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 توظيف عادات العقل الرقمية يف البحث على االنرتنت  

 القرىلدى طالبات جامعة أم 

 صفية أمحد سامل الدقيل

 املستخلص
بشكل رئيس إىل الكشف عن درجة توظيفف عفاداا الل فل اليق يفة       احلالية هدفت الدراسة 

شفكلة   ااجابفة علفى    املحتددا ، وجباملة أم ال يىالبكالوريوس  البحث على االنرتنت لدى طالباا
 البحفث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا     مفا درجفة توظيفف عفاداا الل فل اليق يفة          السؤال التالي:
 جباملة أم ال يى؟ البكالوريوس 

( طالبفة مفن   145)على عينة بلغفت  املنهج الوصفي التحليلي ولتح يق هذا اهلدف مت استخدام 
بطيي فة  طالبة مت اختيارهن  (4860البكالوريوس بالكلية اجلاملية بال نفذة من جمت ع ي در بففف )طالباا 

التطبيفق وعفع البيانفاا مت ملاجلتفه     وبلفد   اخترب صدقه وثباتفه،  جل ع البياناااس قصدية، ومت بناء م ي
النتائج إىل أن درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت       توصلتوقد إحصائيًا، 

، البياناا واملللومفاا و احلساباا محاية: )في ا يتللق جبانيب جباملة أم ال يى البكالوريوسلدى طالباا 
 عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا ( جاءا بدرجة ميتفلة.

 .طالباا البكالوريوس –البحث على االنرتنت  –عاداا الل ل اليق ية  الكل اا املفتاحية:
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The title of the study: employing digital mind habits in Internet 

research for Umm Al-Qura University students 
Safia Ahmad Al.Degail 

 

Abstract 
The current study aimed mainly to reveal the degree of employing digital mind 

habits in Internet search for undergraduate students at Umm Al-Qura University, And the 
problem was determined in answering the following question: What is the degree of 
employing digital habits of mind in Internet search for undergraduate students at Umm Al-
Qura University? 

To achieve this goal, the descriptive analytical approach was used on a sample of 
(145) female students from the undergraduate college at Al-Qunfudhah University College 
from a community estimated to have (4860) students selected intentionally, A scale was 
built to collect data that tested its reliability and reliability. After application and data 
collection, it was statistically processed, The results have found that the degree of 
employing digital mind habits in Internet search for undergraduate students at Umm Al-
Qura University in relation to both sides: (protecting accounts, data and information, 
collecting, organizing and evaluating data and information) came With in a high degree.                                                                            

Key words: Digital Mind Habits - Internet Research - Undergraduate Students. 

 :مقدمة

و الذي مييزه عن سائي املخلوقفاا، وي فوم   وه لل ل هو احمليك األساسي لإلنسانا
الل ل البشيي يوميًا باللديد من اللاداا اليت ختتلف   وصفها ووظيفتهفا عفن اللفاداا    

بشفكل   الفيت يتلفيهل هلفا   األخيى واليت بدورها متكنه من مواجهة املواقفف واملشفك ا   
كهفا الففيد   ( أن عفاداا الل فل الفيت ميتل   2013مست ي، وهذا ما أكدته دراسة الش يي )

تساعده على إجياد احللول لللديد من امللض ا اليت تواجهه وهذا مفا يفدعو إىل تلل هفا    
 وتن يتها.

الوسائل احلديثة اليت على  يزهمتيك   الوقت احلالي اجتهلاداا الل ل واملهت ون ب
رها حيصل بها املتلل ون على املللوماا، ويأتي هنا دور املنظومة التللي ية اليت يتجلى دو

مفن   لاداا واالنت ال بالل ل مفن حالتفه السفلبية إىل حالفة فاعلفة نشفطة      هذه التفليل   
خ ل التلامل مع التحدياا اليت يزخي بها اللصي الياهن وحتولفه بكفل مفا فيفه إىل عفامل      

( كثي استخدام التكنولوجيا   كافة جمفاالا  2017رق ي، وهذا ما أشارا إلية كلي ان )
اءا أه ية امفت ك املفتللم لكاففة اللفاداا الل ليفة اليق يفة  لكفي        احلياة، ومن ذلك ج

يواكب التطور احلاصل   اللامل اليق ي، ففيهفا ال ي تصفي املفتللم علفى احلصفول علفى       
املليفففة ولكففن يتلففدى ذلففك إىل كيفيففة احلصففول عليهففا وال ففدرة علففى ت يففيم فائففدتها  

 وموثوقيتها. 
واقع اليق ية على سهولة الوصفول إليهفا إال   فنجد أن املللوماا والبياناا على امل

أنها غالبا ما تكون غري منظ ة أو مكيرة أو غري موثوق   مصادرها، هذا كله جلفل مفن   
الضيوري تغيري منط التفكري لدى املتللم بطيي فة تسفايي هفذه املسفتجداا ويوظفف مفن       

للوماا وغيبلفة املفيفد   خ هلا عاداا الل ل اليق ية لديه واليت جتلله قادرًا على تنظيم امل
منها من غريه بااضافة لتحيي الدقة   االقتباساا واالستشهاداا، ويؤكفد علفى ذلفك    

( يت يز اللصي الذي نليشه اليوم بطيي ة خمتلفة   التفكري وأسلوب خمتلفف  2019بينك )
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   احلياة حتك ه التكنولوجيا اليت توجه سري الل ل، مما يساعد على نشوء جيل قادر علفى 
 التلامل مع املللوماا فيه برباعة مستخدمًا خرباته وعاداته. 

و  ظل الثورة اليق ية   اللصي احلفديث ارتفبط البحفث بشفكل كفبري   إ فا ه       
مبواقع الشبكة اللنكبوتية  كونها توفي املللوماا بشكل أفضل وأسيع وبطيق توفي الكثري 

سفتخدمة   عفع املللومفاا الفيت     من الوقت واجلهد والتكلففة مفن الطفيق الت ليديفة امل    
حيتاجها الباحث، وهذا يؤكد أه ية متكينه من تفليفل عاداتفه الل ليفة اليق يفة هدمتفه        

قطفامي وع فور   حياته بشكل عام وخدمفة ت دمفه االكفادميي بشفكل خفاد، ف فد ذكفي        
إن عاداا الل ل جتلل املتللم يستخدم سلوكياا ملينفة قائ فة علفى مهفاراا     ( 2005)

اا ع لية من شأنها مساعدته   حياته اللل ية وحت يق التفوق اللل ي  ملا ميثله هذا وع لي
الن و من وسفيلة لتح يفق النجفاا والت يفز وبالتفالي اابفداع   حيفاة املفتللم حاضفيه          

ضفيورة  بتوصياا مفن بينهفا مفا يشفري إىل      (2015دراسة الفاحل )،ك ا جاءا ومست بله
ملفا   عاداا الل ل من قبل أعضاء هيئة التدريس وامللل نيعلى استخدام تدريب املتلل ني 

( اليت أوصت بضفيورة  2013) Hazardهلا من فائدة كبرية   ت دمهم اللل ي، ودراسة 
االهت ام بلفاداا الل فل لفدى الطف ب اجلفامليني لضف ان  فاحهم وتففوقهم وحت يفق          

حيفث تسفاعد    2016للفام    ت ييي البنك الدولي للتن ية  ا ا اتهم، ويؤيد ذلك ما ورد
الت نياا احلديثة على تسهيل احلصول على املللوماا اجلديدة من خف ل خففت تكلففة    

 .احلصول عليها وإتاحة املزيد منها على حنو متجدد باست يار

  مشكلة الدراسة:

التطور اهلائل   اللامل اليق ي وما فيضه علينا من تلامل مع األجهزة االلكرتونيفة  
وماا اليت حنتاجها هذا األمي أثي بكل تأكيد على طيي ة ع ل الل ل لدينا للوصول لل لل

إتاحة عيفع أنفواع البيانفاا واملللومفاا     عن الطيي ة اليت اعتاد عليها   السابق، ك ا أن 
عرب شبكة اانرتنت جلل مفن الصفلب علينفا تل في هفذا الكفم اهلائفل مفن املللومفاا          

لة موثوقية املللوماا عنفد البحفث عنهفا وعلهفا،     فن ع   مشك وملاجلتها بطيي ة سلي ة

وعلى اليغم من حماوالتنا للتلامل بشكل حي ق لنا أكرب الفائدة من هذه التكنولوجيفا، إال  
أننا   بلت األحيان نكون غري قادرين على محاية مللوماتنا وحسفاباتنا الشخصفية علفى    

 ت دمنا البحثي بشكل صحيح. هذه الشبكة وغريها من األمور اليت تؤثي حت ا على جودة
و  هففذا الففال جففاءا هففذه الدراسففة لتكشففف عففن درجففة توظيففف طالبففاا   

ومفن ثفم التوصفل إىل    البكالوريوس للاداا الل ل اليق ية   البحفث علفى االنرتنفت،    
أفضففل الطففيق ل سففتخدام األمثففل هلففذه األجهففزة   النتففائج والتوصففياا الففيت تكفففل  

تفادة من مواقلها   احلصول على كل ما من شأنه خدمفة  التكنولوجية مبا يوفي اقصى اس
 حتددا مشكلة الدراسة   ااجابة على السؤال التالي: البحث، من ذلك 

درجة توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا     ما 
 ؟جباملة أم ال يىالبكالوريوس 

 التساؤالا اآلتية:ديد حت متمن منطلق السؤال اليئيس  الدراسة: تساؤالت
درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا        ما  -1

البيانففاا احلسففاباا وفي ففا يتللففق جبانففب محايففة   جباملففة أم ال ففيىالبكففالوريوس 
 واملللوماا؟

درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا        ما  -2
عفع وتنظفيم وت يفيم البيانفاا     في فا يتللفق جبانفب     أم ال فيى  جباملفة البكالوريوس 
 ؟واملللوماا

 :أهدافها   التالي تك ن أهداف الدراسة:
درجة توظيف عاداا الل ل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى      التليف على  -1

البيانفاا  احلسفاباا و في ا يتللق جبانب محاية  جباملة أم ال يىالبكالوريوس طالباا 
 .ومااوامللل
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وعلى اليغم من حماوالتنا للتلامل بشكل حي ق لنا أكرب الفائدة من هذه التكنولوجيفا، إال  
أننا   بلت األحيان نكون غري قادرين على محاية مللوماتنا وحسفاباتنا الشخصفية علفى    

 ت دمنا البحثي بشكل صحيح. هذه الشبكة وغريها من األمور اليت تؤثي حت ا على جودة
و  هففذا الففال جففاءا هففذه الدراسففة لتكشففف عففن درجففة توظيففف طالبففاا   

ومفن ثفم التوصفل إىل    البكالوريوس للاداا الل ل اليق ية   البحفث علفى االنرتنفت،    
أفضففل الطففيق ل سففتخدام األمثففل هلففذه األجهففزة   النتففائج والتوصففياا الففيت تكفففل  

تفادة من مواقلها   احلصول على كل ما من شأنه خدمفة  التكنولوجية مبا يوفي اقصى اس
 حتددا مشكلة الدراسة   ااجابة على السؤال التالي: البحث، من ذلك 

درجة توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا     ما 
 ؟جباملة أم ال يىالبكالوريوس 

 التساؤالا اآلتية:ديد حت متمن منطلق السؤال اليئيس  الدراسة: تساؤالت
درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا        ما  -1

البيانففاا احلسففاباا وفي ففا يتللففق جبانففب محايففة   جباملففة أم ال ففيىالبكففالوريوس 
 واملللوماا؟

درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا        ما  -2
عفع وتنظفيم وت يفيم البيانفاا     في فا يتللفق جبانفب     أم ال فيى  جباملفة البكالوريوس 
 ؟واملللوماا

 :أهدافها   التالي تك ن أهداف الدراسة:
درجة توظيف عاداا الل ل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى      التليف على  -1

البيانفاا  احلسفاباا و في ا يتللق جبانب محاية  جباملة أم ال يىالبكالوريوس طالباا 
 .ومااوامللل



توظيف عادات العقل الرقمية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 277المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م276

درجة توظيف عاداا الل ل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى      التليف على  -2
عع وتنظيم وت ييم البياناا في ا يتللق جبانب  جباملة أم ال يىالبكالوريوس طالباا 

 .واملللوماا

  أهمية الدراسة:

تففتح   تست د الدراسة أه يتها من الدور الذي ت وم به عاداا الل ل اليق ية فهفي 
مفع   املفتللم ل ل البشيي اللديد من الاالا الواسلة للل ل ملهفا مفن خف ل تلامفل     لل

اليت تواجهه باستخدام الت نياا احلديثة اليت أصبحت جفزءًا هامفًا     املواقف واملشك ا 
ليؤيفة امل لكفة    احلديثفة التللي يفة   حياته اللل ية والل لية واليت تلد استجابة للتوجهفاا 

 توظيف درجة يوضحنتائج هذه الدراسة مؤشي عام ، وقد تكون 2030الليبية السلودية 
  البحفث علفى   جاملة ام ال يى مبيحلة البكالوريوس للفاداا الل فل اليق يفة    طالباا 
 .االنرتنت

 األبلاد التالية:  ميكن توضيح حدود الدراسة  حدود الدراسة:
لدى طالبفاا  نرتنت   البحث على االالبلد الزماني: توظيف عاداا الل ل اليق ية  -1

البيانففاا احلسففاباا ومحايففة )في ففا يتللففق جبانففب البكففالوريوس جباملففة أم ال ففيى 
 .عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا( - واملللوماا

املفة  البكالوريوس   الكلية اجلاملية بال نفذة التابلة جلطالباا  عيع: البشييالبلد  -2
 .أم ال يى

-1439للففام  الثففانيامليففداني خفف ل الفصففل الدراسففي البلففد الزمففاني: التطبيففق  -3
 هف.1440

 الكلية اجلاملية بال نفذة. -ال نفذة  املكاني:البلد  -4

 :دراسةمصطلحات ال
امل ارساا الفيت تسفتخدمها طالبفة    على أنها:  إجيائيًا ُعّيفت - عاداا الل ل اليق ية -1

هلا فتفتحكم   محايفة   البكالوريوس عند تلاملها مع التكنولوجيا احلديثة جب يع أشفكا 

احلساباا واملواقع وعع وتنظفيم وت يفيم البيانفاا واملللومفاا، بااضفافة لرتتيفب       
 الل لياا الل لية لديها حبيث تصبح مسل ة ال حتتاج فيها إىل أي جهد   التفكري.

عيع ااجياءاا اليت تتبلها طالبة  ي صد به   هذه الدراسة: -البحث على االنرتنت  -2
يوس لت ديم تكليف   أحد امل يراا مستخدمة أحفد األجهفزة االلكرتونيفة    البكالور

امليتبطة بشبكة االنرتنت، بدءًا مفن محايفة احلسفاباا واملللومفاا ووصفوال إىل عفع       
 وتنظيم وت ييم املللوماا وإ ا  البحث.

 : االطار النظري والدراسات السابقة

 :االطار النظيي – أواًل
 البحث على االنرتنت: عاداا الل ل اليق ية و

م ارنفة   ن تغّيي الل ل ظاهية عاملية خصوصًا   ال فين اللشفيين وال فين احلفالي    ا
ترب  الفوارق الكبرية اليت نليشها منذ ع ود   املللوماا والتواصفل بفني   حيث  باملاضي،

( أنفه أصففبح  2017وقفد أورد غيينفيلففد ) سفكان اللففامل الفذي حتففّول اىل قييفة صففغرية،    
بفدقائق قليلفة، ناهيفك مبفا ت دمفه ثفورة       بفأي مكفان   اللفامل    مليفة ما حيصل  باامكان

 . االتصاالا من فتح آفاق مليفية وعل ية
استخدام التكنولوجيا   الوصول إىل املليفة مؤشيًا لت دم الت لاا أو ختلفهفا   إن

لفى  ك ا تلد تكنولوجيا املللوماا وسيلة رئيسفية وهامفة   وقتنفا احلاضفي للحصفول ع     
( تلد أجهزة االتصاالا احلديثة مفن حاسفوب   2013املللوماا وهذا ما أكده اليحوي )

وانرتنت وهواتف ذكية وغريها وسائل هامة الستخدام الت نية اليق ية والفيت تلفد دعامفة    
 للتلليم بأقصي طييق وأقل ومثن وأكرب فائدة.

جيفا ظهفي لفدى    ونتيجة االرتباط بني البحث عن املللومفاا والبيانفاا والتكنولو  
الفدما،،   تشكيل الطيي ة اليت يل ل بهاالل ل البشيي عاداا ارتبطت بهذا الال أعادا 

حيث أن الل ل يتطور من خ ل تلاملنا مفع الت نيفاا اليق يفة احلديثفة، ويتوقفف  فاا       
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احلساباا واملواقع وعع وتنظفيم وت يفيم البيانفاا واملللومفاا، بااضفافة لرتتيفب       
 الل لياا الل لية لديها حبيث تصبح مسل ة ال حتتاج فيها إىل أي جهد   التفكري.

عيع ااجياءاا اليت تتبلها طالبة  ي صد به   هذه الدراسة: -البحث على االنرتنت  -2
يوس لت ديم تكليف   أحد امل يراا مستخدمة أحفد األجهفزة االلكرتونيفة    البكالور

امليتبطة بشبكة االنرتنت، بدءًا مفن محايفة احلسفاباا واملللومفاا ووصفوال إىل عفع       
 وتنظيم وت ييم املللوماا وإ ا  البحث.

 : االطار النظري والدراسات السابقة

 :االطار النظيي – أواًل
 البحث على االنرتنت: عاداا الل ل اليق ية و

م ارنفة   ن تغّيي الل ل ظاهية عاملية خصوصًا   ال فين اللشفيين وال فين احلفالي    ا
ترب  الفوارق الكبرية اليت نليشها منذ ع ود   املللوماا والتواصفل بفني   حيث  باملاضي،

( أنفه أصففبح  2017وقفد أورد غيينفيلففد ) سفكان اللففامل الفذي حتففّول اىل قييفة صففغرية،    
بفدقائق قليلفة، ناهيفك مبفا ت دمفه ثفورة       بفأي مكفان   اللفامل    مليفة ما حيصل  باامكان

 . االتصاالا من فتح آفاق مليفية وعل ية
استخدام التكنولوجيا   الوصول إىل املليفة مؤشيًا لت دم الت لاا أو ختلفهفا   إن

لفى  ك ا تلد تكنولوجيا املللوماا وسيلة رئيسفية وهامفة   وقتنفا احلاضفي للحصفول ع     
( تلد أجهزة االتصاالا احلديثة مفن حاسفوب   2013املللوماا وهذا ما أكده اليحوي )

وانرتنت وهواتف ذكية وغريها وسائل هامة الستخدام الت نية اليق ية والفيت تلفد دعامفة    
 للتلليم بأقصي طييق وأقل ومثن وأكرب فائدة.

جيفا ظهفي لفدى    ونتيجة االرتباط بني البحث عن املللومفاا والبيانفاا والتكنولو  
الفدما،،   تشكيل الطيي ة اليت يل ل بهاالل ل البشيي عاداا ارتبطت بهذا الال أعادا 

حيث أن الل ل يتطور من خ ل تلاملنا مفع الت نيفاا اليق يفة احلديثفة، ويتوقفف  فاا       
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التلليم ومدى االستفادة من هذه الت نياا   خدمة البحفث علفى قفدرة املفتلل ني علفى      
  احلصول على املللوماا بالطيق الصحيحة وما يتبفع هفذا التلامفل مفن      التلامل ملها

 محاية وعع وتنظيم وت ويم.
 عاداا الل ل اليق ية:تلييف 

امل ارسفاا الفيت يسفتخدمها    عيفها موقع تكنولوجيا التلليم والتللم علفى أنهفا:     
والسفيعة حبيفث    ليس شيطا ف ط   التلليم  بدرجة عالية من الدقفة  املتللم بالتكنولوجيا

  . حتتاج ملستوى عالي من التفكري تصبح كاملسل ة اليت ال
 أه ية عاداا الل ل اليق ية:

  قدرتها على تغيري طيي ة تفكفري الففيد واكسفابه     أه ية تن ية عاداا الل لترب  
سلوكياا ذكيفة جتللفه قفادرًا علفى بنفاء وإنتفاج امللفارف وتطوييهفا بفداًل مفن حفظهفا            

تنظيم املخزون امللي  لل تللم، وإدارة أفكاره بفاعلية وتدريبه  وتل ل علىواسرتجاعها، 
بطيي ة جديدة، والنظي إىل األشياء بطيي ة غفري مألوففة لتنظفيم     ما يدور حولهعلى تنظيم 

وبالتالي  د متللم يلاجل البياناا واملللومفاا بطفيق    امللارف املوجودة حلل املشك ا،
توظيفف هفذه اللفاداا   مواجهفة املواقفف واملشفك ا الفيت        منط ية مت كنًا فيها مفن  

تلرتضه كونها أصبحت سلوكياا متكيرة ميارسها باست يار دون تفكري، وهذا مفا ذكفيه   
أه ية عاداا الل فل   التطبيفق الل لفي هلفا      تك ن (2018الطوييقي وعيسى )ك  من 

فة دوريفة إىل ان تتحفول   بلد تلل ها وهذا ما يلطيها صبغة االستدامة وجللها تتكير بصف 
( علفى أنفه عنفدما يفتم     2019، وأشفار بفورج )  مع الوقت إىل سلوك   شخصية املفتللم 

تدريب جم وعة من األفياد على موضوع ما ت وى لديهم اليوابط الذهنية اليت تسفاعدهم  
 على استلادة الذاكية مية بلد األخيى حتى تتكون لديهم كلادة.

