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 امللخص:
راسة فاعلية تنوع أمناط اإلرشاد عرب النصوص املصاحبة للرسومات استهدفت الدراسة احلالية د

املتحركة الرقمية يف تنمية مهارات البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا يف 
( طالب؛ من طلبةة الدراسةات العليةا يف    47كلية الرتبية، وقد تكونت عينة الدراسة من سبعة وأربعني )

ية جامعة طيبة يف املدينة املنورة، وقد مت توزيع طالب العينة على جممةوعتني رريبيةة للدراسةة،    كلية الرتب
وقد مت تقديم احملتوى التعليمي للمهةارات البحييةة اإللكرتونةي عةرب الويةب بةنمفني يفةتلفني يف  ةو          

القصةرية(  مستويي الدراسةة املسةتقلة، ولةط منفةاه، و مةا: ارشةادات الكرتونيةة بالنصةوص املةوج ة )         
بفاقةة مالحةةة   مت اعةداد أداتةي الدراسةة و مةا:     وارشادات الكرتونية بالنصوص الشارحة )املفولة(، 

مهارات البحث اإللكرتوني عرب الويب، واختبار التفكري التخيلةي و ةبفهما، كمةا قةان ببنةا  الوحةدة       
راجةع عةرب اإلنرتنةت    املقرتحة املشتملة على مهارات وأساليب البحث اإللكرتونةي عةن املعلومةات وامل   

واملكتبات الرقمية، وتصميمها وانتاجها، وقد استخدن الباحث حتليل التباين ثنائي االراه ملعاجلة بيانةات  
الدراسة، وتوصلت الدراسة اىل فاعلية مستوى منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص اإللكرتونيةة       

قة مالحةة أدا  مهةارات البحةث اإللكرتونةي    الشارحة املصاحبة للرسومات املتحركة الرقمية، على بفا
عرب الويب البعدي، وكذلك على مهارات التفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبيةة  

 جامعة طيبة.  
أمناط اإلرشةاد الرقمةي، النصةوص الرقميةة، الرسةون املتحركةة، مهةارات البحةث          الكلمات املفتاحية:

 يلي. اإللكرتوني، والتفكري التخ
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The effectiveness of the diversity of counseling patterns across texts 

accompanying animation in developing electronic research skills and 
imaginative thinking among graduate students at the Faculty of Education 

Bassem bin Nayef Mohammed Al Shareef 

 
Abstract: 

The current study aimed at studying the effectiveness of the diversity of counseling 
patterns across texts accompanying animation in developing electronic research skills and 
imaginative thinking among graduate students at the Faculty of Education, The sample size 
was forty-seven (47) students from graduate students at the Faculty of Education, Taibah 
University in Medina region, and the sample students were distributed into two 
experimental groups for study. 

The educational content of electronic research skills across the web has been 
presented in two different patterns of the two levels of independent study, and it has two 
patterns: Short Text Electronic Instructions and Explanation (Long) Electronic Instructions. 
The study tools, which are represented in the e-search skills notecard on the web, were 
prepared and tested for imaginary thinking. The proposed unit was built and included the 
skills and methods of electronic search for information, references via the Internet and 
digital libraries, and their design and production. The researcher used a two-way analysis of 
variance to address the study data, and the result of the study showed the effectiveness of 
the level of electronic guidance style through the explanatory electronic texts 
accompanying digital animation, on a note card performing e-search skills over the web, as 
well as the imaginative thinking skills of graduate students. 

Keywords: digital extension patterns, digital texts, animation, electronic research skills, 
and imaginative thinking 

 املقدمة:
البةاحيني،  تعترب مهارات البحث عن املعلومات والوصول اليها مفلبًا رئيسًا لكافة 

وأه مهارات البحث اإللكرتوني عن املعلومات ومصةادر املعرفةة الرقميةة عةرب شةبكات      
اإلنرتنت وروافد ا وخدماتها املختلفة من أ م املهارات التقنيةة والبحييةة نةةرًا للكيافةة     

يف احملتوى املعريف واملعلوماتي، والذي يتخذ أشةكااًل يفتلفةة عةرب الويةب، مةا بةني       اهلائلة 
النصوص الرقمية، اليت تشكل الغالبيةة العةمةى للمحتةوى الرقمةي، وكةذلك الوسةائ        
الرقمية األخرى ميل الصور، والفيديو، واألصةوات، والرسةون اليابتةة واملتحركةة، الةيت      

البشةرية اكتسةابها، والةتمكن منهةا، اىل حةد يوصةف        ينبغي على كافة العناصر، والقوى
باإلتقاه واجلودة؛ نةرًا لفائدة تلك املهارات التعليمية يف مساعدة الفلبةة، واملسةتخدمني،   
واألكادمييني على تفوير مهاراتهم، وخرباتهم؛ ملواكبة التفورات العاملية، واحمللية يف جمةال  

 ,Link & Ploetzner،(Sendurur et al., 2019)عملةهم وصصصةاتهم املختلفةة    
2017).) 

ويف  و  امل يد من النشر املعريف اهلائل يف مصادر املعلومات الرقمية، يتفلةب مةن   
الباحيني  رورة امةتال  مهةارات البحةث اإللكرتونةي للوصةول اىل املصةادر الرقميةة،        

اات وتوظيفها ودجمها يف اجملةاالت املختلفةة، كمةا تناولةت الةك الدراسةات والبحةو         
 ,.Kingsley et al)، (Castek & Coiro, 2015)العالقةةة ميةةل دراسةةة   

2015)،(Hewitt & Stubbs, 2017)  ،(Bortnik et al., 2017) ، (Bates et 
al., 2018)         اليت استعر ت  ةرورة تنميةة وتةدريب البةاحيني مةن طةالب اجلامعةات

ت وبوابةات املعلومةات   والدراسات العليا على مهارات البحث اإللكرتوني عةرب الكيانةا  
املتنوعة واحملركات البحيية املختلفة، واملصادر، واملستودعات اإللكرتونية؛ حيث اه تةوافر  
تلك املهارات لديهم سيسهم بفريقة مباشرة يف رفع مسةتويات الدقةة والسةرعة واجلةودة     
واالرتباط مبجال التخصص للمصادر والبحو  واملراجع اليت سوف يتوصةل اليهةا مةن    

 حث اإللكرتوني.الب
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ومن خالل مراجعة بعض املصادر، واألدبيةات، والدراسةات اات الصةلة مبجةال     
تفوير عملية التدريب لدى طةالب التعلةيم اجلةامعي عامةة وطةالب الدراسةات العليةا        
خاصة، يالحظ أه  نا  ا تمامًا كبريًا من الباحيني يف حتسني مستوى األدا  لةدى الفلبةة   

، Leh, 2014) ،)(Lorber, 2015)التدريب ميل دراسةة   من خالل اكسابهم مهارات
(Petrucco & Ferranti, 2017)، (Spicci, 2019)   فةة ه توظيةةف البةةدائل

واملصادر والتقنيات الرقمية احلدييةة اات الفاعليةة املرتفعةة يعتةرب مةن املةداخل املناسةبة        
 لبحث اإللكرتوني. لتفوير األدا  املهاري للباحيني عن املعلومات واكسابهم ملهارات ا

واتسةةاقًا مةةع التوجهةةات العامليةةة اات العالقةةة بعمليةةات ومهةةارات البحةةث      
اإللكرتوني، ف ه تنمية أمناط التفكري املختلفةة يعةد  ةرورة أي ةًا لةدى طةالب مرحلةة        
الدراسات العليا، وخاصة مهارات الةتفكري التخيلةي الةذي تتميةل مهاراتةط يف التخيةل،       

تخيل للكلمةات املفتاحيةة وعالقةات الةرب  بةني املصةفلحات       واالفرتاض، والتصور وال
واملتغريات وثقة الصلة بالبحث اإللكرتوني، واألوعية وقواعد البيانات، اليت قةد تشةتمل   

 Narayanan)على تلك املصادر اإللكرتونية، وتوظيفها واالستفادة منها بفريقة فعالةة  
Adithan, 2015) ،(Hoda et al., 2016)   ين ودمة  اسةرتاتيجيات   ويف  ةو  تةب

التعلم اإللكرتوني عنةد تصةميم وانتةال الوسةائ  الرقميةة الةيت تعةرض الةك، وتعتةرب          
 ( من أنسب التقنيات التعليمية لذلك.  Animationالرسومات املتحركة )

( بعرض سةريع لسلسةلة مةن صةور     Animationوتتمي  تقنية الرسون املتحركة )
بعاد من أجل خلق حركة و مية ينت  عنها حمتةوى مرئةي   اإلنتال الفين ثنائية أو ثالثية األ

بقوالب رقمية متحركة، كما ميكن أه نعترب ا خداع بصري أو و م بصري، لتكوين رؤية 
مستمرة تنشأ وتةهر يف عدد من الفرق عرب أفالن السةينما أو بةرام  الفيةديو أو التلفةاز     

.(Qin & Tao, 2018) 
يم جيب على املختصني وخربا  الرتبية االستفادة وأل مية تلك التقنية يف جمال التعل

، ملةا هلةا تةأثري يف البي ةات التعليميةة الرقميةة       (Animation)من تقنية الرسون املتحركة 
واحملاكاة اليت تةهر ا حركة األشيا  املرسومة، كما تعترب أكير الفرق تفاعاًل إلعداد مةواد  

مني على معاجلة املعلومات نةرًا إلمكانيةة  تعليمية، وقد ازدادت أ ميتها يف مساعدة املتعل
استخدامط يف تفوير كافة جوانب العملية التعليمية، وتوظيفها لتحقيق األ ةداف الرتبويةة   

 ,.Musa et al)املتنوعة، ميل التدريس، ونقل املعلومات، والتقويم، والتغذية الراجعةة  
2015)،Nordin & Osman, 2018) .) 

ت واملمي ات اليت توفر ةا تقنيةة الرسةون املتحركةة يف     ونةرًا للخصائص واإلمكانا
عاملنا املعاصر باختالف أنواعها، اليت تسهم يف بنا  قوالب تصةاميم حدييةة ملعاجلةة تلةك     
الصور لتةهر للمشا د حبركتها التتابعية السريعة، ويتفلب الةك مسةتوى مةن املهةارات     

احلاسةب اللةي لرسةم الصةور      التقنية اليت ميتلكها الفرد وتعتمةد علةى اسةتخدان جهةاز    
وانتاجها ومن ثم عر ها عن طريق الفيلم أو الفيديو، ويتم انشا  معةم الرسون املتحركة 
بواسفة جهاز احلاسب اللي، كما ميكن استخدان الرسون املتحركة ثالثية أو ثنائية األبعاد 

 Yuen) يف نفاق ترددي منخفض أو أدا  أسرع يف الوقت، ويعترب خداع بصري للحركة
et al., 2018) ،(McCauley, 2016). 

ومن املالحظ أه التوجهات العاملية املعاصرة يف الفرتة األخرية وفقًا ملةا أورده كةال   
 ,Fleer)،  (Yuen et al., 2018)،(Thomas & Buchheister, 2019)مةن  

 وكذلك باستعراض عدد من األدبيات اات الصلة مبجال تقنية الرسون املتحركةة  (2018
احلديية، تشري اىل التنوع واليرا  اهلائل للمحتوى املرئي يف توظيةف تلةك التقنيةة ودجمهةا     
باجملال الرتبوي، لكونها مةن أكيةر األسةاليب املة ثرة يف العمليةة التعليميةة، كمةا تسةاعد         
الفالب يف توصيل الكيري من املعلومات العلمية الةيت يصةعب عةادة شةرحها وتوصةيلها      

 .بصورة نةرية
خالل مراجعة بعض الدراسةات واألدبيةات واملصةادر املعرفيةة واملعلوماتيةة      ومن 

(، Kao et al., 2019وتتبع أعمةال النةدوات واملة ترات اات العالقةة ميةل دراسةة )      
(Ma, 2018( ،)Paravati et al., 2017( ،)Musa et al., 2015   تتعةدد م ايةا )

ا يف التعلةيم والتةدريب؛ كمةا تت ة      وفوائد تقنية الرسون املتحركة عند اعتبار استخدامه
كيري من معامل تلةك الفوائةد يف طبيعةة وأ ةداف االسةتخدان والتوظيةف لتلةك الرسةون         
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مني على معاجلة املعلومات نةرًا إلمكانيةة  تعليمية، وقد ازدادت أ ميتها يف مساعدة املتعل
استخدامط يف تفوير كافة جوانب العملية التعليمية، وتوظيفها لتحقيق األ ةداف الرتبويةة   

 ,.Musa et al)املتنوعة، ميل التدريس، ونقل املعلومات، والتقويم، والتغذية الراجعةة  
2015)،Nordin & Osman, 2018) .) 

ت واملمي ات اليت توفر ةا تقنيةة الرسةون املتحركةة يف     ونةرًا للخصائص واإلمكانا
عاملنا املعاصر باختالف أنواعها، اليت تسهم يف بنا  قوالب تصةاميم حدييةة ملعاجلةة تلةك     
الصور لتةهر للمشا د حبركتها التتابعية السريعة، ويتفلب الةك مسةتوى مةن املهةارات     

احلاسةب اللةي لرسةم الصةور      التقنية اليت ميتلكها الفرد وتعتمةد علةى اسةتخدان جهةاز    
وانتاجها ومن ثم عر ها عن طريق الفيلم أو الفيديو، ويتم انشا  معةم الرسون املتحركة 
بواسفة جهاز احلاسب اللي، كما ميكن استخدان الرسون املتحركة ثالثية أو ثنائية األبعاد 

 Yuen) يف نفاق ترددي منخفض أو أدا  أسرع يف الوقت، ويعترب خداع بصري للحركة
et al., 2018) ،(McCauley, 2016). 

