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الملخص

تصميم  أثر  قياس  إلى  الحالية  الدراسة  تهدف 
من  التشكيلية  الفنون  تعلم  على  رقمية  بصرية  مكتبة 
وجهة نظر تالميذ مراحل التعليم األساسي وما بعده في 
استخدم  الدراسة؛  تحقيق هدف  أجل  من  ُعمان.  سلطنة 
الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة 
 )7( على  موزعة  عبارة   )57( على  اشتملت  استبانة  في 
محاور رئيسة هدفت إلى قياس فاعلية المكتبة البصرية 
لعينة  موجهة  التشكيلية  الفنون  دراسة  في  الرقمية 
نتائج  أظهرت  وثباتها.  التأكد من صدقها  تم  الدراسة، وقد 
الدراسة أن المستوى العام ألثر تصميم المكتبة البصرية 
)مرتفع(  مستوى  في  جاء  التالميذ  تعلم  على  الرقمية 
بمتوسط حسابي عام )4.11(، وانحراف معياري قدره )0.56(. 
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًّا 
في أثر تصميم المكتبة البصرية على تعلم التالميذ وفًقا 
التعليمية.  والمحافظة  الدراسية،  الصفوف  لمتغيرات 
أهمها  كان  التوصيات  من  عدد  إلى  الدراسة  وخلصت 
المكتبات  خالل  من  اإللكتروني  التعلم  تفعيل  ضرورة 
والعمل  التشكيلية،  الفنون  تعليم  في  الرقمية  البصرية 
على تدريب المعلمين والطلبة على استخدامها من أجل 

إثراء محتوى المناهج الحالية.

Abstract

The current study aims to measure the impact of de-
signing a digital visual library on learning plastic arts from 
the students' point of view in the stages of basic education 
and beyond in the Sultanate of Oman. In order to achieve 
the study aim, the researchers used the descriptive ana-
lytical approach, using a questionnaire, which consisted of 
)57( elements into )7( mean clusters aimed to measure the 
effectiveness of the digital visual library in teaching plastic 
arts from the point of view of the study sample, and its 
validity and reliability were confirmed. The results of the 
study showed that the general level of impact of the digital 
visual library design on students' learning was at a )high( 
level, with a general mean of )4.11( and a standard deviation 
of )0.56(. The results also showed that there are no statis-
tically significant differences in the impact of visual library 
design on students' learning according to differences in 
classroom and educational governorate. The study con-
cluded with a number of recommendations, the most im-
portant of which were the need )1( to activate e-learning 
through digital visual libraries in teaching plastic arts, )2( to 
train teachers and students to use them in order to enrich 
the content of the current curricula.
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المقدمة

تحــاول النظــم التعليميــة مواكبــة العصــر بمــا يشــهده مــن أحــداث، وأزمــات، بحيــث تكــون 

ــت  ــواء أكان ــم، س ــكال التعلي ــاط وأش ــوع أنم ــم. وتتن ــم والتعل ــات التعلي ــذ عملي ــة لتنفي صالح

فــي المســتوى الجامعــي، أم التعليــم المدرســي. وفــي اآلونــة األخيــرة شــهد العالــم تغييــًرا 

فــي أشــكال التعليــم، وأصبحــت الــدول تحــاول إيجــاد بدائــل للتعليــم التقليــدي، بحيــث تكــون 

األنظمــة مرنــة بهــا، مــا يســمح بوصــول المعرفــة بطــرق وأســاليب مختلفــة، ومــن تلــك 

األســاليب يأتــي التعلــم اإللكترونــي.

ــى  ــدف إل ــي ته ــل الت ــن المداخ ــد م ــى العدي ــي عل ــم اإللكترون ــاليب التعل ــد أس وتعتم

تحســين عمليــات االســتجابة لــدى مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت. فقــد أشــار غانــم والغامــدي 

)2019( إلــى أن فلســفة التعليــم اإللكترونــي وثيقــة الصلــة بمــا ُيعــرف بمصــادر التعلــم 

اإللكترونيــة؛ حيــث إن التعليــم اإللكترونــي كأحــد المنطلقــات الرئيســة للتعلــم الذاتــي يعتمــد 

ــي  ــة مــن الوســائط الت ــات مــن خــالل مجموع ــرادى، أو جماع ــن ف ــة المتعلمي ــى مخاطب عل

يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا مصــادر للتعلــم. ويــرى باالنتايــن )Ballantyne, 2008( أن التعليــم 

اإللكترونــي يتضمــن العديــد مــن الفعاليــات التــي مــن بينهــا كائنــات التعلــم الرقميــة، والتــي 

تعمــل علــى أنهــا مــواد رقميــة يمكــن ســهولة تداولهــا، وتخزينهــا داخــل مســتودع رقمــي 

ــن البحــث، واالكتشــاف، والمشــاركة، واالســتخدام مــن  محــدد للموضــوع المطــروح لتمكي

أكبــر عــدد ممكــن مــن المتعلميــن. 

ــدى األدوات المهمــة  ــم إح ــم والتعل ــدان التعلي ــة« فــي مي ــات الرقمي ــر »المكتب وتعتب

فــي العصــر الحالــي، والتــي مــن خاللهــا يتمكــن المتعلمــون مــن النفــاذ إلى المعرفة بشــكل 

منظــم، وســلس يعمــل علــى مســاعدتهم فــي تنظيــم التعلــم البنائــي لديهــم، والتمكــن 

مــن فهــم واســتيعاب المضاميــن. فعلــى وجــه التحديــد تتطلــب عمليــات تعليــم الفنــون 

ــة، واالكتشــاف،  ــى المالحظ ــواس عل ــب الح ــب المرتبطــة بتدري ــن الجوان ــد م ــة العدي البصري

ــا. ــا قبــل كونــه ممارًســا فنيًّ والتقصــي علــى نحــو بصــري يجعــل مــن المتعلــم ممارًســا بصريًّ

لقــد أدى تدفــق المعلومــات والمعــارف إلــى اســتحداث طــرق جديــدة للبحــث، وحفــظ 

ــة األخيــرة علــى مــا  تلــك المعــارف؛ حيــث يشــير ســالم )2019( إلــى بــدء االعتمــاد فــي اآلون
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يســمى بـ«المكتبــات الرقميــة« نتيجــة التطــور المذهــل، والمتســارع فــي عالــم التكنولوجيــا، 

مؤكــًدا أهميــة المكتبــات الرقميــة إليجــاد نــوع مــن التــوازن فــي نشــر المعرفــة، واكتســابها 

Owusu –( بطــرق تتفــق مــع متغيــرات العصــر، وإشــكالياته. ويــرى أوسو-آنســا وآخــرون

ــن  ــم ع ــام التعلي ــي نظ ــال ف ــكل فع ــر بش ــة تؤث ــات الرقمي Ansah et al., 2019( أن المكتب

ــم عــن ُبعــد،  ــا التعلي ــي يقــوم عليه ــز الت ــة إحــدى الركائ ــات الرقمي ــر المكتب ــث تعتب ُبعــد؛ حي

ــي،  ــم الذات ــس التعل ــى أس ــز عل ــي« المرتك ــم التحويل ــالق »للتعلي ــة انط ــل نقط ــا تمث وأنه

ــتمر. والمس

ومــن جهــة أخــرى، تشــير نتائج دراســة حافظ )2015( »أن اســتخدام المحتويــات اإللكترونية 

التعليميــة التفاعليــة مــا زال يعانــي مــن عــدم توافــر الوعــي الكافــي، فثمــة مشــكالت 

ــي منهــا مثــل هــذه المشــروعات لتحقيــق اإلفــادة المثلــى منهــا، ومــن أهمهــا نقــص  تعان

التدريــب ومحدوديتــه، وعــدم وجــود المتابعــة الميدانيــة المســتمرة لرصــد التغذيــة المرتــدة 

لمســتخدمي التطبيقــات الذكيــة« )ص94(. وتذكــر نيجــي )Nneji, 2018, p.4( أن هنــاك ثالثــة 

أســباب رئيســة لرقمنــة المــوارد، والمصــادر التــي يمكــن تضمينهــا فــي المكتبــات الرقميــة؛ 

ــة المهــددة باالنقــراض،  ــوارد المكتب ــى م ــى الحفــاظ عل ــة إل ــدى الحاج ــى م األول: يشــير إل

والثانــي: يشــير إلــى تحســين كفــاءة آليــات البحــث عــن المعلومــات، أمــا الســبب الثالــث: فيشــير 

إلــى أن الرقمنــة تعمــل علــى تحســين الوصــول إلــى مــوارد المكتبــة. 

ويؤكــد )فتــح اللــه، 2020( أن »االعتمــاد علــى الوســائط التكنولوجيــة الرقميــة فــي 

التعليــم يســهم بقــدر كبيــر فــي تحســين نوعيــة وجــودة مخرجــات العمليــة التعليميــة، فضــاًل 

ــات  ــم المكتب ــات تنظي ــر فــي الوقــت، والجهــد. )ص217(. ويمكــن لعملي عــن االقتصــاد الكبي

الرقميــة كمــا ورد عنــد )عــوارم، 2019( »إتاحــة الفــرص للوصــول إلــى مختلــف المواقــع 

اإللكترونيــة، ومحــركات البحــث لمشــاهدة وفحــص مجموعــات هائلــة مــن المــواد، والوثائــق، 

المكتبــات  أن  )العايــد، 2020(  دراســة  وتؤكــد  والرســومات، واألشــكال، وغيرهــا«. )ص75(. 

الرقميــة تهــدف إلــى دعــم وظائــف المكتبــة التقليديــة، والتعليــم التقليــدي، وتعــزز عمليــات 

ــة.  ومحــركات البحــث المتقــدم للوصــول للمعلومــات مــن خــالل جمــع المصــادر الرقمي

وتوجــد العديــد مــن التجــارب العالميــة، واإلقليمية في نطــاق المكتبــات الرقمية، فعلى 
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ــة  ــم المكتب ــة ســنغافورة فــي تصمي ــى تجرب ــال أشــارت دراســة ســالم )2019( إل ســبيل المث

الرقميــة المدرســية فــي ســياق المقارنــة مــع التجربــة المصريــة. وتطرقــت دراســة الشــعيبي 

)2018( إلــى تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي إنشــاء مكتبــة رقميــة أكاديميــة تضــم 

مــا يزيــد عــن )200000( كتــاب رقمــي، ونصوصهــا الكاملــة فــي مختلــف التخصصــات العلميــة، 

ــة فــي  ــة اإلمــارات العربي ــة دول ــر مــن قواعــد المعلومــات. وعــن تجرب ــى عــدد كبي إضافــة إل

اعتمــاد إنشــاء مكتبــة رقميــة بــوزارة التربيــة. وتشــير دراســة حافــظ )2015( إلــى أن المكتبــة 

ــذي يتألــف  ــي ال ــم اإللكترون ــوى التعل ــة المشــار إليهــا تعتمــد علــى »اســتخدام محت الرقمي

مــن التركيبــات الموجــودة فــي مــواد التعلــم القابلــة إلعــادة االســتخدام، وتقســيم المحتــوى 

التعليمــي إلــى أجــزاء أقــل؛ بحيــث يمكــن إعــادة اســتخدامها فــي بيئــات التعلــم المختلفــة« 

المكتبــات  مشــاريع  مــن  عــدد  إلــى   )2010( الصبــاغ  دراســة  أشــارت  كمــا  )ص327-325(. 

الرقميــة؛ مثــل المكتبــة الرقميــة التحــاد مكتبــات جامعــات مصــر، ومكتبــة األزهــر الرقميــة، 

ومكتبــة اإلســكندرية الرقميــة، باإلضافــة إلــى المكتبــات العالميــة المعروفــة؛ مثــل مكتبــة 

الكونجــرس، ومكتبــة العالــم الرقمــي.

وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات العلميــة حــول مقومــات التعلــم اإللكترونــي، وآليــات 

تصميــم المكتبــات الرقميــة، وبالتالــي فقــد عمــد الباحثــون إلــى تنــاول الدراســات الســابقة، 

الدراســات  المســار األول الســتعراض  اتجــه  الحاليــة عبــر مســارين؛  بالدراســة  والمرتبطــة 

المرتبطــة بمصــادر التعلــم اإللكترونــي وبيئاتــه؛ حيــث قــام إســماعيل )2019( بدراســة هدفــت 

إلــى تصميــم أنمــاط نظــم دعــم األداء اإللكترونــي، ومــن أجــل ذلــك قــام الباحــث بتطويــر بيئــة 

التعلــم اإللكترونيــة بثــالث نقــاط للدعــم هــي: الداخلــي، والعرضــي، والخارجــي. وقــد توصــل 

الباحــث إلــى عــدم وجــود فــروق بيــن المجموعــات التجريبيــة الثــالث وفًقــا ألنمــاط نظــم دعــم 

األداء اإللكترونــي فــي اختبــار التحصيــل المعرفــي.

