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 الشكر والعرفان
الحمد هلل حمدا  طيبا  مباركا  فيو، ثـ الصبلة والسبلـ عمى سيد البرية، ودرة تاج البشرية، 

 وعمى آلو وصحبو الكراـ وبعد:
ويشرفني أف أقدـ مف الشكر أجزلو، ومف الثناء أعطره، لكؿ مف شارؾ في إتماـ  فإنو يسرني

ىذا العمؿ وأظيره إلى النور، وأبدأ بالشكر الجزيؿ لوالدي العزيز ووالدتي الغالية المذاف غمراني 
الدعاء واألمؿ، ثـ أشكر أخوتي وأخواتي وأبنائيـ وبناتيـ األعزاء الذيف كانوا لي نعـ العوف 

د، كما أتقدـ بالشكر والتقدير الوافر سعادة األستاذ الدكتور/ عبد اهلل الحسيف مدير جامعة والسن
الباحة، وكذلؾ كمية التربية في الباحة م مثمة في سعادة عميد كمية التربية الدكتور/ صالح أحمد 

 الدخيخ، ورئيس قسـ التربية الخاصة سعادة الدكتور/ عادؿ مشعؿ الغامدي.             
وعرفانا  بالجميؿ أتقدـ بخالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتورة/ نجبلء محمود الحبشي       

، والتي تفضمت مشكورة باإلشراؼ عمى ىذا -جامعة الباحة  –األستاذ المشارؾ بكمية التربية 
العمؿ، والتي لـ تبخؿ بوقتيا، وجيدىا، وتوجيييا، وحرصيا الشديد عمى تنمية قدرات الباحثة 

لعممية، والفكرية، واىتماميا، وتشجيعيا الدؤوب، وكانت نعـ المشرفة، والتي ميما كتبت فمف ا
             أستطيع أف أوفييا حقيا مف الشكر والتقدير فجزاىا اهلل خير الجزاء، ووفقيا لفعؿ الخير 

 دائما  وأبدا .
عمى ما قدـ مف  والشكر موصوؿ إلى أصحاب السعادة مدير عاـ التعميـ بمنطقة الباحة

تسييبلت لتطبيؽ مقياس الدراسة في الميداف التربوي، كما أقدـ شكري وامتناني لقادة وقائدات 
المدارس، والمعمميف والمعممات وكذلؾ الطمبة الموىوبيف في المدارس الثانوية الذي قدموا العوف 

 والمساندة .
ف ذكرت بعض األسماء فإنو ال يفوتني أف أقدـ عذري  ني وا  سمفا  لمف سقط اسمو سيوا ، وا 

سائمة المولى جؿ  جبللو أف يكافئ بصنيعيـ لممعروؼ خيرا ، وأف ي نعـ عمييـ بما بذلوا األجر 
 والثواب . 

وفي الختاـ اسأؿ المولى جؿ جبللو أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا  لوجيو الكريـ، وأف ي ميمني 
 السداد في القوؿ والعمؿ.
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 مستخمص الدراسة
ت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات الطمبة الموىوبيف في المرحمة الثانوية نحو ىدف   

استخداـ اإلنترنت في التعمـ الذاتي بمحافظة الباحة، وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، 
( طالب وطالبة مف الموىوبيف والموىوبات مف مدارس محافظة 011وتكونت عينة الدراسة مف )

( إناث، ولتحقيؽ أىداؼ الدارسة قامت 01( ذكور ، و )01تيارىـ بطريقة عشوائية )الباحة تـ اخ
الباحثة بتطبيؽ مقياس اتجاىات الطمبة الموىوبيف نحو استخداـ اإلنترنت في التعمـ الذاتي مف 

( بعد تطويره مف قبؿ الباحثة بما يتناسب مع البيئة، والفئة  0101إعداد )لويزة مسعودي، 
تخدـ الدراسة، وأظيرت النتائج أف اتجاىات الطمبة الموىوبيف نحو استخداـ  العمرية التي

اإلنترنت في تنمية التعمـ الذاتي ايجابية عمى جميع األبعاد )الدافعية، الفعالية الذاتية، مستوى 
 ( 3.93 -3.46الطموح( وكذلؾ الدرجة الكمية لممقياس حيث تراوحت المتوسطات ما بيف )

(، وجميعيا تعني 3.68ى الدرجة الكمية لممقياس بمغ المتوسط الحسابي )عمى األبعاد، وعم
            الدرجة موافؽ وىي تعكس االتجاه االيجابي،كما أظيرت النتائج تفاوتا  لدى الطمبة الموىوبيف

إناث ( في األبعاد حيث بمغ أعمى اتجاه في ب عد مستوى الطموح بمتوسط حسابي قدره  -) ذكور
، وقدر ب عد الفعالية الذاتية بمتوسط 3.33ميو ب عد الدافعية بمتوسط حسابي قدره ، ثـ ي3..3

وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية وذلؾ لصالح الذكور لحصوليـ   3..3حسابي 
عمى المتوسط األعمى في كؿ بعد وفي المقياس ككؿ،كما أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ 

بيف تقديرات الطمبة الموىوبيف ت عزى لمتغير التخصص، وعدد ساعات ذات داللة إحصائية 
االستخداـ. وقد أوصت الباحثة بعدد مف التوصيات منيا: زيادة التوعية في المدارس بضرورة 
تجاوز أساليب التعمـ التقميدية لمتعمـ، والعمؿ عمى ترسيخ أساليب التعمـ الذاتي لدى الطالبات 

ات الموىوبات في المرحمة الثانوية عمى استخداـ اإلنترنت في التعمـ الموىوبات، تشجيع الطالب
تاحة الفرصة ليف  الذاتي، وتوفير فرص استخدامو في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وا 

 لتطوير أنفسيف ذاتيا .
 اتجاىات الطمبة نحو استخداـ اإلنترنت، الطمبة الموىوبيف، التعمـ الذاتي. كممات مفتاحية:
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Abstract 
   The study aimed at identifying the attitudes of gifted students in 

the secondary stage towards the use of internet in self-learning in Al-
Baha Governorate. The researcher used the descriptive approach. The 
sample consisted of (100) gifted and talented students from Al Baha 
Governorate schools randomly selected (50) male and (50) female, The 
researcher applied a measure of attitudes of gifted students towards the 
use of internet in self-learning by (Luiza Masoudi, 2010) after being 
developed by the researcher in a manner appropriate to the 
environment, the age group according the study, The results showed 
that the attitudes of gifted students towards the use of internet in the 
development of self-learning was positive for all dimensions (motivation, 
self-efficacy, level of ambition) as well as the overall score of the scale. 
The averages ranged from 3.46- 3.93 to the dimensions. (3.68), all of 
which means agree and reflect the positive attitude, The results also 
showed a difference between the gifted students (males and females) in 
the dimensions. The highest attitude was the level of ambition with an 
average of 3.93, followed by motivation with an average of 3.66 and the 
dimension self-efficacy with an average of 3.46. The results also 
showed that there were statistically significant differences in favor of 
males to obtain the highest mean in each dimension and in the scale as 
a whole. The results also indicated that there were no statistically 
significant differences between the estimates of gifted students attributed 
to specialization variable, hours of using, The researcher recommended 
a number of recommendations, including: Raising awareness in schools 
of the need to overcome traditional learning methods, and to establish 
self-learning methods for talented students. Encourage gifted students 
in the secondary stage to use the Internet in self-learning and to 
provide opportunities for use in all public and private schools, and the 
opportunity to develop themselves.  
Keywords: Students' attitudes towards internet use, gifted students, 
self-learning. 
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 المقدمة :
إف لمطاقات البشرية دورا  ىاما  في بناء حضارة األمـ، حيث تتـ تقويتيا مف خبلؿ بناء، 
وتييئة األشخاص القادريف عمى تحقيؽ النجاح، والتقدـ لمجتمعاتيـ بشكؿ عاـ، وألنفسيـ بصورة 

قديـ رعاية متكاممة في جميع الجوانب النفسية، والتربوية، والتعميمية، خاصة، األمر الذي يستمـز ت
واالجتماعية، والموىوبيف يمثموف بشكؿ خاص كنوز وطنية في غاية األىمية إذ تزدىر الدوؿ 
وتعمو بموىوبييا ومبدعييا، وتتقدـ عمى غيرىا مف األمـ بعقوؿ عممائيا ومخترعييا، و في ظؿ 

لسريعة بات الرىاف عمى الموىوبيف باعتبارىـ الصفوة مف قادة التغيير التغيرات التكنولوجية ا
والتطوير في المجتمعات، وباتت األنظمة التربوية والتعميمية تتنافس عمى ابتكار أساليب وطرؽ 
ثراء مياراتيـ، وأصبح تعزيز مواىبيـ نتيجة حتمية  عممية لمكشؼ عف الموىوبيف، ورعايتيـ، وا 

.لمرحمة التطور التي   تمر بيا المجتمعات اليـو
وفي المممكة العربية السعودية لـ تكف الفكرة حديثة إذ أف سياسة التعميـ في المممكة العربية 

ىػ أكدت عمى ضرورة .033/./03وتاريخ  .77السعودية المعتمد بقرار مجمس الوزراء رقـ 
مواىبيـ في إطار البرامج  اكتشاؼ الموىوبيف، ورعايتيـ، وتقديـ اإلمكانات والفرص المختمفة لنمو

 العامة، وبرامج خاصة تقدـ ليـ، إال أف التحرؾ الفعمي كاف قد بدأ عمى أرض الواقع بحموؿ عاـ
ىػ( عبر برنامج الكشؼ عف الموىوبيف، والذي قامت بتنفيذه في ذلؾ الحيف مدينة الممؾ 0.01) 

اسة العامة لتعميـ البنات، وبعدىا عبد العزيز لمعمـو والتقنية بالتعاوف مع وزارة المعارؼ، والرئ
جاءت العديد مف التحركات في مجاؿ الموىبة، والموىوبيف منيا مبادرة وزارة التعميـ في السنوات 
األخيرة إلى تبني وتأسيس برامج رعاية الطمبة الموىوبيف في مدارس التعميـ العاـ، وذلؾ مف أجؿ 

 (.0، ص 0103ع ) الجغيماف ومعاجيني، استثمار الموىبة في تحقيؽ التقدـ والرقي لممجتم
وفي ضوء النمو المعرفي المتسارع في مجتمع المعرفة، والتطور السريع في وسائؿ االتصاؿ      

والتكنولوجيا، حيث لـ تعد حجرة الدراسة وحدىا كافية لتمبية االحتياجات التربوية، والتعميمية 
ية مستمرة طوؿ حياة الفرد؛ ليستطيع تطوير لمطمبة، لذا تبرز الحاجة إلى أف يكوف التعمـ عمم

نفسو وشخصيتو وصقؿ مياراتو وقدراتو، حتى يواكب التطور الحادث مف حولو في كافة 
المجاالت، ومف ىنا يأتي دور التعمـ الذاتي الذي يعد إحدى الوسائؿ المؤدية إلى التعمـ المستمر، 

والقدرة عمى اتخاذ القرار وتحمؿ ومؤشرا  عمى استقبلؿ الشخصية، واالعتماد عمى الذات، 
  المسؤولية، وتنسجـ فكرة التعمـ الذاتي مع متطمبات التعميـ العصري الذي تفرضو طبيعة 
التغيرات المعرفية، ويرتبط فيو تطوير الفرد بتمكينو مف الوصوؿ إلى المعرفة بطريقة مستقمة، 

سواء الحالية، أو المستقبمية  وتمكينو مف التفاعؿ معيا، ونقدىا، وتوظيفيا في حؿ المشكبلت
 (.01، ص0100)الفميت، 
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لقد ىيأت شبكة االنترنت لمستخدمييا سبؿ االستفادة مما يتوفر بيا مف معمومات دوف قيود  
أو حدود، كما ىيأت ليـ الحصوؿ عمى المعمومات ونشرىا وتبادليا واالستفادة منيا في أي وقت 

لتعميمي بعيدا  عف ىذه الحقيقة، فقد أصبحت شبكة ومف أي مكاف، ولـ يكف المجاؿ التربوي وا
االنترنت المحرؾ األساسي لبلتجاىات الحديثة في مجاؿ التعميـ إذ وضعت الطالب في مكانة 
مرموقة بوصفو محورا  لمعممية التعميمية، وىيأت لو نقمة  نوعية  كالتفاعؿ مع معمميو وزمبلئو ، كما 

وصفو ميندسا  لمبيئة التعميمية، ومشك بل  لمواقؼ التعمـ، و وضعت المعمـ في الموقع المرتجى لو ب
وجيت إلى تفرد التعميـ، وعالجت كثيرا  مف مشكبلت المعمـ والطالب كتضخـ المعمومات 

 (.00، ص0110واختناقيا وعجز المادة المطبوعة عف استيعابيا ) العبيد، 
ونو يراعي الفروؽ الفردية، وذلؾ وتكمف أىمية التعمـ الذاتي القائـ عمى االنترنت في ك    

عف طريؽ عرض المعمومات المراد تعمميا بأكثر مف إستراتجية تعميمية حسب مستوى كؿ طالب، 
وقدرتو عمى التعمـ، كما يوفر لو كامؿ األنشطة التعميمية التي يحتاج إلييا حيث أصبح الطالب 

          ريقة التي تتبلءـ مع تعمموقادرا  عمى اتخاذ خططو التعميمية، وتصميميا، وتنفيذىا بالط
 (.001 -.00، ص0117السرطاوي،) سعادة و 

ومف ىذا المنطمؽ ارتأت الباحثة دراسة دور استخداـ االنترنت في تنمية أساليب التعمـ  
 الذاتي لدى الطمبة الموىوبيف في المرحمة الثانوية بمحافظة الباحة .

 ثانيا  مشكمة الدراسة وأسئمتيا:  
االتجاىات التربوية الحديثة إلى تحويؿ صورة الطالب مف متمؽ  سمبي إلى مشارؾ تسعى  

في العممية التعميمية، وتأىيؿ الطمبة لتحمؿ المسؤولية الذاتية في الحصوؿ عمى المعرفة باستخداـ 
االنترنت، إذ لـ يعد المعمـ ىو المصدر الرئيس لممعرفة، والسيناريو العاـ بالنسبة لمعديد مف 

مميف اليـو تتمثؿ في مواجية العديد مف التحديات المختمفة منيا في كيفية تمبية احتياجات المع
الطمبة الموىوبيف في صؼ يزدحـ بالطمبة والمياـ مع ضعؼ اإلمكانات المادية، وجيود المعمـ 

 المركزة عمى المنياج الذي يوجو إلى غالبية الطمبة.
( أف مشكبلت 3.0، ص0103لقريطي،وىو ما أشارت إليو دراسة ىولنجورث ) في ا

األطفاؿ الموىوبيف تتفاقـ كمما ارتفع مستوى ذكائيـ، حيث يفاجئوف بأنيـ ال بد وأف يتعمموا أشياء 
 يعرفونيا بالفعؿ فيضيع الكثير مف وقتيـ كما يشعروف بالممؿ واإلحباط وعدـ الوفاؽ مع معممييـ.

ة تساعدىـ لموىوبيف فرص تعميميوفي ظؿ ىذه الظروؼ بات مف الصعب أف يجد الطمبة ا
دوافعيـ نحو التعمـ، ومف ىنا يعد التعمـ الذاتي كوسيمة لتقديـ خدمات عمى استثارة تفكيرىـ و 

              أوسع لمطمبة الموىوبيف، كما يمكنو خمؽ فرص تعميمية تتناسب مع خصائص الطمبة 
 الموىوبيف واتجاىاتيـ
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( إلى أف 010، ص0100) في عبود،  kubilius & corwith, 2010ويشير كبل  مف 
الطمبة الموىوبيف لدييـ اتجاىات مميزة خصوصا  الذيف يدركوف ذواتيـ عمى أنيـ مسئوليف بشكؿ 
كبير، وممتزميف بتعميميـ، وىـ يفضموف التعمـ مف خبلؿ الحواس الحركية و الممسية لذا فيـ 

فضموف بشكؿ أقؿ الحواس أو المداخؿ يتعمموف بشكؿ ذاتي ومستقؿ وال يحتاجوف إلى توجيو، وي
 السمعية لمتعمـ فيـ يريدوف أف يشاركوا بفعالية أكثر مف االستماع .

