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لتصحيح بعض  MOOCSأثر استخداـ المنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت 
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 مستخمص البحث: 

هدؼ البحث الحالى إلي التعرؼ عمػي أثػر اسػتخداـ المنصػات التعميميػة المفتوحػة والمتاحػة عبػر اإلنترنػت 
MOOCs  ،لتصػحيح بعػض مفػاهيـ االسػتخداـ اآلمػف لممعمومػػات لػدي التالميػذ المتفػوقيف بالمرحمػة اإلعداديػػة
( تمميػذا  متفوقػا  02مػف   مكونػةعينػة  ، وُطبػؽ هػذا البحػث عمػيبحث إلي البحوث الشبة تجريبيػةلوينتمى هذا ا

تمميػػػذ  02، ووعػػػة الطػػػابطةتمميػػػذ المجم 02 بمدرسػػػة بورسػػػعيد اإلعداديػػػة بنػػػيف بالصػػػؼ ا وؿ اإلعػػػدادي ،
، ودرسػت المجموعػة التجريبيػة التقميديػةالمفاهيـ بالطريقة ة المجموعة التجريبية ، و درست المجموعة الطابط

 .نفس المفاهيـ ولكف باستخداـ المنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت
بعد تطبيؽ ا دوات قبميا  وبعديا  عمي المجموعتيف الطابطة والتجريبيػة أشػارت نجػاح اسػتراتيجية المنصػات 

لموصػػوؿ بالتالميػػذ المتفػػوقيف بالمرحمػػة اإلعداديػػة إلػػي  MOOCsالتعميميػػة المفتوحػػة والمتاحػػة عبػػر اإلنترنػػت 
 بعض مفاهيـ االستخداـ اآلمف لممعمومات الصحيحة.

  :مفتاحيةالكممات ال
، فػاهيـ االسػتخداـ اآلمػف لممعمومػات، م MOOCsالمنصات التعميمية المفتوحة والمتاحػة عبػر اإلنترنػت 

 المتفوقيف .
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Abstract: 
The goal of the current research to: to identify the impact of using  

Massive Open Online Courses MOOCs to correct some of the concepts related to 

the safe usage of the information with the talented pupils of the preparatory 

stage, and this research belongs to semi-experimental, and this research was 

applied to a sample of (60) talented pupils from Port Said Prep School For Boys 

in the first grade preparatory, 30 pupils control group and 30 pupils 

experimental group, The control group studied the concepts related to the way it 

works, and the other studied by MOOCs. 

After applying the tools tribally and after the control and experimental groups 

indicated success MOOCs to correct some of the concepts related to the safe 

usage of the information with the talented pupils of the preparatory stage. 
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 مقدمة البحث:

المعمومػػػات واالتصػػػاالت ولقػػػد بػػػات واحػػػد يشػػػكؿ أمػػػف المعمومػػػات حجػػػر الزاويػػػة يػػػي ن طػػػة تكنولوجيػػػا     
مػػػف أهػػػـ التخصصػػػات الحيويػػػة عمػػػى صػػػعيد تقنيػػػة المعمومػػػات سػػػيما وأننػػػا عمػػػى عتبػػػة عصػػػر جديػػػد تسػػػود 
ييػػػػػع المعموماتيػػػػػة أوجػػػػػع الحيػػػػػاة قاطبػػػػػة، ممػػػػػا يسػػػػػتمـز تةمين ػػػػػا وتحصػػػػػين ا طػػػػػد الممارسػػػػػات السػػػػػمبية 

مػػػػي والتقنػػػػي، يػػػػي ظػػػػؿ عػػػػالـ رقمػػػػي سػػػػ ؿ مػػػػف والتػػػػةثيرات ال دامػػػػة التػػػػي باتػػػػت تتزايػػػػد بتزايػػػػد التطػػػػور العم
 .انتشارها

سػػػعى التعمػػػيـ والمنػػػاهج وطػػػرؽ التػػػدريس بويػػػي ظػػػؿ التطػػػورات المتسػػػارعة يػػػي مجػػػاؿ تقنيػػػات التعمػػػيـ،     
إلػػػى تحقيػػػؽ أهػػػداؼ العمميػػػة التعميميػػػة يػػػي واقػػػق جديػػػد ت ػػػيمف عميػػػع التقنيػػػة، ويواجػػػع التعمػػػيـ العديػػػد مػػػف 

ياعمػػػة وبػػػرامج تمكنػػػع مػػػف البقػػػا  يػػػي  ومخرجاتػػػع، ممػػػا يتطمػػػب حمػػػوال  التحػػػديات التػػػي تػػػظثر عمػػػى وظيفتػػػع 
ظػػػؿ التحػػػديات. ومػػػف أبػػػرز هػػػذ  التحػػػديات التػػػي مػػػف الممكػػػف مواج ت ػػػا بشػػػكؿ كبيػػػر يػػػي المسػػػتقبؿ: النمػػػو 

 .(0220 حسف ،الحاد إلعداد المتعمميف، وعدـ قدرة المدارس عمى استيعاب هذ  ا عداد ال ائمة 
 المعموماتيػػة ومجتمػػق العولمػػة عصػػر  ػػورظ مػػقنػػع و أ( 7ص ،0222الحميػػد  طػػاؼ عبػػد أوقػػد      

 الدوليػة المعمومػات شػبكة يػي ال ائػؿ التطػور ومػق نالحظػع جميعػا ، الػذي المتسػارع بالشػكؿ اإللكترونيػة
،  ومػػػػػا صػػػػػاحب ذلػػػػػؾ عػػػػػف ظ ػػػػػور الخػػػػػدمات التػػػػػي تقػػػػػدم ا هػػػػػذ  الشػػػػػبكة وزيػػػػػادة باإلنترنػػػػػت المعرويػػػػػة

مثػػػػؿ مفػػػػاهيـ الجامعػػػػات االيتراطػػػػية،  ،تعػػػػددة متجػػػػددةالحقيقيػػػػة المرتبطػػػػة لمفػػػػاهيـ متكنولوجيػػػػات االتصػػػػاؿ 
التعمػػػػػيـ مبػػػػػادع التعمػػػػػيـ عػػػػػف بعػػػػػد و ي ُأسػػػػػس و الصػػػػػفوؼ الوهميػػػػػة القائمػػػػػة عمػػػػػوالمػػػػػدارس اإللكترونيػػػػػة ، و 

الكثيػػػػر مػػػػف   ةمػػػػق ظ ػػػػور كػػػػؿ ذلػػػػؾ أصػػػػبحت الػػػػنظـ التعميميػػػػة يػػػػي بالدنػػػػا العربيػػػػة يػػػػي مواج ػػػػ، و المفتػػػػوح
اسػػػتراتيجيات متطػػػورة معاصػػػرة، حتػػػي لتصػػػدي ل ػػػا بفكػػػر تربػػػوي جديػػػد و لطػػػخمة التػػػى تسػػػتمـز االتحػػػديات ا

تعامػػػػؿ مػػػػق متقيػػػػرات القػػػػرف الحػػػػادي والعشػػػػريف. يمكػػػػف إعػػػػداد ا جيػػػػاؿ القادمػػػػة ، التػػػػي تمتمػػػػؾ م ػػػػارات ال
ليب اوتطػػػػػوير االسػػػػػ لقػػػػػد لجػػػػػة بعػػػػػض التربػػػػػوييف لتحسػػػػػيف االنتاجيػػػػػة التربويػػػػػة إلػػػػػي دمػػػػػج التكنولوجيػػػػػاو 

ليب جديػػػدة ومن ػػػا وعمػػػي سػػػبيؿ المثػػػاؿ الػػػتعمـ عػػػف بعػػػد الػػػذي يحقػػػؽ اسػػػأ، ممػػػا أدي إلػػػي ظ ػػػور يديػػػةالتقم
يػػػػرص التعمػػػػيـ لجميػػػػق يئػػػػات المجتمػػػػق م مػػػػا اختمفػػػػت ظػػػػروي ـ وتعػػػػددت احتياجػػػػات ـ، وهػػػػذا النػػػػوع مػػػػف 

المعمػػػػـ مػػػػب عمػػػػي مشػػػػكمة البعػػػػد بػػػػيف التعمػػػػيـ يتطمػػػػب ا خػػػػذ بتكنولوجيػػػػا االتصػػػػاالت الحديثػػػػة ووسػػػػائم ا لمتق
 المتعمـ.و 

يػػػػي التعمػػػػيـ يسػػػػاعد الطمبػػػػة عمػػػػي معريػػػػة كػػػػؿ مػػػػا هػػػػو جديػػػػد  ف اسػػػػتخداـ التعمػػػػيـ اإللكترونػػػػىكمػػػػا أ     
، كمػػػا أنػػػع يػػػظثر بػػػا  اجتماعيػػػا  تجػػػا  هػػػذا المسػػػتحدثنايخمػػػؽ ج والتواصػػػؿ عبػػػر وسػػػائط التعمػػػيـ اإللكترونػػػى
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أف لػػػع م ػػػارات االتصػػػاؿ، و يحسػػػف لػػػذاتي، و يػػػا  عمػػػي دايعيػػػت ـ نحػػػو التعمػػػيـ، ويزيػػػد مػػػف تعمم ػػػـ اتػػػةثيرا  إيجاب
ليب التعمػػػيـ ، ويزيػػػد مػػػف تطػػػورهـ الم نػػػي اأثػػػرا  إيجابيػػػا  عمػػػي المعممػػػيف إذ يسػػػاعدهـ عمػػػي التنويػػػق يػػػي أسػػػ

 .(9ص  ،0222مزهر، معريت ـ بتخصص ـ وأنع يتميز بالمرونع وا تاحة  و 
التػػػي  )Web2.0(ني مػػػف الويػػػب االثػػػتػػػةتي منصػػػات التعمػػػيـ اإللكترونيػػػة يػػػي مقدمػػػة تقنيػػػات الجيػػػؿ و      

، وذلػػػؾ نظػػػرا  إلػػػػي )yagci ,2015(تشػػػ د إقبػػػاال  متزايػػػدا  عمػػػػي توظيف ػػػا مػػػف ِقبػػػػؿ اعطػػػا  هيئػػػة التػػػػدريس
فاعػػػػؿ مػػػػق ممػػػػا يػػػػديق المػػػػتعمـ إلػػػػي الت ؛الػػػػتعمـلتػػػػي تطػػػػفي ا عمػػػػي عمميتػػػػى التعمػػػػيـ و الحيويػػػػة والمتعػػػػة ا

إطػػػػاية إلػػػي إشػػػراكع يػػػي عػػػدد مػػػف الم مػػػات التػػػػى ، نػػػع ومعممػػػعاكػػػذلؾ مػػػق أقر المحتػػػوي المقػػػدـ عبرهػػػا، و 
 (Batsila et al.,2014)  تنمى م اراتع

ف الطػػػالب الموهػػػوبو        سػػػتقنا  عن ػػػا أو اسػػػتبدال ا، لػػػذا يجػػػب ف ثػػػورة وطنيػػػة ال يمكػػػف اإليف والمتفػػػوقيا 
بػػػع نحػػػو سػػػتفادة مػػػف إمكانات ػػػا وقػػػدرات ا يػػػي خدمػػػة المجتمػػػق وتطػػػوير  والسػػػعي رعايت ػػػا واالهتمػػػاـ ب ػػػا، لإ

ا يطػػػؿ، وقػػػد أصػػػبحت هػػػذ  الرعايػػػة طػػػرورة حتميػػػة، خاصػػػة يػػػي عصػػػرنا الحػػػ لي، عصػػػر العولمػػػة وتفجػػػر 
مكانػػػػات ـ، ال  المعمومػػػػات وتطػػػػور التقنيػػػػات، ورعايػػػػة الموهػػػػوبيف والمتفػػػػوقيف بمػػػػا يتناسػػػػب مػػػػق قػػػػدرات ـ وا 

 .النتػػػائج تتػػػةتى بشػػػكؿ عفػػػوي وعشػػػوائي ولكػػػف مػػػف خػػػالؿ التخطػػػيط الػػػدقيؽ والػػػواعي لمحصػػػوؿ عمػػػى أيطػػػؿ
 (0220 محمد ،