ومن املالحظ أه التوجهات العاملية املعاصرة يف الفرتة األخرية وفقًا ملةا أورده كةال   
 ,Fleer)،  (Yuen et al., 2018)،(Thomas & Buchheister, 2019)مةن  

 وكذلك باستعراض عدد من األدبيات اات الصلة مبجال تقنية الرسون املتحركةة  (2018
احلديية، تشري اىل التنوع واليرا  اهلائل للمحتوى املرئي يف توظيةف تلةك التقنيةة ودجمهةا     
باجملال الرتبوي، لكونها مةن أكيةر األسةاليب املة ثرة يف العمليةة التعليميةة، كمةا تسةاعد         
الفالب يف توصيل الكيري من املعلومات العلمية الةيت يصةعب عةادة شةرحها وتوصةيلها      

 .بصورة نةرية
خالل مراجعة بعض الدراسةات واألدبيةات واملصةادر املعرفيةة واملعلوماتيةة      ومن 

(، Kao et al., 2019وتتبع أعمةال النةدوات واملة ترات اات العالقةة ميةل دراسةة )      
(Ma, 2018( ،)Paravati et al., 2017( ،)Musa et al., 2015   تتعةدد م ايةا )

ا يف التعلةيم والتةدريب؛ كمةا تت ة      وفوائد تقنية الرسون املتحركة عند اعتبار استخدامه
كيري من معامل تلةك الفوائةد يف طبيعةة وأ ةداف االسةتخدان والتوظيةف لتلةك الرسةون         
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املتحركة التعليمة املتفورة؛ وميكن حتديد امل ايةا والفوائةد املرتبفةة بالرسةون املتحركةة يف      
وين ثقافات وخةربات  اال تمان بسلو  الفرد واجملتمع وتك: التعليم واليت من بينها ما يأتي

حتتةوي  ، وتقنية ووسائل تعبري بصرية هلا أثر أكرب يف تنمية اجلوانب املعرفية لدى الفةالب 
على حمتوى مرئي يسةاعد الفةالب يف تبسةي  وفهةم املسةائل اات الفةابع العملةي،  ةا         
، يكسبهم املهارات واخلربات يف التعامل مع حل املشكالت يف املقررات التفبيقية األخرى

تشجع تقنية الرسون املتحركة الفالب على التفكري العلمي وتنمية قدراتهم على الةتعلم  و
تعمل علةى تنميةة اخليةال وتغةذي قةدرات العقةل ورعةل        ، والقائم على حل املشكالت

الفلبة يفكروه بأساليب مبتكرة وحديية، تنمي لديهم القدرة على اكتشاف اجلديد يف عامل 
 التقنية. 

( اىل أ ميةة ودور اإلرشةاد   Wetcho & Na-Songkhla, 2019كمةا يشةري )  
األكادميي يف املواقف التعليمية من خالل البي ات واملنصات واملواقع الرقمية؛ حيث تعتةرب  
أمناط اإلرشاد مبيابة دعم وتع ي  ألدوار الفلبة وتوجيط ألمناط سلوكهم، واثةارة انتبةا هم   

ارات معينةة يف موقةف التعلةيم، كمةا أه     وتوجيط العمليات العقلية لديهم حنةو اصةاا قةر   
اإلرشاد عرب وسائل وتفبيقات التعلم اإللكرتوني ميكن أه يفيةد ييةع املشةاركني يف أدا     
أعمال أو اجناز مهامةًا تربويةة حمةددة، وينشة  عمليةات االسةتجابة والةتفكري والتفاعةل         

النةةر مةع    االجتماعي لديهم، كما يع ز من قيمة االسةتماع لخخةرين وتبةادل وجهةات    
املعلمني واملوجهني واملتخصصني أي ًا، ويفيد اإلرشاد على الرتكي  يف العمل والتفكري يف 
النتائ  وجودة التعلم، ويتفةق  ةذا مةع البحةو  التجريبيةة الةيت تناولةت دور اإلرشةاد         

 األكادميي بأمناطط املختلفة يف دعم مهان وأدا  املتعلمني الرتبوية.
(  ةو املو ةوع واملرحلةة    Instructional Designمةي ) ويعترب التصميم التعلي

املناسبة لت مني عمليةات ومبةادو وخفةوات اإلرشةاد األكةادميي بهةا؛ حيةث اه دمة          
واعتبار اإلرشاد األكادميي ليس على مستوى الفالب فق ، وامنا أي ةا للمعلمةني، وقةد    

يب العمليةة املرتبفةة   لوحظ أنط أثنا  تقديم اإلرشاد األكادميي للمعلمني يف مواقف التةدر 
مبهنة التدريس أه اإلرشاد األكادميي ي دي اىل تنشةي  وحتفية  املعلمةني علةى أدا  املهةان      

واألعمال املنوطة بهم، واليت تتوافق مع متفلبات مهنة التدريس، وتنوع تلك األمناط مةن  
قيق متفلبات اإلرشاد األكادميي ما بني تقديم التسهيالت التعليمية هلم، أو التوجيط حنو حت

اجلودة املرتبفة باملهنة، وقد تبني أه ت مني مهان وعمليات اإلرشاد يف التصميم التعليمي 
يسهم بفاعلية يف تع ي  اإلجناز األكادميي وحتقيق األ داف التعليمية املرجوة، واثرا  بي ات 

اليت حتفة    التعلم اإللكرتونية والتعلم عن بعد بأمناط التوجيهات واإلرشادات اإللكرتونية
 (.  Spanorriga et al., 2018عمليات التفاعل بني املتعلمني واحملتوى التعليمي )

وال تقتصر مثرة وفوائد اإلرشاد التعليمي أثنا  دراسة احملتوى الرقمي على تيسةري  
عمليات الفهم واالستيعاب فحسب، بةل تتةد لتشةتمل فوائةد عديةدة، حتقةق املرونةة يف        

ات احلةوار الرتبويةة بةني الفالةب واملعلةم، وتهةتم لانةب الةدعم         التعليم وتنميةة عملية  
واإلرشةةاد كلمةةا تفلةةب األمةةر الةةك؛ ل ةةماه اإلجنةةاز واألدا  األكةةادميي األميةةل        

(Christensen et al., 2018.) 
كما يسهم اإلرشاد يف التغلب على التحديات اليت تواجط الفلبة أثنا  التعلم الذاتي 

العالقات االجتماعية بني املتعلمني ومصدر الدعم واملسةاعدة   والفردي، وي دي اىل تع ي 
واإلرشاد اإللكرتوني )املعلم أو متخصصني خارل جمتمع املدرسةة أو اجلامعةة( وبالتةالي    
ي دي اىل بنا  وتكوين شةبكة جديةدة وقويةة مةن العالقةات االجتماعيةة التعليميةة؛  ةا         

فيةة للمةتعلم ويكةوه ارا ةات اجيابيةة      ينعكس اجيابًا على تكوين وتفوير الشخصية املعر
(، وتشري البحو  اات العالقة اىل حرص Athens, 2018لديط عن اإلرشاد التعليمي )

املتعلمني سوا  من الذكور أو اإلنا  على االستفادة مةن أمنةاط اإلرشةاد التعليمةي الةيت      
عمليةات الةتعلم   تقدن هلم أثنا  دراسة احملتوى اإللكرتوني؛ نةرًا ألنهةا تة دي اىل حتسةني    

 (.  Kervan & Tezci, 2018والدافعية التعليمية لديهم )
وارتكازًا على عدد من املبادو املهمة يف اجملةال، ميةل اثةرا  جمةال تقنيةات التعلةيم       
بصفة عامة وتقنية الرسون املتحركة وتدعيم بي ات التعليم والتعلم اإللكرتونةي، وكةذلك   

توظيف ملتغريات ومداخل جديدة غري مألوفة وترتب  حبيًا عن االستكشاف واالستنتال وال
يف الوقت ااتط مبجال تقنيات التعليم، وجمال علم النفس املعةريف؛ فقةد ا تمةت الدراسةة     
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واألعمال املنوطة بهم، واليت تتوافق مع متفلبات مهنة التدريس، وتنوع تلك األمناط مةن  
قيق متفلبات اإلرشاد األكادميي ما بني تقديم التسهيالت التعليمية هلم، أو التوجيط حنو حت

اجلودة املرتبفة باملهنة، وقد تبني أه ت مني مهان وعمليات اإلرشاد يف التصميم التعليمي 
يسهم بفاعلية يف تع ي  اإلجناز األكادميي وحتقيق األ داف التعليمية املرجوة، واثرا  بي ات 

اليت حتفة    التعلم اإللكرتونية والتعلم عن بعد بأمناط التوجيهات واإلرشادات اإللكرتونية
 (.  Spanorriga et al., 2018عمليات التفاعل بني املتعلمني واحملتوى التعليمي )

وال تقتصر مثرة وفوائد اإلرشاد التعليمي أثنا  دراسة احملتوى الرقمي على تيسةري  
عمليات الفهم واالستيعاب فحسب، بةل تتةد لتشةتمل فوائةد عديةدة، حتقةق املرونةة يف        

ات احلةوار الرتبويةة بةني الفالةب واملعلةم، وتهةتم لانةب الةدعم         التعليم وتنميةة عملية  
واإلرشةةاد كلمةةا تفلةةب األمةةر الةةك؛ ل ةةماه اإلجنةةاز واألدا  األكةةادميي األميةةل        

(Christensen et al., 2018.) 
كما يسهم اإلرشاد يف التغلب على التحديات اليت تواجط الفلبة أثنا  التعلم الذاتي 

العالقات االجتماعية بني املتعلمني ومصدر الدعم واملسةاعدة   والفردي، وي دي اىل تع ي 
واإلرشاد اإللكرتوني )املعلم أو متخصصني خارل جمتمع املدرسةة أو اجلامعةة( وبالتةالي    
ي دي اىل بنا  وتكوين شةبكة جديةدة وقويةة مةن العالقةات االجتماعيةة التعليميةة؛  ةا         

فيةة للمةتعلم ويكةوه ارا ةات اجيابيةة      ينعكس اجيابًا على تكوين وتفوير الشخصية املعر
(، وتشري البحو  اات العالقة اىل حرص Athens, 2018لديط عن اإلرشاد التعليمي )

املتعلمني سوا  من الذكور أو اإلنا  على االستفادة مةن أمنةاط اإلرشةاد التعليمةي الةيت      
عمليةات الةتعلم   تقدن هلم أثنا  دراسة احملتوى اإللكرتوني؛ نةرًا ألنهةا تة دي اىل حتسةني    

 (.  Kervan & Tezci, 2018والدافعية التعليمية لديهم )
وارتكازًا على عدد من املبادو املهمة يف اجملةال، ميةل اثةرا  جمةال تقنيةات التعلةيم       
بصفة عامة وتقنية الرسون املتحركة وتدعيم بي ات التعليم والتعلم اإللكرتونةي، وكةذلك   

توظيف ملتغريات ومداخل جديدة غري مألوفة وترتب  حبيًا عن االستكشاف واالستنتال وال
يف الوقت ااتط مبجال تقنيات التعليم، وجمال علم النفس املعةريف؛ فقةد ا تمةت الدراسةة     
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احلالية مبعرفة مدى فاعلية املتغريات املرتبفة بتنوع أمناط اإلرشاد عرب النصوص املصةاحبة  
ث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لةدى  للرسومات املتحركة الرقمية يف تنمية مهارات البح

طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية يف جامعة طيبة، وعند مراجعة عدد من الدراسات 
الةةيت ا تمةةت بالرسةةون املتحركةةة وتوظيفهةةا يف التعلةةيم، كدراسةةة تومةةا  وبوشيسةةرت   

(Thomas & Buchheister, 2019)    اليت  دفت اىل التعرف على فاعليةة اسةتخدان
رسون املتحركة كأداة لتقيةيم، وقةد أظهةرت النتةائ  اىل أه الرسةون املتحركةة  ةي أداة        ال

 واعدة تكشف فهم ودعم الةرب  احلسةابية يف عمليةة الةتعلم. كمةا قةان يةوين و خةري        
(Yuen et al., 2018)         بدراسةة  ةدفت اىل التعةرف علةى فاعليةة اسةتخدان الرسةون

سةتخدن الفيةديو كوسةيلة تعليميةة مف ةلة علةى       املتحركة الرقمية يف التعلم الذاتي وقد ا
الوسائ ، وقد أظهرت النتائ  أه الفالب اكتسبوا احملتةوى وعملةوا اإلشةباع باسةتخدان     
مقاطع الفيديو ولكنهم مل حيصلوا على الكيري عند اسةتخدامات الفيةديو عةرب اإلنرتنةت.     

ى فاعليةة  اىل التعةرف علة   (Kachroo et al., 2018)و دفت دراسة كاتشرو و خرين 
استخدان الرسون املتحركة التفاعلية لدى الفالب، وقد توصةلت النتةائ  اىل أه الرسةون    
املتحركة سهلة التحكم والتشغيل،  ا انعكس الك على حتسني أدا  الفالب بشكل كبري. 

بدراسة  دفت اىل التعةرف علةى فاعليةة اسةتخدان الرسةون       (Fleer, 2018)وقان فلري 
 بي ة تعتمد علةى اللعةب، وقةد أظهةرت نتةائ  الدراسةة أه الرسةون        املتحركة الرقمية يف

املتحركة تيري فرص اللعب وتع ز القدرة املعرفية لدى الفالب. وقان نورالدين وعيمةاه  
Nordin & Osman, 2018) بدراسةةة  ةةدفت اىل التعةةرف علةةى مهةةارات حةةل )

ت نتةائ  الدراسةة   املشكالت التعاونيةة باسةتخدان تقنيةة الرسةون املتحركةة، وقةد أظهةر       
بةةني اجملمةةوعتني. وقةةان شةةريمن وكاجانشةةي   CPSالتةةأثريات الكةةبرية علةةى مهةةارات  

Schreglmann & Kazanci, 2018)      بدراسةة  ةدفت اىل التعةرف علةى فاعليةة )
استخدان الرسون املتحركة يف تفوير خفة مقةررات التعلةيم العةالي علةى أسةا  تقيةيم       

املواد اإللكرتونية تت من مي ات تفاعلية مةن أجةل   االحتياجات، وقد أظهرت النتائ  أه 
استخدامها يف يفتلف مستويات التعليم وت ويد الفالب باملهارات الالزمة لتكييف. وقةان  

بدراسةة  ةدفت اىل معرفةة فاعليةة املقارنةة بةني        (Yang et al., 2018)يانغ و خرين 

ابتة، وقد أظهةرت النتةائ    استخدان الرسون املتحركة واإلرشادات القائمة على الصور الي
أه الفالب يف جمموعة الرسون املتحركة أدركوا احلمل املعريف األقل دخيلة وحققوا نتةائ   

 (Arslan, 2018)تعليمية أف ل من أول ك يف جمموعة الصور اليابتة. كما قان أرسةاله  
يف تعلةم  بدراسة  دفت اىل التعرف على فاعلية استخدان تقنية الرسون املتحركة وتأثري ا 

اإلشارات البصرية. وقد أظهرت النتائ  أه  ثار التلمةي  يف الرسةون املتحركةة التعليميةة     
 ,Yusufتتغري اعتمةاداا علةى مسةتوى املعرفةة السةابقة لةدى املةتعلمني. وقةان يوسةف          

( بدراسةةة  ةةدفت اىل التعةةرف علةةى فاعليةةة اسةةتخدان تقنيةةة الرسةةون املتحركةةة (2017
املعلومات واالتصةاالت، وقةد أظهةرت النتةائ  أه املخرجةات       االفرتا ية بواسفة تقنية

التعليمية قد حتسنت عند اسةتخدان الرسةون املتحركةة االفرتا ةية يف التعلةيم وأه  نةا        
حتسن ملحوظ يف نتائ  التعلم باستخدان الرسون املتحركة متعددة الوسةائ . وقةان لينةك    

اىل التعةرف علةى تةأثري    ( بدراسةة  ةدفت   (Link & Ploetzner, 2017وبلةويت نر  
اإلبرازات احملددة أثنا  التعلم من خالل تقنية الرسون املتحركة، وقةد أظهةرت النتةائ  أه    
الفلبة حققت نتائ   اثلة يف التعلم من خالل الرسون املتحركة. وقان أوزكةاه وكيليةت    

(Özcan & Kiliç, 2017)         بدراسةة  ةدفت اىل التعةرف علةى  ثةار اسةتخدان تقنيةة
ون املتحركة املدعومة، وقد أظهرت النتائ  عةن ارتفةاع مسةتوى النجةاك األكةادميي      الرس

لكلتا اجملموعتني، وأه طريقة تقنية الرسون املتحركة أكير فعالية من الربنام  احلاليةة وهلةا   
 تأثري كبري على مواقف الفالب.  