( في دراسة أجرى فييا عدة مقاببلت مع الطمبة Thomson,2010كما بيف ثومسوف )
بيف الموىوبيف وذوييـ الستطبلع آرائيـ نحو التعمـ الذاتي وبينت نتائج المقابمة أف الطمبة الموىو 

كانوا قادريف عمى العمؿ بأماف وسرعة تناسبيـ أثناء تعمميـ ولدييـ وقت أطوؿ لمتأمؿ، ويشعروف 
 أنيـ يمتمكوف تحكما  أكبر بتعمميـ مف خبلؿ انشغاليـ بتعمـ ذاتي مستقؿ.

( إلى أف شريحة كبيرة مف 073، ص0100وقد أظيرت نتائج دراسة )حسنيف و قاسـ، 
اإلنترنت بالشكؿ الصحيح أو االتجاه اإليجابي نحوىا، وذلؾ في ظؿ الطمبة ال يحسنوف استخداـ 

غياب التوعية والتثقيؼ في مجاؿ استخداـ االنترنت، وغياب مؤسسات المجتمعية لخدمة فئة 
 الشباب والمراىقيف.

وتسعى الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى اتجاىات الطمبة الموىوبيف نحو استخداـ االنترنت 
 ذاتي في التعمـ ال

 وعمى أساس ما ذ كر يمكن طرح التساؤالت التالية : 
ما ىي اتجاىات الطمبة الموىوبيف نحو استخداـ االنترنت في تحقيؽ الدافعية، الفعالية  -0

 الذاتية، ومستوى الطموح لمتعمـ الذاتي؟
ىؿ توجد فروؽ في تقديرات الطمبة الموىوبيف لدور استخداـ االنترنت في تنمية أساليب  -0

 عاـ(؟ -أدبي -إناث(، والتخصص)عممي -ـ الذاتي  تعزي إلي متغير الجنس )ذكورالتعم
ىؿ توجد فروؽ في تقديرات الطمبة الموىوبيف لدور استخداـ االنترنت في تنمية أساليب  -3

 التعمـ الذاتي التي تعزي إلي متغير عدد ساعات استخداـ االنترنت ؟
 أىمية الدراسة:

مبة الموىوبيف بحاجة إلى اىتماـ ورعاية خاصة لمسيطرة عمى تبرز أىمية الدراسة في أف الط
التعميمية المقدمة ليـ نتيجة انخفاض مستوى التعمـ و بطء معدلو وقضاء وقت  الممؿ مف المياـ

طويؿ في تعمـ أشياء ومياـ يعرفونيا بالفعؿ، لذا فيـ بحاجة لمخروج مف رتابة التعميـ العادي إلى 
رىـ باالستقبللية والتحدي، ويمكنيـ مف العمؿ بكفاءة دوف التقيد بزماف تعميـ يثري قدراتيـ، ويشع

ومكاف محدد وتسعى الدراسة الحالية لمعرفة اتجاىات الطمبة الموىوبيف إيجابا أو سمبا ، وميوليـ، 
ومعتقداتيـ عف االنترنت باعتباره مصدر لممعمومات، وكوسيمة لمتعمـ الذاتي، كما يمكف أف تعطي 

مى تعميـ الطبلب الموىوبيف وأصحاب القرار صورة واضحة عف اتجاىات الطمبة لمقائميف ع
الموىوبيف نحو استخداـ االنترنت في تنمية أساليب التعمـ الذاتي وتوفير بيئة تعميمية مناسبة 
لمتعمـ وتؤىؿ الطمبة لتحمؿ المسؤولية الذاتية في الحصوؿ عمى المعرفة باستخداـ وسائؿ 

 ة بمرونة وحرية.التكنولوجيا الحديث



 نوال حسن أحمد الزبيديأ /   اتجاىات الطمبة الموىوبين نحو استخدام االنترنت
 نجالء محمود محمد الحبشي / د 
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ويعد التعمـ الذاتي األسموب األمثؿ لدى الطمبة الموىوبيف بما يتماشى مع  خصائصيـ 
وميميـ لبلستقبللية الذاتية حيث يتيح التعمـ الذاتي باستخداـ االنترنت لكؿ طالب التعمـ بحسب 

ائميف عمى رعاية قدراتو، وسرعتو الذاتية في التعمـ، ويمكف ليذه الدراسة الحالية أف تساعد الق
الموىوبيف والمتفوقيف عمى معرفة اتجاىات الطمبة الموىوبيف نحو استخداـ االنترنت وذلؾ استنادا  

 عمى مجموعة مف األسس النفسية، كالدافعية، والفعالية الذاتية، ومستوى الطموح.
عمى  كما يمكف ليذه الدراسة أف تفتح المجاؿ إلجراء مزيد مف الدراسات الميدانية سواء

 المستوى المحمي أـ في بيئات أو مجتمعات مشابية . 
 أىداف الدراسة:

 تيدف الدراسة الحالية إلى :
الكشؼ عف اتجاىات الطمبة الموىوبيف نحو استخداـ االنترنت في تحقيؽ الدافعية، الفعالية  -0

 الذاتية، ومستوى الطموح لمتعمـ الذاتي .
يف نحو استخداـ االنترنت في التعمـ الذاتي والتي تحديد الفروؽ بيف اتجاىات الطمبة الموىوب -0

 تعزى لمتغير الجنس، التخصص .
تحديد الفروؽ بيف اتجاىات الطمبة الموىوبيف نحو استخداـ االنترنت في التعمـ الذاتي والتي  -3

 تعزى لمتغير عدد ساعات االستخداـ .    
 خامسا : مصطمحات الدراسة 

                  كما عرفو يوسؼ فينت في التعمم الذاتي: تعريف االتجاه نحو استخدام االنتر 
         ( بأنو استعداد وجداني مكتسب ثابت نسبيا ، يظير في.3، ص0103) أبو الحمائؿ، 

استعداد الطالب لمبحث عف مصادر المعرفة المتعددة، والبحث عف دور إيجابي في عمميتي 
 التعميـ والتعمـ.

محصمة استجابات القبوؿ م االنترنت في التعمم الذاتي إجرائيا : تعريف االتجاه نحو استخدا
أو الرفض لمعبارات التي تعكس الدرجة التي سوؼ يحصؿ عمييا الطالب نتيجة إجابتو عمى 
فقرات مقياس االتجاه نحو استخداـ االنترنت في التعمـ الذاتي، والذي تتمثؿ أبعاده في الدافعية، 

 الطموح.والفعالية الذاتية، ومستوى 
شبكة تكنولوجية ضخمة جدا  تربط عشرات المبلييف مف أجيزة الحاسوب تعريف االنترنت: 

المنتشرة حوؿ العالـ عف طريؽ البرتوكوالت المتعددة، وتعمؿ بواسطتيا عمى تبادؿ المعمومات 
اليائمة والمعارؼ المتنوعة في مختمؼ مناحي الحياة البشرية والطبيعية والكونية بكؿ سيولة 
ويسر،ويستخدميا مئات المبلييف مف األشخاص مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ شتى مف تثقيفية 
        واقتصادية واجتماعية وترفييية وعممية وشخصية وعسكرية وسياسية ودينية وتخطيطية

 .(.3، ص0117)سعادة والسرطاوي، 
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بأنظمة الحاسب بأنيا شبكة مف االتصاالت االلكترونية المرتبطة  ي عرف االنترنت إجرائيا :
وتطبيقاتو والتي تقدـ لمطبلب والطالبات الخبرات التعميمية عمى اختبلؼ أنواعيا وتدرج مستوياتيا 
وتنمي معموماتيـ وتحسف مياراتيـ وأساليب زيادة معارفيـ وخاصة األساليب التي تتعمؽ بإثراء 

 المحتوى الدراسي.  
ف الشروط والتعريفات لمطفؿ الموىوب، : بعد االطبلع عمى العديد متعريف الطالب الموىوب

( الطفؿ الموىوب والمتفوؽ ىـ 70، ص0100نقدـ ىنا تعريؼ جمجار كما ورد في) جرواف، 
أولئؾ الذيف يتـ التعرؼ عمييـ مف قبؿ أشخاص مؤىميف، ولدييـ قدرة عمى األداء الرفيع، 

رنامج المدرسي العادي ويحتاجوف إلى برامج تربوية متميزة وخدمات إضافية فوؽ ما يقدمو الب
 بيدؼ تمكينيـ مف تحقيؽ فائدة ليـ ولممجتمع معا .

ىـ الطمبة الذيف اجتازوا اختبار قياس لمموىبة الذي التعريف اإلجرائي لمطالب الموىوب: 
أو أكثر، وتـ تصنيفيـ  330تجريو وزارة التعميـ، وىو حصوؿ الطالب عمي درجة تبدأ مف 

 كموىوبيف.
يعرؼ التحصيؿ الدراسي بأنو منظومة المعارؼ والميارات  راسي:تعريف التحصيل الد

واالتجاىات التي يكتسبيا الطالب مف خبلؿ تعممو لممواد الدراسية المختمفة عمى مدار الفصؿ 
الدراسي، ويعبر عنو بالمعدؿ النيائي لجميع المواد الدراسية التي يحصؿ عمييا الطالب في نياية 

 (..00، ص0117الفصؿ الدراسي)الحيمة،
باستجابات الطمبة الموىوبيف نحو االستفادة مف االنترنت  ويعرف التحصيل الدراسي إجرائيا  :

في التحصيؿ الدراسي لدييـ، وكذلؾ استجابتيـ تجاه السبؿ التي تمكنيـ مف االستفادة مف 
 االنترنت في التحصيؿ الدراسي.

 ثانيا : حدود الدراسة 
 ىػ(..0.3-0.33راسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ )تـ تطبيؽ الدالحدود الزمانية:  -0
 .لموىوبات التابعة لمحافظة الباحةمدارس الطبلب الموىوبيف، والطالبات االحدود المكانية:  -0
تقتصر ىذه الدراسة عمى الطمبة الموىوبيف في المدارس الثانوية التابعة  الحدود البشرية:  -3

 لمحافظة الباحة.
قتصر الدراسة عمى اتجاىات الطمبة الموىوبيف نحو استخداـ تالحدود الموضوعية:  -.

                                 االنترنت في التعمـ الذاتي بمحافظة الباحة.                                                                                    
 اإلطار النظري والدراسات السابقة :

مبة الموىوبيف الثمار الم نتجة ألوطانيـ وعميو اتجيت كثير مف الدوؿ لبلىتماـ يمثؿ الط  
بما يتوافؽ مع خصائص ييئة البيئة المحفزة لمواىبيـ، و بيذه الكنوز الثمينة، ورعايتيا ،وت

الموىوبيف وسماتيـ الشخصية لتحقيؽ التوافؽ الذي يدفعيـ إلى تحقيؽ ذواتيـ وطموحاتيـ مف 
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يشكموف قاطرة ( أىمية رعاية الموىييف إذ 01،ص0113رضية،  ويرى )الثبيتي،خبلؿ إنجازات م  
ألنيـ قوة محفزة لبلنطبلؽ، كما يمثموف قدوة لآلخريف في االجتياد، والمثابرة، التقدـ ألوطانيـ، و 

وذلؾ في إطار التنافس العالمي المطرد الذي يسير جنبا  إلى جنب مع أمواج العولمة لذا تصبح 
 مو نادرة وميزة تنافسية تتسابؽ الدوؿ إلى رعايتيا وتنميتيا.الموىبة عم

ال يمكف الجـز بأف مصطمحات مثؿ موىوب ومتفوؽ ومبدع ومتميز وذكي بمعنى واحد، 
يعد استعدادا   Talentفمف الناحية المغوية تكاد تتفؽ المعاجـ العربية واإلنجميزية عمى أف التفوؽ 

إما كمرادؼ في المعنى  Giftednessيرد مصطمح الموىبة فطريا  غير عادي لدى الفرد بينما 
ما بمعنى قدرة موروثة أو مكتسبة سواء أكانت قدرة عقمية أـ قدرة بدنية. أما  لمصطمح التفوؽ، وا 
مف الناحية التربوية فإف األمر يبدو أكثر اتساعا  وتعقيدا . إال أف مراجعة شاممة لما كتب حوؿ 

دـ وجود تعريؼ عاـ متفؽ عميو بيف الباحثيف، و الميتميف ىذا الموضوع تكشؼ بوضوح عف ع
( إ أف 03،ص0113(، ويرى )الزغبي،00: 0100بعمـ نفس الموىبة والتفوؽ )القمش، 

التعريفات الحديثة لمموىبة اعتمدت عمى نظرة المجتمع ألداء الموىوب، إذ لـ يعد النظر إلى 
لموىبة، بؿ أصبح ينظر إلييا مف مجاالت أخرى القدرة العقمية المرتفعة المعيار الوحيد لقياس ا

( الموىبة بأنيا مستوى مف .3،ص.011يتفرد بيا الموىوب. بينما يعرؼ )المعايطو والبواليز،
االستعدادات الخاصة في مجاؿ معيف سواء أكاف عمميا ، أو أدبيا ، فنيا  أـ غيره مف المجاالت، 

 القدرة في األداء والتفكير.والموىبة لفظ يستخدـ ليدؿ عمى مستوى عالي مف 
 خصائص الموىوبين:

منذ بداية العقد الثالث مف القرف العشريف وموضوع الخصائص السموكية لؤلطفاؿ الموىوبيف 
والمتفوقيف عقميا  كاف وال يزاؿ عمى رأس قائمة الموضوعات التي تحظى باىتماـ كبير في مراجع 

تاباتيـ في مجاؿ الكشؼ عف ىؤالء األطفاؿ عمى نفس الموىبة. وقد تركزت دراسات الرواد وك
ورعايتيـ عمى تجميع الخصائص السموكية والحاجات المرتبطة بيا لدراستيا وفيميا.ومف أىـ 
ىذه الخصائص ماجاء في قوائـ الخصائص السموكية الكبلسكية ما أورده الباحثاف تتؿ 

 ( 007-000،ص:0103)جرواف،فتحي. Tuttel,Becker)وبيكر)
 طبلع.محب لبلست -0
 مثابر في متابعة اىتماماتو وتساؤالتو. -0
 مدرؾ لمحيطو،وواع لما يدور حولو. -3
 ناقد لذاتو ولآلخريف.  -.
 يتمتع بمستوى رفيع مف حس الدعابة، والسيما المفظية منيا.  -0
 حساس شديد التأثر لمظمـ عمى جميع المستويات. -3
 قيادي في مجاالت متنوعة.  -7
 أو التعبيرات السطحية. مياؿ لعدـ قبوؿ اإلجابات أو األحكاـ  -3
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 يفيـ المبادئ أو القوانيف العامة بسيولة.  -.
 غالبا  ما يستجيب لمحيطو بوسائؿ وطرؽ غير تقميدية .  -01
 يرى العبلقات مف أفكار تبدو متباعدة .  -00
 يولد أفكارا  عديدة لمثير معيف   -00
 مبررات رعاية الموىوبين : 

عمى عدد مف المبررات مف أىميا كما جاءت تستند البرامج الخاصة لتربية وتعميـ المتفوقيف 
 (:003-003.ص:0100في)جرواف،

:رفاه المجتمع وتنمييتو : إذ أف وقوؼ المجتمع في وجو التحديات التي تفرضيا طبيعة أوال  
العصر في كافة المجاالت العممية واالقتصادية والتقنية والعسكرية تتطمب توفير الرعاية 

 ـ إلى أقصى طاقاتو وتوفير الفرص التربوية والتعميمية لو.لمموىوبيف  وصوؿ كؿ طفؿ مني
:تكافؤ الفرص: إف تطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص في المدرسة بحيث تييأ الظروؼ المبلئمة لكؿ ثانيا  

متعمـ كي يتقدـ بأقصى طاقاتو، وأف يحقؽ ذاتو، وىذا ما يطمح إليو المدافعوف عف حؽ 
 تتحدى قدراتيـ وتمبي احتياجاتيـ . الموىوبيف في الحصوؿ عمى برامج تربوية

: قصور مناىج التعميـ العاـ: أثبتت الدراسات أف الطمبة الموىوبيف بحاجة إلى رعاية تربوية ثالثا  
متمايزة إضافة إلى ما يقدـ إلييـ في برامج الدراسة العادية، وأف ىؤالء الطمبة يعيشوف حالة مف 

تحدي قدراتيـ لذا يرى المربيف والباحثيف  الضجر والسأـ مع المنياج العادي لقصوره في
 ضرورة وجود برامج خاصة بالموىوبيف تبلئـ احتياجاتيـ .