كمػػػػا إف تعمػػػػيـ الموهػػػػوبيف و المتفػػػػوقيف عػػػػف بعػػػػد هػػػػو نػػػػوع مػػػػف التعمػػػػيـ تتػػػػاح الفػػػػرص التعميميػػػػة مػػػػف     
احػػػؿ العمػػػر مػػػف يػػػي أي مكػػػاف يػػػي كػػػؿ مر ي موهػػػوب أو متفػػػوؽ يػػػي المجتمػػػق، ويػػػي أي وقػػػت و خاللػػػع  

المػػػػتعمـ، اختبػػػػار أنظمػػػػة  تعمم ػػػػـ: مبػػػػدأ اإلتاحػػػػة، المرونػػػػة، تحكػػػػـ مػػػػف أساسػػػػياتخػػػػالؿ وسػػػػائط عديػػػػدة و 
المتفػػػوقيف تكمػػػف أسػػػاس التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد لمموهػػػوبيف و عمػػػي طػػػو  مػػػا سػػػبؽ يػػػ ف التوصػػػيؿ، االعتماديػػػة و 

يػػػد مػػػف عػػف العمػػػر بمز المكػػػاف والسػػماح لػػػع بقػػػض النظػػػر وهػػػوب والمتفػػػوؽ مػػف قيػػػود الزمػػػاف و يػػي تحػػػرر الم
تقنياتػػػع، نظػػػاـ أهدايػػػع و يمسػػػفتع و ، ي ػػػو نمػػػط مػػػف أنمػػػاط التعمػػػيـ لػػػع يػػػرص تعميميػػػة تزيػػػد موهبتػػػع وتفوقػػػع

 .(0220قائـ بذاتع متميز عف غير  مف أنماط التعميـ التقميدي  أحمد ،
أف الحيػػػػاة يػػػػي العصػػػػر الرقمػػػػي تتطمػػػػب مػػػػف أبنائنػػػػا أف يكونػػػػوا عمػػػػي وعػػػػي بواجبػػػػات ـ والتزامػػػػات ـ و      

يتعػػػامموف معنػػػا، ويػػػي أثنػػػا  التعامػػػؿ مػػػق معطيػػػات ذلػػػؾ العصػػػر والتػػػي يػػػي الحقيقػػػة حقػػػوؽ ل خػػػريف ممػػػف 
عػػػامموف مػػػق تمػػػؾ الحيػػػاة وذلػػػؾ العصػػػر، والتػػػي هػػػي يػػػي المقابػػػؿ يكونػػػوا عمػػػي وعػػػي ودرايػػػة بحقػػػوق ـ وهػػػـ يت

الػػػذي  ػػػـ مػػػف خػػػالؿ تقنيػػػات ذلػػػؾ العصػػػر، و التزامػػػات عمػػػي اآلخػػػريف ممػػػف يتعػػػامموف معالمقابػػػؿ واجبػػػات و 
، وقانونيػػػػة ليكونػػػػوا مػػػػواطنيف قيػػػػةرقميػػػػة بطريقػػػػة  منػػػػة، خميمكػػػػن ـ مػػػػف ي ػػػػـ وكيفيػػػػة اسػػػػتخداـ التقنيػػػػات ال

 .(0222عمميف مدي الحياة  المرشود،رقمييف صالحيف، مت
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أيطػػػا  التالميػػػذ ذوي القػػػدرات الخاصػػػة كالتالميػػػذ المتفػػػوقيف يػػػي أشػػػد االحتيػػػاج إلػػػي اسػػػتخداـ المزيػػػد و      
، يػػػػةمػػػػف قػػػػدرات عقميػػػػة ويكريػػػػة عال مػػػػف الوسػػػػائؿ التكنولوجيػػػػع الحديثػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ اسػػػػتقالؿ مػػػػا يمكمػػػػوف

 وكذلؾ العمؿ عمي تطوير هذ  القدرات باستمرار.
 اإلطار العاـ لمبحث:

تميػػػز هػػػذا العصػػػر بػػػالتقيرات السػػػريعة الناجمػػػة عػػػف التقػػػدـ العممػػػي والتكنولػػػوجي وتقنيػػػة المعمومػػػات      
لػػػػذا أصػػػػبح مػػػػف الطػػػػروري مواكبػػػػة العمميػػػػة التربويػػػػة ل ػػػػذ  التقيػػػػرات لمواج ػػػػة المشػػػػكالت التػػػػي قػػػػد تػػػػنجـ 

 .(0، ص0222 الشناؽ، وبني دومي،  كثرة المعمومات وزيادة يي عدد المتعمميف عن ا مثؿ
يػػػي التعمػػػيـ يسػػػاعد الطمبػػػة عمػػػي معريػػػة كػػػؿ مػػػا هػػػو جديػػػد والتواصػػػؿ  ف اسػػػتخداـ التعمػػػيـ اإللكترونػػػىإ     

، كمػػػػا أنػػػػع يػػػػظثر تػػػػةثيرا  لمسػػػػتحدثنبػػػػا  اجتماعيػػػػا  تجػػػػا  هػػػػذا اايخمػػػػؽ ج عبػػػػر وسػػػػائط التعمػػػػيـ اإللكترونػػػػى
أف لػػػع أثػػػرا  لػػػذاتي، و يحسػػػف م ػػػارات االتصػػػاؿ، و يزيػػػد مػػػف تعمم ػػػـ ايػػػا  عمػػػي دايعيػػػت ـ نحػػػو التعمػػػيـ، و جابإي

ورهـ الم نػػػػي و ، ويزيػػػػد مػػػػف تطػػػػليب التعمػػػػيـاإيجابيػػػػا  عمػػػػي المعممػػػػيف إذ يسػػػػاعدهـ عمػػػػي التنويػػػػق يػػػػي أسػػػػ
 .(9،ص  0222  مزهر،  أنع يتميز بالمرونع وا تاحةمعريت ـ بتخصص ـ و 

، اتصػػػػاؿ غيػػػػر متػػػػزامف وتعمػػػػيـ حسػػػػب التػػػػزامف إلػػػػي اتصػػػػاؿ متػػػػزامف يصػػػػنؼ التعمػػػػيـ اإللكترونػػػػى، كمػػػػا     
 مدمج.
وقػػػػد ظ ػػػػر مػػػػظخرا نتيجػػػػة نظريػػػػة الترابطيػػػػة وبيئػػػػة الػػػػتعمـ الشخصػػػػية نمػػػػوذج إلكترونػػػػي جديػػػػد لمػػػػتعمـ      

وهػػػو  MOOC (Massive Open Online Course)وهػػػو المقػػػررات التعميميػػػة المفتوحػػػة لمجميػػػق 
نمػػػػوذج تعميمػػػػي بػػػػدأ باالنتشػػػػار  خػػػػالؿ السػػػػنوات الثالثػػػػة ا خيػػػػرة كةسػػػػموب لتػػػػويير التعمػػػػيـ الجػػػػامعي ذو 
الجػػػودة العاليػػػة لجميػػػق يئػػػات المجتمػػػق بتكمفػػػة منخفطػػػة دوف قيػػػود مكانيػػػة أو زمانيػػػة   أو ماديػػػة. حيػػػػث 
 يحػػػػػػػدث الػػػػػػػتعمـ يػػػػػػػي هػػػػػػػذ  المقػػػػػػػررات كنتيجػػػػػػػة لمنشػػػػػػػاطات التػػػػػػػي يختػػػػػػػار كػػػػػػػؿ مػػػػػػػتعمـ أف يقػػػػػػػـو ب ػػػػػػػا

 Levy,2011). 
العربيػة  ترونيػة المفتوحػة واسػعة االنتشػار( تدشيف عدد مف منصػات المقػررات اإللك0220قد ش د عاـ  و      

سػػيكؿ أكػػاديمي ف. و ايػػي لبنػػ MenaVersityميناييرسػػتي يػػي االردف. و  Edraakغيػػر الربحيػػة مثػػؿ: إدراؾ 
Skill Academy ورواؽ يي مصر .Rwaq تحػديا  يػي سػبتمبر  -يي المممكة العربيػة السػعودية إلػي ُدشػنت

، وعمـ النفس، يمية هف وسائؿ التواصؿ االجتماعي، والفنوفنية أكاداكمنصة توير مقررات مج -مف العاـ نفسع
الػػديف عبػػر واج ػػة جذابػػة وبسػػيطة. ويػػةتي اسػػم ا إشػػارة إلػػي أروقػػة المسػػاجد يػػي العػػالـ ، و ال ندسػػةالطػػب، و و 

ي، حيػػث اعتػػاد المتعممػػوف عمػػي التحمػػؽ حػػوؿ المعممػػيف لدراسػػة العمػػوـ المختمػػة. وتحػػاوؿ روؽ تقػػديـ اإلسػػالم
 محتوي أكاديمي ذي جودة ع لية عبر أساتذة مظهميف و م نييف ذوي خبرة عممية. كما تسعي إلي أف تصبح 
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 (0220،رواؽ (،(Adham & Lundqvist,2015 )  وسطيي الشرؽ ا   مركزا  إقميميا  لمتعمـ اإللكترونى
حػػػػػػدا  مػػػػػػف أهػػػػػػـ تمػػػػػػؾ ابوصػػػػػػف ا و  -وتمثػػػػػػؿ المقػػػػػػررات اإللكترونيػػػػػػة المفتوحػػػػػػة واسػػػػػػعة االنتشػػػػػػار      

و الػػػػػتعمـ عػػػػػف بعػػػػػد. ومقارنػػػػػة بػػػػػالمقررات اإللكترونيػػػػػة  امتػػػػػدادا  حػػػػػديثا  لمػػػػػتعمـ اإللكترونػػػػػى -المسػػػػػتحدثات
المفتوحػػػػػة واسػػػػػعة االنتشػػػػػار  تتميػػػػػز ف المقػػػػػررات اإللكترونيػػػػػة  ، يػػػػػ)courses-e(المعتػػػػػادة عبػػػػػر اإلنترنػػػػػت

عػػػػػػة متنوعػػػػػػة مػػػػػػف الشػػػػػػبكات بطػػػػػػخامة أعػػػػػػداد الممتحقػػػػػػيف ب ػػػػػػا، و أنتشػػػػػػارها عبػػػػػػر العػػػػػػالـ عبػػػػػػر مجمو 
، مػػػػػق أتاحػػػػػة التسػػػػجيؿ يي ػػػػػا لكػػػػػؿ مػػػػػف يرغػػػػب دوف قيػػػػػد أو حػػػػػد. كمػػػػا تتػػػػػيح تمػػػػػؾ المقػػػػػررات والتطبيقػػػػات

عػػػامال  مػػػظثرا  عمػػػي الممارسػػػات لدارسػػػي ا يرصػػػة تعمػػػـ محتػػػوي ممتػػػق أو دقيػػػؽ، ا مػػػر الػػػذي قػػػد يجعػػػؿ من ػػػا 
 (Zheng et al.. ,2015) ية عبر شبكة اإلنترنتالالتعميمية الح

  المنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنتيوائد بيئة MOOCs 
ي تحقيػػػػػؽ تكػػػػػايظ يػػػػػ MOOCs المنصػػػػػات التعميميػػػػػة المفتوحػػػػػة والمتاحػػػػػة عبػػػػػر اإلنترنػػػػػتتسػػػػػاعد      

المسػػػاواة بػػػيف المتعممػػػيف وتمبيػػػة الطمػػػب االجتمػػػاعي المتزايػػػد عمػػػي التعمػػػيـ سػػػوا  لمػػػف الفػػػرص التعميميػػػة و 
خصوصػػػا  ات ـ االلتحػػػاؽ بػػػالتعميـ عػػػف بعػػػد و ، أو لمػػػف يػػػـ دوف ا نتظػػػاـ يػػػي قاعػػػات الدراسػػػةتحػػػوؿ ظػػػروي 

