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فاعلية تنوع منط املهمة التعليمية وطريقة 
التوجيه يف املكتبات الرقمية على تنمية مهارات 

البحث اإللكرتوني وقيم املواطنة الرقمية لدى 
 طلبة اجلامعات السعودية )جامعة طيبة أمنوذجًا(

 *باسم بن نايف محمد الشريف

 

  

املهمة التعليمية وطريقة التوجيه في املكتبات الرقمية على تنمية مهارات البحث اإللكتروني استهدف البحث الحالي بحث فاعلية تنوع نمط  _امللخص

( طالب، ممن يدرسون مقرر تقنيات التعليم من بين طلبة كلية التربية 100وقيم املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات السعودية، تكونت العينة من )

 ألربعة معالجات تجريبية في ضوء مستويات بجامعة طيبة، تم توزيع طلبة العينة عل
ً
ى أربع مجموعات تجريبية لدراسة الوحدة املقترحة للبحث وفقا

ء مهارات املتغيرين املستقلين للبحث، نمط املهمة التعليمية، طريقة التوجيه. قام الباحث بإعداد أداتي البحث واملتمثلتين في بطاقة مالحظة أدا

لقيم األخالقية للمواطنة الرقمية، كما قام ببناء الوحدة املقترحة وتصميمها وإنتاجها. استخدم الباحث تحليل التباين البحث اإللكتروني، ومقياس ا

في أداء أفراد الثنائي ملعالجة بيانات البحث، وتوصل البحث إلى فاعلية كل من طريقة التوجيه املباشرة عبر الفيديو، ونمط املهام التعليمية البسيطة 

ة بحث على بطاقة مالحظة أداء مهارات البحث اإللكتروني، ومقياس قيم املواطنة. توصلت النتائج إلى عدم وجود أثر للتفاعل بين كل من طريقعينة ال

ها التوجيه ونمط املهمة التعليمية على األداتين. وقد أوص ى البحث باإلسراع في تحويل املكتبات الجامعية إلى مكتبات رقمية، لتقديم مصادر 

 إللكترونية وخدماتها املعلوماتية لطلبة الجامعة بفاعلية أكبر.ا

 : نمط املهمة التعليمية، املكتبات الرقمية، البحث اإللكتروني، املواطنة الرقمية.الكلمات املفتاحية
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 على الرقمية املكتبات في التوجيه وطريقة التعليمية املهمة نمط تنوع فاعلية

 الجامعات طلبة لدى الرقمية املواطنة وقيم اإللكتروني البحث مهارات تنمية

  طيبة جامعة) السعودية
 
 (أنموذجا

 املقدمة. 1

تقوم املكتبات اإللكترونية في املؤسسات التربوية بدور رئيس في بناء      

 للتطورات السريعة لتقنية 
ً
املجتمعات باملعارف واملصادر الرقمية، نظرا

 في كافة جوانب القطاعات املعلومات واالتصاالت، جعل منها 
ً
 شامال

ً
نموا

 على تلك املؤسسات التعليمية أن 
ً
املعرفة والرقمية؛ لذا فقد أصبح لزاما

تبحث عن التوظيف واالستخدام األمثل لتلك األدوار التي تقدمها املكتبات 

الرقمية لشرائح املجتمع وطلبة العلم؛ فهي تمتلك قاعدة بيانات ضخمة 

لوصول للمراجع واملصادر األكاديمية الحديثة من تساعد الباحثين على ا

 خالل قاعدة عريضة حول العالم عبر اإلنترنت.

كما تتيح املكتبات الرقمية الجامعية مصادرها املعلوماتية؛ لتزويد الطلبة       

بمصادر ومراجع محلية وعاملية؛ لتحسين وتطوير البحث اإللكتروني لدى 

ال في إكساب الطلبة الطلبة، وتقوم املكتبات الجامع ية الرقمية بدور فعَّ

 مهارات استخدام مصادر املعلومات الرقمية في البحث اإللكتروني. 

 إلى إنشاء       
ً
 وعامليا

ً
وقد سارعت العديد من املؤسسات التعليمية محليا

وتطوير املكتبة الرقمية لديها وتزويدها بمصادر رقمية حديثة تخدم طلبة 

إنشاء املكتبات الرقمية بالجامعات عمل في غاية  الجامعات، لذلك فإن

 [.1األهمية إلتاحة مصادر املعلومات الرقمية للباحثين ]

وعند استخدام طلبة الجامعات للبحث عن مصادر املعرفة في قاعدة       

البيانات اإللكترونية داخل املكتبات الرقمية عبر اإلنترنت ال يزال هناك 

ملستخدمين للمكتبات الرقمية، بشأن مشكالت لدي بعض الطلبة ا

اإلجراءات وأنظمة التسجيل اإللكترونية، وطرق التواصل املباشر مع قاعدة 

البيانات مفتوحة املصدر في بيئات التعلم الرقمية، فالتعامل مع تلك 

 [. 2املكتبات يحتاج للتدريب قبل الشروع في االستخدام ]

ذات الصلة باملكتبات الرقمية بأنها  وتشير املصادر واألدبيات والدراسات     

 من حيث املحتوى الرقمي الخاص بها، والكم الهائل من 
ً
 سريعا

ً
تطورت تطورا

الكتب الرقمية في التخصصات املختلفة في مجال التربية والعلوم األخرى، 

لخدمة شريحة واسعة من أبناء املجتمع والباحثين، بهدف تحسين وتطوير 

 [.3,4ترونية ]قدراتهم البحثية اإللك

واملالحظ عند قيام الطلبة بمهارات البحث اإللكترونية من خالل املكتبات      

الرقمية املفتوحة، يجب على املسؤولين عن إدارة املكتبات الرقمية مراعاة 

التزام الطلبة والباحثين بقيم املواطنة الرقمية، وإرشادهم بما تقدمه العديد 

ب من مخاطر االستخدام الغير آمن، وحث من املواقع الرقمية عبر الوي

 الطلبة على االلتزام بالسلوك واآلداب املتعلقة بمهنية االستخدام. 

 LeBlanc, M. and [5]وتشير الدراسات املتعلقة باملواطنة الرقمية مثل      

Others ،] Domingo, S. & Guerrero, N6 إلى أن الطلبة يتعرضون لعالم ]

فكار والسلوك عند استخدام محركات البحث الرقمية متغير ومتشابك من األ 

مفتوحة املصدر، وبسبب تزايد مصادر املعلومات وتقنيات االتصاالت من 

حولنا، أوجد عالم خفي افتراض ي يستخدم التقنية بدون ضوابط وال يفرق 

بين من يخاطب، جعلنا نشعر بأهمية تفعيل الحس الحقيقي لقيم املواطنة 

ئنا الطلبة، بإرشادهم بالجانب اإلنساني والجانب األخالقي الرقمية لدى أبنا

والجانب االجتماعي والجانب الشخص ي والجانب القانوني، واألمن الرقمي 

 وحماية أنفسهم وحماية اآلخرين من السلوك الغير قانوني. 

لذلك ينبغي دراسة تأثير التقنيات الرقمية على فئات املجتمع أن نعي بأن       

الطلبة هم محور هذا التحول، وأن هناك مخاطر كبيرة في االستخدام املفرط 

بالتقنيات الرقمية الغير موجه بطرق علمية ويمكن أن يؤدي إلى حدوث 

وإدمان التقنية  تأثيرات ضارة مثيرة للقلق، بما في ذلك التسلط عبر اإلنترنت

 [.7واملحتويات غير املالئمة واالهتمامات املتعلقة بالخصوصية وغير ذلك ]

وقد تناولت العديد من الدراسات استخدام املكتبات الرقمية من زوايا      

املتعلقة  Demir, F. & Parraci, W[ 8متعددة، ومن تلك الدراسات دراسة ]

( على شبكة اإلنترنت Midwesternبأحد مواقع املكتبة الرقمية بمعهد )

لتعزيز الخدمات املقدمة للكلية، وتشير نتائج البحث إلى أن التعقيد في 

التصميم يزيد من وقت إنجاز املهمة ويؤدي إلى استقالة املستخدمين، 

باإلضافة إلى ذلك، تزيد إمكانية البحث املتقدم من نجاح خدمات املكتبة 

 الرقمية عبر اإلنترنت. 