: النمو المتوازف لمطفؿ الموىوب:نتيجة لخصائص السموكية التي يتمتع بيا الطالب رابعا  
الموىوبيف وما يمكف أف يترتب عمييا مف مشكبلت في التكيؼ سواء في الجانب االنفعالي أو 

لمعرفي فيذا يتطمب التدخؿ المبرمج مف قبؿ المرشديف والمعمميف لوقاية الطمبة الموىوبيف مف ا
نقاذىـ مف المضاعفات التي قد تترتب مف استمرارىا .  الوقوع في ىذه المشكبلت وا 

التربية الخاصة حؽ لمطفؿ الموىوب : ينتمي الوىوبيف إلى مجتمع ذوي الحاجات  خامسا :
بحاجة إلى أف يحصموا عمى فرص متكافئة كغيرىـ مف ذوي الحاجات  الخاصة و لذلؾ فيـ

 الخاصة في المؤسسات التربوية المختمفة.
 برامج رعاية الموىوبين:

( إلى التنوع في الخبرات التربوية التي تقدميا برامج رعاية ..0، ص0100يشير جرواف) 
، وطبيعة المجتمع المستيدؼ الموىوبيف يحدث ذلؾ تبعا  لتنوع إمكاناتيا المادية والبشرية

بخدماتيا، ومف منطمؽ اتفاؽ الجميع أف الطالب الموىوب يختمؼ عف الطالب العادي مف سرعة 
الفيـ، والقدرة عمى التعمـ، وتبعا  لمخصائص السابؽ ذكرىا، فإف مف األىمية أف ي قدـ ليؤالء الطمبة 

تشجعيـ عمى النبوغ، ويمكف الموىوبيف رعاية خاصة تتناسب مع قدراتيـ، تنمي موىبتيـ و 
تصنيؼ نوع الخبرات التعميمية المقدمة لمطبلب الموىوبيف بناء لما كتب في ىذا الموضوع في 

 مراجع عمـ نفس الموىبة والتفوؽ عمى النحو التالي:
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  التجميع أو العزل :Grouping 
 -0.0ص ،0100) ومف أشكاؿ تجميع الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف كما أوردىا جرواف

 (:010-010، ص0100القمش )( والخوالده و 001
ويقصد بيا مدارس حكومية أو أىمية و التي تقبؿ الطمبة الموىوبيف المدارس الخاصة:  -0

وتعتبر ىذه الطريقة مف أكثر الممارسات انتشارا   الصفوف الخاصة:والمتفوقيف دوف غيرىـ. 
 .ي صفوؼ خاصة ضمف المدرسةالطمبة ففي مجاؿ تعميـ ىذه الفئة مف الطمبة ويتـ تجميع 

يتـ تشكيميا عف طريؽ سحب الطمبة الموىوبيف مف صفوفيـ العادية في الصفوف المرحمة:  -0
أوقات معينة خبلؿ اليـو الدراسي لممارسة نشاط معيف ودراسة مقرر ما ثـ يعودوف إلى 

 صفوفيـ األصمية.
 برامج اإلثراء: 
 وىما: ( نوعين من اإلثراء256، ص0212أورد القريطي)  
ويتـ تزويد الموىوبيف بالخبرات الغنية في موضوع واحد  :verticalإثراء عمودي أو الرأسي -1

فقط مف الموضوعات، ويعني تعميؽ محتوى مجاؿ ما مف مجاالت المنيج أو وحدات 
دراسية موجودة في المنيج األصمي وذلؾ بإعطاء الطمبة بعض التطبيقات أو المشكبلت 

 مزيد مف التفكير التأممي، وتنمية قدراتيـ عمى حؿ المشكبلت.التي تسمح لمطمبة ب
.بمعنى إضافة موضوعات مناسبة جديدة :Horizntalإثراء أفقي أو المستعرض  -0

لموضوعات المنيج األصمي حيث يتـ تزويد الطمبة الموىوبيف بالخبرات التعميمية الغنية في 
شباع احت  ياجاتيـ المعرفية وميوليـ.موضوعات متنوعة؛ وذلؾ إلغناء خبراتيـ وا 

  التسريعAcademic Acceleration: 
أف أسموب التسريع يتطمب تييئة اإلمكانات والبرامج  (030-.07، ص0100وذكر جرواف)    

مع وجود جو مف المرونة والحرية تسمح بانتقاؿ ىؤالء الموىوبيف مف ميارات  لمطمبة الموىوبيف،
 أشكاؿ عدة منيا:  لمتسريع كما أشاروا إلى أفىداؼ تمؾ المرحمة،كمما اجتازوا وأنيوا أ وبرامج أعمى

وتعني نقؿ الطالب مف صفو الذي يتناسب مع عمره الزمني  النقل أو الترفيع االستثنائي: -1
 إلى صؼ أعمى.

وذلؾ بالسماح لمطفؿ بدخوؿ الصؼ القبول المبكر في الصف األول االبتدائي/األساسي:  -0
 العمر القانوني الذي تحدده النظـ التربوية المعموؿ بيا.األوؿ االبتدائي قبؿ إكماؿ 

السف الطبيعي لمقبوؿ في الجامعة ىي الثامنة عشرة، فإف الطمبة  القبول المبكر في الجامعة: -2
(سنة وىناؾ العديد مف 07-00الموىوبيف يقبموف في ىذه الجامعات دوف ىذا السف مف )

 عشرة مف العمر . المشاىير الذيف دخموا الجامعات دوف الثامنة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                - زء  اني -ال اني عشز   العد    -       لدا 003
 

 

ويطبؽ ىذا النوع مف التسريع بشكؿ واسع في  القبول المزدوج بين المدرسة والجامعة: -4
الواليات المتحدة، وتعني قبوؿ الطالب جزئيا  في الجامعة أثناء التحاقو بالمدرسة الثانوية 

 لدراسة مقررات جامعية تحسب لو عند دخوؿ الجامعة بصورة نظامية.
العادي بنسبة ال  الصؼتعني اختصار المدة المقررة لتغطية المنياج في  تكثيف البرنامج: -5

الرياضيات في الست سنوات األولى في المرحمة االبتدائية في  كأف ي عطى مقرر%00 تقؿ عف
الواحدة أو المدارس  عدد معبف مف الطمبة الموىوبيف في المدرسة إذا توافر أربع سنوات

 المتقاربة.
وبيف سواء في المجتمع العربي عامة والمجتمع السعودي خاصة ومف سبؿ رعاية الموى

العناية بالتقنيات واالنتفاع منيا في مختمؼ األنشطة والمجاالت التعميمية سواء في الجانب 
األكاديمي المرتبط بالتحصيؿ الدراسي أو في الجانب التطبيقي لمعممية التعميمية، إذ يعد االنترنت 

 الطالب، ومنيجا  مقررا  في بعض مراحؿ التعميـ العاـ.جزءا  ال يتجزأ مف أعماؿ 
 :االنترنت كوسيمة تعميمية داخل الصف الدراسي 

( إلى أف صور استخداـ االنترنت داخؿ الصؼ الدراسي 030، ص0113ويشير زيتوف ) 
 كثيرة منيا:

 يعد االنترنت وسيمة فعالة في نقؿ التجارب العممية التي يصعب إجرائيا داخؿ الصؼ . -0
 يساىـ في تنفيذ مشاريع الطمبة ومساعدتيـ عمى التعميـ الفع اؿ، واالبتكار. -0
 عمؿ عمى تعزيز أساليب التدريس، وتفريد التعميـ، والتعميـ التعاوني،والنقاش، والحوار. -3
 سيولة تنظير البرامج التعميمية ومقارنة باألقراص المدمجة، وبأنظمة الفيديو. -.
 لموجود عبر االنترنت.يعمؿ عمى تطوير محتوى المنياج ا -0

وترى الباحثة أف أىمية االنترنت تبرز كوسيمة جاذبة داخؿ الحجرة الدراسية نظرا  إلمكانياتيا 
 الواسعة، وقدرتيا عمى حؿ المشكبلت التي تواجو العممية التعميمية .

 :بالنسبة لممعمم 
تعميمية ( أف مع وجود االنترنت في العممية ال0.1، ص0117يرى سعادة والسرطاوي ) 

يأخذ المعمـ أدوار جديدة بدال  مف الدور التقميدي حتى يتماشى مع التقدـ العممي والتكنولوجي ومف 
 أبرز ىذه األدوار كالتالي:

كسر حاجز العزلة المينية والفنية والتربوية مف خبلؿ لتواصؿ الفع اؿ مع زمبلئو محميا   -0
 وعالميا .

 و مف زمبلء مينتو في أي مكاف مف العالـ.تبادؿ المعمومات مع ذوي االختصاص المشاب -0
تسييؿ حصوؿ المعمـ عمى الميارات والمعمومات والمعارؼ وذلؾ مف خبلؿ إكسابو ميارات  -3

 معرفية وتقنية حاسوبية واتصالية.
تفعيؿ الحوار مع الطمبة والرد عمى استفساراتيـ، والتعرؼ عف قرب عمى مستوياتيـ، وتشجيع  -.

 عثريف منيـ، والتواصؿ الفع اؿ مع أولياء األمور.المتميزيف،  ومساعدة المت
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 نجالء محمود محمد الحبشي / د 
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تسييؿ الحصوؿ عمى الشيادات والتقارير والمعامبلت اإلدارية، والتعرؼ عمى الموائح  -0
 والنشرات.

تطوير استراتجيات التدريس، وتبني أساليب حديثة تسيؿ التعاوف بيف المعمميف وتشجيعيـ   -3
 عمى المشاركة

المعمـ ضمف فريؽ واحد يسعى لمتخطيط بطريقة تعاونية  المعمـ باحث إذ ال بد أف يعمؿ -7
لمناقشة المناىج الدراسية، وطرؽ التدريس الحديثة، ومشاركة الخبرات التعميمية، واقتراح 

 الحموؿ لممشكبلت التربوية.
مف االستراتجيات الشائعة في االنترنت التقويـ إذ يعد المعمـ االختبار عمى صفحة الويب  -3

ـو الطمبة باإلجابة مف خبلؿ البريد االلكتروني، والتفاعؿ في إستراتجية عمى الشبكة، ويق
 التقويـ، والذي يمكف ربطو بنظاـ التصحيح اآللي.

 :بالنسبة لمطمبة 
إلى أف لمطمبة أيضا  أدوارا  جديدة باعتبار أف الطالب ىو  (.03، ص0113أشار زيتوف ) 

ف خبلؿ توسيع دائرة التعمـ لخمؽ زوايا متعددة، محور العممية التعميمية: استثمار أوقات الطمبة م
 واتجاىات مختمفة لموضوعاتيـ الدراسية.

ساىـ االنترنت عمى جعؿ الطالب يتجاوز العزلة الجغرافية مف خبلؿ خدمات االنترنت  -0
المتاحة كتبادؿ التماريف، واألنشطة، والدروس، والتجارب العممية والمعرفية بما يعزز 

 وني.أسموب التعمـ التعا
 تكويف جماعات ذات اىتماـ مشترؾ يتـ بينيـ تبادؿ المعمومات، و الرسائؿ. -0
 توفير مساحة لمترفيو االلكتروني كاأللعاب التعميمية اليادفة. -3
تمكف الطالب مف التعرؼ عمى الموائح الخاصة بالتسجيؿ وااللتحاؽ، والغياب   -.

 واالمتحانات، وشؤوف الطبلب المختمفة.
دارة المدرسة بما يسيـ في حؿ  تسييؿ عممية الحوار -0 والتواصؿ مع المعمميف، والخبراء، وا 

يعتبر   -المشكبلت الشخصية أو االجتماعية أو البحثية أو العممية التي قد تعترضيـ
االنترنت محفز لتحقيؽ الذات لدى الطالب، ويقمؿ مف الفروؽ الفردية بيف الطمبة، مف 

 طريقة التوجيو الذاتي.  خبلؿ انتقاؿ مف طريقة التمقي السمبي إلى
 اإليجابيات والسمبيات المترتبة عمى استخدام االنترنت في التعميم:

 أوال : إيجابيات استخدام االنترنت في التعميم
( أف شبكة االنترنت مف أبرز 337، 0117( و الحيمة )30، ص.010يرى كاشماف )

الماضية حيث أصبحت أسموبا   التقنيات التي فرضت نفسيا عمى المستوى العممي خبلؿ السنوات
لمتعامؿ اليومي، ونمطا  مف أنماط تبادؿ المعارؼ، وقد كثر النقاش حوؿ تأثيرىا، وكذلؾ 
انعكاساتيا وتداعياتيا المختمفة سواء كاف باإليجاب أو بالسمب، و مما ال شؾ أف شبكة االنترنت 

ميمية لكؿ مف المعمـ والطالب، ومف أصبحت جزء ال يتجزأ مف العممية التعميمية نظرا  لفوائدىا التع
 أىـ إيجابيات استخداـ االنترنت في التعميـ :



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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إعطاء دور جديد لممعمـ إذ ال تعني تكنولوجيا المعمومات االستغناء عف المعمـ بؿ تعطيو  -0
دورا  مختمفا  مف الناقؿ لممعرفة إلى الموجو والمشارؾ، ويختمؼ ىذا الدور باختبلؼ ميمة 

كساب الطالب القدرة عمى التربية مف تحصي ؿ المعرفة إلى تنمية الميارات األساسية، وا 
 التعمـ ذاتيا ، فميمة المعمـ كمياـ القائد، والمستشار لمعممية التعميمية.

يساىـ االنترنت في إعطاء مزيد مف الحرية واإلبداع لمطمبة إذ يعتبر وسيمة لتنمية عادات  -0
عطاء الحموؿ المبتكرة لممشاك تباع طرؽ التفكير، وا  ؿ، والتحاور مع الموارد المحدودة، وا 

 غير تقميدية إلى حؿ المشكبلت بأقصر الطرؽ.
يتيح االنترنت لمطالب أساليب عديدة لمتعمـ الذاتي خاصة في مجاؿ الميارات المينية كتعمـ  -3

تنسيؽ الكممات، وتجييز الوثائؽ، وتوليد األشكاؿ الخبلقة، وتنمية القراءة السريعة، وتعمـ 
 مغات المختمفة، كما تمعب شبكة االنترنت دورا  كبيرا  في مجاؿ التدريب والتعميـ.ال

يميؿ التعميـ في عصر المعمومات إلى إثراء النواحي الثقافية واالجتماعية والثقافية،   -.
والمعرفية، والوجدانية حيث انتقمت عممية التعمـ مف التخصص الضيؽ إلى تنوع الميارات 

 والمعارؼ.
كة االنترنت بالمرونة في المكاف، والوقت،وعدـ التقيد بالساعات الدراسية حيث تتميز شب -0

يمكف وضع المادة العممية عمى االنترنت ويستطيع الطالب الوصوؿ إلييا في أي مكاف 
 وأي وقت.