كمــا قــام هورماليــك وكوســزاليكا )Hromalik and Koszalka, 2018( بدراســة تناولــت 

ــاء اســتخدام  ــا أثن ــم تعلمهــم ذاتيًّ ــة بتنظي ــات الجامعي ــة الكلي ــام طلب ــة قي البحــث فــي كيفي

مــوارد التعلــم الرقميــة. وقــد كشــف تحليــل نتائــج الدراســة عبــر األداة البحثيــة المســتخدمة 

أن المتعلميــن أفــادوا باســتخدامهم للمــوارد بطــرق تتفــق مــع األبعــاد الســتة للتعلــم 
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ــا، كمــا تــم التوصــل إلــى وجــود اختالفــات فــي تنظيــم الوقــت، وطــرق التعلــم  المنظــم ذاتيًّ

ــل المتعلميــن فــي مســتويات األداء المختلفــة. المســتخدمة مــن ِقَب

اإللكتروني  التعلــم  مصادر  اســتخدام  أســاليب   )2016( الجمــل  دراســة  تناولــت  كمــا 

ــم  ــم المدمــج فــي ضــوء إســتراتيجية مقترحــة للتعل ــة التعل المفتوحة، والمغلقــة فــي بيئ

ــات  ــي لــدى طالب ــر البصــري الرقم ــل، ومهــارات التنوي ــى تنميــة التحصي ــا عل البنائــي، وأثره

ــًرا فعــااًل  ــاك تأثي ــج هــذه الدراســة أن هن ــم والمعلومــات. أوضحــت أهــم نتائ ــا التعلي تكنولوجي

إلســتراتيجية التعليــم البنائــي المقترحــة الســتخدام مصــادر التعليــم اإللكترونيــة المفتوحــة، 

والمغلقــة فــي بيئــة التعليــم المدمــج للمجموعتيــن التجريبيــة األولــى والثانيــة فــي تنميــة 

ــة. ــي الرقمي ــر الفوتوغراف ــرا التصوي ــتخدام كامي ــارات اس ــل، ومه التحصي

كمــا قــام إبراهيــم، وعبــده )2016( بدراســة هدفــت إلــى التعــرف على أثر اختــالف توقيت 

ــا فــي البحــث فــي مصــادر  الدعــم اإللكترونــي علــى تنميــة مهــارات طــالب الدراســات العلي

ــا بيــن  ــة إحصائيًّ ــج البحــث إلــى وجــود فــروق دال المعلومــات اإللكترونيــة. وخُلصــت أهــم نتائ

متوســطات درجــات الطلبــة الذيــن يســتخدمون الدعــم اإللكترونــي فــي التعلم النقــال بصرف 

النظــر عــن وقــت تقديمــه قبــل/ أثنــاء عمليــة التعلــم فــي القياســين القبلــي، والبعــدي على 

اختبــار التحصيــل المعرفــي، وبطاقــة أداء مهــارات البحــث فــي مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة 

لصالــح القيــاس البعــدي.

كذلــك قــام باالنتايــن )Ballantyne, 2008( بدراســة تنــاول فيهــا أهميــة كائنــات التعلــم، 

والتــي تعــد مــوارد تعليميــة رقميــة صغيــرة الحجــم مصممــة لمعالجــة مشــكلة تبنــي التعلم 

ــي. أســفرت  ــة التشــغيل البين ــف، وإمكاني ــى التكي ــا عل ــا، وقدرته ــي بحكــم حجمه اإللكترون

أهــم نتائــج الدراســة عــن الكشــف عــن النهــج المتبــع لتنظيــم كائنــات التعلــم فــي التعلــم 

ــات  ــتودع كائن ــر »مس ــي تطوي ــرة ف ــارب المبك ــدد مــن التج ــل ع ــم تحلي ــا ت ــي، كم اإللكترون

التعلــم الوطنــي« لتعليــم العمــل االجتماعــي فــي أســكوتلندا.

العمل  إســتراتيجية مجموعات  اســتعراض  تــم   )2012( وآخريــن  يونــس  دراســة  وفــي 

كلية  طلبــة  لدى  اإلكتروني  التعلم  مصادر  استخدام  مهارات  تنمية  في  ودورها  اإللكترونية، 

التربية. وكانــت أهــم نتائــج الدراســة كفــاءة إســتراتيجية مجموعات العمل اإللكترونية فــي 
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تنميــة مهــارات الطلبــة عينــة البحــث فــي االســتعانة بمصــادر التعلــم اإللكترونيــة بتنوعاتهــا، 

والتــي قــد يكــون مــن بينهــا المكتبــات الرقميــة، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة التوســع فــي 

ــم.  ــم، والتعل ــة فــي التعلي اســتثمار المصــادر الرقمي

المكتبــات  المرتبطــة بمقومــات  الدراســات  الثانــي الســتعراض  المســار  اتجــه  بينمــا 

الرقميــة اإللكترونيــة؛ حيــث قامــت جــادو )2020( بدراســة اســتهدفت فيهــا وضــع تصــور 

لتطبيــق إدارة المعرفــة باســتخدام المكتبــة الرقميــة لخدمــة الباحثيــن فــي مجــاالت العلــوم 

التربويــة. تــم تصميــم اســتبانة هدفــت مــن خاللهــا إلــى التعــرف علــى أوجــه اســتفادة طلبــة 

الدراســات العليــا )ماجســتير/ دكتــوراه(. وأشــارت أهــم نتائــج الدراســة إلــى أن اســتحداث خدمــة 

البــث االنتقائــي للبيانــات، وتوفيــر أرشــيف كامــل لألخبــار والمحتويــات، ونشــر ثقافــة الوعــي 

ــر مــن  ــن والمؤلفيــن لالســتفادة مــن الوســائط المتعــددة؛ تعتب الرقمــي، وتشــجيع الباحثي

أهــم المقومــات الالزمــة لدعــم عمليــات إدارة المعرفــة فــي البحــث التربــوي فــي الجامعــات 

مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.

Li and Jiang( بإجــراء دراســة تناولــت بنــاء  كمــا قــام كل مــن »لــي، وجيانــج )2019 ,

ــي  ــاس تدريــس الثقافــة الرقميــة العامــة ف ــات علــى أس ــط نظــام خدمــات المكتب وتخطي

ــة،  ــك المكتب ــة بتل ــة الخاص ــوات الرقمي ــم القن ــم تصمي ــث ت ــة؛ حي ــة الدولي ــم الثقافي العواص

وفــي ســبيل إتمــام ذلــك قــام الباحثــان بتحليــل المكتبــة الرقميــة الروســية كنمــوذج يمكــن 

ــج الدراســة عــن  ــاء وتصميــم المكتبــة. وقــد أســفرت أهــم نتائ ــه خــالل مراحــل بن االقتــداء ب

وضــع آليــات مقننــة لبنــاء وتصميــم المكتبــات الرقميــة فــي ضــوء المحــددات العامــة للثقافــة 

ــة. الرقمي

كمــا قامــت شــاهين ونصــر )2018( بدراســة هدفت إلــى معرفة دور المكتبــة اإللكترونية 

فــي تحقيــق التعليــم المســتمر، والمشــكالت التــي تواجــه المكتبــات اإللكترونيــة. توصلــت 

الدراســة إلــى أن المكتبــات اإللكترونيــة لهــا دور كبيــر فــي تحقيــق التعليــم المســتمر عــن 

طريــق إتاحــة المعلومــات فــي أي وقــت، وفــي أي مــكان.

أمــا دراســة منصــور )2018( فقــد اســتهدفت بيــان أثــر تصميــم واســتخدام مكتبــة رقميــة 

علــى تنميــة أمــن تكنولوجيــا المعلومــات لــدى طــالب كليــة التربيــة مختلفــي الســعة 
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العقليــة، كمــا هدفــت الدراســة إلــى تنميــة المفاهيــم، والمهــارات الخاصــة بأمــن تكنولوجيــا 

المعلومــات لــدى طــالب كليــة التربيــة جامعــة أســيوط مــن خــالل تصميــم واســتخدام مكتبــة 

رقميــة. أســفرت الدراســة عــن عــدة نتائــج كان أهمهــا وجــود فــرق دال بيــن متوســطي درجات 

ــي  ــار التحصيل ــي، والبعــدي لالختب ــن القبل ــن فــي التطبيقي ــن التجريبيتي طــالب المجموعتي

لصالــح التطبيــق البعــدي، وأيًضــا وجــود فــرق بيــن متوســطي درجــات طــالب المجموعتيــن 

التجريبيتيــن فــي التطبيــق البعــدي لبطاقــة المالحظــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة األولــى.

كمــا قامــت الراشــدي )2017( بدراســة اســتهدفت التعــرف علــى متطلبــات تطويــر مكتبة 

رقميــة فــي قســم دراســات المعلومــات بجامعــة الســلطان قابــوس، وكذلــك التعــرف علــى 

ــت  ــة نظــر المســتفيدين. توصل ــة مــن وجه ــة المقترح ــة الرقمي ــص المكتب ــات وخصائ مكون

الدراســة إلــى عــدة نتائــج كان أهمهــا أن المصــدر الــذي يســتخدمه أفــراد المجتمــع بشــكل 

فعــال هــو قواعــد البيانــات بنســبة )%80.6(، تليهــا الدوريــات المحكمــة، ثــم البحــوث والدراســات، 

بالجامعــات  الجامعيــة المســجلة  الرســائل  وبعدهــا المصــادر المرجعيــة اإللكترونيــة فــي 

العربيــة، والعالميــة، ثــم الكتــب الدراســية، ثــم فهــارس المكتبــات، وأخيــًرا الببليوجرافيــات، 

وبحــوث مــا قبــل النشــر. 

كمــا قــام أحمــد )2013( بدراســة هدفــت إلــى التعــرف علــى واقــع المكتبــات اإللكترونيــة 

ــن  ــه فــي الســودان مــن وجهــة نظــر العاملي ــذي تقــوم ب ــدور ال ــات العامــة، وال فــي المكتب

ــة  ــة اإللكتروني ــي المكتب ــا ف ــاك ضعًف ــى أن هن ــة إل ــج الدراس ــم نتائ ــت أه ــات. توصل بالمكتب

فــي الســودان؛ ألنهــا تعانــي مــن قصــور فــي معظــم المقومــات األساســية، وعلــى رأســها 

التمويــل الــذي يتســبب فــي الكثيــر من المشــكالت المنعكســة ســلًبا علــى الموارد البشــرية. 

أوصــت الدراســة بضــرورة العنايــة بتأســيس المكتبــة اإللكترونيــة، وتقديــم رؤيــة مســتقبلية 

لتصميــم المكتبــات الرقميــة فــي الســودان.

ــن تجــاه  ــة الجامعيي واســتهدفت دراســة شــيجا )Sheeja, 2013( فحــص تصــورات الطلب

المكتبــة الرقميــة لجامعــة كوشــين للعلــوم والتكنولوجيــا )CUSAT(، وقــد اعتمــدت الدراســة 

علــى المنهــج الوصفــي المســحي، وأظهــرت النتائــج أن جميــع الطلبــة إلــى حــد كبيــر 

يســتخدمون المكتبــة الرقميــة للتعلــم، وغالًبــا مــا يصلــون إلــى المكتبــة الرقميــة للحصــول 
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علــى أوراق أســئلة االختبــار الســابقة، والمناهــج الدراســية، والمــواد األخــرى المتعلقــة 

بدراســتهم؛ حيــث جــاءت اتجاهاتهــم إيجابيــة عــن مميــزات ووظائــف المكتبــة الرقميــة الحاليــة.

وفــي دراســة عبدالمنعــم، وعبدالشــافي )2007( قــام الباحثــان بتقصــي طبيعــة التفاعل 

بيــن مكونــات منظومــة التدريــس فــي ميــدان التربيــة الفنيــة، والخصائــص الواجــب توافرهــا 

لتصميــم مكتبــة بصريــة كمبيوتريــة؛ حيــث تــم اســـتعراض العالقــة التــي تربــط بيــن العناصــر 

ــات(  ــس )المدخالت-العمليات-المخرج ــة التدري ــات منظوم ــن مكون ــون م ــكل مك ــة ب الخاص

وبيــن مــا يقابلهــا مــن الخصائــص الواجــب توافرهــا لتصميــم مكتبــة بصريــة. اســتخدم الباحثــان 

أداة االســتبانة للكشــف عــن العالقــة بيــن مكونــات منظومــة التدريــس وبيــن خصائــص 

تصميــم المكتبــة البصريــة. أســفرت أهــم نتائــج الدراســة عــن اتفــاق المحكمين حــول خصائص 

ــة لعــرض  ــة كمبيوتري ــة بصري ــرح لمكتب ــم نمــوذج تعليمــي مقت ــم تصمي ــث ت ــة؛ حي المكتب

محتــوى األعمــال الفنيــة كصــور تعليميــة.

مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة؛ يتضــح لنــا تأكيــد تلــك الدراســات علــى أهميــة 

المكتبــات الرقميــة فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة فــي مســتويات مختلفــة، كمــا نالحــظ 

وجــود عــدد ال بــأس بــه مــن الدراســات العربيــة فــي المكتبــات اإللكترونيــة الرقميــة، غيــر أنــه 

يوجــد شــح أو نــدرة لدراســات تناولــت المكتبــات البصريــة الرقميــة بشــكل عــام، مــع وجــود 

دراســة وحيــدة فــي مجــال تعليــم الفنــون -حســب علــم الباحثيــن- إال أنهــا لــم تتطــرق إلــى 

تصميــم المكتبــة رقميًّــا فــي ضــوء مكونــات التصميــم التعليمــي، فضــاًل عــن كونهــا دراســة 

ــات  ــى عين ــة عل ــي للمكتب ــم التعليم ــر التصمي ــاس أث ــى قي ــرق إل ــم تتط ــة ل ــة وصفي نظري

مســتهدفة مــن متعلمــي الفنــون، وهــذا عامــل مؤثــر إلجــراء هــذه الدراســة؛ ممــا يعطــي 

أهميــة لهــذه الدراســة مــن حيــث الكيــف، والكــم فــي مجــال تعليــم الفنــون التشــكيلية.

ــا  ــذي يقودن ــة الرقميــة بشــكل عــام، وال ــة المكتب ــدرك أهمي ومــن الســياق الســابق، ن

إلــى مكتبــة مــن نــوع خــاص تنتمــي إلــى ميــدان الفنــون، فالمكتبــة البصريــة الرقميــة فــي 

ــة،  ــادرة الوجــود فــي فضــاءات التربي ــزة؛ تجعلهــا ن ميــدان الفــن البصــري لهــا خصائــص متمي

ــة الرقميــة فــي  ــر المكتبــة البصري ــذا تعتب ــا العربــي بشــكل خــاص؛ ل والتعليــم، وفــي عالمن

ميــدان تعليــم الفنــون البصريــة إحــدى األدوات التــي ينبغــي االرتــكاز إليهــا فــي منظومــات 
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ــا عــن ُبعــد؛ ولهــذا تشــكل المكتبــات  ــا معتــاًدا، أو إلكترونيًّ التعليــم، والتعلــم، ســواء كان صفيًّ

ــة المصــدر الرئيــس  ــة أهميــة خاصــة فــي مجــال تعليــم وتعلــم الفنــون، فهــي بمثاب البصري

للمعرفــة؛ كالصــور، والرســوم، والمخططــات، وأعمــال الفنانيــن، والحــركات الفنيــة، ومقــاالت 

النقــد، وتاريــخ الفــن، والتســجيالت الصوتيــة، والبصريــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي تفعيــل 

ــا وســمعيًّا علــى نحــو تفاعلــي. ومــن هذه األهميــة جاءت  وزيــادة فاعليــة التعلــم النشــط بصريًّ

منطلقــات البحــث فــي تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة، وقيــاس أثرهــا علــى تعلــم التالميــذ 

للفنــون التشــكيلية فــي مراحــل التعليــم األساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة ُعمــان. 

