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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن فاعلية ا�سرتاتيجية الق�ص�ص الرقمية يف �إك�ساب طالبات
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم التكنولوجية ،وللإجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة،
�صمم الباحثون �أداة الدرا�سة (مقيا�س املفاهيم التكنولوجية)  ،حيث تكون من ( )65بنداً
َّ
اختباري ًا من نوع اختيار من متعدد ،ولغر�ض هذه الدرا�سة �أع َّد الباحثون قائمة ملعايري
تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين الالزمة لت�صميم الق�ص�ص الرقمية ،والتي تكونت من ()12
معياراً تفرع منها ( )74م�ؤ�رشاً ،كما ُ�ص ِّممت جمموعة من الق�ص�ص الرقمية لتنمية املفاهيم
التكنولوجية ،وقد اختريت عينة ع�شوائية مكونة من ( )56طالبة من طالبات ال�صف التا�سع
الأ�سا�سيُ ،و ِّزعت على جمموعتني �إحداهما متثل املجموعة التجريبية وعددها ( )28طالبة
والأخرى متثل املجموعة ال�ضابطة وعددها ( )28طالبة.
وبعد تطبيق �أداة الدرا�سة واالنتهاء من �إجراء التجربة� ،أظهرت الدرا�سة النتائج
التالية :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطي
درجات طالبات املجموعة التجريبية وطالبات املجموعة ال�ضابطة يف مقيا�س املفاهيم
التكنولوجية ل�صالح التجريبية ،وتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سطي درجات طالبات املجموعة التجريبية يف مقيا�س املفاهيم
التكنولوجية قبل التطبيق بالق�ص�ص الرقمية وبعده ل�صالح التطبيق البعدي ،وتت�صف
ا�سرتاتيجية الق�ص�ص الرقمية بفاعلية يف �إك�ساب طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة
للمفاهيم التكنولوجية وف ًقا ملعدل الك�سب بالك.
الكلمات املفتاحية :الفاعلية ،الق�ص�ص الرقمية ،فاعلية ا�سرتاتيجية الق�ص�ص
الرقمية ،املفاهيم التكنولوجية ،اكت�ساب املفاهيم التكنولوجية.
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The Effectiveness of the Strategy of Digital Storytelling
in the Acquisition of Technological Concepts
in Basic Ninth Grade Students in Gaza