االسػػػػػػتجابة لمتطمبػػػػػات خطػػػػػػط التنميػػػػػة الوطنيػػػػػة الخاصػػػػػػة بتػػػػػويير الكػػػػػػوادر  MOOCsبيئػػػػػات ومقػػػػػررات 
العمػػػػػاؿ تػػػػػدريب الم نػػػػػي المسػػػػػتمر لممػػػػػوظفيف و مظهمػػػػػة و المدربػػػػػة. و يزيػػػػػد يػػػػػرص التعمػػػػػيـ و الالبشػػػػػرية ال

الػػػذيف هػػػـ عمػػػي رأس العمػػػؿ، يطػػػال  عػػػف أتاحػػػة الفرصػػػة لمشػػػباب و الكبػػػار السػػػتثمار أوقػػػات يػػػراغ ـ يػػػي 
تثقيػػػػؼ أنفسػػػػ ـ وزيػػػػادة ياعميػػػػة التعمػػػػيـ، كمػػػػا يقمػػػػؿ تكمفػػػػة الحصػػػػوؿ عمػػػػي المعريػػػػة، ويسػػػػاهـ يػػػػي ت يئػػػػة 

التشػػػػػػجيق لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػي بػػػػػػالبرامج االكاديميػػػػػػة المتقدمػػػػػػة، و عممػػػػػػيف لمواصػػػػػػمة التعمػػػػػػيـ و االلتحػػػػػػاؽ المت
  (Duderstadt,2012), (Carr,2012) ش ادات ل ا عالقة ببرامج التعميـ المستمر مدي الحياة

أف   (Ding,Y, Cheng, T., Feng, P. and Xu,G.,2014)وتػػذكر بعػػض الدراسػػات مثػػؿ      
ت يػػػػي التعمػػػػيـ يػػػػي السػػػػنوات ا خيػػػػرة، التػػػػي بػػػػرز  MOOCsتوحػػػػة والمتاحػػػػة عبػػػػر اإلنترنػػػػت المقػػػػررات المف

؛ مف ػػػوـ التػػػدريس مصػػػادر الػػػتعمـ المجانيػػػة المفتوحػػػة تعميميػػػة متميػػػزة مثػػػؿنػػػوع جديػػػد يػػػوير بيئػػػات تعمػػػـ و 
عػػػػػارؼ ومسػػػػػتويات ؛ متعممػػػػػوف ذو خبػػػػػرات وماإللكترونيػػػػػة التفػػػػػاعمي المتػػػػػزامف اإلنسػػػػػاني؛ خبيػػػػػرات الػػػػػتعمـ

مػػػػق التعمػػػيـ و التػػػػدريس التقميػػػػدي ، يالحػػػػظ  MOOCsعنػػػػد مقارنػػػة مقػػػػررات وبيئػػػػات مختمفػػػة ومسػػػػتقمة. و 
 الجانب االبتكاري وقدرتع عمي جذب اهتمامات أكبر نطاؽ واسق مف المجتمق.

اندة لمػػػػػا يػػػػػدور كمقػػػػػررات مسػػػػػ MOOCs( أف طػػػػػرورة تفعيػػػػػؿ 222، ص 0220وتػػػػػري الحػػػػػارثي       
رص المتاحػػػة ل ػػػـ عمػػػي يػػػتمكـ أعطػػػا  هيئػػػة التػػػدريس مػػػف االسػػػتفادة مػػػف الفػػػ، حتػػػي يػػػي الفصػػػؿ التقميػػػدي

 ، وحتى يتحقؽ لمطالب أكبر استفادة ممكنة.الوجة ا مثؿ



أثز اسحخذاو انًُصبت انًفحوحة وانًحبحة عبز اإلَحزَث نحصحَح بعض انًفبهَى انخبطئة نذى 
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وقػػػد نشػػػةت عمػػػي الػػػدواـ عالقػػػة وطيػػػدة بػػػيف المعمومػػػات وا مػػػف باعتبارهمػػػا ج تػػػيف ال غنػػػي إلحػػػداها      
ف البػػػػدائي يػػػػي القابػػػػة تحمػػػػؿ أحيانػػػػا  عػػػػف ا خػػػػري. يفػػػػي عصػػػػور مػػػػا قبػػػػؿ التػػػػاري  كانػػػػت صػػػػرخة اإلنسػػػػا

معمومػػػة تنػػػذر بوقػػػوع خطػػػر ي ػػػدد أمػػػف وسػػػالمة الفػػػرد أو الجماعػػػة . ومػػػق تتػػػالي العصػػػور تقيػػػرت ا مػػػور 
عمػػػػي الجب تػػػػيف ، يػػػػا مف لػػػػـ يعػػػػد معػػػػادال  لمحمايػػػػة مػػػػف ال جمػػػػات المفاجئػػػػة مػػػػف ِقبػػػػؿ ا عػػػػدا  أو حتػػػػى 

لممعمومػػػػات مجػػػػرد داللػػػػة عمػػػػي أشػػػػيا   تعػػػػد وحػػػػوش القابػػػػة ، بػػػػؿ أصػػػػبح  نظريػػػػات وقطػػػػايا معقػػػػدة ، ولػػػػـ
يجػػػري التعبيػػػر عن ػػػا بصػػػرخة مػػػف الفػػػـ ، بػػػؿ انطمقػػػت مػػػف مكامن ػػػا التقميديػػػة مػػػف داخػػػؿ ا وراؽ و الكتػػػب 
والمخطوطػػػػػػات وا قػػػػػػالـ والميكػػػػػػروييمـ و النقػػػػػػوش عمػػػػػػي ا حجػػػػػػار وجػػػػػػدراف المعابػػػػػػد و أذهػػػػػػاف النػػػػػػاس ، 

ب ػػػػا أبعػػػػادا  ورهانػػػػات اسػػػػتراتيجية ال حػػػػدود ل ػػػػا يػػػػي واتخػػػػذت لنفسػػػػ ا شػػػػكال  رقميػػػػا  نمطيػػػػا  موحػػػػدا  أخػػػػذت 
 .(70، ص 0227 محمد، البيئة الرقمية

ويعػػػػد أمػػػػف المعمومػػػػات ال ػػػػـ ا عظػػػػـ بالنسػػػػبة لممظسسػػػػات، وهػػػػو محاولػػػػة لف ػػػػـ التحػػػػديات التػػػػي 
 .تواجػػػع المظسسػػػات والتصػػػدي ل ػػػػا ، والتخفيػػػؼ مػػػف الت ديػػػدات التػػػػي تتعػػػرض ل ػػػا أصػػػوؿ المعمومػػػػات

,2014)(Silic, & Back  

 يمعػػػػػػب وعػػػػػػي الطمبػػػػػػة بػػػػػػةمف المعمومػػػػػػات وأخالقيات ػػػػػػا دورا  م مػػػػػػا  يػػػػػػي حمايػػػػػػة ا نظمػػػػػػة العاممػػػػػػةو      
(Foster,2004)  .حيػػػػث ُيمثػػػػؿ الطمبػػػػة أكبػػػػر مجموعػػػػة مػػػػف المتعػػػػامميف مػػػػق أنظمػػػػة الجامعػػػػات المحوسػػػػبة

وعيػػػا باخالقيػػػات أمػػػف وقػػػد بينػػػت إحػػػدت الدراسػػػات أف طمبػػػة كميػػػات العمػػػوـ االنسػػػانية والعمػػػوـ الطبيعيػػػة اقػػػؿ 
، حيػػػػػػث يػػػػػػدرس طمبػػػػػػة ((MaxNorth,et.al,2010,p223 المعمومػػػػػػات مػػػػػػف طمبػػػػػػة كميػػػػػػات التكنولوجيػػػػػػا

كميػػػػػػػات التكنولوجيػػػػػػػا العديػػػػػػػد مػػػػػػػف المسػػػػػػػاقات المتعمقػػػػػػػة بتكنولوجيػػػػػػػا المعمومػػػػػػػات وأخالقيػػػػػػػات التعامػػػػػػػؿ 
 .بالمعمومات

هػػػػي ي التطػػػػور السػػػػريق. بػػػػؿ أصػػػػبحت دراسػػػػة أمػػػػف المعمومػػػػات مػػػػف العمػػػػـو الم مػػػػة جػػػػدا  اآلخػػػػذة يػػػػو      
ت غيػػػػر كاييػػػػة ذكػػػػر  إف الحمايػػػػة الفيزيائيػػػػة أصػػػػبح. ممػػػػا يجػػػػدر هػػػػاجس أصػػػػبح  يػػػػظرؽ مختمػػػػؼ الج ػػػػات

يػػػػػي  ، والتػػػػػي ب ػػػػػا عػػػػدة محطػػػػػات طرييػػػػػة منتشػػػػػرةأنظمػػػػػة حاسػػػػػبات المشػػػػاركات الزمنيػػػػػة بسػػػػبب اكتشػػػػػاؼ
زادت الرغبػػػػة لػػػػدي نجػػػػد أنػػػػع كممػػػػا ارتفعػػػػت قيمػػػػة المعمومػػػػة المخزونػػػػة كممػػػػا مسػػػػاحة جقراييػػػػة واسػػػػعة، و 

لج ػػػػػات المنايسػػػػػة  المسػػػػػتفيدة المتمصصػػػػػيف لموصػػػػػوؿ إلي ػػػػػا مػػػػػف أجػػػػػؿ التخريػػػػػب، الكسػػػػػب ببيع ػػػػػا إلػػػػػي ا
، كمػػػػػا أف وجػػػػػود عػػػػػدة بػػػػػرامج عديػػػػػدة لممسػػػػػتفيديف تتشػػػػػارؾ يػػػػػي مػػػػػوارد الحاسػػػػػوب تسػػػػػبب تسػػػػػرب من ػػػػػا(

 .المعمومػػػػات لػػػػذا يػػػػ ف سػػػػيطرة الوصػػػػوؿ لمحاسػػػػب المعنػػػػى يجػػػػب أف تطػػػػمف عػػػػدـ وصػػػػوؿ غيػػػػر مشػػػػروع
 (22، ص 0222تسجيؿ هذ  المحاولة.  أبو، ويجب عمي نظاـ التشقيؿ
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نظػػػػػرا   هميػػػػػة المعمومػػػػػات يػػػػػي المظسسػػػػػات التعميميػػػػػة ( يػػػػػي دراسػػػػػت ا أنػػػػػع 0227  َكػػػػػويىالتػػػػػري و      
وارتباط ػػػا بعػػػدد كبيػػػر مػػػف الطػػػالب، ونظػػػرا   هميػػػة أنظمػػػة المعمومػػػات يػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات يعمػػػى أصػػػحاب 

الكفيمػػػػة بحمايػػػػة أمػػػػف المعمومػػػػات مػػػػف خػػػػالؿ بنػػػػا  وحػػػػدات إداريػػػػة وسياسػػػػات  القػػػػرار اتخػػػػاذ اإلجػػػػرا ات
 واجرا ات خاصة

كمػػػا أف الحيػػػاة يػػػي العصػػػر الرقمػػػي تتطمػػػب مػػػف أبنائنػػػا أف يكونػػػوا عمػػػي وعػػػي بواجبػػػات ـ والتزامػػػات ـ      
 ا، ويػػػيأثنػػػا  التعامػػػؿ مػػػق معطيػػػات ذلػػػؾ العصػػػر والتػػػي يػػػي الحقيقػػػة حقػػػوؽ ل خػػػريف ممػػػف يتعػػػامموف معنػػػ

، والتػػػي هػػػي يػػػي عػػػامموف مػػػق تمػػػؾ الحيػػػاة وذلػػػؾ العصػػػرهػػػـ يتالمقابػػػؿ يكونػػػوا عمػػػي وعػػػي ودرايػػػة بحقػػػوق ـ و 
الػػػذي ف مع ػػػـ مػػػف خػػػالؿ تقنيػػػات ذلػػػؾ العصػػػر، و المقابػػػؿ واجبػػػات و التزامػػػات عمػػػي اآلخػػػريف ممػػػف يتعػػػاممو

كونػػػوا مػػػواطنيف ، خمقيػػػة ، وقانونيػػػة لياـ التقنيػػػات الرقميػػػة بطريقػػػة  منػػػةيمكػػػن ـ مػػػف ي ػػػـ وكيفيػػػة اسػػػتخد
 .(0222رقمييف صالحيف ، متعمميف مدي الحياة  المرشود، 

