽَر تلنوع وسنوتت 

هتؽَر تلهإهل تلعلهٍ وقد كثنت لصثلح حهلة تلخدهة، بَنهث وجدت فروق تعزي ل

 تلبكثلورَوس فٍ بعدٌ تلهنثهج وتلهشكالت.

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

- 89 - 
 

 الدراسات األجنبٌة:-6

 

هدفت هذه  (Brewer and Landers, 2005دراسة برٌوٌر والندرز)

، تإللكترونَةتلدرترسة إلً درتسة برتهج تلهوهوبَى، إستخدم تلبثحث أسلوج تإلستبثنة 

وتلهجهوعة  ٓ٘ٗسة هى هجهوعتَى تلضثبطة بلػ عدد تلهشثركَى تكونت عَنة تلدرت

، أظهرت نتثبج تلدرتسة أى تشجَػ تلطلبة علً 8ٖٓتلتجرَبَة بلػ عدد تلهشثركَى 

تإلنضهثم إلً تلتعلَم تلجثهعٍ أهر ههم جدت نحو تحقَق فعثلَة برتهج تلهوهوبَى، وبَنت 

ة تلحدود بَى تلطالج وتلتعلَم تلجثهعٍ نتثبج تلدرتسة تى برتهج تلهوهوبَى تسثعد علً إزتل

لطالج ذوٌ تلدخل تلهحدود، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى تلطالج تلذَى إنضهوت إلً تلكلَثت 

 لَس كثفَث وَجج علً تلقثبهَى علً برتهج تلهوهوبَى تسجَل تإلنجثز تلذٌ َقوم به تلطلبة.

 

سة إلً هدفت هذه تلدرت (Monrad et al, 2005دراسة مونراد وآخرون) 

تعزَز برتهج تلهوهوبَى فٍ جنوج كروالَنث، إستخدم تلبثحث أسلوج تإلستبثنة، وتلهقثبلة، 

حَث أظهرت نتثبج تلدرتسة أى هقثرنة برنثهج تلهوهوبَى فٍ جنوج كثروالَنث هع تلوالَثت 

تألخري، و بَنت نتثبج تلدرتسة أى هرتجهة هشثركة تلطلبة تلهوهوبَى وضع تلبرنثهج 

نت نتثبج تلدرتسة أى عدد تلطلبة تلهوهوبَى وتلهشثركَى فٍ برتهج تلهوهوبَى قد هثدَث، وبَ

، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى زَثدة تلتهوَل َعتبر ٕٗٓٓو  ٕٕٓٓزدتد عددهم بَى عثهَى إ

أهرتً هههث لتطوَر برتهج تلهوهوبَى، و بَنت نتثبج تلدرتسة أى هنثك حثجة إلً تلهزَد هى 

تلحثجة لتعدَل تلهنثهج تلهستخدهة فٍ تعلَم تلطلبة تلهوهوبَى، تلتطوَر تلههنٍ وأَضث 

وبَنت نتثبج تلدرتسة أى هنثك دعم قوٌ فٍ تلهجتهع لهذت تلنوع هى تلبرتهج وأنهث ذتت 

 نوعَة ههتثزة.

 

هدفت هذه تلدرتسة ( VanTassel-Baska,2006)باسكا  -فن تاسٌلدراسة 

برتهج تعدت  6ستخدم تبثحث أسلوج تحلَل تلتعرؾ تلً فثعلَة تقََم برتهج تلههوبََى ت

هدَر هى هدترس هختلفة، أظهرت نتثبج تلدرتسة أى هى  ٕٓللطالج تلهوهوبَى هى قبل 

تلههكى لبرتهج تلطالج تلهوهوبَى تى تفقد أههَتهث عد تلهعدََى هثلم َعزز هذت عندهم، 

هوهوبَى حَث تهكى حَث تى هى تلههكى أى َؽفل تلهعدََى عى أههَة تلبرتهج عند تلطلبة تل
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أههَة تلبرتهج فٍ تنهَة قدرتت تلهوهوبَى وزَثدة تلعهلٍ تلتنثفسَة بَى تلطالج، كهث 

تظهرت نتثبج تلدرتسة أى هنثك أهور هى تلضرورٌ هرتعثتهث لتحسَى نوعَة تلبرتهج 

للهوهوبَى وتستهرترَتهث هثل ضرورة تقََم تالبثء لهذه تلبرتهج وتعالم تلطلبة تلهوهوبَى 

برتهج تلخثصة بهم وعهل دورتت تدرَبَة لهعدٌ تلبرتهج للطالج تلهوهوبَى. بثالضثفة بثل

 تلً تدعَم تلهنثهج تلدرتسَة بتهثرَى خثصة لتنهَة تلطالج تلهوهوبَى.

 

هدفت هذه تلدرتسة إلً تعزَز أثر برتهج تلهوهوبَى فٍ ( Lin, 2007دراسة لن )

قثبلة، حَث تكونت عَنة تلدرتسة هى تلرَثضَثت وتلعلوم، إستخدم تلبثحث أسلوج تله

هجهوعة هى تلطلبة تلهوهوبَى فٍ تلعلوم وتلرَثضَثت، أظهرت نتثبج تلدرتسة أى تلطالج 

قد إستفثدو هى برتهج تلهوهوبَى تلتٍ إشتركوت فَهث، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى تلهعلهَى قد 

تلطالج قد إرتفع هعدل  أدهجوت تلطالج فٍ هستوَثت تفكَر عثلَة، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى

نهّوهم فٍ تلكثَر هى تلهجثالت هثل تحصَل هعرفة جدَدة وتعلّم حل تلهشكالت وتعلم 

 تلههثرتت تلدرتسَة بشكل هستقل.

 

تهدؾ الكتشثؾ تلصفثت تلقَثدَة تلهتعلقة بطرَقة  (Wynn, 2009دراسة واٌن )

ة تلذَى َركزوى علً  تلتصرؾ وهدي تلهعرفة لثالث هدرتء هى هدَرٌ تلهدترس تالبتدتبَ

تلطالج تلهوهوبَى وبرتهج رعثَة تلهوهوبَى فٍ هدترسهم وكذلك هدفت تلدرتسة إلعطثء 

فكرة لألدوتر تلقَثدَة )تإلشرتفَة( تلربَسة تلتٍ تدعم بشكل كبَر برتهج رعثَة تلهوهوبَى. 

ت هى ثالثة تتبع تلبثحث تلهنهجَة تلكهَة بثالستعثنة بثلهقثبلة شبه تلهفتوحة لجهع تلبَثنث

هدرتء وثالثة هعلهَى تلههتهَى بتطبَق برتهج لرعثَة تلهوهوبَى وتم تلرجوع للوثثبق 

، كشؾ تلتحلَل عى ثالث تإلنترنتوتلهعلوهثت تلتٍ جهعت هى هوقع تلهدرسة علً شبكة 

فبثت هى تألشرتؾ: تألشرتؾ علً تلتعلم هدي تلحَثة، تألشرتؾ علً تلهدؾ، تألشرتؾ 

ؽَلَة، تإلشرتؾ علً تلرإَة،تألشرتؾ علً تألخالقَثت،تألشرتؾ علً علً تألنظهة تلتش

تلهصثدر، وأظهر أَضث تلصفثت تلربَسَة لهدَرٌ تلهدترس تالبتدتبَة تلذَى َقوهوى بدور 

تلقثبد تلفعثل لبرتهج رعثَة تلهوهوبَى تلنثجحة فٍ هدترسهم. أظهرت نتثبج تلدرتسة تلتؤكَد 

هدَرَى تلذَى َقوهوى بإدترة برتهج رعثَة تلهوهوبَى علً أههَة إجرتء تقََم سلوكٍ لل

سعَث لتوسَع قثعدة تلهعرفة تإلنسثنَة بهث َخص تعلَم تلهوهوبَى وتلبرتهج تلههنَة بثالهتهثم 
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بهم. ثثنَث، خلصت تلنتثبج أَضث لعهل هقثرنة بَى صفثت تلقثدة تلنثجحَى تلذَى َترأسوى 

صفثت تلقثدة تلنثجحَى تلذَى َترأسوى برتهج برتهج رعثَة تلهوهوبَى تلنثجحة بثلنسبة ل

 رعثَة هوهوبَى ؼَر نثجحة.   

 

هدفت هذه تلدرتسة إلً تعزَز أثر برتهج   (Bhatt, 2009دراسة بهات )

تلهوهوبَى، إستخدم تلبثحث أسلوج تلهقثبلة، حَث تكونت عَنة تلدرتسة هى هجهوعة هى 

ثل أظهروت تطورت فٍ إهتحثى أدتء ، أظهرت نتثبج تلدرتسة أى تألطف8تلطلبة فٍ تلصؾ 

للهوهوبَى فٍ هثدة تلرَثضَثت، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى هنثك إحتهثلَة إلً دعم تألطفثل 

تلهوهوبَى فٍ تلهشثركة فٍ تلفصول تلهتقدهة، وبَنت نتثبج تلدرتسة أنه ال َوجد تؤثَر علً 

 ل تلهوهوبَى.تألطفثل تلذَى هم فٍ نفس تلعهر ولكى تلتؤثَر إقتصر علً تألطفث

 

هدفت هذه تلدرتسة  (Riley and Moltzen, 2010دراسة راٌلً ومولتزن )

إلً تقََم برتهج تلهوهوبَى فٍ نَوزَلندت، إستخدم تلبثحث أسلوج تلهقثبلة، أظهرت نتثبج 

تلدرتسة أى قلة تلتقََم تلهخطط سوؾ َبقً عقبة فٍ وجه تلهختصَى فٍ هذت تلهجثل فٍ 

بج تلدرتسة أى هنثك عدة هبثدئ توجه تقََم برتهج تلهوهوبَى هثل: نَوزَلندت، وبَنت نتث

فثعلَة تلبرنثهج وهخرجثت تلطلبة، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى أٌ تقََم َجج أى َتصدي 

لهنهجَة تلتحلَل، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى أههَة دور تلهعلهَى فٍ دعم وتطوَر هذه 

 تلبرتهج.

تلدرتسة إلً هعرفة تؤثَر برتهج  هدفت هذه (Dean, 2011دراسة دٌٌن )

تلهوهوبَى فٍ إنجثز تلطلبة، إستخدم تلبثحث أسلوج تلهقثبلة، حَث تكونت عَنة تلدرتسة 

هى هجهوعة هى تلهعلهَى، أظهرت نتثبج تلطلبة أى تلطلبة ذوٌ تلدخل تلهحدود نثدرتً هث تتم 

هعدل نهو كبَر فٍ هشثركتهم فٍ برتهج تلهوهوبَى، وبَنت نتثبج تلدرتسة أنه ال َوجد 

إنجثزتت تلطلبة، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى تلطلبة تلهوهوبَى لهم هعدالت أعلً بثلعالهثت 

تلتحصَلَة هى تلطلبة ؼَر تلهوهوبَى، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى هنثك فجوة تلعج دورتً هثهثً 

 فٍ إبتعثد تلطلبة عى برتهج تلهوهوبَى هثل تلعرق وتلدخل.
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تهدؾ لتقدَم  ((Popova and Zakharova, 2011روفا دراسة بوبوفا وزكا

هرتجعة لهوتد تقرَر" حثلة تلوالَثت تألهرَكَة فٍ تعلَم تلهوهوبَى، تلسَثسة تلوطنَة 

وتلبَثنثت تلعهلَة " تلتٍ تعكس برتهج تلهسثههة فٍ تطوَر ودعم تألطفثل تلهوهوبَى فٍ 

ثطثت وفعثلَثت وزترة تلتربَة وكذلك نش 9ٕٓٓ -8ٕٓٓتلوالَثت تلهتحدة خالل فترة عثم 

وتلتعلَم وفروعهث فٍ هذت تلهجثل، تتضهى تلدرتسة تلتثلَة بَثنثت تنثقش أسثلَج وهعثََر 

والَة أهرَكَة بثإلضثفة  6ٗتحدَد هوهبة طالج تلهدترس وأنظهة تهوَلهم وإعدتدهم فٍ 

جهَع لذلك ذكرت جهَع تلنهج تلهتبعة لتحدَد هوتهج تلطالج، أَضث قدهت تلدرتسة 

تإلحصثبَثت تلهتعلقة بثلطالج تلهوهوبَى وأسثلَج تلتعثهل هعهم هى هرحلة هث قبل 

تلهدرسة حتً تلهرتحل تلتعلَهَة تلعلَث.أظهرت تلنتثبج بؤى تلهشكالت تلتٍ تعترض برتهج 

رعثَة تلهوهوبَى فٍ تلوالَثت تلهتحدة تعزي لعدم وجود برنثهج وتحد فٍ تلوالَة لدعم 

جه تلطالج تلهوهوبَى وكذلك تختالؾ تلسَثسثت تلهإدَة للتنثسق فٍ عهل وتلبحث فَهث َحتث

جهَع تلبرتهج هع بعضهث تلبعض سوتء فٍ تلوالَة تلوتحدة أو تلبرتهج هع بعضهث تلبعض 

 بَى تلوالَثت تألهرَكَة.

 

هدفت هذه تلدرتسة إلً إلً هعرفة ( Bui et al, 2012دراسة بوي وآخرون)

ٍ تلهدترس تلهتوسطة علً إنجثزتت تلطلبة فٍ تلقرتءة تؤثَر برتهج تلهوهوبَى ف

وتلرَثضَثت، إستخدم تلبثحث أسلوج تإلستبثنة، حَث تكونت عَنة تلدرتسة هى 

طثلج، حَث أظهرت نتثبج تلدرتسة أى هنثك أثرت إَجثبَث علً تلطالج فٍ هثدة تلعلو ٕٓٓٙ

ه ال َوجد تؤثَرتت ، وبَنت نتثبج تلدرتسة أن 8ٕ.ٓهى حَث بلػ تإلنحرتؾ تلهعَثرٌ 

إحصثبَة فٍ هثدة تلرَثضَثت وتلقرتءة وتللؽة وتلدرتسثت تإلجتهثعَة، وبَنت نتثبج تلدرتسة 

أى تلطالج ال َهلكوى تلهقدرة علً تلدرتسة، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى برتهج تلهوهوبَى 

َة تركز علً تلطلبة تلذَى علً وشك تلدخول إلً برنثهج تلهوهوبَى فقط وَههل هى نوع

 تلطالج تِخرَى.

 

هدفت هذه تلدرتسة إلً تلكشؾ عى  (Uusi-Autti, 2011دراسة ووسً أوتً )

عهلَة إدترة تلهوهوبة وتطوَر تلهشثركة فٍ برتهج تلهوهوبَى، إستخدم تلبثحث أسلوج 

تلهقثبلة، أظهرت نتثبج تلدرتسة أى تلهشثركة فٍ برتهج تلهوهوبَى وتطوَر تلك تلبرتهج له 
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َثً علً تلهإسسثت تلتعلَهَة وتلطالج تلذَى َخصهم تلبرنثهج، وبَنت نتثبج أثرتً إَجثب

تلدرتسة أى وبَنت نتثبج تلدرتسة أى برتهج تلهوهوبَى لهث أثرت إَجثبَث علً تإلندهثج 

وتلهشثركة تلطالبَة، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى تؤثَر برتهج تلهوهوبَى علً تلطلبة َكوى 

ة أى هنثك بعض تلهخثطر تلهتعلقة بتلك تلبرتهج ألنهث تزَد هى هحدودت، وبَنت نتثبج تلدرتس

تلهنثفسة تلدتخلَة بَى تلطلبة، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى برتهج تلهوهوبَى تعزز وترفع هى 

إلتزتم تلطلبة، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى تلهوهوبة تلطالبَة َهكى أى تسثعد علً تصهَم 

 وتشكَل ههنة تلطالج فٍ تلهستقبل. 