تسمح شبكة االنترنت بأف تتـ المشاركة في أعماؿ الطمبة والمعمميف مف جميع أنحاء  -3
 العالـ.

نترنت عمى بث روح الحماسة والدافعية والحيوية لدى الطالب إلى جانب تساىـ شبكة اال -7
التفاعمية بيف المستخدـ والشبكة عبر النص والحركة والصوت، وعرض المعارؼ 

 والمعمومات بطريقة شيقة.
توفر شبكة االنترنت عممية نقؿ وتبادؿ الممفات المتنوعة، والتراسؿ السريع باستخداـ البريد  -3

 ف الطمبة، وحتى بيف العامميف في مجاالت التعميـ بسرعة وبتكمفة زىيدةااللكتروني بي
 ثانيا : سمبيات استخدام االنترنت في التعميم

( أف مما شؾ فيو إف 0.3، ص0117( وسعادة والسرطاوي،73، ص0113ويشير زىراف )     
تي تحد مف أي فكرة أو مشروع ال بد وأف تواجو بعض التحديات والمعوقات التي تعترضو، وال

فعاليتو وأىميتو السيما إذا كاف ىذا المشروع يتعارض مع قيـ وعادات المجتمعات خاصة مع 
االنفتاح، والييمنة الغربية عمى ثقافات شعوب العالـ ومف ىذه السمبيات التي تواجو استخداـ 

 االنترنت في التعميـ خاصة منيا: 
اء الطويؿ أماـ االنترنت مف العزلة عف مف أىـ المبلحظات الممموسة ىو ما يتسبب فيو البق -0

اآلخريف، واليروب مف الواقع إلى مناخ افتراضي حيث يتسبب ىذا الجموس الطويؿ إلى ما 
 يسمى بالعزلة االجتماعية مما قد تؤثر عمى صحة الفرد.
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 نجالء محمود محمد الحبشي / د 
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قد يؤدي الجموس الطويؿ أماـ االنترنت إلى اإلدماف، ويشعر المدمف بالقمؽ والتوتر، وبعض  -0
رىاؽ بالعينيف، ونقصاف الوزف وفقداف األضرا ر الصحية األخرى كاآلالـ في العمود الفقري، وا 
 الشيية.

المشاكؿ الفنية الناجمة عف االنقطاع عف التصفح والبحث، أو تعذر إرساؿ الرسائؿ لسبب  -3
 فني أو غيره.

ت إذ حاجز المغة قد يعيؽ الوصوؿ إلى معظـ البحوث المكتبية المنشورة عمى شبكة االنترن -.
وحينيا تكوف االستفادة فقط مف جانب الذيف يتقنوف ىذه  البا  ما تكوف بالمغات األجنبية،غ

 المغة.
قد تكوف ىناؾ مشكمة دينية ـ استخداـ االنترنت كتشكيؾ النشء في عقيدتيـ، والتيجـ عمى   -0

 الديف، وبث الشبيات واالفتراءات حوؿ اإلسبلـ.
ؽ بالمشكبلت األخبلقية حيث يوجد عمى االنترنت مف أكبر سمبيات االنترنت فيما يتعم  -3

الكثير مف المواقع، والمواد إباحية والتي تشكؿ خطرا  عمى الشباب نتيجة تأثيراتيا المؤذية، 
 وغير المرغوبة.

ضياع الوقت فقضاء معظـ الوقت عمى االنترنت سواء في المنزؿ أو في المدرسة وخاصة  -7
 ار فقد يمضي الوقت بدوف فائدة عممية.عند استخداـ برامج المحادثة أو الحو 

إىماؿ النشاطات اليومية، وقمة إنجاز الواجبات التعميمية لذا يتطمب األمر المتابعة مف  -3
 المعمـ، واألسرة.

ضعؼ مصداقية المعمومات عمى الشبكة فيي ال تخموا مف المواقع المشبوىة، لذا عمى   -.
 اعتمادىا.  الباحث أف يتحرى الدقة في اختيار المعمومات قبؿ

  لقد تنوعت الدراسات التي تناولت االتجاه نحو استخدام االنترنت في التعمم  ومنو    
 ىذه الدراسات:

( لمتعرؼ عمى اتجاىات طمبة العمـو االجتماعية 0107ىدفت دراسة )أخذاري وعزيزي، 
باحثتاف نحو استخداـ االنترنت في التعمـ الذاتي جامعة زياف عاشور بالجمفة، وقد طبقت ال
( 0101مقياس اتجاىات الطمبة نحو استخداـ االنترنت في التعمـ الذاتي لمباحثة) المسعودي،

ناث ( ( فقرة، وذلؾ مف أجؿ معرفة الفروؽ وفقا  لمتغيرات الجنس0.المكوف مف )  ) ذكور وا 
 التربوي، عمـ االجتماع التربوي، الفمسفة( والمستوى الدراسي عمـ النفس) والتخصص الجامعي

 المنيج الوصفي، ب وطالبة،بتطبيؽ( طال001)وقد تكونت عينة الدراسة مف ستير(وماج )ليسانس،
وباستعماؿ الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية، وقد تـ التأكد مف صدؽ وثبات أداة الدراسة، 

ة، وخمصت النتائج إلى أف اتجاىات طمبة العمـو االجتماعية نحو استخداـ االنترنت كانت إيجابي
كما أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات طمبة العمـو االجتماعية نحو 

 التخصص االجتماعي.ـ االنترنت تعزى لمتغير الجنس،والمستوى الدراسي، و استخدا
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( فقد اتجيت لمكشؼ عف فعالية إستراتجية التعميـ المعكوس 0103دراسة )زاىد، أما 
ورد وتطبيؽ الواتس آب عمى التحصيؿ األكاديمي واالتجاه نحو استخداـ باستخداـ نظاـ الببلؾ ب

االنترنت في التعميـ لدى طالبات قسـ االقتصاد المنزلي بكمية التربية بجامعة األمير سطاـ بف 
( منيـ بطريقة عشوائية ليمثموا ..(طالبة تـ اختيار ).3عيد العزيز، وقد بمغت عينة الدراسة )

( طالبة المجموعة التجريبية والتي درست بالطريقة التقميدية 0.و) المجموعة الضابطة،
)المحاضرة التفاعمية( ، وقد طبقت الباحثة أدوات الدراسة المتمثمة في اختبار تحصيمي لممقرر، 
ومقياس االتجاه نحو التعمـ القائـ عمى االنترنت، وقد جاءت نتائج االختبار لصالح المجموعة 

تدريس التقميدي وأسموب المحاضرة التفاعمية لممجموعة الضابطة، كما أشارت التجريبية مقارنة بال
إلى وجود اتجاىات ايجابية مرتفعة لصالح المجموعة التجريبية، وأوصت الباحثة بأىمية تطبيؽ 

 استراتجيات التدريس التي تعتمد عمى االنترنت، وتطبيقات التواصؿ االلكتروني. 
( دراسة لمتعرؼ عمى اتجاىات طمبة كمية .010ومنتوب )كبل  مف الشافعي وشاكر  وأجرى

التربية لمعمـو اإلنسانية في جامعة كرببلء نحو استخداـ االنترنت في التعميـ ومعرفة ما إذا كانت 
( طالبا  .37ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس، تألفت عينة الدراسة مف )

( فقرة، وأىـ ما توصؿ إليو البحث بعد التحقؽ 00مف )وطالبة، وقد طبؽ عمييـ مقياس مكوف 
مف صدؽ وثبات المقياس وجود اتجاىات إيجابية نحو استخداـ االنترنت في التعميـ، كما أشارت 
النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس، وأوصت الدراسة بضرورة 

لبحث العممي مف خبلؿ الدورات، والندوات التدريبية تدريب الطمبة عمى استخداـ االنترنت في ا
 وتطوير أنفسيـ ذاتيا ، وحثيـ عمى المشاركة في المؤتمرات ذات العبلقة.

( إلى التعرؼ عمى واقع استخداـ معممي المرحمة الثانوية .010كما ىدفت دراسة )الجرايدة،
( 001عينة الدراسة مف ) في محافظة جرش لتقنية اإلنترنت، واتجاىات الطمبة نحوىا. تكونت

( طالب وطالبة يدرسوف 311معمما  ومعممة يدرسوف في المرحمة الثانوية في محافظة جرش، و )
في المرحمة الثانوية في محافظة جرش، تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية، ولتحقيؽ أىداؼ 

ة، والتي تـ التحقؽ مف المعتمد عمى اإلستبان الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي المسحي 
صدقيا وثباتيا، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف واقع استخداـ معممي المدارس الحكومية لتقنية 
اإلنترنت في العممية التعميمية كاف متوسطا ، كما أظيرت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة 

نت تعزى لمتغيري الجنس إحصائية في واقع استخداـ معممي المدارس الحكومية لتقنية اإلنتر 
            والتخصص ولصالح اإلناث ولصالح معممي المغة اإلنجميزية عمى التوالي، وأف اتجاىات
الطمبة نحو االنترنت كانت متوسطة، كما وأشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 

         فرع الدراسة اتجاىات الطمبة نحو واقع استخداـ معممييـ لتقنية اإلنترنت تعزى لمتغير
ولصالح طمبة العممي، وخرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أبرزىا ضرورة دمج اإلنترنت في 

 العممية التعميمية.



 نوال حسن أحمد الزبيديأ /   اتجاىات الطمبة الموىوبين نحو استخدام االنترنت
 نجالء محمود محمد الحبشي / د 
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( بدراسة استيدفت التعرؼ عمى اتجاىات الطمبة نحو استعماؿ .010ليمى ) وقامت نسيب
ىات الطمبة نحو استعماؿ االنترنت في التعمـ الذاتي، وقد استخدمت الباحثة مقياس اتجا

( 31االنترنت، وبعد التأكد مف خصائصيا السيكومترية تـ تطبيقيا عمى عينة بمغ عدد أفرادىا )
طالب وطالبة شممت مستوى الميسانس، والماجستر ضمف تخصص األعبلـ واالتصاؿ، 
 وتخصص الحقوؽ بجامعة أـ البواقي، وأشارت نتائج الدراسة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة

 إحصائية في اتجاىات الطمبة تعزى لمتغير الجنس، والمستوى، والتخصص.
( دراسة لمعرفة اتجاىات طمبة كمية التربية تخصص معمـ 0103كما أجرت ريـ صبري ) 

صؼ، وتخصص مناىج وتقنيات التعميـ نحو استخداـ االنترنت في التعمـ والتعميـ في المرحمة 
ستوى االتجاىات تبعا  لمتغيرات الجنس والتخصص، كما الجامعية، والتعرؼ عمى الفروؽ في م

ىدفت إلى التعرؼ عمى الصعوبات التي تواجييـ عند استخداميـ لبلنترنت في المرحمة 
الجامعية، ومف ثـ تقديـ مقترحات لتفعيؿ استخداـ االنترنت في المرحمة الجامعية، وقد تكونت 

ية التربية في جامعة البعث تخصص معمـ ( طالبا  وطالبة مف طمبة كم3.عينة الدراسة مف )
صؼ، وتخصص مناىج وتقنيات التعميـ، تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف المجتمع األصمي 

( طالبة مف كؿ تخصص، وطبقت عمى عينة البحث استبانة الستطبلع .0( طالبا  و ).0بواقع )
التأكد مف خصائصيا ( مفردة بعد .0اتجاىات الطمبة مف التخصصيف المذكوريف مؤلفة مف )

السيكومترية، وقد أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ في مستوى االتجاىات نحو استخداـ االنترنت 
في التعمـ والتعميـ في المرحمة الجامعية تبعا  لمتغيرات الجنس والتخصص، ووجود صعوبات 

 ترنت في الجامعة.عديدة أىميا التكمفة المادية وعدـ توفير مراكز الحاسب اآللي المتصمة باإلن
( إلى التعرؼ إلى اتجاىات عينة مف طمبة 0100كما ىدفت دراسة )حسنيف وقاسـ، 

المرحمتيف: األساسية العميا والثانوية في مدارس البمدة القديمة بالقدس، نحو االستخداـ العاـ 
ه الشبكة. لئلنترنت واالستخداـ السمبي لو، إضافة إلى العادات السيئة مف االستخداـ السمبي ليذ

كذلؾ حاولت الدراسة تحديد الفروؽ المحتممة مف ىذه االتجاىات، الناتجة عف التفاوت في 
المتغيرات المستقمة ألفراد مجتمع الدراسة، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة وزعت استمارة عمى عينة 

 طالبا 300%( مف المجتمع األصمي وعدده 03( )أي بنسبة )030عشوائية  بمغ عدد أفرادىا )
وطالبة، مف مدارس األوقاؼ اإلسبلمية داخؿ البمدة القديمة بالقدس، ولدى تحميؿ البيانات البلزمة 
توصمت نتائج الدراسة إلى أف اتجاىات الطمبة نحو استخداـ شبكة اإلنترنت جاءت بدرجة 
متوسطة لمحاور الدراسة الثبلثة، وحصؿ محور االستخداـ العاـ عمى درجة مرتفعة، ومحور 

خداـ السمبي عمى درجة استخداـ متوسطة، أما محور العادات السيئة المكتسبة مف ىذا االست
االستخداـ فحصؿ عمى درجة منخفضة. كما وتشير النتائج  إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
في استخداـ اإلنترنت، تعزى لممتغيرات المستقمة: الجنس لصالح الذكور، الصؼ الدراسي لصالح 
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بعة، مكاف االستخداـ لصالح مقاىي )االنترنت(، عدد ساعات االستخداـ  لصالح الصفوؼ السا
سنوات وأكثر، كما أظيرت نتائج الدراسة أف  3أربع ساعات وأكثر وسنوات االستخداـ لصالح 

شريحة كبيرة مف فئات الطبلب ال تحسف استخداـ شبكة اإلنترنت بالشكؿ الصحيح أو االتجاه 
غياب األماكف الترفييية والمؤسسات المجتمعية لخدمة فئة الشباب  االيجابي نحوىا وفي ظؿ

والمراىقيف، في البمدة القديمة، ومما يجعؿ ىذه الفئة تيرب لبلستخداـ العشوائي، غير المراقب 
لئلنترنت لتمبية احتياجاتيـ في مقاىي اإلنترنت في شوارع البمدة القديمة، مما يؤدي إلى زيادة 

نترنت السمبية. وفي ضوء نتائج الدراسة اقترح الباحثاف عدة توصيات كاف التعرض لمضاميف اإل
 أىميا ضرورة إجراء البحث والتثقيؼ والتوعية في مجاؿ سوء استخداـ اإلنترنت.