Abstract:
The aim of this study is to reveal the effectiveness of the strategy in the
digital storytelling in the acquisition of technological concepts of basic ninth
grade students in Gaza. To answer the questions of the study, the researchers
built a study tool (technological concepts scale) , which consists of (65) items
in multiple- choice form. To meet the purpose of this study, the researchers
compiled a list of standards and criteria of e- learning technology for the
design of digital storytelling. The questionnaire consisted of (12) standards
with (74) criteria. A sample of (56) of basic ninth grade female students
were randomly selected and distributed to two groups. One represents the
experimental group of (28) students and the other represents the control group
of (28) students. After the application of the study tool and completion of the
experiment, the study showed the following results: There were statistically
significant differences at the level of significance (a ≤ 0.01) between the
mean scores of students in the experimental group and the control group in the
technological concepts scale. There were statistically significant differences
at the level of significance (a ≤ 0.01) between the mean scores of students
in the experimental group in the technological concepts scale before and
after the application of digital stories. Digital stories strategy is effectively
characterized to instill in basic ninth grade students in Gaza technological
concepts according to the rate of Black Gain.
Key words: Effectiveness, Digital storytelling, Strategy in digital
storytelling, Technological concepts, Acquisition of technological concepts.
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املقدمة واخللفية النظرية للدراسة:
يعد توظيف مواد وبيئات التعلم الإلكرتوين ب�شكل ي�شمل كافة عنا�رص املوقف
التعليمي( ،معلم ومتعلم وحمتوى تعليمي وبيئة تعليمية وتقنية تعليمية) ويتكامل معها
من �أهم معايري جودة العملية التعليمية؛ ملا له من دور فاعل يف حت�سني الأداء وت�سهيل
التعلم.
ويعرف «ماركو�س» ( )Markus , 2008التعلم الإلكرتوين ب�أنه :عملية التعلم املولدة
بالتفاعل مع املحتوى امل�سلم رقم ًيا واخلدمات املعتمدة على ال�شبكة ودعم التوجيه ،م�ضيفًا
مبنهجية� :أن التعلم الإلكرتوين هو �أي تكنولوجيات تو�سطت عملية التعليم با�ستخدام احلا�سوب
�سواء من م�سافة بعيدة �أم وج ًها لوجه يف غرفة ال�صف (التعلم مب�ساعدة الكمبيوتر)  ،ذلك
هو التحول من التعليم التقليدي �أو التدريب �إىل التعليم املعتمد على تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت على �أ�سا�س ال�شخ�صنة ،واملرونة ،والفردية ،والتنظيم الذاتي ،والتعلم الت�شاركي
ا�ستنا ًدا �إىل جمتمع تعلمي من :املتعلمني واملعلمني والو�سطاء ،واخلرباء.
كما �أن التعلم الإلكرتوين ال يعني فقط التعلم عرب الويب ،والتعلم االفرتا�ضي ،والتعلم
املوزع ،والتعلم ال�شبكي �أو التعلم القائم على الويب ولكن يت�ضمن الأن�شطة الرتبوية كافة
التي ميكن �أن توظف فرد ًيا �أو جمع ًيا �ضمن جمموعات التعلم عرب الويب ،على اخلط �أو
خارجه ،متزام ًنا �أو غري متزامن �ضمن بيئة ال�شبكة �أو الأجهزة ال�شخ�صية �أو الأجهزة
املحمولة �أو �أي جهاز �إلكرتوين �آخر ( . )Mahdi,2014وتظهر �أهمية التعلم الإلكرتوين يف
العملية التعليمية من تطبيقات البحوث والدرا�سات التي �أكدت �أهميته وفعاليته ،ومن هذه
الدرا�سات درا�سة (Li & Yang, 2007؛ Riley & Anderson, 2006؛ )Frances, R. , 2006
 ،كما �أظهرت نتائج العديد من الدرا�سات كدرا�سة (عقل2012 ،؛ ال�سالموين2013 ،؛ مهدي،
 )2012الت�أثري الإيجابي للتعلم الإلكرتوين على التح�صيل والتفكيـــــر ومهارات ت�صميـم
عنا�رص التعلم واالجتاه لدى الطلبة نحو تعلمهم ونحو التعلم الإلكرتوين.
وقد �ساهم التطور املت�سارع لتكنولوجيا التعلم الإلكرتوين يف ظهور م�ستحدثات
جديدة مل تكن معروفه من ذي قبل مثل الق�ص�ص الرقمية التي بد�أ ظهورها يف �أواخر
الثمانينيات من القرن املا�ضي على يد كل من  Joe Lambert & Dana Atchleyاللذين
�أ�س�سا مركز رواية الق�صة الرقمية ( )Center of Digital Storytelling CDSيف بريكلي
بوالية كاليفورنيا ،وكانت الق�صة الرقمية حينها ت�شري �إىل ق�صة �شخ�صية يقوم الراوي
ب�رسدها خالل مدة ترتاوح من ( )3 – 2دقائق ()Norman, 2011; Robin, 2008
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وقد تعددت التعريفات للق�صة الرقمية ،حيث عرفها �شبلول ( )2000ب�أنها حتويل �أو
�إخراج �أو �إنتاج ق�صة م�ؤلفة ت�أليفًا ب�رشي ًا تعمل على و�سيط �إلكرتوين ،وذلك ب�إ�ضافة بع�ض
التقنيات احلديثة كال�صوت وال�صورة والر�سوم الكرتونية املتحركة وامل�ؤثرات املو�سيقية
باال�ستفادة من خ�صائ�ص الفيديو يف عمليات الإرجاع والتقدمي والإيقاف وهو ما يعرف
بامللتيميديا ،بينما عرفها عبد البا�سط (� )2011أنها حكاية نرثية �أو خيالية قائمة على
ا�ستخدام برجمية فوتو�ستوري  PhotoStory3يف املزج املنظم لل�صور واخلرائط والن�صو�ص
واخللفيات املو�سيقية والتعليق ال�صوتي بغر�ض جت�سيد الأحداث وال�شخ�صيات واملواقف
والظاهرات التي تدعم حتقيق هدف �أو �أكرث من �أهداف تعليم وتعلم اجلغرافيا ،ووافق تعريف
نورمان ( )Norman, 2011للتعريفات ال�سابقة للق�صة الرقمية حيث عرفها ب�أنها عملية
تدمج بني ال�رسد اللفظي للق�صة ،وعدد من املرئيات الت�صويرية واملو�سيقى ،مع التقنيات
احلديثة لإنتاج وم�شاركة الق�صة.
ومعربا ملفهوم الق�صة
يت�ضح مما �سبق �أن تعريف نورمان ( )2011جاء متكام ًال
ً
الرقمية من حيث و�صفها كعملية بني العديد من املكونات الأ�سا�سية والفرعية للق�ص�ص
الرقمية مراع ًيا ما بينها من تراكيب وعالقات وم�شغالتها.
وقد حدد روبني �سبعة عنا�رص للق�صة الرقمية ،كما حددها مركز رواية الق�ص�ص
الرقمية ( ، )CDs) (Robin, 2008وهي :الفكرة الرئي�سة ،وا�ستف�سار دراماتيكي ،والعاطفة،
و�صوت الراوي ،وم�ؤثر �صوتي ،وحمتوى خمت�رص ،والتقدم ،وتعد تلك العنا�رص نقطة انطالق
مفيدة للبدء يف العمل للق�ص الرقمي وف ًقا لت�صنيفاتها املختلفة ،حيث �صنفها عبد البا�سط
(� )2011إىل �أنواع ع ّدة ،وفق ًا للغر�ض الذي �صممت لأجله ،وهذه الأنواع هي :الق�صة
ال�شخ�صية :وهي الق�ص�ص التي حتتوي على �رسد لأحداث مهمة يف حياة ال�شخ�ص ،و�أن
عر�ضها ميكن �أن ي�سهم يف الت�أثري على حياة �أ�شخا�ص �آخرين ،والق�ص�ص املوجهة :وهي
ق�ص�ص �صممت لتعليم �أو �إك�ساب الآخرين مفاهيم معينة� ،أو تدريبهم على ممار�سة �سلوكات
معينة ،والوثائق التاريخية :وهي الق�ص�ص التي تعر�ض الأحداث املثرية والتي ت�ساعدنا
على فهم �أحداث املا�ضي ،والق�ص�ص الو�صفية :وهي الق�ص�ص التي تعر�ض و�صفًا للظواهر
والق�ضايا اجلغرافية من حيث املكان والزمان واملكونات واملراحل الإجرائية التي متر بها.
وميكن �أن يعتمد ت�صميم الق�ص�ص الرقمية على �شكل �أو �أكرث من �أ�شكال ت�صميمها حيث
�أ�شار التعبان ( )2013نق ًال عن فيلب�س (� )Phelps,2004إىل �سبعة �أ�شكال لت�صميم الق�ص�ص
الرقمية وهي :ال�شكل اخلطي (املنظم)  ،Linear storyوال�شكل التفاعلي ،Interactive story
وال�شكل املتعدد  ،Story Multi- Linearوال�شكل املتعدد املت�شابك Braided Multi- Linear
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 ،storyوال�شكل القمعي املت�شابك  ،story Nested Funnelوال�شكل ال�شجري املتفرع story