 

هدفت هذه تلدرتسة إلً هعرفة دور برتهج ( Cowen, 2011راسة كوٌن )د

تلهوهوبَى فٍ تطوَر تلهخرجثت تلتعلَهَة، أظهرت نتثبج تلدرتسة أى كَفَة تؤثَر برتهج 

تلهوهوبَى علً تلهخرجثت تلتعلَهَة، وأوضحت نتثبج تلدرتسة أى تلتعرؾ علً تلعالقة 

هلَة للطالج، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى بؽض تلسببَة عى طرَق إستؽالل إنقطثع شروط تأل

تلنظر عى تألقرتى وتلهعلهَى تلهختصَى هنثك إنحرتؾ هعَثرٌ فٍ تإلنجثز، وبَنت نتثبج 

 تلدرتسة تى هنثك أدلة علً إنخفثض كبَر فٍ تلعالهثت تلدرتسة.

 

هدفت  (Cotabish and Robinson, 2012دراسة كوتابش وروبنسون )

ة أثر تلتدرَج تلهنثظر علً تقََم تلهعرفة وتلههثرتت وتلهشثكل تلتٍ هذه تلدرتسة إلً هعرف

توتجههث إدترة برتهج تلهوهوبََى، إستخدم تلبثحث أسلوج تلهقثبلة، حَث تكونت عَنة 

هدَر لبرتهج تقََم تلهوهوبَى، أظهرت نتثبج تلدرتسة أثر تلتدرَج  ٕٓٓتلدرتسة هى 

َنت نتثبج تلدرتسة أى تدخالت تلتدرَج تلهنثظر تلهنثظر علً تقََم تلهعرفة وتلههثرتت، وب

تركز علً زَثدة تلتقََم لهدَرَى برتهج تلهوهوبَى، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى هذه تلبرتهج 

تركز أكثر علً تقََم تلبرنثهج وتركز أَضث علً تنفَذ ذلك، وبَنت نتثبج تلدرتسة تى 

 دربة.  تلتدرَج تلهنثظر َإثر إَجثبَث علً علً تلهجهوعثت تلهت

 

هدفت هذه تلدرتسة إلً هعرفة دور ( Aljughaiman, 2012دراسة الجهٌمن ) 

برتهج تلهوهوبَى فٍ تلرَثضَثت وتلعلوم وأثره علً تقََم تلطالج، إستخدم تلبثحث أسلوج 

طثلبة، أظهرت  ٔٗطثلج و 6ٗتإلختبثر تلقبلٍ وتلبعدٌ، حَث تكونت عَنة تلدرتسة هى 
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رت علً ههرتت تلطالج تلتفكَرَة وتلههثرتت تلبحثَة وتلههثرتت نتثبج تلدرتسة أى هنثك أث

تإلجتهثعَة وتلفردَة، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى عهلَة تقََم تحصَل تلطلبة تلهوهوبَى فٍ 

تلعلوم هٍ عهلَة إنتثج هعلوهثت وأنتثج أحكثم جدَدة هتعلقة فٍ برنثهج تلهوهوبَى، وبَنت 

جهَع تلهرتحل تلتعلَهَة، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى تقََم  نتثبج تلدرتسة أى أههَة تلتقََم فٍ

تلبرنثهج َعتبر وسَلة هههة لتوفَر هعلوهثت لصّنثع تلقرتر حول تلقرترتت تلهنثسبة 

لبرنثهج تلهوهوبَى، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى برتهج تلهوهوبَى َتم تقََههث سنوَث عى طرَق 

َّهَى دتخلََى وخثرجََى.   هقَ

 

هدفت هذه تلدرتسة إلً دعم تلدور تلذٌ  (Ruggiero, 2012رو )دراسة روجوٌ 

تلعبه برتهج تلهوهوبَى علً طالج تلفصل تلرتبع فٍ هنطقتَى، إستخدم تلبثحث أسلوج 

طثلج فٍ هدرستَى هختلفتَى، أظهرت نتثبج  ٖٓتلهقثبلة، حَث تكونت عَنة تلدرتسة هى 

رتت وتلقدرتت تلتفكَرَة للطلبة تلدرتسة أى برتهج تلطلبة تلهوهوبَى تطور هى تلههث

تلهوهوبَى، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى برتهج تلهوهوبَى توتجه هشكالت هثل قلة تلدعم، 

وبَنت نتثبج تلدرتسة أى هنثك تلقلَل هى تألبحثث تلتٍ تدعم تلفوتبد تألكثدَهَة وتلتفكَرَة 

هوبَى تدعم هى إنجثز تلتٍ تنتجهث برتهج تلهوهوبَى، وبَنت نتثبج تلدرتسة أى برتهج تلهو

 تلطلبة.

 

 

 : الدراسات المتعلقة بالموهوبٌن:الثالثالتعلٌق على المحور  -7

تعددت أهدتؾ تلدرتسثت تلسثبقة وتختلفت هى حَث هدفهث من حٌث هدف الدراسة:  -

فهنهث هث هدؾ إلً تلتعرؾ علً طبَعة تلفروق بَى تلهوهوبَى وؼَر تلهوهوبَى هى طالج 

(، وبعضهث َٕٕٔٓة فٍ أسثلَج تلتعلم وتلتفكَر كدرتسة تلعثجز وهرتجٍ )تلهرحلة تالبتدتب

تِخر هدؾ إلً هدفت تلدرتسة إلً تلكشؾ عى نظرَة تلذكثء تلهتعددة لجثردنر وبعض 

تلتطبَقثت علَهث وتلتعرؾ علً هدي فعثلَة تلتقََم بثستخدتم ههثم وأنشطة تلذكثء تلهتعددة 

 بثسكث-فى تثسل  تلهدرسة تالبتدتبَة كدرتسةفٍ تكتشثؾ تلتالهَذ تلهوهوبَى فٍ 

(VanTassel-Baska,2006 وبعضهث هدؾ إلً هعرفة هعوقثت رعثَة تلهوهوبَى ،)

( وبعضهث هدؾ ٕٔٔٓفٍ تلهدترس تالبتدتبَة تلهنفذة لبرتهج رعثَة تلهوهوبَى كثلشهرتنٍ )
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عثَة تلطلبة إلً هعرفة تتجثهثت تلهعلهَى فٍ تلهرحلة تالبتدتبَة بهدَنة عرعر نحو ر

(، وهنهث هدؾ إلً تقََم هنهثج تلهوهوبَى فٍ تلبرتهج ٕٙٓٓتلهوهوبَى كدرتسة تلفرهود)

تلخثصة فٍ تلههلكة تألردنَة تلهثشهَة هى خالل وجهة نظر تلهعلهَى وتلطلبة كدرتسة 

  هونرتدو (،VanTassel-Baska,2006) بثسكث  -فى تثسل(،ٕٔٔٓتلزعبٍ )

 (Monrad et al, 2005 ،) رَلٍ وهلتز  و(Riley and Moltzen, 2010 )

(، وهنهث هدؾ إلً لتعرؾ علً تلفروِق فٍ تلذكثء Bui et al, 2012،)و بٍ وتخروى 

تالنفعثلٍ بَى تلطلبة تلهوهوبَى وتلطلبة تلعثدََى وعالقتهث بثلتحصَل تألكثدَهٍ كدرتسة 

وبَى وتلهتفوقَى، (، وهنهث هث هدؾ إلً تلتعرؾ علً خصثبص تلطلبة تلهوهٕٔٔٓتلشبلبٍ)

وخصثبص تلهنثهج تلتعلَهَة تلهنثسبة لهتطلبثت تلهوهبة وتلتفوق، وعرض بعض نهثذج 

هذه تلهنثهج، وتوضَح هختلؾ جوتنج تألنهوذج تإلثرتبٍ كؤحد أهم بدتبل تلهنثهج تلهتثحة. 

رؾ بَنهث تختلفت تلدرتسثت تلسثبقة هع تلدرتسة تلحثلَة حَث هدفت تلدرتسة تلحثلَة إلً تلتع

علً هعَقثت تستخدتم تلتعلَم تإللكترونٍ فٍ تلبرتهج تإلثرتبَة للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة 

 نظر تلهعلهَى وتلهشرفَى هى كال تلجنسَى فٍ هنطقة هكة تلهكرهة.

 

تختلفت تلدرتسثت تلسثبقة هع تلدرتسة تلحثلَة هى حَث من حٌث عٌنة الدراسة:  -

(، ٕٔٔٓلطلبة تلهتفوقَى كدرتسة تلشبلٍ )عَنة تلدرتسة حَث طبقت علً عَنة هى ت

 Bui)وبٍ وآخروى ( ،Bhatt, 2009) وبحت(،Lin, 2007) و لَى(،ٕٕٔٓوتلزعبٍ )

et al, 2012،)وتلجؽَهثى (Aljughaiman, 2012 وكهث طبقت علً تلهعلهَى ،)

(، وأَضثً طبقت علً عَنة هى هدرتء ٕٕٔٓ(،وتلعثجز وهرتجٍ)ٕٙٓٓكدرتسة تلفرهود)

 Cotabish and)روبَنسوى  وكتثبَش   َم تلطلبة تلهوهوبَى كدرتسةبرتهج تقَ

Robinson, 2012.) 

تتفقت تلدرتسثت تلسثبقة هى حَث تلهنهج هع تلدرتسة من حٌث أداة الدراسة:  -

(، تلزعبٍ ٕٙٓٓتلحثلَة حَث تستخدهت تالستبثنة كؤدتة لجهع تلهعلوهثت كدرتسة تلفرهود )

(. وتستخدهت Bui et al, 2012)بٍ (، Monrad et al, 2005)  هونرتد(،ٕٔٔٓ)

 ورَلٍ و(،Bhatt, 2009) وبحت (،Wynn, 2009) وَى(،Lin, 2007) لَى درتسة

(تسلوج تلهقثبلة كؤدتة Dean, 2011) و دَى ( ،Riley and Moltzen, 2010)هلتز 

 لجهع تلهعلوهثت.
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 من حٌث نتائج الدراسة:

ى وؼَر تلهوهوبَى فٍ تلنهط تألَسر، أظهرت تلنتثبج وجود فروق بَى تلهوهوبَ -

 وذلك لصثح ؼَر تلهوهوبَى، وعدم وجود فروق فٍ تلنهط تألَهى.

إهكثنَة تكتشثؾ تلتالهَذ تلهوهوبَى وتصنَفهم هى خالل تقََم أدتبهم بثستخدتم ههثم -

 وأنشطة تلذكثء تلثالثة )تلهنطقٍ تلرَثضٍ، تلهكثنٍ، تللؽوٌ(.

وجد فروق بَى هدَرٌ تلهعلهَى وتلهشرفَى تلتربوََى أظهرت نتثبج تلدرتسة بؤنه ت -

فٍ هعوقثت رعثَة تلهوهوبَى تبعثً لهتؽَر تلوظَفة. وتبعثً لهتؽَر تلخبرة، بثإلضثفة إلً 

تلهإهل تلعهلٍ، كهث توجد فروق بَى أرتء تلهعلهَى وتلهشرفَى تلتربوََى فٍ بثقٍ هعوقثت 

 .رعثَة تلهوهوبَى تبعثً لهتؽَر تلهإهل تلدرتسٍ

إى تلطلبووة تلهوهوووبَى َعووثنوى هووى إؼفووثل حثجووثتهم تلذتتَووة، وتلهتهثلووة فووٍ وجوووج تلعنثَووة  -

بثلسووهثت تلهزتجَووة وتلخصووثبص تلدتلووة علووً تلتفوووق، كهووث أنهووم َعووثنوى هووى تإلحبثطووثت 

وتلضؽوط تلنفسَة تلتٍ قد َكوى سببهث تلتبوثَى تلشودَد فوٍ هظوثهر تلنهوو تلهعرفوٍ عنود هوذه 

 تلفبة.

هتهثم بتطوَر تألنشطة تلتعلَهَة تلتٍ تهتم بثلنثحَة تإلبدتعَوة ووسوثبل تودرَس ضرورة تال -

 تعتهد علً تلتجرَج وتالبتكثر وتطوَر فصول تلهوهوبَى بثألجهزة تلعلهَة تلحدَثة.

بَنت نتثبج تلدرتسة أى دور تِبثء ههم جدت فٍ دعم وتلتؤثَر علً تألبنوثء تلهوهووبَى نحوو  -

 تطوَر برتهج تلهوهوبَى.

كهث أظهرت أى هنثك أهور هى تلضرورٌ هرتعثتهث لتحسَى نوعَة تلبورتهج للهوهووبَى   -

وتستهرترَتهث هثول ضورورة تقَوَم تالبوثء لهوذه تلبورتهج وتعوالم تلطلبوة تلهوهووبَى بوثلبرتهج 

تلخثصة بهم وعهل دورتت تدرَبَة لهعدٌ تلبرتهج للطالج تلهوهوبَى. بثالضثفة تلً تدعَم 

 ة بتهثرَى خثصة لتنهَة تلطالج تلهوهوبَى.تلهنثهج تلدرتسَ
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 :مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة

فٍ ضوء عورض تلدرتسوثت تلسوثبقة تسوتفثد تلبثحوث هوى تلوك تلجهوود فوٍ عودة هجوثالت     

 -َهكى إجهثلهث بثِتٍ:

 تالهتدتء إلً بعض تلهصثدر تلعربَة وتألجنبَة تلتٍ تنثولت هوضوع تلبحث.-

 هنهجَة تلدرتسة.صَثؼة -

 تحدَد تلهتؽَرتت تلربَسَة وتلفرعَة للدرتسة وهدي درجة تلعالقة بَنههث.-

 تحدَد تلوسثبل تإلحصثبَة تلتٍ تالبم هعثلجة بَثنثت وهعلوهثت تلدرتسة تلحثلَة.-

 تلهسثعدة فٍ بنثء بعض أركثى تإلطثر تلنظرٌ للدرتسة.

ج وتلهجوالت وتلرسوثبل تلعلهَوة تلتوٍ تم تلتعرؾ هى خوالل هرتجعهوث علوً تلعدَود هوى تلكتو-

 تخدم تلبحث تلحثلٍ

تووم تالسووتفثدة هووى تلدرتسووثت تلسووثبقة هووى خووالل تحدَوود تلحجووم تلهنثسووج لعَنووة تلدرتسووة بعوود -

تالطووالع علووً حجووم تلعَنووثت تلهعتهوودة فووٍ هووذه تلدرتسووثت ههووث سووّهل علَنووث تلتوصوول إلووً 

 تستنتثجثت وتوصَثت هههة فٍ درتستنث.