 مشكلة الدراسة:

ة املعرفةة والرقميةة عةرب    تعترب مهارات البحث اإللكرتوني عن املصةادر املعلوماتية  
البوابات واملكتبات واملصادر املتاحة عرب الويب مفلبًا رئيسًا وركية ة اساسةية و ةرورية    

 & Nordinلفلبة الدراسات العليا يف مرحلةة التعلةيم اجلةامعي، كمةا اكةرت دراسةة       
Osman, 2018) ،)(Petrucco & Ferranti, 2017)     أه الفةالب الةذين تتةوافر

هارات يتمكنوا بسهولة من أدا  واجناز كافة األعمةال والتكليفةات البحييةة    لديهم تلك امل
واألكادميية الالزمة هلم وعند اعتبار قدرة الفالب وكفا اتهم يف عمليات ومهةان البحةث   
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ابتة، وقد أظهةرت النتةائ    استخدان الرسون املتحركة واإلرشادات القائمة على الصور الي
أه الفالب يف جمموعة الرسون املتحركة أدركوا احلمل املعريف األقل دخيلة وحققوا نتةائ   

 (Arslan, 2018)تعليمية أف ل من أول ك يف جمموعة الصور اليابتة. كما قان أرسةاله  
يف تعلةم  بدراسة  دفت اىل التعرف على فاعلية استخدان تقنية الرسون املتحركة وتأثري ا 

اإلشارات البصرية. وقد أظهرت النتائ  أه  ثار التلمةي  يف الرسةون املتحركةة التعليميةة     
 ,Yusufتتغري اعتمةاداا علةى مسةتوى املعرفةة السةابقة لةدى املةتعلمني. وقةان يوسةف          

( بدراسةةة  ةةدفت اىل التعةةرف علةةى فاعليةةة اسةةتخدان تقنيةةة الرسةةون املتحركةةة (2017
املعلومات واالتصةاالت، وقةد أظهةرت النتةائ  أه املخرجةات       االفرتا ية بواسفة تقنية

التعليمية قد حتسنت عند اسةتخدان الرسةون املتحركةة االفرتا ةية يف التعلةيم وأه  نةا        
حتسن ملحوظ يف نتائ  التعلم باستخدان الرسون املتحركة متعددة الوسةائ . وقةان لينةك    

اىل التعةرف علةى تةأثري    ( بدراسةة  ةدفت   (Link & Ploetzner, 2017وبلةويت نر  
اإلبرازات احملددة أثنا  التعلم من خالل تقنية الرسون املتحركة، وقةد أظهةرت النتةائ  أه    
الفلبة حققت نتائ   اثلة يف التعلم من خالل الرسون املتحركة. وقان أوزكةاه وكيليةت    

(Özcan & Kiliç, 2017)         بدراسةة  ةدفت اىل التعةرف علةى  ثةار اسةتخدان تقنيةة
ون املتحركة املدعومة، وقد أظهرت النتائ  عةن ارتفةاع مسةتوى النجةاك األكةادميي      الرس

لكلتا اجملموعتني، وأه طريقة تقنية الرسون املتحركة أكير فعالية من الربنام  احلاليةة وهلةا   
 تأثري كبري على مواقف الفالب.  

 مشكلة الدراسة:

ة املعرفةة والرقميةة عةرب    تعترب مهارات البحث اإللكرتوني عن املصةادر املعلوماتية  
البوابات واملكتبات واملصادر املتاحة عرب الويب مفلبًا رئيسًا وركية ة اساسةية و ةرورية    

 & Nordinلفلبة الدراسات العليا يف مرحلةة التعلةيم اجلةامعي، كمةا اكةرت دراسةة       
Osman, 2018) ،)(Petrucco & Ferranti, 2017)     أه الفةالب الةذين تتةوافر

هارات يتمكنوا بسهولة من أدا  واجناز كافة األعمةال والتكليفةات البحييةة    لديهم تلك امل
واألكادميية الالزمة هلم وعند اعتبار قدرة الفالب وكفا اتهم يف عمليات ومهةان البحةث   
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اإللكرتوني عةن املعلومةات واملصةادر واألحبةا  فة ه الةك يةرتب  بال ةرورة بتحقيةق          
 ة التعليمية.الفالب لأل داف احملددة مسبقًا للعملي

وت دي أمناط التفكري املتنوعة اليت صتلف وفقا للفروق الفردية بني الفالب مبرحلة 
الدراسات العليا اىل تأثر وارتبةاط وعالقةة وثيقةة بةني مسةتوى السةرعة والدقةة واألدا         
للفالب أتنا  البحث عن مصادر املعلومات عرب احملركات البحيية الرقمية املتنوعة، والةيت  

ينها أمناط التفكري االبتكةاري، واإلبةداعي، والناقةد، والتخيلةي، وعنةد اإلشةارة اىل       من ب
التفكري التخيلي يف  و  التوجهات واال تمامات العاملية لألوساط الرتبوية بهةذا الةنم    
من التفكري والسعي اىل تنمية واستيمار قدرات ومهارات التفكري التخيلي لةدى الفةالب   

مية عامة ومرحلة التعليم اجلامعي والدراسات العليةا خاصةة، وعنةد    بكافة املراحل التعلي
البحث عن الفرق واملداخل واألساليب التقنية الرقميةة املتفةورة يالحةظ املتتةبعني هلةذا      
اجملال أه منذجة املهةارات املرتبفةة بالبحةث اإللكرتونةي عةرب الويةب واملصةادر الرقميةة         

باسةةتخدان تقنيةةة الرسةةومات املتحركةةة   األخةةرى وتقةةدميها لفةةالب الدراسةةات العليةةا 
(Animation   يتوقع أه تكوه اات كفا ة عالية وتأثري فعال يف تنمية كل مةن مهةارات )

 البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا.  
ويع ز الباحث الك التوقع بفاعلية الرسومات املتحركة بهذا الصةدد، ملةا هلةا مةن     

متفورة وامكانات تربوية  ائلةة؛ عنةد توظيفهةا يف الدراسةة احلاليةة، ملةا       خصائص تقنية 
سوف يرتتب على الك الرتكي  على املهارات األساسية والفرعيةة والتفصةيالت الدقيقةة    
لعملية البحث اإللكرتوني،  ا يصعب على الوسةائ  واملةيريات الرقميةة األخةرى ميةل      

 يديو القيان بط وبنفس التأثري والكفا ة.الصور والرسون اخلفية اليابتة وأفالن الف
ومن خالل خربة الباحث األكادميية يف تدريس مقررات طلبة مرحلة املاجسةتري يف   

صصص تقنيات التعليم يف كلية الرتبيةة لامعةة طيبةة، فقةد الحةظ الباحةث عةدن تةوافر         
ال رورية للبحث وامتال  الفلبة امللتحقني مبرحلة املاجستري ملنةومة املهارات األساسية و

اإللكرتوني عن املعلومات واملصادر واملراجع، كما ال يتوفر لديهم قةدر كةبري مةن أمنةاط     
التفكري اليت تعكس احملاوالت العقلية لفالب الةتفكري التخيلةي مةن حيةث البحةث عةن       

املصادر اإللكرتونية املتنوعة وكذلك االحتماالت املرتبفة باملصةادر واملكتبةات واألوعيةة    
مية اليت حتتويها على شبكة اإلنرتنت واملصةادر اإللكرتونيةة األخةرى، ويةدعم الةك      الرق

عةةدد مةةن األدبيةةات والدراسةةات ونتةةائ  البحةةو  اات العالقةةة باجملةةال ميةةل دراسةةة   
(Sendurur et al., 2019)، Schreglmann & Kazanci, 2018) ،) Link & 

Ploetzner, 2017)     لةى مشةكالت عةدن تةوافر     ( وتأسيًا علةى مةا تقةدن وللتغلةب ع
املهارات الرئيسةة وال ةرورية للبحةث اإللكرتونةي عةرب الويةب واملصةادر اإللكرتونيةة         
األخرى وكذلك اخنفاض مستوى التفكري التخيلي املرتب  مبصادر املعلومات اإللكرتونيةة  

 وكيفية الوصول اليها.

 أسئلة الدراسة:

لرسةومات املتحركةة املصةحوبة    فاعلية توظيف تقنيةة ا ببحث  الدراسة احلاليةتهتم 
بأمناط اإلرشاد اإللكرتوني الذي يع ز الفاعلية ويدعم تأثري ا يف تقديم مهةارات البحةث   
اإللكرتوني، وكذلك ت دي أمنةاط اإلرشةاد املشةار اليهةا اىل بنةا  التلميحةات واملةيريات        

ليةة الةك   اإلجيابية لدى الفالب،  ا يع ز التفكري التخيلي لديهم، وسوف يةتم حبةث فعا  
على عينة من طالب الدراسات العليا يف قسم تقنيات التعليم، وتتميةل مشةكلة الدراسةة    

 احلالية يف التساؤل الرئيس التي:
ما فاعلية تنوع أمناط اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة للرسومات املتحركة 

ى طالب الدراسات الرقمية يف تنمية مهارات البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لد
ويتفرع من  ذا التساؤل الرئيس األس لة الفرعية العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة؟ 

 التية:
ما فاعلية من  اإلرشادات اإللكرتونية عرب النصةوص املةوج ة )القصةرية( املصةاحبة      -1

مهةارات البحةث اإللكرتونةي     - للرسومات املتحركة الرقميةة يف تنميةة كةاًل مةن: أ    
الةةتفكري  -ري التخيلةةي لةةدى طةةالب الدراسةةات العليةةا يف كليةةة الرتبيةةة. بوالةةتفك

 التخيلي لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة.
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املصادر اإللكرتونية املتنوعة وكذلك االحتماالت املرتبفة باملصةادر واملكتبةات واألوعيةة    
مية اليت حتتويها على شبكة اإلنرتنت واملصةادر اإللكرتونيةة األخةرى، ويةدعم الةك      الرق

عةةدد مةةن األدبيةةات والدراسةةات ونتةةائ  البحةةو  اات العالقةةة باجملةةال ميةةل دراسةةة   
(Sendurur et al., 2019)، Schreglmann & Kazanci, 2018) ،) Link & 

Ploetzner, 2017)     لةى مشةكالت عةدن تةوافر     ( وتأسيًا علةى مةا تقةدن وللتغلةب ع
املهارات الرئيسةة وال ةرورية للبحةث اإللكرتونةي عةرب الويةب واملصةادر اإللكرتونيةة         
األخرى وكذلك اخنفاض مستوى التفكري التخيلي املرتب  مبصادر املعلومات اإللكرتونيةة  

 وكيفية الوصول اليها.

 أسئلة الدراسة:

لرسةومات املتحركةة املصةحوبة    فاعلية توظيف تقنيةة ا ببحث  الدراسة احلاليةتهتم 
بأمناط اإلرشاد اإللكرتوني الذي يع ز الفاعلية ويدعم تأثري ا يف تقديم مهةارات البحةث   
اإللكرتوني، وكذلك ت دي أمنةاط اإلرشةاد املشةار اليهةا اىل بنةا  التلميحةات واملةيريات        

ليةة الةك   اإلجيابية لدى الفالب،  ا يع ز التفكري التخيلي لديهم، وسوف يةتم حبةث فعا  
على عينة من طالب الدراسات العليا يف قسم تقنيات التعليم، وتتميةل مشةكلة الدراسةة    

 احلالية يف التساؤل الرئيس التي:
ما فاعلية تنوع أمناط اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة للرسومات املتحركة 

ى طالب الدراسات الرقمية يف تنمية مهارات البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لد
ويتفرع من  ذا التساؤل الرئيس األس لة الفرعية العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة؟ 

 التية:
ما فاعلية من  اإلرشادات اإللكرتونية عرب النصةوص املةوج ة )القصةرية( املصةاحبة      -1

مهةارات البحةث اإللكرتونةي     - للرسومات املتحركة الرقميةة يف تنميةة كةاًل مةن: أ    
الةةتفكري  -ري التخيلةةي لةةدى طةةالب الدراسةةات العليةةا يف كليةةة الرتبيةةة. بوالةةتفك

 التخيلي لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة.
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ما فاعلية من  اإلرشادات اإللكرتونية عرب النصةوص الشةارحة )املفولةة( املصةاحبة      -2
حث اإللكرتونةي لةدى   مهارات الب - للرسومات املتحركة الرقمية يف تنمية كاًل من أ

الةتفكري التخيلةي لةدى     -طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبيةة جامعةة طيبةة. ب   
 طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة.

 فرضيات الدراسة:
  ال توجد فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة(=0.05α)   بني متوسةفات

لتفكري التخيلي والدرجة الكلية تع ى الختالف فالب على حماور اختبار االدرجات 
 للرسةومات املتحركةة الرقميةة   من  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة      

 .)الشارحة، املوج ة(
  ال توجد فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة(=0.05α)   بني متوسةفات

لكرتونةي والدرجةة   فالب على حماور بفاقة املالحةة مهارات البحةث اإل الدرجات 
للرسةومات  الكلية تع ى الختالف من  االرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة 

 .)الشارحة، املوج ة( املتحركة الرقمية

 أهداف الدراسة:
حبث فاعلية متغريات مستقلة جديدة ترتب  باملتعلمني عند اعتبار تصميم املقررات  -1

حديد فاعليتها يف تفوير املهارات العملية اإللكرتونية، ميل اإلرشاد األكادميي؛ لت
 للبحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا. 

(، ودجمها يف تدعيم Animationاالستفادة من توظيف تقنية الرسون املتحركة ) -2
 العمليات واملمارسات التعليمية لدى طلبة الدراسات العليا. 