 دراسةمشكلة ال. 2

شهدت املكتبات الجامعية باململكة العربية السعودية عمليات تطوير في        

مصادرها التعليمية، كما كان هناك مبادرات لتحويلها إلى مكتبات رقمية 

بهدف توفير خدمات معلوماتية رقمية حديثة ومتطورة للباحثين؛ حتى يمكنها 

ية للبحث العلمي في الجامعات، لكن تقديم خدمات تتوافق مع املعايير العامل

تلك املبادرات كانت دون تطلعات رواد تلك املكتبات الجامعية، فهناك 

تحديات حقيقية تواجه مستخدمي املكتبات الرقمية في عملية البحث 

اإللكتروني عبر مصادرها الرقمية، ومنها ما يتعلق بالتقنية وأخرى باألنظمة 

خرى بحقوق النشر الرقمية وبمزودي بيانات القانونية عند االستخدام، وأ

 املعلومات العاملية.

  دراسةأسئلة ال -ب

وفي ضوء ما تقدم يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي،  

 والذي ينص على:

ما فاعلية تنوع نمط املهمة التعليمية وطريقة التوجيه في املكتبات الرقمية 

كتروني وقيم املواطنة الرقمية لدى طلبة على تنمية مهارات البحث اإلل

 جامعة طيبة؟

 ويتفرع عن هذا التساؤل السؤالين الفرعيين التاليين:

ما فاعلية تنوع نمط املهمة التعليمية وطريقة التوجيه في املكتبات الرقمية  -1

 والتفاعل بينهما على تنمية مهارات البحث اإللكتروني لدى طالب 

 جامعة طيبة؟

ية تنوع نمط املهمة التعليمية وطريقة التوجيه في املكتبات الرقمية ما فاعل -2

 والتفاعل بينهما على تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طالب جامعة طيبة؟
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 البحث ضياتفر ب. 

( في درجات طلبة جامعة طيبة على 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية ) -1

اإللكتروني عبر املكتبات الرقمية ترجع بطاقة مالحظة أداء مهارات البحث 

 للمتغير املستقل الخاص بطريقة التوجيه.

( في درجات طلبة جامعة طيبة على 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية ) -2

بطاقة مالحظة أداء مهارات البحث اإللكتروني عبر املكتبات الرقمية ترجع 

 للمتغير املستقل الخاص بنمط املهمة التعليمية.

( في درجات طلبة جامعة طيبة على 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية ) -3

بطاقة مالحظة أداء مهارات البحث اإللكتروني عبر املكتبات الرقمية ترجع 

ألثر التفاعل بين املتغيرين املستقلين للبحث وهما: طريقة التوجيه، ونمط 

 املهمة التعليمية.

( في درجات طلبة جامعة طيبة على 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية ) -4

مقياس قيم املواطنة الرقمية ترجع للمتغير املستقل الخاص بطريقة 

 التوجيه.

( في درجات طلبة جامعة طيبة على 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية ) -5

مقياس قيم املواطنة الرقمية ترجع للمتغير املستقل الخاص بنمط املهمة 

 التعليمية.

( في درجات طلبة جامعة طيبة على 0.05وق ذات داللة إحصائية )توجد فر  -6

مقياس قيم املواطنة الرقمية ترجع ألثر التفاعل بين املتغيرين املستقلين 

 للبحث وهما: طريقة التوجيه، ونمط املهمة التعليمية.

 دراسةأهداف ال ج.

ية في تنمية التعرف على فاعلية تنوع نمط املهمة التعليمية في املكتبات الرقم -

مهارات البحث اإللكتروني على تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة جامعة 

 طيبة.

تطوير أساليب جديدة في طريقة التوجيه عند استخدام املكتبات الرقمية  -

في عملية البحث اإللكتروني وتنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة جامعة 

 طيبة.

التفاعل بين كل من نمط املهمة التعليمية وطريقة التوجيه التعرف على أثر  -

في املكتبات الرقمية في تنمية مهارات البحث اإللكتروني وتنمية قيم املواطنة 

 الرقمية لدى طلبة جامعة طيبة.

 دراسةأهمية ال. د

تناول موضوع تنمية مهارات البحث اإللكتروني لدى طلبة الجامعة عند  -

املكتبة الرقمية، والبحث عن مصادر املعرفة الرقمية لذا يمثل استخدام 

 البحث الحالي إضافة علمية لطلبة الجامعات.

قد تفيد نتائج البحث املسؤولين في الجامعات في التعرف على جوانب  -

الضعف والقوة عند أبنائنا الطلبة؛ لالستفادة منها إليجاد أساليب مالئمة 

 ث اإللكتروني. لعملية تنمية مهارات البح

قد تساعد نتائج البحث الحالي طلبة الجامعة عند اختيار أنماط تعلم  -

جديدة وحديثة للبحث اإللكتروني تسهل عملية الوصول إلى مصادر 

 املعلومات الرقمية داخل املكتبة. 

قد تفيد نتائج البحث الحالي في تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة  -

 ام مواقع البحوث اإللكترونية في أغراض البحث العلمي. الجامعة عند استخد

 حدود البحث:

الحدود الزمانية: تم تطبيق أدوات البحث وتجربته الرئيسة في الفصل  -

 ه.1440 -ه1439الدراس ي األول من العام الجامعي 

 الحدود املكانية: كلية التربية، جامعة طيبة باملدينة املنورة. -

 دراسةالمصطلحات  ه.

 بأنها )مجموعة من املصادر التي تدمج في  -
ً
املكتبات الرقمية: تعرف إجرائيا

أوعية املعلومات في صورة إلكترونية، مثل الوسائط )نصوص، صور، فيديو( 

التعليمية، املخزنة بصيغة رقمية، ويمكن الوصول إليها عبر شبكة اإلنترنت 

 سوب الذكية(.باستخدام الهاتف النقال الحديث أو أجهزة الحا

 بأنها )تلك املهارات التي  -
ً
مهارات البحث اإللكتروني: يعرفها الباحث إجرائيا

يقوم بها طلبة جامعة طيبة في بيئة املكتبات الرقمية عند القيام بمهام 

البحث اإللكتروني عبر منصة املكتبة الرقمية والتعامل مع النظم املعلوماتي 

، والقدرة على استخدا
ً
م املصادر واسترجاع املعلومات الرقمية إلكترونيا

 املتاحة عبر موقع للجامعة. 

 من  -
ً
املواطنة  Sutton, B. and Others [9]املواطنة الرقمية: يعرف كال

الرقمية بأنها " جزء من الحقوق املدنية الجديدة؛ يحتاج إليها الطالب 

ال بالخدمات التربوية داخل  واملعلمون واملجتمع التعليمي، لالرتقاء بشكل فعَّ

 املؤسسة التعليمية".

: بأنها )قواعد وضوابط في عملية 
ً
كما يعرف الباحث املواطنة الرقمية إجرائيا

ل، والتي يحتاجها طلبة جامعة طيبة عند استخدام االستخدام األمث

التطبيقات الرقمية الحديثة عبر مواقع الويب وحمايتهم من أخطارها؛ 

 للمساهمة في رقي املؤسسات التعليمية(.

 الدراسات السابقة. 3

 من ]
ً
إلى تحديد  Walz, & Bekbalaeva, J[ 10كما هدفت دراسة كال

د استخدام املكتبة الرقمية املفتوحة، املمارسات التعليمية الحالية، عن

وقياس مستويات املعرفة املتعلقة بقانون حقوق التأليف والنشر، وقد 

كشفت نتائج الدراسة عن قيام الطالب بتحميل العديد من املواد التعليمية 

الرقمية، كما كان هناك توجهات إيجابية حول إمكانية النشر العلمي عبر 

 املكتبات الرقمية. 

 من ]وأجر 
ً
دراسة كان الغرض منها تحديد  Hwee, L. & Yew, J[ 11ى كال

العوامل التي تؤثر على قبول املستخدمين لنظام املكتبة الرقمية في إحدى 

الجامعات املاليزية، وكان من بين النتائج فاعلية نظام املكتبة اإللكترونية 

صات الحالي في جذب العديد من الطالب الستخدام نظم البحث عبر من

 املكتبة اإللكترونية.