 ،Tree- Branchingوال�شكل غري املنتظم (الالخطي) .Non- Linear story
وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أن التكنولوجيا احلديثة تع ُّد من �أق�رص
الطرق يف تو�صيل املعرفة للطلبة �سواء كانت تلك املعرفة معلومات �أم مفاهيم �أم مهارات،
وذلك مبا توفره من ف�ضاء تعليمي يحاكي الواقع ،ومن تلك الدرا�سات التي �أثبتت فاعلية
الق�ص�ص الرقمية يف تنمية املفاهيم لدى الطلبة ،درا�سة قربان ( )2012التي كان من
�أهم نتائجها فاعلية ا�ستخدام ق�ص�ص الر�سوم املتحركة يف تنمية املفاهيم العلمية والقيم
االجتماعية.
وحيث �إن امتالك الطلبة للمفاهيم واملهارات التكنولوجية �رضورة البد منها ،حتى
�إن م�صطلح اجلاهل تغري يف ر�أي كثري من الرتبويني ،فاجلاهل مل يعد الذي ال يقر�أ وال
يكتب بل اجلاهل هو الذي ال يجيد فهم التكنولوجيا وال يتقن مهاراتها (�أبو عطية)2012 ،
 .و�أكدت اجلمعية الوطنية ملعلمي العلوم يف الواليات املتحدة الأمريكية على �أن من �أهم
�صفات الفرد املثقف علمياً ،الفهم العلمي ال�صحيح للمفاهيم العلمية بحيث ت�ساعده يف
�صنع قراراته اليومية وتدبري �أموره احلياتية املختلفة( .خطايبة واخلليل. )2001 ،
وقد �أخذت املفاهيم م�ساحة وا�سعة من اهتمامات كثري من املتخ�ص�صني يف الرتبية
وعلم النف�س الرتبوي ،مما تطلب تقدمي تعريف للمفهوم ،فكانت التعريفات كثرية ومتقاربة،
و�إن كان بينها �شيء من االختالف ف�إنه مل يخرجه عن حدود املعنى اللغوي ،الذي ذكر يف
(املعجم الو�سيط) ب�أن املفهوم من امل�صدر الثالثي فهم ،والفهم :ح�سن ت�صور املعنى وجودة
ا�ستعداد الذهن لال�ستنباط واملفهوم جمموعة من ال�صفات واخل�صائ�ص املو�ضحة ملعنى
كلي .يف حني عرفه مريل وتين�سون ( )1992ب�أنه زمرة من الأ�شياء �أو الرموز �أو الأحداث
ُجمعت بع�ضها �إىل بع�ض على �أ�سا�س خ�صائ�ص م�شرتكة ي�شار �إليها با�سم �أو رمز معني.
كما عرفه الأ�سمر ( )35 :2008على �أنه« :ما يتكون لدى الفرد من معنى وفهم وقدرة على
تطبيق ذلك الفهم يف مواقف جديدة من خالل الت�صورات الذهنية لظاهرة معينة ويتكون من
ا�سم وداللة لفظية» .وعرفته البلبي�سي (� )2006أنه ت�صور عقلي �أو جتريد لل�صفات امل�شرتكة
بني جمموعة من الأ�شياء �أو املواد �أو الظواهر ويتكون من جز�أين (اال�سم والداللة اللفظية) .
وق�سم �سالمة ( )2004املفاهيم �إىل :مفاهيم عبارة عن ت�صنيفات �أو جمموعات من الأ�شياء:
تهدف يف �أ�سا�سها �إىل الو�صف وت�سهيل الدرا�سة العلمية ثم جترد من هذه ال�صفات والأ�شياء
م�صطلحا معي ًنا ،فالت�أك�سد مفهوم يتفاوت من حيث الب�ساطة والتعقيد.
ا�سما �أو
ً
وتعطى ً
ومفاهيم تعرب عن قوانني �أو عالقات :مثل مفهوم ثابت االتزان يعرب عن عالقة �أو ن�سبة
بني متغريين وهما املواد الداخلة يف التفاعل واملواد الناجتة من التفاعل �أي �أن املقاومة
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= فرق اجلهد� /شدة التيار .ومفاهيم تعرب عن عالقات :تقوم على �أ�سا�س من التكوينات
الفر�ضية العقلية .حيث تعتمد النظريات العلمية – عادة -على هذه املفاهيم وتهدف �إىل
تف�سري العالقات �أو القوانني.
كما �أن للمفاهيم �أهميتها يف عملية التعلم والتعليم ،ويف �أي مادة درا�سية ،حيث تع ُّد
�أ�سا�س البناء املعريف لأي مادة درا�سية .وقد ذكر كل من (�سالمة ،)2004 ،جمموعة من