 أهمية الدراسة: 
ائمني على العملية التعليمية يف ييع املراحل بصفة عامة، حنو اإلسهان يف بنا  فاده القا -1

منةومة رقمية ملهارات وأساليب البحث اإللكرتوني عن مصادر املعلومةات املختلفةة   
عرب احملركات البحيية والبوابات واملكتبات الرقمية؛ نةةرًا أل ميةة الةك يف مسةاعدة     

  حيية واألكادميية بكفا ة.املتعلمني على اجناز املهان الب

حتديد أمناط اإلرشاد من خةالل النصةوص الرقميةة املصةاحبة للرسةومات املتحركةة        -2
(Animation ؛  ةةا ييسةةر علةةى طةةالب الدراسةةات العليةةا امةةداد م باملعلومةةات)

 . لتحسني أساليبهم التعليميةالكافية؛ 
ت البحييةةة الفعلةةي للمهةةارا الواقةةعوال ةةعف عنةةد اسةةتخدان  القةةوةحتديةةد نقةةاط  -3

اإللكرتونية وكيفية مسا مة البحث يف تنمية قابليةة الةتعلم لةدى طةالب الدراسةات      
 العليا. 

وبنا  تيارات جديدة من البحو  يف تقنيات التعليم، تتبنى حبث فاعلية تقنيةة  تأصيل  -4
ب مكانيةات  ائلةة يف جمةال التةدريب اإللكرتونةي       (Animation)الرسون املتحركة 
البحيية كما  و اهلدف من البحث احلالي، ومعرفة تةأثري الةك علةى    وتنمية املهارات 

تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى املةتعلمني، حيةث اه  نةا  تشةابط بةني الرسةون       
املتحركة اليت تعتمد يف معةمها على حتويل األفكار اخليالية اىل صور واقعية متحركة، 

 لذلك ترتب  بتنمية التفكري التخيلي.

 اسة: حدود الدر

أدوات الدراسةةة يف الفصةةل اليةةاني مةةن العةةان اجلةةامعي  تفبيةةقمت  احلةةدود ال مانيةةة: -
 . ة 1441

قسم تقنيات  –كلية الرتبية  -أدوات الدراسة يف جامعة طيبة  تفبيقمت احلدود املكانية:  -
 التعليم.

ية أدوات الدراسة على طالب الدراسات العليا يف كلية الرتب تفبيقمت احلدود البشرية:  -
  جامعة طيبة. -

 يتم تعرف املصفلحات الدراسة تعريفًا اجرائيًا، كما يأتي: مصطلحات الدراسة:

سلوب التوجيةط واإلرشةاد للمةتعلمني عةرب     أ :بأنها أمناط اإلرشاد الرقمي تعرف اجرائيًا
الةيت تصةاحب لقفةات أو أفةالن الرسةومات       ؛استخدان النصوص اإللكرتونية الشةارحة 

  الرقمية. تقنيات البحث اإللكرتوني عرب اإلنرتنت واملكتباتاليت تتناول ، ونيةاملتحركة اإللكرت
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حتديد أمناط اإلرشاد من خةالل النصةوص الرقميةة املصةاحبة للرسةومات املتحركةة        -2
(Animation ؛  ةةا ييسةةر علةةى طةةالب الدراسةةات العليةةا امةةداد م باملعلومةةات)

 . لتحسني أساليبهم التعليميةالكافية؛ 
ت البحييةةة الفعلةةي للمهةةارا الواقةةعوال ةةعف عنةةد اسةةتخدان  القةةوةحتديةةد نقةةاط  -3

اإللكرتونية وكيفية مسا مة البحث يف تنمية قابليةة الةتعلم لةدى طةالب الدراسةات      
 العليا. 

وبنا  تيارات جديدة من البحو  يف تقنيات التعليم، تتبنى حبث فاعلية تقنيةة  تأصيل  -4
ب مكانيةات  ائلةة يف جمةال التةدريب اإللكرتونةي       (Animation)الرسون املتحركة 
البحيية كما  و اهلدف من البحث احلالي، ومعرفة تةأثري الةك علةى    وتنمية املهارات 

تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى املةتعلمني، حيةث اه  نةا  تشةابط بةني الرسةون       
املتحركة اليت تعتمد يف معةمها على حتويل األفكار اخليالية اىل صور واقعية متحركة، 

 لذلك ترتب  بتنمية التفكري التخيلي.

 اسة: حدود الدر

أدوات الدراسةةة يف الفصةةل اليةةاني مةةن العةةان اجلةةامعي  تفبيةةقمت  احلةةدود ال مانيةةة: -
 . ة 1441

قسم تقنيات  –كلية الرتبية  -أدوات الدراسة يف جامعة طيبة  تفبيقمت احلدود املكانية:  -
 التعليم.

ية أدوات الدراسة على طالب الدراسات العليا يف كلية الرتب تفبيقمت احلدود البشرية:  -
  جامعة طيبة. -

 يتم تعرف املصفلحات الدراسة تعريفًا اجرائيًا، كما يأتي: مصطلحات الدراسة:

سلوب التوجيةط واإلرشةاد للمةتعلمني عةرب     أ :بأنها أمناط اإلرشاد الرقمي تعرف اجرائيًا
الةيت تصةاحب لقفةات أو أفةالن الرسةومات       ؛استخدان النصوص اإللكرتونية الشةارحة 

  الرقمية. تقنيات البحث اإللكرتوني عرب اإلنرتنت واملكتباتاليت تتناول ، ونيةاملتحركة اإللكرت
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ه رتالشروك والتعليقات اللفةية املكتوبة واليت تقة  النصوص الرقمية تعرف اجرائيًا بأنها:
 أو تصاحب الرسومات املتحركة يف البحث احلالي لتو ي  حمتوا ا.

تقنية تستخدن أسةاليب التحريةك   جرائيًا بأنها: تعرف ا الرقمية املتحركة الرسون املتحركة
ناب ةة  رقميةة  يةتم حتويلةها اىل رسةومات    لبعات الرسومات اخلفية اليابتة السلسلة من تت

عمليةة واقعيةة؛   باحلركة تشبط الفيديو تامًا بل تتفوق عليط يف عرض أو تصةوير مهةارات   
 يصعب تصوير ا بالفيديو الرقمي.

تسةتخدن أسةاليب التصةوير والعةرض      تقنية رقميةة ًا بأنها: الفيديو الرقمي تعرف اجرائي
 ةا جيعةل    ؛( اطار يف كةل ثانيةة  24و ثم عر ها بسرعة ) ؛الصور اليابتة احلقيقية بعاتاتت

و ي تفابق واقعيًا املشا د املعرو ة  ،عني املشا د تدر  تلك الصور بأنها متحركة فعليًا
 يف الفيديو.

تلك األفعةال والسةلوكيات الةيت تتبةع      اجرائيًا بأنها:مهارات البحث اإللكرتوني تعرف 
طرائق وأساليب واسرتاتيجيات متفورة يقون بها الباحيوه وطلبة الدراسات العليةا أثنةا    
البحث عن مصادر املعلومةات الرقميةة بأشةكاهلا املختلفةة )كتةب، مقةاالت، دراسةات،        

  حيية عرب اإلنرتنت.أحبا ، صور( والك عرب أكير من حمر  حبيي من احملركات الب
 :التفكري التخيلي

بةني   للجمةع العملية اليت نستخدمها لتذكر شةي  نعرفةط؛ أو   )يعرف التفكري التخيلي بأنط 
 .) (Gundry, S. 2021. (شي  مل نره من قبل]صيل[ إلنشا   ؛اثنني أو أكير من حواسنا اخلمس

العقلية العليا اليت تبدأ بعمليةة  العادات والعمليات اجرائيًا بأنط: ويعرف التفكري التخيلي 
اإلدرا  واالنتباه ومعاجلة املعلومةات يف العقةل عةرب منة  تفكةري يعتمةد علةى مهةارات         

 ويتم ص ين نتائ  التفكري التخيلي يف الذاكرة البصرية للمتعلم. ،التخيل

 إجراءات الدراسة:

ة تنةوع أمنةاط   فاعلية  نةرًا أله الدراسة احلاليةة قةد ا تمةت بدراسةة    منه  الدراسة:  (1)
اإلرشاد عرب النصةوص املصةاحبة للرسةومات املتحركةة الرقميةة يف تنميةة مهةارات        
البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليةا يف كليةة الرتبيةة    
جامعةةة طيبةةة، اسةةتخدن الباحةةث املةةنه  شةةبط التجةةريل جملمةةوعتني للوصةةول اىل    

 الدراسة. املتوسفات واملقارنات يف متغريات
يوجد للبحث متغري مسةتقل واحةد ولةط منفةاه، األول:     : املتغريات املستقلة للدراسة

اليةاني: ارشةادات الكرتونيةة     ارشادات الكرتونيةة بالنصةوص املةوج ة )القصةرية(.    
 بالنصوص الشارحة )املفولة(.  

: املةتغري األول املتغريات التابعة للدراسة: يوجةد للبحةث مةتغريين تةابعني، و مةا:      
املةتغري اليةاني: الةتفكري     مهارات البحث اإللكرتوني لدى طالب الدراسةات العليةا.  

 التخيلي لدى طالب الدراسات العليا.
تكونت العينة احلالية من ييع طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبيةة  عينة الدراسة:  (2)

الية من وقد تكونت عينة الدراسة احل ،2020 – ه1441لامعة طيبة للعان الدراسي 
طالةةب مةةن طةةالب الدراسةةات العليةةا واملسةةجلني يف مقةةرر الةةتعلم      (47)عةةدد 

ومت توزيعهم على جمموعات الدراسةة  بفريقة عشوائية اإللكرتوني، وقد مت اختيار م 
اجملموعة األوىل: اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للرسةومات  

أمناط اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة  املتحركة الرقمية. اجملموعة اليانية:
 )املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية.  

 اعداد أدوات الدراسة: (3)

 مت اعداد اختبار التفكري التخيلي ب و  اخلفوات التالية:( اختبار التفكري التخيلي: 3-1)
دبيةات  قان الباحةث بةاالطالع واملراجعةة لعةدد مةن األ      ( اهلدف من االختبار:3-1-1)

والدراسات السابقة الةيت اشةتمل عليهةا البحةث احلةالي، الةيت ا تمةت بقيةا  الةتفكري          
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 إجراءات الدراسة:

ة تنةوع أمنةاط   فاعلية  نةرًا أله الدراسة احلاليةة قةد ا تمةت بدراسةة    منه  الدراسة:  (1)
اإلرشاد عرب النصةوص املصةاحبة للرسةومات املتحركةة الرقميةة يف تنميةة مهةارات        
البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليةا يف كليةة الرتبيةة    
جامعةةة طيبةةة، اسةةتخدن الباحةةث املةةنه  شةةبط التجةةريل جملمةةوعتني للوصةةول اىل    

 الدراسة. املتوسفات واملقارنات يف متغريات
يوجد للبحث متغري مسةتقل واحةد ولةط منفةاه، األول:     : املتغريات املستقلة للدراسة

اليةاني: ارشةادات الكرتونيةة     ارشادات الكرتونيةة بالنصةوص املةوج ة )القصةرية(.    
 بالنصوص الشارحة )املفولة(.  

: املةتغري األول املتغريات التابعة للدراسة: يوجةد للبحةث مةتغريين تةابعني، و مةا:      
املةتغري اليةاني: الةتفكري     مهارات البحث اإللكرتوني لدى طالب الدراسةات العليةا.  

 التخيلي لدى طالب الدراسات العليا.
تكونت العينة احلالية من ييع طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبيةة  عينة الدراسة:  (2)

الية من وقد تكونت عينة الدراسة احل ،2020 – ه1441لامعة طيبة للعان الدراسي 
طالةةب مةةن طةةالب الدراسةةات العليةةا واملسةةجلني يف مقةةرر الةةتعلم      (47)عةةدد 

ومت توزيعهم على جمموعات الدراسةة  بفريقة عشوائية اإللكرتوني، وقد مت اختيار م 
اجملموعة األوىل: اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للرسةومات  

أمناط اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة  املتحركة الرقمية. اجملموعة اليانية:
 )املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية.  

 اعداد أدوات الدراسة: (3)

 مت اعداد اختبار التفكري التخيلي ب و  اخلفوات التالية:( اختبار التفكري التخيلي: 3-1)
دبيةات  قان الباحةث بةاالطالع واملراجعةة لعةدد مةن األ      ( اهلدف من االختبار:3-1-1)

والدراسات السابقة الةيت اشةتمل عليهةا البحةث احلةالي، الةيت ا تمةت بقيةا  الةتفكري          
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التخيلي، مع االطالع على عدد من املقاييس اليت اشتملت عليها تلك املصادر، ويف  و  
الك مت حتديد اهلدف من اختبار التفكري التخيلي والةذي تيةل يف قيةا  مةدى النمةو يف      

طالب عينة الدراسة، وقد بلغت عدد مفةردات االختبةار عشةروه     التفكري التخيلي لدى
 ( مفردة.20)
الستخرال دالالت صدق البنا  للمقيةا ، مت  ( صدق اختبار التفكري التخيلي: 3-1-1)

استخرال معامالت ارتباط فقرات املقيا  مع الدرجةة الكليةة يف عينةة اسةتفالعية مةن      
يث اه معامل االرتباط  نةا مييةل داللةة    ( طالب، ح16خارل عينة الدراسة تكونت من )

للصدق بالنسبة لكل فقرة يف صورة معامل ارتباط بني كل فقرة وبني الدرجة الكلية، وقد 
(، واجلةدول  0.93-0.19تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بةني ) 

 التالي يبني الك.
ر الةا ري مت عر ط على ومن أجل التأكد من صدق االختباصدق احملكمني:  (3-1-2)

عةةدد مةةن احملكمةةني اوي اخلةةربة واالختصةةاص يف تقنيةةات التعلةةيم والقيةةا  والتقةةويم 
واملنا   وطرائق التدريس وطلب من احملكمني احلكم على فقةرات االختبةار مةن حيةث     
مشوليتها وكفايتها وو وحها ومناسبتها لقيا  ما صممت لقياسةط وامكانيةة حةذف أو    

ا يرونةط مناسةبا فيهةا. ويف  ةو  اقرتاحةات احملكمةني أجريةت بعةض         تعديل أو ا افة م
بعد صياغة الفقرات وترتيبها وبذلك تكوه االختبار يف صورتط التعديالت على االختبار. 

 ( فقرة.25النهائية من )
مت تفبيق االختبار على عينة رريبية من معامالت الصعوبة والتميي  لالختبار:  (3-1-3)

( طالةب مت اختيةار م بالفريقةة    16مةن خةارل عينتهةا وتكونةت مةن )     جمتمع الدراسة و
املتيسرة، والك لتقدير معامالت الصعوبة والتميي  لفقرات االختبار وقةد طبةق االختبةار    

معةامالت الصةعوبة    ( يةبني 1) وجةدول عليهم، بهدف استبعاد الفقةرات غةري املناسةبة،    
 ومعامالت التميي  لكل فقرة من فقرات االختبار.