مشكلة الدراسة

فــي ظــل تحديــات تعليــم الفنــون عــن ُبعــد، والــذي فرضتــه تأثيــرات جائحــة كوفيــد 19- 

ــم، ومــن بينهــا ســلطنة ُعمــان، دعــت  ــد مــن دول العال علــى النظــام التعليمــي فــي العدي

الحاجــة إلــى حتميــة االرتــكاز علــى منطلقــات تعليميــة تعلميــة ترتبــط بمبــادئ ظلــت تنــادي 

بهــا النظــم التعليميــة منــذ ســنوات، وقبــل ظهــور الجائحــة، ترتبــط بدعــم مبــادئ وفعاليــات 

التعلــم الذاتــي، وترســيخ قواعــد الثقافــة البحثيــة، والتعلــم مــدى الحيــاة؛ حيــث كانــت كليــة 

التربيــة بجامعــة الســلطان قابــوس مــن المؤسســات الداعيــة بشــكل مبكــر إلــى تلــك 

المبــادئ فيمــا ظهــر جليًّــا مــن اعتمادهــا لخمســة محــاور تشــكل اإلطــار المفاهيمــي للكليــة 

)شــكل رقــم 1( تعمــل عليــه كليــة التربيــة بجامعــة الســلطان قابــوس منــذ عــام )2012( حتــى 

حصولهــا علــى االعتمــاد األكاديمــي فــي يونيــو مــن عــام )2016( مــن »مؤسســة المجلــس 

 National Council Accreditation for( ]الوطنــي العتمــاد برامــج إعداد المعلــم« ]انكيــت

ــداد  ــج إع ــاد برام ــس اعتم ــم »مجل ــا باس ــروف حاليًّ Teacher Education, NCATE( والمع

 ،)Council for Accreditation of Educator Preparation, CAEP( ]التربوييــن« ]كايــب

وانطالًقــا نحــو الجــودة، واالعتمــاد األكاديمــي، والتــي كان مــن بيــن محاورهــا »الثقافــة 

البحثيــة، والتعلــم مــدى الحيــاة«، والــذي تؤكــد مؤشــراته علــى ضــرورة تدريــب طلبــة الكليــة 

علــى هــذا المحــور، والــذي مارســه طلبــة الكليــة خــالل ســنوات دراســتهم األكاديميــة، ومدى 

تحقيقهــم لمبــادئ الثقافــة البحثيــة، والتعلــم المســتمر، والتعلــم الذاتــي خــالل مــا يؤدونــه 

مــن تكليفــات ومهــام عبــر المقــررات المختلفــة، ومــن ثــم انتقــال أثــر ذلــك النــوع مــن التعلــم، 
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ــدارس،  ــذ الم ــع تالمي ــي م ــب الميدان ــاء التدري ــية أثن ــاتهم التدريس ــالل ممارس ــه خ وانعكاس

خاصــة فــي ظــل ســعي كليــة التربيــة إلــى تجديــد االعتمــاد األكاديمــي فــي خطتهــا الحاليــة 

المســتقبلية )2024-2020( مــن مؤسســة )CAEP(، والــذي تؤكــد أحــد معاييــره الكبــرى على 

أهميــة »قيــاس تأثيــر خريجــي البرنامــج األكاديمــي علــى تعلــم التالميــذ وتطورهــم«، وعليــه 

ــم  ــحين لتصمي ــة المرش ــة للطلب ــة الفرص ــى إتاح ــز عل ــة تترك ــة الحالي ــكلة الدراس ــإن مش ف

مكتبــات بصريــة رقميــة يقومــون مــن خاللهــا بتعليــم وتدريــس الفنــون التشــكيلية، ومــن ثــم 

قيــاس أثــر تلــك المكتبــات فــي التعلــم مــن وجهــة نظــر تالميــذ المــدارس بمراحــل التعليــم 

األساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة ُعمــان.

شكل رقم )1(، اإلطار المفاهيمي لكلية التربية جامعة السلطان قابوس 

أهداف الدراسة

ــة  ــات بصري ــم مكتب ــى تصمي ــي عل ــب الميدان ــة المرشــحين فــي التدري ــب الطلب تدري  .1

رقميــة تحقــق المعاييــر »التقنية-اإلدراكيــة الجمالية-التربويــة«، والخاصــة بتصميــم مواقــع 

ــة الرقميــة فــي ميــدان الفنــون التشــكيلية. ــات البصري المكتب

2. قيــاس أثــر تصميــم المكتبــات البصريــة الرقميــة علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن 

وجهــة نظــر تالميــذ التعليــم األساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة ُعمــان.

ــر بيــن وجهــات نظــر تالميــذ مراحــل التعليــم األساســي،  الكشــف عــن اختالفــات األث  .3

ومــا بعــده فــي ســلطنة ُعمــان فــي معاييــر تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة علــى تعلــم 
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الفنــون التشــكيلية تبًعــا لمتغيــر الصفــوف الدراســية، ومتغيــر المحافظــة التعليميــة لعينــة 

الدراســة.

أسئلة الدراسة

ــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة  ــر تصميــم مكتبــة بصري مــا أث  .1

ــا بعــده فــي ســلطنة ُعمــان؟ ــم األساســي، وم ــذ مراحــل التعلي نظــر تالمي

مــا مــدى اختــالف أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية   .2

مــن وجهــة نظــر تالميــذ مراحــل التعليــم األساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة ُعمــان باختــالف 

معاييــر تصميــم المكتبــات البصريــة الرقميــة؟

3. هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن وجهــات نظــر تالميــذ مراحــل التعليــم 

األساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة ُعمــان فــي قيــاس أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة 

علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية تبًعــا لمتغيــر الصفــوف الدراســية )5-9( أو )10-12(، ومتغيــر 

ــذ؟ ــا التالمي ــة التــي ينتمــي إليه المحافظــة التعليمي

أهمية الدراسة

قد تسهم الدراسة الحالية في:

إثــراء معــارف طلبــة التدريــب الميدانــي بأســاليب بنــاء قواعــد ممنهجــة لتعليــم وتعلــم   .1

الفنــون التشــكيلية عبــر تقنيــات تكنولوجيــا المعلومــات.

رفــع معــدالت االســتفادة التعليميــة مــن خصائــص التعليــم عــن ُبعــد غيــر التزامنــي   .2

فــي تنميــة مهــارات التعلــم الذاتــي، والبحــث، واالســتقصاء لــدى فئــات تالميــذ مراحــل التعليم 

األساســي، ومــا بعــده. 

حــل إشــكاليات تقنيــة ترتبــط بالتعليــم، والتعلــم المتزامــن مــن خــالل طــرح مواقــع   .3

تعليميــة بصريــة تســهم فــي تنميــة المفاهيــم علــى نحــو يحقــق مبــادئ تنظيــم المحتــوى 

مــن تكامــل، واســتمرارية، وتتابــع فــي العــرض.

4. ُتعــد مــن الدراســات األوائــل فــي مجــال تعليــم الفنــون التشــكيلية عــن ُبعــد -حســب 

علــم الباحثيــن- فــي ســلطنة ُعمــان، وتحديــًدا فــي قيــاس أثــر تصميــم المكتبــات البصريــة 

الرقميــة علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة نظــر المتعلميــن.
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حدود الدراسة

1. حــدود موضوعيــة: اقتصــرت علــى تصميــم المكتبــات البصريــة الرقميــة فــي الفنــون 

التشــكيلية، وقيــاس أثرهــا. كمــا تقتصــر الدراســة علــى تطبيــق األداة مــع تالميــذ الحلقــة 

الثانيــة مــن مرحلــة التعليــم األساســي )الصفــوف مــن 5-10(، وتالميــذ مرحلــة التعليــم مــا 

بعــد األساســي )الصفــوف 11، 12(.

2. حــدود مكانيــة: اقتصــرت علــى عينــات مــن المــدارس الحكوميــة فــي مراحــل 

ــة، شــمال  ــوب الباطن ــة، شــمال وجن ــا بعــده فــي محافظــات الداخلي ــم األساســي، وم التعلي

الشــرقية، ومحافظــة مســقط.

ــة: تــم التطبيــق فــي الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام األكاديمــي  3.حــدود زماني

ــع 2021(. 2021/2020 )فصــل الربي

المصطلحات

المكتبة البصرية الرقمية 

ُتعــرف المكتبــة البصريــة بأنهــا: »تنظيــم ببلوجرافــى لصــور رقميــة ألعمــال فنيــة وصــور 

ــر وبرامجــه التــي تســاعد علــى بنــاء  شــارحة لهــذه األعمــال، قائــم علــى اســتخدام الكمبيوت

هــذا التنظيــم« )عبدالمنعــم، وعبدالشــافي، 2007، ص.3(، ويقصــد بهــا فــي هــذه الدراســة 

ــدات  ــر والوح ــة للعناص ــواد البصري ــات، والم ــور، والفيديوه ــة للص ــات بصري ــدة بيان ــا قاع كونه

التشــكيلية فــي الطبيعــة، والتــراث، وأعمــال الفنانيــن، تراعــي مبــادئ المعاييــر الفعالــة فــي 

عــرض المحتــوى العلمــي مــن حيــث مجــال المحتــوى )النطــاق(، التكامــل، االســتمرارية، 

والتتابــع، تســتخدم فــي تعليــم وتعلــم الفنــون التشــكيلية فــي مــدارس التعليــم األساســي، 

ومــا بعــده فــي ســلطنة ُعمــان. 

الفنون التشكيلية

ُتعــرف بأنهــا إحــدى المــواد الدراســية بمــدارس التعليــم األساســي، ومــا بعــده بســلطنة 

ــى  ــه عل ــز في ــم التركي ــب نظــري يت ــن: جان ــى جانبي ــام إل ُعمــان، ينقســم محتواهــا بشــكل ع

العقــل والمعرفــة: العقــل الــذي يفكــر، يخلــق، يبــدع، يبتكــر وينتقــد. وجانــب تطبيقــي 

يقــوم علــى العمــل، والصناعــة، والتقنيــة، ويركــز علــى العيــن واليــد: اليــد التــي تصنــع، اليــد 



103

 أثر تصميم مكتبة بصرية رقمية على تعلم الفنون التشكيلية من وجهة نظر
تالميذ مراحل التعليم األساسي وما بعده  في سلطنة ُعمان

ياسر فوزي، محمد العامودي، 
فخرية الليحاني

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

ــر علــى دراســة الخطــوط،  ــد التــي تلمــس. ويعتمــد محتواهــا بشــكل كبي التــي تشــكل، الي

واألشــكال، والمســاحات، واألحجــام، والفضــاء، واللــون، وتشــمل عــدًدا مــن المجــاالت الفنيــة؛ 

ــاالت  ــن المج ــا م ــم، وغيره ــيج، والتصمي ــزف، والنس ــت، والخ ــر والنح ــم، والتصوي ــل: الرس مث

ــري، 2009(. ــج )العام ــة بالمنه ــة ذات العالق الفني

اإلطار النظري

المكتبة الرقمية/ اإللكترونية

يشــير الصبــاغ )2010( إلــى أن مصطلــح المكتبــة الرقميــة )Digital library( مصطلــح 

يتداخــل مــع مصطلحــات أخــرى قريبة منه؛ مثــل: المكتبــة اإللكترونية، والمكتبــة االفتراضية، 

والمكتبــة »المهيبــرة«. ويــرى إبواليــت )Ebiwolate, 2018( أن المكتبــات الرقميــة تعــد بمثابة 

أوعيــة منظمــة، ومقننــة للمــواد المعرفيــة، مــع التركيــز علــى الترقيــم، وإمكانيــة الوصــول، 

وقابليــة االكتشــاف، وقابليــة االســتخدام، والتحســين، والحفــظ، كأرشــفة رقميــة تمكننــا مــن 

الوصــول إلــى المخــزن طويــل األمــد فــي المســتقبل.

ويؤكــد )شــاهين ونصــر، 2018( أن ظهــور المكتبــات الرقميــة كان نتاًجــا لمجموعــة مــن 

المتغيــرات المحليــة، والعالميــة، والتــي أدت إلــى إدخــال المكتبــات اإللكترونيــة حيــز الخدمــة، 

منهــا الثــورة المعرفيــة، واالســتخدام المتنامــي للمعلومــات كمــوارد اقتصاديــة فــي عصــر 

االقتصــاد المعرفــي، والعولمــة، فضــاًل عــن مجموعــة من العوامــل االقتصاديــة، واالجتماعية 

التــي أصبحــت تســود المجتمعــات، هــذا باإلضافــة إلــى مســتجدات المفاهيــم التربويــة التــي 

تدعــو إلــى التعليــم المســتمر، والتعلــم مــدى الحيــاة، وتبنــي مداخــل الجــودة الشــاملة فــي 

التعليــم )علــي، 2009(. 

ــا ذكــره شــاهين ونصــر )2018( فــي  ــة وفــق م ــات اإللكتروني ــل فلســفة المكتب وتتمث

االرتبــاط الشــديد بيــن هــذا النــوع مــن المكتبــات وبيــن تحقيــق التعليــم المســتمر، والتعلــم 

الذاتــي، وتحويــل التعليــم إلــى تعلــم، ومــن هنــا يتعاظــم دور دمــج التكنولوجيــا فــي النســق 

التعليمــي، وتأكيــد الجــودة، وتحقيــق ديمقراطيــة التعليــم، ومراعــاه الفــروق الفرديــة، ومــد 

جســور التواصــل بيــن التعليــم، والتنميــة، وتفعيــل قــدرات المتعلميــن.