النقاط التي من خاللها تت�ضح �أهمية املفهوم ،هي:
1.1تعلمها ي�ساعد على زيادة فهم التالميذ للمادة الدرا�سية لأنها ت�ساعد على الربط

بني احلقائق العلمية املختلفة ،وبالتايل ي�سهل على التالميذ تعلمها مما يزيد من حت�صيل
التالميذ.
2.2تنمي لدى الطالب القدرة على حل امل�شكالت والتفاعل واالت�صال بالآخرين.
3.3ت�ساعد على تنمية القدرات الفردية لدى التالميذ وبالتايل زيادة دافعيتهم نحو
التعلم.
4.4ي�ساعد على انتقال �أثر التعلم ،حيث يتيح للتالميذ فر�صة ا�ستخدامه يف املواقف
احلياتية.
5.5تقلل احلاجة �إىل �إعادة التعلم عند مواجهة �أي جديد.
وقد دلت نتائج العديد من الدرا�ســات التــــي تناولـــــت الق�ص�ص الرقمية على �أن
توظيفهــا خــالل العمليـــة التعليميـــة ي�ساعــــــد املتعلمني علــــى الإبداع والتفكري والتخيل
وتنمية املفاهيم ،و�أو�صت العديد من الدرا�سات على ا�ستخدامها يف التعليم بعد �أن �أظهرت
نتائجها الأثر الإيجابي لتوظيفها يف العملية التعليمية ،ومن هذه الدرا�سات:

درا�سة التعبان ( )2013التي هدفت للك�شف عن �أثر التفاعل بني مدخلني لت�صميم الق�صة
الرقمية (اخلطي -املتفرع)  ،والأ�سلوب املعريف (املندفع -املرتوي) على اكت�ساب املعرفة
وتنمية مهارات التفكري الإبداعي ،وتكونت عينة الدرا�سة من عينة تطوعية من طالبات كلية
الرتبية جامعة الأق�صى وعددهن ( )30طالبةُ ،ق�سمت ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني مبعدل ()15
اختبارا حت�صيل ًيا الكت�ساب املعرفة.
طالبة لكل جمموعة ،ولأغرا�ض الدرا�سة �أعد الباحث
ً
و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود ت�أثري يف اكت�ساب املعرفة لدى الطالبات الالتي در�سن
بالت�صميم اخلطي للق�صة الرقمية ،كذلك الطالبات اللواتي در�سن ب�أ�سلوب التعلم املندفع ،يف
حني مل يظهر �أي ت�أثري على تنمية مهارات التفكري الإبداعي ،ومل يظهر �أي تفاعل بني مداخل
ت�صميم الق�صة الرقمية (اخلطي -املتفرع) و�أ�سلوب التعلم (املندفع -املرتوي) .
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�أما درا�سة قربان ( )2012فقد هدفت �إىل الك�شف عن فاعلية ا�ستخدام ق�ص�ص الر�سوم
املتحركة يف تنمية املفاهيم العلمية والقيم االجتماعية لأطفال الرو�ضة يف مدينة مكة
املكرمة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )50طف ًال من �أطفال الرو�ضة العا�رشة وزعوا على
اختبارا
جمموعتني �إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة ،ولأغرا�ض الدرا�سة �أعدت الباحثة
ً
م�صورا .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني املجموعتني
حت�صيل ًيا
ً
يف القيا�س البعدي مل�ستوى املفاهيم العلمية والقيم االجتماعية ،كل على حدة ،ولكافة
املفاهيم ل�صالح املجموعة التجريبية ،الأمر الذي يعني فاعلية ق�ص�ص الر�سوم املتحركة
يف تنمية املفاهيم العلمية والقيم االجتماعية.
منوذجا
وكذلك درا�سة �إك�سيو و�آخرون ( )Xu Park & Baek, 2011التي جاءت لتقدم
ً
جدي ًدا للك�شف عن �أثر الق�ص�ص الرقمية يف تنمية الكفاءة الذاتية يف الكتابة من خالل بيئة
تعلم افرتا�ضية ،حيث مت تق�سيم امل�شاركني من طلبة املرحلة اجلامعية �إىل جمموعتني
الأوىل تقوم ب�إعداد الق�صة الرقمية يف بيئة تعلم افرتا�ضية يف حني تقوم املجموعة الثانية
بذلك دون ات�صال بالإنرتنت ،ولأغرا�ض الدرا�سة �أع َّد مقيا�س لقيا�س مهارات الكفاءة
الذاتية .و�أظهرت النتائج فعالية التدريب على الكتابة لرواية الق�صة الرقمية يف بيئة التعلم
االفرتا�ضية على تنمية مهارات الكفاءة الذاتية يف الكتابة ،وت�شري نتائج الدرا�سة �إىل �أن
تقنية الق�ص�ص الرقمية ميكن ا�ستخدامها ب�شكل فعال يف �ضبط الف�صول الدرا�سية لتعليم
الكتابة.
ومنها درا�سة جارارد ( )Garrard, 2011التي �سعت �إىل تقومي فعالية الق�ص�ص الرقمية
ك�أداة للكتابة ال�رسدية ،حيث �أجريت هذه الدرا�سة كدرا�سة حالة مع جمموعة من طالب
ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،ولأغرا�ض الدرا�سة ا�ستخدم الباحث بطاقة مالحظة ،و�أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن ا�ستخدام �أ�سلوب الق�صة الرقمية كان له �أثر �إيجابي على الطالب ،ال
�سيما الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة يف تعلم اللغة الإجنليزية كلغة �إ�ضافية ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك �أظهرت الدرا�سة �أن رواية الق�ص�ص الرقمية ميكن ا�ستخدامها بو�صفها و�سيلة فعالة
لإي�صال املناهج يف �إيرلندا ،و�أ�شارت �إىل �أن جناح هذا الأ�سلوب يعتمد على خربة املعلم يف
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
ودرا�سة �سليمان ( )2011حيث �سعت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام �أ�سلوب الق�صة امل�صورة
يف اكت�ساب مفردات جديدة يف اللغة الإنكليزية لدى تلميذات ال�صف ال�ساد�س االبتدائي
باملو�صل -العراق .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )66تلميذة ( )33تلميذة متثل املجموعة
التجريبية والتي ُد ِّر�ست با�ستخدام �أ�سلوب الق�صة امل�صورة و ( )33تلميذة متثل املجموعة
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ال�ضابطة التي ُد ِّر�ست با�ستخدام الطريقة التقليدية .تبنت الباحثة الت�صميم التجريبي ذا
املجموعتني املتكافئتني ذواتي االختبار القبلي والبعدي ،ولأغرا�ض الدرا�سة �أعدت الباحثة
اختبار املفردات الإجنليزية اجلديدة .وقامت ب�إعداد اختبار املفردات الإجنليزية اجلديدة
الختبار فر�ضيات البحث ،وبا�ستخدام االختبار التائي لعينتني م�ستقلتني �أظهرت النتائج
وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ل�صالح املجموعة الأوىل.
وجاءت درا�سة عبد البا�سط ( )2011للتعرف �إىل فاعلية برنامج مقرتح قائم على
ا�ستخدام برجمية  PhotoStory3يف تنمية مفهوم ومهارات ت�صميم الق�ص�ص الرقمية
الالزمة وتطويرها ملعلمي اجلغرافيا قبل اخلدمة ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )20من معلمي
اجلغرافيا قبل اخلدمة بدبلوم الرتبية العام بعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر بجامعة
جازان باململكة العربية ال�سعودية ،و�أعد الباحث اختباراً حت�صيلي ًا لقيا�س جوانب مفهوم
الق�ص�ص الرقمية بالإ�ضافة �إىل بطاقة مالحظة .وقد �أظهرت النتائج فاعلية الربنامج القائم
على ا�ستخدام برجمية  PhotoStory3يف تنمية مفهوم ومهارات ت�صميم وتطوير الق�ص�ص
الرقمية الالزمة ملعلمي اجلغرافيا قبل اخلدمة.