ف مجتمعنػػػػا المصػػػػري وعالمنػػػػا العربػػػػي أصػػػػبح  يػػػػي حاجػػػػة عاجمػػػػة الػػػػي مبػػػػادرات وبػػػػرامج تربويػػػػة و       ا 
مدرسػػػػية وجامعيػػػػة ومجتمعيػػػػة يػػػػي التربيػػػػة لمعريػػػػة االسػػػػتخدـ ا مػػػػف لممعمومػػػػات لحمايػػػػة أطفالنػػػػا وشػػػػبابنا 

، وخاصػػػة نولوجيػػػا الحديثػػػة يػػػي العصػػػر الرقمػػػيمػػػف االسػػػتخدامات السػػػمبية المتزايػػػدة لمتكوتعزيػػػز سػػػالمت ـ 
 عػػػػف اسػػػػتخداـ شػػػػبكة اإلنترنػػػػت وا ج ػػػػزة المحمولػػػػة والمتمثمػػػػة يػػػػيعيػػػػة بالسػػػػالمة وا مػػػػف اإللكترونػػػػى التو 

 .(0220 ، سالمة  داب التعامؿ الرشيد مق تمؾ التكنولوجيا الرقميةثقاية و 
و خاصػػػة ات التربويػػػػة المختمفػػػػة برصػػػػد أبػػػػرز المخػػػػاطر الناتجػػػػة عػػػػف تفاعػػػػؿ الطػػػػالب واهتمػػػػت الدراسػػػػ     

حػث  ليػات المواج ػة ػدؼ بة ب ما أنتجتع مف عوالـ ايتراطيالمختمفة و  تمػق الثػورة الرقميػة و معطياالمتفوقيف 
 محػػػددة تػػرتبط ب ويػػةال  أن ػا االيتراطػػػي يػػػدرؾالحػػد مػػػف السػػػمبيات الناتجػػة عن ػػػا يالمتةمػػػؿ لواقػػػق التفػػاعالت و 

تػتـ مػف خػالؿ شػبكة اإلنترنت. ويػي هػػػذا الشػػػةف يمكػػػف الخػػػروج بمجموعػػػة مػػػف السػػػمات الػػػتي تميػػػز كون ا 
 )Ribble,2015(. هػػذا الػػنمط مػػف التفػػاعالت

يمثمػػػػػوف ثػػػػػروة مجتمعيػػػػػة مػػػػػف واجػػػػػب ( أف الطمبػػػػػة المتفوقػػػػػوف 220، ص 0220  التركػػػػػيقػػػػػد أكػػػػػد و      
ات ـ؛ حتػػػي تسػػػ ـ يػػػي ، بػػػؿ يجػػػب اسػػػتثمار قػػػدر إلهمػػػاؿ و أنعػػػداـ الرعايػػػة الالزمػػػةالمجتمػػػق عػػػدـ تطػػػييع ا با

، بػػػؿ أف اإلخفػػػاؽ يػػػي رعايػػػة واهتمػػػاـ كبيػػػريفف نجػػػاح مسػػػتقبم ـ ، ي ػػػـ بحاجػػػة إلػػػي تمقػػػي طػػػماتنميػػػت ـ و 
مػػػػا ُيعتبػػػػر مةسػػػػاة ل ػػػػـ ولمجػػػػتمع ـ، ويميػػػػؿ رعػػػػايت ـ ومسػػػػاعدت ـ السػػػػتثمار أقصػػػػي طاقػػػػة يمتمكون ػػػػا رب

، ي ػػػػـ يتمتعػػػػوف بػػػػذاكرة جيػػػػدة ا  جيػػػػدا  يػػػػي معظػػػػـ المػػػػواد الدراسػػػػةالطمبػػػػة المتفوقػػػػوف إلػػػػي أف ُيظ ػػػػروا أد
تجعم ػػػـ قػػػادريف عمػػػي حفػػػظ الحقػػػائؽ و إتقػػػةف الخوارزميػػػات و تػػػذكرها لفتػػػرة طويمػػػة، كمػػػا أن ػػػـ ال يواج ػػػوف 
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التوجي ػػػػات، ممػػػػا ُيفسػػػػر قػػػػدرت ـ عمػػػػي ا دا  الجيػػػػد يػػػػي ت و عوبة يػػػػي قػػػػرا ة وي ػػػػـ التعميمػػػػامشػػػػكمة أوصػػػػ
 االختبارات. 

 وأطالػػػب  22نػػػع ال يحتػػػاج إلعػػػداد كبيػػػر  يقػػػط يكفػػػى أيقػػػد قػػػاؿ  (Siemens, 2012)لنمػػػوذج  طبقػػػا  و    
مفتوحػػػة  ف تكػػػوفألتكػػػوف مفتوحػػػع ومجانيػػػة بشػػػكؿ كامػػػؿ. يمكػػػف  MOOCلػػػيس مػػػف الطػػػروري لػػػػو  أكثػػػر

ف تكػػػوف عمػػػى هيئػػػة دورات أعمػػػى اإلنترنػػػت و لكػػػف لػػػيس مػػػف الطػػػروري  ةلفئػػػات معينػػػة و سػػػتكوف متاحػػػ
 .تدريبية أو مواطيق تعميمية و وحداتأ تطوير م نية ةتدريبية يمكف اف تكوف عبارة عف جمس

عمومػػػاعمى قيمػػػة وجػػػودة إمكانػػػات التعمػػػيـ عمػػػى اإلنترنػػػت مػػػف قبػػػؿ مظسسػػػات  MOOCةف بػػػػ كمػػػا ُيشػػػاد    
مفتوحػػػة يػػػي كثيػػػر مػػػف  MOOCالنخبػػػة مػػػق الماليػػػيف مػػػف الػػػدوالرات يػػػي اسػػػتثمارات. وعػػػالوة عمػػػى ذلػػػؾ  

 ا حياف لمجميق لمتسجيؿ مف دوف أي تكمفة. 
 :توصيات المظتمرات 
 0222كتوبر أمظتمر ممتقى الشرؽ ا وسط  مف المعمومات  -

حػػػث المشػػػرع العربػػػى لإسػػػراع ب صػػػدار التشػػػريعات المنظمػػػة لحمايػػػة قػػػد حػػػث المػػػظتمر يػػػي ن ايتػػػع عمػػػي      
لعمػػػؿ عمػػػى ا ،وأمػػػف المعمومػػػات و العقوبػػػات الرادعػػػة الرتكػػػاب ا يعػػػاؿ غيػػػر المشػػػروعة يػػػى هػػػذ  المعػػػامالت

واالهتمػػػاـ بتبػػػادؿ الخبػػػرات إصػػػدار دوريػػػات ونشػػػرات ونشػػػر البحػػػوث المتخصصػػػة يػػػى مجػػػاؿ أمػػػف المعمومػػػات 
تفعيػػػػػؿ دور  ،و كػػػػػذلؾوالزيػػػػػارات والدراسػػػػػات المشػػػػػتركة بػػػػػيف ال يئػػػػػات الحكوميػػػػػة العربيػػػػػة بعطػػػػػ ا الػػػػػبعض

 .المراكز البحثية العربية يى استعراض لمفاهيـ المصطمحات ومحاولة اقتراح توحيد هذ  المصطمحات
 حػػػػت عنػػػػواف تتعمػػػػـ مبتكػػػػر لمسػػػػتقبؿ واعػػػػدبعػػػػد ت المػػػػظتمر الػػػػدولي الرابػػػػق لمػػػػتعمـ اإللكترونػػػػي والتعمػػػػيـ عػػػػف -

 ت0222
ومبػػػػادرة  ةالمفتوحػػػػ ةميػػػػيطمق ػػػػا ، كمبػػػػادرة المػػػػوارد التعمأدعػػػػـ المبػػػػادرات التػػػػي يقػػػػد حػػػػث المػػػػظتمر عمػػػػي      

، لمػػػتعمـ الالمحػػػدود التركيػػػز عمػػػى الػػػتعمـ الفػػػردي باعتبػػػار  موج ػػػا   ، وكػػػذلؾلكترونػػػي الرائػػػدات يػػػي التعمػػػيـ اإل 
 .ثرا اتع يي دعـ منصة التعميـا  لوصوؿ لممحتوت الرقمي و تاحة وااإل  أيطا  
رعايػػػػػة الموهػػػػوبيف طػػػػرورة حتميػػػػػع "المػػػػظتمر العممػػػػي العربػػػػي السػػػػػادس لرعايػػػػة لمموهػػػػوبيف و المتفػػػػوقيف  -

 ت0222 لمستقبؿ عربي أيطؿ
حػػػػّث المظسسػػػػات التربويػػػػة يػػػػي الػػػػوطف العربػػػػي عمػػػػى زيػػػػادة حيػػػػُث أوصػػػػي المػػػػظتمر يػػػػي بيانػػػػع الختػػػػامي ب

برعايػػػػة الموهػػػػوبيف، مػػػػف خػػػػالؿ تطػػػػوير المنػػػػاهج الدراسػػػػية وتػػػػدريب المعّممػػػػيف واإلداريػػػػيف ويػػػػؽ االهتمػػػػاـ 
دعػػػػػوة كميػػػػػات التربيػػػػػة والمظسسػػػػػات المعنيػػػػػة لتصػػػػػميـ بػػػػػرامج خاصػػػػػة إلعػػػػػداد و  معػػػػػايير عممّيػػػػػة إبداعيػػػػػة،

ريػػػػػػق كفايػػػػػػات المرشػػػػػػد التربػػػػػػوي يػػػػػػي ، وكػػػػػػذلؾ معممػػػػػػيف متخصصػػػػػػيف يػػػػػػي مجػػػػػػاالت الموهبػػػػػػة واإلبػػػػػػداع
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اسػػػػػتثمار التقػػػػػّدـ التكنولػػػػػوجي  أيطػػػػػا  ، و التعميميػػػػػة ليخػػػػػذ بيػػػػػد الطمبػػػػػة الموهػػػػػوبيف ورعػػػػػايت ـالمظسسػػػػػات 
 .والمعموماتية وتكنولوجيا النانو يي الميداف التربوي العربي

 اإلحساس بمشكمة البحث:
 تبمور إحساس الباحثة بمشكمة البحث مف خالؿ :

تكنولوجيػػػػا تدريسػػػػ ا كمعمػػػػـ لمكمبيػػػػوتر و مػػػػف خػػػػالؿ عمػػػػؿ الباحثػػػػة و  المالحظػػػػة الشخصػػػػية لمباحثػػػػة: .2
وجػػػػود مفػػػػاهيـ االسػػػػتخداـ اآلمػػػػف  بمػػػػدارس المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة الحظػػػػت الباحثػػػػة طػػػػعؼ المعمومػػػػات

مكانػػػػػات المتاحػػػػػة طػػػػػعؼ اإلمػػػػػة وخاصػػػػػة لمصػػػػػؼ ا وؿ اإلعػػػػػدادي و لممعمومػػػػػات لػػػػػدي تالميػػػػػذ المرح
 .لمتالميذ الصحيحةبالمدارس لتوصيؿ المعمومات 

 ة: الدراسة االستكشايي .0
قامػػػػت الباحثػػػػة بعمػػػػؿ دراسػػػػة استكشػػػػايية مػػػػف خػػػػالؿ مقػػػػابالت مػػػػق مجموعػػػػات مػػػػف تالميػػػػذ الصػػػػؼ  . أ

ا وؿ اإلعػػػػػدادي بمدرسػػػػػة بورسػػػػػعيد اإلعداديػػػػػة بنػػػػػيف، حػػػػػوؿ بعػػػػػض المفػػػػػاهيـ التػػػػػي ال يسػػػػػتطعوف 
التفريػػػػؽ بيػػػػن ـ وبعػػػػض المفػػػػاهيـ اآلخػػػػري التػػػػي تػػػػواج  ـ يػػػػي تحصػػػػيؿ دروس الكمبيػػػػوتر وتكنولوجيػػػػا 