سووثلَج تلصوودق وتلثبووثت تلهسووتخدهة فووٍ هووذه تلدرتسووثت تلتووٍ عووى طرَووق تالطووالع علووً أ -

 عرضهث تهكنث هى تحدَد تألسثلَج تلهنثسبة لهتؽَرتت تلدرتسة.
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 الفصل الثالث

 الطرٌقة واإلجراءات() الفصل الثالث

 منهج الدراسة 

 مجتمع  الدراسة 

 عٌنة الدراسة 

 أداة الدراسة 

 صدق أداة الدراسة 

 ة الدراسةثبات أدا 

 متغٌرات الدراسة 

 المعالجة اإلحصائٌة 
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 الفصل الثالث

َتنثول هذت تلفصل وصفثً لهنهج تلدرتسة، وهجتهعهث، وعَنتهث، وطرَقة تختَثرهث 

تطوَرهث، وتلخطوتت تلالزهة للتؤكد ووتألدوتت تلهستخدهه لجهع بَثنثتهث، وإجرتءتت بنثبهث 

ت تلتطبَقَة، وتلهعثلجة تإلحصثبَة تلهستخدهة فٍ هعثلجة هى صدقهث وثبثتهث، وتإلجرتءت

 بَثنثت تلدرتسة وذلك علً تلنحو تِتٍ:

 منهج الدراسة:

تلبثحث تلهنهج تلوصفٍ تلهسحٍ، تلقثبم علً جهع تلبَثنثت، وتصنَفهث، وتنظَههث  تستخدم

 وتحلَلهث.

 

 مجتمع  الدراسة:

ثت و تلهشرفَى و تلهشرفثت تكوى هجتهع تلدرتسة هى جهَع  تلهعلهَى و تلهعله

)هكة وجدة و تلطثبؾ ( ،  هكة تإلدترَة بهنطقة تلعثهلَى هع تلطلبة تلهوهوبَى ، تلتربوََى

 فردتً . ٕٔ٘و َقدر عددهم هـ . ٖ٘ٗٔ/ٖٗٗٔللعثم تلدرتسٍ فٍ 

 

 توزَع عَنة تلدرتسة حسج هجتهع تلدرتسة  (5جدول رقم )

 النسبة التكرار المتغٌر

 4.98 578 ذكور

 :4.8 557 إناث

 8:.4 5:5 معلم و معلمة

 :4.7 94 مشرف و مشرفة

 

 عٌنة الدراسة:

تم تختَثر عَنة تلدرتسة بثلطرَقة تلطبقَة تلعشوتبَة هى هجتهع تلدرتسة  وقد بلػ عدد 

( هشرؾ تربوٌ وهشرفة 6ٙ( هعلم وهعلهة و)6ٙ( فرد تم تقسَهم إلً )ٖٗٔأفرتد تلعَنة )

قة )هكة وجدة و تلطثبؾ ( ، فٍ تلفصل تلدرتسٍ تلثثنٍ للعثم تربوَة هى تلعثهلَى بهنط

 هـ. ٖ٘ٗٔ/ٖٗٗٔتلدرتسٍ 
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 عَنة تلدرتسة حسج هتؽَر تلجنس توزَع (6جدول رقم )

 النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتغٌر

 :4.9 85 ذكر الجنس

 4.88 6: انثى

 544 587 المجموع

 

ؽَر تلجنس قد حصلت علً تلنسبة ت(  تى فبة "ذكر " فٍ هَٕظهر هى تلجدول )

( هى تصل تلعَنة تلكلَة ٙ٘.ٓ( عَنة أٌ بنسبة )8ٔكبر هى تلعَنة حَث بلػ عددهم )تأل

( عَنة ، فٍ حَى جثءت فبة " تنثً " بنسبة هٍ تالقل فٍ تلعَنة حَث ٖٗٔوتلبثلػ عددهث )

قل هى ( عَنة وهٍ تلنسبة تالٖٗٔ( هى تصل )ٗٗ.ٓ( عَنة أٌ بنسبة )ٕٙحصلت علً )

 بَى جهَع تلنسج فٍ هتؽَر تلجنس .

 

 عَنة تلدرتسة حسج هتؽَر تلوظَفة توزَع (7جدول )

 النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتغٌر

 4.97 :7 معلم / معلمة العمل الحالً

 4.87 7: مشرف / مشرفة

 544 587 المجموع

 

لٍ قد حصلت علً لحث(  تى فبة "هعلم/هعلهة " فٍ هتؽَر تلعهل تَٖظهر هى تلجدول )

( عَنة هى تصل تلعَنة ٖ٘.ٓ( أٌ بنسبة )6ٙكبر هى تلعَنة حَث بلػ عددهم )تلنسبة تأل

( عَنة ، فٍ حَى جثءت فبة "هشرؾ/هشرفة " بنسبة هٍ تالقل ٖٗٔتلكلَة وتلبثلػ عددهث )

( عَنة وهٍ ٖٗٔهى تصل )( 6ٗ.ٓ( عَنة أٌ بنسبة )6ٙفٍ تلعَنة حَث حصلت علً )

 قل هى بَى جهَع تلنسج فٍ هتؽَر تلعهل تلحثلٍتلنسبة تأل
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 عَنة تلدرتسة حسج هتؽَر تلهإهل تلعلهٍ توزَع (8جدول )

 النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتغٌر

 4.49 56 دبلوم العلمً المؤهل

 9:.4 99 بكالورٌوس

 4.57 69 ماجستٌر

 4.49 7 دكتوراه

 

هل تلعلهٍ قد حصلت علً َوس " فٍ هتؽَر تلهإ(  تى فبة "بكثلورَٗظهر هى تلجدول )

( عَنة هى تصل تلعَنة 9ٙ.ٓ( أٌ بنسبة )99كبر هى تلعَنة حَث بلػ عددهم )تلنسبة تأل

قل فٍ جثءت فبة "ؼَر ذلك " بنسبة هٍ تأل( عَنة ، فٍ حَى ٖٗٔتلكلَة وتلبثلػ عددهث )

عَنة وهٍ تلنسبة ( ٖٗٔ( هى تصل )ٓٓ.ٓ( عَنة أٌ بنسبة )ٓتلعَنة حَث حصلت علً )

 تالقل هى بَى جهَع تلنسج فٍ هتؽَر تلهإهل تلعلهٍ.

 

 عَنة تلدرتسة حسج هتؽَر سنوتت تلخبرة فٍ تلتدرَس تو تالشرتؾ توزَع( 9جدول )

 النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتغٌر

 :4.4 8 سنوات 9 - 5 سنوات الخبرة

 4.48 : سنوات54 - :

 4.94 569 سنوات 54اكثر من 

 

قد سنوتت " فٍ هتؽَر سنوتت تلخبرة  ٓٔ(  تى فبة " تكثر هى َ٘ظهر هى تلجدول )

( عَنة هى 9ٓ.ٓ( أٌ بنسبة )9ٕٔعلً تلنسبة تالكبر هى تلعَنة حَث بلػ عددهم ) حصل

سنوتت " ٓٔ - ٙ( عَنة ، فٍ حَى جثءت فبة "ٖٗٔتصل تلعَنة تلكلَة وتلبثلػ عددهث )

( هى تصل ٗٓ.ٓ( عَنثت أٌ بنسبة )ٙحصلت علً ) بنسبة هٍ تالقل فٍ تلعَنة حَث

 .( عَنة وهٍ تلنسبة تالقل هى بَى جهَع تلنسج فٍ هتؽَر سنوتت تلخبرة ٖٗٔ)
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رتت تلتدرَبَة فٍ هجثل تلحثسج عَنة تلدرتسة حسج هتؽَر عدد تلدو َعتوز (:جدول )

 تإلنترنتلٍ تو تِ

 النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتغٌر

ات التدرٌبٌة الدورعدد 

فً مجال الحاسب االلً 

 اإلنترنتاو 

 4.47 9 لم التحق باي دورة

 4.64 68 دورات 7 – 5

 4.77 554 دورات 7اكثر من 

 

دورتت " فٍ هتؽَر عدد تلدورتت تلتدرَبَة  ٖ(  تى فبة " تكثر هى َٙظهر هى تلجدول )

بر هى تلعَنة حَث بلػ قد حصلت علً تلنسبة تالك تإلنترنتفٍ هجثل تلحثسج تاللٍ تو 

( عَنة ، ٖٗٔ( عَنة هى تصل تلعَنة تلكلَة وتلبثلػ عددهث )66.ٓ( أٌ بنسبة )ٓٔٔعددهم )

فٍ حَى جثءت فبة " لم تلتحق بثٌ دورة " بنسبة هٍ تالقل فٍ تلعَنة حَث حصلت علً 

( عَنة وهٍ تلنسبة تالقل هى بَى جهَع ٖٗٔ( هى تصل )ٖٓ.ٓ( عَنثت أٌ بنسبة )٘)

 .تإلنترنتفٍ هتؽَر عدد تلدورتت تلتدرَبَة فٍ هجثل تلحثسج تاللٍ تو  تلنسج

 

  أداة الدراسة:

لطلبة  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍللتعرؾ علً هعوقثت تستخدتم تلتعلَم 

( ٖٓتستبثنة تكونت هى )تصهَم تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهعلهَى و تلهشرفَى ، فقد تم 

بثألدج تلنظرٌ ذٌ تلعالقة بثلهوضوع وتلدرتسثت  تصهَههثفٍ  فقرة. وقد تهت تالستعثنة

 ( َبَى أدتة تلدرتسة بصورتهث تلنهثبَة. ٖ  وتلهلحق رقم ) تلسثبقة ذتت تلصلة

 

 صدق أداة الدراسة: 

 ، للتؤكد هى صدق أدتة تلدرتسة، قثم تلبثحث بعرضهث بصورتهث تألولَة

ء هَبة تلتدرَس تلهختصَى فٍ علً عدد هى تلهحكهَى هى أعضث ( ٔهلحق رقم )  

( َبَى أسهثء تلهحكهَى ٗتلهلحق رقم ) وتلتربَة تلخثصة هسثر تلهوهبة ، تقنَثت تلتعلَم 

وذلك للتؤكد هى وضوح تلفقرتت وهدي صالحَتهث لقَثس هث بصورتهث تألولَة  ألدتة تلدرتسة

م تعتهثد نسبة وت همصههت لقَثسه، وهدي هالبهتهث ألهدتؾ تلدرتسة. وتم تألخذ بهالحظثت

%  فؤكثر علً تلفقرة دلَالً علً صدق تلفقرة وبنثءتً علً هقترحثت أعضثء 8ٓتلهوتفقة 

تلتحكَم تم تنقَح تألدتة، وأصبحت فٍ صورتهث تلنهثبَة هكونة هى هجثلَى هٍ: هعوقثت 



 
 
 
 
 
 

- ٖٔٓ - 
 

تستخدتم للطلبة تلهوهوبَى ، هتطلبثت  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍتستخدتم تلتعلَم 

( ٖٓللطلبة تلهوهوبَى ، وتم قَثسهث هى خالل ) تإلثرتبَةتلبرتهج فٍ  تإللكترونٍتعلَم تل

 ( َوضح أدتة تلدرتسة بصورتهث تلنهثبَة.ٕفقرة وتلهلحق رقم )

وفق هقَثس لَكرت تلخهثسٍ  وتهت تإلجثبة علً أسبلة تلدرتسة بطرَقة تدرَجَة

( درجثت، ٘جدتً وَعطً ) تحدد  بخهسة هستوَثت علً تلنحو تِتٍ: هرتفعوتلذٌ 

( درجثت، وهستوي ٖ( درجثت، وهستوي هتوسط وَعطً )ٗوهستوي هرتفع وَعطً )

( درجة وتحدة، وسَتم ٔ( درجتَى وهستوي هنخفض جدتً وَعطً )ٕهنخفض وَعطً )

تستخدتم هقَثس تلحكم علً تلنتثبج تلذٌ تم تقسَهه إلً )عثل، هتوسط، هنخفض( وفقثً 

 للهعَثر تِتٍ: 

 

 1,33=  =   تلقَهة تلعلَث لبدتبل تإلجثبة          = –قَهة تلدنَث تل

 عدد تلهستوَثت               

ٔ+ٔ,ٖٖ =ٕ,ٖٖ 

ٕ,ٖٗ +ٔ,ٖٖ=ٖ,ٙ6 

 ٓٓ,٘فؤكثر =  8ٙ,ٖ 

( فإى ٖٖ,ٕ-8وبذلك إذت بلػ تلهتوسط تلحسثبٍ تالستجثبثت ألفرتد تلعَنة هث بَى )

(، 6ٙ,ٖ-ٖٗ,ٕللهدَرَى تكوى هتوسطة إذت بلػ هتوسط تستجثبثتهم هث بَى )درجة تلتقوَم 

 فؤكثر. 8ٙ,ٖوتكوى عثلَة إذت بلػ تلهتوسط تلحسثبٍ 

 

 ثبات أداة الدراسة:

(، test-retestللتؤكد هى تلثبثت، تعتهد تلبثحث طرَقة تالختبثر وإعثدة تالختبثر )

لهثت و تلهشرفَى و تلهشرفثت تلتربوََى إذ تم توزَع تألدتة علً عدد هى تلهعلهَى و تلهع

( فردتً. وهى خثرج عَنة تلدرتسة، وإعثدة ٕٓبهنطقة )هكة وجدة و تلطثبؾ ( وبلػ عددهم )

(، كهث تم 8ٖ.ٓتطبَقهث علَهم بعد هضٍ أسبوعَى، وقد بلؽت قَهة هعثهل ترتبثط بَرسوى)

خلٍ. وكثنت ( لالتسثق تلدتCronbach - Alphaتستخدتم هعثدلة كرونبثخ ألفث )

 هعثهالت تلثبثت كهث َلٍ: 
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 هعثهالت ثبثت هجثالت تلهقَثس (7جدول )

 الرقم المجال عدد الفقرات الفا كرونباخ

فً   اإللكترونًمعوقات استخدام التعلٌم  59 .97

 للطلبة الموهوبٌن اإلثرائٌةالبرامج 

5 

فً   اإللكترونًاستخدام التعلٌم  متطلبات  59 .98

 للطلبة الموهوبٌن ئٌةاإلثراالبرامج 

6 

 

( قَهة تلفث كرونبثخ للهجثل تألول )هعوقثت تستخدتم تلتعلَم 6) رقم َبَى تلجدول

% وهٍ قَهة عثلَة وهقبولة 9ٖللطلبة تلهوهوبَى(  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج   تإللكترونٍ

 تستخدتم الؼرتض تلبحث تلعلهٍ كهث بلؽت قَهة تلفث كرونبثخ للهجثل تلثثنٍ )هتطلبثت 

% وهٍ قَهة عثلَة وهقبولة 9ٗللطلبة تلهوهوبَى(  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج   تإللكترونٍتلتعلَم 

( ٗ% كهث َبَى تلجدول )9ٔألؼرتض تلبحث تلعلهٍ وبلؽت قَهة تلفث كرونبثخ لألدتء ككل 

 وهٍ قَهة عثلَة وهقبولة ألؼرتض تلبحث تلعلهٍ.

 

 متغٌرات الدراسة:

 ؽَرتت وهٍ كثِتٍ: تضهنت تلدرتسة هجهوعة هى تلهت

 تلهإهل تلعلهٍ، وله أربعة هستوَثت: دبلوم، بكثلورَوس، هثجستَر، دكتورتة.  -

 سنوتت تلخبرة، ولهث ثالثة هستوَثت:  -

 سنوتت ٘ - ٔ .ٔ

 سنوتت ٓٔ – ٙ .ٕ

 سنوتت ٓٔأكثر هى  .ٖ

 تلجنس، وله فبتثى: ذكر، أنثً. -

 ثة هستوَثت:ولهث ثال تإلنترنتعدد تلدورتت تلتدرَبَة فٍ هجثل تلحثسج تِلٍ و -

 تإلنترنتلم تلتحق بؤٌ دورة فٍ هجثل تلحثسج تِلٍ و .ٔ

 دورتت ٖ - ٔ .ٕ

 دورتت ٖأكثر هى  .ٖ

 ولهث ثالثة هستوَثت: تإلدترة تلتعلَهَة -

 جده .ٔ
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 هكه .ٕ

 تلطثبؾ .ٖ

 تلعهل تلحثلٍ  ولهث  هستوََى: -

  هشرفة/هشرؾ 

 هعلم / هعلهة 

 

 المعالجة اإلحصائٌة:

 :تِتٍعلً تلنحو تم تستخدتم تلوسثبل تإلحصثبَة تِتَة 

تلحسثبَة وتالنحرتفثت تلهعَثرَة  ثتلإلجثبة عى تلسإتل تألول، تم تستخدتم تلهتوسط .1

 وتلرتج وتلهستوي.