كان الهدف منها تحديد العوامل  Cristol, D. & Gimbert, B.G[ 12أما دراسة]

التي تؤثر على مستويات املعلمين على مقياس املواطنة الرقمية، وقد تكونت 

( مدرٍس من ذوي االحتياجات الخاصة وكشفت 348عينة الدراسة من عدد )

ات منخفضة من املواطنة الرقمية، وأوصت النتائج أن املعلمون لهم مستوي

 الدراسة بضرورة توعية املعلمين باملهارات والسلوكيات كمواطنين رقميين. 

 [ على بيان مدى االستفادة من 13وهدفت دراسة قامت بها كريم ]     

تحول املكتبات التقليدية إلى املكتبات الرقمية، ولقد ضم مجتمع الدارسة 

 استخدم 60)
ً
املكتبات الرقمية، وتوصلت النتائج إلى أن االستخدام ( باحثا

 الرئيس للمكتبات الرقمية كان ألغراض البحث العلمي. 

[ بدراسة عن التجارب للمكتبة الرقمية، 14كما قام الشيمي وبسيوني ]    

وأظهرت النتائج أن التجارب الرقمية أصبحت إحدى العالمات املميزة للعصر 
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بضرورة ابتكار طرق ووسائل جديدة للتواصل  الرقمي، وأوصت الدراسة

والحوار بين املستفيد واختصاص ي املكتبات، وضرورة دراسة ما يحتويه بنك 

 املعرفة من مصادر معلومات رقمية. 

[ إلى تحديد مدى Domingo, S. & Guerrero, N6 [كما هدفت دراسة      

املشاركين، باستخدام التقنيات املمارسات املتعلقة بقواعد أو سلوكيات 

املتعلقة باملواطنة الرقمية، استخدام الباحثان طريقة املسح الوصفي في هذه 

الدراسة، وقد كشفت نتائج الدراسة أن هناك فروق بين األفراد املستخدمين 

 عند اعتبار اختالف جنسياتهم التي ينتمون إليها.

ياس الرضا عن الخدمات التي [ بدراسة هدفت إلى ق15كما قام الحلبي ]     

تقدمها مكتبة الجامعة البريطانية من وجهة نظر املستفيدين من الطلبة، 

باإلضافة إلى قياس رضا املستفيدين من بيئة املكتبة من حيث التسهيالت. 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك رضا عن موقع املكتبة حيث إنها 

والتهوية، وعدم الرضا عن الخدمات مهيأة بصورة جيدة من حيث اإلضاءة 

 التكنولوجية املقدمة في املكتبة. 

دراسة إلعداد أمناء املكتبات Moorefield-Lang, H  [16]وقد أجرى       

الرقمية في ضوء املتطلبات التقنية املعاصرة. ووقد أوصت النتائج بضرورة 

مة للباحثين عبر تدريب أمناء املكتبات على املساهمة في تقديم الخدمات الالز 

 املكتبة الرقمية. 

البحث عن مدي رضا املستخدمين  Ikolo, V [17]كما هدفت دراسة       

للخدمات املتاحة عبر املكتبات الرقمية في مكتبة جامعة والية دلتا، وقد 

كشفت النتائج إلى أن الخدمات املقدمة في جامعة والية دلتا غير كافية، بينما 

ن راضين عن توافر مصادر املعلومات في املكتبة كان معظم املستخدمي

 الرقمية.

 من       
ً
دراسة  Khan, A., Ahmed, S. & Masrek, M.N [18]كما أجرى كال

هدفت إلى استكشاف مدى رضا الباحثين عن موارد وخدمات املكتبة الرقمية 

في تحسين ثقافة البحث في الجامعات، وقد أفادت النتائج إدراك املستجيبين 

لفائدة قواعد البيانات والكتب واملجالت اإللكترونية مفتوحة املصدر 

 الحتياجاتهم البحثية.

 من       
ً
بدراسة تهدف إلى تطوير بيئة  Tsai, P. and Others [19]وقام كال

تعلم إلكترونية قائمة على املكتبات الرقمية، وقد أظهرت النتائج أن املكتبات 

عم التعلم التقليدي في الصف فحسب، بل اإللكترونية غير قادرة على د

 يمكنها مساعدة املعلمين في تطوير أنشطتهم التعليمية عبر الويب.

 اإلطار النظري . 2

 
ً
ويعرض الباحث في الجزء التالي املحاور الرئيسة لإلطار النظري؛ مدعما

 بالدراسات السابقة ذات العالقة، للبحث الحالي، فيما يلي:

 تنمية مهارة البحث عبر املكتبة الرقمية:املحور األول: 

مع التطورات املتسارعة في عالم االتصاالت وتقنية املعلومات، أصبح من      

الضروري على طلبة العلم تنمية مهاراتهم البحثية لذلك قامت تلك املكتبات 

الرقمية بعقد عدة دورات تدريبية عن بعد عبر اإلنترنت؛ لبناء نظامها الرقمي 

ر محتوها ومواردها املتنوعة؛ ليتمكن الباحثين من االستفادة من وتطوي

الخدمات املقدمة لهم عند الدخول ملواقعها الرسمية، كما يمكن االطالع على 

مصادرها الرقمية املجانية للقيام بخدمة النسخ والتخزين للمحتوى الرقمي، 

 [.20ولتلك املكتبات نظام يتميز بتقنية عالية وآمنة ]

للمكتبات الرقمية منصات تعليمية متطورة؛ جعلت الباحثين في حراك و      

مستمر ملعرفة أدوات ذلك االستخدام، في تنمية مهاراتهم البحثية، فالنشر 

اإللكتروني عن بعد والتعامل مع األقراص املدمجة وحفظ املعلومات 

واالنخراط في االتصال العلمي للبحوث التربوية ينتج عنه إكساب الطلبة 

 [.21املهارات الرقمية املتطورة والتبادل الفكري، في التقنيات الرقمية ]

وال شك أن توفر املصادر واملعلومات الرقمية املنتشرة على منصات      

 إلى التغيير في فهم السلوك البحثي، ويمكن أن يؤثر 
ً
التعليم ستؤدي حتما

ملعلومات التي ذلك نحو التفاهمات العقلية أو السلوك البشري في معرفة ا

تغير الطريقة التي نفهم بها، والتفاعل البشري مع العالم الخارجي من خالل 

 [.22مواقعها التعليمية ]

لذلك تواجه املكتبات تحديات كبيرة من ناحية تحديث مصادرها الرقمية      

ومعالجة القضايا القانونية املرتبطة بالنسخ ونشر املحتوي الرقمي والوصول 

رد الرقمية سواء في قوالب بحثية أو مجالت رقمية أو كتب إلكترونية، إلى املوا

ومع استمرار التزايد على املكتبة الرقمية من الباحثين، كما يجب أن تقدم 

 [. 23] لهم املكتبات خدماتها بطريقة أكثر مرونة

 املحور الثاني: مهارات البحث اإللكتروني من خالل املكتبات الرقمية:

املكتبات الرقمية وتحديث نظام البحث اإللكتروني في مصادرها  إن تطور      

ومواردها املعلوماتية؛ والصلة بين نظام املكتبات وبين الطلبة في الحرم 

الجامعي، أوجب على الجامعات أن تقدم لطلبتها الدورات املتخصصة 

 بمهارات استخدام البحث اإللكتروني من خالل منصاتها التعليمية عن بعد

[24]. 

ومع ظهور نظام املكتبة الرقمية، أصبح من السهولة على الباحثين      

الوصول للبحث اإللكتروني عبر املنصات التعليمية من خالل استخدام 

أجهزة الحاسب الشخص ي وأجهزه الجوال النقال، فاملكتبة الرقمية مجموعة 

ئنات من املعلومات والخدمات التي تساعد املستخدمين على التعامل مع كا

املعلومات املتاحة بشكل متزامن أو غير متزامن من خالل منصات رقمية 

 [.11مفتوحة املصدر ]

 به وقواعد رئيسة  Najmi [4]ويشير       
ً
 معموال

ً
بأن للمكتبة الرقمية نظاما

تقدم التوعية عن بعد لطلبة البحث اإللكتروني داخل الحرم الجامعي، كما 

املجالت اإللكترونية، وتجديد مصادرها تسمح بتحميل الكتب الرقمية و 

املعلوماتية بشراء الكتب الحديثة وتخزينها في شكل قوالب رقمية تخدم 

املختصين في املجاالت التربوية بهدف تحسين وتطوير قاعدتها البحثية 

 واملعرفية. 