والتعمػػػػيـ االلكترونػػػػي ولػػػػـ  MOOCsواالتصػػػػاالت، كمػػػػا قامػػػػت سػػػػظال ـ عػػػػف مف ػػػػوـ الػػػػػالمعمومػػػػات 
خاصػػػػة و  تحصػػػػؿ عمػػػػي إجابػػػػات واييػػػػع  ي من مػػػػا، ممػػػػا يظكػػػػد احتيػػػػاج تالميػػػػذ المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة

 المتفوقيف من ـ إلي اكتساب المفاهيـ الصحيحة المتعمقة بممؼ االستخداـ اآلمف لممعمومات.
 :مايمي وقد تبيف البحث بمجاؿ المتعمقة السابقة والدراسات ا دبيات اإلطالع عمي . ب
نػػػػػدرة ا بحػػػػػاث التػػػػػي تركػػػػػز عمػػػػػي تصػػػػػحيح المفػػػػػاهيـ الخاطئػػػػػة المتعمقػػػػػة بممػػػػػؼ االسػػػػػتخداـ اآلمػػػػػف  .2

 لممعمومات. عمي حد عمـ الباحثة(
نػػػػػدرة ا بحػػػػػاث العربيػػػػػة التػػػػػي تناولػػػػػت موطػػػػػوع المنصػػػػػات التعميميػػػػػة المفتوحػػػػػة و المتاحبػػػػػة عبػػػػػر  .0

  عمي حد عمـ الباحثة( االنترنت.
المتفػػوقيف او الموهػػوبيف  بالتالميػػذ خػػاص تعميمػػي محتػػوت بتنفيػػذ الدراسػػات مػػف العديػػد أوصػػت .0

 الخاصة. قدرات ـ مق يتناسب
 التركيز عمي الجانب ا كاديمي لمتالميذ عامة دوف االهتماـ بمتفوقيف أو الموهوبيف من ـ. .2

 مشكمة البحث:
 البحث يي البحث يي التساظؿ الرئيسي التالي:وبنا  عمي ذلؾ تـ تحديد مشكمة 

مػػػا أثػػػػر اسػػػػتخداـ المنصػػػات التعميميػػػػة المفتوحػػػػة عبػػػر اإلنترنػػػػت لتصػػػػحيح بعػػػض مفػػػػاهيـ االسػػػػتخداـ  -
 اآلمف لمعمومات لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية المتفوقيف؟
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 ويتفرع مف السظاؿ الرئيسي ا سئمة التالية:
 ت المراد تصحيح ا لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية؟ما مفاهيـ االستخداـ اآلمف لممعموما .2
 تربويا  وينيا  ؟ MOOCsما أسس توظيؼ المنصات التعميمية المفتوحة عبر اإلنترنت  .0
مػػػػػا ياعميػػػػػة النمػػػػػوذج المقتػػػػػرح السػػػػػتخداـ المنصػػػػػات التعميميػػػػػة المفتوحػػػػػة و المتاحػػػػػة عبػػػػػر اإلنترنػػػػػت  .0

MOOCs ت لػػػػػدي تالميػػػػػذ المرحمػػػػػة اإلعداديػػػػػة لتصػػػػػحيح بعػػػػػض مفػػػػػاهيـ االسػػػػػتخداـ اآلمػػػػػف لممعمومػػػػػا
 المتفوقيف؟

 هداؼ البحث:أ
 تحديد مفاهيـ االستخداـ اآلمف لممعمومات لدت التالميذ المتفوقيف بالمرحمة اإلعدادية. -
تصػػػػػػحيح المفػػػػػػاهيـ الخاطئػػػػػػة المتعمقػػػػػػة باالسػػػػػػتخداـ اآلمػػػػػػف لممعمومػػػػػػات لػػػػػػدي التالمبػػػػػػذ المتفػػػػػػوقيف  -

 بالمرحمة اإلعدادية.
التعميميػػػػة المفتوحػػػػة و المتاحػػػػة عبػػػػر اإلنترنػػػػت لموصػػػػوؿ بالتالميػػػػذ الػػػػي المفػػػػاهيـ توظيػػػػؼ المنصػػػػات  -

 الصحيحة لالستخداـ اآلمف لممعمومات.
 أهمية البحث:

اسػػػػتمتاع التالميػػػػذ باسػػػػتخداـ التكنولوجيػػػػا يػػػػي التػػػػدريس و التركيػػػػز عمػػػػي ا هػػػػداؼ التربويػػػػة و تقطيػػػػة  .2
 محتوي ممؼ االستخداـ اآلمف لممعمومات.

كالمنصػػػات  ليب التعميميػػػة الحديثػػػةاسػػػإلػػػي االهتمػػػاـ با لمسػػػئوليف عػػػف تطػػػوير المنػػػاهج اتوجيػػػع نظػػػر  .0
 .التعميمية المفتوحة و المتاحة عبر اإلنترنت

 يب الحديثة.السيب التدريس و دمج ا با السأتقديـ إطار نظري لممعمميف بتطوير  .0
وزيػػادة  ، الخاصػػة تالقػػدرا ذوي لمتالميػػذ التػػدريس طػػرؽ لتطػػوير الحديثػػة اإلتجاهػػات مواكبػػة .2

 . التعميمية العممية  ياعمية
تقػػػديـ أدوات البحػػػث الممثمػػػة يػػػي اختبػػػار المفػػػاهيـ و بطاقػػػة المالحظػػػة و التػػػي قػػػد تفيػػػد البػػػاحثيف يػػػي  .2

مجػػػػػاؿ اسػػػػػتخداـ المنصػػػػػات التعميميػػػػػة المفتوحػػػػػة و المتاحػػػػػة عبػػػػػر اإلنترنػػػػػت يػػػػػي تصػػػػػحيح مفػػػػػاهيـ 
 المرحمة اإلعدادية المتفوقيف.االستخداـ اآلمف لممعمومات لدي تالميذ 

 عينة البحث: 
تػػػـ اختيػػػار عينػػػة مػػػف التالميػػػذ المتفػػػوقيف بالصػػػؼ ا وؿ اإلعػػػدادي والمتكػػػايئيف يػػػي معظػػػـ المتقيػػػرات      

 02سػػػنة( و تػػػـ تقسػػػيم ـ إلػػػي مجمػػػوعتيف متكػػػايئتيف يػػػي العػػػدد  22: 20كػػػالجنس  ذكػػػر( والعمػػػر  مػػػف 
، التػػػػػدريس ل ػػػػػا بالطريقػػػػػة التقميديػػػػػة وعػػػػػة طػػػػػابطة يػػػػػتـتمميػػػػػذ بكػػػػػؿ مجموعػػػػػة( المجموعػػػػػة ا ولػػػػػي مجم
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والمجموعػػػػػة الثانيػػػػػة مجموعػػػػػة تجريبيػػػػػة يػػػػػتـ التػػػػػدريس ل ػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ توظيػػػػػؼ المنصػػػػػات التعميميػػػػػة 
 .MOOCsالمفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت 

 يروض البحث:
  -:اآلتية الفروض الموج ة صحة اختبار مف البد البحث أهداؼ لتحقيؽ 

ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف المجموعػػػػة الطػػػػابطة والتجريبيػػػػة بعػػػػد التطبيػػػػؽ القبمػػػػي ال توجػػػػد يػػػػروؽ  -2
 الختبار اكتساب مفاهيـ االستخداـ اآلمف لممعمومات.

.( بػػػػيف المجمػػػػوعتيف الطػػػػابطة والتجريبيػػػػة 22توجػػػػد يػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوت   -0
والتطبيػػػؽ البعػػػدي الختبػػػار بعػػػد تنفيػػػذ اسػػػتراتيجية تػػػدريس مػػػف خػػػالؿ  توظيػػػؼ المنصػػػات التعميميػػػة 

 اكتساب مفاهيـ االستخداـ اآلمف لممعمومات.
 من ج البحث:

 يي طو  طبيعة البحث سوؼ تستخدـ الباحثة :    
المػػػػن ج الوصػػػػفي التحميمػػػػي: اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة الم ػػػػنج الوصػػػػفي التحميمػػػػي يػػػػي االطػػػػالع عمػػػػي 

عداديم ا ب دؼ إعداد اإلطار النظري و الدراسات السابقة وتحم  أدوات البحث.  ا 
المػػػن ج شػػػبع التجريبػػػي: تػػػـ اسػػػتخداـ المػػػن ج شػػػبع التجريبػػػي  ننػػػا نتعامػػػؿ مػػػق حقػػػؿ مػػػف حقػػػوؿ 
العمػػػػوـ اإلنسػػػػانية التػػػػي يصػػػػعب طػػػػبط جميػػػػق المتقيػػػػرات ب ػػػػا و كػػػػذلؾ  نػػػػع ي ػػػػتـ بالصػػػػدؽ الخػػػػارجي مػػػػف 

اسػػػػػتخداـ هػػػػػذا لدراسػػػػػة أثػػػػػر ( و 0222حكمػػػػػيف والخبرا  البجاشػػػػػي ،خػػػػػالؿ إجػػػػػرا  التحكػػػػػيـ مػػػػػف ِقبػػػػػؿ الم
لتصػػػػحيح بعػػػػض مفػػػػاهيـ االسػػػػتخداـ  MOOCsالمنصػػػػات التعميميػػػػة المفتوحػػػػة والمتاحػػػػة عبػػػػر اإلنترنػػػػت 

 لدي التالميذ المتفوقيف بالمرحمة اإلعدادية.
 متقيرات البحث:

 يتطمف البحث الحالي المتقيرات التالية:      
المتقيػػػرات المسػػػتقمة: يشػػػمؿ البحػػػث الحػػػالي عمػػػي متقيػػػر مسػػػتقؿ واحػػػد هػػػو المنصػػػات المفتوحػػػة والمتاحػػػة 

 .MOOCsعبر اإلنترنت 
 : المفاهيـ الخاطئة المتعمقة بممؼ االستخداـ اآلمف لممعمومات.المتػقيػػرات التابعػػة

 :ت البحثأدوا
حيح ا لػػػػػدي التالميػػػػػذ المتفػػػػػوقيف قائمػػػػػة بػػػػػبعض مفػػػػػاهيـ االسػػػػػتخداـ اآلمػػػػػف لممعمومػػػػػات المػػػػػراد تصػػػػػ .2

 بالمرحمة اإلعدادية.   مف إعداد الباحثة(



أثز اسحخذاو انًُصبت انًفحوحة وانًحبحة عبز اإلَحزَث نحصحَح بعض انًفبهَى انخبطئة نذى 

 انحاليَذ انًحفوقٍَ ببنًزحهة اإلعذادٍة
 حًذ سٍٍ انذٍٍ، أ / َورهبٌ انعجًيإعذاد/ أ.د / سبيَة صبنح، أ.و.د / يُي سٍحوٌ، د / ي
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لممفػػػػػاهيـ  قائمػػػػػة ا هػػػػػداؼ العامػػػػػة و السػػػػػموكية الخاصػػػػػة بمػػػػػادة الكمبيػػػػػوتر و تكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات .0
مػػػػف إعػػػػداد   .لالسػػػػتخداـ اآلمػػػػف لممعمومػػػػات لػػػػدي التالميػػػػذ المتفػػػػوقيف بالمرحمػػػػة اإلعداديػػػػة الصػػػػحيحة
 الباحثة(

 لتصػػػػحيح بعػػػػض المفػػػػاهيـ عػػػػف االسػػػػتخداـ اآلمػػػػف لممعمومػػػػاتاختبػػػػار اكتسػػػػاب مفػػػػاهيـ االسػػػػتخداـ  .0
 لتالميذ الصؼ ا وؿ اإلعدادي.  مف إعداد الباحثة(

 MOOCsبطاقػػػػػة تقيػػػػػيـ المنػػػػػتج الن ػػػػػائي لممنصػػػػػة التعميميػػػػػة المفتوحػػػػػة والمتاحػػػػػة عبػػػػػر اإلنترنػػػػػت  .2
 مػػػف لممعمومػػػات لػػػدي التالميػػػذ المتفػػػوقيف التػػػي  تػػػـ اسػػػتخدامع لتصػػػحيح بعػػػض مفػػػاهيـ االسػػػتخداـ ا

 بالمرحمة اإلعدادية.   مف إعداد الباحثة(
 حدود البحث:

 التـز البحث بالحدود اآلتية:
المتاحػػػػة المنصػػػػات التعميميػػػػة المفتوحػػػػة و  الحػػػػدود المعموماتيػػػػة: يقتصػػػػر البحػػػػث يػػػػي مجػػػػاؿ توظيػػػػؼ .2

التالميػػػػذ المتفػػػػوقيف بالمرحمػػػػة  لػػػػدي لتصػػػػحيح مفػػػػاهيـ االسػػػػتخداـ اآلمػػػػف لممعمومػػػػاتعبػػػػر اإلنترنػػػػت 
 اإلعدادية.