لإلجثبة عى تلسإتل تلثثنٍ تم تستخدتم تختبثر تثء تإلحصثبٍ وتحلَل تلتبثَى تألحثدٌ  .2

 للهقثرنثت تلبعدَة حَثهث تلزم.  وتختبثر شَفَة

 تم تستخدتم هعثدلة كرونبثخ ألفث، وهعثهل ترتبثط بَرسوى.إلَجثد ثبثت تألدتتَى  .3

 إجراءات تطبٌق أداة الدراسة: 

بعد تلتؤكد هى صدق أدتة تلدرتسة، وتختبثر ثبثتهث، وتحدَد تلعَنة تلهرتد تطبَق 

تالستبثنة علَهث، تم تلحصول علً تلهوتفقة تلرسهَة هى وزترة تلتربَة وتلتعلَم فٍ )هكة 

لتسهَل هههة تلبثحث، وتم توزَع تالستبثنة علً أفرتد عَنة تلدرتسة، وجدة وتلطثبؾ( ، 

وتم توضَح أهدتؾ تلدرتسة، وقثم تلبثحث بإعطثء تلهستجَبَى فرصة كثفَة لإلجثبة، وكذلك 

 بنفسه.قثم تلبثحث بتفرَػ تالستبَثنثت تلهسترجعة 
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها والتوصٌات

 عرض النتائج ومناقشة النتائج: 5.8

 تإللكترونٍهث هعوقثت تستخدتم تلتعلَم "  تنص علً وتلتٍالنتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

ة نظر تلههعلهَى و تلهشرفَى هى تلجنسَى ى هى وجهللطلبة تلهوهوبَ تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج 

 ؟"فٍ هنطقة هكة تلهكرهة 

 ( َبَى ذلك:8فقد تم تَجثد تلهتوسطثت تلحسثبَة وتالنحرتفثت تلهعَثرَة وتلجدول )

 (تلهتوسطثت تلحسثبَة وتالنحرتفثت تلهعَثرَة 8جدول)

للطلبة  َةتإلثرتبفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍهعوقثت تستخدتم تلتعلَم  للهجثل تلذٌ َقَس

 تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة  الرتبة

 االنطباق

وتلصُثنة ل تلتشؽُتكلفة  ٗ

تلبرتهج وتلتجدُد تلالزوة 

 للطلبة تلهوهوبَى تإلثرتبَة

 هرتفعة ٔ ٖٙ.ٓ ٖ٘.ٗ

تقدم سى بعض تلهعلهثت  ٕ

تقنَثت تلتعلَم وتلهعلهَى لتطبَق 

 تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍ

 للطلبة تلهوهوبَى

 هرتفعة ٕ ٓ٘.ٓ ٕ٘.ٗ

كثرة تالعبثء وتألعهثل تلتٍ  9

تكلؾ بهث تلهعلـهــ/ة وتلتٍ هى 

شؤنهث تى تحد هى تفعَل تلتقنَه 

 تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج 

 هرتفعة ٖ ٕٓ.ٔ 99.ٖ

عدم وجود تلتقنَثت  ٔ

تلحدَثة تلألزهة فٍ 

فٍ  تإللكترونٍعلَم تلت

 هرتفعة ٗ 8ٙ.ٓ 9ٕ.ٖ



 
 
 
 
 
 

- ٔٓ8 - 
 

للطلبة  تإلثرتبَةتلبرتهج 

 * تلهوهوبَى.

 

تكلفة إنتثج تلبروجُثت تلالزوة  ٘ٔ

للطلبة  تإلثرتبَةللبرتهج 

 تلهوهوبَى

 هرتفعة ٘ 6ٙ.ٓ 9ٕ.ٖ

سُة رلودتلبُةة عدم تشجَع ت ٓٔ

لتعلن تهنظىهة تم ستخدتعلً 

 تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج نٍ وإللكترت

 ة تلهوهوبَىللطلب

 هرتفعة ٙ 8٘.ٓ 89.ٖ

ضعؾ تلبرتهج تلتدرَبَة  ٕٔ

وتلتثهَلَة للهعلهَى وتلهعلهثت 

إلكسثبهم ههثرتت تستخدتم 

 تإللكترونَةتقنَثت تلتعلَم 

 هرتفعة 6 ٔ٘.ٓ 8ٗ.ٖ

ال َوجد هنثك رؼبة ذتتَة هى  ٖ

تلهعلهَى وتلهعلهثت تسثعد علً 

فٍ  تإللكترونٍتطبَق تلتعلَم 

للطلبة  رتبَةتإلثتلبرتهج 

 تلهوهوبَى

 هرتفعة 8 6ٔ.ٓ 69.ٖ

ضعؾ تقتنثع تلهعلهَى  ٔٔ

وتلهعلهثت بؤههَة تلتعلَم 

 تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍ

 للطلبة تلهوهوبَى

 هتوسطة 9 6ٕ.ٓ ٖٙ.ٖ

ؼَثج تلدعم تلهثلٍ وتلتخطَط  ٘

تلسلَم تلذٌ هى شؤنه دعم 

 تإلثرتبَةتلتطبَق للبرتهج 

 طةهتوس ٓٔ ٕٔ.ٔ 8٘.ٖ

 هتوسطة ٔٔ 86.ٓ 9ٗ.ٖصعوبة تستخدتم تلبرهجَثت  ٗٔ
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تلهحوسبة تلجثهزة هى قبل 

 تلهعلهَى وتلهعلهثت

ؼَثج ههثرة تستخدتم تلتقنَثت  ٖٔ

 * تلحدَثه عند كل هى هعلم /ة

 هتوسطة ٕٔ ٗٗ.ٓ ٖٕ.ٖ

هقثوهة بعض تلهعلهَى  8

 للتؽُُروتلهعلهثت 

 هتوسطة ٖٔ ٗ٘.ٓ 9ٔ.ٖ

لتفعَل عدم توفر وقت كثفٍ  ٙ

فٍ  تإللكترونٍتقنَثت تلتعلَم 

للطلبة  تإلثرتبَةتلبرتهج 

 * تلهوهوبَى

 هتوسطة ٗٔ 9ٖ.ٓ ٗٔ.ٖ

عدم تلقدرة علً توظَؾ تلتعلم  6

تلنثتج عى ضعؾ  تإللكترونٍ

 تلهعلم تو تلهعلهة

 هتوسطة ٘ٔ ٘ٗ.ٓ 9٘.ٕ

 هرتفعة  9ٖ.ٓ 8ٙ.ٖ تالدتء تلكلٍ 

 

 

لحسثبَة لفقرتت تلدرتسة جثءت هتوسطة وهرتفعة ( تى تلهتوسطثت ت8َظهر هى تلجدول )

َّر ضهى تلهجثل تلذٌ  للطلبة  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍهعوقثت تستخدتم تلتعلَم َس

الجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة حَث جثء  تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى

( 9ٖ.ٓبثنحرتؾ هعَثرٌ )( و8ٙ.ٖتلهتوسط تلحسثبٍ تلكلٍ بدرجة تنطبثق هرتفع بلػ )

تلبرتهج وتلصُثنة وتلتجدُد تلالزوة ل تلتشؽُتكلفة ( تلتٍ تنص علً " ٗحَث جثءت تلفقرة )

( بدرجة تنطبثق ٖ٘.ٗ" فٍ تلهرتبة تالولً بهتوسط حسثبٍ ) للطلبة تلهوهوبَى تإلثرتبَة

لتطبَق بعض تلهعلهثت وتلهعلهَى  عهرتقدم ( وتلتٍ تنص علً " ٕهرتفعه وجثءت تلفقرة )

" فٍ تلهرتبة تلثثنَة  للطلبة تلهوهوبَى تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍتقنَثت تلتعلَم 

 ( تلتٍ تنص علً "ٙ( بدرجة تنطبثق هرتفعه كهث جثءت تلفقرة )ٕ٘.ٗبهتوسط حسثبٍ )

للطلبة  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍعدم توفر وقت كثفٍ لتفعَل تقنَثت تلتعلَم 

( بدرجة تنطبثق هتوسطة ٗٔ.ٖ" فٍ تلهرتبة قبل تالخَرة بهتوسط حسثبٍ ) تلهوهوبَى
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تلنثتج  تإللكترونٍعدم تلقدرة علً توظَؾ تلتعلم ( وتلتٍ تنص علً " 6وجثءت تلفقرة )

( بدرجة تنطبثق 9٘.ٕ" فٍ تلهرتبة تالخَرة بهتوسط حسثبٍ ) عى ضعؾ تلهعلم تو تلهعلهة

 هتوسطة.

 

هث هتطلبثت تستخدتم تلتعلَم  الثانً: والذي تنص على " النتائج المتعلقة بالسؤال

 للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى؟" تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍ

 ( َبَى ذلك:9فقد تم تَجثد تلهتوسطثت تلحسثبَة وتالنحرتفثت تلهعَثرَة وتلجدول )

هتطلبثت  َة للهجثل تلذٌ َقَس( تلهتوسطثت تلحسثبَة وتالنحرتفثت تلهعَثر9جدول)

 تستخدتم تلتعلَم 

 للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍ

 طالمتوس الفقرة الرقم

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة  الرتبة

 االنطباق

هوتكبة تلتؽَر تلسرَع تلنثجم عى تلتقدم  ٔ

نَة تلهعلوهثت تلعلهٍ وتلتكنولوجٍ وتق

 تإلثرتبَةلتحسَى عهلَة تلتعلَم للبرتهج 

 هرتفعة ٔ 69.ٓ ٖٙ.ٗ

تحسَى تتجثهثت تلهعلهَى وتلهعلهثت  ٕ

  تإللكترونٍنحو تستخدتم تلتعلَم 

 هرتفعة ٕ 8ٖ.ٓ 9٘.ٗ

وتستخدتم  تإللكترونٍنشر ثقثفة تلتعلَم  ٘ٔ

تلحثسج تِلً لدي تلهعلهثت 

 * وتلهعلهَى

 ةهرتفع ٖ 6٘.ٓ 9ٕ.ٗ

ضرورة تلتخطَط تلجَد لالستفثده  - ٗٔ

تلقصوي هى تهكثنَثت تلتعلَم 

  .تإلثرتبَةتطبَق تلبرتهج  تإللكترونٍ

 هرتفعة ٗ 6ٙ.ٓ 6ٓ.ٗ

دلَل هعلم خثص بكَفَة توظَؾ تلتعلَم  ٓٔ

  فٍ تلبرتهج تالثرتببة تإللكترونٍ

 هرتفعة ٘ ٗ٘.ٓ 8ٙ.ٖ

توفر دورتت تدرَبَة هى تجل هوتكبة  ٖٔ

تلدتعم لتطبَق تلتعلَم تلتؽَر 

 هرتفعة ٙ 8ٖ.ٓ 8ٖ.ٖ
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فٍ عهلَة تلتعلَم للبرتهج  تإللكترونٍ

  للطلبة تلهوهوبَى تإلثرتبَة

توفَر تلهطثلج تلهثدَة وتشهل تجهزة  ٖ

وهلحقثتههث هى  تإلنترنتتلحثسج و

 برتهج

 هرتفعة 6 ٖٕ.ٔ 8ٖ.ٖ

إضثفة تنشطة وهتطلبثت دتخل دلَل  9

لبرتهج تلهعلم تحث علً تستخدتم ت

  تإللكترونٍبثستخدتم تلتعلَم  تإلثرتبَة

 هرتفعة 8 ٖٗ.ٓ 6ٔ.ٖ

توعَة تلطلبة تلهوهوبَى وتلهدرسَى  8

فٍ تطبَق  تإللكترونٍبؤههَة تلتعلَم 

  .تإلثرتبَةتلبرتهج 

 هرتفعة 9 ٖٗ.ٓ 8ٙ.ٖ

تقلَل تالعبثء تلهدرسَه وتألعهثل  ٙ

تالضثفَه علً كل هى تلهعلم وتلهعلهة 

  ع تلطلبة تلهوهوبَىوتلعثهلَى ه

 هتوسطة ٓٔ 68.ٓ ٖٙ.ٖ

توفَر بنَة تحتَة هى تلهعرفة للهعلهَى  6

تلهعلهثت دتخل تلهدترس كتوفَر 

 تلهختبرتت تلهحوسبة

 هتوسطة ٔٔ ٗٗ.ٓ ٖٔ.ٖ

ربط تلحوتفز للهعلم وتلهعلهة بهدي  ٔٔ

 تإللكترونٍتلقدرة علً توظَؾ تلتعلَم 

  فٍ تلبرتهج

 هتوسطة ٕٔ ٕٗ.ٓ 6ٕ.ٖ

إَجثد أهدتؾ تدرَسَة وتضحة تعهل  ٘

علً تستثهثر تألهثل لتقنَثت تلتعلَم 

هى أجل تطبَق تلبرتهج  تإللكترونٍ

 فٍ تلتعلَم تإلثرتبَة

 هتوسطة ٖٔ 9ٓ.ٓ 9ٔ.ٖ

تقََم جودة تلهخرجثت تلهعرفَة  ٕٔ

 * للهعلهَى وتلهعلهثت وتحسَنهث.