ورغم توفر كميات هائلة من املعلومات والبرامج التعليمية املتاحة      

تي يمكن الوصول إليها في أي لحظة، يجب علينا القيام بواجباتنا للباحثين وال

نحوها، بغرس قيم املواطنة الرقمية لجميع طلبة املراحل التعليمية عند 

االستخدام وما يتعرض له الباحثين من تحديات وصعوبات عند االستعانة 

تبار باملحتوى الرقمي، كما يجعل القائمين على تطوير املكتبة الرقمية في اخ

 [. 25حقيقي ومستمر، لغرس قيم املواطنة بين الباحثين ]

 املحور الثالث: القيم األخالقية النشطة للمواطنة الرقمية:

تهدف املواطنة الرقمية النشطة إلى بناء رأس املال البشري وما يتمتع به      

من أخالق اجتماعية بين أفراد املجتمع واملواطنة النشطة هي املشاركة التي 

 من أجل السعي مع األطراف األخرى في 
ً
تدفع املجتمع املدني إلى التعاون معا

 حل املشكالت االجتماعية التي تسهم في مفهوم القيم األخالقية.
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نحن نعيش في عصر ترتبط التقنية باملواطنة بقوة املشاركة واملساواة في      

املواطنين في مفهوم الديمقراطية وتتحدد املشاركة النشطة من قبل 

املنظمات السياسية واالجتماعية في عملية املشاركة أو اتخاذ القرار، كما 

ترتبط قيم املواطنة الرقمية بين الطلبة في اإلعداد التعليمي لتشجيع 

 في هذا العصر الرقمي، لذلك أصبح 
ً
 وانخراطا

ً
الطالب؛ ليكونوا أكثر نشاطا

لحقيقية في تطوير مفهوم دور املواطن في هذه العملية يعكس القيمة ا

 [.26املواطنة الرقمية بين أقرانه من الطلبة ]

 من       
ً
إلى أن تنمية مهارات  Freiman, V. and Others [27]كما يشير كال

املواطنة الرقمية تحتاج إلى تطوير ليصبح املواطن نشط ومسؤول في عالم 

ة إلى املمارسات مترابط بالتقنيات الرقمية الحديثة واملتداخلة، باإلضاف

التعليمية التي تساعد على اكتساب الطلبة املهارات التقنية، التي تؤهلهم 

للتبحر في عالم يتسم باملعرفة. كما يتطلب تطوير النظام التعليمي والتعامل 

مع التحديات الرقمية، بتطوير برامجها التعليمية، ومواردها الذاتية، 

  وإكساب الطلبة طرق تعلم حديثة وآمنة.

هناك العديد من التحديات التي ستواجه املؤسسات التربوية؛ في إجراء       

تغييرات كبيرة تؤثر على الطالقة الرقمية، فقد تحدد مهاراتنا في التنقل في 

هذا العالم، ومدى نجاحنا في املشاركة واملساهمة فيه، وسيكون هناك املزيد 

 مع تزايد انتشار عاملنا من التحديات إذا نحن ال نصنعها فيجب علينا جم
ً
يعا

عبر اإلنترنت أن نحرص أن ال تتأثر مناهجنا الجديدة بشكل مباشر على املدى 

 [. 28] الطويل

ومن خالل العرض السابق ملحاور اإلطار النظري للبحث يتبين أن هناك  

أهمية بالغة لألدوار التي تقدمها املكتبات الرقمية في مجال البحث العلمي 

ضاء هيئة التدريس والباحثين؛ للوصول إلى كميات هائلة من للطلبة وأع

مصادر املعرفة والبيانات الرقمية، التي تخدمهم في منظومة التعليم الجامعي 

من خالل توفير مصادر املعلومات الرقمية؛ وبناء بيئة إلكترونية تواكب 

 التطورات التقنية في صناعة البحث الرقمي. 

 جراءات . الطريقة واإل 3

منهج البحث، والتصميم التجريبي له: سوف يتبع البحث الحالي املنهج  (1)

الوصفي إلعداد وتصميم املحتوى للوحدة التعليمية املقترحة في التقنيات 

التعليمية الرقمية الحديثة، كما سيتبع البحث املنهج التجريبي لقياس 

تعليمي إلكتروني عبر فاعلية الوحدة املقترحة عند تقديمها من خالل موقع 

الويب، عند اعتبار املتغيرين املستقلين للبحث، وسيتبنى البحث الحالي 

 للشكل )2×2التصميم العاملي )
ً
 (:1(، وفقا

 1 جدول 

 (2×2التصميم التجريبي للبحث )

 نمط املهمة التعليمية

 مهام تعليمية بحثية متعددة )مركبة( تعليمية بحثية بسيطةمهام  طريقة التوجيه للطلبة

 (2) مجموعة تجريبية (1) مجموعة تجريبية مباشرة عبر الفيديو

 (4) مجموعة تجريبية (3) مجموعة تجريبية غير مباشرة باستخدام الرسائل النصية

 وهما متغيرين: للبحث املستقلة املتغيرات

 :أسلوبان وله: التعليمية املهمة نمط: األول 

 .  بسيطة تعليمية مهام -1

 .متعددة تعليمية مهام –2

 : أسلوبان وله: التوجيه طريقة: الثاني

 .بالفيديو التواصل شبكات خالل من املباشر التوجيه -1

 .النصية الرسائل باستخدام التوجيه –2

 :وهما متغيرين: للبحث التابعة املتغيرات

 من مالحظة بطاقة) الرقمية املكتبات عبر اإللكتروني البحث مهارات -1

 (.الباحث إعداد

 (. الباحث إعداد من قيم مقياس) الرقمية املواطنة قيم مقياس -2

 :للبحث التجريبي التصميم

 :البحث أدوات إعداد( 2)

 في األداة تلك إعداد تم وقد: الرقمية للمواطنة األخالقية القيم مقياس( 2-1)

 :التالية الخطوات ضوء

 الباحث قام: الرقمية للمواطنة األخالقية القيم مقياس من الهدف( 2-1-1)

 القيم بمقياس اهتمت التي والدراسات األدبيات من لعدد واملراجعة باالطالع

 اشتملت التي املقاييس من عدد على االطالع مع الرقمية، للمواطنة األخالقية

 القيم مقياس من الهدف تحديد تم ذلك ضوء وفي املصادر، تلك عليها

 لدى الرقمية املواطنة مدى قياس في تمثل والذي الرقمية للمواطنة األخالقية

( 27) وعشرون سبعة املقياس مفردات عدد بلغت وقد البحث، عينة طالب

 .مفردة

 (: البناء صدق) الرقمية للمواطنة األخالقية القيم مقياس صدق( 2-1-1)

 ارتباط معامالت استخرجت للمقياس، البناء صدق دالالت الستخراج     

 عينة خارج من استطالعية عينة في الكلية الدرجة مع املقياس فقرات

 داللة يمثل هنا االرتباط معامل إن حيث طالب،( 30) من تكونت الدراسة

 الدرجة وبين فقرة كل بين ارتباط معامل صورة في فقرة لكل بالنسبة للصدق

-0.36) بين ما ككل األداة مع الفقرات ارتباط معامالت تراوحت وقد الكلية،

 .ذلك يبين( 2) والجدول  ،(0.87

 الكلية والدرجة الفقرات بين االرتباط معامالت 2 جدول 

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 مع األداة

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 مع األداة

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 مع األداة

1 .62** 15 .36* 29 .77** 

2 .51** 16 .70** 30 .47** 

3 .62** 17 .44* 31 .61** 
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4 .87** 18 .87** 32 .61** 

5 .61** 19 .74** 33 .62** 

6 .61** 20 .44* 34 .74** 

7 .71** 21 .75** 35 .77** 

8 .74** 22 .49** 36 .47** 

9 .63** 23 .59** 37 .39* 

10 .60** 24 .72** 38 .53** 

11 .78** 25 .77** 39 .41* 

12 .76** 26 .73** 40 .65** 

13 .71** 27 .43* 41 .68** 

14 .60** 28 .49**   

  دالة*
ً
  (.0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا

  دالة**
ً
 (.0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا

 ودالة مقبولة درجات ذات كانت االرتباط معامالت جميع أن اإلشارة وتجدر

،
ً
 .الفقرات هذه من أي حذف يتم لم ولذلك إحصائيا

 :الرقمية للمواطنة األخالقية القيم مقياس ثبات( 2-1-1) 