ة احلديثة حنو االهت ام باسرتاتيجياا تيبويفة تهفتم   الدعواا الرتبوي اجتهتولذلك 
إىل عفاداا ذهنيفة   هفا  والتحفول في  بتلليم وتدريب املتللم على اكتساب اللاداا الل لية،

تفدعم هفذا   هذه اللفاداا أصفبحت منطل فًا السفرتاتيجياا تدريسفية       حياته،ميارسها   

 املفتللم ية الفيت يتصفيف بهفا    نهتم بالكيف ( إننا ك لل ون2002احلارثي ) أكدوقد الال، 
على م حظة م درة الطالب على انتاج املليفة أكثفي مفن    االجابة، ونيكزعندما ال يليف 

 وتذكيها.م درته على اسرتجاعها 
 خصائص عاداا الل ل:

ك  مفن قطفامي وع فور     أوردهاوقد  اهصائص، تت تع اللاداا الل لية بلدد من
 التالي:لنحو على ا( 2003( وكوستا وكاليك )2005)
ويت ثل   اختيار منفط السفلوك الفكفيي املناسفب للتطبيفق دون غفريه مفن         الت ييم: -1

 انتاجا.األمناط الفكيية األقل 
 املتنوعة.وتت ثل   الشلور بامليل لتطبيق أمناط السلوك الفكيي  امليل:وجود  -2
ري ويكون ذلك عن طييق إدراك وجود الفيد واملواقفف امل ئ فة للفتفك    احلساسية: -3

 للتطبيق.واختيار األوقاا املناسبة 
وتت ثل   امت ك الفيد لل هاراا األساسية وال دراا اليت ميكن عن  ال درة:امت ك  -4

 السلوك.طيي ها تطبيق أمناط 
ويتم ذلك عن طييفق الل فل علفى تطفويي األداء اهفاد بأمنفاط السفلوك         االلتزام: -5

 ذاتها.املختلفة اليت تدعم ع لية التفكري 
هي انفدماج الل  نيفة   عيفع األع فال وال فياراا وامل ارسفاا ورففع         اسة:السي -6

  مستواها.
تّك فن    خصائص أن اهاصية امله ة للاداا الل فل  لل من الليهل السابقيتضح 

  مواجهفة املواقفف أو املشفك ا الفيت تواجفه      مليفة كيفية الل ل عليهفا واسفتخدامها   
 عامل رق ي حتول فيه االهت ام من حمو األمية اليق يفة  املتللم   حياته، فهو يليش اليوم  

إىل ات ان االستخدام األمثل للت نياا واستخدام البحث اليق ي على أفضل وجه وبذلك 
حيتاج إىل عاداا ع ل رق ية متكن املسفتخدم مفن حت يفق أقصفى اسفتفادة مفن االنفجفار        

 امللي  اليق ي.
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 املفتللم ية الفيت يتصفيف بهفا    نهتم بالكيف ( إننا ك لل ون2002احلارثي ) أكدوقد الال، 
على م حظة م درة الطالب على انتاج املليفة أكثفي مفن    االجابة، ونيكزعندما ال يليف 

 وتذكيها.م درته على اسرتجاعها 
 خصائص عاداا الل ل:

ك  مفن قطفامي وع فور     أوردهاوقد  اهصائص، تت تع اللاداا الل لية بلدد من
 التالي:لنحو على ا( 2003( وكوستا وكاليك )2005)
ويت ثل   اختيار منفط السفلوك الفكفيي املناسفب للتطبيفق دون غفريه مفن         الت ييم: -1

 انتاجا.األمناط الفكيية األقل 
 املتنوعة.وتت ثل   الشلور بامليل لتطبيق أمناط السلوك الفكيي  امليل:وجود  -2
ري ويكون ذلك عن طييق إدراك وجود الفيد واملواقفف امل ئ فة للفتفك    احلساسية: -3

 للتطبيق.واختيار األوقاا املناسبة 
وتت ثل   امت ك الفيد لل هاراا األساسية وال دراا اليت ميكن عن  ال درة:امت ك  -4

 السلوك.طيي ها تطبيق أمناط 
ويتم ذلك عن طييفق الل فل علفى تطفويي األداء اهفاد بأمنفاط السفلوك         االلتزام: -5

 ذاتها.املختلفة اليت تدعم ع لية التفكري 
هي انفدماج الل  نيفة   عيفع األع فال وال فياراا وامل ارسفاا ورففع         اسة:السي -6

  مستواها.
تّك فن    خصائص أن اهاصية امله ة للاداا الل فل  لل من الليهل السابقيتضح 

  مواجهفة املواقفف أو املشفك ا الفيت تواجفه      مليفة كيفية الل ل عليهفا واسفتخدامها   
 عامل رق ي حتول فيه االهت ام من حمو األمية اليق يفة  املتللم   حياته، فهو يليش اليوم  

إىل ات ان االستخدام األمثل للت نياا واستخدام البحث اليق ي على أفضل وجه وبذلك 
حيتاج إىل عاداا ع ل رق ية متكن املسفتخدم مفن حت يفق أقصفى اسفتفادة مفن االنفجفار        

 امللي  اليق ي.
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 ث على االنرتنت:طيق تفليل عاداا الل ل اليق ية   البح
 لفدى االففياد،   احدى املهاراا املتخصصة   وقت سابقاملللوماا اليق ية تلترب 

وهفذا   لنجاا الفيد   حياته،لكن   يومنا هذا اصبحت من الكفاءاا األساسية ال  مة 
االمي طور املهاراا اليق ية لتصبح عاداا ع ليفة رق يفة لفدى املفتللم ومفن ذلفك لفزم        

كوسفتا  تفليلها   البحث على شبكاا االنرتنت وقد أوردها ك  من  التليف على طيق
 ( على النحو التالي:2008ونوفل ) (2008كاليك )و
ثفم وضفع الكل فاا     للبحفث،  وذلك من خف ل حتديفد املليففة املطلوبفة     التلييف: -1

وال فدرة علفى تغفيري الكل فاا      املفتاحية للبحث حول املليفة   صفحاا اانرتنت
 الوصول إىل املليفة املطلوبة. البحثية حتى

ثفم اختيفار طيي فة     البحفث، وذلك من خ ل حتديفد خطفواا البدايفة       التخطيط: -2
 املللومة.عيهل 

واملصفادر   املواقفع املوثوقفة  ود املللومفاا املطلوبفة   ديف من خف ل حت اختيار املصادر:  -3
 املتوفية.

 األنرتنت.  الت كن من مهاراا البحث ومفاتيح البحث  البد منع لية البحث:  -4
 املفتاحية.والكل اا  تنظيم املللوماا: من خ ل التدرب على كتابة املختصياا -5
مت ملفايري لت فويم املليففة الفيت      وضفع الت ويم:   نهاية البحفث االكرتونفي ينبغفي     -6

 هدمة البحث.ومدى جودتها وفائدتها وتوظيفها  احلصول عليها،
ة لتطبيفق اللفاداا الل ليفة الفيت البفد      ما سبق يوجز اهطواا او ااجياءاا املتبل

تدريب املتللم عليها عند حبثه على مواقع االنرتنت للحصول على املللوماا، وتفدريبهم  
 على كيفية اكتساب امللارف وتنظي ها وت يي ها.

 الدراساا الساب ة: -ثانيًا 
( دراسة هدفت من خ هلفا التلفيف علفى تفأثري عفاداا      2018قدم عبد اليحيم )

والدافلية الل لية بأبلادها على كفاءة الفتللم ااجيابيفة لفدى طف ب كليفة الرتبيفة        الل ل

جباملة سوهاج، وكشفت النتائج بلد حتليلها إىل وجود ع قة ارتباطية بني عاداا الل فل  
والدافلية الل لية على كفاءة التللم ااجيابية، بااضافة إىل وجود فيوق بني التخصصفاا  

  عاداا الل ل والدافلية الل لية وكفاءة الفتللم ااجيابيفة بفني طف ب     اللل ية واألدبية 
 التخصصاا اللل ية   بلت األبلاد وط ب التخصصاا األدبية   أبلاد أخيى.

التلففيف علففى عففاداا الل ففل وع قتهففا إىل ( 2018اهالففدي ) هففدفت دراسففةو
  مدينة الدمام، وأظهيا  بال درة الل لية وفق نظيية سترينربج لدى الطالباا املوهوباا

النتائج أن عاداا الل ل تتوفي لدى الطالباا املوهوباا بدرجة كفبرية بااضفافة لوجفود    
ع قة ارتباطية دالة احصائيا بني الدرجة الكلية للاداا الل فل والدرجفة الكليفة لل فدرة     

 الل لية لدى الطالباا املوهوباا.
فاعلية  على التليفسته ا بهدف ( درا2018) الطوييقي وعيسىكً  من  وأجيى

اسرتاتيجية قائ ة على عاداا الل ل   تن ية مهفاراا الكتابفة اابداعيفة لفدى طالبفاا      
عن وجود ففيوق ذاا داللفة إحصفائية بفني متوسفطي      النتائج  امليحلة الثانوية، وأسفيا

ة درجاا جم وعيت الدراسة )الضابطة والتجييبيفة(   التطبيفق البلفدي لصفاحل ال وعف     
 التجييبية   املهاراا اللامة للكتابة االبداعية ومهاراا تنظي ها ومهاراا حمتواها. 

فاعليفة بينفامج م فرتا قفائم      بهدف التليف علفى  (2017امل يد )جاءا دراسة و
على عاداا الل ل   تن ية ال وة اليياضية لدى ط ب الصفف اليابفع األساسفي بغفزة،     

وجفود ففيوق ذاا داللفة إحصفائية بفني متوسفط        إىلالدراسفة   نتفائج هفذه  وقد أشارا 
درجاا ال وعفة الضفابطة وال وعفة التجييبيفة   التطبيفق البلفدي لصفاحل ال وعفة         

 التجييبية   اختبار ال وة اليياضية.
( من خف ل دراسفته ا إىل ت صفي    2017ك ا هدف ك  من التخاينة وأبو رياش )

 اابداعي اليياضي لدى طلبة مفدارس ع فان،   مستوى اللاداا الل لية وأثيها   التفكري
وأظهيا نتائج الدراسة تدني مستوى اللاداا الل لية عند الطلبة، بين ا أظهيا الدراسة 
تفوق ط ب ال وعة التجييبية على ال وعة الضابطة   التفكري اابداعي اليياضي بلد 
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  عاداا الل ل والدافلية الل لية وكفاءة الفتللم ااجيابيفة بفني طف ب     اللل ية واألدبية 
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  مدينة الدمام، وأظهيا  بال درة الل لية وفق نظيية سترينربج لدى الطالباا املوهوباا

النتائج أن عاداا الل ل تتوفي لدى الطالباا املوهوباا بدرجة كفبرية بااضفافة لوجفود    
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يفة موجبفة بفني اللفاداا     إخضاعهم للربنامج التفدرييب، بااضفافة لوجفود ع قفة ارتباط    
 الل لية والتفكري اابداعي اليياضي.

( بدراسة هدفت من خ هلا التلفيف علفى عفاداا الل فل     2017وجاءا قاسم )
لدى طلبة كلية الرتبيفة جباملفة بورسفليد ومفدى اخت فهفا بفاخت ف اجلفنس أو الفيقفة         

د فيوق دالة إحصفائيا  عدم وجو شارا النتائج إىلالدراسية أو التفاعل املشرتك بينه ا، وأ
 ملتغري اجلنس ومتغري الفيقة والتفاعل املشرتك بينه ا على أبلاد عاداا الل ل املختارة.

من خ ل دراسته ا إىل الكشف عفن الل قفة بفني     (2016وهدفت سامل وعطية )
عاداا الل فل وكف  مفن اختفاذ ال فيار وفاعليفة الفذاا، والتلفيف علفى تفأثري اجلفنس            

ه اللاداا، وتوصلت النتائج إىل وجود ع قة موجبة للفاداا الل فل   والتحصيل على هذ
وك  من اختاذ ال يار وفاعلية الذاا، ك ا أظهيا النتائج عدم وجود فيوق دالة إحصائيا 
بني الط ب والطالباا على الدرجة الكليفة مل يفاس عفاداا الل فل، بااضفافة لوجفود       

درجفة الكليفة مل يفاس عفاداا الل فل وفاعليفة       فيوق بني الطلبة املتفوقني واللاديني   ال
 الذاا لصاحل املتفوقني.
( دراسة هفدفت إىل التلفيف علفى عفاداا الل فل األكثفي       2016وقدم اللواودة )

شيوعا لدى ط ب جاملة مؤتة وع قتها بال درة على اختاذ ال يار واالتفزان االنفلفالي،   
ئي عن شيوع عفادة املثفابية يليهفا    وأسفيا الدراسة بلد إخضاع بياناتها للتحليل ااحصا

التصور واالبتكار بين ا جاءا عادة االصغاء بتفهم وتلاطف كأقل اللاداا انتشارا، ك فا  
 أظهيا النتائج وجود ع قة ما بني عاداا الل ل واختاذ ال يار واالتزان االنفلالي.