وقــد أشــار كل مــن ســيدلي وجريفينــدر )Seadle and Greifeneder, 2007( إلــى أن 
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ــي،  ــن المــواد بتنســيق إلكترون ــرى أساســية أال وهــي تخزي ــة كب ــة لهــا غاي ــات الرقمي المكتب

ويــرى العجمــي )Alagmi, 2014( أن نجــاح أنظمــة المكتبــات الرقميــة فــي الشــرق األوســط 

ــات  ــور المســتخدمين للمكتب ــة جمه ــا: رؤي ــص منه ــى مــن الخصائ ــد عل ــى العدي يعتمــد عل

ــب الدخــول لهــذه المكتبــات، وســهولة إتاحتهــا واســتخدامها، وهــي  الرقميــة مــن حيــث تجري

عوامــل لهــا مــن األهميــة مــا يشــير إلــى مــدى نجــاح مقومــات وخصائــص هــذا النــوع مــن 

المكتبــات فــي جــذب شــرائح متنوعــة مــن الجمهــور. ويمكــن تلخيــص أهــداف المكتبــة 

اإللكترونيــة األكاديميــة فــي كونهــا مصــدًرا لإلمــداد بالمعلومــات، وتشــجيًعا للبحــث العلمــي، 

والتعلــم الذاتــي للطــالب، وخدمــة المجتمــع. )شــاهين ونصــر، 2018(.

المكتبة الرقمية في الفنون البصرية

ترتبــط المــوارد التعليميــة فــي ميــدان تعليــم الفنــون كثيــًرا بمفهــوم المــواد البصريــة؛ 

ــم البصــري علــى البحــث فــي المرئيــات، وتصميمهــا مــن أجــل تكويــن  حيــث يعتمــد التعلُّ

مفاهيــم مرتبطــة بتلــك المرئيــات، ويمثــل التعلُّــم البصــري تحدًيــا فــي مواقــف التعليــم فــي 

ــم المرتبطــة بالفــن، كمــا  ــن المفاهي ــات تكوي ــا لعملي ــاره أساًس ــة باعتب ــة الفني ــدان التربي مي

ــم البصــري بمــا يمارســه الطالــب مــن عمليــات التفكيــر البصــري، والتــي تعتمــد  يرتبــط التعلُّ

علــى الحصيلــة البصريــة التــي ســبق أن كونهــا الطالــب مــن خــالل خبراتــه الفنيــة، والبصـــرية 

ــا )فــوزي، والعامــري، 2021(. معـً

وتشــكل المــواد البصريــة مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة من المــواد الرقمية تمتاز بســهولة 

ــم الرقميــة«  الحصــول عليهــا، ومشــاركتها مــع اآلخــر، ولعــلَّ أبرزهــا مــا ُيعــرف بكائنــات التعلُّ

.)National Digital Learning Resources Network, 2021(

وتعتمــد فكــرة المكتبــة البصريــة الرقميــة بشــكل عــام علــى مكونــات المكتبــات 

الرقميــة اإللكترونيــة الســابق التعــرض لهــا، مــع الحفــاظ علــى منطلقــات كونهــا روابــط 

ــة فــي  ــة البصري ــة. ولكــي تصــل المكتب ــم مــن وجهــة نظــر الدراســة الحالي ــم والتعل للتعلي

تعليــم الفنــون إلــى أهدافهــا؛ فــال بــد مــن مراعــاة عــدد مــن القواعــد التــي ترتبــط بعمليــات 

التصميــم مــن حيــث عمــل شــكل، وهيــكل متكامل للرابــط، أو للموقــع المخصــص للمكتبة، 

واحتوائــه علــى صفحــة رئيســة، وصفحــات داخليــة، وكل مــا لــه عالقــة بمــا هــو مرئــي أمــام 
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المتعلــم المســتخدم للمكتبــة، ويشــمل ذلــك المــواد، والصــور البصريــة، والفيديوهــات 

الشــارحة للبيانــات العمليــة، كذلــك شــكل الصفحــة الرئيســة، ومــا بهــا مــن روابــط تــؤدي إلــى 

ــط،  ــات الراب ــي كل صفح ــا ف ــوط، ونوعه ــم الخط ــع، وحج ــي الموق ــة ف ــرى مهم ــات أخ صفح

المناســب  اللونــي  والتبايــن  الموقــع،  واالتــزان فــي تصميــم صفحــات  الوحــدة،  ومراعــاة 

لصفحــات الموقــع، ومــا بهــا مــن عناصــر، وأماكــن وحجــم األيقونــات الخاصــة بالتصفــح، وشــعار 

المكتبــة.. وغيرهــا. ومــن ثــم يتجــه مصمــم الموقــع/ الرابــط )المكتبــة( إلــى تحقيــق الغــرض 

األساســي منهــا وهــو التعليــم، والتعلــم، فتتــم هنــا مراعــاة جوانــب التصميــم التعليمــي مــن 

خــالل التنظيــم الفعــال للمحتــوى العلمــي البصــري الرقمــي مــن حيــث التــدرج فــي العــرض، 

والوفــرة، والتنــوع، والتكامــل، واالرتبــاط فــي ســياق المــواد البصريــة المعروضــة بمــا يحقــق 

ــاء الخبــرة المســتهدفة. بن

منهجية الدراسة

ــث  ــة الدراســة؛ حي ــي لمناســبته لطبيع ــراءات المنهــج الوصفــي التحليل ــع البحــث إج يتب

الشــائعة،  والممارســات  القائمــة،  العالقــات  بظــروف  التحليليــة  الوصفيــة  البحــوث  تهتــم 

والمعتقــدات، واالتجاهــات، وتحليــل البيانــات للوصــول إلــى النتائــج وتفســيرها.

مجتمع وعينة الدراسة

ــي  ــية بمرحلت ــوف الدراس ــذ الصف ــدد تالمي ــي ع ــن إجمال ــة م ــع الدراس ــكل مجتم تش

التعليــم األساســي، ومــا بعــد األساســي )الصفــوف مــن 5-12( والذيــن قــام مرشــحو التدريــب 

الميدانــي بالتدريــس لهــم وفًقــا لجداولهــم الدراســية خــالل المــدارس الشــريكة بالتنســيق 

ــت  ــن طبق ــة الذي ــع الدراس ــغ مجتم ــث بل ــوس؛ حي ــلطان قاب ــة الس ــة جامع ــة التربي ــع كلي م

عليهــم التجربــة )652( تلميــذة )مــن اإلنــاث وفًقــا لمحــددات تســكين أفــراد عينــة البحــث مــن 

طالبــات التدريــب الميدانــي فــي مــدارس اإلنــاث(، وبلغــت العينــة )163( تلميــذة بنســبة تمثيل 

بلغــت )%25( مــن المجتمــع األصلــي.

أداة الدراسة

مقياس فاعلية المكتبة البصرية الرقمية أثناء دراسة الفنون التشكيلية

ــة  ــاء دراس ــة أثن ــة الرقمي ــة البصري ــة المكتب ــاس فاعلي ــم مقي ــون بتصمي ــام الباحث 1. ق
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الفنــون التشــكيلية؛ وذلــك بالرجــوع إلــى األدب التربــوي، والدراســات الســابقة المرتبطــة 

بالدراســة الحاليــة، وأبعادهــا. 

1. قــام الباحثــون بتحديــد األبعــاد التــي اشــتمل عليهــا المقيــاس، والتــي تمثلــت فــي )7( 

أبعــاد، ثــم قــام الباحثــون بتحديــد وصياغــة العبــارات الخاصــة بــكل ُبعــد، والــذي بلــغ عددهــا )57( 

عبــارة، كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم )1(. 

جدول رقم )1( يوضح توزيع عبارات مقياس اتجاه طلبة مدارس التعليم العام بسلطنة ُعمان نحو فاعلية المكتبة 
البصرية الرقمية أثناء دراسة الفنون التشكيلية

أرقام العباراتعدد العباراتاألبعادم

1-1111ُبعد التصنيف والتبويب )الفهرسة(.1

12-1425ُبعد التحليل الشكلي.2

26-833ُبعد الوفرة والتنوع.3

34-538ُبعد الدقة والوضوح.4

39-644ُبعد اإلتاحة وسهولة الوصول.5

45-852ُبعد التعبير واالبتكار.6

53– 557ُبعد االتصال والتواصل.7

صدق المقياس

الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: أ . 

تــم عــرض المقيــاس علــى مجموعــة مــن الخبــراء ذوي االختصــاص فــي تخصصــات 

ميــدان التربيــة الفنيــة، والفنــون البصريــة بلــغ عددهــم )7( محكميــن؛ وذلــك إلبــداء الــرأي في 

صالحيــة األداة مــن حيــث الســالمة اللغويــة للعبــارات مــن ناحيــة، وارتباطهــا بأبعــاد الدراســة 

مــن ناحيــة أخــرى، وقــد تــم االعتمــاد علــى نســبة اتفــاق ال تقــل عــن )%85.7(؛ بمعنــى اتفــاق 

)6( محكميــن علــى األداة، وبنــاء علــى ذلــك تمــت صياغــة االســتمارة فــي صورتهــا النهائيــة، 

وقــد تــم بنــاء األداة مــن خــالل نمــوذج Google Forms Models الخــاص ببنــاء االســتبانات.

ب. صدق المحتوى )الصدق المنطقي(:

للتحقــق مــن هــذا النــوع مــن الصــدق قــام الباحثــون باالطــالع علــى األدبيــات، والكتــب، 

واألطــر النظريــة، والدراســات، والبحــوث الســابقة التــي تناولــت أبعــاد الدراســة، ثــم تــم تحليــل 

هــذه األدبيــات، والبحــوث، والدراســات؛ للوصــول إلــى األبعــاد المختلفــة، والعبــارات المرتبطــة 
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بمشــكلة الدراســة؛ وذلــك لتحديــد أبعــاد اتجــاه طلبــة مــدارس التعليــم العــام بســلطنة ُعمــان 

نحــو فاعليــة المكتبــة البصريــة الرقميــة أثنــاء دراســة الفنــون التشــكيلية.

ثبات المقياس

الثبــات  )ألفا-كرونبــاخ( لقيــم  ثبــات  المقيــاس باســتخدام معامــل  ثبــات  تــم حســاب 

التقديريــة لمقيــاس اتجــاه طلبــة المــدارس الحكوميــة بالتعليــم العــام بســلطنة ُعمــان نحــو 

فاعليــة المكتبــة البصريــة الرقميــة أثنــاء دراســة الفنــون التشــكيلية؛ وذلــك بتطبيقهــا علــى 

ــق عليهــم  ــارج مجتمــع الدراســة، ولكــن تنطب ــذ المــدارس خ ــا )10( مــن تالمي ــة قوامه عين

نفــس الشــروط، وقــد جــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة فــي جــدول )2( أن معامــالت الثبــات 

ــك  ــك يمكــن االعتمــاد علــى نتائجهــا، وبذل ــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، وبذل لألبعــاد تتمت

ــة.  ــا النهائي أصبحــت األداة فــي صورته

جدول رقم )2( يوضح نتائج ثبات المقياس باستخدام معامل )ألفا-كرونباخ( )ن=10(

معامل )ألفا-كرونباخ(األبعادم

0.91ُبعد التصنيف والتبويب )الفهرسة(.1

0.92ُبعد التحليل الشكلي.2

0.93ُبعد الوفرة والتنوع.3

0.80ُبعد الدقة والوضوح.4

0.79ُبعد اإلتاحة وسهولة الوصول.5

0.90ُبعد التعبير واالبتكار.6

0.91ُبعد االتصال والتواصل.7

0.97ثبات المقياس ككل

النتائج ومناقشتها

المحــور األول: صياغــة معاييــر تصميــم المكتبــات البصريــة فــي تعليــم وتعلــم 

الفنــون 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن مثــل هــذا النــوع مــن المواقــع )المكتبــات( يتطلــب وضــع معاييــر 

ــو  ــى النح ــكل عل ــن أن تتش ــة، يمك ــون البصري ــم الفن ــم وتعل ــات تعلي ــط بمنطلق ــة ترتب عام

التالــي:
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أواًل: المعيار التقني 

التشــكيلية  الفنــون  لتعليــم  البصريــة  الرقميــة  المكتبــة  مصمــم  يراعــي  أن  يجــب 

التاليــة: المؤشــرات 

1. رابًطا سهل اإلتاحة، والدخول للتصفح.

ا ذا أيقونات مرئية بوضوح تسهل التنقل، والتصفح. 2. رابًطا منظًما بصريًّ

3. قواعــد تصميــم الروابــط علــى شــبكة اإلنترنــت مــن حيــث حجــم الصفحــات، وتعددهــا، 

والروابــط بينهــا.

4. حجم وسعة المواد البصرية بما يَمكن من سهولة فتحها، وتصفحها.

5. سرعة تحميل المواد البصرية المتاحة على الرابط.

6. تحقيق التفاعلية وسهولة الحركة بين المتعلم، وصفحات رابط المكتبة.

7. الفهرسة المنظمة، واالنتقال السلس والسريع بين صفحات الرابط.

ثانًيا: المعيار اإلدراكي الجمالي 

يجــب أن يراعــي مصمــم المكتبــة الرقميــة البصريــة فــي الفنــون التشــكيلية المؤشــرات 

التالية:

رابًطــا يمتــاز فــي الصفحــة الرئيســة وصفحاتــه الداخليــة بأســس التصميــم العامــة مــن   .1

حيــث االتــزان فــي توزيــع العناصــر، والوحــدة فــي الرؤيــة البصريــة.

ــع اللونــي المميــز للرابــط بمــا يراعــي أســس التصميــم اللونــي علــى الروابــط  2. الطاب

اإللكترونيــة التــي تمتــاز بتحقيــق التعــادل فــي الدرجــات اللونيــة، وعــدم الخلــط بيــن اللــون 

ــات النصيــة )التبايــن( بمــا يَمكــن المتصفــح مــن التمييــز البصــري. والكتاب

3. جــودة المــواد البصريــة المعروضــة مــن صــور، ورســوم، وأشــكال، وعناصــر مــن حيــث 

ــا )عنصــر البيكســل Pixel، وهــو  ــرة فــي رؤيته مســتوى دقــة الصــور، وعــدد النقــاط المؤث

ــى الشاشــات  ــات الصــورة عل ــه، والتحكــم فــي خصائصــه مــن مكون ــا يمكــن تمثيل ــر م أصغ

ــا المختلفــة(. بتقنياته

4. تنــوع المســاحات علــى صفحــات الرابــط، ومســاحات المــواد البصريــة مــن صور، ورســوم 

بمــا يحقــق االكتمــال، والوحــدة فــي الرؤية.
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5. تنــوع وتبايــن الخطــوط التــي تصــف أقســام المكتبــة/ الرابــط بمــا يســهل مــن عمليــات 

ا بســهولة، وســرعة مناســبة. إدراكهــا بصريًّ

6. التنــوع مــا بيــن المتحــرك والثابــت فــي المــواد البصريــة المعروضــة مــن خــالل الرابــط 

مــن حيــث الصــور، والرســوم الثابتــة، ومقاطــع الفيديــو المتحركــة.