الحػػػػدود البشػػػػرية: يػػػػتـ تطبيػػػػؽ البحػػػػث عمػػػػي التالميػػػػذ المتفػػػػوقيف بالصػػػػؼ ا وؿ اإلعػػػػدادي بمدرسػػػػة  .0
 سنع( 22:20بورسعيد اإلعدادية بنيف بمحايظة بورسعيد  

: البيئػػػػة المدرسػػػػية و كػػػػذلؾ البيئػػػػة االيتراطػػػػية تبيئػػػػة المنصػػػػات التعميميػػػػة المفتوحػػػػة والمتاحػػػػة البيئػػػػة .0
 ت.MOOCsعبر اإلنترنت 

 إجرا ات البحث: 
ذلػػػػؾ إلعػػػػداد اإلطػػػػار لسػػػػابقة ذات الصػػػػمة بموطػػػػوع البحػػػػث و البحػػػػوث اؿ الدراسػػػػات و تحميػػػػ: دراسػػػػة و أوال  

 النظري لمبحث.
 بموطوع البحث و تحديد المحتوي المالئـ لمتقيرات البحث. ثانيا : جمق المادة العممية الخاصة

 تشمؿ الخطوات التالية:تصميـ مادة المعالجة التجريبية و ثالثا : 
 هي:و  .أدوات جمق البيانات: إعداد أدوات البحث أ 

 .قائمة بالمفاهيـ الخاطئة باالستخداـ اآلمف لممعمومات لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية المتفوقيف 
  يـ هتكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات لممفػػػػػاسػػػػػموكية الخاصػػػػػة بمػػػػػادة الكمبيػػػػػوتر و ا هػػػػػداؼ العامػػػػػة والقائمػػػػػة

 الصحيحة لالستخداـ اآلمف لممعمومات لدت التالميذ المتفوقيف  
 .أدوات القياس: ب 



أثز اسحخذاو انًُصبت انًفحوحة وانًحبحة عبز اإلَحزَث نحصحَح بعض انًفبهَى انخبطئة نذى 

 انحاليَذ انًحفوقٍَ ببنًزحهة اإلعذادٍة
 حًذ سٍٍ انذٍٍ، أ / َورهبٌ انعجًيإعذاد/ أ.د / سبيَة صبنح، أ.و.د / يُي سٍحوٌ، د / ي
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 .اختبار تحصيمي مرتبط بمفاهيـ باالستخداـ اآلمف لممعمومات 
  بطاقػػػة تقيػػػيـ المنػػػتج الن ػػػائي المعػػػروض داخػػػؿ المنصػػػة التعميميػػػة المفتوحػػػة والمتاحػػػة عبػػػر اإلنترنػػػت

MOOCs. 
 إجرا ات البحث:

دراسػػػػة مسػػػػحية لمدراسػػػػات والبحػػػػوث السػػػػابقة يػػػػي مجػػػػاؿ البحػػػػث واالسػػػػتفادة من ػػػػا يػػػػي البحػػػػث  .2
 الحالي.

تالميػػػذ المرحمػػػة اإلعداديػػػة إعػػػداد قائمػػػة بالمفػػػاهيـ الخاطئػػػة باالسػػػتخداـ اآلمػػػف لممعمومػػػات لػػػدي  .0
 المتفوقيف.

إعػػػػػداد قائمػػػػػة ا هػػػػػداؼ العامػػػػػة والسػػػػػموكية الخاصػػػػػة بمػػػػػادة الكمبيػػػػػوتر و تكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات  .0
 لممفايـ الصحيحة لالستخداـ اآلمف لممعمومات لدت التالميذ المتفوقيف.

 إعداد اختبار اكتساب مفاهيـ االستخداـ االمف لممعمومات. .2
يمي عمػػػػػي مػػػػػوج ي و مدرسػػػػػي الكمبيػػػػػوتر و تكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات و عػػػػػرض اختبػػػػػار التحصػػػػػ   .2

كػػػػذلؾ المسػػػػئولة عػػػػف ممػػػػؼ االسػػػػتخداـ اآلمػػػػف لممعمومػػػػات ببورسػػػػعيد لمتةكػػػػد مػػػػف ا سػػػػئمة الػػػػواردة 
 باالختبار تقطي جميق نقاط المقرر.

عػػػػػػرض اختبػػػػػػار التحصػػػػػػيمي عمػػػػػػي محكمػػػػػػيف متخصصػػػػػػييف يػػػػػػي المنػػػػػػاهج و طػػػػػػرؽ التػػػػػػدريس  .0
متةكػػػد مػػػف مػػػدي سػػػالمت ا و صػػػحة صػػػياغت ا و تعػػػديم ا يػػػي طػػػو   رائ ػػػـ و تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ  ل

 اقتراح ـ.
نتاج المحتوي االلكترونى الذي تـ تنفيذ  عمي العينع .7  تنفيذ وا 
 العممػي المحتػوت كفايػة ومػدت صػالحيت ا مػف لمتةكػد وذلػؾ ، تنفيػذها تػـ التػي البرمجيػة تحكػيـ .2

رتباطع  بةهداؼ البحث. وا 
 .التعمـ استراتيجية عمى المحكميف السادة مف المقترحة التعديالت إجرا  .9

 .العينة أيراد اختيار .22
 إجرا  التجربة االستطالعية لطبط أدوات البحث و إجرا  التعديالت الالزمة. .22
 إجرا  التجربة ا ساسية لمبحث مف خالؿ: .20

  قبميػػػػا  تقسػػػػيـ التالميػػػػذ إلػػػػي مجمػػػػوعتيف أحػػػػداهما طػػػػابطة واآلخػػػػري تجريبيػػػػة تطبيػػػػؽ أدوات البحػػػػث
 عمي المجموعتيف.

 .تطبيؽ استمارة تقويـ المجموعة لنفس ا عمي المجموعة التجريبية 



أثز اسحخذاو انًُصبت انًفحوحة وانًحبحة عبز اإلَحزَث نحصحَح بعض انًفبهَى انخبطئة نذى 

 انحاليَذ انًحفوقٍَ ببنًزحهة اإلعذادٍة
 حًذ سٍٍ انذٍٍ، أ / َورهبٌ انعجًيإعذاد/ أ.د / سبيَة صبنح، أ.و.د / يُي سٍحوٌ، د / ي
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 . استخداـ الطريقة التقمدية لممجموعة الطابطة 
 .استخداـ المنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت لممجموعة التجريبية 
 .تطبيؽ أدوات البحث بعديا  عمي المجموعتيف التجربيتيف 

 لمناسبة لمبيانات التي تـ التوصؿ إلي ا.ارابعا  : إجرا  المعالجات اإلحصائية 
  Presentation Of The Results النتائج عرض: أوال  

 -:اختبار اكتساب المفاهيـ االستخداـ اآلمف لشبكة االنترنت  نتائج. 2
 : ا وؿ لمبحث  بالفرض المتعمقة النتائج:  أوال  

توجػػد يػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط ال  الفػػرض ا وؿ لمبحػػث والػػذي يػػنص عمػػى ت مػػف لمتحقػػؽ      
التػي  ةوالمجموعػة التجربيبػ، الطريقػة التقميديػة يػي التػدريسة التي سيستخدـ المجموعة الطابط تالميذجات ر د

ـ اآلمػػػف مفػػػاهيـ االسػػػتخدا اكتسػػػاب وذلػػػؾ يػػػي التطبيػػػؽ القبمػػػي إلختبػػػار المنصػػػة التعميميػػػة  اسػػػتخدـ مع ػػػا
ظ ػر و لممجموعتيف  يي التطبيؽ القبمي مفاهيـ االستخداـ اآلمف لممعموماتاختبار مقارنة نتائج . تـ تلممعمومات

يػي حػيف بمػ  متوسػط درجػات ، (22.2يػي المجموعػة التجريبيػة لمػدرجات قػد بمػ    درجات التالميػذأف متوسط 
يا  بػيف المجمػوعتيف التجريبيػة إحصػائوجػود يػروؽ دالػة عػدـ ( وهػذا يبػيف 22.22المجموعة الطابطة   تالميذ

 ( يبيف ذلؾ. 2، والجدوؿ  مفاهيـ االستخداـ اآلمف لممعموماتيي التطبيؽ القبمي إلختبار  والطابطة
 ( 1جذول )

 فٌ انحطبَق انقبهٌ نهًجًوعحٍَ انضببطة وانحجزٍبَة يفبهَى اإلسحخذاو اُيٍ نهًعهويبتٍبٍَ َحبئج اخحببر 
 

يسحوى 

انذالنة 

(...0 ) 

 انقًَحبٌ انحبئَحبٌ
درجة 

 انحزٍة

انوسظ 

 انحسببٌ

حجى 

 انعَُة
 انًجًوعة

 انًحسوبة انجذونَة

غَز دانة 

 إحصبئَب  
1.11 ...0 11 

 انحجزٍبَة .1 10.1

 انضببطة .1 10.10

ويتطػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف قيمػػة  ت( ال ترقػػى إلػػى مسػػتوت الداللػػة اإلحصػػائية حيػػث أف قيمػػة  ت(  -
( ومسػػتوت داللػػة 20( عنػػد درجػػة حريػػة  2.77( وهػػي أقػػؿ مػػف قيمػػة  ت( الجدوليػػة  2.02المحسػػوبة  

مفػاهيـ  اكتساب( مما يظكد تكايظ عينة البحث لطالب المجموعتيف التجريبية والطابطة يي اختبار 2.22 
 تالميػػذداللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات  ويرقػػا  ذال يوجػػد  عأنػػ. و القبمػػي  االسػػتخداـ اآلمػػف لممعمومػػات

يػػي التطبيػػؽ القبمػػي إلختبػػار مفػػاهيـ المجموعػػة الطػػابطة  طػػالبالمجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات 
لعػدـ  وؿ مػف يػروض البحػثقبػوؿ الفػرض ا  ، وبنػا  عمػى نتػائج البحػث تػـ اإلستخداـ اآلمػف لممعمومػات 

والمجموعػػة الطػػابطة المجموعػػة التجريبيػػة  تالميػػذداللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات  ووجػػود يػػرؽ ذ
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ويمكػف التعبيػر عػف هػذ  النتيجػة بيانيػا  يػي الشػكؿ  اختبػار مفػاهيـ االسػتخداـ اآلمػف لممعمومػات.ي قبميا  ي
 اآلتي:

 
انحطبَق ( رسى بَبٌَ ٍوضح يسحوى جحصَم انحاليَذ عَُة انبحث فٌ يفبهَى االسحخذاو اُيٍ نهًعهويبت فٌ 1شكم )

 انقبهٌ

 :  الثاني لمبحث  بالفرض المتعمقة النتائج:  ثانيا  
توجد يروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى ت الفرض الثاني لمبحث والذي ينص عمى  مف لمتحقؽ      

التي  ةوالمجموعة التجربيب، ميدية يي التدريسالطريقة التقسيستخدـ  التي ةالمجموعة الطابط تالميذدرجات 
مفاهيـ االستخداـ ا مف لممعمومات  وذلؾ وذلؾ يي التطبيؽ البعدي إلختبار  المنصة التعميمية استخدـ مع ا

 فاهيـ االستخداـ اآلمف لممعموماتماختبار اكتساب مقارنة نتائج لصالح تالميذ المجموعة التجريبية. وتـ 
يي حيف بم  متوسط ( 27.2يي المجموعة التجريبية لمدرجات قد بم    التالميذلممجموعتيف ظ ر أف متوسط 