( دراسففة هففدف مففن خ هلففا التلففيف علففى مسففتوى 2015وأجففيى الفسففاطلة )
الطلبة املتفوقني للاداا الل ل وع قتها بال فدرة علفى حفل املشفك ا، وبلفد      استخدام 

حتليل النتائج توصلت الدراسة إىل أن الط ب املتفوقني ميتلكون مستوى عاٍل من عفاداا  
الل ل ومستوى متوسط من ال درة على حل املشفك ا، ك فا أظهفيا النتفائج امفت ك      

 ااناث للاداا ع لية أكثي من الذكور.

التلفيف علفى   نهفا  دف ماهلف بدراسفة   Chan & Sook Yee (2009) ك  مفن  وقام
نسب الط ب الذين يستخدمون التكنولوجيا اليق ية   احلصول على املللوماا املتلل ة 

إىل أنه يوجفد عفدد كفبري مفن الطف ب بنسفبة       النتائج  خلصتوقد  بتكليفاتهم الدراسية،
ق ية على اخت ف أنواعها   احلصفول علفى   أفادوا بأنهم يستخدمون األجهزة الي 80%

مايييدون من مللوماا وتكونت لديهم عفاداا ع ليفة رق يفة نتيجفة تسفجيلهم الفدائم       
 للدخول   االنرتنت.

 السابقة: التعقيب على الدراسات 

بلفت  مفع  احلاليفة اتف فت   الدراسفة   د أن  للدراساا من خ ل الليهل السابق
( اليت هدفت إىل 2018وصفي التحليلي كدراسة اهالدي )املنهج الالدراساا الساب ة   

التليف على عاداا الل ل وع قتها بال درة الل لية وفق نظيية سترينربج، ودراسة سفامل  
اليت هدفت إىل الكشف عن الل قة بني عاداا الل فل وكف  مفن اختفاذ      (2016وعطية )

فت إىل التلفيف علفى عفاداا    ( اليت هد2016ال يار وفاعلية الذاا، ودراسة اللواودة )
الل ل األكثي شيوعا لدى ط ب جاملة مؤتة وع قتها بال درة على اختاذ ال يار واالتزان 

( الفيت كانفت تهفدف إىل التلفيف علفى مسفتوى       2015االنفلالي، ودراسفة الفسفاطلة )  
استخدام الطلبة املتفوقني للاداا الل ل وع قتها بال درة على حل املشك ا ، ودراسفة  

Chan & Sook Yee (2009 )نسب الطف ب الفذين   التليف على نها دف ماهل واليت كان
يستخدمون التكنولوجيا اليق ية   احلصول على املللوماا املتلل ة بتكليفاتهم الدراسية، 

( 2018بين ا اختلف البلت اآلخي حيث كان منهجها شبه جتيييب كدراسة عبد اليحيم )
على تأثري عاداا الل ل والدافلية الل ليفة بأبلادهفا علفى     اليت هدفت من خ هلا التليف

 التلفيف بهفدف   اليت جفاءا ( 2018) كفاءة التللم ااجيابية، ودراسة الطوييقي وعيسى
فاعلية اسرتاتيجية قائ ة على عفاداا الل فل   تن يفة مهفاراا الكتابفة اابداعيفة،        على
بينفامج م فرتا قفائم علفى      فاعليفة  بهدف التلفيف علفى   (2017امل يد )جاءا دراسة و

( الفيت كفان   2017عاداا الل ل   تن ية ال وة اليياضية، ودراسة التخاينة وأبو ريفاش ) 
اهلدف منها ت صفي مسفتوى اللفاداا الل ليفة وأثيهفا   الفتفكري اابفداعي اليياضفي،         
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( اليت هدفت إىل التليف على عاداا الل ل لدى طلبة كلية الرتبية 2017ودراسة قاسم )
املة بورسليد ومدى اخت فها باخت ف اجلنس أو الفيقة الدراسية أو التفاعل املشفرتك  جب

بينه ا ،ك ا اتف ت الدراسفة مفع مثي تهفا السفاب ة   األداة املسفتخدمة جل فع البيانفاا        
املت ثلة   امل ياس املستخدم جل ع البياناا، وقد أظهفيا نتفائج الدراسفاا بلفد حتليفل      

ري عاداا الل ل على خمتلف املتغرياا التابلة، وللل مفا مييفز الدراسفة    نتائجها عيلها تأث
احلالية عن ساب اتها هو تطبي ها على عاداا الل ل اليق ية امليتبطفة باسفتخدام األجهفزة    

، وهذا مل يتم التطيق طالباا جباملة أم ال يىاللدى  البحث على االنرتنت   االلكرتونية
 له   الدراساا عيلها.

 ءات الدراسة:إجرا
 لتطبيق هذه الدراسة. املنهج الوصفي التحليلي مت استخداممنهج الدراسة:  -1
والبفال   البكالوريوس بالكلية اجلامليفة بال نففذة   جمت ع الدراسة: يضم عيع طالباا  -2

 حسب ا أفادا به وكيلة الكلية لشؤون الطالباا. طالبة( 4860) نعدده
  كون الباحثفة  األصلي الدراسةمن جمت ع دية قصعينة الدراسة: مت أخذ عينة بطيي ة  -3

 .( طالبة145بل  حج ها )أستاذ مساعد   الكلية اجلاملية بال نفذة 
استبانة ُص  ت لغيهل الدراسة وهي أداة ال ياس املستخدمة  مت إعدادأداة الدراسة:  -4

  ا:ه حمورينتكونت من 
  جبانفب  في ا يتللق توظيف عاداا الل ل اليق ية   تن ية مهاراا البحث اللل ي

( عبفارة تتللفق بهفذا    14محاية احلساباا والبياناا واملللوماا، وقفد مت صفياغة )  
 احملور.

  جبانفب  في ا يتللق توظيف عاداا الل ل اليق ية   تن ية مهاراا البحث اللل ي
( عبفارة تتللفق بهفذا    15، وقد مت صياغة )عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا

 احملور.

 –متوسفطة   -ليكفيا الث ثفي: )ميتفلفة     Likert Scales اعت فاد م يفاس   وقد مت
( وهو امل ياس املناسب لتح يق اهلدف من هذه 1-2-3ضليفة(، وي ابلها من الدرجاا )

 الدراسة.
مت التأكد من صدق امل ياس باعت اد صدق احملتوى وذلك بليضه علفى  صدق األداة:  -أ 

ة واملنففاهج وطففيق التففدريس والت نيففاا جم وعففة مففن ذوي االختصففاد   الرتبيفف
احلديثة، وبلد إدالء ميئيفاتهم حفول مضف ونه مت التلفديل علفى اللبفاراا وإعفادة        

(، 31( عبفارة بلفدما كانفت )   29صياغتها وإخياج امل ياس   صفورته النهائيفة   )  
                           ( يوضح تو يع اللباراا على حموري امل ياس على النحو التالي:1واجلدول رقم )

 ( تو يع اللباراا على حموري امل ياس 1جدول )
 رقم اللباراا عنوان احملور م
 احلسفاباا  في فا يتللفق جبانفب محايفة     البحفث علفى االنرتنفت   توظيف عاداا الل ل اليق ية    1

 14-1 البياناا واملللوماا  و

يتللق جبانفب عفع وتنظفيم وت يفيم      في ا البحث على االنرتنتتوظيف عاداا الل ل اليق ية    2
 29-15 البياناا واملللوماا

مت استخدام ملامل ألفاكيونباخ ل ياس ثباا أداة الدراسة، حيث بلغت  ثباا األداة: -ب
 (، واجلدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل:0.83قي ة الثباا الكلي لل  ياس )

 ( ثباا م ياس الدراسة بطيي ة ألفا كيونباخ2جدول )

عدد  عنوان احملور م
 اللباراا 

ملامل 
 االرتباط

في ا يتللفق جبانفب محايفة     البحث على االنرتنتتوظيف عاداا الل ل اليق ية    1
 0.86 14 البياناا واملللوماا  احلساباا و

في فا يتللفق جبانفب عفع      البحث على االنرتنفت توظيف عاداا الل ل اليق ية    2
 0.74 15 لومااوتنظيم وت ييم البياناا واملل

 0.83 29  يع اجلوانبفي ا يتللق جب البحث على االنرتنتتوظيف عاداا الل ل اليق ية    3

(، وهفذه النسفبة تفدل    0.83يوضح اجلدول السابق أن ملامل الثباا الكلي بل  )
 على درجة ثباا م بولة لألداة وبالتالي إمكانية تطبي ها.
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 –متوسفطة   -ليكفيا الث ثفي: )ميتفلفة     Likert Scales اعت فاد م يفاس   وقد مت
( وهو امل ياس املناسب لتح يق اهلدف من هذه 1-2-3ضليفة(، وي ابلها من الدرجاا )

 الدراسة.
مت التأكد من صدق امل ياس باعت اد صدق احملتوى وذلك بليضه علفى  صدق األداة:  -أ 

ة واملنففاهج وطففيق التففدريس والت نيففاا جم وعففة مففن ذوي االختصففاد   الرتبيفف
احلديثة، وبلد إدالء ميئيفاتهم حفول مضف ونه مت التلفديل علفى اللبفاراا وإعفادة        

(، 31( عبفارة بلفدما كانفت )   29صياغتها وإخياج امل ياس   صفورته النهائيفة   )  
                           ( يوضح تو يع اللباراا على حموري امل ياس على النحو التالي:1واجلدول رقم )

 ( تو يع اللباراا على حموري امل ياس 1جدول )
 رقم اللباراا عنوان احملور م
 احلسفاباا  في فا يتللفق جبانفب محايفة     البحفث علفى االنرتنفت   توظيف عاداا الل ل اليق ية    1

 14-1 البياناا واملللوماا  و

يتللق جبانفب عفع وتنظفيم وت يفيم      في ا البحث على االنرتنتتوظيف عاداا الل ل اليق ية    2
 29-15 البياناا واملللوماا

مت استخدام ملامل ألفاكيونباخ ل ياس ثباا أداة الدراسة، حيث بلغت  ثباا األداة: -ب
 (، واجلدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل:0.83قي ة الثباا الكلي لل  ياس )

 ( ثباا م ياس الدراسة بطيي ة ألفا كيونباخ2جدول )

عدد  عنوان احملور م
 اللباراا 

ملامل 
 االرتباط

في ا يتللفق جبانفب محايفة     البحث على االنرتنتتوظيف عاداا الل ل اليق ية    1
 0.86 14 البياناا واملللوماا  احلساباا و

في فا يتللفق جبانفب عفع      البحث على االنرتنفت توظيف عاداا الل ل اليق ية    2
 0.74 15 لومااوتنظيم وت ييم البياناا واملل

 0.83 29  يع اجلوانبفي ا يتللق جب البحث على االنرتنتتوظيف عاداا الل ل اليق ية    3

(، وهفذه النسفبة تفدل    0.83يوضح اجلدول السابق أن ملامل الثباا الكلي بل  )
 على درجة ثباا م بولة لألداة وبالتالي إمكانية تطبي ها.
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اليت مت علهفا مفن اللينفة    البياناا ملاجلة مت  ا:وملاجلة البياناااحصائية  ألساليبا -5
واخضاعها للتحليل االحصائي عن طييق استخدام بينامج احلزم ااحصائية للللوم 

(  بغيفة ااجابفة علفى تسفاؤالا الدراسفة عفن طييفق ملامفل         SPSSاالجت اعية )
 املتوسففطاا احلسففابيةألفاكيونبففاخ  حلسففاب ثبففاا األداة، بااضففافة السففتخدام   

اللينفة  تنا ليًا   ضوء إجاباا أفياد  حنيافاا املليارية ومن ثم وتيتيب اللبارااواال
 وفق املتوسط احلسابي.