( إلى التعرؼ عمى اتجاىات األساتذة والطمبة نحو استخداـ 0100وتشير دراسة )بوتو،
لى التعرؼ عمى اتجاىاتيـ نحو اإلنترنت كمصدر لممعمومات التعميمية والبحث ية في جامعة باتنة، وا 

اإلنترنت كمصدر معموماتي لدى الطمبة واألساتذة الجامعييف بوصفيا مصدرا لممعمومات التعميمية 
والبحثية، وكذلؾ معرفة الفروؽ بيف األساتذة في االتجاه نحو استخداـ اإلنترنت كمصدر لممعمومات 

ت الكمية الجنس، الدرجة العممية، وكذلؾ معرفة الفروؽ بيف الطمبة التعميمية والبحثية حسب متغيرا
في االتجاه نحو استخداـ اإلنترنيت كمصدر لممعمومات التعميمية والبحثية حسب متغيري الكمية 
والجنس. ولموصوؿ إلى ذلؾ استخدمت الباحثة المنيج الوصفي باالعتماد عمى استبانة مف تصميـ 

( أستاذ، وقد صنفت في 11.ئصيا السيكومترية، وبمغت عينة الدراسة )الباحثة، والتأكد مف خصا
( طالبا  ، وقد .010جداوؿ حسب متغيرات الكمية، الجنس، الدرجة العممية، بمغت عينة الطبلب)

صنفت في جداوؿ حسب متغيري الكمية والجنس. وخمصت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاىات 
خداـ اإلنترنيت كمصدر لممعمومات التعميمية والبحثية، كما أشارت إيجابية لؤلساتذة والطمبة نحو است

إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاىات األساتذة نحو استخداـ اإلنترنت 
مصدر لممعمومات التعميمية والبحثية تعزى لمتغيرات الكمية، الجنس، الدرجة العممية، ووجود فروؽ 

سطات اتجاىات الطمبة نحو استخداـ اإلنترنيت كمصدر لممعمومات ذات داللة إحصائية في متو 
 التعميمية والبحثية تعزى لمتغيري الكمية، والجنس.

 بعد ما طمبة اتجاىات عف لكشؼا استيدفت دراسة (0101) باية و وليد وأجرى كبل  مف
 والعمـو والمغات اآلداب كمية طمبة مف عينة ،لدى العممي البحث في االنترنت استخداـ نحو التدرج

 باستخداـ اختيارىـ تـ ،حيث )الجزائر( البواقي بأـ مييدي بف العربي بجامعة واالجتماعية اإلنسانية
 عمـ النفس، )عمـ أقساـ سبعة عمى موزعيف وطالبة طالبا   (.00العينة) عدد بمغ و القصدية، العينة

 لغة فرنسية، لغة والبدنية، الرياضية النشاطات وتقنيات عمـو واالتصاؿ، اإلعبلـ عمـو جتماع،اال
 كأداة الباحث إعداد مف استبانة عمى ذلؾ في الباحث واعتمد واآلداب( العربية المغة انجميزية،
 ياخصائص مف التأكد بعد الدراسة عينة عمى تطبيقيا تـ وقد بند، أربعيف مف تكونت لمدراسة

 استخداـ في التدرج بعد ما طمبة اتجاىات في اختبلؼ وجود إلى الدراسة توصمت وقد السيكومترية،
 العممي. والمؤىؿ والتخصص، الجنس، لمتغير يعزى العممي البحث في االنترنت
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( بدراسة لمكشؼ عف اتجاىات الطمبة نحو استخداـ 0101كما قامت لويزة المسعودي ) 
تعمـ الذاتي بالتركيز عمى بعض األسس النفسية لو كالدافعية، والفعالية االنترنيت في تحقيؽ ال

الذاتية، ومستوى الطموح، حيث أسست الدراسة عمى المنيج الوصفي، وذلؾ مف خبلؿ استبياف 
يقيس اتجاىات الطمبة نحو استخداـ االنترنيت في تحقيؽ التعمـ الذاتي وقد تكونت عينة الدراسة 

وتوصمت الدراسة إلى يتجو الطمبة إيجابيا   -باتنة–جامعة الحاج لخضر طالب وطالبة ب 031مف 
نحو استخداـ االنترنيت في تحقيؽ التعمـ الذاتي، الدافعية،الفعالية الذاتية،مستوى الطموح،كما ال 
توجد فروؽ بيف الجنسيف في االتجاه نحو استخداـ االنترنيت في التعمـ الذاتي وتوجد فروؽ نحو 

.استخداـ االن  ترانيت في تحقيؽ التعمـ الذاتي حسب لتخصص لصالح طمبة كمية العمـو
بدراسة واقع استخداـ االنترنت في الجامعات Rehman (2010) وفي باكستاف قاـ  

( طالب، واستخدـ الباحث استبانة مكونة مف مجاليف 311)كستانية، وتكونت عينة الدراسة مفالبا
( فقرة لمتعرؼ 07لمطبلب، والمجاؿ الثاني تكوف مف )األوؿ منيا لجمع المعمومات الشخصية 

عمى اتجاىات الطمبة نحو االنترنت، وأشارت نتائج الدراسة أف اتجاىات الطمبة نحو االنترنت 
 كانت إيجابية، كما أف غالبية أفراد العينة أجمعت عمى فعالية استخداـ االنترنت في البحث.   

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة
 تحقق الدراسة الحالية االستفادة من الدراسات السابقة كما يمي:

 أفادت الدراسات السابقة في تدعيـ وبناء اإلطار النظري لمدراسة. .0
االستفادة مف الدراسات السابقة مف حيث أدواتيا، حيث تـ اعتماد مقياس اتجاىات الطمبة  .0

 (.0101نحو استخداـ اإلنترنت في تحقيؽ التعمـ الذات )مسعودي، 
االستفادة مف الدراسات السابقة مف حيث إجراءاتيا وخطواتيا، وكيفية تفسير نتائجيا وتقديميا  .3

لمتوصيات، إضافة إلى أنيا ساىمت في توجيو الباحثة نحو الكثير مف المراجع والمواقع التي 
 أثرت في دراستيا. 

جراءات الدراسة   منيج وا 
مجتمعيا، و وصفا  لعينة الدراسة، كما يتضمف يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا  لمنيج الدراسة، و 

جراءاتيا، واألساليب اإلحصائية المستخدمة، وذلؾ عمى النحو التالي:  شرحا  ألداة الدراسة، وا 
 منيج الدراسة:

يمثؿ المنيج العممي الطريقة األمثؿ لتحديد مشكمة الدراسة عمى نحو أدؽ، واإلجابة عف 
ألىداؼ المرجو تحقيقيا، وتماشيا  مع أىداؼ الدراسة التي مختمؼ األسئمة التي تثيرىا، بحسب ا

تسعى عف الكشؼ عف اتجاىات الطمبة الموىوبيف نحو استخداـ االنترنت في تحقيؽ التعمـ 
الذاتي، إضافة إلى معرفة الفروؽ االتجاه نحو استخداـ االنترنت في تحقيؽ التعمـ الذاتي تبعا  

االستخداـ.ويتمثؿ منيج الدراسةالمنيج الوصفي  الختبلؼ الجنس، والتخصص، وعدد ساعات
المقارف لرصد ىذه االتجاىات، والكشؼ عف واقعيا لدى الطمبة الموىوبيف في المرحمة الثانوية 

 في سبيؿ فيميا عمى نحو أفضؿ.
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 مجتمع الدراسة:
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الطبلب الموىوبيف و جميع الطالبات الموىوبات في 

ىػ، .0.3-0.33ثانوية الحكومية في بمحافظة الباحة التعميمية، خبلؿ العاـ الدراسي المدارس ال
(، وذلؾ حسب إحصائيات إدارة التعميـ بمحافظة الباحة لمعاـ الدراسي .00والبالغ عددىـ)

 ىػ..0.33-0.3
 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة )ذكور(0جدول )

 المجموع الكمي لنسبة المئويةا العدد المرحمةالتعميمية القطاعات التعميمية

 -المندؽ -بمجرشي-الوسط
 العقيؽ -القرى

 %40,40 000 أوؿ ثانوي
 %27,15 30 ثاني ثانوي 310

 %32,45 3. ثالث ثانوي

 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة )إناث(2جدول )

 عينة الدراسة :
( طالب وطالبة مف الموىوبيف في المدارس 000قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى )     

باحة، و تكونت عينة الدراسة النيائية مف الثانوية الحكومية التابعة إلدارة التعميـ في محافظة ال
( إناث مف الطمبة الموىوبيف في المدارس الثانوية 01( ذكور و)01( طالب وطالبة )011)

( 0( طبلب، و)7الحكومية، بعد استبعاد االستمارات غير الصالحة لمتحميؿ ويمثؿ عددىـ )
إلجابة عنيا(، تـ اختيارىـ بطريقة طالبات؛ وذلؾ لوجود عدد كبير مف العبارات المفقودة )لـ يتـ ا

العينة العشوائية مف المدارس الحكومية التابعة إلدارة التعميـ.وتـ حساب الخصائص السيكومترية 
 خارج عينة الدراسة األساسية. (29)لممقياس بعد التطبيؽ عمي عينة بمغت 

 تطبيق األداة عمى العينة األساسية
تـ استخراج التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد بعد تطبيؽ األداة عمى عينة الدراسة 

العينة وفقا  لمتغيرات الدراسة )الجنس، والتخصص، وعدد ساعات استخداـ االنترنت(، ويبيف 
 ( ىذا التوزيع..الجدوؿ )

 القطاعات التعميمية
 المجموع الكمي النسبة المئوية العدد المرحمة التعميمية 

 المندؽ -بمجرشي -لوسطا
 العقيؽ -القرى

 

 %45,28 3. أوؿ ثانوي
 %24,52 00 ثاني ثانوي 000

 %30,18 .3 ثالث ثانوي
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 (: يوضح توزيع العينة وفقا  لمتغيرات الدراسة4جدول )
 النسبة المئوية التكرار متغيرات الدراسة

 %01 01 ذكر الجنس
 %01 01 أنثى

 التخصص
 %03 03 أدبي
 %.. .. عممي
 %3. 3. عاـ

 عدد ساعات استخداـ االنترنت
 %3 3 أقؿ مف ساعتيف

 %03 03 ( ساعات3-0مف )
 %70 70 ( ساعات3أكثر مف )

 أداة الدراسة:
تعديؿ  استخدمت الباحثة مقياس اتجاىات الطمبة نحو استخداـ االنترنت في التعمـ الذاتي

(، بعد أف قامت الباحثة  بتطوير المقياس وذلؾ بالتعديؿ عمى بعض فقرات 0101)مسعودي، 
االختبار بما يتوافؽ مع البيئة السعودية وعينة الدراسة، ومف ثـ التحقؽ مف صدؽ وثبات االختبار 

( محكميف مف أىؿ االختصاص في مجاؿ التربية الخاصة، وفي 01مف خبلؿ عرضو عمى )
 (.0لتربية وعمـ النفس والمناىج وطرؽ التدريس،واالختبارات والمقاييس، ممحؽ )مجاؿ ا
المراحل التي تم اعتمادىا لتطوير مقياس اتجاىات الطمبة نحو استخدام االنترنت في      

 التعمم الذاتي:
الحصوؿ عمى مقياس اتجاىات الطمبة ا نحو استخداـ االنترنت في التعمـ الذاتي الذي أعده)  .1

 ( بتطويره.0101اتع(، وقامت لويزة مسعودي )الب
إعداد صورة أولية مف المقياس وعرضو عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ التربية  .0

 الخاصة، وفي مجاؿ التربية وعمـ النفس، وفي مجاؿ المناىج وطريؽ التدريس.
تغييرىا حتى  إجراء بعض التعديبلت التي اقترحيا السادة المحكميف، والتي رأت الباحثة أىمية .2

تتبلءـ مع بيئة وعينة الدراسة، ولتحقيؽ السبلمة المغوية فييا، ومف الفقرات التي تـ التعديؿ 
 عمييا في المقياس الحالي المستخدـ في الدراسة.

( طالب، وطالبة مف الطبلب الموىوبيف، .0ومف ثـ تطبيؽ المقياس عمى  عينة مكونة مف ) .4
الثانوية مف التخصصات: عاـ، عممي، أدبي،خارج عينة والطالبات الموىوبات في المرحمة 

لحساب الخصائص السيكومترية لممقياس. إذ تـ توزيع المقياس عمى الطمبة .الدراسة األساسية
الذيف تـ اختيارىـ بصورة عرضية، حيث تـ إرساؿ رابط المقياس إلييـ وتـ تمقي الردود 

كد مف توافر الخصائص السيكومترية الكترونيا  مف خبلؿ تطبيؽ قوقؿ درايؼ، وذلؾ لمتأ
 )الصدؽ، والثبات( لممقياس.

 ( فقرة .0.إعداد الصورة النيائية مف المقياس االلكتروني المكوف مف ) .5
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 أوال : صدق المقياس:
( محكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص، لمتأكد 01تـ عرض المقياس عمى ):الصدق الظاىري

قياسو، تـ اإلبقاء عمى الفقرات التي حظيت بنسبة مف صبلحيتو، ومناسبتو لقياس ما وضع ل
(حتى 0%( فأكثر، كما تـ التعديؿ طبقا  لتوجييات السادة المحكميف كما يمي في جدوؿ)1.اتفاؽ)

 وصؿ المقياس إلى صورتو النيائية.
 ( يوضح عبارات المقياس قبل وبعد التعديل5جدول )

 العبارة بعد التعديؿ العبارة قبؿ التعديؿ ـ

 يقمؿ االنترنت فرصي في االستفسار والبحث قمؿ االنترنيت فرصي الستفسار والبحثت 0
أجد إني باستخدامي لئلنترنت أطمح لتحقيؽ أىدافي  .

 التعميمية
 أجد أني باستخداـ االنترنت أحقؽ أىدافي التعميمية

 دي عمى نفسي في تعممييزيد االنترنت مف اعتما أجد أف االنترنت تزيد مف اعتمادي عمى نفسي في تعممي 0
 يقم ؿ االنترنت مف اىتماماتي التعميمية أعتقد أف االنترنيت تقمؿ اىتماماتي التعميمية. 7
 استخداـ االنترنت يشتت معارفي وأفكاري استخداـ االنترنيت يشتت معارفي 3
 استخداـ االنترنت يجعمني أطمح لحياة أفضؿ أطمح لحياة أفضؿ باستخدامي لئلنترنت. .
 أجد أف االنترنت يعرقؿ تفكيري أجد أف االنترنيت تعرقؿ تفكيري 00
 يقمؿ االنترنت مف تطمعاتي الستغبلؿ إمكاناتي الذاتية أجد أف االنترنيت ال تراعي إمكاناتي الذاتية في التعمـ 00
 وؽ العمميأجد أف االنترنت يعرقؿ رغبتي في التف أجد أف االنترنيت تعرقؿ رغبتي في التفوؽ العممي 03

 صدق البناء:
تـ حساب معامبلت ارتباط بيرسوف لفحص ارتباط فقرات المقياس بالدرجة الكمية لمبعد الذي 

 (..، 3، 7، 3تنتمي إليو، وكانت نتائج االرتباط كما ىي موضحة بالجداوؿ )
 ( معامالت ارتباط الفقراتمبعد الدافعية6جدول )

 رتباطمعامؿ اال الفقرة معامؿ االرتباط الفقرة
0 1.33** 00 1.03** 
. 1..0** 00 1.31** 
7 1.31* 03 1.03* 
01 1.30* 30 1.03* 
03 1..0** 3. 1.30** 
03 1.07* 37 1.00* 
0. 1.00** .1 1.00* 

 (.2.25(.* دال عند مستوى الداللة )2.21** دال عند مستوى الداللة )
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 نجالء محمود محمد الحبشي / د 
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( 1.10الة عند مستويات داللة )بالنظر إلى الجدوؿ السابؽ، يتضح وجود ارتباطات د 
 ( مما يدؿ عمى الترابط الجيد بيف فقرات البعد ودرجتو الكمية.1.10و )

 ( معامالت ارتباط الفقراتمبعد الفعالية الذاتية7جدول )

 معامؿ االرتباط الفقرة معامؿ االرتباط الفقرة

0 1..3** 03 1.33** 
0 1.31* 03 1.00* 
3 1.30* 0. 1.30** 
00 1.03* 30 1..0** 
0. 1.03** 30 1.3..** 
07 1.00** 33 1.33** 
01 1..0** .0 1..0** 