وجاءت درا�سة فيج ومكارتني ( )Figg & McCartney, 2010للتعرف �إىل �أثر ا�ستخدام
حكــي الق�ص�ص الرقميــــــة للآخرين على تنمية التح�صيل الدرا�سي لدى طالب املرحلة
املتو�سطة وحت�سني �أداء املعلمني املر�شحيــــن للتدريـ�س (ما قبل اخلدمة)  ،والتعــــرف �إىل
اجتاهاتهم نحــــوها ،كانت عينــــة الدرا�سة جمموعـــــة خمتلطة من امل�شاركني( :باحثني،
ومدربني ،ومعلمني قبل اخلدمة ،وطالب املرحلة املتو�سطة ،و�شخ�صيات مهمة)  ،ولأغرا�ض
الدرا�سة اُ�ستخدم االختبار التح�صيلي بالإ�ضافة �إىل مقيا�س االجتاه نحو ا�ستخدام حكي
الق�ص�ص الرقمية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ا�ستخدام هذا الأ�سلوب مكّن املعلمني من التعرف
�إىل �إ�سرتاتيجيــــات حديثـــة للتدريـ�س والتعرف �إىل كيفية دمج التكنولوجيا يف التدري�س،
كذلك تو�صلت الدرا�سة �إىل حدوث حت�سن يف التح�صيل الأكادميي لطالب املرحلة املتو�سطة
يف مهارات الكتابة ،وحدوث حت�سن يف عالقتهم االجتماعية مع امل�شاركني يف ور�شة
العمل ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل حدوث تطور �إيجابي يف اجتاهات امل�شاركني نحو التعامل
مع املتعلمني ال�صغار ونحو الرتبية ونحو التكنولوجيا.
وجاءت درا�سة الزهراين ( )2008للتعرف على فاعلية الق�ص�ص امل�سجلة على الأقرا�ص
املدجمة يف تنمية مهارات اال�ستماع الناقد لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي ،واملنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )60تلمي ًذا ق�سموا �إىل جمموعتني �إحداهما جتريبية ،والأخرى �ضابطة ،ولأغرا�ض الدرا�سة
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اختبارا لال�ستماع الناقد .وك�شفت نتائج الدرا�سة �أن تالميذ املجموعة التجريبية
�أعد الباحث
ً
ح�صلوا على درجات �أعلى يف االختبار البعدي من تالميذ املجموعة ال�ضابطة ،مما ي�ؤكد
فاعلية الق�ص�ص امل�سجلة على الأقرا�ص يف تنمية مهارات اال�ستماع الناقد.
و�سعت درا�سة �صادق ( )2008للتعرف �إىل �أي درجة ميكن �أن ت�ساعد الق�ص�ص الرقمية
على دمج التالميذ يف عملية التعلم الن�شط ،والتعرف �إىل فاعلية �رسد الق�ص�ص الرقمية يف
توفري بيئة تعلم ن�شط ،بالإ�ضافة للتعرف �إىل �آراء املعلمني جتاه ا�ستخدام �رسد الق�ص�ص
الرقمية يف توفري بيئة تعلم ن�شط للتالميذ .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )323طال ًبا
وطالبة موزعني على ثمانية ف�صول درا�سية ،وا�ستخدمت الدرا�سة ثالث �أدوات خمتلفة:
(ا�ستبانة ،وبطاقة مالحظة ،وا�ستمارة مقابلة) لتقومي ق�ص�ص الطالب الرقمية وفق ًا ملعايري
�إنتاج الق�ص�ص الرقمية ،وملالحظة �أداء املعلمني والطالب �أثناء ا�ستخدام الق�ص�ص الرقمية،
وللتعرف �إىل �آراء املعلمني حول فاعلية الق�ص�ص .و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن الق�ص�ص
الرقمية التي �أنتجها الطالب �ساعدتهم على التفكري ب�شكل �أعمق وعر�ض �أفكارهم و�آرائهم
بو�ضوح ،و�أن مهارات الطالب التقنية (احل�صول على ال�صور ،ومعاجلتها ،و�إدخال ال�صوت،
والتعامل مع برامج معاجلة الكلمات ،وت�صفح الإنرتنت ،وا�ستخدام الكامريا الرقمية)
تطورت ب�شكل ملحوظ �أثناء ا�ستخدام الق�ص�ص الرقمية ،كما بينت النتائج �أهمية التنمية
املهنية للمعلمني على �إدماج �أ�ساليب التعلم الفعالة داخل ال�صف الدرا�سي.
وجاءت درا�سة �صالح ( )2008للتعرف �إىل فعالية برنامج قائم على حماكاة الق�صة
التفاعلية لتنمية بع�ض القيم الأخالقية لأطفال ما قبل املدر�سة مب�رص ،تكونت عينة
الدرا�سة من �أطفال املرحلة الثانية ( )K. G2من �سن (� )6-5سنوات الذين يجيدون ا�ستخدام
احلا�سوب ،بلغ عددهم ( )56طف ًال ُق�سموا �إىل جمموعتني ،املجموعة التجريبية وعددها
( )28طفالً ،واملجموعة ال�ضابطة وعددهم ( )28طفالً ،ولأغرا�ض الدرا�سة �أعدت الباحثة
اختبارا للبدائل ال�سلوكية يف املواقف الأخالقية .وك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود فرق
ً
دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الدالة ( )α≤0.05بني متو�سط درجات املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار املواقف الأخالقية (الأبعاد والدرجة الكلية) ل�صالح
و�ص ِّمم و ُق ِّدم با�ستخدام احلا�سوب
املجموعة التجريبية ،مما ي�ؤكد فاعلية الربنامج الذي �أُعد ُ
يف تنمية القيم الأخالقية لدى عينة الأطفال الذين مت التطبيق معهم.
مربرا جوهر ًيا؛ حيث �شكلت داف ًعا لدى فريق البحث لإجناز
تع ّد الدرا�سات ال�سابقة
ً
البحث احلايل ،فقد تبني منها عدم وجود درا�سات �سابقة على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي
حول توظيف الق�ص�ص الرقمية يف التعليم العام الفل�سطيني (يف حدود علم الباحثني)  ،كما
�أو�صت الدرا�سات ال�سابقة ب�إجناز بحوث م�شابهة توظف الق�ص�ص الرقمية يف تدري�س املواد
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الدرا�سية املختلفة وقيا�س �أثرها على متغريات �أخرى منها (اكت�ساب املفاهيم) ؛ لذا جاءت
هذه الدرا�سة حماول ًة �سد الفجوة الرقمية بني الع�رص الرقمي الذي يعي�شه الطلبة وما يتلقونه
داخل حدود املدر�سة ،بالإ�ضافة �إىل �إحلاق الطلبة بالركب الرقمي العاملي ،م�ستفيدة بذلك
من جمالني �أولهما :ا�ستخدام التكنولوجيا املعا�رصة – ممثلة يف احلا�سوب وتطبيقاته
(الق�ص�ص الرقمية) – يف عمليات التدري�س ،وثانيهما :املفاهيم التكنولوجية.