  ومناقشتها(:تفسريها )عرضها ونتائج الدراسة 
 متت ااجابة على أسئلة الدراسة على النحو التالي:

ل اليق يفة  درجة توظيف عاداا الل ف ينص السؤال األول على: ما األول: إجابة السؤال 
في ا يتللفق جبانفب    جباملة أم ال يى البكالوريوس  البحث على االنرتنت لدى طالباا 

ولإلجابة عن هذا السفؤال مت جدولفة اسفتجاباا    واملللوماا؟ البياناا و احلساباا محاية
امل يفاس املندرجفة حتفت هفذا      للبفاراا  واالحنفياف املليفاري   املتوسفط احلسفابي  اللينة و
 على النحو التالي:قيم املتوسط احلسابي  وفقاالستجاباا تنا ليًا  وتيتيب السؤال،

 (3) جدول
 املتوسط احلسابي واالحنياف امللياري ودرجة االستجابة والرتتيب الستجاباا أفياد اللينة 

 البياناا واملللومااو احلساباا في ا يتللق جبانب محاية

املتوسط  عادة الل ل اليق ية م
 احلسابي

االحنياف 
 مللياريا

درجة 
 ا التوظيف 

باسفتخدام أحفد   ي البحثيفة  لنسف  االحتيفاطي لبيانفات   أجيي ا 3
اهدماا السحابية للتخزين علفى شفبكة االنرتنفت أو ع فل     

 نسخة هلا على وحدة ختزين خارجية 
 1 ميتفلة 0.88 4.18

استخدم املواقع املوثوقفة للتسفجيل فيهفا كاملكتبفاا اليق يفة       7
 2 ميتفلة 096 4.13 حثية وحميكاا البحث امللت دةومياكز الدراساا الب

اسففتخدم كل ففاا سففّي قويففة وآمنففة حلسففاباتي علففى مواقففع   1
 3 ميتفلة 0.84 4.12 االنرتنت حل ايتها من السيقة

استخدم امييلي اجلاملي ألرسال أوراقي البحثية للضفو هيئفة    8
 4 ميتفلة 0.87 4.10 التدريس على املواقع االلكرتونية

املتوسط  عادة الل ل اليق ية م
 احلسابي

االحنياف 
 مللياريا

درجة 
 ا التوظيف 

تفظ بكل ة سي آمنة وقوية ملوقلي اجلاملي خيتلف عن غريه أح 2
 5 ميتفلة 0.83 4.00 من املواقع على االنرتنت

أسففتخدم الربيففد االلكرتونففي   مياسففلة املواقففع البحثيففة     9
 6 ميتفلة 0.98 3.95 للحصول على الدراساا الساب ة واملياجع

احففتفظ مبللومففاتي اهاصففة بليففدا عففن مواقففع الشففبكاا     14
 7 ميتفلة 0.95 3.85 االجت اعية

اجتنب حفظ كل ة امليور   حساباتي عند الدخول من أجهزة  4
 8 ميتفلة 0.90 3.81 حاسب عامة

أحذف املواقع واحلساباا والتطبي اا الضارة للفتخلص مفن    6
 9 ميتفلة 0.96 3.80 الفريوساا على جها ي

أعفيهل   أجتنب اسفتخدام الشفبكاا الانيفة اللامفة حتفى ال      13
 10 ميتفلة 0.97 3.75 سيقةالهطي مللوماتي 

وففق مفا   سجل فيه أألي موقع أطلع على سياسة اهصوصية  11
 11 ميتفلة 0.98 3.60 ة حساباتيوس م ةخصوصي يياعي

ال درة علفى التلامفل مفع عيفع املللومفاا الشخصفية       لدّي  12
 12 متوسطة 0.86 3.35 املشرتكة على االنرتنت

حل ألي عطل قد أتلفيهل لفه   حسفاباتي علفى     أحبث عن  10
االنرتنففت مففن خفف ل الففدروس علففى اليوتيففوب بففدال مففن  

 االستلانة مبهندسي الت نياا
 13 متوسطة 0.81 3.30

التزم بالنصائح واالرشاداا األمنية اليت ي دمها اهرباء حفول   5
 14 متوسطة 0.96 3.00   احلساباا على اانرتنت

 تفلةمي 0.95 3.76 ال وع

 جبانب محايفة ( تيتيب اللباراا الستجاباا أفياد اللينة املتلل ة 3يوضح اجلدول )
، ف فد  (3.00)و (4.18)والفيت تفرتاوا قي هفا بفني      البيانفاا واملللومفاا  و احلساباا

( علفى  11 - 13 – 6 – 4 – 14 – 9 – 2- 8 – 1 – 7 – 3حصلت اللباراا رقم ) 
ي البحثيفة  لنس  االحتياطي لبياناتا ليًا: ) أجيي ادرجة توظيف ميتفلة ونص عباراتها تن

باستخدام أحد اهدماا السحابية للتخزين على شبكة االنرتنت أو ع ل نسخة هلا علفى  
، اسفتخدم املواقفع املوثوقفة للتسفجيل فيهفا        مكان آمفن  وحدة ختزين خارجية وحفظها

مللت دة، استخدم كل اا كاملكتباا اليق ية ومياكز الدراساا البحثية وحميكاا البحث ا
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املتوسط  عادة الل ل اليق ية م
 احلسابي

االحنياف 
 مللياريا

درجة 
 ا التوظيف 

تفظ بكل ة سي آمنة وقوية ملوقلي اجلاملي خيتلف عن غريه أح 2
 5 ميتفلة 0.83 4.00 من املواقع على االنرتنت

أسففتخدم الربيففد االلكرتونففي   مياسففلة املواقففع البحثيففة     9
 6 ميتفلة 0.98 3.95 للحصول على الدراساا الساب ة واملياجع

احففتفظ مبللومففاتي اهاصففة بليففدا عففن مواقففع الشففبكاا     14
 7 ميتفلة 0.95 3.85 االجت اعية

اجتنب حفظ كل ة امليور   حساباتي عند الدخول من أجهزة  4
 8 ميتفلة 0.90 3.81 حاسب عامة

أحذف املواقع واحلساباا والتطبي اا الضارة للفتخلص مفن    6
 9 ميتفلة 0.96 3.80 الفريوساا على جها ي

أعفيهل   أجتنب اسفتخدام الشفبكاا الانيفة اللامفة حتفى ال      13
 10 ميتفلة 0.97 3.75 سيقةالهطي مللوماتي 

وففق مفا   سجل فيه أألي موقع أطلع على سياسة اهصوصية  11
 11 ميتفلة 0.98 3.60 ة حساباتيوس م ةخصوصي يياعي

ال درة علفى التلامفل مفع عيفع املللومفاا الشخصفية       لدّي  12
 12 متوسطة 0.86 3.35 املشرتكة على االنرتنت

حل ألي عطل قد أتلفيهل لفه   حسفاباتي علفى     أحبث عن  10
االنرتنففت مففن خفف ل الففدروس علففى اليوتيففوب بففدال مففن  

 االستلانة مبهندسي الت نياا
 13 متوسطة 0.81 3.30

التزم بالنصائح واالرشاداا األمنية اليت ي دمها اهرباء حفول   5
 14 متوسطة 0.96 3.00   احلساباا على اانرتنت

 تفلةمي 0.95 3.76 ال وع

 جبانب محايفة ( تيتيب اللباراا الستجاباا أفياد اللينة املتلل ة 3يوضح اجلدول )
، ف فد  (3.00)و (4.18)والفيت تفرتاوا قي هفا بفني      البيانفاا واملللومفاا  و احلساباا

( علفى  11 - 13 – 6 – 4 – 14 – 9 – 2- 8 – 1 – 7 – 3حصلت اللباراا رقم ) 
ي البحثيفة  لنس  االحتياطي لبياناتا ليًا: ) أجيي ادرجة توظيف ميتفلة ونص عباراتها تن

باستخدام أحد اهدماا السحابية للتخزين على شبكة االنرتنت أو ع ل نسخة هلا علفى  
، اسفتخدم املواقفع املوثوقفة للتسفجيل فيهفا        مكان آمفن  وحدة ختزين خارجية وحفظها

مللت دة، استخدم كل اا كاملكتباا اليق ية ومياكز الدراساا البحثية وحميكاا البحث ا
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سّي قوية وآمنة حلساباتي على مواقفع االنرتنفت حل ايتهفا مفن السفيقة، اسفتخدم امييلفي        
اجلاملي ألرسال أوراقي البحثية للضو هيئة التدريس على املواقفع االلكرتونيفة، أحفتفظ    
بكل ة سي آمنة وقوية ملفوقلي اجلفاملي خيتلفف عفن غفريه مفن املواقفع علفى االنرتنفت،          

دم الربيد االلكرتوني   مياسلة املواقع البحثية للحصول على الدراسفاا السفاب ة   أستخ
واملياجع، احتفظ مبللوماتي اهاصة بليدا عن مواقع الشبكاا االجت اعية، اجتنب حففظ  

 واحلسفاباا كل ة امليور   حساباتي عند الدخول من أجهزة حاسب عامة، أحذف املواقع 
ن الفريوساا على جها ي، أجتنفب اسفتخدام الشفبكاا    والتطبي اا الضارة للتخلص م

ألي ، أطلع على سياسة اهصوصية سيقةالهطي الانية اللامة حتى ال أعيهل مللوماتي 
ة حساباتي(، بين فا حصفلت اللبفاراا    وس م ةخصوصي وفق ما يياعيسجل فيه أموقع 
ال فدرة  ) لدّي  ( على درجة توظيف متوسطة ونص عباراتها تنا ليًا:5 – 10 – 12رقم )

، أحبث عفن حفل ألي   على التلامل مع عيع املللوماا الشخصية املشرتكة على االنرتنت
عطل قد أتليهل له   حساباتي على االنرتنت من خ ل الدروس على اليوتيفوب بفدال   

التزم بالنصائح واالرشاداا األمنية اليت ي دمها اهفرباء  من االستلانة مبهندسي الت نياا، 
 (. ساباا على اانرتنتحول احل

(، وهفذا  3.76ك ا يبني اجلدول درجة توظيف عيع اللباراا مبتوسفط م فداره )  
درجة توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث على االنرتنت لدى طالبفاا  يدل على أن 
 البيانفاا واملللومفاا  و احلسفاباا  في ا يتللق جبانب محاية جباملة أم ال يى البكالوريوس
 & Chan ميتفلة، وجاءا هذه النتيجة متف ة مع مفا توصفلت لفه دراسفة     جاءا بدرجة

Sook Yee (2009)         أنه يوجد عدد كبري مفن الطف ب يسفتخدمون األجهفزة اليق يفة
احلصول على املللوماا ومنها تكونت لديهم عاداا ع لية رق ية نتيجة تسجيلهم الدائم 

 للدخول   االنرتنت.
 اد اجليل الصاعد على الوسائل واألجهفزة اليق يفة     وتلزى هذه النتيجة إىل اعت

شتى جماالا حياتهم  مما دفع الطالباا إىل ضيورة التليف على كل ما مفن شفأنه محايفة    
حساباتهن ومللوماتهن على شفبكة االنرتنفت ممفا أدى مفع مفيور الوقفت واالسفتخدام        

متارسها الطالبفة بفدون    املتكير إىل تكوين سلوكياا ذهنية حتولت إىل عاداا ع لية رق ية
 أدنى تفكري، وهذا ما حيتاجه املتللم اليوم للنجاا والت دم   عامل رق ي.

درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   : ينص السؤال الثاني على: ما الثانيإجابة السؤال 
في ا يتللفق جبانفب    جباملة أم ال يىالبكالوريوس   البحث على االنرتنت لدى طالباا 

 ولإلجابة عن هذا السؤال مت جدولة استجاباايم وت ييم البياناا واملللوماا؟ عع وتنظ
امل يفاس املندرجفة حتفت هفذا      للبفاراا  واالحنفياف املليفاري   املتوسفط احلسفابي  اللينة و
 على النحو التالي:قي ة املتوسط احلسابي  وفقاالستجاباا تنا ليًا  وتيتيب السؤال،

 (4) جدول
 ياف امللياري ودرجة االستجابة والرتتيب الستجاباا أفياد اللينةاملتوسط احلسابي واالحن

  في ا يتللق جبانب عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا

املتوسط  عادة الل ل اليق ية م
 احلسابي

االحنياف 
 امللياري

درجة 
 ا التوظيف 

اجته مباشية حمليكاا البحث عنفدما يصفادفأ أي موضفوع     18
 15 ميتفلة 053 4.00 عنهاود االستفسار 

بلفد  الكل اا املفتاحية للبحث   صفحاا اانرتنت  أضع 23
 16 ميتفلة 0.58 3.95 حتديد املليفة املطلوبة

أقوم بإرسال أي مللومة ختص حبثي على الربيد االلكرتوني  28
 17 ميتفلة 0.56 3.90 حلفظها الح ا على أجهزة التخزين

املواقع االلكرتونية للحصول استخدم حميكاا البحث على  15
 18 ميتفلة 0.45 3.89 على املصادر واملياجع

أستخدم تيعة قوقل عندما تستصلب عليا ع  مفن لغفاا    21
 19 ميتفلة 0.42 3.87 غري عيبية

 مفن خف ل كتابفة املختصفياا    أنظم البحث عرب االنرتنفت   24
 20 ميتفلة 0.41 3.81 والكل اا املفتاحية

 احلالية بامللارف الساب ة الفيت حصفلت عليهفا    أربط ملار  26
 21 ميتفلة 0.51 3.80 عن طييق البحث على االنرتنت

أصنف بلد علي لل للوماا اليت مت احلصول عليها من  29
 22 ميتفلة 0.45 3.75 هدمة البحثدى جودتها وفائدتها وتوظيفها االنرتنت م

تغفيري  مفن خف ل    األنرتنفت علفى  مففاتيح البحفث   أمتلك  19
 23 ميتفلة 0.43 3.65 الكل اا البحثية حتى الوصول إىل املليفة املطلوبة
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متارسها الطالبفة بفدون    املتكير إىل تكوين سلوكياا ذهنية حتولت إىل عاداا ع لية رق ية
 أدنى تفكري، وهذا ما حيتاجه املتللم اليوم للنجاا والت دم   عامل رق ي.

درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   : ينص السؤال الثاني على: ما الثانيإجابة السؤال 
في ا يتللفق جبانفب    جباملة أم ال يىالبكالوريوس   البحث على االنرتنت لدى طالباا 

 ولإلجابة عن هذا السؤال مت جدولة استجاباايم وت ييم البياناا واملللوماا؟ عع وتنظ
امل يفاس املندرجفة حتفت هفذا      للبفاراا  واالحنفياف املليفاري   املتوسفط احلسفابي  اللينة و
 على النحو التالي:قي ة املتوسط احلسابي  وفقاالستجاباا تنا ليًا  وتيتيب السؤال،

 (4) جدول
 ياف امللياري ودرجة االستجابة والرتتيب الستجاباا أفياد اللينةاملتوسط احلسابي واالحن

  في ا يتللق جبانب عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا

املتوسط  عادة الل ل اليق ية م
 احلسابي

االحنياف 
 امللياري

درجة 
 ا التوظيف 

اجته مباشية حمليكاا البحث عنفدما يصفادفأ أي موضفوع     18
 15 ميتفلة 053 4.00 عنهاود االستفسار 

بلفد  الكل اا املفتاحية للبحث   صفحاا اانرتنت  أضع 23
 16 ميتفلة 0.58 3.95 حتديد املليفة املطلوبة

أقوم بإرسال أي مللومة ختص حبثي على الربيد االلكرتوني  28
 17 ميتفلة 0.56 3.90 حلفظها الح ا على أجهزة التخزين

املواقع االلكرتونية للحصول استخدم حميكاا البحث على  15
 18 ميتفلة 0.45 3.89 على املصادر واملياجع

أستخدم تيعة قوقل عندما تستصلب عليا ع  مفن لغفاا    21
 19 ميتفلة 0.42 3.87 غري عيبية

 مفن خف ل كتابفة املختصفياا    أنظم البحث عرب االنرتنفت   24
 20 ميتفلة 0.41 3.81 والكل اا املفتاحية

 احلالية بامللارف الساب ة الفيت حصفلت عليهفا    أربط ملار  26
 21 ميتفلة 0.51 3.80 عن طييق البحث على االنرتنت

أصنف بلد علي لل للوماا اليت مت احلصول عليها من  29
 22 ميتفلة 0.45 3.75 هدمة البحثدى جودتها وفائدتها وتوظيفها االنرتنت م

تغفيري  مفن خف ل    األنرتنفت علفى  مففاتيح البحفث   أمتلك  19
 23 ميتفلة 0.43 3.65 الكل اا البحثية حتى الوصول إىل املليفة املطلوبة
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املتوسط  عادة الل ل اليق ية م
 احلسابي

االحنياف 
 امللياري

درجة 
 ا التوظيف 

باللغففة اا ليزيففة عففن املللومففة مهففاراا البحففث  أمتلففك 22
 24 ميتفلة 0.57 3.60 املطلوبة

16 
اليت متكن مفن سفيعة    ال وية حميكاا البحثلدّي خربة   

يهفا  الوصول إىل مصادر املللومفاا املختلففة للحصفول عل   
 بسهولة 

 25 ميتفلة 0.44 3.60

ال درة على الت ييز بني املللوماا احل ي ية واهاطئة أمتلك  25
 26 متوسطة 0.40 3.59 غريها و املواقع املوثوقةو املصادروواحملتوى اجليد والضار 

امتلك املليفة ألخذ املللومة من املواقع اليت متنع النس   20
 prt scعرب  واحلفظ عن طييق تصويي الشاشة

 27 متوسطة 0.59 3.57

17 
االلكرتوني عن املللومة وذلك  البحث أضع خمطط لبداية

-تطبيق  –من خ ل حتديد نوعها )دراسة ساب ة ملوضوع 
 ملارف(

 متوسطة 0.43 3.37
 
28 
 

ملايري لت فويم املليففة الفيت حصفلت عليهفا   نهايفة       أضع  27
 29 متوسطة 0.42 3.35  مت احلصول عليها لت ويم املليفة اليتعلى االنرتنت البحث 

 ميتفلة 0.56 3.71 ال وع

جبانفب عفع   ( تيتيب اللباراا الستجاباا أفياد اللينة املتلل ة 4يوضح اجلدول )
، ف فد   (3.35) و (4.00)واليت ترتاوا قي ها بفني   وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا

 22 – 19 – 29 – 26 – 24 – 21- 15 – 28 – 23 – 18حصلت اللباراا رقفم ) 
( على درجة توظيف ميتفلة ونص عباراتها تنا ليًا: ) اجته مباشية حمليكاا البحفث  16 -

الكل فاا املفتاحيفة للبحفث       عندما يصادفأ أي موضوع اود االستفسفار عنفه، أضفع   
ى بلد حتديد املليفة املطلوبة، أقوم بإرسال أي مللومة ختص حبثي علف صفحاا اانرتنت 

الربيد االلكرتوني حلفظها الح ا على أجهزة التخزين، اسفتخدم حميكفاا البحفث علفى     
املواقفع االلكرتونيففة للحصففول علففى املصففادر واملياجفع، أسففتخدم تيعففة قوقففل عنففدما   

مفن خف ل كتابفة    تستصلب عليا ع  من لغاا غري عيبية، أنظم البحث عفرب االنرتنفت   
ط ملفار  احلاليفة بامللفارف السفاب ة الفيت حصفلت       أرب، والكل اا املفتاحية املختصياا

عن طييق البحث على االنرتنت، أصنف بلد علي لل للومفاا الفيت مت احلصفول    عليها 
مففاتيح  هدمفة البحفث، أمتلفك    دى جودتهفا وفائفدتها وتوظيفهفا    عليها من االنرتنت م

ليففة  مفن خف ل تغفيري الكل فاا البحثيفة حتفى الوصفول إىل امل        األنرتنفت على البحث 
باللغة اا ليزية عفن املللومفة املطلوبفة، لفدّي خفربة        مهاراا البحث  املطلوبة، أمتلك
اليت متكفن مفن سفيعة الوصفول إىل مصفادر املللومفاا املختلففة         ال وية حميكاا البحث

( علفى  27 – 17 – 20 – 25(، بين ا حصلت اللباراا رقفم )  للحصول عليها بسهولة
ال درة على الت ييز بني املللومفاا  أمتلك باراتها تنا ليًا: )متوسطة ونص عدرجة توظيف 

غريهفا ، امتلفك   و املواقفع املوثوقفة  و املصفادر واحل ي ية واهاطئة واحملتوى اجليد والضفار  
املليفة ألخذ املللومة من املواقع اليت متنع النس  واحلفظ عن طييق تصفويي الشاشفة عفرب    

prt scرتوني عفن املللومفة وذلفك مفن خف ل حتديفد       االلك البحث ، أضع خمطط لبداية
ملفايري لت فويم املليففة الفيت     ملفارف(، أضفع    -تطبيفق   –نوعها )دراسة ساب ة ملوضوع 
 مت احلصول عليها(.لت ويم املليفة اليت على االنرتنت حصلت عليها   نهاية البحث 

 (، وهفذا 3.71ك ا يبني اجلدول درجة توظيف عيع اللباراا مبتوسفط م فداره )  
درجة توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث على االنرتنت لدى طالبفاا  يدل على أن 
عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا في ا يتللق جبانب  جباملة أم ال يى البكالوريوس

 & Chan جاءا بدرجة ميتفلة، وجاءا هذه النتيجة متف ة مع مفا توصفلت لفه دراسفة    

Sook Yee (2009) دد كفبري مفن الطف ب يسفتخدمون األجهفزة اليق يفة         أنه يوجد ع
احلصول على املللوماا ومنها تكونت لديهم عاداا ع لية رق ية نتيجة تسجيلهم الدائم 

 للدخول   االنرتنت.
وتلزى هذه النتيجة للثورة اليق ية وما أحدثته من تغيرياا على اللفاداا الل ليفة   