 وإعادة االختبار بطريقة التحقق تم فقد البحث، أداة ثبات من للتأكد

 على أسبوعين بعد تطبيقه وإعادة االختبار، بتطبيق( test-retest) االختبار

 حساب تم ثم ومن طالب،( 20) من مكّونة البحث عينة خارج من مجموعة

 (.0.87) بلغ إذ املرتين في تقديراتهم بين بيرسون  ارتباط معامل

 كرونباخ معادلة حسب الداخلي االتساق بطريقة الثبات معامل حساب وتم

 .الدراسة هذه لغايات مالئمة القيم هذه واعتبرت( 0.81) وبلغ ألفا،

 :التالية الخطوات ضوء في األداة تلك إعداد تم وقد: املالحظة بطاقة( 2-2)

 من لعدد واملراجعة االطالع بعد: املالحظة بطاقة من الهدف( 2-2-1)

 البحث مهارات تنمية أداء مالحظة بطاقة تناولت التي واألدبيات الدراسات

 للبحث مالحظة بطاقة بإعداد الباحث قام الرقمية، املكتبات عبر اإللكتروني

 مقدرة في تمثل والذي البطاقة من الهدف تحديد البداية في تم وقد الحالي،

 طالب من الحالي البحث عينة أفراد مهارات تنمية مالحظة على البطاقة

 عدد من البطاقة تكونت وقد التعلم، نحو الرقمية املكتبات عبر طيبة جامعة

 .فقرة( 41)

 (:البناء صدق) املالحظة بطاقة صدق( 2-2-2)

 ارتباط معامالت استخرجت للمقياس، البناء صدق دالالت الستخراج     

 عينة خارج من استطالعية عينة في الكلية الدرجة مع املقياس فقرات

 داللة يمثل هنا االرتباط معامل إن حيث طالب،( 30) من تكونت الدراسة

 الدرجة وبين فقرة كل بين ارتباط معامل صورة في فقرة لكل بالنسبة للصدق

-0.37) بين ما ككل األداة مع الفقرات ارتباط معامالت تراوحت وقد الكلية،

 .ذلك يبين( 3) والجدول  ،(0.63

 3 جدول 

 الكلية والدرجة الفقرات بين االرتباط معامالت

 معامل االرتباط مع األداة رقم الفقرة معامل االرتباط مع األداة رقم الفقرة معامل االرتباط مع األداة رقم الفقرة

1 .46* 15 .44* 29 .52** 

2 .54** 16 .45* 30 .54** 

3 .49** 17 .39* 31 .42* 

4 .61** 18 .47** 32 .58** 

5 .46** 19 .47** 33 .49** 

6 .41* 20 .51** 34 .58** 

7 .49** 21 .56** 35 .49** 

8 .48** 22 .63** 36 .49** 

9 .42* 23 .41* 37 .58** 

10 .40* 24 .58** 38 .49** 

11 .54** 25 .43* 39 .37* 

12 .38* 26 .40* 40 .46* 

13 .43* 27 .40* 41 .50** 

14 .55** 28 .47**   

  دالة*
ً
 (.0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا

  دالة**
ً
 (.0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا

 مقبولة درجات ذات كانت االرتباط معامالت جميع أن إلى اإلشارة وتجدر 

، ودالة
ً
 .الفقرات هذه من أي حذف يتم لم ولذلك إحصائيا

 :الرقمية للمواطنة األخالقية القيم مقياس ثبات( 2-2-3)

 تم فقد الرقمية، للمواطنة األخالقية القيم مقياس ثبات من للتأكد     

 املقياس، بتطبيق( test-retest) االختبار وإعادة االختبار بطريقة التحقق

 مكونة الدراسة عينة خارج من مجموعة على أسبوعين بعد تطبيقه وإعادة
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 املرتين في تقديراتهم بين بيرسون  ارتباط معامل حساب وتم طالب،( 20) من

 (.0.90) بلغ اذ

 كودر معادلة حسب الداخلي االتساق بطريقة الثبات معامل حساب وتم

 البحث لغايات مالئمة القيم هذه واعتبرت( 0.79) وبلغ ،20 - ريتشادسون 

 .الحالي

 : للبحث التجريبية املعالجة مادة إعداد( 3)

 مقترحة تعليمية وحدة في الحالي للبحث التجريبية املعالجة مادة تمثلت      

 طيبة، جامعة التربية كلية في للطالب تقدم بحيث" الرقمية املكتبات" عن

 املعالجة مادة تصميم تم وقد التعليم، تقنيات في مقرر  يدرسون  والذين

 التعليمي؛ املوديول  بنظام الفردي التعليم مبادئ باتباع للبحث التجريبية

 اسم توفير تم كما. الويب عبر مستقل إلكتروني موقع خالل من لتقديمها

 استخدام من لتمكينهم الحالي البحث عينة طلبة من طالب لكل مستخدم

 املهارات تنمية من الطلبة يستطيع حتى طيبة؛ لجامعة الرقمية املكتبة

 االستعانة تم وقد األخرى، الرقمية واألجهزة الحاسوب باستخدام البحثية

 تجزئة يتم بحيث اإلنترنت؛ شبكة عبر التعليمي الجامعة مكتبة بموقع

 تجريبية معالجات أو نماذج أربعة إلى الحالي للبحث التجريبية املعالجة

 الذين طيبة، جامعة التربية كلية طلبة من األربعة التجريبية للمجموعات

 الجوال الهاتف تطبيقات استخدام تم كما. التعليم تقنيات مقرر  يدرسون 

  الفيديو عبر الحوار ببرامج الخاصة
ً
 التوجيه في( JUS TAIK) برنامج وتحديدا

 املباشر، غير التوجيه في النصية الرسائل استخدام تم بينما للطلبة، املباشر

 التعليمية املهمة بنمط لديهم الجوال الهاتف عبر الطلبة تزويد تم وكذلك

  منهم بكل الخاصة
ً
 .الطالب بها املصنف التجريبية للمجموعة وفقا

 الطالب بين من عشوائية بطريقة البحث عينة اختيار تم: البحث عينة( 4)

 من األول  الدراس ي الفصل في التعليم تقنيات مقرر  شعب في يدرسون  الذين

 باملدينة طيبة جامعة التربية كلية في ه،1440 -ه1439 الحالي الجامعي العام

 .طالب( 100) عدد من الدراسة عينة تكونت وقد املنورة،

 4 جدول 

 البحث متغيرات حسب املئوية والنسب التكرارات 

 النسبة التكرار الفئات املتغير

 50.0 50 مهام تعليمية بحثية بسيطة التعليميةنمط املهمة 

 50.0 50 مهام تعليمية بحثية متعددة )مركبة( 

 50.0 50 مباشرة عبر الفيديو طريقة التوجيه

 50.0 50 غير مباشرة باستخدام الرسائل النصية

 100.0 100 املجموع 

 البيانات تدوين تم له، التجريبية املعاجلة ومادة البحث أدوات تطبيق وبعد

  ملعالجتها إليها البحث توصل التي
ً
 وتحليلها النتائج إلى للوصول  إحصائيا

 . وتفسيرها

 ومناقشتها نتائجال. 4

 :البحث أسئلة عن اإلجابة( 1)

  التوجيه وطريقة التعليمية املهمة نمط تنوع فاعلية ما: األول  السؤال( 1-1)

 اإللكتروني البحث مهارات تنمية على بينهما والتفاعل الرقمية املكتبات في

 طيبة؟ جامعة طالب لدى

 طلبة لدرجات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم

 املكتبات عبر اإللكتروني البحث مهارات أداء مالحظة بطاقة في طيبة جامعة

 وطريقة التعليمية، املهمة نمط متغيري  حسب القبلي القياس في الرقمية

 .أدناه( 5) الجدول  في كما التوجيه

 8 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  متغيري  حسب القبلي القياس في الرقمية املكتبات عبر  البحث مهارات أداء مالحظة بطاقة في طيبة جامعة طلبة لدرجات املعيارية واالنحر

 التعليمية املهمة ونمط التوجيه، طريقة

 العدد االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي نمط املهمة التعليمية طريقة التوجيه للطلبة