7. تحقيــق الجاذبيــة فــي تصميــم الرابــط للمكتبــة البصريــة مــن خــالل عناصــر الحركــة، 

والتوزيــع المنســق لأليقونــات.

ثالًثا: المعيار التربوي 

التشــكيلية  الفنــون  لتعليــم  البصريــة  الرقميــة  المكتبــة  مصمــم  يراعــي  أن  يجــب 

التاليــة: المؤشــرات 

1. صياغة أهداف عامة لطرح المكتبة/ الرابط على المتعلمين المتصفحين لها.

2. صياغــة أهــداف معرفيــة ووجدانيــة تســعى المكتبــة لتحقيقهــا بمــا ســينعكس علــى 

األهــداف المهاريــة خــالل نشــاط المتعلميــن عبــر المجــال الفنــي المطــروح.

3. طــرح مقدمــة ودليــل يشــرحان للمتعلميــن أســاليب التعامــل مــع المكتبــة، وكيفيــة 

التصفــح بأســلوب علمــي منظــم، وانعــكاس ذلــك علــى مــا يتــم أداؤه مــن أنشــطة فنيــة 

فــي الواقــع.

4. االلتــزام بنطــاق المــادة العلميــة المعروضــة بالمكتبــة/ الرابــط من حيــث ارتباطها بأحد 

المجــاالت الفنيــة -أعمــال فنيــة تاريخيــة تراثيــة- اتجاهــات وحــركات فنيــة عبــر حقبــة زمنيــة 

ــوع  ــط بالموض ــا ترتب ــا، وعلميًّ ــا، وثقافيًّ ــة اجتماعيًّ ــات العام ــن الموضوع ــا م ــددة، أو غيره مح

المطــروح.

العلمــي،  االرتبــاط  يحقــق  بمــا  بالمكتبــة  المعروضــة  العناصــر  بيــن  التكامــل   .5

المكتبــة. متصفحــي  مــن  المتعلميــن  لــدى  والمفاهيمــي 

6. ربــط المــادة العلميــة البصريــة المطروحــة بالمكتبــة بالحقائــق، والمفاهيــم الفنيــة، 

والتعميمــات المرتبطــة بنطــاق محتــوى المكتبــة.

7. التصنيــف، والتبويــب العلمــي الممنهــج للعناصــر، والوحــدات الشــكلية المطروحــة بما 

يحقــق مبــدأ االســتمرارية فــي عــرض المحتــوى العلمــي الســاعي لتكــرار الحقائــق البصريــة 
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عبــر بدائــل متعــددة.

ــة  ــكلية المطروح ــدات الش ــج للعناصــر، والوح ــي الممنه ــب العلم ــف، والتبوي 8. التصني

ــي  ــق ف ــو، والتعم ــاعي للنم ــي الس ــوى العلم ــرض المحت ــي ع ــع ف ــدأ التتاب ــق مب ــا يحق بم

بنــاء المفاهيــم، والحقائــق البصريــة أثنــاء التعلــم مــن خــالل طــرح المــادة العلميــة البصريــة 

ــات المطروحــة. ــي فــي الموضوع ــر عــن تطــور مفاهيمــي/ تقن ــة لتعب بالمكتب

9. مواءمــة معاييــر تنظيــم محتــوى المكتبــة مــع طبيعــة زوار ومتصفحــي الرابــط مــن 

حيــث المرحلــة العمريــة، والقــدرات اإلدراكيــة.

المحور الثاني: تصميم طلبة التدريب الميداني روابط لمكتبات بصرية رقمية

الفنــون  فــي  رقميــة  بصريــة  لمكتبــة  رابــط  بتصميــم  قامــت كل طالبــة مرشــحة 

التاليــة: للخطــوات  وفًقــا  التشــكيلية 

طالبــات  وهــن  الميدانــي،  التدريــب  فــي  المرشــحات  الطالبــات  مــن  عــدد  تحديــد   -

بكالوريــوس التربيــة الفنيــة بكليــة التربيــة جامعــة الســلطان قابــوس، وعددهــن )10( طالبــات؛ 

وذلــك فــي الفصــل النهائــي لدراســتهن، وهــو الخــاص بالتدريــب الميدانــي )الفصــل الدراســي 

العاشــر(.

تــم عقــد لقــاءات تفاعليــة عــن ُبعــد مــع الطالبــات المرشــحات، تناولــت هــذه اللقــاءات   -

ــا لمفهــوم ووظيفــة المكتبــات البصريــة الرقميــة، ومــدى تأثيرهــا فــي تعليــم  شــرًحا عامًّ

ــة. ــون البصري ــم الفن وتعل

توجيــه الطالبــات المرشــحات، كل علــى حــدة، تصميــم رابــط مخصــص إلنشــاء مكتبــة   -

ــذ فــي  ــى التالمي ــط محتواهــا بإحــدى الوحــدات التدريســية المقــررة عل ــة يرتب ــة رقمي بصري

منهــج الفنــون التشــكيلية. وتــم تعريفهــن بأســس التصميــم التعليمــي التــي تبــدأ »بالتحليل، 

التطويــر، اإلنتــاج، وانتهــاء بالتقويــم«.

قامــت الطالبــات المرشــحات بتحليــل محتــوى الوحــدة المختــارة مــن جانــب كل منهــن   -

ــا،  ــط به ــي للوحــدة، ومصــدر الموضــوع المرتب ــال الفن ــث المج ــا مــن حي ــا بصريًّ ــاًل علميًّ تحلي

ــا  وكان الهــدف والناتــج مــن ذلــك هــو تحديــد المكونــات البصريــة الالزمــة إلثــراء الوحــدة بصريًّ

مــن حيــث المــادة العلميــة المطروحــة بهــا.
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قامــت الطالبــات المرشــحات بوضــع ســيناريو عــام لمكتباتهــن، وتحديــد االحتياجــات   -

البصريــة الرقميــة المرتبطــة بمجــال وموضــوع الوحــدة المختــارة )الصــور الرقمية-الرســوم-

األشــكال-النماذج-الخرائط البصريــة المفاهيميــة أو الذهنية-مقاطــع الفيديــو المســجلة من 

جانبهــن لبيانــات عمليــة مرتبطــة بمجــال الوحدة-مقاطــع الفيديــو مــن اليوتيــوب على شــبكة 

اإلنترنــت... وغيرهــا مــن العناصــر الشــكلية البصريــة(.

ــة  ــاص بالمكتب ــط الخ ــع/ الراب ــم( الموق ــاج )تصمي ــات المرشــحات فــي إنت ــدأت الطلب ب  -

ــات هــذه  ــم وجمالي ــاة أســس تصمي ــة مراع ــو تشــرح كيفي ــة، وتصفــح مقاطــع فيدي البصري

المواقــع؛ وذلــك مــن خــالل البرامــج المتخصصــة، وشــكل رقــم )2( يخلــص مراحــل تصميــم 

ــة. ــة الرقمي ــة البصري المكتب

شكل رقم )2( يوضح مراحل التصميم التعليمي للمكتبة البصرية الرقمية في الفنون التشكيلية والتي اتبعتها 
الطالبات المرشحات بالدراسة الحالية

بــدأت الطلبــات المرشــحات فــي تصنيــف وتبويــب المكتبــة، ومراعــاة المعاييــر التربويــة   -

المتبعــة فــي ذلــك.

ــا لعــدد  ــة وفًق ــة رقمي ــات بصري ــم تصميــم 10 مواقــع لمكتب ــاء علــى مــا ســبق، ت بن  -

أفــراد عينــة البحــث، وقــد قــام أفــراد العينــة بعــرض المواقــع الخاصــة بالمكتبــات البصريــة علــى 

مجموعــات التالميــذ فــي نطــاق جداولهــن الدراســية خــالل فصــل التدريــب الميدانــي. )ملحــق 

ــراد  ــة ألف ــات البصري 1 يوضــح نمــاذج مــن مقاطــع لقطــات الشاشــة لبعــض مواقــع المكتب

العينــة(.

 میمصتلا لحارم
 ةبتكملل يمیلعتلا
 ةیمقرلا ةیرصبلا

 نونفلا يف
 .ةیلیكشتلا

 لیلحتلا )1(
 نم تانیع لیلحت
 ةیسیردتلا تادحولا

 اًّيفرعم ًالیلحت
 .اًقمعم اًّيرصب

 ریوطتلا )2(
 ویرانسسلا عضو
 داوملل يفرعملا
 ةیئارثإلا ةیرصبلا

 .ملعتلل ةمعادلا

 جاتنإلا )3(
 /عقاوم میمصت
 تابتكملا طباور
 اًقفو ةیرصبلا

 میمصت سسأل
 تاحفصلا بلاوق

 .ةینورتكلإلا

 میوقتلا )4(
 تاھجو عالطتسا

 نیملعتملا رظن
 ةبتكملا ةیلعاف لوح
 ةیمقرلا ةیرصبلا

 سیردتلا ءانثأ
 .ملعتلاو



112

 أثر تصميم مكتبة بصرية رقمية على تعلم الفنون التشكيلية من وجهة نظر
تالميذ مراحل التعليم األساسي وما بعده  في سلطنة ُعمان

ياسر فوزي، محمد العامودي، 
فخرية الليحاني

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

النتائــج المتعلقــة باإلجابــة علــى الســؤال األول للدراســة: مــا أثــر تصميــم 

ــذ  ــون التشــكيلية مــن وجهــة نظــر تالمي ــم الفن ــة علــى تعل ــة رقمي ــة بصري مكتب

ــان؟ ــلطنة ُعم ــي س ــده ف ــا بع ــي وم ــم األساس ــل التعلي مراح

ــر  ــد أث تمــت اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل مــن خــالل الدراســة الميدانيــة؛ حيــث تــم تحدي

ــذ  ــر تالمي ــة نظ ــن وجه ــكيلية م ــون التش ــم الفن ــى تعل ــة عل ــة رقمي ــة بصري ــم مكتب تصمي

مراحــل التعليــم األساســي، ومــا بعــده بالمــدارس الحكوميــة فــي ســلطنة ُعمــان مــن خــالل 

معاييــر تصميــم المكتبــات البصريــة الرقميــة ككل؛ وذلــك باســتخدام المتوســطات الحســابية، 

واالنحرافــات المعياريــة؛ وذلــك كمــا يلــي:

جدول رقم )3( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد تصميم المكتبة البصرية الرقمية في الفنون 
التشكيلية وأثرها على تعلم التالميذ في مراحل التعليم األساسي بسلطنة ُعمان )ن=163(

الترتيبالمستوىاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابياألبعادم

ا4.220.49ُبعد التصنيف والتبويب )الفهرسة(.1 1مرتفع جدًّ

4مرتفع4.10.6ُبعد التحليل الشكلي.2

7مرتفع4.030.74ُبعد الوفرة والتنوع.3

3مرتفع4.110.67ُبعد الدقة والوضوح.4

2مرتفع4.160.64ُبعد اإلتاحة وسهولة الوصول.5

6مرتفع4.060.67ُبعد التعبير واالبتكار.6

5مرتفع4.10.68ُبعد االتصال والتواصل.7

مستوى مرتفع4.110.56أبعاد تصميم المكتبة البصرية الرقمية ككل

يوضــح جــدول رقــم )3( أن المســتوى العــام ألبعــاد تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة 

فــي الفنــون التشــكيلية وأثرهــا علــى تعلــم التالميذ في مراحل التعليم األساســي بســلطنة 

ُعمــان جــاء بمســتوى )مرتفــع(؛ حيــث بلــغ المتوســط الحســابي العــام )4.11(، وانحــراف معيــاري 

ــر بمتوســط  قــدره )0.56(، وحققــت مؤشــرات ُبعــد التصنيــف والتبويــب )الفهرســة( أعلــى أث

ا(، ويليــه فــي قــوة األثــر مؤشــرات  ــر )مرتفــع جــدًّ حســابي )4.22(، وهــو يعكــس مســتوى أث

أبعــاد اإلتاحــة، وســهولة الوصــول، وأخيــًرا مؤشــرات ُبعــد الوفــرة والتنــوع، وجميــع تلــك األبعــاد 

ــن )4.03- ــث تراوحــت المتوســطات الحســابية مــا بي ــر )مرتفــع(؛ حي جــاءت بمســتوى درجــة أث

ــج  ــة مــع نتائ ــة البصري 4.16(. ويتفــق هــذا االرتفــاع فــي المتوســط الحســابي ألبعــاد المكتب



113

 أثر تصميم مكتبة بصرية رقمية على تعلم الفنون التشكيلية من وجهة نظر
تالميذ مراحل التعليم األساسي وما بعده  في سلطنة ُعمان

ياسر فوزي، محمد العامودي، 
فخرية الليحاني
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دراســة )Sheeja, 2013( التــي بحثــت فــي الجانــب التعليمــي للمكتبــات الرقميــة، ومســتوى 

التفاعــل الــذي حققتــه عينــات هــذه الدراســات مــع تلــك المكتبــات، ومــدى االســتفادة منهــا 

ــا، وكذلــك تتفــق مــع عــدة دراســات أخــرى تناولــت واقــع هــذا النــوع مــن المكتبــات،  تعليميًّ

ورصــده بهــدف تطويــره، وضــرورة توفيــر هــذا النــوع مــن المكتبــات التعليميــة الرقميــة 

للعديــد مــن فئــات المتعلميــن؛ كدراســات )أحمــد 2013؛ الجمــل 2016؛ الراشــدي 2017(.

شكل رقم )3( يوضح الصورة البيانية ألثر تصميم المكتبة البصرية الرقمية في تعليم الفنون التشكيلية من وجهة 
نظر تالميذ مراحل التعليم األساسي، وما بعده في سلطنة ُعمان.