 معامالت الصعوبة ومعامالت التميي  لكل فقرة من فقرات االختبار (1) رقم دولج
 التمي  الصعوبة الس ال التميي  الصعوبة الس ال

1 0.75 0.50 14 0.38 0.13 
2 0.19 0.25 15 0.56 0.38 
3 0.25 0.50 16 0.63 0.63 
4 0.56 0.38 17 0.69 0.50 
5 0.63 0.63 18 0.63 0.63 
6 0.5 0.63 19 0.56 0.13 
7 0.31 0.50 20 0.5 0.75 
8 0.44 0.75 21 0.25 0.38 
9 0.38 0.50 22 0.93 0.13 

10 0.44 0.38 23 0.44 0.63 
11 0.5 0.63 24 0.56 0.50 
12 0.31 0.38 25 0.56 0.63 

-0.19( أّه معةامالت صةعوبة الفقةرات لالختبةار تةرتاوك بةني )      1يبني جدول )
(، وبنةا ا علةى املةدى املقبةول     0.75 – 0.13تيي  ةا تةرتاوك بةني )   (، ومعامالت 0.93

(، حبيةث أصةب    22، 21، 19، 14، 2لصعوبة وتيي  الفقةرة فقةد مت حةذف الفقةرات )    
 ( فقرة. 20العدد النهائي )

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد مت التحقق  ( ثبات االختبار التفكري التخيلي:3-1-4)
( بتفبيةق املقيةا ، واعةادة تفبيقةط بعةد      test-retestعادة االختبةار ) بفريقة االختبار وا

( طالةب، ومت حسةاب   16أسبوعني على جمموعة من خارل عينةة الدراسةة مكونةة مةن )    
(. كمةا مت حسةاب معامةل    0.92معامل ارتباط بريسوه بني تقديراتهم يف املرتني اا بلغ )
خ ألفةا للمحةاور األربعةة، اا بلةغ     اليبات بفريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونبا

 (.2جدول ) يفواعتربت  ذه القيم مالئمة لغايات  ذه الدراسة كما  (0.95)
 ( ثبات اختبار التفكري التخيلي والدرجة الكلية2)رقم جدول 

 معامل كرونباخ ألفا االختبار
 0.72 عنياحملور األول

 0.82 احملور الياني
 0.86 احملور اليالث
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 معامالت الصعوبة ومعامالت التميي  لكل فقرة من فقرات االختبار (1) رقم دولج
 التمي  الصعوبة الس ال التميي  الصعوبة الس ال

1 0.75 0.50 14 0.38 0.13 
2 0.19 0.25 15 0.56 0.38 
3 0.25 0.50 16 0.63 0.63 
4 0.56 0.38 17 0.69 0.50 
5 0.63 0.63 18 0.63 0.63 
6 0.5 0.63 19 0.56 0.13 
7 0.31 0.50 20 0.5 0.75 
8 0.44 0.75 21 0.25 0.38 
9 0.38 0.50 22 0.93 0.13 

10 0.44 0.38 23 0.44 0.63 
11 0.5 0.63 24 0.56 0.50 
12 0.31 0.38 25 0.56 0.63 

-0.19( أّه معةامالت صةعوبة الفقةرات لالختبةار تةرتاوك بةني )      1يبني جدول )
(، وبنةا ا علةى املةدى املقبةول     0.75 – 0.13تيي  ةا تةرتاوك بةني )   (، ومعامالت 0.93

(، حبيةث أصةب    22، 21، 19، 14، 2لصعوبة وتيي  الفقةرة فقةد مت حةذف الفقةرات )    
 ( فقرة. 20العدد النهائي )

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد مت التحقق  ( ثبات االختبار التفكري التخيلي:3-1-4)
( بتفبيةق املقيةا ، واعةادة تفبيقةط بعةد      test-retestعادة االختبةار ) بفريقة االختبار وا

( طالةب، ومت حسةاب   16أسبوعني على جمموعة من خارل عينةة الدراسةة مكونةة مةن )    
(. كمةا مت حسةاب معامةل    0.92معامل ارتباط بريسوه بني تقديراتهم يف املرتني اا بلغ )
خ ألفةا للمحةاور األربعةة، اا بلةغ     اليبات بفريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونبا

 (.2جدول ) يفواعتربت  ذه القيم مالئمة لغايات  ذه الدراسة كما  (0.95)
 ( ثبات اختبار التفكري التخيلي والدرجة الكلية2)رقم جدول 

 معامل كرونباخ ألفا االختبار
 0.72 عنياحملور األول

 0.82 احملور الياني
 0.86 احملور اليالث
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 معامل كرونباخ ألفا االختبار
 0.81 ابعاحملور الر

 0.95 ثبات االختبار ككل

 وقد مت اعداد تلك األداة يف  و  اخلفوات التية:( بفاقة املالحةة: 3-2)
بعةد االطةالع واملراجعةة لعةدد مةن الدراسةات       ( اهلدف من بفاقة املالحةةة:  3-2-1)

واألدبيات اليت تناولت بفاقة مالحةة أدا  تنمية مهارات البحث اإللكرتوني عرب الويب، 
قان الباحث ب عداد بفاقة مالحةة الدراسة احلالية، وقد مت يف البدايةة حتديةد اهلةدف مةن     
البفاقة والذي تيل يف مقدرة البفاقة على مالحةة تنميةة مهةارات أفةراد عينةة الدراسةة      
احلالية من طالب جامعة طيبة عرب الويب لدى طالب الدراسات العليةا يف كليةة الرتبيةة،    

 ( فقرة موزعة على أربعة حماور.35من عدد ) وقد تكونت البفاقة
السةةتخرال دالالت صةةدق البنةةا  ( صةةدق بفاقةةة املالحةةةة )صةةدق البنةةا (: 3-2-2)

للمقيا ، استخرجت معةامالت ارتبةاط فقةرات املقيةا  مةع الدرجةة الكليةة يف عينةة         
( طالب، حيث اه معامةل االرتبةاط   20استفالعية من خارل عينة الدراسة تكونت من )

مييل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة يف صةورة معامةل ارتبةاط بةني كةل فقةرة وبةني          نا
-0.63الدرجة الكلية، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بني )

 ( يبني الك.3(، وجدول )0.89
 ( معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية لبفاقة املالحةة 3) رقم جدول

 الرقم االرتباط مع األداة االرتباط مع احملور الرقم االرتباط مع األداة اط مع احملوراالرتب
.803** .665** 19 .783** .759** 1 
.882** .770** 20 .903** .757** 2 
.910** .853** 21 .926** .783** 3 
.829** .826** 22 .802** .676** 4 
.873** .759** 23 .896** .894** 5 
.730** .696** 24 .825** .790** 6 
.847** .706** 25 .935** .853** 7 
.847** .706** 26 .935** .853** 8 
.699** .757** 27 .886** .895** 9 
.794** .783** 28 .837** .676** 10 
.873** .801** 29 .904** .759** 11 
.940** .894** 30 .727** .790** 12 

 الرقم االرتباط مع األداة االرتباط مع احملور الرقم االرتباط مع األداة اط مع احملوراالرتب
.827** .790** 31 .803** .706** 13 
.908** .869** 32 .910** .853** 14 
.928** .853** 33 .717** .748** 15 
.905** .895** 34 .795** .759** 16 
.905** .895** 35 .711** .643** 17 

   .766** .634** 18 

 (.0.05دالة احصائيًا عند مستوى الداللة )   *

 (.0.01دالة احصائيًا عند مستوى الداللة ) **

وردر اإلشارة اىل أه ييع معامالت االرتباط كانت اات درجةات مقبولةة ودالةة    
 احصائيًا، ولذلك مل يتم حذف أي من  ذه الفقرات.

بفاقة املالحةة، فقد مت للتأكد من ثبات مقيا   ( ثبات مقيا  بفاقة املالحةة:3-2-3)
( بتفبيق املقيا ، واعةادة تفبيقةط   test-retestالتحقق بفريقة االختبار واعادة االختبار )

( طالب، ومت حسةاب  18بعد أسبوعني على جمموعة من خارل عينة الدراسة مكونة من )
 (. كمةا مت حسةاب معامةل   0.89معامل ارتباط بريسوه بني تقديراتهم يف املرتني اا بلغ )

، وبلةةغ 18 -اليبةةات بفريقةةة االتسةةاق الةةداخلي حسةةب معادلةةة كةةودر ريتشادسةةوه   
 (.4( واعتربت  ذه القيم مالئمة لغايات الدراسة احلالية كما يبني جدول )0.897)

 عادة لبفاقة املالحةة واحملاور والدرجة الكلية( ثبات اإل4) رقم جدول
 معامل كرونباخ ألفا بفاقة املالحةة
 0.883 احملور األول
 0.891 احملور الياني
 0.923 احملور اليالث
 0.834 احملور الرابع

 0.897 ثبات بفاقة املالحةة ككل

باالعتمةةاد علةةى الدراسةةات السةةابقة  ( الصةةياغة اإلجرائيةةة لفقةةرات البفاقةةة:3-2-4)
وباالستفادة من بعض املقاييس قان الباحث بكتابة فقرات املقاييس، وقةد راعةى يف كتابةة    

قرات البفاقة وصياغتها بلغة املستجيب حتى تصف مقدار االسةتجابة الةيت تعةرب عنهةا     ف
الفقرة، كما أخذ بعني االعتبار أه تكوه الفقةرات مصةاغة بلغةة احلا ةر، ورنةب كتابةة       
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 الرقم االرتباط مع األداة االرتباط مع احملور الرقم االرتباط مع األداة اط مع احملوراالرتب
.827** .790** 31 .803** .706** 13 
.908** .869** 32 .910** .853** 14 
.928** .853** 33 .717** .748** 15 
.905** .895** 34 .795** .759** 16 
.905** .895** 35 .711** .643** 17 

   .766** .634** 18 

 (.0.05دالة احصائيًا عند مستوى الداللة )   *

 (.0.01دالة احصائيًا عند مستوى الداللة ) **

وردر اإلشارة اىل أه ييع معامالت االرتباط كانت اات درجةات مقبولةة ودالةة    
 احصائيًا، ولذلك مل يتم حذف أي من  ذه الفقرات.

بفاقة املالحةة، فقد مت للتأكد من ثبات مقيا   ( ثبات مقيا  بفاقة املالحةة:3-2-3)
( بتفبيق املقيا ، واعةادة تفبيقةط   test-retestالتحقق بفريقة االختبار واعادة االختبار )

( طالب، ومت حسةاب  18بعد أسبوعني على جمموعة من خارل عينة الدراسة مكونة من )
 (. كمةا مت حسةاب معامةل   0.89معامل ارتباط بريسوه بني تقديراتهم يف املرتني اا بلغ )

، وبلةةغ 18 -اليبةةات بفريقةةة االتسةةاق الةةداخلي حسةةب معادلةةة كةةودر ريتشادسةةوه   
 (.4( واعتربت  ذه القيم مالئمة لغايات الدراسة احلالية كما يبني جدول )0.897)

 عادة لبفاقة املالحةة واحملاور والدرجة الكلية( ثبات اإل4) رقم جدول
 معامل كرونباخ ألفا بفاقة املالحةة
 0.883 احملور األول
 0.891 احملور الياني
 0.923 احملور اليالث
 0.834 احملور الرابع

 0.897 ثبات بفاقة املالحةة ككل

باالعتمةةاد علةةى الدراسةةات السةةابقة  ( الصةةياغة اإلجرائيةةة لفقةةرات البفاقةةة:3-2-4)
وباالستفادة من بعض املقاييس قان الباحث بكتابة فقرات املقاييس، وقةد راعةى يف كتابةة    

قرات البفاقة وصياغتها بلغة املستجيب حتى تصف مقدار االسةتجابة الةيت تعةرب عنهةا     ف
الفقرة، كما أخذ بعني االعتبار أه تكوه الفقةرات مصةاغة بلغةة احلا ةر، ورنةب كتابةة       
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الفقرات على شكل حقائق، ورنب الفقرات اليت تعفي أكير مةن معنةى واحةد، ورنةب     
ي املراد قياسط، أه تقةيس الفقةرة مةا أعةدت لةط، رنةب       الفقرات غري املناسبة للبعد النفس

الفقرات اليت تفتقر للتميي  ميل اليت يوافةق عليهةا الكةل ويعار ةها الكةل، مراعةاة لغةة        
الفقرات حبيث تكوه سهلة ووا حة ومباشةرة، مراعةاة قصةر الفقةرات، رنةب ادخةال       

ًا، فق ، جمرد، رنةب  فكرتني يف نفس الفقرة، ورنب استخدان الكلمات ميل ييع، اطالق
استخدان نفي النفي يف الفقرة الواحدة، كمةا واقةرتك الباحةث أه تكةوه فقةرات اجيابيةة       

 وفقرات سلبية موزعة على البفاقة كاملة.
 : التحقق من دالالت الصدق:(3-2-5)
  :وقد مت عرض البفاقةة علةى جمموعةة مةن     عرض البفاقة على جمموعة من احملكمني

تقنيةات التعلةيم، القيةا  والتقةويم، علةم الةنفس، املنةا          احملكمني من صصصات 
والتدريس، اإلرشاد النفسي والك من أجل سالمة الصياغة اللغويةة، درجةة ارتبةاط    
الفقرة باجملال السلوكي مهارات التعلم االجتمةاعي والدافعيةة، مةدى انتمةا  الفقةرة      

 قرات للف ة املستهدفة، ا افة أو حذف ما يرونط مناسبًا.للمقيا ، مناسبة الف
تيلت مادة املعاجلة التجريبية للدراسة احلاليةة  ( اعداد مادة املعاجلة التجريبية للدراسة: 4)

يف احملتوى اإللكرتوني والك عند اعتبار مستويي املتغري املسةتقل يف البحةث و ةو أمنةاط     
ات املتحركة الرقميةة: وقةد مةر اعةداد املعاجلةة      اإلرشاد عرب النصوص املصاحبة للرسوم

 التجريبية للبحث باخلفوات التية:
اعداد الوحدة التعليمية املقرتحة للبحث احلالي: واليت تتناول مصةادر املعلومةات    (4-1)

اإللكرتونية والرقمية: طرائق وأساليب واسرتاتيجيات البحث فيها؛ والةك بهةدف تنميةة    
لعليا يف كل من البحث اإللكرتوني يف كل املصادر للوصةول  مهارات طالب الدراسات ا

اىل البحو  والدراسات واألدبيات واملقاالت واملراجع املرتبفة مبجال صصص كل منهم؛ 
نةرًا حلاجة الفالب يف مرحلة الدراسات العليا املاسة لكل املصادر اإللكرتونية؛ وسةوف  

لى مبادو التعلم الذاتي وتستفيد مةن  يدر  الفالب تلك الوحدة بفريقة فردية تعتمد ع
 طرائق التدريب أي ًا على البحث عن املعلومات عرب اإلنرتنت.

مراجعة ومفالعة األدبيات احلديية املرتبفة بأساليب تصميم احملتةوى اإللكرتونةي    (4-2)
املت من للمهارات العملية للبحث اإللكرتوني، وكذلك الوسائ  املناسبة لتقديم الوحدة 

يمية املقرتحةة، ومبةادو ادارة وتقةديم احملتةوى اإللكرتونةي عةرب نةةم ادارة الةتعلم         التعل
 اإللكرتوني املختلفة.