 25 4.536 21.08 مهام تعليمية بحثية بسيطة مباشرة عبر الفيديو

 25 4.874 20.52 مهام تعليمية بحثية متعددة )مركبة(

 50 4.669 20.80 املجموع

 25 2.160 20.80 مهام تعليمية بحثية بسيطة غير مباشرة باستخدام الرسائل النصية

 25 8.602 22.00 مهام تعليمية بحثية متعددة )مركبة(

 50 6.237 21.40 املجموع

 50 3.519 20.94 مهام تعليمية بحثية بسيطة املجموع

 50 6.960 21.26 )مركبة(مهام تعليمية بحثية متعددة 

 100 5.489 21.10 املجموع

 ( 5) الجدول  يبين     
ً
  تباينا

ً
 واالنحرافات الحسابية املتوسطات في ظاهريا

 البحث مهارات أداء مالحظة بطاقة في طيبة جامعة طلبة لدرجات املعيارية

 املهمة نمط متغيري  حسب القبلي القياس في الرقمية املكتبات عبر اإللكتروني

 املتوسطات بين اإلحصائية الفروق داللة ولبيان التوجيه، وطريقة التعليمية

 (.6) الجدول  في موضح هو كما الثنائي، التباين تحليل استخدام تم الحسابية
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 6 جدول 

 القبلي القياس في الرقمية املكتبات عبر  اإللكتروني البحث مهارات على بينهما والتفاعل التعليمية، املهمة ونمط التوجيه، طريقة متغيري  ألثر  الثنائي التباين تحليل

 اإلحصائية الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 590. 293. 9.000 1 9.000 طريقة التوجيه

 774. 083. 2.560 1 2.560 نمط املهمة التعليمية

 429. 630. 19.360 1 19.360 نمط املهمة التعليمية×طريقة التوجيه

   30.751 96 2952.080 الخطأ

    99 2983.000 املجموع

 :اآلتي( 6) الجدول  خالل من ويتضح

 طريقة ألثر تعزى ( α=0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 .التوجيه

 املهمة نمط ألثر تعزى ( α=0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 .التعليمية

 بين التفاعل ألثر تعزى ( α=0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم  -

 املجموعات تكافؤ على يدل مما التعليمية؛ املهمة ونمط التوجيه طريقة

 والتفاعل التعليمية املهمة ونمط التوجيه، طريقة حيث من للبحث التجريبية

 .بينهما

 التوجيه وطريقة التعليمية املهمة نمط تنوع فاعلية ما: الثاني السؤال( 1-2)

 لدى الرقمية املواطنة قيم تنمية على بينهما والتفاعل الرقمية املكتبات في

 طيبة؟ جامعة طالب

 القبلي الرقمية املواطنة قيم مقياس: املجموعات تكافؤ

 الحسابية املتوسطات استخراج تم املجموعات تكافؤ من للتحقق     

 املواطنة قيم مقياس على طيبة جامعة طلبة لدرجات املعيارية واالنحرافات

 وطريقة التعليمية، املهمة نمط متغيري  حسب القبلي القياس في الرقمية

 (.7) الجدول  في كما التوجيه

 7 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  املهمة ونمط التوجيه، طريقة متغيري  حسب القبلي القياس في الرقمية املواطنة قيم مقياس على طيبة جامعة طلبة لدرجات املعيارية واالنحر

 التعليمية

 العدد االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املهمة التعليميةنمط  طريقة التوجيه للطلبة

 10 282. 2.94 مهام تعليمية بحثية بسيطة مباشرة عبر الفيديو

 8 336. 2.92 مهام تعليمية بحثية متعددة )مركبة(

 18 298. 2.93 املجموع

 8 276. 2.94 مهام تعليمية بحثية بسيطة غير مباشرة باستخدام الرسائل النصية

 9 296. 2.89 مهام تعليمية بحثية متعددة )مركبة(

 17 279. 2.91 املجموع

 18 271. 2.94 مهام تعليمية بحثية بسيطة املجموع

 17 306. 2.90 مهام تعليمية بحثية متعددة )مركبة(

 35 285. 2.92 املجموع

  الدالة الفروق ولبيان
ً
 (. 8) الجدول  في موضح هو كما الثنائي التباين تحليل استخدام  تم الحسابية املتوسطات هذه بين إحصائيا

 8 جدول 

 القبلي القياس في الرقمية املواطنة قيم مقياس على طيبة جامعة طلبة لدرجات بينهما والتفاعل التعليمية، املهمة ونمط التوجيه، طريقة متغيري  ألثر  الثنائي التباين تحليل

 اإلحصائية الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 902. 015. 001. 1 001. طريقة التوجيه

 726. 125. 011. 1 011. نمط املهمة التعليمية

 881. 023. 002. 1 002. التعليميةنمط املهمة ×طريقة التوجيه

   088. 31 2.737 الخطأ

    34 2.752 املجموع

 :اآلتي( 8) الجدول  يبين

 طريقة ألثر تعزى ( α=0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 .التوجيه

 املهمة نمط ألثر تعزى ( α=0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 .التعليمية

 بين التفاعل ألثر تعزى ( α=0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 املجموعات تكافؤ على يدل مما التعليمية، املهمة ونمط التوجيه طريقة

 والتفاعل التعليمية املهمة ونمط التوجيه طريقة حيث من للبحث؛ التجريبية

 . بينهما

 :ومناقشتها النتائج وتفسير البحث فروض صحة اختبار( 2) 
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 البحث مهارات أداء مالحظة ببطاقة الخاصة الفروض صحة اختبار( 2-1)

 :الرقمية املكتبات عبر اإللكتروني

 مهارات أداء مالحظة ببطاقة الخاصة الفرضيات هذه صحة من للتحقق      

 استخراج تم الحالي البحث في الرقمية املكتبات عبر اإللكتروني البحث

 بطاقة في طيبة جامعة طلبة لدرجات واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 متغيري  حسب الرقمية املكتبات عبر اإللكتروني البحث مهارات أداء مالحظة

 (.9) الجدول  في كما التوجيه وطريقة التعليمية املهمة نمط

 9 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  طريقة متغيري  حسب الرقمية املكتبات عبر  اإللكتروني البحث مهارات أداء مالحظة بطاقة في طيبة جامعة طلبة لدرجات املعيارية واالنحر

 التعليمية املهمة ونمط التوجيه،

 العدد املعياري االنحراف  املتوسط الحسابي نمط املهمة التعليمية طريقة التوجيه للطلبة

 25 3.279 35.20 مهام تعليمية بحثية بسيطة مباشرة عبر الفيديو

 25 5.533 28.12 مهام تعليمية بحثية متعددة )مركبة(

 50 5.749 31.66 املجموع

 25 4.573 28.40 مهام تعليمية بحثية بسيطة غير مباشرة باستخدام الرسائل النصية

 25 6.873 23.36 متعددة )مركبة(مهام تعليمية بحثية 

 50 6.314 25.88 املجموع

 50 5.226 31.80 مهام تعليمية بحثية بسيطة املجموع

 50 6.627 25.74 مهام تعليمية بحثية متعددة )مركبة(

 100 6.673 28.77 املجموع

 ( 9) الجدول  يبين     
ً
  تباينا

ً
 واالنحرافات الحسابية املتوسطات في ظاهريا

 البحث مهارات أداء مالحظة بطاقة في طيبة جامعة طلبة لدرجات املعيارية

 املهمة نمط متغيري  فئات اختالف بسبب الرقمية املكتبات عبر اإللكتروني

 املتوسطات بين اإلحصائية الفروق داللة ولبيان. التوجيه وطريقة التعليمية،

 الجدول  في موضح هو كما الثنائي التباين تحليل استخدام تم الحسابية

(10.) 