النتائــج المتعلقــة باإلجابــة علــى الســؤال الثانــي للدراســة: مــا مــدى اختــالف 

أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة نظر 

تالميــذ مراحــل التعليــم األساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة ُعمــان باختــالف معاييــر 

تصميــم المكتبــات البصريــة الرقميــة؟

تمــت اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل مــن خــالل تحديــد المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات 

المعياريــة فــي كل ُبعــد مــن أبعــاد تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة؛ وذلــك مــن وجهــة 

ــلطنة  ــة بس ــدارس الحكومي ــي الم ــده ف ــا بع ــي، وم ــم األساس ــة التعلي ــذ مرحل ــر تالمي نظ

ــة  ــة البصري ــم المكتب ــر تصمي ــي معايي ــالف ف ــد االخت ــى رص ــول إل ــل الوص ــن أج ــان. وم ُعم

ــي: ــج وفــق األبعــاد المحــددة فــي هــذه الدراســة كاآلت ــة؛ نســتعرض النتائ الرقمي
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أواًل: ُبعد التصنيف والتبويب )الفهرسة(

يوضــح جــدول رقــم )4( نتائــج ُبعــد التصنيــف والتبويــب )الفهرســة( كأحــد معاييــر الحكــم 

ــا علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة نظــر  علــى أثــر تصميــم المكتبــة البصريــة رقميًّ

عينــة الدراســة )تالميــذ مراحــل التعليــم األساســي، ومــا بعــده( فــي ســلطنة ُعمــان. ويوضــح 

ــث  ا( حي ــدًّ ــة )مرتفــع ج ــاء بدرج ــب )الفهرســة( ج ــف والتبوي ــد التصني ــدول أن مســتوى ُبع الج

بلــغ المتوســط الحســابي العــام )4.22(، واالنحــراف المعيــاري )0.49(، وبشــكل عــام جــاءت 

ا( ممــا يعكــس أثــًرا كبيــًرا لتصميم  المتوســطات الحســابية بمســتويات )مرتفعــة، ومرتفعــة جــدًّ

المكتبــة الرقميــة فــي تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة. وبتفحــص 

مؤشــرات هــذا الُبعــد، نجــد أن الفقــرة رقــم )1( جــاءت فــي المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي 

قــدره )4.44(، بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )7( فــي المرتبــة األخيــرة وبمتوســط حســابي قــدره 

)4.02(، وهــي تعبــر عــن مســتوى أثــر )مرتفــع( مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة؛ وبهــذا تكــون 

ا( عــدا الفقــرة الســابقة الذكــر كمــا هــو مبيــن  جميــع الفقــرات حققــت مســتوى )مرتفــع جــدًّ

ــج هــذا الُبعــد مــع مــا أشــارت إليــه دراســة )ســالم، 2019(،  فــي جــدول رقــم )4(. وتتفــق نتائ

ــر أكبــر فــي العمليــة  ودراســة )فتــح اللــه، 2020( عــن دور التبويــب والرقمنــة فــي إحــداث أث

التعليميــة، وكذلــك كــون الرقمنــة تعمــل علــى تحســين الوصــول إلــى مــوارد المكتبــة 

بشــكل أكثــر فاعليــة. 

جدول رقم )4( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لُبعد التصنيف والتبويب )الفهرسة( من وجهة نظر عينة 
الدراسة )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

4.440.661المكتبة البصرية منظمة، ومرتبة في أقسام وفروع مختلفة.1

4.180.767المكتبة البصرية مقسمة إلى أجزاء واضحة عمقت الرؤية البصرية لدي.2

اشتملت المكتبة البصرية على أجزاء واضحة، ومحددة لكل من: الصور 3
4.390.792الفوتوغرافية-الرسوم الخطية-الخرائط واألشكال-الفيديو-مقاطع اليوتيوب.

احتوت المكتبة على تصنيف خاص لمصادر الموضوع المختلفة )طبيعة-تراث-4
4.110.878فنون حديثة ومعاصرة(.فنون حديثة ومعاصرة(.
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ا للمجاالت الفنية؛ مثل )تصوير-رسم-نحت-خزف-5 تضمنت المكتبة تصنيًفا خاصًّ
4.260.735نسيج-طباعة(.

صنفت المكتبة البصرية العناصر والوحدات الشكلية إلى أكثر من تصنيف 6
4.10.969)األشجار-الجبال-البحار-الحيوانات-الطيور-المنازل-... إلخ(.

كشفت المكتبة البصرية لي حقائق كثيرة متعلقة بالمفاهيم الفنية المرتبطة 7
4.020.8911بالدروس.

تصميم المكتبة البصرية جعلني أشاهد بسهولة أنواع الفنون، وأشكالها، 8
4.350.723ونماذجها، وعناصرها المختلفة الطبيعية، وغير الطبيعية.

أقسام المكتبة البصرية جعلتني أعرف الكثير عن المدارس والحركات الفنية عبر 9
4.080.8210تاريخ الفن.

محتويات المكتبة البصرية جعلتني أعرف الكثير عن التنوعات في عناصر 10
4.280.744الطبيعة.

أجزاء من المكتبة البصرية جعلتني أعرف الكثير عن األدوات الفنية، وكيفية 11
4.210.846معالجة الخامات.

4.220.49الُبعد ككل
مستوى 
مرتفع 

ا جدًّ

ثانًيا: ُبعد التحليل الشكلي

يوضــح جــدول رقــم )5( مؤشــرات ُبعــد التحليــل الشــكلي كمعيــار للحكــم علــى أثــر 

تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة فــي تعليــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة نظــر عينــة 

الدراســة. يظهــر الجــدول أن مســتوى ُبعــد التحليــل الشــكلي جــاء مرتفًعا؛ حيث بلغ المتوســط 

الحســابي العــام )4.1(، وبانحــراف معيــاري قــدره )0.6(، كمــا أن مســتوى التأثيــر تــراوح مــا بيــن 

ا(  متوســطات حســابية )3.98-4.21(، وهــي تعكــس مســتويات مــا بيــن )مرتفــع، ومرتفــع جــدًّ

وفــق مقيــاس الحكــم المحــدد فــي هــذه الدراســة. ومــن خــالل إمعــان النظــر فــي مؤشــرات 

ــط  ــم )8( بمتوس ــرة رق ــاءت الفق ــى ج ــة األول ــي المرتب ــه ف ــد أن ــكلي نج ــل الش ــد التحلي ُبع

ــاءت الفقــرة رقــم )14( بمتوســط حســابي قــدره  ــرة ج ــة األخي حســابي )4.22(. وفــي المرتب

)3.98(، وهــي تعكــس مســتوى تأثيــر )مرتفــع( كمــا هــو مبيــن فــي جــدول رقــم )5(. وتتفــق 

هــذه النتيجــة فــي هــذا الُبعــد مــع دراســات )ســالمة 1997، عبدالشــافي وعبدالهــادي 1994( 

ــات فــي تصميــم  التــي أكــدت علــى أهميــة االعتمــاد علــى التعلــم البصــري، وعلــى المرئي

المكتبــة الرقميــة مــن أجــل تكويــن مفاهيــم مرتبطــة بتلــك المرئيــات البصريــة. 
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جدول رقم )5( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لُبعد التحليل الشكلي )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

أقسام المكتبة جعلتني أرى تجارب تقنية وفنية في خامات مختلفة، 1
4.20.73ومتنوعة.

النماذج، واألشكال المعروضة بالمكتبة جعلتني أفهم أكثر وبشكل مرئي 2
3.990.7312بصري العديد من األسس، والعناصر، والمعالجات الفنية.

األشكال والنماذج المعروضة بالمكتبة أوضحت لي معنى وأهمية 3
4.080.729»االسكتش«، أو »الرسم التحضيري« ألي عمل فني أريد أن أنتجه.

محتوى المكتبة ساعدني في فهم العديد من المراحل الفنية التي يمر بها 4
4.110.698إنتاج األعمال الفنية.

محتوى المكتبة البصرية ساعدني على وصف األعمال والنماذج الفنية 5
4.120.816المعروضة.

محتوى المكتبة البصرية جعلني أقوم بعمليات تحليل وتفسير األعمال، 6
4.120.837والنماذج الفنية.

المكتبة البصرية أتاحت لي إدراك تفاصيل العناصر، والوحدات الشكلية عن 7
3.990.8513ُقرب.

األشكال المعروضة بالمكتبة البصرية أكدت على أهمية إظهار العناصر 8
4.220.911الفنية؛ كالخطوط-المالمس-المساحات-األلوان وتباينها، أو انسجامها... إلخ.

المكتبة البصرية ساعدتني في إدراك تفاصيل دقيقة في بعض األشكال، 9
4.210.832والعناصر، ونماذج األعمال الفنية المعروضة.

المواد البصرية المعروضة بالمكتبة )صور-مقاطع فيديو( ساعدتني على 10
4.130.965إدراك تفاصيل تتعلق بأساليب معالجة الخامات المتعددة.

المواد البصرية المعروضة بالمكتبة )صور-مقاطع فيديو( ساعدتني على 11
4.010.9111إدراك أساليب حل بعض المشكالت الفنية، والبصرية.

12
الشروحات الكتابية أو الصوتية المصاحبة للصور أو مقاطع الفيديو المعروضة 

بالمكتبة البصرية ساعدتني على فهم وتفسير العالقات بين األشكال، 
والعناصر، والنماذج.

4.150.814

المواد البصرية المعروضة بالمكتبة البصرية ساعدتني على تحديد األسلوب 13
4.031.0410الصحيح للتعامل مع األدوات، والخامات الفنية.

المطالعة المستمرة للمكتبة البصرية أفادتني في تجنب العديد من 14
3.980.9314المشكالت الفنية، والمخاطر التي كان من الممكن التعرض لها.

مستوى 4.10.6الُبعد ككل
مرتفع
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ثالًثا: ُبعد الوفرة والتنوع

يظهــر جــدول رقــم )6( المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة لُبعــد الوفــرة 

والتنــوع؛ حيــث حقــق هــذا الُبعــد مســتوى تأثيــر عــام )مرتفــع( بمتوســط حســابي عــام قــدره 

ــك يوضــح الجــدول أن المتوســطات الحســابية تعكــس  ــاري )0.73(. كذل )4.03(، وانحــراف معي

ــه فــي  ــوع. يالحــظ أن ا( لُبعــد الوفــرة والتن ــن )مرتفــع، ومرتفــع جــدًّ ــراوح مــا بي مســتويات تت

المرتبــة األولــى جــاءت الفقــرة رقــم )8( بمتوســط حســابي )4.23(. بينمــا جــاءت فــي المرتبــة 

األخيــرة الفقــرة رقــم )7(، وقــد تراوحــت المتوســطات الحســابية بيــن )3.88-3.93(، وهــي 

تعكــس مســتوى تأثيــر )مرتفــع( رغــم ورودهــا فــي أســفل قائمــة المؤشــرات لهــذا الُبعــد كما 

هــو واضــح فــي جــدول رقــم )6(. وتتفــق نتائــج مؤشــرات هــذا الُبعــد مــع مــا توصلــت إليــه 

دراســة )ســالم، 2019( التــي أشــارت إلــى أهميــة ُبعــد الوفــرة والتنــوع فــي تصميــم المكتبــات 

ــة، والتــي مــن خاللهــا يمكــن التحكــم فــي تدفــق المعلومــات، والمعــارف  ــة الرقمي البصري

نتيجــة التطــور المذهــل، والمتســارع فــي عالــم التكنولوجيــا، وكذلــك مــا أكــدت عليــه النتائــج. 

كذلــك تتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع مــا توصلت إليــه دراســة )الشــعيبي، 2018( في إشــارته 

إلــى تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي إنشــاء مكتبــة رقميــة أكاديميــة.

جدول رقم )6( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لُبعد الوفرة والتنوع )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

أدركت قيمة التنوع في المكتبة البصرية من خالل احتوائها على الكثير من 1
4.210.732الصور، واألشكال، ومقاطع الفيديو حول العنصر الواحد.

أتاحت لي المكتبة البصرية الفرص لرؤية العناصر، والوحدات الشكلية المشتركة 2
4.020.934التي استخدمها عدد من الفنانين في أعمالهم الفنية المختلفة.

ساعدني تنوع البدائل للوحدات الشكلية الموجودة بالمكتبة البصرية على 3
4.040.953سهولة االختيار بين العديد منها خالل ممارسة عملية اإلنتاج الفني.

ساعدتني الوحدات الشكلية المعروضة في المكتبة البصرية على إدراك تحليالت 4
3.910.937فنية متنوعة.

ساعدني تنوع محتوى المكتبة في رؤية أشكال وعناصر فنية متنوعة في البيئة 5
3.931.156المحيطة لم أكن أدركها بوضوح من قبل.
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أتاحت لي المكتبة البصرية إدراك االختالف والتشابه بين الكثير من العناصر، 6
3.9915والوحدات الشكلية التي لم أكن أدركها من قبل.

تنوعات األشكال، والعناصر، والرموز البصرية التي وفرتها المكتبة البصرية 7
3.881.028جعلتني قادًرا على التحدث بلغة أكثر وضوًحا عن األعمال الفنية.

وفرت لي المكتبة البصرية فرص االطالع على العديد من األساليب الفنية التي 8
4.230.881يمكن أن أستخدمها خالل اإلنتاج الفني الخاص بي.