 (.2.25(.* دال عند مستوى الداللة )2.21** دال عند مستوى الداللة )
( 1.10بالنظر إلى الجدوؿ السابؽ، يتضح وجود ارتباطات دالة عند مستويات داللة ) 

 فقرات البعد ودرجتو الكمية. ( مما يدؿ عمى الترابط الجيد بيف1.10و )
 ( معامالت ارتباط الفقرات لبعد مستوى الطموح8جدول )

 معامؿ االرتباط الفقرة معامؿ االرتباط الفقرة

3 1.03* 0. 1.03** 
3 1.03** 07 1.00* 
. 1.37** 31 1..3** 
00 1.03* 33 1..3** 
00 1.37** 33 1.00** 
03 1...** 3. 1..3** 
00 1.00* .0 1.01* 

 (.2.25(.* دال عند مستوى الداللة )2.21** دال عند مستوى الداللة )
( 1.10بالنظر إلى الجدوؿ السابؽ، يتضح وجود ارتباطات دالة عند مستويات داللة ) 

 ( مما يدؿ عمى الترابط الجيد بيف فقرات البعد ودرجتو الكمية.1.10و )
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 يةلممقياس( معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكم9جدول )
 معامؿ االرتباط البعد

 **37..1 الدافعية
 **1.037 الفعالية الذاتية
 **0...1 مستوى الطموح

 (.2.21** دال عند مستوى الداللة )
( 1.10بالنظر إلى الجدوؿ السابؽ، يتضح وجود ارتباطات دالة عند مستوىالداللة ) 

 ة الكمية.مما يدؿ عمى الصدؽ المرتفع بيف أبعاد المقياس والدرج
 ثانيا : ثبات المقياس

قامت الباحثة باستخراج معامؿ ثبات المقياس ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس، والثبات الكمي 
 ( معامبلت ثبات المقياس.01لممقياس، ويبيف الجدوؿ )

 (: معامل الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس12جدول )

 معامؿ ألفا كرونباخ البعد

 1.30 الدافعية
 .1.3 الفعالية الذاتية
 1.33 مستوى الطموح

 .1.3 الثبات الكمي لممقياس

( بأف المقياس يتمتع بمعامبلت ثبات جيدة، مما يبرر استخدامو في 01يظير مف الجدوؿ )
 الدراسة الحالية.

 المعايير:
( في مقياس 0-0وضعت الدرجات في خمسة بدائؿ لئلجابة عف البنود، تتراوح مف)

 طمبة الموىوبيف نحو استخداـ االنترنت في التعمـ الذاتي عمى النحو التالي:اتجاىات ال
، وىذا ينطبؽ عمي العبارات الموجبة 0/معارضجدا  0/معارض3/محايد./موافؽ0موافؽ جدا  

لممقياس، أما العبارات السالبة لممقياس فإف طريقة التصحيح تكوف عمى النحو التالي: موافؽ 
يصنؼ  003إلى  0.، فمف يحصؿ عمى 0/معارض جدا  .رض/معا3/محايد0/موافؽ0جدا  

يصنؼ ضمف االتجاه  001إلى  003ضمف االتجاه السمبي في المقياس، ومف يحصؿ أكثر مف 
 االيجابي في المقياس، وتصنؼ العبارات بحسب األبعاد كالتالي:



 نوال حسن أحمد الزبيديأ /   اتجاىات الطمبة الموىوبين نحو استخدام االنترنت
 نجالء محمود محمد الحبشي / د 
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 (11جدول عبارات األبعاد )

 عدد العبارات البعد

 (1.، 37، .3، 30، 03، 00، 00، .0، 03، 03، 01، 7، .، 0عبارة ) .0 الدافعية
 (0.، 33، 30، 30، .0، 03، 03، 01، 07، .0، 00، 3، 0، 0عبارة ) .0 الفعالية الذاتية
 (0.، .3، 33، 33، 31، 07، .0، 00، 03، 00، 00، .، 3، 3عبارة ) .0 مستوى الطموح

-.0-01-3-0-.-3-0تي: الفقرات التي تعبر عف االتجاه االيجابي لممقياس كانت كاآل
، والبنود التي تعبر 0.-.30-30-33-33-3-.01-00-03-07-0-.00-07-03-0

-31-30-03-03-00-03-03-00-00-7-0عف االتجاه السمبي لممقياس كانت كاآلتي:
33-3.-.1-.0. 

تـ حساب معايير المقياس مف خبلؿ حساب الفرؽ بيف أكبر درجة وأصغر درجة كما يمي  
 ، وتـ حساب المعايير كما يمي: 3= 0سيـ النتائج عمى ثـ تـ تق .=0-0
  معارض جدا    1.8-1مف 
  معارض  1,8 -2,60أعمى مف 
  محايد 2,6 -3,4أعمى مف 
  موافؽ 3,4 -4,2أعمى مف 
  موافؽ جدا   4,2 -5أعمى مف 

 : إجراءات تنفيذ الدراسة
 تم تطبيق الدراسة عمى العينة المستيدفة وفق الخطوات التالية:

 المنيجية المناسبة لمبحث،وتحديد متغيرات البحث.  تحديد -0
 االطبلع عمى األدب النظري والدراسات السابقة.  -0
 توفير المقياس بالصورة الجيدة التي تخدـ أغراض التطبيؽ، والتأكد مف صدؽ وثبات األداة.  -3
 اختيار العينة الممثمة لمجتمع البحث.  -.
ة بجامعة الباحة موجو إلى إدارة التربية الحصوؿ عمى خطاب تسييؿ ميمة مف كمية التربي  -0

والتعميـ في منطقة الباحة بغرض تسييؿ ميمة الباحثة في تطبيؽ مقياس الدراسة عمى الفئة 
 المستيدفة.

 تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة المستيدفة مف خبلؿ إرساؿ رابط الكتروني. -3
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دخاليا عمى الحاسوب؛ لتحميؿ البيانات -7 ، واإلجابة عمى أسئمة الدراسة، تـ جمع المعمومات وا 
 (. SPSSوذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي)

كتابة تقرير الدراسة الحالية، وما يتضمنو مف تفسير لنتائجيا، ثـ تقديـ مجموعة مف  -3
 التوصيات والمقترحات البحثية. 
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة

 معامؿ ألفاكرونباخ لحساب الثبات. .0
 سوف لحساب االرتباط.معامؿ ارتباط بير  .0
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لوصؼ استجابات العينة. .3
 ويمؾ لفحص توزيع البيانات.-اختبار شبيرو ..
 اختبار ليفيف لفحص تجانس البيانات. .0
)تعزى لمتغير مف المستوى تقمة إليجاد الفروؽ بيف مجموعتيفلمعينات المساختبار)ت( .3

 الثنائي(.
حادي إليجاد الفروؽ بيف أكثر مف مجموعتيف )تعزى لمتغير مف اختبار تحميؿ التبايف األ .7

 المستوى الثبلثي(.
 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا

 نتيجة السؤال األول ومناقشتيا وتفسيرىا:
لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ لمدراسة والذي نص عمى"ما ىي اتجاىات الطمبة الموىوبيف  

تعمـ الذاتي )الدافعية، الفعالية الذاتية، ومستوى الطموح(؟ " تـ نحو استخداـ اإلنترنت في تنمية ال
 حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمفقرات واألبعاد والدرجة الكمية لممقياس.

 أوال : األبعاد والدرجة الكمية لممقياس:
 ( يوضح المتوسطات الحسابية ألبعاد المقياس والدرجة الكمية10جدول )

 االتجاه المستوى االنحراؼ المعياري سط الحسابيالمتو  البعد ـ
 ايجابي موافؽ ...1 3.33 الدافعية 0
 ايجابي موافؽ 3..1 3..3 الفعالية الذاتية 0
 ايجابي موافؽ 1.33 3..3 مستوى الطموح 3

 ايجابي موافؽ 3..1 3.33 الدرجة الكمية لممقياس
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 نجالء محمود محمد الحبشي / د 
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موىوبيف نحو استخداـ اإلنترنت في تنمية يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف اتجاه الطمبة ال       
التعمـ الذاتي ايجابية عمى جميع األبعاد، وكذلؾ الدرجة الكمية لممقياس حيث تراوحت المتوسطات 

( عمى األبعاد، وعمى الدرجة الكمية لممقياس بمغ المتوسط الحسابي 3.93 -3.46ما بيف )
ه االيجابي. ولقد تـ حساب (، وجميعيا تعني الدرجة موافؽ وىي تعكس االتجا3.68)

 المتوسطات الحسابية عمي الفقرات الفرعية لكؿ بعد، كما يتضح فيما يأتي:

 ثاني ا بعد الدافعية:
( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور 12جدول )

 استخدام اإلنترنت في تنمية  الدافعية

رقـ 

 العبارة
 العبارة

توسط الم

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري
 االتجاه المستوى

 ايجابي موافؽ جدا   1.33 03.. يوف ر لي اإلنترنت فرصا  الكتشاؼ مصادر معمومات أخرى 00

 ايجابي موافؽ جدا   1.77 30.. أرى أف اإلنترنت يسمح لي بتنظيـ طريقتي في التعمـ 0

 ايجابي موافؽ جدا   1.30 00.. ميةأجد أني باستخداـ اإلنترنت أحقؽ أىدافي التعمي .

 ايجابي موافؽ جدا   1.30 .0.. استخداـ اإلنترنت يحمسني لممشاركة في المناقشات التعميمية 30

 ايجابي موافؽ جدا   1.33 00.. يدفعني اإلنترنت إلى المثابرة في تعممي .0

 جابياي موافؽ 0.11 01.. يدفعني اإلنترنت لبلعتماد عمى نفسي في التعمـ 01

 ايجابي موافؽ 1.77 00.. أجد أف اإلنترنت يوج يني في تعممي 00

 ايجابي موافؽ 0.10 01.. أجد أف اإلنترنت يجعمني أكثر حيوية 37

 ايجابي موافؽ 0.00 ...3 ال أشعر بالممؿ عند تصفحي لئلنترنت لفترات طويمة 03

 حايدم محايد 0.00 3.33 يشعرني اإلنترنت بالعزلة عف اآلخريف 1.

 محايد محايد 0.07 .0.7 يقم ؿ اإلنترنت مف اىتماماتي التعميمية 7

 ايجابي معارض .0.0 0.01 أجد أف اإلنترنت يعرقؿ رغبتي في التفوؽ العممي 03

 ايجابي معارض 0.00 0.37 أرى أف التعمـ عبر اإلنترنت مضيعة لموقت .3

 ايجابي رضمعا 0.03 0.30 أجد أف استخداـ اإلنترنت عمؿ مجيد 03

 ايجابي موافؽ ...1 3.33 الدرجة اإلجمالية لمبعد



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسطات عمى غالبية الفقرات تعكس االتجاه االيجابي      
بمغ المتوسط  (7-40)، أما الفقرات رقـ (4.58-3.99)حيث تراوحت المتوسطات ما بيف 

جميعيا  (13-34-28)المحايد، والفقرات أرقاـ  عمى التوالي وىي تقابؿ االتجاه (3.33-2.79)
معارض ولكف كونيا فقرات عكس اتجاه المقياس فيعني ذلؾ أف االتجاه ايجابي. كما أف الدرجة 

 وىي تقابؿ االتجاه االيجابي (3.66)الكمية لمبعد بمغت 
 ثالث ا بعد الفعالية الذاتية:

ية لتقديرات عينة الدراسة لدور استخدام ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 14جدول )
 اإلنترنت في تنمية الفعالية الذاتية

 رقـ 
 العبارة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 االتجاه المستوى

 ايجابي موافؽ جدا   1.70 0... يقد ـ لي اإلنترنت فرصا  متعددة لتطوير قدراتي التعميمية 01
 ايجابي موافؽ جدا   1.37 33.. مبادرة في تعممييسمح لي  اإلنترنت بال 03
 ايجابي موافؽ جدا   .1.7 .3.. أرى أف استخداـ اإلنترنت يزيد مف ثقتي فيما أتعممو 33
 ايجابي موافؽ جدا   1.73 30.. أرى أف اإلنترنت يزيد مف مياراتي في البحث العممي .0
 ايجابي موافؽ .1.7 00.. ذاتيأرى أف اإلنترنت يجعمني أكثر حرية في التعبير عف  .0
 ايجابي موافؽ .1.3 .0.. يزيد اإلنترنت مف اعتمادي عمى نفسي في تعممي 0
 ايجابي موافؽ 0.00 7..3 يزيد اإلنترنت مف فاعميتي ونشاطي 07
 محايد محايد 0.00 3.00 ال أثؽ في المعمومات التي أحصؿ عمييا مف اإلنترنت 30
 محايد محايد 0.10 0..0 عي إمكاناتي الذاتية في التعمـأجد أف اإلنترنت ال يرا 0.
 محايد محايد .0.0 0.70 يقمؿ اإلنترنت فرصي في االستفسار والبحث 0
 ايجابي معارض 0.00 0.03 أجد أف اإلنترنت يقم ؿ مف فيمي لممادة التعميمية 30
 ايجابي معارض .0.0 0.00 استخداـ اإلنترنت يشتت معارفي وأفكاري 3
 ايجابي معارض .0.0 3..0 أجد أف اإلنترنت يعيؽ مف كفاءتي التعميمية 03
 ايجابي معارض 0.13 0.33 أجد أف اإلنترنت يعرقؿ تفكيري 00

 ايجابي موافؽ 3..1 3..3 الدرجة اإلجمالية لمبعد

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسطات عمي غالبية الفقرات تعكس االتجاه اإليجابي      
بمغ المتوسط  (35-41-2)، أما الفقرات رقـ (4.41-3.97)اوحت المتوسطات ما بيف حيث تر 

-8-23-11)عمي التوالي وىي تقابؿ االتجاه المحايد، والفقرات أرقاـ  (2.71-2.92-3.25)
جميعيا معارض ولكف كونيا فقرات عكس اتجاه المقياس فيعني ذلؾ أف االتجاه ايجابي.  (32

 وىي تقابؿ االتجاه اإليجابي. (3.46)مبعد بمغت كما أف الدرجة الكمية ل



 نوال حسن أحمد الزبيديأ /   اتجاىات الطمبة الموىوبين نحو استخدام االنترنت
 نجالء محمود محمد الحبشي / د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رابع ا: بعد مستوى الطموح
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور استخدام 15جدول )

 اإلنترنت في تنمية مستوى الطموح

 رقـ
 العبارة 

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 هاالتجا المستوى

.0 
أتطمع باستخداـ اإلنترنت الوصوؿ إلى مصادر المعمومات عمى 

 نحو أفضؿ
 ايجابي موافؽ جدا   1.03 .0..

 ايجابي موافؽ جدا   1.07 .... أطمح باستخداـ اإلنترنت إلى مواكبة التطورات المعموماتية 33
 ايجابي موافؽ جدا   1.73 0... أطمح مف استخدامي لئلنترنت كسب المعارؼ الجديدة 03
 ايجابي موافؽ جدا   1.33 0... أطمح باستخداـ اإلنترنت أف أحقؽ األفضؿ لي في تعممي 07

0. 
أتطمع باستخداـ اإلنترنت إلى تطوير قدرتي عمى حؿ المشكبلت 

 التعميمية
 ايجابي موافؽ جدا   1.70 30..