 هتوسطة ٗٔ ٔٙ.ٓ 9ٖ.ٕ

 هتوسطة ٘ٔ ٔٗ.ٓ 8ٓ.ٕوجود هعلهثت وهعلهَى هتخصصَى  ٗ
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فٍ تدرَس  تإللكترونٍوظَؾ تلتعلَم لت

  تإلثرتبَةتلبرتهج 

 هرتفعة  ٔ٘.ٓ 6ٔ.ٖ تالدتء تلكلٍ 

 

( تى تلهتوسطثت تلحسثبَة لفقرتت تلدرتسة جثءت هتوسطة 9َظهر هى تلجدول )

فٍ تلبرتهج  تإللكترونٍهتطلبثت تستخدتم تلتعلَم وهرتفعة ضهى تلهجثل تلذٌ َقَس 

الجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة  للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى بَةتإلثرت

( وبثنحرتؾ هعَثرٌ 6ٔ.ٖحَث جثء تلهتوسط تلحسثبٍ تلكلٍ بدرجة تنطبثق هرتفعة بلػ )

هوتكبة تلتؽَر تلسرَع تلنثجم عى تلتقدم ( تلتٍ تنص علً " ٔ( حَث جثءت تلفقرة )ٔ٘.ٓ)

" فٍ تلهرتبة  تإلثرتبَةتقنَة تلهعلوهثت لتحسَى عهلَة تلتعلَم للبرتهج تلعلهٍ وتلتكنولوجٍ و

( وتلتٍ تنص ٕ( بدرجة تنطبثق هرتفعة وجثءت تلفقرة )ٖٙ.ٗتالولً بهتوسط حسثبٍ )

" فٍ تلهرتبة   تإللكترونٍتحسَى تتجثهثت تلهعلهَى وتلهعلهثت نحو تستخدتم تلتعلَم علً " 

( تلتٍ تنص ٕٔرجة تنطبثق هرتفعة كهث جثءت تلفقرة )( بد9٘.ٗتلثثنَة بهتوسط حسثبٍ )

" فٍ تلهرتبة قبل  تقََم جودة تلهخرجثت تلهعرفَة للهعلهَى وتلهعلهثت وتحسَنهث علً "

( وتلتٍ تنص 6( بدرجة تنطبثق هتوسطة وجثءت تلفقرة )ٕٙ.ٖتالخَرة بهتوسط حسثبٍ )

فٍ تدرَس تلبرتهج  كترونٍتإللوجود هعلهثت وهعلهَى هتخصصَى لتوظَؾ تلتعلَم علً " 

 ( بدرجة تنطبثق هتوسطة.8ٓ.ٕ" فٍ تلهرتبة تالخَرة بهتوسط حسثبٍ )  تإلثرتبَة

 

هل هنثك عالقة بَى )تلخبرة . : والذي ٌنص على : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

فٍ تلبرتهج  تإللكترونٍتلهإهل لعضو هَبة تلتدرَس . تلجنس( ودرجة تستخدتم تلتعلَم 

 للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى؟ ثرتبَةتإل

لفحص وجود فروق ذتت داللة تحصثبَة بَى تستجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة فٍ هجثالت 

تلدرتسة تبعث لهتؽَر )تلخبرة. تلهإهل لعضو هَبة تلتدرَس . تلجنس( قثم تلبثحث بثستخدتم 

 ث َلٍ:كل هى تحلَل تلتبثَى تالحثدٌ وتختبثر )ت( كه
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 اوال: متغٌر الجنس

لفحص وجود فروق ذتت داللة تحصثبَة بَى تستجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة فٍ هجثالت 

تلدرتسة تبعث لهتؽَر تلجنس قثم تلبثحث بثستخدتم تختبثر )ت( وتلجدول تالتٍ َوضح نتثبج 

 تالختبثر

 

تثبَة الجثبثت تفرتد (:تلهتوسطثت تلحسثبَة وتالنحرتفثت تلهعَثرَة وتلقَهة تلٓٔجدول )

 حسج هتؽَر تلجنس تلعَنة

تلهتوسط  تلجنس تلهجثل

 تلحسثبٍ

تالنحرتؾ 

 تلهعَثرٌ

قَهة 

 )ت(

هستوي 

 تلداللة

هعوقثت تستخدتم 

فٍ  تإللكترونٍتلتعلَم 

 تإلثرتبَةتلبرتهج 

 للطلبة تلهوهوبَى

 

 9ٔٓ.ٓ 9ٗ.ٕ ٓٗ.ٓ ٔٙ.ٖ ذكر

 ٖٓ.ٓ ٖٓ.ٖ تنثً

هتطلبثت  تستخدتم 

فٍ   تإللكترونٍ تلتعلَم

 تإلثرتبَةتلبرتهج 

 للطلبة تلهوهوبَى

 6ٓ٘.ٓ 6ٙ.ٓ ٖٖ.ٓ 8ٕ.ٖ ذكر

 ٖٙ.ٓ 9ٔ.ٖ تنثً

( تى تلفروق بَى تجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة فٍ هث َتعلق بهتؽَر َٓٔظهر هى تلجدول )

تلجنس كثنت ذتت داللة تحصثبَة فٍ تلهجثل تالول وتلذٌ َنص علً " هعوقثت تستخدتم 

للطلبة تلهوهوبَى" حَث بلؽت قَهة هستوي تلداللة  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍَم تلتعل

( وهٍ قَهة دتلة تحصثبَث وبثلرجوع تلً قَم تلهتوسطثت تلحسثبَة 9ٔٓ.ٓلهذت تلهجثل )

( فٍ ٔٙ.ٖنجد تى تلفروق كثنت لصثلح فبة )ذكر( وتلتٍ حصلت علً هتوسط حسثبٍ )

( فٍ حَى لم َكى هنثك فروق ذتت ٖٓ.ٖتوسط حسثبٍ )حَى حصلت فبة )تنثً( علً ه

( فٍ تلهجثل تلثثنٍ حَث كثى هستوي تلداللة α=٘ٓ.ٓداللة تحصثبَة عند هستوي تلداللة)

 (.α=٘ٓ.ٓتعلً هى )
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 العلمً :المؤهل  ثانٌا:

لفحص وجود فروق ذتت داللة تحصثبَة بَى تستجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة فٍ هجثالت 

هتؽَر تلهإهل لعضو هَبة تلتدرَس قثم تلبثحث بثستخدتم تختبثر تحلَل تلتبثَى تلدرتسة تبعث ل

 تالحثدٌ وتلجدول تالتٍ َوضح نتثبج تالختبثر:

( نتثبج تحلَل تلتبثَى تالحثدٌ لبَثى تثر هتؽَر تلهإهل لعضو هَبة تلتدرَس فٍ ٔٔجدول)

 تجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة:

هستوي 

 تلداللة

هتوسط  Fقَهة 

 ثتتلهربع

درجثت 

 تلحرَة

هجهوع 

 تلهربعثت

هصدر 

 تلتبثَى

 تلهجثل

بَى  6ٔٙ.ٕ ٕ 1.308 ٗ٘ٔ.ٕ٘ ٓٓٓ.ٓ

 تلهجهوعثت

هعوقثت 

تستخدتم 

تلتعلَم 

 تإللكترونٍ

فٍ تلبرتهج 

 تإلثرتبَة

للطلبة 

 تلهوهوبَى

 

  
دتخل  ٗٓٗ.ٔ ٓٗٔ ٕ٘ٓ.ٓ

 تلهجهوعثت

   

 تلهجهوع ٕٔٓ.ٗ ٕٗٔ

بَى  ٘ٗٓ.ٔ ٕ ٕٕ٘.ٓ 6ٗ٘.٘ 9ٓٓ.

 هجهوعثتتل

هتطلبثت  

تستخدتم 

تلتعلَم 

  تإللكترونٍ

فٍ تلبرتهج 

 تإلثرتبَة

للطلبة 

 تلهوهوبَى

  
دتخل  ٖٔ٘.ٕ ٓٗٔ 9ٗٓ.ٓ

 تلهجهوعثت

   

 تلهجهوع 6ٙ٘.ٖ ٕٗٔ

( تى تلفروق بَى تجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة فٍ هث َتعلق بهتؽَر . َٔٔظهر هى تلجدول )

( فٍ α=٘ٓ.ٓداللة تحصثبَة عند هستوي تلداللة ) تلهإهل لعضو هَبة تلتدرَس كثنت ذتت
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 تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍهعوقثت تستخدتم تلتعلَم تلهجثل تالول وتلذٌ َنص علً" 

هتطلبثت تستخدتم تلتعلَم  "  وتلهجثل تلثثنٍ وتلذٌ َنص علً "للطلبة تلهوهوبَى

 رفة لصثلح هى كثنت هذه تلفروقولهعللطلبة تلهوهوبَى"  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍ

 ( َبَى تلك تلنتثبج:ٕٔفقد تم تختبثر شثفَه تلبعدٌ وتلجدول )

 ختبثر شثفَه تلبعدٌالتلفروق ذتت تلداللة تالحصثبَة ( : ٕٔجدول )

 المجال المتوسط الحسابً دبلوم بكالورٌوس ماجستٌر دكتوراه

ٖ.ٖٓ ٖ.ٖ٘ ٖ.6ٗ ٖ.ٖ8 

هعوقثت تستخدتم  دبلوم ٗ٘.ٗ  68.ٓ ٕ٘.ٓ *ٗٓ.ٓ

تلتعلَم تإللكترونٍ 

فٍ تلبرتهج 

للطلبة  تإلثرتبَة

 تلهوهوبَى

 بكثلورَوس 6ٗ.ٖ   ٙ٘.ٓ *ٔٓ.ٓ

 هثجستَر ٖ٘.ٖ    ٘ٙ.ٓ

 دكتورته ٖٓ.ٖ    

تلهتوسط  دبلوم بكثلورَوس هثجستَر دكتورته

 تلحسثبٍ

هتطلبثت تستخدتم  

تلتعلَم تإللكترونٍ 

فٍ تلبرتهج 

 للطلبة تإلثرتبَة

 تلهوهوبَى

ٗ.89 ٖ.٘ٙ ٖ.ٖٗ ٖ.ٓٓ   

 دبلوم ٓٓ.ٖ  ٕٓ.ٓ ٙٙ.ٓ ٗ٘.ٓ

 بكثلورَوس ٖٗ.ٖ   *ٕٓٓ.ٓ 9ٖ.ٓ

 هثجستَر ٙ٘.ٖ    *ٓٓٓ.ٓ

 دكتورته 89.ٗ    

  

( تى تلفروق ذتت تلداللة تالحصثبَة للهجثل تالول وتلذٌ َنص َٕٔظهر هى تلجدول ) -ٔ

"  للطلبة تلهوهوبَى تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍهعوقثت تستخدتم تلتعلَم علً " 

كثنت بَى هتوسط فبة " دبلوم "  وفبة " دكتورتة " وبثلرجوع تلً قَم تلهتوسطثت 

تلحسثبَة لكلتث تلفبتَى َظهر تى تلفروق ذتت تلداللة تالحصثبَة كثنت لصثلح فبة " 

تة " ( بَنهث حصلت فبة " دكتورٗ٘.ٗدبلوم " وتلتٍ حصلت علً هتوسط حسثبٍ )

( وهنثك تَضث داللة تحصثبَة كثنت بَى فبة ٖٓ.ٖعلً هتوسط حسثبٍ )
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)بكثلورَوس( وفبة )دكتورتة( " وبثلرجوع تلً قَم تلهتوسطثت تلحسثبَة لكلتث تلفبتَى 

َظهر تى تلفروق ذتت تلداللة تالحصثبَة كثنت لصثلح فبة " بكثلورَوس " وتلتٍ 

فبة " دكتورتة " علً هتوسط ( بَنهث حصلت 6ٗ.ٖحصلت علً هتوسط حسثبٍ )

 ( .ٖٓ.ٖحسثبٍ )

( تى تلفروق ذتت تلداللة تالحصثبَة للهجثل تلثثنٍ وتلذٌ َنص َٕٔظهر هى تلجدول )-ٕ

"  للطلبة تلهوهوبَى تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍهتطلبثت تستخدتم تلتعلَم علً " 

جوع تلً قَم تلهتوسطثت "  وفبة " هثجستَر " وبثلر بكثلورَوسكثنت بَى هتوسط فبة " 

تلحسثبَة لكلتث تلفبتَى َظهر تى تلفروق ذتت تلداللة تالحصثبَة كثنت لصثلح فبة " 

"  بكثلورَوس( بَنهث حصلت فبة " ٙ٘.ٖهثجستَر " وتلتٍ حصلت علً هتوسط حسثبٍ )

( وهنثك تَضث داللة تحصثبَة كثنت بَى فبة )هثجستَر( وفبة ٖٗ.ٖعلً هتوسط حسثبٍ )

( " وبثلرجوع تلً قَم تلهتوسطثت تلحسثبَة لكلتث تلفبتَى َظهر تى تلفروق ذتت )دكتورتة

تلداللة تالحصثبَة كثنت لصثلح فبة " دكتورتة " وتلتٍ حصلت علً هتوسط حسثبٍ 

 ( . ٙ٘.ٖ( بَنهث حصلت فبة " هثجستَر " علً هتوسط حسثبٍ )89.ٗ)

 

 :سنوات الخبرة  ثالثا: متغٌر

لة تحصثبَة بَى تستجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة فٍ هجثالت لفحص وجود فروق ذتت دال

تلدرتسة تبعث لهتؽَر سنوتت تلخبرة فٍ تلتدرَس تو تالشرتؾ قثم تلبثحث بثستخدتم تختبثر 

 تحلَل تلتبثَى تالحثدٌ وتلجدول تالتٍ َوضح نتثبج تالختبثر:
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تت تلخبرة فٍ تلتدرَس تو سنو ( نتثبج تحلَل تلتبثَى تالحثدٌ لبَثى تثر هتؽَرٖٔجدول)

 فٍ تجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة: تالشرتؾ

هستوي 

 تلداللة

هتوسط  Fقَهة 

 تلهربعثت

درجثت 

 تلحرَة

هجهوع 

 تلهربعثت

هصدر 

 تلتبثَى

 تلهجثل

بَى  ٖٕٙ.ٓ ٕ ٕٖٔ.ٓ 88ٙ.ٓ ٘ٓ٘.ٓ

 تلهجهوعثت

هعوقثت تستخدتم 

 تإللكترونٍتلتعلَم 

فٍ تلبرتهج 

للطلبة  تإلثرتبَة

 َىتلهوهوب

  
دتخل  996.ٕٔ ٓٗٔ 9ٔٔ.

 تلهجهوعثت

 

 
  

 تلهجهوع ٕٓٙ.ٕٕ ٕٗٔ

بَى  8ٗ٘.ٓ ٕ 9ٕٕ.ٓ 66ٓ.ٔ ٖٗٗ.ٓ

 تلهجهوعثت

هعوقثت تستخدتم 

 تإللكترونٍتلتعلَم 

فٍ تلبرتهج 

للطلبة  تإلثرتبَة

تلهوهوبَى 

وتلربحَةعلً 

 تلسلعة فٍ تلبنوك

  
دتخل  9ٙٔ.ٖٔ ٓٗٔ 6ٕٔ.ٓ

 تلهجهوعثت

   

 تلهجهوع 68ٔ.ٖٔ ٕٗٔ

  

( تى تلفروق بَى تجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة فٍ هث َتعلق بهتؽَر َٖٔظهر هى تلجدول )

سنوتت تلخبرة فٍ تلتدرَس تو تالشرتؾ لم تكى ذتت داللة تحصثبَة عند هستوي 

  =&( حَث كثى هستوي تلداللة تعلً لجهَع هجثالت تلدرتسة٘ٓ.ٓتلداللة)
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 الفصل الخامس

 خـــص و توصٌات الدراسةمل
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصٌات

 

تنثول هذت تلفصل هنثقشة تلنتثبج تلتٍ توصلت إلَهث تلدرتسة، كهث عرض تلتوصَثت 

تلتٍ تنبثقت عى تلدرتسة، وفَهث َلٍ عرضثً لهنثقشة تلنتثبج وفقثً لترتَج أسبلة تلدرتسة تلتٍ 

 أثنثء عرض هرتحل تلدرتسة فٍ فصل تلنتثبج.تم تلتعرض إلَهث 

" هث هعوقثت تستخدتم بالسؤال األول والذي ٌنص على مناقشة النتائج الذي تتعلق .ٔ

للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍتلتعلَم 

 وتلهعلهَى؟" 

رتسة جثءت هتوسطة وهرتفعة أظهرت نتثبج تلدرتسة تى تلهتوسطثت تلحسثبَة لفقرتت تلد

للطلبة  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍهعوقثت تستخدتم تلتعلَم ضهى تلهجثل تلذٌ 

الجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة حَث جثء  تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى

( 9ٖ.ٓ( وبثنحرتؾ هعَثرٌ )8ٙ.ٖتلهتوسط تلحسثبٍ تلكلٍ بدرجة تنطبثق هرتفع بلػ )