مستوى 4.030.74الُبعد ككل
مرتفع

رابًعا: ُبعد الدقة والوضوح

يوضــح جــدول رقــم )7( المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة لُبعــد الدقــة 

والوضــوح فــي تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة لتعليــم الفنــون التشــكيلية. ويالحــظ مــن 

خــالل هــذا الجــدول أن المتوســطات الحســابية تراوحــت مــا بيــن )3.97-4.34(، وهــي مؤشــرات 

ــة  ــد الدق ــام، يعكــس ُبع ا(. وبشــكل ع ــدًّ ــن )مرتفــع، ومرتفــع ج ــا بي ــراوح م ــر يت تعكــس تأثي

والوضــوح مســتوى )مرتفــع( بمتوســط حســابي عــام قــدره )4.11(. ويوضــح الجــدول أن أعلــى 

المؤشــرات فــي هــذا الُبعــد جــاء فــي الفقــرة رقــم )1( بمتوســط حســابي قــدره )4.34(، وهــي 

ا(، وفــي المرتبــة األخيــرة جاءت الفقــرة رقم )4( بمتوســط  تعكــس مســتوى تأثيــر )مرتفــع جــدًّ

حســابي قــدره )3.97(، وهــي بمســتوى تأثيــر )مرتفــع(. وتتفــق مؤشــرات هــذا الُبعــد مــع مــا 

توصلــت إليــه دراســة )العايــد، 2020( التــي أشــارت إلــى أن المكتبــات الرقميــة تســاعد علــى 

الوصــول إلــى كميــات كبيــرة مــن المعلومــات بصــورة ســهلة، وســريعة، وبجــودة عاليــة. وفــي 

نفــس الوقــت تتفــق مــع مبــادئ البحــث العلمــي التــي أشــارت إليهــا دراســة )حافــظ، 2015(، 

ودورهــا فــي تفعيــل المكتبــة الرقميــة، ومــن بينهــا أهميــة الدقــة، والوضــوح، كذلــك ضــرورة 

االســتناد إلــى مبــادئ البحــث عــن المعلومــات بــداًل مــن تلقيهــا فقــط، وبنــاء المعرفــة، 

والتعلــم مــن مصادرهــا ألغــراض التعلــم، وإيجــاد بيئــة تعلــم صديقــة، وآمنــة وفــق قــدرات 

المســتخدم، وشــخصيته، ومســتواه التعليمــي. 
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جدول رقم )7( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لُبعد الدقة والوضوح )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

ساعدتني دقة الصور، ووضوحها، واألشكال الفنية المتضمنة بالمكتبة البصرية 1
4.340.821على تكوين صورة حقيقية لما أشاهده.

ساعدتني المكتبة البصرية على الدقة في اختيار النماذج، واألشكال الفنية 2
4.040.974الخاصة بي.

ساعدتني المكتبة البصرية على إدراك تفاصيل ودقائق األشياء في الصور، 3
4.10.93واألشكال الفنية المتضمنة بالمكتبة.

ساعدني اكتمال الصور، وجودة األشكال بالمكتبة البصرية على فهم معناها 4
3.970.885بشكل مباشر بدون اقتصاص، أو ضغط لحجمها.

5
ساعدني وضوح درجات األلوان، ونصوعها، والتباين الجيد في األبيض واألسود في 

األشكال المتضمنة بالمكتبة البصرية على فهم وإدراك العديد من المفاهيم 
الفنية، والجمالية.

4.10.752

مستوى 4.110.67الُبعد ككل
مرتفع

خامًسا: ُبعد اإلتاحة وسهولة الوصول

ــة  ــد اإلتاح ــة لُبع ــات المعياري ــطات الحســابية، واالنحراف ــم )8( المتوس ــدول رق ــح ج يوض

ــر هــذا الُبعــد جــاء  ــة الرقميــة. يالحــظ أن أث وســهولة الوصــول فــي تصميــم المكتبــة البصري

المتوســطات  بلــغ )4.16(، وجميــع  بمســتوى عــام )مرتفــع( بمتوســط حســابي إجمالــي 

ا(. ويالحــظ مــن الجــدول أن  الحســابية جــاءت تعكــس مســتويات تأثيــر )مرتفعــة، ومرتفعــة جــدًّ

فــي المرتبــة األولــى جــاءت الفقــرة رقــم )4( بمتوســط حســابي قــدره )4.24(، وفــي المرتبــة 

األخيــرة جــاءت الفقــرة رقــم )2( بمتوســط حســابي )3.99(، وهــي أيًضــا تعكــس مســتوى 

)مرتفــع( مــن التأثيــر فــي تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة فــي تعليــم الفنون التشــكيلية. 

ــات  ــم المكتب ــة مؤشــرات هــذا الُبعــد فــي تصمي ــى أهمي ــر مــن الدراســات عل وأكــدت الكثي

الرقميــة؛ مثــل دراســة )عــوارم، 2019( التــي أشــارت إلــى دور المكتبــة الرقميــة فــي توفيــر 

ــات  الوقــت، والجهــد مــن خــالل ســهولة عمليــة االطــالع علــى مختلــف المعلومــات، والبيان

ــوع مــن  ــي أكــدت قــدرة هــذا الن ــد، 2020( الت ــك دراســة )العاي ــا، وكذل المــراد الحصــول عليه
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المكتبــات علــى الوصــول للمعلومــات بــكل ســهولة، بحيــث تســمح بتحميــل المحتــوى بمــا 

يحقــق للقــارئ الفرصــة لالطــالع، والفحــص فــي أي وقــت. كذلــك تتفــق مؤشــرات هــذا الُبعــد 

مــع مــا أشــارت إليــه دراســة كل مــن )Ballantyne, 2008; Ebiwolate, 2018( فــي أن كائنــات 

التعلــم الرقميــة هــي مــواد رقميــة يمكــن ســهولة تداولهــا، وتخزينهــا داخل مســتودع رقمي 

ــا لالســتخدام.  محــدد، وإمكانيــة الوصــول، وقابليــة االكتشــاف لهــذه المــواد المخزنــة رقميًّ

جدول رقم )8( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لُبعد اإلتاحة وسهولة الوصول )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

رابط المكتبة متوفر على مدار الوقت، وسهل الوصول إليه من أكثر من محرك 1
4.20.943بحث، ومن أي جهاز )الب توب-كمبيوتر مكتبي-كمبيوتر لوحي-هاتف...(.

لم أشعر بالملل وأنا أطالع أقسام المكتبة البصرية نتيجة سرعة التحميل للصور، 2
3.990.966والفيديو.

ساعدني وجود دليل استخدام المكتبة البصرية في معرفة تفاصيلها، وكيفية 3
4.120.834استخدامها.

ساعدتني بعض الكتابات والشروحات على تحديد وجهتي خالل التجول بين أقسام 4
4.240.781المكتبة البصرية.

وفرت لي المكتبة البصرية الوقت، والجهد الكبير في البحث عبر مواقع اإلنترنت 5
4.20.945عن معلومات بصرية تفيدني في إنجاز مشاريعي الفنية.

زودتني المكتبة البصرية بمهارات التعلم الذاتي، والبحث عن المعرفة البصرية 6
4.210.872بشكل منظم، وسلس.

مستوى 4.160.64الُبعد ككل
مرتفع

سادًسا: ُبعد التعبير واالبتكار

ــر  ــد التعبي ــة لُبع ــات المعياري ــابية، واالنحراف ــطات الحس ــم )9( المتوس ــدول رق ــح ج يوض

ــة الرقميــة. ويالحــظ أن المتوســط الحســابي العــام  واالبتــكار فــي تصميــم المكتبــة البصري

ــى أن  ــير إل ــو يش ــدره )4.16(، وه ــابي ق ــط حس ــع( بمتوس ــتوى )مرتف ــاء بمس ــد ج ــذا الُبع له

مؤشــر التعبيــر، واالبتــكار كان مرتفًعــا وفًقــا الســتجابة عينــة الدراســة. كمــا أن المتوســطات 

ا(. وجــاءت فــي المرتبــة األولى  الحســابية جــاءت بمســتويات تأثيــر مــا بيــن )مرتفــع، ومرتفــع جــدًّ
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ــرة جــاءت الفقــرة رقــم )5(  ــة األخي الفقــرة رقــم )6( بمتوســط حســابي )4.17(، وفــي المرتب

ــر  ــتوى تأثي ــس مس ــد تعك ــذا الُبع ــي ه ــرات ف ــع الفق ــدره )3.9(، وجمي ــابي ق ــط حس بمتوس

)مرتفــع(. وتتفــق نتائــج ومؤشــرات هــذا الُبعــد مــع مــا توصلــت إليــه بعــض الدراســات حــول 

ــات الرقميــة؛ حيــث اتفقــت  ــداع فــي هــذا النــوع مــن المكتب ــر، واالبتــكار، واإلب ــة التعبي أهمي

 )Hromalik and Koszalka, 2018( نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع مــا أشــارت إليــه دراســة

التــي أكــدت أن مــواد التعلــم الرقمــي ســاعدت علــى تنظيــم الطلبــة ذاتيًّــا، وأن اســتخدامهم 

ــا، كذلــك مــع مــا أشــارت إليــه  لتلــك المــواد اتفــق مــع األبعــاد الســتة للتعلــم المنظــم ذاتيًّ

دراســة )ســالم، 2019( فــي أن المكتبــات الرقميــة جــاءت نتيجــة التطــور المتســارع فــي عالــم 

ــكار فــي  ــداع، واالبت ــذكاء االصطناعــي« كأحــد أشــكال اإلب ــورة »ال ــا، وعاكســًة ث التكنولوجي

ا، كذلــك تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا  هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا الحديثــة، والمتطــورة جــدًّ

أشــار إليــه )فــوزي والعامــري، 2021( حــول تأســيس قواعــد بيانــات للمــواد التعليميــة البصريــة 

ــة  ــم المتصل ــات العل ــة عملي ــب، وممارس ــث، والتنقي ــن البح ــح للمتعلمي ــة تتي ــورة رقمي بص

بالمالحظــة، والتدويــن البصــري، والتصنيــف، والتجريــب، والتنبــؤ، واالســتنتاج، وهذه مؤشــرات 

مهمــة لالبتــكار، واإلبــداع، والتــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــالل مكتبــات رقميــة تفاعليــة 

تؤكــد علــى هــذه المؤشــرات فــي هــذا الُبعــد مــن أجــل تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة ذات 

أبعــاد ابتكاريــة.

جدول رقم )9( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لُبعد التعبير واالبتكار )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

قدمت لي المكتبة البصرية تغذية بصرية كبيرة قبل وأثناء ممارسة 1
عملية اإلنتاج الفني.

4.120.933

ساعدني محتوى المكتبة في سهولة االختيار من بين العناصر، 2
واألشكال، والرموز، وبناء رؤية بصرية خاصة بي.

4.150.832

أشعر بأن مشاريعي الفنية التي أنتجها، أو سأنتجها سيكون للمكتبة 3
البصرية دور كبير في تصميمها، وإنتاجها، والتحدث عنها بثقة أكبر.

4.10.94

4.010.876أتاحت المكتبة البصرية لي بناء أفكار فنية لم أتخيلها من قبل.4
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ساعدتني المكتبة البصرية على بلورة وتطويع أفكاري لتكون 5
صالحة، وقابلة للتنفيذ.

3.90.98

ساعدتني المكتبة البصرية على كثرة االطالع، وإعادة النظر في 6
مشاريعي الفنية بهدف تطويرها، وتحسينها. 

4.170.911

ساعدني محتوى المكتبة البصرية في إبداء الرأي حول موضوعات 7
األعمال الفنية بكل وضوح.

4.010.977

ساعدتني المكتبة البصرية على تطوير قدراتي في تحليل ونقد 8
أعمال زمالئي بشكل موضوعي.

4.040.935

مستوى 4.060.67الُبعد ككل
مرتفع

سابًعا: ُبعد االتصال والتواصل

يوضــح جــدول رقــم )10( المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة لُبعــد االتصــال 

الدراســة أن  الرقميــة. ويالحــظ مــن اســتجابات عينــة  البصريــة  المكتبــة  والتواصــل فــي 

المتوســط الحســابي العــام لهــذا الُبعــد كان بدرجــة )مرتفــع(؛ حيــث بلــغ )4.1(، وانحــراف معياري 

قــدره )0.68(، وجــاءت المتوســطات الحســابية لتعكــس مؤشــرات مــا بيــن )مرتفــع، ومرتفــع 

ا(. وجــاءت فــي المرتبــة األولــى الفقــرة رقــم )1( بمتوســط حســابي قــدره )4.23(، وهــي  جــدًّ

ا(، وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت الفقــرة رقم )2( بمتوســط  تعكــس مســتوى تأثيــر )مرتفــع جــدًّ

حســابي قــدره )4.01(. وتتفــق نتيجــة مؤشــرات هــذا الُبعــد مــع ما أشــارت إليه دراســة )شــاهين 

ونصــر، 2018( التــي أكــدت علــى أهميــة مــد جســور التواصــل بيــن التعليــم، والتنميــة، وتفعيل 

قــدرات المتعلميــن، والتحــول إلــى الشــكل الرقمــي عبــر قنــوات االتصــال اإللكترونيــة، ومــا 

أوصــت بــه اليونســكو )UNESCO, 2020( فــي مســاهمة التعلــم اإللكترونــي عــن ُبعــد فــي 

ربــط المعلميــن بالطــالب، وبأوليــاء األمــور لبنــاء مجتمعــات التعلــم فــي الفصــول الدراســية؛ 

ممــا ُيســهم فــي تنميــة االتصــال، والتواصــل، والتنظيــم، وإشــراك الطلبــة فــي التعلــم عــن 

ُبعــد. ودراســة )حافــظ، 2015( التــي أشــارت إلــى أهميــة اســتخدام المحتويــات اإللكترونيــة 

التعليميــة التفاعليــة فــي المكتبــة الرقميــة.
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جدول رقم )10( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لُبعد االتصال والتواصل )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

شجعتني المكتبة البصرية على إثارة األسئلة حول الكثير من التفاصيل في 1
الصور، واألشكال، والنماذج، وإيصالها إلى المعلم.

4.230.81

2
حفزتني المكتبة البصرية على مشاركة أصدقائي، وزمالئي في األفكار، 

وتبادل اآلراء حول أفضل االختيارات، والبدائل بين الصور، والنماذج، واألشكال 
المعروضة.

4.010.985

3
شجعتني بعض الصور أو مقاطع الفيديو المتضمنة بالمكتبة البصرية على 
الولوج إلى مواقع مختلفة على شبكة المعلومات )اإلنترنت( لالطالع على 

معارف، ومعلومات أكثر.
4.070.894

شجعني محتوى المكتبة البصرية على إرسال رابط المكتبة إلى بعض الزمالء، 4
واألصدقاء لالستفادة من محتواها الضخم.

4.10.742

استعنت بالمكتبة البصرية في تحميل أعمالي، ومشاريعي الفنية، ومشاركتها 5
مع أفراد أسرتي، وجيراني، وأصدقائي.