املقارنة بني خصائص وامكانات أف ل أنةمةة ادارة الةتعلم اإللكرتونةي املتاحةة      (4-3)
عرب الويب: والك من خالل حتديةد كةل اخلصةائص واإلمكانةات النتقةا  أنسةب تلةك        

حمتوى الوحدة املقرتحة للبحةث، وبالفريقةة الةيت تتناسةب مةع مسةتويي        األنةمة لتقديم
تقديم املتغري املستقل هلا و و أمناط اإلرشاد عرب النصوص املصاحبة للرسومات املتحركةة  

 الرقمية.  
تصميم احملتوى اإللكرتوني ملهارات البحث يف املصادر اإللكرتونية، وفقًا ملستويي  (4-4)

 حث:املتغري املستقل للب
 حيث راعى الباحث اعداد تصميمني يفتلفني للمتغري املستقل الرئيس للبحث و ما:

اإلرشةةاد عةةرب النصةةوص اإللكرتونيةةة الشةةارحة املصةةاحبة للرسةةومات  املسةةتوى األول:
 املتحركة.

اإلرشةةاد عةةرب النصةةوص اإللكرتونيةةة املةةوج ة املصةةاحبة للرسةةومات  املسةةتوى اليةةاني:
 املتحركة.

صةةميم وانتةةال الوسةةائ  اإللكرتونيةةة املسةةتخدمة لتقةةديم احملتةةوى     اعةةداد وت (4-5)
 اإللكرتوني:

تصةةميم الصةةور والرسةةومات اخلفيةةة والفيةةديو املرتبفةةة بالوحةةدة املقرتحةةة  (4-5-1)
 للدراسة.

تصميم الرسومات املتحركة للدراسة: والةيت تشةتمل علةى مهةارات البحةث       (4-5-2)
 بات اإللكرتونية.اإللكرتوني يف مصادر املعلومات واملكت
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مراجعة ومفالعة األدبيات احلديية املرتبفة بأساليب تصميم احملتةوى اإللكرتونةي    (4-2)
املت من للمهارات العملية للبحث اإللكرتوني، وكذلك الوسائ  املناسبة لتقديم الوحدة 

يمية املقرتحةة، ومبةادو ادارة وتقةديم احملتةوى اإللكرتونةي عةرب نةةم ادارة الةتعلم         التعل
 اإللكرتوني املختلفة.

املقارنة بني خصائص وامكانات أف ل أنةمةة ادارة الةتعلم اإللكرتونةي املتاحةة      (4-3)
عرب الويب: والك من خالل حتديةد كةل اخلصةائص واإلمكانةات النتقةا  أنسةب تلةك        

حمتوى الوحدة املقرتحة للبحةث، وبالفريقةة الةيت تتناسةب مةع مسةتويي        األنةمة لتقديم
تقديم املتغري املستقل هلا و و أمناط اإلرشاد عرب النصوص املصاحبة للرسومات املتحركةة  

 الرقمية.  
تصميم احملتوى اإللكرتوني ملهارات البحث يف املصادر اإللكرتونية، وفقًا ملستويي  (4-4)

 حث:املتغري املستقل للب
 حيث راعى الباحث اعداد تصميمني يفتلفني للمتغري املستقل الرئيس للبحث و ما:

اإلرشةةاد عةةرب النصةةوص اإللكرتونيةةة الشةةارحة املصةةاحبة للرسةةومات  املسةةتوى األول:
 املتحركة.

اإلرشةةاد عةةرب النصةةوص اإللكرتونيةةة املةةوج ة املصةةاحبة للرسةةومات  املسةةتوى اليةةاني:
 املتحركة.

صةةميم وانتةةال الوسةةائ  اإللكرتونيةةة املسةةتخدمة لتقةةديم احملتةةوى     اعةةداد وت (4-5)
 اإللكرتوني:

تصةةميم الصةةور والرسةةومات اخلفيةةة والفيةةديو املرتبفةةة بالوحةةدة املقرتحةةة  (4-5-1)
 للدراسة.

تصميم الرسومات املتحركة للدراسة: والةيت تشةتمل علةى مهةارات البحةث       (4-5-2)
 بات اإللكرتونية.اإللكرتوني يف مصادر املعلومات واملكت
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جلب واسترياد الوسائ  الرقميةة املتاحةة عةرب اإلنرتنةت ودجمهةا يف الوحةدة        (4-5-3)
 املقرتحة.

 اعداد السيناريو اخلاص بتصميم احملتوى اإللكرتوني للوحدة املقرتحة فعليًا: (4-6)
قةةان الباحةةث ب عةةداد سةةيناريو للوحةةدة املقرتحةةة يةةبني تسلسةةل عةةرض احملتةةوى  

لكرتونية املستخدمة يف تقدميط، والك بهدف اسةتخدامط يف اإلنتةال الفعلةي    والوسائ  اإل
 للوحدة املقرتحة للدراسة.

انتال احملتوى اإللكرتوني للوحدة املقرتحة للدراسة، ورفع احملتةوى علةى احةدى     (4-7)
 (: Black Board( وقد مت اختيار نةان التعلم اإللكرتوني )LMSنةم ادارة التعلم )
( يف تقةديم الوحةدة   Black Boardتيةار نةةان الةتعلم اإللكرتونةي )    وقةد مت اخ 

املقرتحة للدراسة؛ نةرًا ألنط النةان اإللكرتوني املسةتخدن يف اجلامعةة، وجلميةع الفةالب     
حسابات على  ذا النةان، باإل افة اىل أنط نةان تعلم الكرتوني عاملي وقد نشرت العديد 

 ذا النةان يف التعلم اإللكرتوني.من الدراسات العاملية اليت استخدمت  
بد  الدراسة الفعلية للمحتوى اإللكرتوني املرتب  بالبحث اإللكرتوني يف مصادر  (4-8)

املعلومات اإللكرتونية والرقمية لفالب الدراسات العليةا؛ والةك وفةق مسةتويي املةتغري      
 املستقل للبحث. 

ة الالزمة للفالب أثنةا  تنفيةذ رربةة    املتابعة املستمرة وتقديم املساعدة اإللكرتوني (4-9)
 البحث: والك بهدف تذليل العقبات واملعوقات اليت قد تواجط الفالب.

 نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها:

من أجةل حتقيةق أ ةداف الدراسةة والتأكةد مةن  ةب  ييةع          تكاف  جمموعات الدراسة:
أداتةي الدراسةة، مت اجةرا     امل ثرات على الدراسة مت التأكد من تكةاف  اجملموعةات علةى    

تفبيق قبلي ملقياسني الدراسة قبل بداية الدراسة. لدراسة درجة التكاف  بةني اجملموعةات،   
 (.5كما يبني جدول ) t-testمت استخدان اختبار 

 لقيا  مدى تكاف  جمموعات الدراسة على االختبار وبفاقة املالحةة t-test( اختبار 5) رقم جدول
 مستوى الداللة االحنراف املعياري الوس  احلسابي اجملموعات املتغري

 3.16 9.86 الشارحة اختبار التفكري التخيلي
 4.48 10.20 املوج ة 0.767

بفاقة مالحةة أدا  مهارات 
 البحث اإللكرتوني

 2.15 4.91 الشارحة
 3.05 6.04 املوج ة 0.152

اللةة احصةائية بةني    عةدن وجةود فةرق اات د     t-testوتةهر نتائ  حتليل اختبةار  
 .جمموعيت الدراسة على األداتني  ا يدلل على تكاف  اجملموعتني للدراسة

تهدف  ذه الدراسة اىل التعرف على فاعلية تنوع أمنةاط اإلرشةاد عةرب النصةوص     
املصاحبة للرسومات املتحركة الرقميةة يف تنميةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي والةتفكري       

العليا يف كليةة الرتبيةة جامعةة طيبةة والةك مةن خةالل         التخيلي لدى طالب الدراسات
 اإلجابة عن أس لة الدراسة:

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة: (1)

السةة ال األول: مةةا فاعليةةة تنةةوع أمنةةاط اإلرشةةاد اإللكرتونةةي عةةرب النصةةوص   (1-1)
املصاحبة )الشارحة، املةوج ة( للرسةومات املتحركةة الرقميةة يف الةتفكري التخيلةي لةدى        

 الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة؟ طالب
ال توجد فروق اات داللة احصائية عند مسةتوى   وينبيق من  ذا الس ال الفر ية التية:

( بني متوسفات درجات الفالب على حمةاور اختبةار الةتفكري التخيلةي     0.5α=الداللة )
وص املصةاحبة  والدرجة الكلية تعة ى الخةتالف منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصة       

للرسومات املتحركة الرقمية )الشارحة، املوج ة(. لإلجابة عن  ذا السة ال مت اسةتخرال   
 (.6املتوسفات احلسابية واالحنرافات املعيارية كما يو   جدول )
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 لقيا  مدى تكاف  جمموعات الدراسة على االختبار وبفاقة املالحةة t-test( اختبار 5) رقم جدول
 مستوى الداللة االحنراف املعياري الوس  احلسابي اجملموعات املتغري

 3.16 9.86 الشارحة اختبار التفكري التخيلي
 4.48 10.20 املوج ة 0.767

بفاقة مالحةة أدا  مهارات 
 البحث اإللكرتوني

 2.15 4.91 الشارحة
 3.05 6.04 املوج ة 0.152

اللةة احصةائية بةني    عةدن وجةود فةرق اات د     t-testوتةهر نتائ  حتليل اختبةار  
 .جمموعيت الدراسة على األداتني  ا يدلل على تكاف  اجملموعتني للدراسة

تهدف  ذه الدراسة اىل التعرف على فاعلية تنوع أمنةاط اإلرشةاد عةرب النصةوص     
املصاحبة للرسومات املتحركة الرقميةة يف تنميةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي والةتفكري       

العليا يف كليةة الرتبيةة جامعةة طيبةة والةك مةن خةالل         التخيلي لدى طالب الدراسات
 اإلجابة عن أس لة الدراسة:

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة: (1)

السةة ال األول: مةةا فاعليةةة تنةةوع أمنةةاط اإلرشةةاد اإللكرتونةةي عةةرب النصةةوص   (1-1)
املصاحبة )الشارحة، املةوج ة( للرسةومات املتحركةة الرقميةة يف الةتفكري التخيلةي لةدى        

 الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة؟ طالب
ال توجد فروق اات داللة احصائية عند مسةتوى   وينبيق من  ذا الس ال الفر ية التية:

( بني متوسفات درجات الفالب على حمةاور اختبةار الةتفكري التخيلةي     0.5α=الداللة )
وص املصةاحبة  والدرجة الكلية تعة ى الخةتالف منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصة       

للرسومات املتحركة الرقمية )الشارحة، املوج ة(. لإلجابة عن  ذا السة ال مت اسةتخرال   
 (.6املتوسفات احلسابية واالحنرافات املعيارية كما يو   جدول )
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 ( املتوسفات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 6) رقم جدول
 واالختبار ككل وحسب متغري من  تصميم اإلرشاد اإللكرتوني   فكري التخيليعلى حماور اختبار الت

 عرب النصوص املصاحبة للرسون املتحركة الرقمية
 العدد االحنراف املعياري املتوس  احلسابي اجملموعات احملاور

 احملور األول
 23 662. 4.56 الشارحة
 24 607. 3.75 املوج ة
 47 751. 4.14 اجملموع

 ور اليانياحمل
 23 727. 4.56 الشارحة
 24 658. 3.45 املوج ة
 47 884. 4.00 اجملموع

 احملور اليالث
 23 722. 4.39 الشارحة
 24 612. 3.12 املوج ة
 47 920. 3.74 اجملموع

 احملور الرابع
 23 572. 4.65 الشارحة
 24 721. 3.45 املوج ة
 47 883. 4.04 اجملموع

 اجملموع
 23 1.64 18.17 حةالشار

 24 1.44 13.79 املوج ة
 47 2.689 15.93 اجملموع

( وجود تباينًا ظا ريةًا يف املتوسةفات احلسةابية واالحنرافةات     6يت   من جدول )
املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على حماور اختبةار الةتفكري التخيلةي واالختبةار     

نةي عةرب النصةوص املصةاحبة للرسةومات      ككل وحسةب مةتغري منة  اإلرشةاد اإللكرتو    
املتحركة الرقمية )الشارحة، املوج ة(، ولبياه داللة الفةروق اإلحصةائية بةني املتوسةفات     

( كما MANCOVAاحلسابية مت استخدان اختبار حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة )
 (.7يبني جدول )

ر من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، ( حتليل التباين متعدد املتغريات ألث7) رقم اجلدول
 املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية على استجابة أفراد عينط الدراسة على اختبار التفكري التخيلي

 مستوى الداللة قيمة ف احملسوبة متوس  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات حماور االختبار مصدر التباين

االختبار نتيجة 
 البعدي

 000. 17.455 7.105 1 7.105 احملور األول
 000. 26.074 13.181 1 13.181 احملور الياني
 000. 34.544 16.410 1 16.410 احملور اليالث
 000. 34.100 14.990 1 14.990 احملور الرابع
 000. 81.539 202.170 1 202.170 اجملموع

 اخلفأ

   407. 41 16.688 احملور األول
   506. 41 20.727 احملور الياني
   475. 41 19.477 احملور اليالث
   440. 41 18.023 احملور الرابع
   2.479 41 101.656 اجملموع

 اجملموع

    47 835.000 احملور األول
    47 788.000 احملور الياني
    47 698.000 احملور اليالث
    47 804.000 احملور الرابع
    47 12269.000 اجملموع

 اخلفأ املعدل

    46 25.957 احملور األول
    46 36.000 احملور الياني
    46 38.936 احملور اليالث
    46 35.915 احملور الرابع
    46 332.809 اجملموع

 ( التي:7يتبني من اجلدول )
 وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة (=0.05α )  ألثر من  اإلرشةاد

اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 
على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملور األول من اختبار التفكري التخيلي حيث 
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ر من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، ( حتليل التباين متعدد املتغريات ألث7) رقم اجلدول
 املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية على استجابة أفراد عينط الدراسة على اختبار التفكري التخيلي

 مستوى الداللة قيمة ف احملسوبة متوس  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات حماور االختبار مصدر التباين

االختبار نتيجة 
 البعدي

 000. 17.455 7.105 1 7.105 احملور األول
 000. 26.074 13.181 1 13.181 احملور الياني
 000. 34.544 16.410 1 16.410 احملور اليالث
 000. 34.100 14.990 1 14.990 احملور الرابع
 000. 81.539 202.170 1 202.170 اجملموع

 اخلفأ

   407. 41 16.688 احملور األول
   506. 41 20.727 احملور الياني
   475. 41 19.477 احملور اليالث
   440. 41 18.023 احملور الرابع
   2.479 41 101.656 اجملموع

 اجملموع

    47 835.000 احملور األول
    47 788.000 احملور الياني
    47 698.000 احملور اليالث
    47 804.000 احملور الرابع
    47 12269.000 اجملموع

 اخلفأ املعدل

    46 25.957 احملور األول
    46 36.000 احملور الياني
    46 38.936 احملور اليالث
    46 35.915 احملور الرابع
    46 332.809 اجملموع

 ( التي:7يتبني من اجلدول )
 وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة (=0.05α )  ألثر من  اإلرشةاد

اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 
على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملور األول من اختبار التفكري التخيلي حيث 
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وجةا ت الفةروق لصةاط منة      ، 0.000وبداللة احصائية  17.455بلغت قيمة ف 
 لكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للرسومات املتحركة. اإلرشاد اإل

  وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة(=0.05α)   ألثر من  اإلرشةاد
اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 

من اختبار التفكري التخيلي حيةث  على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملور الياني 
وجا ت الفروق لصةاط منة     ،0.000وبداللة احصائية (26.074) بلغت قيمة ف 

 اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للرسومات املتحركة. 
  وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة(=0.05α)   ألثر من  اإلرشةاد

صوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية اإللكرتوني عرب الن
على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملور اليالث من اختبار التفكري التخيلي حيث 

وجا ت الفروق لصةاط منة    ، 0.000وبداللة احصائية (34.544) بلغت قيمة ف 
 سومات املتحركة. اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للر

  وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة(=0.05α)   ألثر من  اإلرشةاد
اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 
على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملور الرابع من اختبار التفكري التخيلي حيةث  

وجا ت الفروق لصةاط منة    ، 0.000وبداللة احصائية (34.100) بلغت قيمة ف 
 اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للرسومات املتحركة. 

  وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة(=0.05α)   ألثر من  اإلرشةاد
ملتحركة الرقمية اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات ا

  على استجابة أفراد عينط الدراسة على اختبار التفكري التخيلي حيث بلغت قيمة ف
وجةةا ت الفةةروق لصةةاط منةة  اإلرشةةاد    ،0.000وبداللةةة احصةةائية (81.539)

وبةذلك يةتم   اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للرسةومات املتحركةة.   
ال توجد فروق اات داللةة احصةائية عنةد    الذي ينص على أنط  رفض الفرض األول

فةالب علةى حمةاور اختبةار     البني متوسةفات درجةات    (0.05α=)مستوى الداللة 

التفكري التخيلي والدرجة الكليةة تعة ى الخةتالف منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب        
 .)الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقميةالنصوص املصاحبة 

ة تنةوع أمنةاط اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة        مةا فاعلية   الس ال الياني:
)الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية يف تنميةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي     

 لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة؟
 وينبثق من هذا السؤال الفرضية اآلتية: 

( بةةني 0.05α=مسةةتوى الداللةةة )ال توجةةد فةةروق اات داللةةة احصةةائية عنةةد  
متوسفات درجات الفالب على حمةاور بفاقةة املالحةةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي       
والدرجة الكلية تعة ى الخةتالف منة  االرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة         
للرسومات املتحركة الرقمية )الشارحة، املوج ة(. لإلجابة عن  ذا السة ال مت اسةتخرال   

 (.8احلسابية واالحنرافات املعيارية كما يبني جدول ) املتوسفات
 فراد عينة الدراسة أ( املتوسفات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات 8)رقم جدول 

والبفاقة ككل وحسب متغري من  تصميم اإلرشاد  على حماور بفاقة مالحةة مهارات البحث اإللكرتوني
 لرسون املتحركة الرقميةاإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة ل

 العدد االحنراف املعياري املتوس  احلسابي اجملموعات احملاور

 احملور األول
 23 688. 4.26 الشارحة
 24 531. 3.75 املوج ة
 47 659. 4.00 اجملموع

 احملور الياني
 23 900. 4.91 الشارحة
 24 931. 4.20 املوج ة
 47 973. 4.55 اجملموع

 لثاحملور اليا
 23 934. 7.65 الشارحة
 24 1.25 6.00 املوج ة
 47 1.37 6.80 اجملموع

 احملور الرابع
 23 1.50 9.21 الشارحة
 24 1.27 7.33 املوج ة
 47 1.67 8.25 اجملموع
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التفكري التخيلي والدرجة الكليةة تعة ى الخةتالف منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب        
 .)الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقميةالنصوص املصاحبة 

ة تنةوع أمنةاط اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة        مةا فاعلية   الس ال الياني:
)الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية يف تنميةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي     

 لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة؟
 وينبثق من هذا السؤال الفرضية اآلتية: 

( بةةني 0.05α=مسةةتوى الداللةةة )ال توجةةد فةةروق اات داللةةة احصةةائية عنةةد  
متوسفات درجات الفالب على حمةاور بفاقةة املالحةةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي       
والدرجة الكلية تعة ى الخةتالف منة  االرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة         
للرسومات املتحركة الرقمية )الشارحة، املوج ة(. لإلجابة عن  ذا السة ال مت اسةتخرال   

 (.8احلسابية واالحنرافات املعيارية كما يبني جدول ) املتوسفات
 فراد عينة الدراسة أ( املتوسفات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات 8)رقم جدول 

والبفاقة ككل وحسب متغري من  تصميم اإلرشاد  على حماور بفاقة مالحةة مهارات البحث اإللكرتوني
 لرسون املتحركة الرقميةاإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة ل

 العدد االحنراف املعياري املتوس  احلسابي اجملموعات احملاور

 احملور األول
 23 688. 4.26 الشارحة
 24 531. 3.75 املوج ة
 47 659. 4.00 اجملموع

 احملور الياني
 23 900. 4.91 الشارحة
 24 931. 4.20 املوج ة
 47 973. 4.55 اجملموع

 لثاحملور اليا
 23 934. 7.65 الشارحة
 24 1.25 6.00 املوج ة
 47 1.37 6.80 اجملموع

 احملور الرابع
 23 1.50 9.21 الشارحة
 24 1.27 7.33 املوج ة
 47 1.67 8.25 اجملموع
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 العدد االحنراف املعياري املتوس  احلسابي اجملموعات احملاور

 اجملموع
 23 2.32 26.04 الشارحة
 24 2.51 21.29 املوج ة
 47 3.39 23.61 اجملموع

اينًا ظا ريةًا يف املتوسةفات احلسةابية واالحنرافةات     ( وجود تب8يت   من جدول )
املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسةة علةى حمةاور بفاقةة مالحةةة مهةارات البحةث        
اإللكرتوني والبفاقةة ككةل وحسةب مةتغري منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص          

لةةة الفةةروق املصةةاحبة للرسةةومات املتحركةةة الرقميةةة )الشةةارحة، املةةوج ة(، ولبيةةاه دال
اإلحصائية بني املتوسفات احلسابية مت استخدان اختبةار حتليةل التبةاين متعةدد املةتغريات      

 (.9( كما يبني جدول )MANCOVAالتابعة )
 ( حتليل التباين متعدد املتغريات ألثر من  اإلرشاد اإللكرتوني 9) رقم جدول

 ة الرقمية عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحرك
 على استجابة أفراد عينط الدراسة على بفاقة مالحةة مهارات البحث اإللكرتوني وحماور ا.

 مستوى الداللة قيمة ف احملسوبة متوس  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات حماور االختبار مصدر التباين

نتيجة االختبار 
 البعدي

 014. 6.641 2.382 1 2.382 احملور األول
 015. 6.427 4.595 1 4.595 احملور الياني
 000. 25.224 28.487 1 28.487 احملور اليالث
 000. 20.571 41.544 1 41.544 احملور الرابع
 000. 47.354 239.316 1 239.316 اجملموع

 اخلفأ

   359. 42 15.067 احملور األول
   715. 42 30.026 احملور الياني
   1.129 42 47.433 احملور اليالث
   2.020 42 84.820 احملور الرابع
   5.054 42 212.260 اجملموع

 اجملموع

    47 772.000 احملور األول
    47 1018.000 احملور الياني
    47 2266.000 احملور اليالث
    47 3332.000 احملور الرابع
    47 26744.000 اجملموع

 مستوى الداللة قيمة ف احملسوبة متوس  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات حماور االختبار مصدر التباين

 اخلفأ املعدل

    46 20.000 ألولاحملور ا
    46 43.617 احملور الياني
    46 87.277 احملور اليالث
    46 128.936 احملور الرابع

    46 529.106 اجملموع

 ( التي:9يتبني من اجلدول )
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

احبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية اإللكرتوني عرب النصوص املص
على استجابة أفراد عينط الدراسةة علةى احملةور االول مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات        

، 0.014وبداللةةط احصةةائية  (6.641)البحةةث اإللكرتونةةي حيةةث بلغةةت قيمةةة ف 
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة)الشةارحة(  

 للرسومات املتحركة. 
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 
على استجابة أفراد عينط الدراسة علةى احملةور اليةاني مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات        

، 0.015وبداللةةة احصةةائية  (6.427)حيةةث بلغةةت قيمةةة ف  البحةةث اإللكرتونةةي
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( 

 للرسومات املتحركة. 
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

وج ة( للرسومات املتحركة الرقمية اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، امل
على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملةور اليالةث مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات       

، 0.000وبداللةة احصةائية    (25.224)البحث اإللكرتوني حيةث بلغةت قيمةة ف    
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( 

 كة. للرسومات املتحر
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 مستوى الداللة قيمة ف احملسوبة متوس  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات حماور االختبار مصدر التباين

 اخلفأ املعدل

    46 20.000 ألولاحملور ا
    46 43.617 احملور الياني
    46 87.277 احملور اليالث
    46 128.936 احملور الرابع

    46 529.106 اجملموع

 ( التي:9يتبني من اجلدول )
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

احبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية اإللكرتوني عرب النصوص املص
على استجابة أفراد عينط الدراسةة علةى احملةور االول مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات        

، 0.014وبداللةةط احصةةائية  (6.641)البحةةث اإللكرتونةةي حيةةث بلغةةت قيمةةة ف 
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة)الشةارحة(  

 للرسومات املتحركة. 
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 
على استجابة أفراد عينط الدراسة علةى احملةور اليةاني مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات        

، 0.015وبداللةةة احصةةائية  (6.427)حيةةث بلغةةت قيمةةة ف  البحةةث اإللكرتونةةي
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( 

 للرسومات املتحركة. 
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

وج ة( للرسومات املتحركة الرقمية اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، امل
على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملةور اليالةث مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات       

، 0.000وبداللةة احصةائية    (25.224)البحث اإللكرتوني حيةث بلغةت قيمةة ف    
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( 

 كة. للرسومات املتحر
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 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )
اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 
على استجابة أفراد عينط الدراسة علةى احملةور الرابةع مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات        

، 0.000وبداللةة احصةائية    (20.571)ف البحث اإللكرتوني حيةث بلغةت قيمةة    
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( 

 للرسومات املتحركة. 
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

املتحركة الرقمية  اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات
على استجابة أفراد عينط الدراسة على بفاقة مالحةةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي     

، وجةا ت الفةروق   0.000وبداللةة احصةائية    (47.354) حيةث بلغةت قيمةة ف    
لصاط من  اإلرشاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة )الشةارحة( للرسةومات       

الذي ينص على أنط ال توجد فةروق اات   يانيوبذلك يتم رفض الفرض الاملتحركة، 
( بةني متوسةفات درجةات الفةالب     0.05α=داللة احصائية عند مستوى الداللةة ) 

على حماور بفاقةة املالحةةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي والدرجةة الكليةة تعة ى         
الختالف من  اإلرشاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة للرسةومات املتحركةة       

 املوج ة(. الرقمية )الشارحة،

  مناقشة النتائج:
والذي ينص على "ما فاعليةة تنةوع    أواًل: مناقشة وتفسري النتائ  املرتبفة بالس ال األول:

أمناط اإلرشاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة )الشةارحة، املةوج ة( للرسةومات        
بيةة جامعةة   املتحركة الرقمية يف التفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرت

 طيبة؟"
أظهرت نتائ  الدراسة وجود فروق بني مسةتويي منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب      
النصةةوص اإللكرتونيةةة املصةةاحبة للرسةةومات املتحركةةة الرقميةةة، علةةى اختبةةار الةةتفكري 

التخيلي البعدي لدى طالب الدراسةات العليةا يف كليةة الرتبيةة جامعةة طيبةة، وجماالتةط        
 النصوص الشارحة، وميكن أه تع ي  ذه النتيجة اىل أه:األربعة؛ لصاط من  

من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص الشارحة املصاحبة للرسةومات املتحركةة قةد     -1
أدى اىل ت ويد املتعلمني بامل يد من امليريات والتلميحات واألفكةار الةيت قةد أدت اىل    

ن التعلم اإللكرتوني وبني حدو  تفاعل بني املعلومات املقدمة للمتعلم عرب بي ة ونةا
استعداداتط وقدراتط ومهارات التفكري لديط،  ا أدى اىل منو مهارات التفكري التخيلةي  

 لديهم أثنا  دراستهم للوحدة املقرتحة للدراسة احلالية.
خصائص وامكانات الرسومات املتحركةة الةيت تعتمةد يف تصةميمها وانتاجهةا علةى        -2

اسةتخدامها يف تقةديم الوحةدة املقرتحةة للدراسةة،      التفكري التخيلي للمصممني، ومت 
أدت عنةةد اعتبةةار اقرتانهةةا بالنصةةوص اإللكرتونيةةة الشةةارحة املسةةتخدمة يف ارشةةاد 
الفالب أثنا  التعلم، أدت اىل جةذب انتبةاه طةالب الدراسةات العليةا واتاحةة بي ةة        

لكرتونيةة  الكرتونية ثرية بالتلميحات املعرفية عرب الرسومات املتحركةة والوسةائ  اإل  
والتشكيلة املتنوعة من الوسائ  الرقمية األخةرى؛  ةا نةت  عنةط منةو كةبري يف معةدل        

 التفكري التخيلي لديهم.
الةذي مت اسةتخدامط يف    Black Boardنةان ادارة التعلم اإللكرتونةي بةال  بةورد     -3

الدراسة احلالية لتقديم حمتوى الوحدة املقرتحة للدراسةة، يشةتمل علةى العديةد مةن      
دوات والبةةدائل واالختيةةارات الةةيت تتةةي  للمةةتعلم العديةةد مةةن أمنةةاط الةةتعلم    األ

اإللكرتوني والتفاعالت التعليمية مع احملتوى التعليمي اإللكرتونةي؛ وقةد أدى الةك    
بال رورة اىل عدن و ع قيود على حرية الةتفكري والتخيةل والتأمةل لةدى الفةالب      