 ايجابي افؽ جدا  مو  1.73 03.. أتطمع لمتغمب عمى ما أواجو مف عقبات باستخدامي لئلنترنت 3
 ايجابي موافؽ جدا   1.73 03.. أجد أف استخداـ اإلنترنت يزيد مف تطمعي إلى المبادرة في التعمـ 33
 ايجابي موافؽ 1.37 .0.. أطمح إلى فرص لمنجاح في تعممي باستخداـ اإلنترنت 00
 ايجابي موافؽ 1.33 03.. استخداـ اإلنترنت يجعمني أطمح لحياة أفضؿ .
 ايجابي موافؽ 1..1 00.. لتحقيؽ أىدافي التعميمية مف خبلؿ استخداـ اإلنترنت أطمح 3
 محايد محايد 0.07 .0.7 أطمح لبلستقبلؿ الذاتي باستخداـ اإلنترنت .3
 ايجابي معارض .0.0 0.01 يقم ؿ اإلنترنت مف تطمعاتي نحو اتخاذ القرارات التعميمية 31
 ايجابي معارض 0.00 0.37 ؿ إمكاناتي الذاتيةيقمؿ اإلنترنت مف تطمعاتي الستغبل 00
 ايجابي معارض 0.03 0.30 أعتقد أف اإلنترنت يعيؽ طموحي 00

 ايجابي موافؽ 1.33 3..3 الدرجة اإلجمالية لمبعد

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسطات عمي جميع الفقرات تعكس االتجاه اإليجابي حيث     
وىي  (2.79)بمغ المتوسط  (39)، أما الفقرة رقـ (4.59-4.15)تراوحت المتوسطات ما بيف 

جميعيا معارض ولكف كونيا فقرات  (30-8-12-21)تقابؿ االتجاه المحايد، والفقرات أرقاـ 
 (3.93)عكس اتجاه المقياس فيعني ذلؾ أف االتجاه ايجابي، كما أف الدرجة الكمية لمبعد بمغت 

 وىي تقابؿ االتجاه االيجابي.
 (0103)زاىد ،( ودراسة 0107ه النتيجة مع دراسة كبل  مف )أخذاري وعزيزي، تتفؽ ىذو 

والتي  (0100)بوتو،  ودراسة (.010)الجرايدة،  ( ودراسة.010)الشافعي وآخروف،ودراسة 
 أظيرت بأف لمطمبة اتجاه ايجابي نحو استخداـ اإلنترنت في التعمـ الذاتي.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                - زء  اني -ال اني عشز   العد    -       لدا 033
 

 

طمبة الموىوبيف وميميـ لبلستقبللية في التعمـ، ويمكف أف ت عزى ىذه النتيجة إلي خصائص ال
والثقة بالنفس، وحب االستطبلع، والعمؿ مف تمقاء أنفسيـ، وتحقيؽ أىدافيـ بمفردىـ، والفيـ 
دراكيـ لمنظـ واألفكار والعبلقات، وميميـ إلى التعمـ باالعتماد عمى أنفسيـ، والمثابرة  السريع، وا 

 (. 000، ص0103غيرىا مف الخصائص )القريطي، والعـز والدافعية المثارة ذاتي ا و 
( حيث .7، ص0100إضافة إلى الخصائص المعرفية التي أوردتيا كبلرؾ )في: جرواف، 

يتميز الطمبة الموىوبيف بحفظ كمية مف المعمومات، والقدرة عمى تخزينيا، والفضوؿ غير العادي، 
، إلى جانب المرونة و سرعة وتنوع االىتمامات، وقدرة غير عادية عمى معالجة المعمومات

دراؾ العبلقات غير العادية، وظيور أنماط متعددة مف المعالجة الفكرية مثؿ: استخداـ  التفكير، وا 
 البدائؿ والتجريد في التفكير، والتعميـ، واستشعار العواقب.

( إلى أف استخداـ اإلنترنت في 303، ص0100كما يشير بيرت )في: كوالنجيمو وديفيز، 
يساعد الطمبة الموىوبيف عمى اكتشاؼ موضوعات ومجاالت جديدة حيث ي قدـ ليـ اإلثراء التعمـ 

المناسب لتطوير الميارات العقمية كاإلبداع والتفكير الناقد، كما يرى أىمية التعمـ باستخداـ 
الحاسب واإلنترنت في تقديـ اإلثراء الفع اؿ مف حيث السرعة، وتنوع المحتوى وذلؾ بما يتوافؽ مع 
خصائص الموىوبيف مف حيث نزعتيـ لبلستقبللية، واالعتماد عمى االكتشافات الفردية، أو 
االستعانة بيذا النوع مف التعمـ في مجاؿ التطور الشخصي كاالستفادة مف مجاؿ المراسمة 

 اإللكترونية وغيرىا مف البرامج، والخدمات األخرى المتاحة عمى شبكة اإلنترنت.
يجة الحالية إلى طبيعة البرامج اإلثرائية والمقدمة لمطمبة الموىوبيف في كما تعزو الباحثة النت

المدارس والتي ت تيح لمطالب االستفادة مف مصادر المعرفة المتاحة لو في المدرسة والتي تعتمد 
بشكؿ رئيسي عمى اإلنترنت لتنمية التعمـ الذاتي لمطمبة مف خبلؿ تقديـ محتوى إثرائي يخدـ 

أو بتكميؼ الطمبة بالمشاريع واألبحاث التي تعتمد عمى البحث والتقصي وحؿ  المنياج العادي،
 المشكبلت.

 نتيجة السؤال الثاني ومناقشتيا وتفسيرىا
لئلجابة عف السؤاؿ الثاني والذي نص عمى" ىؿ توجد فروؽ في تقديرات الطمبة  

إلي متغير الجنس  الموىوبيف لدور استخداـ االنترنت في تنمية أساليب التعمـ الذاتي تعزي
عاـ(؟" تـ استخداـ اختبار )ت( لداللة الفروؽ بيف  -أدبي -إناث(، والتخصص )عممي -)ذكور

المتوسطات وذلؾ بعد التحقؽ مف التجانس بيف المجموعات باستخداـ اختبار ليفيف والذي كانت 
 ـ اختبار )ت(.نتائجو غير دالو، مما يشير إلي التجانس بيف المجموعات؛ وبالتالي يمكف استخدا



 نوال حسن أحمد الزبيديأ /   اتجاىات الطمبة الموىوبين نحو استخدام االنترنت
 نجالء محمود محمد الحبشي / د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أوال : متغير الجنس
(يوضح نتائج اختبار ت لمفروق بين متوسطات تقديرات الطمبة الموىوبين لدور 16جدول )

 استخدام اإلنترنت في تنمية أساليب التعمم الذاتي طبق ا لمتغير الجنس

 المتوسط العدد المتغير البعد
االنحراؼ 
 المعياري

قيمة اختبار 
 ليفيف

 قيمة ت الداللة
مستوى 
 الداللة

 الدافعية
 1.30 3.73 01 ذكر

0..3 1.03 0.7. 1.117 
 1.33 3.03 01 أنثى

الفعالية 
 الذاتية

 1.33 3.03 01 ذكر
1.03 1.03 0..3 1.11. 

 1.33 3.30 01 أنثى

مستوى 
 الطموح

 1.07 10.. 01 ذكر
1.03 1..1 0... 1.107 

 1..1 3.30 01 أنثى

كامؿ 
 المقياس

 1.07 3.73 01 ذكر
0.30 1.03 3.13 1.113 

 1.33 .3.0 01 أنثى

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات الطمبة الموىوبيف 
لدور استخداـ اإلنترنت في تنمية أساليب التعمـ الذاتي ككؿ تعزى لمتغير الجنس، وكذلؾ وجود 

عد مف أبعاد المقياس، وذلؾ لصالح الذكور لحصوليـ عمى فروؽ ذات داللة إحصائية لكؿ ب
 المتوسط األعمى في كؿ بعد وفي المقياس ككؿ.

(، 0100( ودراسة )بوتو، 0100وتنسجـ ىذه النتيجة مع دراسة كبل  مف )حسنيف و قاسـ، 
 ( في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.0101ودراسة )وليد وباية، 

في دراستيـ التي تناولت Sherman, et al (885,2000   )شيرماف وزمبلئو كما ذكر  
الفروؽ بيف الجنسيف مف طمبة الجامعة في استخداـ اإلنترنت وخبرتيـ معيا، وتوصموا إلى أف 

قباال  عميو مف اإلناث.  الذكور أكثر إلماما  باإلنترنت وا 
( ذلؾ إلى أف 03، 0110والقشعاف ) كما ت عزى النتيجة السابقة لما أورده كبل  مف الكندري

أكثر استخدام ا لئلنترنت في التعمـ، وقد يرجع ذلؾ إلى ما كشفت عنو دراسات سابقة أنيـ  الذكور
أكثر امتبلك ا لمحاسبات، وأكثر استخدام ا ليا، مقارنة باإلناث، كما أنيـ أقؿ معاناة مف قمؽ 

 استخداـ الحاسب مقارنة باإلناث.
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أكثر ثقة في قدرتيـ عمى استخداـ برامج الكمبيوتر والتعامؿ مع أنظمة  بمعنى أف الذكور 
التشغيؿ المختمفة باإلضافة إلى ذلؾ يتميزوف بدرجة أكبر مف فرص االستقبللية عنيا لدى 
اإلناث، مما يعكس زيادة فرص الذكور في استخداـ اإلنترنت في التعمـ سواء داخؿ المنزؿ أو 

ف الذكور أيضا  أكثر فاعمية ذاتية في استخداـ الحاسب )عبد الحميد، الجامعة أو خارجيما، كما أ
 (.303-030، ص0110
وتعزو الباحثة تفوؽ الذكور عمى اإلناث في اتجاىاتيـ نحو استخداـ اإلنترنت في التعمـ  

( سابقا  لما يتميز بو الذكور مف فرص 0110الذاتي لمسبب نفسو الذي ذكره الكندري والقشعاف )
 .لية عنيا لدى اإلناث في امتبلؾ اليواتؼ الذكية، وأجيزة الكمبيوتراالستقبل

 ثاني ا: متغير التخصص
وقد تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي إليجاد الفروؽ اإلحصائية بيف تقديرات  

الطمبة الموىوبيف لدور استخداـ اإلنترنت في تنمية أساليب التعمـ الذاتي بناء عمى متغير 
(، وذلؾ بعد التأكد مف شرطي التوزيع الطبيعي 07ص كما ىو موضح في الجدوؿ )التخص

 لمبيانات وتجانسيا.
 ( نتائج اختبار ليفين لفحص تجانس البيانات17جدول )

 مستوى الداللة قيمة االختبار االنحراؼ المعياري المتوسط العدد المتغير البعد

 الدافعية
 0..1 7..3 03 أدبي

 1.30 3.70 .. عممي 1.07 1.00
 1.33 3.33 3. عاـ

الفعالية 
 الذاتية

 1.33 3.03 03 أدبي
 1.30 7..3 .. عممي .1.3 1.01

 1.33 3.00 3. عاـ

مستوى 
 الطموح

 1.00 3.70 03 أدبي
 .1.0 0..3 .. عممي 1.03 0..0

 1.30 11.. 3. عاـ

المقياس 
 ككؿ

 0..1 ...3 03 أدبي
 1.07 3.70 .. ميعم 1.07 0.31

 1.30 3.70 3. عاـ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 ( أو أقؿ منو، ويدؿ ذلؾ عمى تجانس المجموعات.1.10)
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( نتائج اختبار تحميل التباين لتقديرات الطمبة الموىوبين لدور استخدام اإلنترنت 18جدول )
 ساليب التعمم الذاتي ألبعاد المقياس والدرجة الكمية طبق ا لمتغير التخصصفي تنمية أ

قيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التبايف البعد
 ؼ

مستوى 
 الداللة

 الدافعية
 1..1 1.31 0 بيف المجموعات

 1.03 00.33 7. داخؿ المجموعات .1.10 3.10
 - 03.33 .. المجموع

الفعالية 
 الذاتية

 0.29 0.03 2 بيف المجموعات
 0.10 12.69 7. داخؿ المجموعات 0.11 2.24

 - 13.27 .. المجموع

مستوى 
 الطموح

 0.39 0.79 0 بيف المجموعات
 0.11 11.44 7. داخؿ المجموعات 0.38 3.07

 - 12.23 .. المجموع

كامؿ 
 المقياس

 .1.0 1.03 0 بيف المجموعات
 1.01 30.. 7. داخؿ المجموعات 1.13 0..0

 - 01.03 .. المجموع

( يتضح عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطمبة 03مف الجدوؿ )
الموىوبيف نحو استخداـ اإلنترنت في تنمية أساليب التعمـ الذاتي تعزى لمتغير التخصص، وتتفؽ 

         ( ودراسة.010(، ودراسة ) ليمى، 0107ذاري و عزيزي، ىذه النتيجة مع دراسة كبل  مف )أخ
 (.0103) البيريني،

وتعزو الباحثة النتيجة الحالية الشتراؾ الطمبة الموىوبيف في الخصائص نفسيا االنفعالية،  
واالجتماعية، والعممية، والقيادية مما يجعؿ التخصص )عممي_ أدبي_ عاـ( ال ي ؤثر في 

عمـ الذاتي كما أف جميع التخصصات السابقة تخضع الستخداـ اإلنترنت، اتجاىاتيـ نحو الت
فالطالب الموىوب المتصفح لئلنترنت يجد المعمومات متاحة لو عمى شبكة اإلنترنت، وتوفر لو 

 فرص االطبلع الواسع عمى مختمؼ العمـو والمعارؼ.
 نتيجة السؤال الثالث ومناقشتيا وتفسيرىا

لث والذي نص عمى "ىؿ توجد فروؽ في تقديرات الطمبة لئلجابة عف السؤاؿ الثا 
الموىوبيف لدور استخداـ اإلنترنت في تنمية أساليب التعمـ الذاتي التي تعزي إلي متغير عدد 
ساعات استخداـ اإلنترنت ؟" تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي إليجاد الفروؽ 

ر استخداـ اإلنترنت في تنمية أساليب التعمـ الذاتي اإلحصائية بيف تقديرات الطمبة الموىوبيف لدو 
(. وذلؾ بعد .0بناء عمى متغير عدد ساعات استخداـ اإلنترنت كما ىو موضح في الجدوؿ )

 التأكد مف شرطي التوزيع الطبيعي لمبيانات وتجانسيا.
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 ( نتائج اختبار ليفين لفحص تجانس البيانات19جدول )
النحراؼ ا المتوسط العدد المتغير البعد

 مستوى الداللة قيمة االختبار المعياري

 الدافعية
 .1.0 3.03 3 أقؿ مف ساعتيف

 1.00 3.33 03 ( ساعات3-0مف ) 1.07 0.00
 .1.3 3.33 70 ( ساعات3أكثر مف )

الفعالية 
 الذاتية

 1.00 .3.1 3 أقؿ مف ساعتيف
 1..1 3.03 03 ( ساعات3-0مف ) 1.00 0.31

 .1.3 0..3 70 ( ساعات3أكثر مف )

مستوى 
 الطموح

 1.03 3.30 3 أقؿ مف ساعتيف
 1.30 3..3 03 ( ساعات3-0مف ) 1.30 .1.0

 1.30 3..3 70 ( ساعات3أكثر مف )

المقياس 
 ككؿ

 1.30 3.30 3 أقؿ مف ساعتيف
 1.31 3.70 03 ( ساعات3-0مف ) ...1 1.10

 1.30 .3.3 70 ( ساعات3أكثر مف )

( أو أقؿ منو، ويدؿ ذلؾ عمى تجانس 1.10ال توجد فروؽ عند مستوى الداللة )
 المجموعات.