 10 جدول 

 املهمة ونمط التوجيه، طريقة متغيري  حسب الرقمية املكتبات عبر  اإللكتروني البحث مهارات أداء مالحظة بطاقة في طيبة جامعة طلبة لدرجات الثنائي التباين تحليل نتائج

 بينهما والتفاعل التعليمية،

 مستوى الداللة قيمة اإلحصائي )ف( متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 )ح(

 0.000 30.505 835.210 1 835.210 طريقة التوجيه

 0.000 33.532 918.090 1 918.090 نمط املهمة التعليمية

 0.332 0.950 26.010 1 26.010 التعليميةنمط املهمة ×طريقة التوجيه

   27.379 96 2628.400 الخطأ

    99 4407.710 الكلي املعدل

 :االتي( 10) الجدول  من يالحظ

 التوجيه طريقة ألثر تعزى ( α=0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 وجاءت ،(0.000) بلغت احصائية وبداللة( 30.505) ف قيمة بلغت حيث

 قبول  على يدل مما الفيديو؛ عبر املباشرة التوجيه طريقة لصالح الفروق

 α) إحصائية داللة ذات فروق توجد" على ينص والذي للبحث األول  الفرض

 البحث مهارات أداء مالحظة بطاقة على طيبة جامعة طلبة درجات في( 0.05≥

 بطريقة الخاص املستقل للمتغير ترجع الرقمية املكتبات عبر اإللكتروني

 "التوجيه

  عبر املباشرة التوجيه طريقة نمط بأن النتيجة هذه تفسير ويمكن      

 بطاقة على الطالب أداء على التأثير في داللة وذات فاعلية أكثر كان الفيديو

  البحث في املهارات أداء مالحظة
ً
 بالصوت واملباشر النشط الحوار ألن نظرا

 الكامل الفهم إلى أدى بالتوجيه القائم واملشرف الطالب بين والصورة

 الفيديو ألن الرقمية؛ املكتبات في البحثية واملهارة للخبرة التام واالكتساب

 آليات تبين التي والصورة والتوضيح بالشرح الخاص الصوت على يشتمل

 دراسة نتيجة مع النتيجة تلك وتتفق. الرقمية املكتبات في اإللكتروني البحث

[10] Walz, A. & Bekbalaeva, J، [.13] كريم 

 املهمة نمط ألثر تعزى ( α=0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 ،(0.000) بلغت إحصائية وبداللة( 33.532) ف قيمة بلغت حيث التعليمية،

 قبول  على يدل مما بسيطة؛ بحثية تعليمية مهام نمط لصالح الفروق وجاءت

 α) إحصائية داللة ذات فروق توجد" على ينص والذي للبحث الثاني الفرض

 البحث مهارات أداء مالحظة بطاقة على طيبة جامعة طلبة درجات في( 0.05≥

 املهمة بنمط الخاص املستقل للمتغير ترجع الرقمية املكتبات عبر اإللكتروني

 ".التعليمية

 مناسبة كانت البسيطة البحثية التعليمية بأن النتيجة هذه تفسير ويمكن      

 عينة ألفراد واملعرفية العقلية واالستعدادات العملية، للمهارات ومالئمة

 من العظمى الغالبية يستطيع أن يمكن البسيطة املهام ألن وذلك البحث؛

 املعقدة أو املركبة التعليمية املهام بينما لسهولتها، وأدائها إنجازها الطلبة

 العقلية والعمليات العملية املهارات من أعلى مستويات وتستلزم تتطلب

 خاص عام مقرر  طيبة جامعة في الطلبة دراسة عدم اعتبار عند بها للقيام
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 التي العاملية التوجهات ضوء في معها التعامل ومهارات الرقمية باملكتبات

  ذلك تتبنى
ً
 والطرق  الروافد أهم من تعد اآلن الرقمية املكتبات ألن نظرا

. الحالي واالتصاالت املعلومات تقنيات عصر في املعرفة إلى للوصول  األساسية

 [8,11,14]. دراسة نتيجة مع النتيجة تلك وتتفق

 بين التفاعل ألثر تعزى ( α=0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

( 0.950) ف قيمة بلغت حيث التعليمية، املهمة ونمط التوجيه طريقة

 للبحث الثالث الفرض رفض على يدل مما ؛(0.332) بلغت إحصائية وبداللة

 درجات في( α=0.05) إحصائية داللة ذات فروق توجد" على ينص والذي

 عبر اإللكتروني البحث مهارات أداء مالحظة بطاقة على طيبة جامعة طلبة

: وهما للبحث املستقلين املتغيرين بين التفاعل ألثر ترجع الرقمية املكتبات

 ".التعليمية املهمة ونمط التوجيه، طريقة

 بالفيديو، املباشر التوجيه نمط من كل أن إلى النتيجة هذه عزو  ويمكن       

  البسيطة؛ التعليمية املهام ونمط
ً
 من أكثر وفاعلية داللة ذات كان منهما كال

 املهام ونمط النصية، الرسائل باستخدام املباشر غير التوجيه نمط

 مالحظة بطاقة على البحث عينة أفراد أداء في وذلك املركبة، التعليمية

 لكل كانت الفاعلية تلك الرقمية؛ املكتبات عبر اإللكتروني البحث مهارات

  للبحث املستقلين املتغيرين من متغير
ً
 داللة توجد لم بينما حدى، على كال

 لعدم املالحظة؛ بطاقة على للبحث املستقلين املتغيرين بين للتفاعل إحصائية

  الضئيل األثر إظهار على اإلحصائية القدرة
ً
 لتالش ي أو بينهما، للتفاعل جدا

  بينهما؛ للتفاعل األثر هذا
ً
 حدى، على منهما متغير لكل املرتفعة للفاعلية نظرا

 العملية املهارات أداء مالحظة بطاقة على البحث عينة أفراد أداء على تأثيره في

 املتغيرين من كل بأن القول  معه يمكن مما الرقمية؛ املكتبات خالل للبحث

 وتختلف. البحثية العملية املهارات أداء تنمية في األثر نفس يؤدي حدى على

 مسحان وآل الهزاني، دراسة من كل دراسة نتيجة مع الحالية الدراسة نتيجة

 .Moorefield-Lang, H [16] ،[15] الحلبي ،[29]

 البحث مهارات أداء مالحظة ببطاقة الخاصة الفروض صحة اختبار( 2-2) 

 :الرقمية املكتبات عبر اإللكتروني

 الحسابية املتوسطات استخراج تم الفرضيات هذه صحة من للتحقق

 الرقمية املواطنة قيم مقياس على طيبة جامعة طلبة لدرجات واالنحرافات

 (.11) الجدول  في كما التوجيه وطريقة التعليمية، املهمة نمط متغيري  حسب

 11 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  التوجيه وطريقة التعليمية املهمة نمط متغيري  حسب الرقمية املواطنة قيم مقياس على طيبة جامعة طلبة لدرجات املعيارية واالنحر

 العدد االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي نمط املهمة التعليمية طريقة التوجيه للطلبة

 10 235. 3.51 مهام تعليمية بحثية بسيطة مباشرة عبر الفيديو

 8 341. 3.06 مهام تعليمية بحثية متعددة )مركبة(

 18 362. 3.31 املجموع

 8 238. 3.14 تعليمية بحثية بسيطةمهام  غير مباشرة باستخدام الرسائل النصية

 9 221. 3.01 مهام تعليمية بحثية متعددة )مركبة(

 17 232. 3.07 املجموع

 18 296. 3.35 مهام تعليمية بحثية بسيطة املجموع

 17 275. 3.03 مهام تعليمية بحثية متعددة )مركبة(

 35 324. 3.19 املجموع

 ( 11) الجدول  يبين      
ً
  تباينا

ً
 واالنحرافات الحسابية املتوسطات في ظاهريا

 بسبب الرقمية املواطنة قيم مقياس على طيبة جامعة طلبة لدرجات املعيارية

 داللة ولبيان. التوجيه وطريقة التعليمية، املهمة نمط متغيري  فئات اختالف

 التباين تحليل استخدام تم الحسابية املتوسطات بين اإلحصائية الفروق

 (.12) الجدول  في موضح هو كما الثنائي

 12 جدول 

 بينهما والتفاعل التعليمية املهمة ونمط التوجيه، طريقة متغيري  حسب الرقمية املواطنة قيم مقياس على طيبة جامعة طلبة لدرجات الثنائي التباين تحليل نتائج

قيمة اإلحصائي  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 )ف(

 مستوى الداللة

 )ح(

 0.027 5.411 366. 1 366. طريقة التوجيه 

 0.002 11.038 747. 1 747. نمط املهمة التعليمية

 0.076 3.374 228. 1 228. نمط املهمة التعليمية× طريقة التوجيه

   068. 31 2.097 الخطأ 

 ( االتي:12يالحظ من الجدول )

( تعزى ألثر طريقة التوجيه α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

(، وجاءت 0.027( وبداللة إحصائية بلغت )5.411حيث بلغت قيمة ف )

املباشرة عبر الفيديو؛ مما يدل على قبول الفروق لصالح طريقة التوجيه 

الفرض الرابع للبحث والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية 

(α=0.05 في درجات طلبة جامعة طيبة على مقياس قيم املواطنة الرقمية؛ )

 ترجع للمتغير املستقل الخاص بطريقة التوجيه".