  .(22.2المجموعة الطابطة   التالميذدرجات 
 ( .جذول )

 فٌ انحطبَق انبعذً نهًجًوعحٍَ انضببطة وانحجزٍبَة يفبهَى االسحخذاو اُيٍ نهًعهويبتٍبٍَ َحبئج 

يسحوى 

انذالنة 

(...0 ) 

 انقًَحبٌ انحبئَحبٌ
درجة 

 انحزٍة

انوسظ 

 انحسببٌ

حجى 

 انعَُة
 انًجًوعة

 انًحسوبة انجذونَة

 66 1.10 1.11 دانة إحصبئَب  
 انحجزٍبَة .1 1..1

 انضببطة .1 10.1

( أكبػػر مػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػػة 0.22( أف القيمػػة التائيػة المحسػػوبة والبالقػػة  22يتبػيف مػػف جػػدوؿ   -
( ممػػا يػػدؿ عمػػى أف هنػػاؾ يرقػػا  ذا داللػػة 2.22( وعنػػد مسػػتوت داللػػة  00( بدرجػػة حريػػة  2.99البالقػػة  

المجموعػػة الطػػابطة  طػػالبالمجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات  طػػالبإحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات 
 قبػػوؿ الفرطػػية الثانيػػة مػػف البحػػث، وبنػػا  عمػػى نتػػائج البحػػث تػػـ لمطػػالبالمجموعػػة التجريبيػػة  ولصػػالح

المجموعػػة التجريبيػػة التػػي تػػـ تدريسػػ ا  تالميػػذداللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات و ذ يػػروؽبوجػػود ت
التػدريس ل ػـ بالطريقػة التقميديػة تػـ  الذيالمجموعة الطابطة  تالميذودرجات  ب ستخداـ المنصة التعميمية
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مفػاهيـ االسػتخداـ اآلمػف اختبػار يػي  يػي مػادة الكمبيػوتر وتكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاالت يي التدريس
 ويمكف التعبير عف هذ  النتيجة بيانيا  يي الشكؿ اآلتي: ت.لممعمومات

 
فٌ انحطبَق  االسحخذاو اُيٍ نهًعهويبت يفبهَىيسحوى جحصَم انحاليَذ عَُة انبحث فٌ رسى بَبٌَ ٍوضح ( .شكم )

 انبعذً

 خامسا  : استخالص النتائج وتفسيرها ومناقش ا يي طو  الدراسات السابقة.
فاهيـ اكتساب م  مف كؿ يي الطابطة المجموعة عمى التجريبيتيف المجموعتيف تفوؽ النتائج أظ رت

 يي اإليجابي المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت ا ثرلممنصات التعميمية  كاف إذ( االستخداـ اآلمف لممعمومات
التالميذ خاصة طالب المجموعة  لدت االستخداـ اآلمف لممعمومات وتصحيح ا مفاهيـ اكتساب مستوت ريق

 -:إلى ذلؾ تعزي الباحثة سبب وقد ،ة مف التالميذ المتفوقيف دراسيا  التجريبية ا ولى المكون
 التالميذ مف القبوؿ القت التي التدريس يي التكنولوجية الحديثة ا ساليب مف تعد المنصات التعميمية  - أ

 التعمـ التقميدي مف لإنتقاؿ الفرصة ل ـ أتاح اذ التقميدي الشكؿ عف يختمؼ لمتعمـ جديد شكؿ بوصف ا
 . الصؼ غرية داخؿ وهـ نشطة ياعمة مشاركات إلى

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والمفاهيـ الصحيحة الكمبيوتر و مقرر  تدريس يي المتبعة الخطوات إف - ب
 الدايعية خمؽ يي أس مت المنصة التعميمية  لالستخداـ اآلمف لممعمومات لمصؼ ا وؿ اإلعدادي ويؽ

 يي لمتفكير الكايي المجاؿ ل ـ أتاح مما ،الصفية المواقؼ يي والتفاعؿ المشاركة يي التالميذ لدت
دراؾ إليع، المنتمية غير وا مثمة المف ـو إلى المنتمية ا مثمة بيف المتالزمة الجوهرية السمات  وا 
 مثمرا   تعمما   وكوف ،االستنتاج عمى والقدرة بالثقة اإلحساس التمميذ لدت عزز كما بين ا، ييما العالقات
 أنفس ـ عمى لالعتماد التالميذ أماـ الفرصة إتاحة عمى التربوية ا دبيات عميع تظكد ما وهذا ياعال ،
 محورا   وجعم ـ إليع المنتمية غير وا مثمة ،المف ـو إلى المنتمية ا مثمة بيف المشتركة الخصائص لمعرية
تكنولوجيا المعمومات الكمبيوتر و معمـ  عمى أساس ا المعتمد التقميدية الطريقة عكس عمى التعمـ لعممية

 (.270ص ،0227 الونداوي،  واالتصاالت يقط
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باستخداـ المنصات  الذيف درسوا ا ولى مف المتفوقيف التجريبية المجموعة تالميذ تفوؽ تفسير يمكف .0
، عمى تالميذ المجموعة التجريبية الثانية مف MOOCsالتعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت 

 -:يةتي بما الطابطة المجموعة طالب ، وعمىميذ العادييف  متوسطي التحصيؿ(التال
 معنػى ذو تعمػـ هػو MOOCsباستخداـ المنصات التعميميػة المفتوحػة والمتاحػة عبػر اإلنترنػت  التعمـ إف .2

 التدريسية المواقؼ تخممت التي والمناقشات ا سئمة كذلؾ أخر، تعمـ أي مف أيطؿ بع االحتفاظ يتـ حقيقي
 ومفكػريف نشػطيف مشػاركيف وجعمػت ـ انتبػاه ـ  درجػة مػف وزادت التالميػذ لػدت االسػتطالع حػب أثػارت قد

 .  ثػػر  يػػدـو ال والمعنػػى القػػوة طػػعيؼ ييكػػوف لممفػػاهيـ التقميديػػة الطػػرؽ عػػف النػػاتج الػػتعمـ أمػػا. يعػػاليف 
 (.  022ص ،0227 الخوالدة، 

 أمثمة وال أمثمة بيف التمييز عمى القدرة ا ولى مف المتفوقيف التجريبية المجموعة تالميذ امتالؾ إف .0
، تالميذ المجموعة التجريبية الثانية مف التالميذ متوسطى التحصيؿ ،  مق مقارنة أيطؿ وبشكؿ المف ـو

 تالميذ  عمى تفوق ـ يي السبب يكوف قد التقميدية بالطريقة الذيف درسوا الطابطة المجموعة ومق تالميذ
 .الطابطة المجموعة الثانية وتالميذ التجريبية المجموعة

المنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة  طريؽ لممعمومات عفالصحيح لإستخداـ اآلمف  المف ـو تعمـ إف .0
 السابقة الدراسات مف العديد أكدت يقد لمتعمـ، إيجابي مظشر ذاتع بحد هو ، MOOCsعبر اإلنترنت 

 التعمـ  ف اكتساب ا، مستوت مف ويريق وتعميم ا، تعمم ا يس ؿ بالتعريؼ المفاهيـ  تعمـ أف وا دبيات،
واالستخداـ اآلمف  التطبيقية والمواقؼ ا مثمة الختيار تديع ـ قد التي بالمعاني التالميذ يزود بالتعريؼ

 لممعمومات.
 التالميذ اهتماـ أثار MOOCsب ستخداـ المنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  التعمـ .2

 مما وهذا زمالئ ـ بمساعدة ل ـ يوكؿ ما تعمـ عمي ـ وس ؿ اآلرا  وتبادؿ المشاركة يرصة ل ـ وأتاح
 لإستخداـ الصحيحية المفاهيـ اكتساب يي أيطؿ ا ولى التجريبية المجموعة كانت حيث أثر  انعكس
 لممعمومات. اآلمف

 تالميذ عمى باستخداـ المنصة التعميمية الذيف درسوا الثانية التجريبية المجموعة تالميذ تفوؽ تفسير يمكف. ج
 -:يمي بما الطابطة المجموعة

ب ستخداـ المنصات التعميمية المفتوحة  لممعمومات اآلمف لإستخداـ الصحيحية المفاهيـ اكتساب تعميـ إف .2
 بقاعدة تمثؿ التي لممف ـو ا ساسية المكونات جميق عمى اشتمؿ قد MOOCsوالمتاحة عبر اإلنترنت 

 أي بةف( 0222 نشواتي،  أكد  ما وهذا(. أمثمة وال أمثمة  وشواهد  الحرجة وخصائصع واسمع المف ـو
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ص  ،0222 نشواتي،  جميع ا. ا ساسية مكوناتع عمى تركز أف ينبقي المف ـو لتعميـ ياعمة طريقة
 (222-222ص

 والسمات ا مثمة يي المتوايرة الحرجة السمات بيف المقارنات وعقد والالأمثمة، ليمثمة المتزامف العرض .0
 التصنيؼ وتعمـ المنطقي والتفسير لمتفكير جيدة يرصا   الطالبات منح الالأمثمة، يي المتوايرة المتقيرة
 . لدي ف المفاهيـ محتوت ترسي  يي ياعؿ بشكؿ أس مت

 مشاركة حقؽ MOOCsب ستخداـ المنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  التعميـ إف .0
 مما المف ـو  عمى المقدمة التعميمية ا نشطة مختمؼ يي قدرات ـ اختالؼ عمى التالميذ جميق لدت ياعمة
المميزة   السمات بيف المقارنات إجرا  ل ـ وم دت والنشاط الحيوية طابق التدريس عمى أطفت

 المف وـ الصحيح . شواهد يي المتقيرة والخصائص
المجموعتيف التجريبية ا ولى مف التالميذ المتفوقيف ، والمجموعة التجريبية الثانية مف  بيف المقارنة أّما. د

ياعمية المنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة  النتائج أظ رت يقد التالميذ العادييف   متوسطي التحصيؿ ( 
 جموعة التجريبية الثانية لممجموعة التجريبية ا ولي مف التالميذ المتفوقيف عمى الم MOOCsعبر اإلنترنت 

 -:إلى يعزت ذلؾ يي والسبب
 تطبيق ا عف ينتج لكي صممت MOOCsالمنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  إف .2

لمتالميذ  العقمي النطج مستوت مق تتناسب قد منصة تعميمية معينة   لكف ب ا، واالحتفاظ المفاهيـ اكتساب
 تتسـ منظمة مراحؿ ، حيث يتكوف التدريس ب ا ويؽلمدرس نشاط ـ ويحفز غيرهـ، مف أكثر المتفوقيف
 يي قدرات ـ إظ ار عمى ا ولى مف المتفوقيف التجريبية المجموعة طالب ساعد مما والتركيز، بالوطوح
 والتفاعؿ المفاهيمي، واستعدادهـ التالميذ المتفوقيف : خصائصمثؿ التعميمية العممية متقيرات مق التعامؿ

ف الراجعة والتقذية التعميمية، المواقؼ مق المفاهيـ  اكتساب عمى إيجابا   انعكس قد المتقيرات هذ  تفاعؿ وا 
 .الستخداـ اآلمف لممعموماتالصحيحية ل

 يتسـ التعميمي الموقؼ جعمت MOOCsالمفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  المنصات التعميمية إف .0
 مق التالميذ وبيف ج ة مف والتمميذ المدرسة بيف المتبادؿ التفاعؿ أف كما والحيوية والنشاط بالجدية
معمـ  مف التعمـ مركز نقؿ أنع أي التعميمية، العممية محور التمميذ جعؿ إلى أدت أخرت، ج ة مف بعط ـ

 بدور  وهذا ويعالية ، نشاطا   أكثر أصبح الذي التمميذ إلى االتصاالتكمبيوتر و تكنولوجيا المعمومات و ال
 .لديع لالستخداـ اآلمف لممعمومات المفاهيـ الصحيحة تحسف إلى أدت
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 ميوال   لمتالميذ أتاح MOOCsباستخداـ المنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  التعمـ إف .0
 طابق ذات ونماذج ورسومات لوحات قاـ التالميذ بعمؿ حيث العممية بالنشاطات الفراغ مؿ  يي عممية
 .من ج الكمبيوتر و تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت لمصؼ ا وؿ اإلعدادي بموطوعات تتعمؽ عممي