4.090.843

مستوى 4.10.68الُبعد ككل
مرتفع

ا،  وتتفــق نتائــج جميــع مســتويات األبعــاد الســبعة الســابقة )مــا بيــن المرتفــع جــدًّ

ــم  ــي دع ــة ف ــات الرقمي ــت دور المكتب ــي تناول ــات الت ــم الدراس ــج معظ ــع نتائ ــع( م والمرتف

ــور  ــة منص ــل دراس ــة؛ مث ــة المختلف ــتويات التعليمي ــي المس ــم ف ــم، والتعل ــات التعلي عملي

)2018( التــي أكــدت نتائجهــا علــى دور المكتبــات الرقميــة فــي دعــم التعليــم المســتمر، 

ودراســة جــادو )2020( التــي أشــارت نتائجهــا إلــى دور المكتبــات الرقميــة فــي إدارة المعرفــة، 

وكذلــك دراســة الراشــدي )2017( التــي أكــدت علــى ضــرورة تطويــر المكتبــات الرقميــة لدعــم 

ــي أكــدت  ــج« )2019( الت ــي، وجيان ــة للمســتفيدين، فضــاًل عــن دراســة »ل الحاجــات التعليمي

علــى أهميــة وضــع أســس لبنــاء وتخطيــط المكتبــات الرقميــة؛ لدعــم الثقافــة الرقميــة خــالل 

ــس.  ــات التدري عملي

النتائــج المتعلقــة باإلجابــة علــى الســؤال الثالــث للدراســة: هــل توجــد فــروق 

ــا  ــي، وم ــم األساس ــل التعلي ــذ مراح ــر تالمي ــات نظ ــن وجه ــة بي ــة إحصائي ذات دالل

ــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى  بعــده فــي ســلطنة ُعمــان فــي قيــاس أث

ــة  ــر المحافظ ــية، ومتغي ــوف الدراس ــر الصف ــا لمتغي ــكيلية تبًع ــون التش ــم الفن تعل
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ــذ؟ ــا التالمي ــي إليه ــي ينتم ــة الت التعليمي

تمــت اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل مــن خــالل الدراســة الميدانيــة؛ حيــث تــم تحديــد دالالت 

الفــروق المعنويــة ألثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية تبًعــا 

لمتغيــر الصفــوف الدراســية، ومتغيــر المحافظــة التعليميــة التــي ينتمــي إليهــا التالميــذ 

باســتخدام اختبــار )ت( لعينتيــن مســتقلتين، وتحليــل التبايــن أحــادي االتجــاه؛ وذلــك كمــا يلــي:

أواًل: الفــروق المعنويــة بيــن اســتجابات تالميــذ المــدارس وفًقــا للصفــوف 

الدراســية بالنســبة لقيــاس أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون 

ــكيلية التش

يظهــر جــدول رقــم )11( أنــه ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيًّــا بيــن اســتجابات تالميــذ 

المــدارس وفًقــا للصفــوف الدراســية )الصــف مــن الخامــس إلــى التاســع/ الصــف من العاشــر 

إلــى الثانــي عشــر( بالنســبة لقيــاس أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون 

التشــكيلية )ُبعــد التصنيــف والتبويــب »الفهرســة«، وُبعــد التحليــل الشــكلي، وُبعــد الوفــرة 

والتنــوع، وُبعــد الدقــة والوضــوح، وُبعــد اإلتاحــة وســهولة الوصــول، وُبعــد التعبيــر واالبتــكار، 

وُبعــد االتصــال والتواصــل، وأبعــاد تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة ككل(.

جدول رقم )11( يوضح الفروق المعنوية بين استجابات تالميذ المدارس وفًقا للصفوف الدراسية بالنسبة لقياس أثر 
تصميم مكتبة بصرية رقمية على تعلم الفنون التشكيلية )ن=163(

مجتمع األبعادم
المتوسط العدد )ن(البحث

الحسابي
االنحراف 
المعياري

درجات 
)df( الحريةT الداللةقيمة

ُبعد التصنيف والتبويب 1
)الفهرسة(.

904.250.47صف 9-5
غير دال1610.722

734.190.52صف 12-10

ُبعد التحليل الشكلي.2
904.10.58صف 9-5

غير دال1610.068
734.090.63صف 12-10

ُبعد الوفرة والتنوع.3
904.020.74صف 9-5

غير دال161-0.047
734.030.76صف 12-10

ُبعد الدقة والوضوح.4
904.120.63صف 9-5

غير دال1610.223
734.10.72صف 12-10
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ُبعد اإلتاحة وسهولة 5
الوصول.

904.180.6صف 9-5
غير دال1610.445

734.130.69صف 12-10

ُبعد التعبير واالبتكار.6
904.070.64صف 9-5

غير دال1610.245
734.050.72صف 12-10

ُبعد االتصال والتواصل.7
904.090.68صف 9-5

غير دال161-0.289
734.120.69صف 12-10

أبعاد تصميم المكتبة 
البصرية الرقمية ككل.

904.120.53صف 9-5
غير دال1610.193

734.10.6صف 12-10

** معنوي عند )0.01( * معنوي عند )0.05(.

ــة  ــا للمحافظ ــدارس وفًق ــذ الم ــتجابات تالمي ــن اس ــة بي ــروق المعنوي ــا: الف ثانًي

التعليميــة بالنســبة لقيــاس أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون 

التشــكيلية

يظهــر جــدول رقــم )12( أنــه ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيًّــا بيــن اســتجابات 

)محافظــة  التالميــذ  لهــا  ينتمــي  التــي  التعليميــة  للمحافظــة  وفًقــا  المــدارس  تالميــذ 

الداخليــة/ محافظــة شــمال الباطنــة/ محافظــة جنــوب الباطنــة/ محافظــة شــمال الشــرقية/ 

محافظــة مســقط( بالنســبة لقيــاس أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون 

التشــكيلية )ُبعــد التصنيــف والتبويــب »الفهرســة«، وُبعــد التحليــل الشــكلي، وُبعــد الوفــرة 

والتنــوع، وُبعــد الدقــة والوضــوح، وُبعــد اإلتاحــة وســهولة الوصــول، وُبعــد التعبيــر واالبتــكار، 

ــة ككل(. ــة الرقمي ــة البصري ــم المكتب ــاد تصمي ــل، وأبع ــال والتواص ــد االتص وُبع
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جدول رقم )12( يوضح الفروق المعنوية بين استجابات تالميذ المدارس وفًقا للمحافظة التعليمية)·( بالنسبة 
لقياس أثر تصميم مكتبة بصرية رقمية على تعلم الفنون التشكيلية )ن=163(

مجموع مصدر التبايناألبعادم
المربعات

درجات الحرية 
)df(

متوسط 
المربعات

قيمة 
الداللة)ف(

ُبعد التصنيف 1
والتبويب )الفهرسة(.

0.83640.209الداللة

غير دال0.865 38.206158التباين داخل المجموعات
0.242

39.042162المجموع

ُبعد التحليل الشكلي.2

0.64240.161التباين بين المجموعات

غير دال0.441 57.493158التباين داخل المجموعات
0.364

58.135162المجموع

ُبعد الوفرة والتنوع.3

0.51840.130التباين بين المجموعات

غير دال0.230 89.059158التباين داخل المجموعات
0.564

89.577162المجموع

ُبعد الدقة والوضوح.4

1.34740.337التباين بين المجموعات

غير دال0.749 71.061158التباين داخل المجموعات
0.450

72.408162المجموع

ُبعد اإلتاحة وسهولة 5
الوصول.

0.94940.237التباين بين المجموعات

غير دال0.575 65.181158التباين داخل المجموعات
0.413

66.131162المجموع

ُبعد التعبير واالبتكار.6

0.49040.123التباين بين المجموعات

غير دال0.266 72.771158التباين داخل المجموعات
0.461

73.261162المجموع

ُبعد االتصال 7
والتواصل.

0.97540.244التباين بين المجموعات

غير دال0.516 74.575158ُبعد االتصال والتواصل.
0.472

75.55162المجموع

أبعاد تصميم المكتبة 
البصرية الرقمية ككل.

التباين بين 
0.56540.141المجموعات

غير دال0.437 التباين داخل 
51المجموعات .073158

0.323

51المجموع .638162

** معنوي عند )0.01( * معنوي عند )0.05(.
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ــذ  ــة بيــن وجهــات نظــر تالمي ــة إحصائي ــه ال توجــد فــروق ذات دالل يتضــح ممــا ســبق أن

مراحــل التعليــم األساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة ُعمــان فــي قيــاس أثــر تصميــم مكتبــة 

ــر  ــر الصفــوف الدراســية، ومتغي ــا لمتغي ــون التشــكيلية تبًع ــة علــى تعلــم الفن ــة رقمي بصري

المحافظــة التعليميــة التــي ينتمــي إليهــا التالميــذ. وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة 

)إســماعيل، 2019( التــي أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق بيــن المجموعــات التجريبيــة الثــالث 

وفًقــا ألنمــاط نظــم دعــم األداء اإللكترونــي فــي اختبــار التحصيــل المعرفــي، ويعــزي الباحثون 

نتائــج إجابــة هــذا الســؤال فــي عــدم وجــود فــروق ذات دالالت إحصائيــة بالنســبة لــكل مــن 

ــة  ــا لمحافظ ــم تبًع ــي بينه ــط البيئ ــالف المحي ــة، واخت ــراد العين ــن أف ــية بي ــوف الدراس الصف

الســكن إلــى تشــابه البيئــات التعليميــة التــي ينتمــي إليهــا تالميــذ المــدارس، ووحــدة 

المنهــج الدراســي المقــدم لهــم. وفــي المقابــل، تختلــف نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج 

ــا  دراســة )إبراهيــم وعبــده، 2016( التــي أســفرت أهــم نتائجهــا عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيًّ

ــم النقــال  ــي فــي التعل ــن يســتخدمون الدعــم اإللكترون ــة الذي ــن متوســط درجــات الطلب بي

بصــرف النظــر عــن وقــت تقديمــه، وكذلــك دراســة )عــالم وآخريــن، 2016( التــي خلصــت إلــى 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة فــي 

القياســين البعــدي، والتتبعــي فــي االختبــار التحصيلــي للجانــب المعرفــي لمهــارات اســتخدام 

المكتبــة الرقميــة.

الخالصة

1. تــم وضــع معاييــر مرجعيــة لتصميــم المكتبــات البصريــة الرقميــة فــي ميــدان الفنــون 

التشــكيلية تمثلــت فــي: المعيــار التقنــي، والمعيــار اإلدراكــي الجمالــي، والمعيــار التربــوي، 

وقــد تضمنــت هــذه المعاييــر )23( مؤشــًرا تــم توزيعهــا علــى تلــك المعاييــر وفًقــا لطبيعــة كل 

معيــار.

2. تــم التعريــف بأســس التصميــم التعليمــي التــي تبــدأ »بالتحليــل، التطويــر، اإلنتــاج، ثــم 

التقويــم«. وهــي أســس مهمــة فــي تصميــم المكتبــة البصريــة التــي تعتمــد علــى تكويــن 

قاعــدة بيانــات بصريــة رقميــة للصــور، والفيديوهــات ذات العالقــة بمصــادر الرؤيــة الفنيــة فــي 

مجــال تعليــم الفنــون.



128

 أثر تصميم مكتبة بصرية رقمية على تعلم الفنون التشكيلية من وجهة نظر
تالميذ مراحل التعليم األساسي وما بعده  في سلطنة ُعمان

ياسر فوزي، محمد العامودي، 
فخرية الليحاني

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

3. أظهــرت الدراســة قــدرة الطلبــة المرشــحين علــى تصميــم )10( مكتبــات بصريــة 

ــك مــن خــالل البرامــج المتخصصــة  ــة؛ وذل ــات البصري ــر تصميــم المكتب ــا لمعايي رقميــة وفًق

فــي تصميــم قوالــب الصفحــات اإللكترونيــة، والشــبيهة بعمليــات تصميــم مواقــع الويــب 

)website( علــى هيئــة روابــط، وتــم تطبيقهــا علــى عينــة الدراســة مــن تالميــذ المــدارس، 

ــون التشــكيلية. ــم الفن ــاس أثرهــا فــي تعلي وقي

4. أثبتــت نتائــج الدراســة أن هنــاك أثــًرا لتصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة علــى تعلــم 

ــدره  ــاري ق ــراف معي ــام )4.11(، وانح ــابي ع ــط حس ــع( بمتوس ــتوى )مرتف ــاء بمس ــذ ج التالمي

.)0.56(

ــم  ــر تصمي ــا فــي أث ــة إحصائيًّ ــة دال ــه ال توجــد فــروق جوهري ــج الدراســة أن ــت نتائ 5. أثبت

ــرات الصفــوف الدراســية، والمحافظــة  ــا لمتغي ــذ وفًق ــة علــى تعلــم التالمي ــة البصري المكتب

ــة. التعليمي

التوصيات

في ضوء ما تقدم يوصي الباحثون بما يلي:

الفنــون  التوســع فــي إنشــاء قواعــد بيانــات رقميــة بصريــة فــي تعليــم وتعلــم   .1

ــم المدمــج،  ــة بمــا يحقــق أهــداف التعلي ــد مــن الوســائط التكنولوجي ــر العدي التشــكيلية عب

ــد. ــن ُبع ــم ع والتعل

2. ضــرورة تدريــب معلمــي الفنــون التشــكيلية علــى إنشــاء وتصميــم مواقــع إلكترونيــة 

تحقــق أهــداف التعليــم، والتعلــم مــن خــالل إنشــاء المكتبــات البصريــة الرقميــة فــي الفنــون 

التشكيلية.

3. العمــل علــى ربــط تطويــر أدلــة معلمــي الفنــون التشــكيلية بتصميــم مواقــع 

لمكتبــات بصريــة رقميــة ذات عالقــة بالمحتــوى العلمــي عبــر الصفــوف الدراســية المختلفــة 

ــة. ــة للطلب ــع مرجعي كمواق

4. إنشــاء وحــدة بصريــة رقميــة تدعــم عمليــات تعليــم وتعلــم الفنــون البصريــة لمواجهــة 

متطلبــات التعليــم المدمــج، والتعليــم عــن ُبعــد، وتعظيــم األهــداف العليــا للتعلــم الذاتــي. 
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