يفة جتفاه الت نيفاا مسفل ة ال حتتفاج إىل تفكفري       لدى الطالباا  مما جلل سلوكياتهن الل ل
ومبجيد أن يواجهن موقف أو مشكلة يتجهن مباشية للبحث عن حلول هلفا عفرب أجهفزة    
االنرتنت بداًل من استخدام الطيق الت ليدية   البحث واليت تل ل على تطويي ال فدراا  

ة بفال  األثفي علفى    ( ل د كان للثفورة اليق يف  2019الل لية لديهن، وهذا ما أيده حدادة )
ال دراا الل لية وإعادة توجيهها بطيي ة تسايي هذا الت دم وذلك أدى إىل تطفويي   بيئفة   
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ليففة  مفن خف ل تغفيري الكل فاا البحثيفة حتفى الوصفول إىل امل        األنرتنفت على البحث 
باللغة اا ليزية عفن املللومفة املطلوبفة، لفدّي خفربة        مهاراا البحث  املطلوبة، أمتلك
اليت متكفن مفن سفيعة الوصفول إىل مصفادر املللومفاا املختلففة         ال وية حميكاا البحث

( علفى  27 – 17 – 20 – 25(، بين ا حصلت اللباراا رقفم )  للحصول عليها بسهولة
ال درة على الت ييز بني املللومفاا  أمتلك باراتها تنا ليًا: )متوسطة ونص عدرجة توظيف 

غريهفا ، امتلفك   و املواقفع املوثوقفة  و املصفادر واحل ي ية واهاطئة واحملتوى اجليد والضفار  
املليفة ألخذ املللومة من املواقع اليت متنع النس  واحلفظ عن طييق تصفويي الشاشفة عفرب    

prt scرتوني عفن املللومفة وذلفك مفن خف ل حتديفد       االلك البحث ، أضع خمطط لبداية
ملفايري لت فويم املليففة الفيت     ملفارف(، أضفع    -تطبيفق   –نوعها )دراسة ساب ة ملوضوع 
 مت احلصول عليها(.لت ويم املليفة اليت على االنرتنت حصلت عليها   نهاية البحث 

 (، وهفذا 3.71ك ا يبني اجلدول درجة توظيف عيع اللباراا مبتوسفط م فداره )  
درجة توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث على االنرتنت لدى طالبفاا  يدل على أن 
عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا في ا يتللق جبانب  جباملة أم ال يى البكالوريوس

 & Chan جاءا بدرجة ميتفلة، وجاءا هذه النتيجة متف ة مع مفا توصفلت لفه دراسفة    

Sook Yee (2009) دد كفبري مفن الطف ب يسفتخدمون األجهفزة اليق يفة         أنه يوجد ع
احلصول على املللوماا ومنها تكونت لديهم عاداا ع لية رق ية نتيجة تسجيلهم الدائم 

 للدخول   االنرتنت.
وتلزى هذه النتيجة للثورة اليق ية وما أحدثته من تغيرياا على اللفاداا الل ليفة   

يفة جتفاه الت نيفاا مسفل ة ال حتتفاج إىل تفكفري       لدى الطالباا  مما جلل سلوكياتهن الل ل
ومبجيد أن يواجهن موقف أو مشكلة يتجهن مباشية للبحث عن حلول هلفا عفرب أجهفزة    
االنرتنت بداًل من استخدام الطيق الت ليدية   البحث واليت تل ل على تطويي ال فدراا  

ة بفال  األثفي علفى    ( ل د كان للثفورة اليق يف  2019الل لية لديهن، وهذا ما أيده حدادة )
ال دراا الل لية وإعادة توجيهها بطيي ة تسايي هذا الت دم وذلك أدى إىل تطفويي   بيئفة   
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التللم واهيوج بأفكار تساعد على تطبيق ث افة االبتكار والتغيري من أجل إعفداد مفتللم   
 قادر على مسايية التطوراا   شتى الاالا.  

 النتائج:  ملخص

 وتفسريها توصلت الدراسة إىل أن:بلد حتليل النتائج 
درجففة توظيففف عففاداا الل ففل اليق يففة   البحففث علففى االنرتنففت لففدى طالبففاا  -1

البيانففاا و احلسففاباا في ففا يتللففق جبانففب محايففة  جباملففة أم ال ففيى البكففالوريوس
 جاءا بدرجة ميتفلة. واملللوماا

اا درجففة توظيففف عففاداا الل ففل اليق يففة   البحففث علففى االنرتنففت لففدى طالبفف -2
عفع وتنظفيم وت يفيم البيانفاا     في فا يتللفق جبانفب     جباملفة أم ال فيى   البكالوريوس
 جاءا بدرجة ميتفلة. واملللوماا

 التوصيات:

 توصي الدراسة مبا يلي: 
ضيورة تبأ عاداا الل ل اليق ية ك دخل ميكن التدريب عليه للطالباا من خف ل   -1

 تكليفهن بالبحث على االنرتنت.
لباا عن االحتياجاا التدريبية في ا يتللق بلاداا الل ل اليق ية   استفتاء أراء الطا -2

 البحث على االنرتنت.
االستفادة من قائ ة عاداا الل ل اليق ية اليت توصلت إليها الدراسة   البحث على  -3

 االنرتنت.
تشجيع الطالباا علفى اسفتخدام عفاداا الل فل اليق يفة   التلامفل مفع األجهفزة          -4

 النرتنت.امليتبطة بشبكة ا

 املقرتحات:

 التالية:ت رتا الباحثة الدراساا 
متغرياا تابلفة أخفيى مثفل: )مهفاراا      حول دور عاداا الل ل اليق ية  دراساا  -1

 رفع الدافلية الل ليفة(  –االستط ع امللي   –التحصيل األكادميي  –التفكري بأنواعها 
 لدى الطالباا.

ليق ية على: )التن ية املسفتدامة أو تطفويي   تأثري عاداا الل ل ا دراساا جتييبية حول -2
 . 2030رأس املال البشيي( مبا حي ق رؤية امل لكة الليبية السلودية 
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 املقرتحات:

 التالية:ت رتا الباحثة الدراساا 
متغرياا تابلفة أخفيى مثفل: )مهفاراا      حول دور عاداا الل ل اليق ية  دراساا  -1

 رفع الدافلية الل ليفة(  –االستط ع امللي   –التحصيل األكادميي  –التفكري بأنواعها 
 لدى الطالباا.

ليق ية على: )التن ية املسفتدامة أو تطفويي   تأثري عاداا الل ل ا دراساا جتييبية حول -2
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 عــــاملراج

 الليبية: املياجع -أوالً 
 ( . ب.د. مكتبة جييي. –(. قوة الل ل )غري تفكريك 2019بورج، جي س .)غري حياتك 
 ( . ع ل جديد كامل2019بينك، دانيال اتش .)    ملاذا سيحكم املبدعون املسفت بل(. ب.د . مكتبفة(

 جييي.
 ( .أثي استخدام اللاداا الل لية   التفكري اابداعي 2017التخاينة، بهجت. أبو رياش، حسني . )

  .439 – 418اليياضي لدى طلبة مدارس عّ ان. جملة اجلاملة الليبية املفتوحة. األردن. يونيو. 
 ،مكتبفة   الييفاهل:  الت ميفذ. ( . اللفاداا الل ليفة وتن يتهفا لفدى     2002) أمحفد. إبفياهيم   احلارثي

 الش يي.
 ( .حتديث املناهج التللي ية ملواكبة متطلباا الثفورة اليق يفة الثانيفة. لبنفان:     2019حدادة، علي . )

 احتاد الغيف الليبية )دائية البحوث االقتصادية(.
 ( .عاداا الل ل وع قتها ب2018اهالدي، وجود راشد . )    ال درة الل لية وففق نظييفة سفترينربج

لدى الطالباا املوهوباا   مدينة الدمام. اللة الليبية للللوم ونشي األحباث. جملة الللوم الرتبوية 
 .  83 – 64(. 16(. ع )2والنفسية. يونيو. مج )

 ،(. 57) جملفة علفوم الرتبيفة. ع    الرتبية اليق ية وتأهيفل التللفيم.  ( . 2013. )عبد الكييم اليحوي
42-50 

 ( .عاداا الل ل وع قتها بكل من اختاذ ال فيار وفاعليفة الفذاا    2016سامل، هامن. عطية، رانيا . )
لدى الط ب املتفوقني واللفاديني بالصفف األول الثفانوي اللفام. جاملفة الزقفا يق. جملفة الرتبيفة         

 .  113 – 50(.  14اهاصة. ع )
 ( .عاداا الل ل وع 2013الش يي، مشلل . ) قتها بالتفكري اابداعي   ضوء النوع والتخصص

لدى الط ب فائ ي ومتوسطي التحصيل الدراسي بدولفة الكويفت. رسفالة ماجسفتري. البحفيين:      
 جاملة اهليج الليبي. كلية الدراساا اللليا.

 ( .فاعلية اسرتاتيجية قائ ة على عفاداا الل فل   2018الطوييقي، أمل عبيد. عيسى، حم د أمحد . )
تن ية مهاراا الكتابة اابداعية لدى طالباا امليحلة الثانوية. اللة الرتبوية الدولية املتخصصفة.    

 93 – 82(.  8(. ع )7أغسطس. مج )

 ( .عاداا الل ل 2018عبد اليحيم، طارق نور الدين . )-  التخصص الدراسي  -الدافلية الل لية
لدى ط ب جاملة سوهاج. جاملة سوهاج. كلية  واجلنس ك تغرياا تنبؤيه لكفاءة التللم ااجيابية

 . 560 – 448(. 52الرتبية. اللة الرتبوية. إبييل. ع )
 ( .عاداا الل ل وع قتها بال فدرة علفى اختفاذ ال فيار واالتفزان      2016اللواودة، شذى س مة . )

 االنفلالي لدى ط ب جاملة مؤتة. رسالة ماجستري. عّ ان: جاملة مؤتة.
 (. تّغفري الل فل )كيفف تفرتك الت نيفاا اليق يفة       2017 ان. تيعة. علفي، أيهفاب. )  غيينفيلد، سو

 بص اتها على أدمغتنا(. اللس الوطأ للث افة والفنون واآلداب. الكويت: عامل املليفة.
 ( ،فاعلية م ير التدريس املت ايز   تن ية بلت عاداا الل ل لفدى  2015الفاحل، سلطانة قاسم .)

(.  1(. ع )2اهج وطيق التدريس بكلية الرتبية. جملفة الللفوم الرتبويفة. ينفايي. ج )    طالباا قسم املن
26 – 52 . 

 ( .عاداا الل ل وع قتها بال فدرة علفى حفل املشفك ا لفدى      2015الفساطلة، رياهل ف ا . )
جستري. الثاني للت يز بامل لكة األردنية اهلامشية. رسالة ما الطلبة املتفوقني   مدارس امللك عبد اهلل

 األردن: جاملة مؤتة. كلية الدراساا اللليا.
 ( .2017قاسم، إميان حم د)   عاداا الل ل وع قتها مبتغريي اجلنس والفيقة الدراسية لفدى عينفة .