 لصَثنة و تلتجدَد تلالزهةوتل تلتشؽُتكلفة ( تلتٍ تنص علً " ٗث جثءت تلفقرة )حَ

( بدرجة ٖ٘.ٗللطلبة تلهوهوبَى " فٍ تلهرتبة تالولً بهتوسط حسثبٍ ) تإلثرتبَة للبرتهج

 تإلثرتبَة تلبرتهجهى تلضرورٌ لعهل  هتنطبثق هرتفعه، وَعَد تلبثحث هذه تلنتثبج تلً أن

ى أى تتوتفر جهَع هستلزهثتهث هى تعدتد وتكلفة وتجهَز بنَة تحتَة فٍ تلهدرسة للهوهوبَ

وتلصُثنة وتلتجدُد تلالزوة فٍ تلهدرسة وهذت َتطلج تكلفة عثلَة للتشؽَل  تإللكترونٍللتعلَم 

 تإللكترونٍللطلبة تلهوهوبَى وهذت َشكل عقبة وتحدٌ فٍ تستخدتم تلتعلَم  تإلثرتبَةتلبرتهج 

( 6455الحوامدة ) لطلبة تلهوهوبَى. وتتفقت هذة تلنتثبج هع درتسةل تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج 

لت أكبر تلهعوقثت وتلهثدَة تإلدترَة بثلجوتنج تلهتعلقة تلهعوقثتالتً اشارت الى أن  و   شكَّ

 (.ٕٔٔٓدرتسة بنً َثسَى وهلحم )

 تإللكترونٍ( وتلتٍ تنص علً " عدم تلقدرة علً توظَؾ تلتعلم 6جثءت تلفقرة )فٍ حَى 

( بدرجة 9٘.ٕتلنثتج عى ضعؾ تلهعلم تو تلهعلهة " فٍ تلهرتبة تالخَرة بهتوسط حسثبٍ )

تلتؽََر؛ تلذٌ ال َعتهد علً  تنطبثق هتوسطة. وَعَد تلبثحث هذه تلنتثبج تلً أى تلهعلم

َقتصر فقط علً طرَقة توصَل تلهعلوهة للطثلج بل َشهل جثنبَى آخرَى وههث تلهثدة 

هالبهة تلوسَلة تلهستخدهة فٍ تلتعلَم بحَث َكوى تلهعلهث قثدرت  تلهطروحة فٍ تلهنهثج و
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. وتتفقت هذة تلنتثبج هع درتسة هع نتثبج درتسة تإللكترونٍوؼَر ضعَؾ فٍ توظَؾ تلتعلم 

 جثءت وتلطثلج تتعلق بثلهدرس تلتٍ ( تلتٍ تشثرت تلً أى تلهعوقثتٕٔٔٓتلحوتهدة )

 تالخَرة. بثلهرتبة

" هث هتطلبثت الثانً: والذي تنص على بالسؤال  تعلقمناقشة النتائج التً ت .ٕ

للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍتستخدتم تلتعلَم 

 تلهشرفَى وتلهعلهَى؟"

أظهرت نتثبج تلدرتسة تى تلهتوسطثت تلحسثبَة لفقرتت تلدرتسة جثءت هتوسطة وهرتفعة 

للطلبة  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍدتم تلتعلَم ضهى تلهجثل تلذٌ َقَس هتطلبثت تستخ

تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعلهَى الجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة حَث جثء 

( ٔ٘.ٓ( وبثنحرتؾ هعَثرٌ )6ٔ.ٖتلهتوسط تلحسثبٍ تلكلٍ بدرجة تنطبثق هرتفعة بلػ )

َع تلنثجم عى تلتقدم تلعلهٍ ( تلتٍ تنص علً " هوتكبة تلتؽَر تلسرٔحَث جثءت تلفقرة )

" فٍ تلهرتبة تالولً  تإلثرتبَةوتقنَة تلهعلوهثت لتحسَى عهلَة تلتعلَم للبرتهج وتلتكنولوجٍ 

( بدرجة تنطبثق هرتفعة، وَعَد تلبثحث هذه تلنتثبج تلً أى تلبرتهج ٖٙ.ٗبهتوسط حسثبٍ )

وتحدَثهث وهذت لهوتكبة للهوهوبَى تحتثج تلً تلتؽََر فٍ تلتقنَثت تلهستخدهة  تإلثرتبَة

تلتؽََر تلسرَع فٍ تلتكنولوجَث وبنثءت علَه فثى تلتؽََر فٍ تلتقنَثت هو هى أهم تلهتطلبثت 

 ,Anderson. وتتفقت هذة تلنتثبج هع درتسة أندرسوى )تإلثرتبَةتلتٍ تحتثجهث تالنشطة 

 (. تلً أى هنثك هتطلج ضرورٌ وهو هتطلج هوتكبة تلتطور.2008

( وتلتٍ تنص علً " وجود هعلهثت وهعلهَى هتخصصَى 6فقرة )بَنهث جثءت تل

" فٍ تلهرتبة تالخَرة بهتوسط   تإلثرتبَةفٍ تدرَس تلبرتهج  تإللكترونٍلتوظَؾ تلتعلَم 

( بدرجة تنطبثق هتوسطة، وَعَد تلبثحث هذه تلنتثبج تلً أى لَس هى 8ٓ.ٕحسثبٍ )

وتدرَسهث وهذت  تإلثرتبَةتالنشطة  تلضرورة أى َتخصص تلهعلم أهو تلهعلهة فٍ كَفَة عهل

شٍء هى تلسهل أى َطبق خالل تلؽرؾ تلصفَة. وتتفقت هذة  تإلثرتبَةالى عهل تالنشطة 

َجج  تإللكترونٍتلتٍ تشثرت تلً أى تلتعلم  (Sharpe et al, 2011)تلنتثبج هع درتسة 

 تإللكترونٍعلم أى َسبقه تدرَج تلهعلهَى وتلهشرفََى علً تلتكنولوجَث وإعدتدهم لجعل تلت

 وسَلة فعثلة فٍ تلتدرَس.
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هل هنثك عالقة بَى )تلخبرة : والذي ٌنص علىبالسؤال الثالث  مناقشة النتائج التً تتعلق

فٍ تلبرتهج  تإللكترونٍ. تلهإهل لعضو هَبة تلتدرَس . تلجنس( ودرجة تستخدتم تلتعلَم 

 هَى؟للطلبة تلهوهوبَى هى وجهة نظر تلهشرفَى وتلهعل تإلثرتبَة

تم إٌجاد المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والقٌمة التائٌة إلجابات أفثراد 

 عٌنة الدراسة تبعا لكل متغٌر بحسب اآلتً:

 

 أوالً: مناقشة النتائج التً تتعلق بمتغٌر الجنس  

أظهرت نتثبج تلدرتسة تى تلفروق بَى تجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة فٍ هث َتعلق بهتؽَر 

نس كثنت ذتت داللة تحصثبَة فٍ تلهجثل تالول وتلذٌ َنص علً " هعوقثت تستخدتم تلج

للطلبة تلهوهوبَى" حَث بلؽت قَهة هستوي تلداللة  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍتلتعلَم 

( وهٍ قَهة دتلة تحصثبَث وبثلرجوع تلً قَم تلهتوسطثت تلحسثبَة 9ٔٓ.ٓلهذت تلهجثل )

( فٍ ٔٙ.ٖلصثلح فبة )ذكر( وتلتٍ حصلت علً هتوسط حسثبٍ )نجد تى تلفروق كثنت 

وَعَد تلبثحث ذلك تلً أى عَنة  (ٖٓ.ٖحَى حصلت فبة )تنثً( علً هتوسط حسثبٍ )

تلذكور فٍ هذه تلدرتسة قد تجتثزت تكثر هى دورة ولهث تلخبرة فٍ هعرفة تستخدتم تلتعلم 

 .تإلثرتبَةفٍ تالنشطة  تإللكترونٍ

( تلتٍ بَنت وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة 8ٕٓٓبج هع درتسة كرَم)وتختلفت هذة تلنتث

 تإللكترونٍفؤقل بَى تلذكور وتإلنثث نحو )هدي تستخدتم طرق تلتعلَم  ٔٓ.ٓعند هستوي 

 فٍ تلهدرسة( لصثلح تإلنثث. تإللكترونٍفٍ تلهدرسة، وأنهثط تستخدتم تلتعلَم 

=&( للذكور ٘ٓ.ٓد هستوي تلداللة)فٍ حَى لم َكى هنثك فروق ذتت داللة تحصثبَة عن

 تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج   تإللكترونٍوتالنثث فٍ تلهجثل تلثثنٍ" هتطلبثت  تستخدتم تلتعلَم 

=&(. وَعَد تلبثحث ذلك تلً ٘ٓ.ٓللطلبة تلهوهوبَى"  حَث كثى هستوي تلداللة تعلً هى )

للهعلهَى وإنهث ترتبط  ال تقتصر علً جنس هعَى  تإللكترونٍأى هتطلبثت  تستخدتم تلتعلَم 

وتوفَر هتطلبثته هى قبل تلهعلم  تإللكترونٍترتبثطثً هبثشرتً بوجود أههَة لتطبَق تلتعلَم 

لكى  تإلثرتبَةفثلهعلم قد َكوى لدَه رؼبة فٍ تطبَق تستخدتم تلتعلم اللكترونٍ فٍ تالنشطة 

درسوى ال تتوتفر هذه تلهتطلبثت أو تلعكس. وتتفقت هذة تلنتثبج هع درتسة أن

(Anderson, 2008 ) 
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 ثانٌاً: النتائج التً تتعلق بمتغٌر المؤهل العلمً

أظهرت نتثبج تلدرتسة أى تلفروق بَى إجثبثت أفرتد عَنة تلدرتسة فَهث َتعلق بهتؽَر 

تلهإهل تلعلهٍ كثنت ذتت داللة إحصثبَة عند هستوي تلداللة فٍ جهَع تلهجثالت، حَث 

 تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍهعوقثت تستخدتم تلتعلَم  كثنت تلفروق فٍ تلهجثل تألول"

للطلبة تلهوهوبَى" لصثلح فبة " بكثلورَوس" وَعَد تلبثحث ذلك تلً أى تلهعلهَى هى حهلة 

 تإلثرتبَةوتالشطة  تإللكترونٍدرجة تلبكثلورَوس هم أكثر هرتعثة لكَفَة تستخدتم تلتعلَم 

لقدرة علً  علً تلتخطَط، وتلتنفَذ، وتلهتثبعة لهذه وكَفَة توظَفهث للطلبة تلهوهوبَى كث

 تلبرتهج.

 فروق وجود بَنت (  تلت9ٍٕٓٓوتتفقت هذة تلنتثبج هع درتسة تلهرش وآخروى )

 حهلة لصثلح تلهتعلقة بثلطلبة تلهعوقثت هجثل فٍ تلعلهٍ للهإهل تعزي إحصثبَة داللة ذتت

 فؤعلً. تلهثجستَر

فٍ تلبرتهج  تإللكترونٍ" هتطلبثت  تستخدتم تلتعلَم وكثنت تلفروق فٍ تلهجثل تلثثنٍ 

للطلبة تلهوهوبَى " لصثلح فبة " دكتورتة " وَعَد تلبثحث ذلك تلً إلً أى  تإلثرتبَة

تلهدَرَى هى حهلة دكتورتة ربهث لدَهم إلهثهثً أكثر فٍ هث َتعلق بهتطلبثت تستخدتم تلتعلَم 

وهوبَى نظرتً ربهث إلرتفثع تلهستوي تلهعرفٍ للطلبة تله تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍ

 تلعثبد إلً تطالعهم ودرتستهم لهذه تلجوتنج. خالل هسثرهم تلتعلَهٍ. 

 

وجود فروق ذتت داللة إحصثبَة بَى  (6454الغامدي )وتتفقت هذة تلنتثبج هع درتسة 

تعزي  ٍتإللكترونهوتقؾ هجتهع تلدرتسة هى تلهشرفَى تلتربوَى وتلهعلهَى تجثه تإلشرتؾ 

هعدل  -تلدورتت تلتدرَبَة فٍ هجثل تإلشرتؾ -تلهإهل تلعلهٍ -لهتؽَرتت )تلوظَفة

 (.تإللكترونٍتلهعرفة تلسثبقة بثلتعلَم  -تالستخدتم تلَوهٍ لالنترنت

 ثالثاً: النتائج التً تتعلق بمتغٌر الخبرة

لق بهتؽَر أظهرت نتثبج تلدرتسة تى تلفروق بَى تجثبثت تفرتد عَنة تلدرتسة فٍ هث َتع

سنوتت تلخبرة فٍ تلتدرَس تو تالشرتؾ لم تكى ذتت داللة تحصثبَة لكال تلهجثلَى " 

للطلبة تلهوهوبَى" و " هعوقثت  تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍهعوقثت تستخدتم تلتعلَم 

 للطلبة تلهوهوبَى وتلربحَةعلً تلسلعة فٍ تإلثرتبَةفٍ تلبرتهج  تإللكترونٍتستخدتم تلتعلَم 

=&( حَث كثى هستوي تلداللة تعلً لجهَع هجثالت ٘ٓ.ٓتلبنوك" عند هستوي تلداللة)
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تلدرتسة وَعَد تلبثحث ذلك تلً أى لَس هنثك أثر فٍ عدد سنوتت تلخبرة الكتسثج ههرتت 

وهعرفة هعوقثته وهتطلبثته عند تلهعلهَى سوتء كثنو ذوٌ خبرة أو ال ألى  تإللكترونٍتلتعلم 

وتطبَقه هوضوع جدَد وهى تلههكى تلتدرَج علَه هى كثفة  ترونٍتإللكهوضوع تلتعم 

تلهعلهَى بؽض تلنظر عى عدد سنوتت تلخبرة عندهم فٍ تلتعلَم. وتتفقت هذة تلنتثبج هع 

 بَى إحصثبَة داللة ذتت فروق وجود ( تلتٍ أظهرت أى عدم6ٕٓٓدرتسة تلشهرٌ )

 لهتؽَرتت تعزي تإللكترونٍ علَمتجثه تلت تلتربوََى تلهشرفَى هى تلدرتسة هجتهع هوتقؾ

 تإللهثم  تلتربوٌ تإلشرتؾ هجثل فٍ تلتدرَبَة تلدورتت  تلتخصص  تلخبرة  )تلهإهل

 (. تِلٍ بثلحثسج

 التوصٌات:

 

 -تستنثدتً إلً نتثبج تلدرتسة، فإى تلبثحث َوصٍ بهث َلٍ:

فٍ تنهَة تلبرتهج  تإللكترونٍضرورة تبنٍ جهثت تالختصثص لهشروع تلتعلَم  .ٔ

 .للهوهوبَى وتطبَقه فٍ تلهدترس تإلثرتبَة

ببنَة أسثسَة تسثعدهث علً تالستفثدة هى تكنولوجَث  َهَةتزوَد تلهإسسثت تلتعل .ٕ

بَة برتهج تالثرتفٍ ل تإللكترونٍتلهعلوهثت وتالتصثالت وتوظَفهث فٍ هوتقؾ تلتعلَم 

 .وتلهشرفَى تلعثهلَى هع تلهوهوبَىللطلبة تلهوهوبَى هى قبل تلهعلهَى 

وكَفَة نقل  تإلثرتبَةتدرَج تلهعلهَى علً تستخدتم تلتعلَم تللكترونٍ فٍ عهل تالنشطة  .ٖ

وبشكل هكثؾ لتحقَق قدر  تإللكترونَةتلهعرفة لدي تلطلبة تلهوهوبَى هى خالل تلشبكة 

 كبَر هى تلفثبدة.