مشكلة الدراسة:
يف �ضوء ما تقدم عر�ضه يف مقدمة البحث وتف�صيله يف الدرا�سات ال�سابقة تبني
للباحثني �أن االجتاهات احلديثة تدعو لال�ستفادة من �إ�سرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين التي
جتعل املتعلم ن�شيطً ا و�إيجاب ًيا وفاعالً ،ال�سيما مع ظهور م�ستحدثات اجليل الثاين للويب وما
تبعها من �أدوات وتقنيات حديثة منت�رشة قد يكون لها فوائد كبرية وملمو�سة على املعلم
واملتعلم ،فقد ر�أى الباحثون �رضورة البحث يف هذا املو�ضوع ،وخا�صة مع �شعور الباحث
الثالث من خالل عمله معلم ًا ملقرر التكنولوجيا وجود �ضعف لدى طلبة ال�صف التا�سع يف
اكت�سابهم للمفاهيم التكنولوجية وتكرار هذه الظاهرة يف كل ف�صل درا�سي وعام درا�سي؛
مما ا�ستدعى م�شاورة الباحثني الآخرين ،حيث ت�شكل لدى الفريق البحثي دافع للبحث يف
ا�ستخدام �أ�ساليب �أكرث فاعلية تعتمد على �أ�س�س ومبادئ التعلم الإلكرتوين �سعي ًا �إىل حت�سني
م�ستوى اكت�ساب الطلبة للمفاهيم وزيادة تفاعلهم ،وبعد التنقيب العميق وامل�شاورات مع
ذوي االخت�صا�ص والرجوع اىل تو�صيات الدرا�سات ال�سابقة ،ذهب الباحثون لتوظيف
�إ�سرتاتيجية يف الق�ص�ص الرقمية التي قد تعمل على تو�صيل املفاهيم التكنولوجية للطلبة
ب�صورة تفاعلية وم�صورة ،وبالتايل �أمكن �صياغة ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما فاعلية �إ�سرتاتيجية الق�ص�ص الرقمية يف �إك�ساب طالبات ال�صف
التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم التكنولوجية؟  ،ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س