 .463 – 437(. 22من طلبة كلية الرتبية ببورسليد. جاملة بورسليد. جملة كلية الرتبية. يونيو. ع )
 ،والتطبيفق(  )النظييفة ( . عفاداا الل فل والفتفكري    2005) .حم دأمي ة  ع ور، يوسف. قطامي – 

 الفكي.دار  والتلليم. عّ ان:سلسلة االسرتاتيجياا املليفية للتللم 
 ( .النفدوة       2017كلي ان، سارة غياند .)( . التللم اليق في )الرتبيفة واملهفاراا   اللصفي اليق في

 كورشام لل يادة الفكيية ومؤسسة راند. االستشارية امللنية بالتللم اليق ي. كاليفورنيا: ملهد 
  فيجينيفا -(. عاداا الل ل عرب املناهج الدراسفية. ااسفكندرية   2008كاليك، ب. ) وكوستا، أ -

 املناهج.علية ااشياف وتطويي األمييكية: املتحدة  الوالياا
 تن وية(. لسلةس -الل ل  )عاداا( . تكامل عاداا الل ل واحملافظة عليها 2003. ) ففففففففففففففف 

 الرتبوي.دار الكتاب  الدمام: .4ج
 ( .2017امل يد، سامي حم د)           فاعليفة بينفامج م فرتا قفائم علفى عفاداا الل فل   تن يفة ال فوة .

اليياضية لدى ط ب الصفف اليابفع األساسفي بغفزة. اجلاملفة ااسف مية. كليفة الرتبيفة. رسفالة          
 ماجستري غري منشورة.
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 . 560 – 448(. 52الرتبية. اللة الرتبوية. إبييل. ع )
 ( .عاداا الل ل وع قتها بال فدرة علفى اختفاذ ال فيار واالتفزان      2016اللواودة، شذى س مة . )

 االنفلالي لدى ط ب جاملة مؤتة. رسالة ماجستري. عّ ان: جاملة مؤتة.
 (. تّغفري الل فل )كيفف تفرتك الت نيفاا اليق يفة       2017 ان. تيعة. علفي، أيهفاب. )  غيينفيلد، سو
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جستري. الثاني للت يز بامل لكة األردنية اهلامشية. رسالة ما الطلبة املتفوقني   مدارس امللك عبد اهلل

 األردن: جاملة مؤتة. كلية الدراساا اللليا.
 ( .2017قاسم، إميان حم د)   عاداا الل ل وع قتها مبتغريي اجلنس والفيقة الدراسية لفدى عينفة .

 .463 – 437(. 22من طلبة كلية الرتبية ببورسليد. جاملة بورسليد. جملة كلية الرتبية. يونيو. ع )
 ،والتطبيفق(  )النظييفة ( . عفاداا الل فل والفتفكري    2005) .حم دأمي ة  ع ور، يوسف. قطامي – 

 الفكي.دار  والتلليم. عّ ان:سلسلة االسرتاتيجياا املليفية للتللم 
 ( .النفدوة       2017كلي ان، سارة غياند .)( . التللم اليق في )الرتبيفة واملهفاراا   اللصفي اليق في

 كورشام لل يادة الفكيية ومؤسسة راند. االستشارية امللنية بالتللم اليق ي. كاليفورنيا: ملهد 
  فيجينيفا -(. عاداا الل ل عرب املناهج الدراسفية. ااسفكندرية   2008كاليك، ب. ) وكوستا، أ -

 املناهج.علية ااشياف وتطويي األمييكية: املتحدة  الوالياا
 تن وية(. لسلةس -الل ل  )عاداا( . تكامل عاداا الل ل واحملافظة عليها 2003. ) ففففففففففففففف 

 الرتبوي.دار الكتاب  الدمام: .4ج
 ( .2017امل يد، سامي حم د)           فاعليفة بينفامج م فرتا قفائم علفى عفاداا الل فل   تن يفة ال فوة .

اليياضية لدى ط ب الصفف اليابفع األساسفي بغفزة. اجلاملفة ااسف مية. كليفة الرتبيفة. رسفالة          
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،تطبي اا ع لية   تن ية التفكري باستخدام عاداا الل ل. ع فان: دار   (.2008حم د بكي. ) نوفل
 املسرية للنشي والتو يع.

 2019أغسطس 3موقع تكنولوجيا التلليم والتللم. تاري  االسرتجاع
https://eman839.blogspot.com/2016/07/2.html?m=1

( .التن يفة   اللفامل   -( . ت ييي رئيسي ل وعة البنك الدولي )اللوائد اليق ية 2016البنك الدولي
 ./https://www.worldbank.org(. متاا على االنرتنت 2016

 : املياجع األجنبية –ثانيًا 
 Chan , Yuen May . Sook Yee , Helena Song .(2009) . CLASSROOM 

CONDUCT FOR DIGITAL NATIVES LEARNING IN HIGHER 
EDUCATIONAL SETTINGS, Malaysia: Multimedia University. 

 Hazard, I. (2013). Cultvating the Habits of Mind for Student Success 
and Achievement Research and 

 Teaching in Development Education. V29. (2). p p 45 -48.    

                                       

 

 ملحق

 مقياس الدراسة يف صورته النهائية

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 طالبيت اللزيزة                                                           رعاِك اهلل
 الس م عليكم ورمحة اهلل وبيكاته                               وبلد ...

درجفة توظيفف عفاداا الل فل اليق يفة   تن يفة       ﴿ثة بدراسة بلنفوان:  ت وم الباح
آمفل منفك   ، ﴾مهاراا البحث اللل ي لدى طالباا الدراساا اللليا جباملفة أم ال فيى   

(   احل ل املناسب أمفام  ےعزيزتي التكيم بااجابة على ف ياا امل ياس، بوضع ع مة )
دامها إال لغيهل هذه الدراسفة، شفاكية   كل عبارة، مع الللم بأن املللوماا لن يتم استخ

 لِك تلاونك سلفًا .
                                                                                       

 الباحثة

 د. صفية الدقيل
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ين سم توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث على االنرتنت إىل جانبني ه ا: 
عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا( وبناء  –اا واملللوماا )محاية احلساباا البيان

 عليه مت صياغة حماور امل ياس وف ا هلذا الت سيم على النحو التالي:
 محاية احلساباا والبياناا واملللوماا  توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث على االنرتنت في ا يتللق جبانب  –أواًل 

 درجة التوظيف ةعادة الل ل اليق ي م
 ضليفة متوسطة ميتفلة

استخدم كل اا سّي قوية وآمنة حلساباتي على مواقع االنرتنفت حل ايتهفا مفن     1
    السيقة 

أحتفظ بكل ة سي آمنة وقوية ملوقلي اجلاملي خيتلف عن غريه من املواقع على  2
    االنرتنت

حفد اهفدماا السفحابية    أجيي النس  االحتياطي لبياناتي البحثية باستخدام أ 3
    للتخزين على شبكة االنرتنت أو ع ل نسخة هلا على وحدة ختزين خارجية 

    اجتنب حفظ كل ة امليور   حساباتي عند الدخول من أجهزة حاسب عامة  4

التزم بالنصائح واالرشاداا األمنية اليت ي دمها اهرباء حول احلسفاباا علفى    5
    اانرتنت  

واقع واحلساباا والتطبي اا الضارة للتخلص من الفريوساا علفى  أحذف امل 6
    جها ي 

استخدم املواقع املوثوقة للتسجيل فيها كاملكتباا اليق يفة ومياكفز الدراسفاا     7
    البحثية وحميكاا البحث امللت دة 

استخدم امييلي اجلاملي ألرسال أوراقي البحثية للضفو هيئفة التفدريس علفى      8
    لكرتونية املواقع اال

أسففتخدم الربيففد االلكرتونففي   مياسففلة املواقففع البحثيففة للحصففول علففى     9
    الدراساا الساب ة واملياجع 

أحبث عن حل ألي عطل قد أتليهل له   حساباتي على االنرتنت من خف ل   10
    الدروس على اليوتيوب بدال من االستلانة مبهندسي الت نياا

صوصية ألي موقع أسجل فيه وفق ما يياعي خصوصفية  أطلع على سياسة اه 11
    وس مة حساباتي

لدّي ال فدرة علفى التلامفل مفع عيفع املللومفاا الشخصفية املشفرتكة علفى           12
    االنرتنت

أجتنب استخدام الشفبكاا الانيفة اللامفة حتفى ال أعفيهل مللومفاتي هطفي         13
     السيقة

    مواقع الشبكاا االجت اعية احتفظ مبللوماتي اهاصة بليدا عن  14

 
 عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللومااتوظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث على االنرتنت في ا يتللق جبانب  –ثانيًا 

 درجة التوظيف عادة الل ل اليق ية م
 ضليفة متوسطة ميتفلة

علفى املصفادر    استخدم حميكاا البحث علفى املواقفع االلكرتونيفة للحصفول     15
    واملياجع

لدّي خربة   حميكاا البحث ال وية اليت متكن من سيعة الوصول إىل مصفادر   16
    املللوماا املختلفة للحصول عليها بسهولة 

أضع خمطط لبداية البحث االلكرتوني عن املللومة وذلك من خ ل حتديد  17
    ملارف( -تطبيق  –نوعها )دراسة ساب ة ملوضوع 

    اجته مباشية حمليكاا البحث عندما يصادفأ أي موضوع اود االستفسار عنه 18

أمتلك مفاتيح البحث على األنرتنت من خ ل تغيري الكل فاا البحثيفة حتفى     19
    الوصول إىل املليفة املطلوبة

امتلك املليفة ألخذ املللومة من املواقع اليت متنفع النسف  واحلففظ عفن طييفق       20
    prt scاشة عرب تصويي الش

    أستخدم تيعة قوقل عندما تستصلب عليا ع  من لغاا غري عيبية 21
    أمتلك مهاراا البحث باللغة اا ليزية عن املللومة املطلوبة  22

أضع الكل اا املفتاحيفة للبحفث   صففحاا اانرتنفت بلفد حتديفد املليففة         23
    املطلوبة

    ت من خ ل كتابة املختصياا والكل اا املفتاحيةأنظم البحث عرب االنرتن 24

أمتلك ال درة على الت ييز بني املللومفاا احل ي يفة واهاطئفة واحملتفوى اجليفد       25
    املصادر واملواقع املوثوقة وغريهاووالضار 

أربط ملار  احلالية بامللارف الساب ة اليت حصلت عليهفا عفن طييفق البحفث      26
    على االنرتنت

أضع ملايري لت ويم املليفة اليت حصلت عليها   نهاية البحث علفى االنرتنفت    27
    لت ويم املليفة اليت مت احلصول عليها 

أقوم بإرسال أي مللومة ختص حبثي على الربيفد االلكرتونفي حلفظهفا الح فا      28
    على أجهزة التخزين

االنرتنفت مفدى   أصنف بلد علفي لل للومفاا الفيت مت احلصفول عليهفا مفن        29
    جودتها وفائدتها وتوظيفها هدمة البحث
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�سفية اأحمد �سامل الدقيل

 
 عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللومااتوظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث على االنرتنت في ا يتللق جبانب  –ثانيًا 

 درجة التوظيف عادة الل ل اليق ية م
 ضليفة متوسطة ميتفلة
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    prt scاشة عرب تصويي الش
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    ت من خ ل كتابة املختصياا والكل اا املفتاحيةأنظم البحث عرب االنرتن 24
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    املصادر واملواقع املوثوقة وغريهاووالضار 
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أضع ملايري لت ويم املليفة اليت حصلت عليها   نهاية البحث علفى االنرتنفت    27
    لت ويم املليفة اليت مت احلصول عليها 

أقوم بإرسال أي مللومة ختص حبثي على الربيفد االلكرتونفي حلفظهفا الح فا      28
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االنرتنفت مفدى   أصنف بلد علفي لل للومفاا الفيت مت احلصفول عليهفا مفن        29
    جودتها وفائدتها وتوظيفها هدمة البحث

 