( نتائج اختبار تحميل التباين لتقديرات الطمبة الموىوبين لدور استخدام 02جدول )
اإلنترنت في تنمية أساليب التعمم الذاتي ألبعاد المقياس والدرجة الكمية طبق ا لمتغير عدد 

 اإلنترنت ساعات استخدام

مستوى  قيمة ؼ متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التبايف البعد
 الداللة

 الدافعية
 1.33 1.77 0 بيف المجموعات

 1.03 .00.3 7. داخؿ المجموعات .1.10 0..0
 - 03.33 .. المجموع

الفعالية 
 الذاتية

 1.30 .1.3 0 بيف المجموعات
 1.03 .00.3 7. المجموعات داخؿ .1.1 0..0

 - 03.03 .. المجموع

مستوى 
 الطموح

 1.10 1.10 0 بيف المجموعات
 1.00 00.00 7. داخؿ المجموعات 0..1 3.13

 - 00.03 .. المجموع

كامؿ 
 المقياس

 1.07 .1.3 0 بيف المجموعات
 1.01 .3.. 7. داخؿ المجموعات 1.03 0.71

 - 01.03 .. المجموع
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات الطمبة 
            الموىوبيف لدور استخداـ اإلنترنت في تنمية أساليب التعمـ الذاتي تعزى لمتغير ساعات

 استخداـ اإلنترنت.
إلنترنت في وت عزى نتيجة عدـ وجود فروؽ في اتجاىات الطمبة الموىوبيف نحو استخداـ ا

إلى  أف التعمـ  (Slay,2003)التعمـ الذاتي ت عزى لمتغير عدد الساعات لما أشارت إليو سبلي 
الذاتي مف خبلؿ اإلنترنت يعوض طرائؽ التدريس االعتيادية ووسائميا، كما يقدـ لمطمبة فوائد 

 (.037-033، ص.011إضافية متطورة في مجاؿ تخصصاتيـ )في: جاري،
ستخداـ اإلنترنت لمطمبة الموىوبيف التعمـ المناسب لقدراتيـ، كما ي شعرىـ يوفر التعمـ باو 

بالتحدي واالستقبللية والتحدي، كما يستطيعوف العمؿ مف خبللو بالزماف والمكاف الذي يناسبيـ 
(Milkine,2007,2). 

مية كما تعزو الباحثة النتيجة الحالية إلى ما تتميز بو شبكة اإلنترنت مف كونيا بيئة تعمي
جاذبة ومحفزة لئلبداع كما أنيا غنية بالمثيرات التي تمبي احتياجات الطمبة الموىوبيف وشغفيـ 
لبلطبلع عمى المعارؼ المختمفة وانفتاحيا عمى الخبرات والتحديات الخارجية، ويمكف تقميؿ 

اـ األقؿ ساعات استخداـ اإلنترنت السيما وأف دافعية الطمبة الموىوبيف لـ تتأثر بساعات االستخد
 ) أقؿ مف ساعتيف( وذلؾ لتقميؿ مف اآلثار السمبية المترتبة عمى االستخداـ الطويؿ لئلنترنت.

( إلى أف فئة األحداث ىـ 037، ص0100وقد أشار إلى ذلؾ كبل  مف حسنيف وقاسـ )
األكثر استخداما  لشبكة اإلنترنت؛ وبالتالي فيـ يتعرضوف لمخاطر سوء االستخداـ أكثر مف 

             ت األخرى نظرا  لممرحمة العمرية التي يمروف بيا، ورغبتيـ في التقميد، والمغامرة،الفئا
 وحب االستطبلع .

ونتيجة لما يترتب عمى قضاء ساعات طويمة أماـ اإلنترنت مف آثار سمبية بات مف 
 بة عمييا.الضرورة التوعية، والتثقيؼ في مجاؿ سوء االستخداـ ليذه التقنية واألضرار الم ترت
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 ممخص النتائج والتوصيات والمقترحات
تقديـ بعض التوصيات، ىذا الفصؿ تعرض الباحثة ممخصا  لمنتائج الدراسة، ومف ثـ       

 النحو اآلتي: الباحثة في ىذه الدراسة، وذلؾ عمى في ضوء النتائج التي توصمت إليياوالمقترحات،
 ممخص نتائج الدراسة:
 إلى النتائج التالية:توصمت الدراسة الحالية 

استيدفت الدراسة الحالية اتجاىات الطمبة الموىوبيف في المرحمة الثانوية نحو استخداـ 
االنترنت في التعمـ الذاتي بمحافظة الباحة، وفي ضوء ما تـ عرضو  مف تحميؿ لنتائج الدراسة 

ف نتائج، وىي عمى ومناقشتيا فإف الباحثة تذكر في ىذا الجانب أىـ ما توصمت إليو الدراسة م
 النحو التالي:

أف اتجاىات الطمبة الموىوبيف في المرحمة الثانوية نحو استخداـ االنترنت في تحقيؽ  -0
 الدافعية، والفعالية الذاتية، ومستوى الطموح لمتعمـ الذاتي إيجابية .

ي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات الطمبة الموىوبيف لدور استخداـ االنترنت ف -0
تنمية أساليب التعمـ الذاتي تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، و ال توجد فروؽ ذات 
داللة إحصائية بيف تقديرات الطمبة الموىوبيف لدور استخداـ االنترنت في تنمية أساليب 

 التعمـ الذاتي تعزى لمتغير التخصص.
دور استخداـ االنترنت ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات الطمبة الموىوبيف ل -3

 في تنمية أساليب التعمـ الذاتي تعزى لمتغير ساعات استخداـ االنترنت.
 توصيات الدراسة:

عمى ضوء ما خمصت إليو الدراسة مف نتائج، فإف الباحثة تقدـ عددا  مف التوصيات، وتتمثؿ 
 ىذه التوصيات فيما يمي:

 عمـ التقميدية لمتعمـ، والعمؿ عمى ترسيخ زيادة التوعية في المدارس بضرورة تجاوز أساليب الت
 أساليب التعمـ الذاتية لدى الطالبات الموىوبات.

  ،تشجيع الطالبات الموىوبات في المرحمة الثانوية عمى استخداـ االنترنت في التعمـ الذاتي
 وتوفير فرص استخدامو في جميع المدارس الحكومية والخاصة.

 االنترنت  عف طريؽ البحث لبات الموىوبات نحوالطا وضع متطمبات الكترونية لتوجيو
تاحة الفرصةإلى المعمومات باستخداـ الشبكة، وتحفيزىف لموصوؿ  أنفسيف ذاتيا . ليـ لتطوير وا 

 المقترحات:
 . إجراء دراسات لتنمية أساليب التعمـ الذاتي لدى الطالبات الموىوبات 
 ي دور استخداـ االنترنت في تنمية إجراء دراسة مقارنة بيف الطمبة الموىوبيف والعادييف ف

 أساليب التعمـ.
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 المراجع :
 أوال : المراجع العربية 

(. فاعمية برنامج تدريبي حاسوبي في التربية الصحية 0103أبو الحمائؿ، أحمد عبد المجيد. )
عمى تنمية التحصيؿ واالتجاه نحو التعمـ الذاتي لدى معممي العمـو بمدينة 

 .  .3(، 0.دية لمعمـو التربوية والنفسية )جدة، مجمة الجمعية السع
اتجاىات طمبة العمـو االجتماعية نحو استخداـ (. 0107أخذاري، مريـ وفاطنة، عزيزي. )

)دراسة ميدانية مقدمة لنيؿ درجة الماجستير االنترنيت في التعمـ الذاتي 
جامعة زياف عاشور، الجمفة،  -في عمـ النفس التربوي غير منشورة(

 الجزائر.
(. اتجاىات األساتذة والطمبة نحو استخداـ االنترنيت كمصدر لممعمومات 0100بوتو، نواؿ. )

، كمية اآلداب والعمـو ()رسالة ماجستير غير منشورة التعميمية والبحثية 
 جامعة الحاج لخضر، الجزائر. -اإلنسانية

اإلنترنت في التعمـ (. اتجاىات طمبة كمية التربية نحو استخداـ 0103البيريني، ريـ صبري. )
والتعميـ عمى ضوء مجموعة مف المتغيرات، مجمة جامعة البعث لمعمـو 

 .030(، 0، )30اإلنسانية، 
واقع إدارة مراكز رعاية الموىوبيف في المممكة العربية السعودية مف  (.0113الثبتي، محمد. )

 -)رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربيةوجية نظر القائميف عمييا
 جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.

. ترجمة الدباسي، تكنولوجيا التعميـ بيف الماضي والحاضر والمستقبؿ(. .011جاري، إنجمف .)
صالح والصالح، بدر، المممكة العربية السعودية، إدارة النشر العممي 

 والمطابع.
معممي المرحمة الثانوية في محافظة جرش لتقنية (. واقع استخداـ .010الجرايدة، يوسؼ أحمد. )

اإلنترنت واتجاىات الطمبة نحوىا، مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث 
 .03.(، 01، )3والدراسات النفسية والتربوية، 

(، عماف، .)ط أساليب الكشؼ عف الموىوبيف ورعايتيـ(. 0103جرواف، عبدالرحمف فتحي. )
 األردف، دار الفكر.

 (، عماف، األردف، دار الفكر.3)طالموىبة والتفوؽ (. 0100عبدالرحمف فتحي. ) جرواف،
(. تقويـ برنامج رعاية الموىوبيف في 0103الجغيماف، عبد اهلل محمد ومعاجيني،  أسامة حسف. )

مدارس التعميـ العاـ في المممكة العربية السعودية في ضوء معايير جودة 
 .0(، 0، ).0التربوية والنفسية، البرامج اإلثرائية، مجمة العمـو 
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(، 0)ط التربية الخاصة لمموىوبيف(. 0100الجوالده، فؤاد عيد و القمش، مصطفى نوري. )
 عماف، األردف، دار اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع.

(. االتجاىات الحديثة نحو استخداـ 0101حسنيف، سييؿ حسف وقاسـ، عبير نعيـ الشيخ. )
رحمتي التعميـ األساسي والثانوي في المدارس التابعة اإلنترنت لدى طمبة م

لؤلوقاؼ اإلسبلمية في مدينة القدس، مجمة جامعة القدس العممية 
 .1.(، 31، )0المحكمة، 

(، عماف، األردف، 0)طتكنولوجيا التعميـ بيف النظرية والتطبيؽ (. 0117الحيمة، محمد محمود. )
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

فعالية إستراتيجية التعميـ المعكوس باستخداـ نظاـ الببلؾ بورد  (.0103عبد اهلل. ) زاىد، مناؿ
وتطبيؽ الواتس آب عمى التحصيؿ األكاديمي واالتجاه نحو استخداـ 
اإلنترنت في التعميـ لدى طالبات قسـ االقتصاد المنزلي بكمية التربية 

عمـو ونشر بجامعة األمير سطاـ بف عيد العزيز، المجمة العربية لم
 .30(، 0، )3األبحاث، 

وقائع محاضرة الدورة السابعة (. السمبيات األخبلقية لشبكة اإلنترنت. "0111زاىر، الغريب. )
لمموسـ الثقافي حوؿ شبكة اإلنترنت ماليا وما عمييا"، المركز العربي 

 .33،  لمبحوث لدوؿ الخميج العربي
لمموىوبيف والمعوقيف وسبؿ رعايتيـ وا رشادىـ التربية الخاصة (. 0113الزغبي، أحمد محمد. )

 عماف، األردف، دار زىراف.، (0)ط
 (، مصر، عالـ الكتب.0)ط التدريس نماذجو ومياراتو(. 0113زيتوف، كماؿ عبد الحميد. )

استخداـ الحاسوب واإلنترنت في  (.0117سعادة، جودت أحمد والسرطاوي، عادؿ فايز. )
، عماف، األردف، دار الشروؽ لمنشر (0)طمياديف التربية والتعميـ 

 والتوزيع.
(. اتجاىات طمبة .010الشافعي، صادؽ عبيس وشاكر، عمي تركي ومنتوب، محمد كاظـ. )

كمية التربية لمعمـو اإلنسانية في جامعة كرببلء نحو استخداـ الشبكة 
 ..00(، 03العنكبوتية اإلنترنت، مجمة كمية التربية األساسية، )

وقائع المؤتمر الدولي (.تعميـ الطبلب الموىوبيف ورعايتيـ عف بعد. "0100ي.)عبود، يسرى زك
الثاني لمموىوبيف والمتفوقيف تحت شعار نحو إستراتيجية وطنية لرعاية 

 "، "استرجعت مف"المبتكريف
https://www.researchgate.net/publication/303922726_tlym_alwhwbyn_w
raythm_n_bd 

https://www.researchgate.net/publication/303922726_tlym_alwhwbyn_wraythm_n_bd
https://www.researchgate.net/publication/303922726_tlym_alwhwbyn_wraythm_n_bd


 نوال حسن أحمد الزبيديأ /   اتجاىات الطمبة الموىوبين نحو استخدام االنترنت
 نجالء محمود محمد الحبشي / د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

033 
                -  زء  اني-ال اني عشز     العد  -      ا لد 

 

مدى استفادة معممي المرحمة الثانوية بمدينة الرياض (. 0110العبيد، إبراىيـ عبد اهلل إبراىيـ. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(،  إلنترنتامف الشبكة العالمية لممعمومات 

 ممؾ سعود، الرياض، المممكة العربية السعودية.جامعة ال -كمية التربية
(. ميارات التعمـ الذاتي البلزمة لطمبة الدراسات العميا في 0100الفميت، جماؿ كامؿ. )

الجامعات الفمسطينية بغزة في ضوء متطمبات مجتمع المعرفة، مجمة 
 .01(، 0، )01جامعة الخميؿ لمبحوث، 

وىوبيف والمتفوقيف خصائصيـ واكتشافيـ ورعايتيـ الم (.0103القريطي، عبد المطمب أميف. )
 (، القاىرة، مصر، عالـ الكتب..)ط

سيكولوجية األطفاؿ ذوي االحتياجات  (.0101القمش، مصطفى نوري و المعايطة، خميؿ. )
 (، عماف، األردف، دار المسيرة لمطباعة والنشر..)ط الخاصة

(، عماف، األردف،  0)طتفوؽ العقمي مقدمة في الموىبة وال(. 0100القمش، مصطفى نوري. )
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

(. عبلقة استخداـ شبكة اإلنترنت بالعزلة 0110الكندري، يعقوب والقشعاف، حمود. )  
مجمة العمـو اإلنسانية و االجتماعية لدى طبلب جامعة الكويت.

 .03(، ص0، العدد )03، االجتماعية
. ترجمة: أبو جادو، المرجع في تربية الموىوبيف(. 0100ديفيز، غازي. )كوالنجيمو، نيكوالس و 

 (، السعودية، العبيكاف.0صالح و أبو جادوا، محمود )ط
)رسالة  اتجاىات الطمبة نحو استعماؿ اإلنترنت في التعمـ الذاتي(. .010ليمى، نسيب. )

 جامعة -ماجستير غير منشورة(، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية
 العربي بف ميدي أـ البواقي، الجزائر.

اتجاىات الطمبة نحو استخداـ االنترنيت في تحقيؽ التعمـ الذاتي (. 0101مسعودي، لويزة. )
 -)رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية

 جامعة الحاج لخضر،الجزائر.
(، 0)طالموىبة والتفوؽ (، .011لسبلـ. )المعايطة، خميؿ عبدالرحمف و البواليز، محمد عيد ا
 القاىرة، مصر، دار الفاروؽ.

مفاىيـ أساسية في عمـ لنفس االجتماعي (. 0113نصر الديف، جابر و الياشمي، لوكيا. )
 (، قسطنطينة،ا لجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية.0)ط

نحو استخداـ اإلنترنت (. اتجاىات طمبة ما بعد التدرج 0101وليد، بخوش و بوزغاية، باية. )
جامعة العربي  -مجمة العمـو اإلنسانية واالجتماعيةفي البحث العممي، 
 بف مييدي، الجزائر.
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