 َةتإلثرتبتوفَر تلهستلزهثت تلهثلَة تلالزهة لتوفَر تلتقنَثت تلحدَثة فٍ عهل تالنشطة  .ٗ

 للطلبة تلهوهوبَى.
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تلعهل علً نشر تلثقثفة تإللكرتونَة بنٍ أفرتد تلهجتهع لتحقَق أكبر قدر هى تلتفثعل هع   .٘

 هذت تلنوع هى تلتعلَم.

( ألعضثء  World Links, INTEL, ICDLلعقد دورتت تدرُبُة )وضع برتهج  .ٙ

  تإللكترونٍ . تلتعلَمهى هُةة تلتدرُس لإلفثدة تلقصوي 

تدرَجَثً هى خالل تصهَم تلهقررتت  تلهدرَسةفٍ تلوقررتت  جَثكنولوثج تلتدهـإ .6

بنثًء علً أسس و هعثََر تلتصهَم تلتعلَهٍ و تقدَههث عبر تلشبكة تلعثلهَة  تإللكترونَة

 أو تلهحلَة علً هدتر تلسثعة .

وهتطلبثت عوقثت هـو لكترونٍتإل تلتعلّم هجثلفٍ جرتء تلهزَد هى تلدرتسثت إ .8

 .و تلطلبة تلهدرسةعلً إدترة  تلقثبهَى نظر جهةو تستخدتهة هى 
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 المراجع

 المراجع العربٌة:

معاٌٌر الجودة فً توظٌف أعضاء هٌئة (. ٕٔٔٓأبو خطوة، تلسَد عبد تلهولً تلسَد) .ٔ

لٍ لضهثى جودة بحث هقدم إلً: تلهإتهر تلعربٍ تلدو ،اإللكترونًالتدرٌس للتعلٌم 

 تلتعلَم تلعثلٍ، جثهعة تلزرقثء، تألردى.

المرجع فً تربٌة م ( ٕٔٔٓأبوجثدو ، هحهود هحهد ) وأبو جثدو ، صثلح هحهد  .ٕ

 ، دتر تلعبَكثى للنشر و تلتوزَع، تلرَثض، تلههلكة تلعربَة تلسعودَة. الموهوبٌن

لتربوَة تلهرتبطة (. وتقع تلسَثسثت تٕٕٔٓأبو نثصر، فتحٍ وتلجؽَهثى، عبد هللا،) .ٖ

المجلة األردنٌة فً العلوم ببرتهج تربَة تلهوهوبَى فٍ تلههلكة تلعربَة تلسعودَة، 

 .ٖٕٔ-9٘ٔ، صٖ، عدد8هجلد  التربوٌة،

فً التحصٌل  اإللكترونًفاعلٌة التعلٌم (. ٕٙٓٓتألحهدٌ، أهَهه بنت حهَد هبثرك ) .ٗ

والعلوم اإلنسانٌة بالمدٌنة  واالحتفاظ  لدى طالبات العلوم االجتماعٌة بكلٌة اآلداب

، رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة طَبة، تلهدَنة تلهنورة، تلههلكة تلعربَة المنورة

 تلسعودَة.

لبرامج نظم المعلومات  اإللكترونًلتعلٌم (. تٕ٘ٓٓتألحهدٌ، هحهد بى حسَى) .٘

هلك عبد ، هعهد بحوث تلفضثء، هدَنة تلالجغرافٌة باستخدام تقنٌة الوسائط المتعددة

 تلعزَز للعلوم وتلتقنَة، تلرَثض.

(. درجة تهتالك طلبة هعلم صؾ فٍ تلجثهعثت ٕٔٔٓتدعَس، تحهد، تلكسثج، علٍ).ٙ

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات تألردنَة للههثرتت تالجتهثعَة هى وجهة نظرهم، 

 .ٕٗ-ٗٔ(، ص ص ٔ(، تلعدد)ٔٔ، تلهجلد)االنسانٌة

برنامج كمبٌوتري إثرائً فً مادة قواعد اللغة  (.8ٕٓٓد سعد فثَز)تألكلبٍ، سعَ .6

 الحاسوبالعربٌة وأثره على اتجاهات تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة نحو استخدام 

 ، رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة تلقثهرة، هصر.وتحصٌلهم الدراسً
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أثر استخدام الجٌل الثانً للتعلم (. 8ٕٓٓآل هحَث، عبد هللا َى َحًَ حسى) .8

على مهارات التعلٌم التعاونً لدى طالب كلٌة المعلمٌن  ELearning2  ونًاإللكتر

 أطروحة دكتورته ؼَر هنشورة، جثهعة أم تلقري، تلههلكة  تلعربَة تلسعودَة.، فً أبها

دور األنشطة غٌر الصفٌَّة فً (. ٕٓٔٓتلبقهٍ، فوزَة بنت هنثحٍ بى هثجد) .9

رسثلة هثجستَر  ٌة )تصور مقترح(،تنمٌة حب النبً لدى تلمٌذات المرحلة االبتدائ

 ؼَر هنشورة، بجثهعة تإلهثم هحهد بى سعود تإلسالهَة، تلههلكة تلعربَة تلسعودَة.

 تإللكترونٍ(. هعوقثت تستخدتم تلتعلم ٕٔٔٓبنٍ َثسَى، بسثم وهلحم، هحهد) .ٓٔ

المجلة تلتٍ توتجه تلهعلهَى فٍ هدَرَة تلتربَة وتلتعلَم لهنطقة إربد تألولً، 

 تلهجدل تلثثلث، تلعدد تلخثهس. نٌة للتربٌة المفتوحة عن بعد،الفلسطٌ

(. دور تإلدترة تلهدرسَة فٍ تنهَة تإلبدتع فٍ 8ٕٓٓ)شحثدة  بلوتنٍ، تنجود .ٔٔ

تلهدترس تلحكوهَة فٍ هحثفظثت شهثل فلسطَى وهعَقثتهث هى وجهة نظر هدَرَهث، 

 رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة تلنجثح تلوطنَة.

أثر برنامج إثرائً قائم على (. ٕٙٓٓدهللا هحهود هصطفً )جرتدتت، عب .ٕٔ

المشكالت فً تنمٌة مهارات التفكٌر الناقد واإلبداعً لدى الطلبة المتفوقٌن فً 

، أطروحة دكتورتة ؼَر هنشورة، جثهعة عهثى تلعربَة المراكز الرٌادٌة فً األردن

 للدرتسثت تلعلَث، تألردى، عهثى.

، دتر تلفكر للنشر و  وهبة و التفوق و اإلبداعالمم( ٕٗٓٓجروتى ، فتحٍ ) .ٖٔ

 تلتوزَع، عهثى، تألردى.

، عهثى: دتر أسالٌب الكشف عن الموهوبٌن(. 8ٕٓٓجروتى، فتحٍ عبد تلرحَم) .ٗٔ

 تلفكر.

اآللٌة المناسبة لتحقٌق أهداف رعاٌة (. 9ٕٓٓحرَش، حسى علً حسى) .٘ٔ

رتبط: هقثالت تطفثل تلخلَج هتثح علً تل ،الموهوبٌن داخل المدرسة

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtC

at=2&id=1220 
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فٍ جثهعة تشرَى هى  تإللكترونٍ(. وتقع تلتعلَم ٕٔٔٓحسثهو، سهً علٍ ) .ٙٔ

، 6ٕ، تلهجلد مجلة جامعة دمشقوجهة نظر كل هى أعضثء تلهَبة تلتدرَسَة وتلطلبة، 

 . 68ٕ -ٖٕٗص ص 

( أثر تستخدتم أنشطة علهَة إثرتبَة هقترحة فٍ 9ٕٓٓ) عبدهللا تلحهورٌ، خثلد .6ٔ

تنهَة عهلَثت تلعلم تلتكثهلَة وتلتفكَر تإلبدتعٍ لدي تلتالهَذ تلهوهوبَى فٍ تلهرحلة 

، تلهجلد تلسثبع عشر، تلعدد تألول، جثهعة تلقصَم، مجلة الجامعة اإلسالمٌةتالبتدتبَة، 

 تلههلكة تلعربَة تلسعودَة، تلقصَم.

فً تنمٌة  اإلثرائٌةفاعلٌة بعض األنشطة م(. 9ٕٓٓعبدهللا ) تلحهورٌ، خثلد .8ٔ

، رسثلة التفكٌر االبتكاري لدى التالمٌذ المتفوقٌن فً مادة العلوم بالمرحلة اإلعدادٌة

 هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة حلوتى، كلَة تلتربَة.

الكفاٌات التربوٌة والمهنٌة (. ٕٓٔٓتلحهٌَدتنٍ، صثلح بى جهعثى بى ردتد ) .9ٔ

، شرفً الموىوبٌن من وجهة نظر المشرفٌن المختصٌن والمعلمٌن المتعاونٌنلم

 رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة أم تلقري، تلههلكة تلعربَة تلسعودَة.

هى وجهة نظر  تإللكترونٍ(. هعوقثت تستخدتم تلتعلّم ٕٔٔٓتلحوتهدة، هحهد،) .ٕٓ

، 6ٕ، تلهجلدجلة جامعة دمشقمأعضثء تلهَبة تلتدرَسَة فٍ جثهعة تلبلقثء تلتطبَقَة، 

 تلعدد تألول +تلثثنٍ.

سٌكولوجٌة األطفال غٌر ( 8ٕٓٓدتنَثل. ج. هثالهثى، جهَس.م. كوهنهثى. ) .ٕٔ

 . ترجهة عثدل عبدهللا هحهد، تألردى، عهثى، دتر تلفكر. العادٌٌن وتعلٌمهم

كة بالتعلٌم الثانوي العام بالممل اإللكترونًتفعٌل التعلٌم ( ٕٕٔٓدوم ، أنسثم،) .ٕٕ

رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة،  العربٌة السعودٌة فً ضوء أهداف التربٌة اإلسالمٌة،

 جثهعة أم تلقري، تلههلكة تلعربَة تلسعودَة.

تلعالقة بَى تلذكثء تالجتهثعٍ وتلسلوك تلعدوتنٍ لدي  (ٕٔٔٓ) تلزعبٍ، تحهد .ٖٕ

(، ٗ(، عدد )6لد )، هجالمجلة األردنٌة فً العلوم التربوٌةتلطلبة تلعثدََى وتلهتفوقَى، 

 .ٖٔٗ-9ٔٗص ص 
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(. فثعلَة هركز رعثَة تلهوهوبَى وتلهوهوبثت ٕٔٔٓتلزعبٍ، سهَل هحهود ) .ٕٗ

المجلة العربٌة لتطوٌر تلسعودَة،  ،هى وجهة نظر تلطلبة تلهلتحقَى فٍ هنطقة نجرتى

 (. ٕ،  جثهعة نجرتى،تلعدد )التفوق

ورقة عمل ، لكترونٍتإل( هعوقثت تطبَق هنظوهة تلتعلَم 8ٕٓٓ)  سثلم، أحهد .ٕ٘

فً التعلٌم العام خالل الفترة من  اإللكترونًمقدمة إلى الملتقى األول للتعلٌم 

 هـ.65/9/5869هـ إلى  59/9/5869

فً  اإللكترونًأهمٌة واستخدام التعلٌم ( 8ٕٓٓ)عهر عثهر  تلسفَثنٍ، ههث .ٕٙ

 لتربوٌات،تدرٌس الرٌاضٌات بالمرحلة الثانوٌة من وجهة نظر المعلمات والمشرفات ا

 رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة أم تلقري، تلههلكة تلعربَة تلسعودَة.

فٍ زَثدة كفثءة  تإللكترونٍ(. دور تلتعلَم ٕٕٔٓتلسقث، زَثد وتلحهدتنٍ، خلَل، ) .6ٕ

، جثهعة تلهوصل، ٕتلعدد مجلة أداء المؤسسات الجزائرٌة،وفثعلَة تلتعلَم تلهحثسبٍ، 

 بؽدتد.

، دتر تلفكر تربٌة الموهوبٌن والمتفوقٌن(. 9ٕٓٓبرتهَم )تتلسَد تلسهثدونٍ،  .8ٕ

 للنشر وتلتوزَع، عهثى، تألردى.

ومعوقاتها  اإللكترونًمدى توافر كفاٌات التعلٌم ( 9ٕٓٓ)سلَهثى  تلسَؾ، هنثل .9ٕ

وأسالٌب تنمٌتها من وجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة التربٌة فً جامعة الملك 

 .نشورة، جثهعة تلك سعود، تلههلكة تلعربَة تلسعودَة، رسثلة هثجستَر ؼَر هسعود

تقٌٌم مدى تلبٌة الحاجات االجتماعٌة (.ٕٔٔٓتلشبلٍ، رأفت عبد تلفتثح إبرتهَم) .ٖٓ

، االنفعالٌة للطلبة الموهوبٌن من وجهة نظرهم فً مدارس الموهوبٌن فً األردن

 رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، تلجثهعة تألردنَة،عهثى، تألردى.

(. هنثهج تربَة تلهوهوبَى وتلهتفوقَى: تلهنهج ٕٓٔٓ) رهضثى هحهد شعَج، .ٖٔ

تلعددتى تلسثدس وتلعشروى  ، مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة،أنهوذجثً  تإلثرتبٍ

 وتلسثبع وتلعشروى، كلَة تِدتج، جثهعة هصرتته، تلجهثهَرَة تللَبَة.



 
 
 
 
 
 

- ٖٔٓ - 
 

للتعلٌم  أهمٌة ومعوقات استخدام المعلمٌن(. 6ٕٓٓ) هزتع تلشهرٌ، فوتز .ٕٖ

رسثلة هثجستَر ؼَر  من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن بمحافظة جدة، اإللكترونً

 هنشورة، جثهعة أم تلقري، تلههلكة تلعربَة تلسعودَة.

(. تتجثهثت تلهعلهَى ٕٓٔٓبنٍ دوهٍ، حسى علٍ أحهد ) تلشنثق، قسَم هحهد و .ٖٖ

مجلة جامعة ة تألردنَة،  فٍ تلهدترس تلثثنوَ تإللكترونٍوتلطلبة نحو تستخدتم تلتعلم 

 .6ٕٔ -ٖٕ٘(، ص ص ٕ+ٔتلعدد ) - ٕٙتلهجلد  دمشق،

( . هعوقثت برتهج رعثَة ٕٔٔٓتلشهرتنٍ، فهد بى عبدهللا بى سعد آل قثهش ) .ٖٗ

تلهوهوبَى هى وجهة نظر هعلهَهم، رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة تإلهثم هحهد 

 بى سعود تإلسالهَة، تلرَثض.

تحدٌد انشطة القراءة غٌر الصفٌة (. 6ٕٓٓثدٌ بى علٍ)تلشهرٌ، هحهد بى ه .ٖ٘

رسثلة هثجستَر ؼَر  فً المرحلة االبتدائٌة من وجهة نظر المعلمٌن وامناء المكتبات،

 هنشورة، جثهعة تلهلك سعود، تلههلكة تلعربَة تلسعودَة.