للوحدة املقرتحة للدراسة؛ باإل افة اىل  عينة الدراسة أثنا  دراسة احملتوى اإللكرتوني
من  اإلرشاد عرب النصوص اإللكرتونية الشارحة؛ أدى الك اىل منو مهةارات الةتفكري   

 التخيلي لديهم عرب بي ة التعلم اإللكرتوني.
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التخيلي البعدي لدى طالب الدراسةات العليةا يف كليةة الرتبيةة جامعةة طيبةة، وجماالتةط        
 النصوص الشارحة، وميكن أه تع ي  ذه النتيجة اىل أه:األربعة؛ لصاط من  

من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص الشارحة املصاحبة للرسةومات املتحركةة قةد     -1
أدى اىل ت ويد املتعلمني بامل يد من امليريات والتلميحات واألفكةار الةيت قةد أدت اىل    

ن التعلم اإللكرتوني وبني حدو  تفاعل بني املعلومات املقدمة للمتعلم عرب بي ة ونةا
استعداداتط وقدراتط ومهارات التفكري لديط،  ا أدى اىل منو مهارات التفكري التخيلةي  

 لديهم أثنا  دراستهم للوحدة املقرتحة للدراسة احلالية.
خصائص وامكانات الرسومات املتحركةة الةيت تعتمةد يف تصةميمها وانتاجهةا علةى        -2

اسةتخدامها يف تقةديم الوحةدة املقرتحةة للدراسةة،      التفكري التخيلي للمصممني، ومت 
أدت عنةةد اعتبةةار اقرتانهةةا بالنصةةوص اإللكرتونيةةة الشةةارحة املسةةتخدمة يف ارشةةاد 
الفالب أثنا  التعلم، أدت اىل جةذب انتبةاه طةالب الدراسةات العليةا واتاحةة بي ةة        

لكرتونيةة  الكرتونية ثرية بالتلميحات املعرفية عرب الرسومات املتحركةة والوسةائ  اإل  
والتشكيلة املتنوعة من الوسائ  الرقمية األخةرى؛  ةا نةت  عنةط منةو كةبري يف معةدل        

 التفكري التخيلي لديهم.
الةذي مت اسةتخدامط يف    Black Boardنةان ادارة التعلم اإللكرتونةي بةال  بةورد     -3

الدراسة احلالية لتقديم حمتوى الوحدة املقرتحة للدراسةة، يشةتمل علةى العديةد مةن      
دوات والبةةدائل واالختيةةارات الةةيت تتةةي  للمةةتعلم العديةةد مةةن أمنةةاط الةةتعلم    األ

اإللكرتوني والتفاعالت التعليمية مع احملتوى التعليمي اإللكرتونةي؛ وقةد أدى الةك    
بال رورة اىل عدن و ع قيود على حرية الةتفكري والتخيةل والتأمةل لةدى الفةالب      

للوحدة املقرتحة للدراسة؛ باإل افة اىل  عينة الدراسة أثنا  دراسة احملتوى اإللكرتوني
من  اإلرشاد عرب النصوص اإللكرتونية الشارحة؛ أدى الك اىل منو مهةارات الةتفكري   

 التخيلي لديهم عرب بي ة التعلم اإللكرتوني.
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املعلومات واملهارات الةيت اشةتملت عليهةا الوحةدة املقرتحةة للبحةث والةيت تةرتب           -4
مصادر املعلومات اإللكرتونية، وتقديم تلك الوحةدة  مبهارات البحث اإللكرتوني يف 

عرب أحد أنةمة التعلم اإللكرتوني، وتفبيق تلك املهارات الكرتونيةًا أي ةًا، وت ويةد    
الفالب باإلرشاد عرب النصوص اإللكرتونية الشارحة؛ قد أدى اىل اتاحة وتهي ة بي ةة  

مباشرة بتنميةة مهةارات    تعليمية تشتمل على ميريات تعليمية الكرتونية ترتب  بصورة
 التفكري التخيلي؛ و و ما أيدتط النتائ  اليت توصل اليها البحث.

عند اعتبةار أ ميةة مو ةوع الوحةدة املقرتحةة للبحةث وارتباطهةا بكافةة املقةررات           -5
الدراسةةية ملرحلةةة الدراسةةات العليةةا، وعةةدن تةةوفر العديةةد مةةن مهةةارات البحةةث   

العليا، فرمبةا يكةوه الةك  ةو السةبب       اإللكرتوني وعملياتط لدى طالب الدراسات
الذي أدى مساعدة طالب الدراسات العليا خاصة مع تةوافر اإلرشةاد املعتمةد علةى     
النصوص اإللكرتونية الشارحة وقد أدى اىل منو التفكري التخيلي لةديهم بعةد الةتعلم    

 اإللكرتوني من خالل الوحدة املقرتحة للدراسة.  
والذي ينص علةى "مةا فاعليةة تنةوع أمنةاط       بالس ال الياني: ثانيًا: مناقشة النتائ  املرتبفة

اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشةارحة، املةوج ة( للرسةومات املتحركةة     
الرقمية يف تنمية مهارات البحث اإللكرتوني لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية 

 جامعة طيبة؟"
 مسةتويي منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب      أظهرت نتائ  الدراسة وجود فروق بني

النصوص اإللكرتونيةة الشةارحة املصةاحبة للرسةومات املتحركةة الرقميةة، علةى بفاقةة         
مالحةة أدا  مهارات البحث اإللكرتوني عرب الويب البعةدي، لةدى طةالب الدراسةات     

حة، العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة وجماالتهةا األربعةة، لصةاط منة  النصةوص الشةار      
 وميكن أه تع ى  ذه النتيجة اىل أه:

طبيعة ومتفلبات املهارات املرتبفة بالبحث اإللكرتوني عن املعلومةات عةرب الويةب،     -1
تتفلب العديد من املراحل واخلفوات والتفصيالت الدقيقة، والةرب  بةني أكيةر مةن     

ص حقل أو جمال أثنا  البحث؛ ولذلك فقد أدى من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصةو 
الشارحة اىل تقديم كافة الفنيات املرتبفة بالبحةث اإللكرتونةي، وقةد انعكةس الةك      
بالفبع على أدا  أفراد عينة البحث مةن طةالب الدراسةات العليةا يف جامعةة طيبةة،       

 وأدى اىل منو مهارات البحث اإللكرتوني لديهم.
الةتعلم   طريقة تقديم احملتوى اإللكرتوني عرب نةةان الةبال  بةورد و ةو أحةد أنةمةة       -2

اإللكرتوني مس  للفالب باستعراض احملتوى اإللكرتوني للوحدة املقرتحة للدراسةة  
ومشا دتط عدة مرات  ا نت  عنط عرض املهارات الالزمة للبحث اإللكرتونةي عةدة   
مرات أمان الفالب؛ ويتفق  ذا مع اسرتاتيجيات تقنيات التعليم احلدييةة واألدبيةات   

و الةتعلم املتمركة  حةول الفالةب، وقةد أدى الةك اىل       الرتبوية اات العالقة ومبةاد 
 مساعدة الفالب على تنمية مهارات البحث اإللكرتوني لديهم.

توظيف تقنيات وعناصر تقنية الوسائ  املتعددة مع الرتكي  على الرسومات املتحركةة   -3
حتديةةدًا يف عةةرض املهةةارات املرتبفةةة بالبحةةث اإللكرتونةةي، قةةد أدى عنةةد اقةةرتاه   

املتحركة بنم  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص الشةارحة، أدى اىل      الرسومات 
تنشي  امللكات والعمليات العقليةة العليةا لةدى طةالب الدراسةات العليةا املرتبفةة        
باملهةةارات؛  ةةا أسةةهم يف منةةو املهةةارات العمليةةة للبحةةث اإللكرتونةةي عةةرب مصةةادر 

حةة أدا  املهةارات يف الدارسةة   املعلومات اإللكرتونية، يف التفبيق البعدي لبفاقة مال
 احلالية.

يدر  ييع طالب الدراسةات العليةا أه مهةارات البحةث اإللكرتونةي تعةد ركية ة         -4
ومهارة أساسية للتعامل والتعلم والبحث وأدا  الواجبات واملشروعات والتكليفةات  
 البحيية يف كافة املقررات الدراسية يف مرحلة الدراسات العليا، ولةذلك عنةدما أتةي    
هلم التعلم حول تلك املهارات، ف نهم رمبا يكونوه قد قاموا بالتةدريب الفعلةي علةى    
أدا  تلك املهارات عرب الويب، وعرب مكتبة اجلامعة الرقمية، ومراجعة خفوات األدا  
من خالل اعادة مشا دة احملتوى اإللكرتوني عرب البال  بورد، ومقارنة أدائهم الفعلي 
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ص حقل أو جمال أثنا  البحث؛ ولذلك فقد أدى من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصةو 
الشارحة اىل تقديم كافة الفنيات املرتبفة بالبحةث اإللكرتونةي، وقةد انعكةس الةك      
بالفبع على أدا  أفراد عينة البحث مةن طةالب الدراسةات العليةا يف جامعةة طيبةة،       

 وأدى اىل منو مهارات البحث اإللكرتوني لديهم.
الةتعلم   طريقة تقديم احملتوى اإللكرتوني عرب نةةان الةبال  بةورد و ةو أحةد أنةمةة       -2

اإللكرتوني مس  للفالب باستعراض احملتوى اإللكرتوني للوحدة املقرتحة للدراسةة  
ومشا دتط عدة مرات  ا نت  عنط عرض املهارات الالزمة للبحث اإللكرتونةي عةدة   
مرات أمان الفالب؛ ويتفق  ذا مع اسرتاتيجيات تقنيات التعليم احلدييةة واألدبيةات   

و الةتعلم املتمركة  حةول الفالةب، وقةد أدى الةك اىل       الرتبوية اات العالقة ومبةاد 
 مساعدة الفالب على تنمية مهارات البحث اإللكرتوني لديهم.

توظيف تقنيات وعناصر تقنية الوسائ  املتعددة مع الرتكي  على الرسومات املتحركةة   -3
حتديةةدًا يف عةةرض املهةةارات املرتبفةةة بالبحةةث اإللكرتونةةي، قةةد أدى عنةةد اقةةرتاه   

املتحركة بنم  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص الشةارحة، أدى اىل      الرسومات 
تنشي  امللكات والعمليات العقليةة العليةا لةدى طةالب الدراسةات العليةا املرتبفةة        
باملهةةارات؛  ةةا أسةةهم يف منةةو املهةةارات العمليةةة للبحةةث اإللكرتونةةي عةةرب مصةةادر 

حةة أدا  املهةارات يف الدارسةة   املعلومات اإللكرتونية، يف التفبيق البعدي لبفاقة مال
 احلالية.

يدر  ييع طالب الدراسةات العليةا أه مهةارات البحةث اإللكرتونةي تعةد ركية ة         -4
ومهارة أساسية للتعامل والتعلم والبحث وأدا  الواجبات واملشروعات والتكليفةات  
 البحيية يف كافة املقررات الدراسية يف مرحلة الدراسات العليا، ولةذلك عنةدما أتةي    
هلم التعلم حول تلك املهارات، ف نهم رمبا يكونوه قد قاموا بالتةدريب الفعلةي علةى    
أدا  تلك املهارات عرب الويب، وعرب مكتبة اجلامعة الرقمية، ومراجعة خفوات األدا  
من خالل اعادة مشا دة احملتوى اإللكرتوني عرب البال  بورد، ومقارنة أدائهم الفعلي 
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  لتلك املهارات وخصوصةًا عنةد اعتبةار اإلرشةاد والتوجيةط      باألدا  امليالي والصحي
اإللكرتوني القائم على النصوص الشارحة املقرته بالرسومات املتحركة؛  ا نت  عنةط  
منو يف مهارات أفراد عينةة البحةث مةن طةالب الدراسةات العليةا ملهةارات البحةث         

 اإللكرتوني.
، وحرصةهم علةى الةتعلم    طبيعة مرحلة الدراسات العليا، وخصةائص الفةالب بهةا    -5

واحلصول على مراك  متقدمة يف التقديرات األكادميية يف املقررات املختلفةة؛ قةد أدى   
اىل حرصهم على االستفادة امليالية من كل عناصر تقديم احملتوى اإللكرتوني للوحدة 
املقرتحة عن مهةارات البحةث اإللكرتونةي املصةاحبة للرسةومات اإللكرتونيةة الةيت        

ات ومهارات البحث اإللكرتوني بالتفصيل؛ وقد أدى الك اىل حةدو   تتناول خفو
تفوير يف املهارات العملية املرتبفة مبهارات البحث اإللكرتوني عةن املعلومةات عةرب    

 الويب، لدى أفراد عينة الدراسة.   

 توصيات الدراسة ومقرتحاته:

يوصي الباحةث مبةا   يف  و  النتائ  اليت توصلت اليها الدراسة،  ( توصيات الدراسة:1)
 يأتي:

 ةةرورة تةةبين واتبةةاع وابتكةةار أسةةاليب جديةةدة للبحةةث عةةن املعلومةةات واملصةةادر  -
اإللكرتونية؛ لالستفادة منها يف علميات البحةث والةتعلم اإللكرتونةي، عنةد اعتبةار      

 الوفرة اهلائلة والنمو املستمر ملصادر املعلومات اإللكرتونية والرقمية.
االختالفات يف مسةتويات أدا  املهةارات أثنةا  التعامةل مةع      مراعاة الفروق الفردية و -

مصادر املعلومات اإللكرتونية؛  ا يستل ن بال رورة تقةديم أمنةاط الةدعم واإلرشةاد     
 للفالب أثنا  البحث يف تلك املصادر.

اعداد وتقديم دورات تدريبيةة الكرتونيةة لفةالب الدراسةات العليةا يف اجلامعةات؛        -
امليالية العاملية للبحث يف مصادر املعلومات اإللكرتونية بكافةة   لتدريبهم على الفرائق

أنواعها، يف  و  املعايري العاملية جلودة البحث اإللكرتونةي الصةادرة عةن املنةمةات     
 (.QMالعاملية للمعايري )

استحدا  ودم  خصائص جديةدة حملركةات حبييةة يفصصةة فقة  لفةالب مرحلةة         -
ك وفق املةتغريات والفنيةات املرتبفةة بةاملتغريات     الدراسات العليا يف اجلامعات؛ وال

 واملهان اخلاصة بفالب تلك املرحلة فق .
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أنواعها، يف  و  املعايري العاملية جلودة البحث اإللكرتونةي الصةادرة عةن املنةمةات     
 (.QMالعاملية للمعايري )

استحدا  ودم  خصائص جديةدة حملركةات حبييةة يفصصةة فقة  لفةالب مرحلةة         -
ك وفق املةتغريات والفنيةات املرتبفةة بةاملتغريات     الدراسات العليا يف اجلامعات؛ وال

 واملهان اخلاصة بفالب تلك املرحلة فق .
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