 تس ـ التي المراحؿ تركيز هو MOOCsالمفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  المنصات التعميمية تفوؽ أف .2
 تالميذ الصحيح لالستخداـ اآلمف لممعمومات لدت المف ـو اكتساب مراحؿ ترسي  يي ياعؿ بشكؿ

 وتطبيقع المف وـ تعمـ نحو واندياعا   انتباها   أكثر التالميذ جعؿ مما أكبر بشكؿ ا ولى التجريبية المجموعة
 . تعممع تـ ما تطبيؽ من ف يطمب كاف التي المواقؼ يي

 حيث مف تتفؽ حيث السابقة الدراسات بعض نتائج مق تتفؽ الحالي البحث إلي ا توصؿ التي النتائج إف .2
المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  استخدمت المنصات التعميمية التي التجريبية المجموعات تفوؽ

MOOCs التدريس. يي التقميدية استخدمت الطريقة التي الطابطة المجموعات عمى التدريس يي 
 -اآلتي : توصمت الباحثة إلى البحث، نتائج عنع أسفرت ما خالؿ مف
 المفاهيـ إكتساب يي إيجابي أثر MOOCsلممنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  .2

كمبيوتر ال  مادة تدريس يي توظيف ا أهمية إلى يدعو ما ،صحيحة لإستخداـ اآلمف لممعموماتال
 .اإلعدادية المرحمة يي( االتصاالتوتكنولوجيا المعمومات و 

 العممية يي هاما   دورا   لمتالميذ تعطي MOOCsالمنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  أف .0
عادة خبرات ـ، مف منتمية وغير ،منتمية أمثمة إعطا  طريؽ عف التعممية التعميمية  تعريؼ صياغة وا 

 .الخاص أسموب ـ ويؽ عمى المف وـ الصحيح
الذيف درسوا ب ستخداـ المنصة  التي مف التالميذ المتفوقيف التجريبية ا ولى المجموعة تفوؽ انعكس .0

المنصة  أيطمية يبيف وهذا الصحيحة لإستخداـ اآلمف لممعمومات المفاهيـ اكتساب يي التعميمية
 بالنسبة التكمفة ومنخفطة الدائـ، البحث عمى الطالب المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت لتشجيق التعميمية
 التقميدية. بالطريقة مقارنة التقميدي لمتعميـ

 التالميذ جعؿ يي التدريس MOOCsالمفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  استخداـ المنصة التعميمية إف .2
 .لحصة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  تشويقا   أكثر

  الدايعية اإلنترنت  ثارالمفتوحة والمتاحة عبر  ب ستخداـ المنصات التعميمية التدريس أف الواطح مف .2
 ب عطا  والتفكير المخزونة ب سترجاع المعمومات الذاكرة وتنشيط يي الحصة المشاركة يي التالميذ لدت

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لس ولةالكمبيوتر و معمـ  قبؿ مف بالتعزيز تدعـ التي الصحيحة اإلجابات
تكنولوجيا الكمبيوتر و  لمن ج  والتعميمية العممية المادة وتواير وقت، أي يي المعمومات إلى الوصوؿ
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الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات  معمـ مق التواصؿ وزماف، مكاف أي يي المعمومات واالتصاالت
الصحيحة لإستخداـ اآلمف لممعمومات  المفاهيـ اكتساب عمى يساعد وهذا مستمر، واالتصاالت بشكؿ

 .التعميمية العممية أهداؼ تحقيؽ وبالتالي
المادةالدراسية لممقرر  تحميؿ عمى MOOCsالمنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  تعمؿ .0

 وتعميمات ومفاهيـ حقائؽ مف المتعددة عناصرها تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إلىالكمبيوتر و 
 .بين ا المتداخمة العالقات إدراؾ مق ونظريات ومبادع

 المقترحات يي طو  النتائج التي تـ التوصؿ إلي ا.تقديـ التوصيات و سادسا  : 
 Recommendations التوصيات

 : بػ نوصي البحث نتائج طو  يي  
 تدريس يي MOOCsاإلعتماد عمى استخداـ المنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  .2

 .لمصؼ ا وؿ اإلعدادي مناهج الكمبيوتر و تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
التدريس باستخداـ  وخطوات أسس الكمبيوتر و تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى مّدرسي إطالع .0

 الندوات أو الدورات طريؽ عف وذلؾ ،MOOCsالمنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت 
 الصحيحة لإستخداـ االمف لممعمومات المفاهيـ تدريس كيفية تشرح التي الخاصة النشرات أو التربوية

 .باستخداـ المنصات
تكنولوجيا الكمبيوتر و  تدريس وطرائؽ مناهج مفردات طمف تكنولوجية حديثة تدريس طرائؽ إدخاؿ .0

 كميات التربية والتربية النوعية . يي يدرس الذي المعمومات واالتصاالت
 المفاهيـ صياغة يي واطحا   تركيزهـ يكوف أف إلى التربية والتعميـ وزارة يي المناهج واطعي دعوة .2

 بشكؿ( تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتالكمبيوتر و   مادة الصحيحة لميستخداـ اآلمف لممعمومات يي
 .وتصنيفع ومميزاتع وخصائصع المف ـو اسـ مف بد ا   متكامؿ

 التنوع عمى لممدارس زيارت ـ اثنا  موج ي مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يي تةكيد .2
  ن ا واحدة طريقة عمى الثبات وعدـ التدريس، يي الحديثة وا ساليب التكنولوجية استخداـ الطرائؽ يي

 مستوت انخفاض إلى يظدي مما المعمومات استيعاب يي والتركيز االنتبا  وعدـ بالممؿ المتعمـ تشعر
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.الكمبيوتر و  تدريس يي الحديثة االتجاهات مق يتناسب ال وهذا التعميـ
 :Suggestions انًقحزحبت

 يي التعميـ المصري. MOOCsتوظيؼ المنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت  -2
 عقد دورات تدريبة لممعمميف عمي استخداـ المنصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت -0
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دائمػػػػة  ج ػػػػزة الحاسػػػػب اآللػػػػي بالمػػػػدارس الحكوميػػػػة و كػػػػذلؾ تزويػػػػدها بخدمػػػػة عمػػػػؿ صػػػػيانة  -0
 اإلنترنت عالية السرعة لخدمة العممية التعميمية.

إجػػػػرا  المزيػػػػد مػػػػف ا بحػػػػاث والدراسػػػػات حػػػػوؿ أهميػػػػة اسػػػػتخداـ المنصػػػػات التعميميػػػػة المفتوحػػػػة  -2
 والمتاحة عبر اإلنترنت لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدت التالميذ.

 منصات التعميمية المفتوحة والمتاحة عبر اإلنترنت مق الطريقة العادية لمتعميـ.دمج ال -2
 عقد المزيد الندوات لتوعية لمتالميذ بالمدارس  همية االستخداـ اآلمف لممعمومات. -0
 االهتماـ بالتالميذ المتفوقيف بالمدارس المصرية حيث أن ـ الثروة الحقيقة لمبالد. -7
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 المراجق العربية:
 ق العربية:المراج
، كميػػػػػة 22ا ، ص، رسػػػػػالة دكتػػػػػور (. تتصػػػػػميـ بريػػػػػد الكترونػػػػػي  مػػػػػفت0222، م ػػػػػا أبػػػػػو يوسػػػػػؼ  أبػػػػػو

 ، السوداف.الدراسات العميا، جامعة النيميف، الخرطـو
مشػػػروع اكتشػػػاؼ ا طفػػػاؿ  ،"ت المالحظػػػة ودورهػػػا يػػػي اكتشػػػاؼ الموهػػػوبيف(0220، محمػػػد ريػػػاض  أحمػػػد

 .أسيوط بمحايظة أسيوط، كمية التربية، جامعة الموهوبيف
، مشػػػػػروع اكتشػػػػػاؼ "المالحظػػػػػة ودورهػػػػػا يػػػػػي اكتشػػػػػاؼ الموهػػػػػوبيف(.ت 0220، محمػػػػػد ريػػػػػاض   أحمػػػػػد

 .ا طفاؿ الموهوبيف ، كمية التربية، جامعة أسيوط
العوامػػػػػؿ المػػػػػظثرة يػػػػػي اسػػػػػتخداـ المقػػػػػررات االلكترونيػػػػػة مفتوحػػػػػة ت(.0220، عثمػػػػػاف بػػػػػف تركػػػػػي  ركػػػػػيالت

مجمػػػػة العمػػػػوـ  ،مػػػػيف يػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعوديةلمتعممػػػػف وج ػػػػة نظػػػػر ا MOOCsالمصػػػػدر 
 .2ديسمبر،، 27سعود، المممكة العربية السعودية، مج  ، جامعة الممؾالتربوية والنفسية

متطمبػػػػات تفعيػػػػؿ المقػػػػررات المفتوحػػػػة واسػػػػعة االنتشػػػػار  عبػػػػر (. ت0220الحػػػػارثي، إيمػػػػاف بنػػػػت عوطػػػػع  
، مجمػػػػة كميػػػػة تاالتجاهػػػػات نحوهػػػػا يػػػػي الجامعػػػػات السػػػػعوديةترنػػػػت و درجػػػػة أهميت ػػػػا  وتوايرهػػػػا و االن

 .ابريؿ، 220، ع07، جامعة بن ا، مصر، مجالتربية
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 محموووحس ح ووو  ، (حالػػػة دراسػػػية  ”سياسػػػة أمػػػف المعمومػػػات يػػػي الجامعػػػاتت (:0220، محمػػػود  حسػػػف
Cybrarians Journal ,   0220، 00العدد. 

  .، دار الكممة، القاهرة2ط،  تمنتوجات تكنولوجيا التعميـت (:0220 محمد عطية ،خميس
دروس وبػػػػػرامج يػػػػػي التربيػػػػػة الرقميػػػػػة لسػػػػػالمة االسػػػػػرة ، لتعمػػػػػيـ االبنػػػػػا  (. ت0220سػػػػػالمة ، صػػػػػفا   

 20220، ع ، جريدة الشرؽ االوسطتالتكنولوجياالمسئولية وحمايت ـ مف سو  استخداـ 
اتجاهػػػػات المعممػػػػيف والطمبػػػػة نحػػػػو اسػػػػتخداـ . ت(0222أحمػػػػد ، حسػػػػف عمػػػػي  و   محمػػػػد، قسػػػػيـ الشػػػػناؽ
 .0+2ع  00ت جامعة دمشؽ، مج مـ االلكتروني يي المدارس الثانوية االدرنيةعالت
. 2ط ومسػػػػػتحدثات تكنولوجيػػػػػا التعمػػػػػيـ.( التعمػػػػػيـ االلكترونػػػػػي 0222، عبػػػػػد العزيػػػػػز طمبػػػػػع  الحميػػػػػد عبػػػػػد

 المكتبة العصرية.
مػػػػػة كميػػػػػة التربيػػػػػة، ت، مج ا طفػػػػػاؿ الموهوبػػػػػوف المعوقػػػػػوف جسػػػػػميا(.ت 0220، عػػػػػادؿ عبػػػػػد ا   محمػػػػػد

  .جامعة الزقازيؽ
ت ا طفػػػػػػاؿ الموهوبػػػػػوف المعوقػػػػػوف جسػػػػػميا ت، مجمػػػػػة كميػػػػػػة (0220عبػػػػػدا   سػػػػػبتمبر ، عػػػػػادؿ، محمػػػػػد

 .22الزقازيؽ، ، العدد  جامعةالتربية، 
معوقػػػػات اسػػػػتخداـ التعمػػػػيـ اإللكترونػػػػي يػػػػي تػػػػدريس مػػػػادة المقػػػػة (.ت0222، كػػػػاظـ عبػػػػاس كػػػػاطق  مزهػػػػر

ت، رسػػػالة ماجسػػػتير، كميػػػة العمػػػوـ التربويػػػة، جامعػػػة  ؿ العربيػػػة مػػػف وج ػػػع نظػػػر معممي ػػػا يػػػي ا ردف
 البيت، المفرؽ، ا ردف.
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