( فثعلَة برنثهج لتنهَة إثرتبٍ فٍ تالقتصثد تلهنزلٍ لتنهَة ٕٙٓٓصثلح، روعة ) .ٖٙ

المؤتمر العربً الرابع لرعاٌة الموهوبٌن تت تلتفكَر تالبتكثرٌ للهوهوبثت، ههثر

 جثله.، هإسسة تلهلك عبد تلعزَز وروالمتفوقٌن

دراسة الخصائص المعرفٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة ( 8ٕٓٓتلصلَطٍ، سثلم ) .6ٖ

ومستوى دافعٌة االنجاز لدى الطالب الموهوبٌن ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة 

، أطروحة دكتورتة ؼَر هنشورة، كلَة تلدرتسثت تلتربوَة وسطة فً دولة الكوٌتالمت

 تلعلَث، جثهعة عهثى تلعربَة، عهثى، تالردى.

استراتٌجٌات المعلمٌن فً التعامل مع  (ٕٓٔٓجهَل عبدهللا ) صوص، فثطهة .8ٖ

المتفوقٌن دراسٌاً فً المدارس الثانوٌة الحكومٌة من وجهة نظر المعلمٌن 

 ، رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة تلنجثح تلوطنَة، نثبلس، فلسطَى.والمدٌرٌن
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(. وتقع تلطلبة تلهوهوبَى ٕٕٔٓتلعثجز، فإتد علٍ، وهرتجٍ، زكٍ، رهزٌ) .9ٖ

مجلة الجامعة اإلسالمٌة للدراسات التربوٌة وتلهتفوقَى بهحثفظة ؼزة وسبل تحسَنه، 

 .6ٖٙ-ٖٖ، تلهجلد تلعشرَى، تلعدد تألول، ص والنفسٌة

ومتطلبات جودة  اإللكترونًالتعلٌم (. ٕٔٔٓعبد تلجبثر، زَثد حثزم عبد ) .ٓٗ

 تلعرتق. –، بحث هقدم فٍ جثهعة تلهوصل تطبٌقه

م(. أثر تستخدتم أنشطة إثرتبَة هقترحة فٍ تللؽة ٕٙٓٓعبد تلقثدر، عبد تلرتزق) .ٔٗ

تبٍ، تلعربَة علً تنهَة تلتحصَل وتلههثرتت تللؽوَة لدي تالهَذ تلصؾ تلرتبع تالبتد

 .ٖٖٔ-ٕٖٙ، جثهعة أسَوط، صكلٌة التربٌة بالوادي الجدٌد، ٙ/٘تلهجلد 

الفلسفة المبادئ األدوات  اإللكترونًالتعلٌم م( ٖٕٔٓعبدتلعزَز، حهدٌ ) .ٕٗ

 ، دتر تلفكرللنشر وتلتوزَع، عهثى، تألردى.التطبٌقات 

 اإللكترونًتطوٌر وتقٌٌم نظام التعلٌم ( 8ٕٓٓعبد تلهجَد، حذَفة هثزى) .ٖٗ

، رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، فاعلً للمواد الدراسٌة الهندسٌة والحاسوبٌةالت

 تألكثدَهَة تلعربَة فٍ تلدنهثرك.

فً  اإللكترونًواقع استخدام التعلٌم ( 8ٕٓٓ)عبدتلعزَز  تلعبد تلكرَم، هشثعل .ٗٗ

، رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة تلهلك مدارس المملكة األهلٌة بمدٌنة الرٌاض

 ههلكة تلعربَة تلسعودَة.سعود، تل

 والتعلٌم التربٌة وزارة فً اإللكترونً التعلٌم معوقات (ٕٙٓٓ) تلعتَبٍ، نثَؾ .٘ٗ

رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة هإتة، تلكرك،  التربوٌٌن، القادة نظر وجهة من

 تألردى.

أثر استخدام أنشطة علمٌة إثرائٌة  (ٕٔٔٓتلعقَل، هحهد عبدتلعزَز هحهد ) .ٙٗ

تنمٌة عملٌات العلم التكاملٌة والتفكٌر اإلبداعً لدى التالمٌذ الموهوبٌن  مقترحة فً

، أطروحة دكتورتة ؼَر هنشورة، جثهعة تلهلك سعود، تلههلكة فً المرحلة االبتدائٌة

 تلعربَة تلسعودَة، تلرَثض.
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ودرجة  اإللكترونًكفاٌات التعلٌم (. 9ٕٓٓتلعهرٌ، علٍ بى هردد هوسً) .6ٗ

، رسثلة هثجستَر لمرحلة الثانوٌة بمحافظة المخواة التعلٌمٌةتوافرها لدى معلمً ا

 ؼَر هنشورة، جثهعة أم تلقري، تلههلكة تلعربَة تلسعودَة.

مستوى التفكٌر الناقد والمسؤولٌة اإلجتماعٌة لدى  (ٕٙٓٓ) تلعنزٌ، ههدوح .8ٗ

الطلبة الموهوبٌن فً مدارس منطقتً الجوف والحدود الشمالٌة فً المملكة العربٌة 

رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة تلبلقثء تلتطبَقَة، كلَة تألهَرة عثلَة  سعودٌة،ال

 تلجثهعَة، عهثى، تألردى.

فً  اإللكترونًصعوبات توظٌف التعلٌم  (ٕٕٔٓ)حسَى  تلعوتودة، طثرق .9ٗ

، رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، الجامعات الفلسطٌنٌة بغزة كما ٌراها األساتذه والطلبة

 ؼزة. جثهعة تألزهر،

فاعلٌة برمجٌة الكترونٌة إثرائٌة على تحصٌل م( ٕٔٔٓ) هحهد تلؽثهدٌ ، إبرتهَم .ٓ٘

، أطروحة الطالب الموهوبٌن بالمرحلة المتوسطة و اتجاهاتهم نحو الرٌاضٌات

 دكتورتة ؼَر هنشورة، جثهعة أم تلقري، هكة تلهكرهة. 

 

وهوبٌن فً المعوقات التً تواجه الطلبة الم (ٕٙٓٓتلؽثهدٌ، حهدتى أحهد ) .ٔ٘

ورقة عهل هقدهة إلً تلهإتهر تلعلهٍ   التعلٌم األساسً بالمملكة العربٌة السعودٌة،

تإلقلَهٍ للهوهبة تحت رعثَة هإسسة تلهلك عبد  تلعزَز ورجثله لرعثَة تلهوهوبَى، 

 كلَة تلهعلهَى بثلرَثض، تلرَثض.

 لكترونًاإلأهمٌة ومعوقات اإلشراف التربوي  (ٕٓٔٓ)عبدهللا  تلؽثهدٌ، هحهد .ٕ٘

لدى المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن فً تحقٌق  اإللكترونٌةباستخدام نظم التعلٌم 

، رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة أم تلقري، تلههلكة بعض المهام اإلشرافٌة

 تلعربَة تلسعودَة.

معوقات اإلبداع لدى معلمً ومعلمات مدارس  (9ٕٓٓ)فثَز  تلؽورتنٍ، إبرتهَم .ٖ٘

رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة تلبلقثء  األردن من وجهة نظرهم،الموهوبٌن فً 

 تلتطبَقَة، تلسلط، تألردى.
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تقٌٌم وتطوٌر خدمات التوجٌة واإلرشاد  (ٕٓٔٓ)تلؽولة، سهر عبدتلعزَز  .ٗ٘

 المقدمة للطلبة الموهوبٌن فً األردن فً ضوء المعاٌٌر العالمٌة لبرامج الموهوبٌن،

 تلجثهعة تألردنَة، عهثى، تألردى. رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة،

األنشطة التعلٌمٌة ودور المشرف والمعلم فً (. ٕٕٔٓتلفرتجٍ، هثدٌ أحهد) .٘٘

 ، تللقثء تلتربوٌ تلخثهس، للهدَرَة تلعثهة للتعلَم لسلطنة عهثى.تصمٌمها وتقوٌمها

اتجاهات المعلمٌن نحو رعاٌة الطلبة (. ٕٙٓٓتلفرهود، صثلح َوسؾ فهثد ) .ٙ٘

، رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة لمرحلة االبتدائٌة بمدٌنة عرعرالموهوبٌن با

 تلبلقثء تلتطبَقَة، عهثى، تألردى.

فاعلٌة برنامج تدرٌبً مستند إلى نظرٌة (. ٕٓٔٓتلقثَدٌ، أنوتر نثصر) .6٘

جولمان فً تنمٌة الذكاء االنفعالً والتحصٌل لدى الطالبات الموهوبات فً الصف 

رسثلة  كة العربٌة السعودٌة بمنطقة المدٌنة المنورة،السادس االبتدائً بالممل

 هثجستَر ؼَر هنشورة، كلَة تألهَرة عثلَة جثهعة تلبلقثء تلتطبَقَة، تلبلقثء، تالردى.

تلذكَة علً تأللعثج بم (. فثعلُة برنثهج إثرتبٍ قثٕٕٔٓتلقبثلٍ، َحًَ تحهد ) .8٘

تلهتفوقَى فٍ تلههلكة  لتطوَر ههثرتت حل تلهشكالت وتلدتفعَة لإلنجثز لدي تلطلبة

 (.ٗ) ٖ،المجلة العربٌة لتطوٌر التفوقتلعربَة تلسعودَة، 

http://www.ust.edu/tdaj/count/2012/1/1.pdf 

نحو نموذج تطبٌقً إلنتاج المقررات  (.8ٕٓٓتلقصثص، ههدٌ هحهد ) .9٘

تلندوة تلعلهَة تلسنوَة مقرر علم االجتماع القانونً أنموذجاً،  الجامعٌة الكترونٌاً"،

تلرتبعة "علم تالجتهثع بَى هتطلبثت تلجودة وتلوتقع تالجتهثعٍ" ، كلَة تِدتج، جثهعة 

 تلزقثزَق، هصر.

فاعلٌة برنامج تدرٌبً مستند إلى بعض  (ٕٕٔٓ)هحهد  تلكفثوَى، تروي .ٓٙ

كٌر الناقد لدى عٌنة أردنٌة من الطلبة العملٌات العقلٌة فً تنمٌة مهارات التف

، رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، جثهعة تلعلوم الموهوبٌن فً المراكز الرٌادٌة

 تإلسالهَة تلعثلهَة، عهثى، تألردى.

http://www.ust.edu/tdaj/count/2012/1/1.pdf
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تربٌة الموهوبٌٌن والمتفوقٌن:استراتٌجٌات ( 6ٕٓٓتلكعبٍ، فثطهة أحهد ) .ٔٙ

 ، دتر تلفالح للنشر وتلتوزَع، تلكوَت.وتطبٌقات

تإلسكندرَة: هإسسة شبثج  سٌكولوجٌة الموهبة واإلبداع،( 6ٕٓٓ، طثرق )كهثل .ٕٙ

 تلجثهعة للنشر وتلتوزَع.

الحاسوب و برمجٌات م ( 9ٕٓٓكنسثرة ، إحسثى هحهد . عطثر ، عبدهللا إسحثق ) .ٖٙ

 .هإسسة بهثدر لإلعالم تلهتطور ، هكة تلهكرهة.ٔ، ط الوسائط

خدام أنشطة إثرائٌة بواسطة أثر استم( 8ٕٓٓتلهثلكٍ، عبد تلعزَز دروَش ) .ٗٙ

برنامج حاسوبً فً عالج صعوبات تعلم الرٌاضٌات لدى تالمٌذ الصف الثالث 

 ، رسثلة هثجستَر ؼَر هنشورة، هكة تلهكرهة، جثهعة أم تلقري، كلَة تلتربَة.االبتدائً

( بَبة تلعهل وتلتعلم فٍ تلنظم تلتعلَهَة ٕٗٓٓهصطفٍ ، ههث هحهود طلعت ) .٘ٙ

، ص ٘، عددمجلة اقتصادٌات شمال إفرٌقٌاستخدهة فٍ تلتعلَم عى بعد، تإللكترونَة تله

 .98ٕ -6ٕٔص 

 اإلدارة اإللكترونً فً التعلٌم تطبٌقات مجاالت( 8ٕٓٓتلهنَع، هحهد عبدهللا ) .ٙٙ

 ، ورقة عهل هقدهة إلً هلتقً تلتعلَم تإللكترونٍ تألول.التربوي واإلشراف

( هتطلبثت تلتعلَم تإللكترونٍ، 6ٕٓٓ، عبد هللا بى عبد تلعزَز بى هحهد)تلهوسً .6ٙ

 ، تلكوَت.بحث مقدم إلى مؤتمر التعلٌم اإللكترونً ...آفاق وتحدٌات

 التربوٌٌن المشرفٌن استخدام واقع( 6ٕٓٓ،) تلرحهى عبد خثلد ، تلنفَسة .8ٙ

ؼَر هنشورة،  هثجستَر رسثلة جدة، بمدٌنة المعلمٌن تدرٌب فً اإللكترونً للتعلٌم

 .تلهكرهة هكة تلقري، أم عةجثه ، تلتربَة كلَة

(. تلههثرتت تالجتهثعَة وفثعلَة تلذتت 9ٕٓٓتلنفَعٍ، فإتد بى هعتوق عبد هللا) .9ٙ

رسالة لدي عَنة هى تلهتفوقَى وتلعثدََى هى طالج تلهرحلة تلثثنوَة بهحثفظة جدة، 

 ، جثهعة تم تلقري، تلههلكة تلعربَة تلسعودَة.ماجستٌر غٌر منشورة، قسم علم النفس
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(. هعوقثت تستخدتم ٕٓٔٓش، عثَد وهفلح، هحهد وتلدهوى، هؤهوى،)تلهر .6ٓ

هنظوهة تلتعلم تإللكترونٍ هى وجهة نظر هعلهٍ تلهرحلة تلثثنوَة فٍ لوتء تلكورة، 

 .ٓٗ-6ٕ، صٔ، عددٙ، هجلد المجلة األردنٌة فً العلوم التربوٌة

لحصة استخدام وتوظٌف تقنٌات التعلٌم فً ا م(ٕٓٔٓهثنٍ ، ولَد عبد تلنبٍ ) .6ٔ

 ، دتر عثلم تلثقثفة للنشر و تلتوزَع، عهثى، تألردى. الصفٌة
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 (5الملحق )

 األداة فً صورتها األوٌة
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 االستبانة بالصورة النهائٌة
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 اتخطاب
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 (8الملحق )

 قائمة بأسماء لجنة المحكمٌن ألداة الدراسة

 جهة العمل االسم م

أ.د. إحسان بن محمد عثمان  5

 كنسارة

 –استاذ تكنولوجٌا التعلٌم واالتصال التربوي 

 جامعة أم القرى 

 مشرف الموهوبٌن بإدارة تعلٌم جده د.خالد محمد الرابغً 6

 علٌم جدهمشرف الموهوبٌن بإدارة ت د.مازن عطٌة السلمً 7

استاذ التربٌة الخاصة جامعة الملك عبدالعزٌز  د.شاهر خلٌل الرواجفة 8

 بجده

د. عماد جمعان عبد هللا  9

 الزهرانً

جامعة  –تكنولوجٌا التعلٌم  –استاذ مساعد 

 الباحة

موهبة و تفوق  –استاذ مشارك التربٌة الخاصة  نوره إبراهٌم محمد السلٌمان :

 دجامعة لملك سعو –عقلً 

استاذ التربٌة الخاصة جامعة الملك عبدالعزٌز  د.إسحاق صٌام 7

 بجده

 

استاذ مساعد قسم المناهج و طرق التدرٌس  د. أحمد حلمً أبو المجد 8

 جامعة أم القرى

 

 