ومكون إنساني مهم يعتمد  ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن للقيم خاصية      

على املؤثرات التي يمر بها اإلنسان وتنمو لديه من خالل املشاهدة واملعايشة 

واملحادثة املباشرة بين األفراد داخل املجتمع أكثر من االستماع أو القراءة، 

ولذلك كانت طريقة التوجيه املباشرة بالفيديو عبر الهاتف الجوال بين 

بالتوجيه ذات فاعلية وداللة إحصائية ألن الطالب واملشرف القائم 

املحادثات عبر الفيديو تشتمل على العديد من الخصائص اإلنسانية لنقل 

وتنمية القيم مثل نمط وطريق التحديث وتعبيرات الوجه وأساليب التعبير 
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بالحركة، وقد أدت كل تلك العوامل إلى فاعلية التوجيه املباشر عبر الفيديو 

فع ألفراد عينة البحث على مقياس القيم للمواطنة الرقمية في األداء املرت

 [8,11].للبحث الحالي. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من 

( تعزى ألثر نمط املهمة α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

(، 0.002( وبداللة إحصائية بلغت )11.038التعليمية، حيث بلغت قيمة ف )

الح نمط مهام تعليمية بحثية بسيطة؛ مما يدل على قبول وجاءت الفروق لص

الفرض الخامس للبحث والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية 

(α ≤0.05 في درجات طلبة جامعة طيبة على مقياس قيم املواطنة الرقمية )

 ترجع للمتغير املستقل الخاص بنمط املهمة التعليمية".

نمط املهام التعليمية البسيطة قد أدى إلى  وتفسر تلك النتيجة بأن     

حصول الطالب وتوصله إلى املهام التعليمية البحثية املستهدفة في أقل وقت 

 في البحث والتعلم والوصول إلى املزيد من 
ً
مما عزز من قدراته وحفزه ذاتيا

املصادر التعليمية اإللكترونية عبر املكتبة الرقمية؛ والتي تشتمل على العديد 

املصادر املرتبطة باملعلومات والسلوكيات والقيم وبالتالي فقد جاءت  من

نتائج البحث متوافقة مع هذا التفسير، حيث كان نمط املهام التعليمية 

البحثية البسيطة ذات فاعلية وتأثير في أداء أفراد عينة البحث من الطالب 

ع دراسة كل على مقياس قيم املواطنة الرقمية للبحث، وتتفق هذه النتيجة م

 [.29] [، دراسة الهزاني، وآل مسحان14] من الشيمي، وبسيوني

( تعزى ألثر التفاعل بين α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

( 3.374طريقة التوجيه ونمط املهمة التعليمية، حيث بلغت قيمة ف )

(؛ مما يدل على رفض الفرض السادس 0.076وبداللة إحصائية بلغت )

( في α≤0.05ث والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية )للبح

درجات طلبة جامعة طيبة على مقياس قيم املواطنة الرقمية؛ ترجع ألثر 

التفاعل بين املتغيرين املستقلين للبحث وهما: طريقة التوجيه، ونمط املهمة 

 التعليمية".

الخاصة باملواطنة الرقمية أصبحت ويمكن عزو تلك النتيجة إلى أن القيم       

 
ً
 من النسق والبناء القيمي لألفراد في املجتمعات املعاصرة؛ نظرا

ً
مكونا

الرتباطها بتوظيف واستخدام األجهزة والتطبيقات الرقيمة في كافة مجاالت 

الحياة مما يشير إلى أهمية تلك القيم عند اعتبار تأثيرها في استقرار ونهوض 

تلفة التي ال يمكن أن تعزل أفرادها عن الروافد واألجهزة األمم والدول املخ

، لذلك فإن أفراد عينة البحث الحالي قد أدركوا 
ً
الرقمية املتاحة حاليا

 أهمية تلك القيم األخالقية للمواطنة الرقمية ملا لها من 
ً
واستشعروا ذاتيا

ال على ارتقاء النسق القيمي لديهم من ناحية، ومن ناحية أ خرى ملا تأثير فعَّ

لقيم املواطنة الرقمية من دور في حماية األفراد من الوقوع في الجرائم أو 

 املحظورات أو مخالفة القوانين املرتبطة باألمن الرقمي واملعلوماتي.

وفي ضوء املبررات السابقة فقد كان لكل من طريقة التوجيه، ونمط املهمة  

ال على أداء   على حدى تأثير فعَّ
ً
أفراد عينة البحث على مقياس التعليمية كال

القيم للمواطنة الرقمية للبحث لقوة وفاعلية كل متغير منهما، ولذلك لم يتم 

رصد أي دالالت للتفاعل اإلحصائي بينهما في أداء الطلبة على مقياس قيم 

 [16,18].املواطنة الرقمية. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من 

 توصيات البحث ومقترحاته:

 

 

 توصياتال. 5

 في ضوء النتائج يوص ى الباحث بما يلي:

إجراء املزيد من األبحاث املتعلقة باملكتبات الرقمية، للوقوف على أسباب  -

 تدني مهارات البحث اإللكتروني لدى طلبة الجامعة.

اإلسراع في تحويل املكتبات الجامعية إلى مكتبات رقمية، وتقديم مصادرها  -

 اإللكترونية وخدماتها املعلوماتية لطلبة الجامعة بفعالية أكبر.

تقديم الدعم املادي واملعنوي للمكتبات الرقمية، والقيام باملهام املنوطة لها  -

 في خدمة املجتمع وطلبة العلم.

قيام املؤسسات التعليمية بعمل الشراكة والتعاون مع دور النشر العربية  -

 د املكتبات باملصادر واملعلومات الرقمية الحديثة. والعاملية، لضمان تزوي

تقديم مقرر عام لطلبة جامعة طيبة يتناول ثقافة املكتبات الرقمية  -

 واستخداماتها واملهارات العملية لالستفادة منها وتوظيفها في التعليم الجامعي.

 )ب( مقترحات البحث: 

 ة:يقترح البحث الحالي إجراء البحوث والدراسات التالي

بحث فاعلية أنماط الدعم الرقمية في عمليات البحث في مصادر وبوابات  -

املعلومات عبر الويب على التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طالب مرحلة 

 التعليم الجامعي.

بحث فاعلية أنماط تصميم واجهة التفاعل في املكتبات الرقمية واألسلوب  -

ت البحث اإللكتروني والتفكير االبتكاري املعرفي للمتعلمين على تنمية مهارا

 لدى طالب الجامعة.

بحث فاعلية أساليب التحكم في املحتوى التعليمي ملقرر عن املواطنة  -

الرقمية على التحصيل املعرفي واالتجاهات لدى طالب مرحلة التعليم قبل 

 الجامعي.
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ABSTRACT: The current research aimed to look at the effectiveness of pattern diversity of the educational 

task and the method of guidance in digital libraries on the development of the skills of electronic research 

and the values of digital citizenship among the students of Saudi universities. The sample of the study 

consisted of 100 students studying the course of educational technology among the students of the Faculty 

of Education, The sample students divided into four experimental groups to study the proposed unit for 

research according to four empirical therapy in the field of the independent variable levels of research; the 

type of educational task & the method of guidance. The researcher has prepared the research tools 

represented in the card of observation of the research sample members performed the skills of electronic 

research, and the measure of the moral values of digital citizenship. Also the researcher used a two-way 

analysis of variance to process search data. The research found the effectiveness of the direct method of 

video guidance, and the simple pattern of tasks on how the research sample members performed on the 

note card performance of electronic search skills in digital libraries and the scale of digital citizenship 

values. The results also found that there is no trace of the interaction between the guidance method and the 

educational task pattern on the two instruments. The research recommended accelerating the transfer of 

university libraries to digital libraries so that they can offer their electronic resources and information 

services to university students more effectively. 

KEYWORDS: educational task pattern, digital libraries, electronic search, digital citizenship. 

 

 

 

 

 