الأ�سئلة الآتية:

1.1ما معايري تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين الالزم اتباعها عند ت�صميم الق�ص�ص
الرقمية؟
2.2ما الت�صميم التعليمي للق�ص�ص الرقمية والإ�سرتاتيجية املقرتحة وفقها والالزمة
لتنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات ال�صف التا�سع بغزة للمفاهيم التكنولوجية وف ًقا
ملعايري تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين؟
155

فاعلية استراتيجية في القصص الرقمية في إكساب طالبات
الصف التاسع األساسي بغزة املفاهيم التكنولوجية

د .حسن ربحي مهدي
د .عطا درويش
أ .رمي اجلرف

3.3هل يوجد فرق دال �إح�صائ ًيا يف م�ستوى تنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة باختالف جمموعة التطبيق (جتريبية� ،ضابطة) ؟
4.4هل يوجد فرق دال �إح�صائ ًيا يف م�ستوى تنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة قبل التطبيق وبعده؟
5.5هل تت�صف ا�سرتاتيجية الق�ص�ص الرقمية بفاعلية وفق ًا ملعدل الك�سب بالك يف
�إك�ساب طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم التكنولوجية؟

فرضيات الدراسة:
�صيغت الفر�ضيات الآتية للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة:
1.1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني متو�سطي

درجات طالبات املجموعة التجريبية وطالبات املجموعة ال�ضابطة يف مقيا�س املفاهيم
التكنولوجية.
2.2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني متو�سطي
درجات طالبات املجموعة التجريبية يف مقيا�س املفـاهيــم التكنولوجيـــة قبــــل التطبيــق
بالق�صــ�ص الرقميــة وبعـــــده.
3.3ال تت�صف �إ�سرتاتيجية الق�ص�ص الرقمية بفاعلية وفق ًا ملعدل الك�سب بالك يف
�إك�ساب طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم التكنولوجية.

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل ما ي�أتي:
1.1التو�صل �إىل معايري تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين الالزم اتباعها عند ت�صميم

الق�ص�ص الرقمية.
2.2الك�شف عن الت�صميم التعليمي للق�ص�ص الرقمية والإ�سرتاتيجية املقرتحة وفقها
والالزمة لتنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات ال�صف التا�سع بغزة للمفاهيم
التكنولوجية وف ًقا ملعايري تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين.
3.3الك�شف عن داللة االختالف يف م�ستوى تنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة باختالف جمموعة التطبيق (جتريبية� ،ضابطة) .
4.4الك�شف عن داللة االختالف يف م�ستوى تنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات
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ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة قبل التطبيق وبعده.
5.5التعرف على داللة فاعلية �إ�سرتاتيجية الق�ص�ص الرقمية وف ًقا ملعدل الك�سب بالك
يف �إك�ساب طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم التكنولوجية.

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية يف ما ي�أتي:
1.1قدمت الدرا�سة جمموعة من الق�ص�ص الرقمية التي ميكن �أن تفيد معلمي التكنولوجيا

يف تنمية املفاهيم التكنولوجية ،والقائمني على حو�سبة املناهج بوزارة الرتبية والتعليم
يف ت�صميم ق�ص�ص رقمية مماثلة ملو�ضوعات �أخرى وتطويرها� ،أو لتحقيق �أهداف تعليمية
�أخرى.
2.2قدمت هذه الدرا�سة قائمتي (معايري تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين ،واملفاهيم
التكنولوجية) بالإ�ضافة ملقيا�س خا�ص بها ،والتي قد ي�ستفيد منها الباحثون وطلبة
الدرا�سات العليا يف درا�سات الحقة.
3.3ت�شكل ا�ستجابة مو�ضوعية ملا ينادي به الرتبويون يف الوقت احلا�رض من م�سايرة
االجتاهات احلديثة يف التدري�س وتبني �أ�ساليب وطرائق تعليمية ت�ؤدي �إىل نتائج �إيجابية
يف العملية التعليمية.
4.4متثل هذه الدرا�سة �إ�ضافة عملية �إىل جمال تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكرتوين،
من خالل الربط بني النظرية والتطبيق لت�صميم وتطوير ق�ص�ص رقمية تعليمية ُتوظِّ ف
النموذج العام  ،ADDIEبهدف تنمية املفاهيم التكنولوجية.

حدود الدراسة:
تقت�رص الدرا�سة احلالية على املحددات الآتية:
1.1طبقت الدرا�سة على طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف الف�صل الدرا�سي الثاين من

العام الدرا�سي 2014-2013م.
2.2اقت�رصت الدرا�سة على الوحدة اخلام�سة “االت�صاالت وال�شبكات” من كتاب
التكنولوجيا لل�صف التا�سع الأ�سا�سي.
�3.3أُجريت الدرا�سة يف حمافظة خان يون�س مبدر�سة عب�سان اجلديدة الأ�سا�سية للبنات
التابعة ملديرية الرتبية والتعليم �رشق خانيون�س.
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التعريفات اإلجرائية:
قدم الباحثون تعريفات �إجرائية للم�صطلحات الآتية:
◄◄الفاعلية ( : )Effectivenessقدرة الق�ص�ص الرقمية على حتقيق نتائج ذات داللة

�إح�صائية فيما يتعلق بتنمية املفاهيم التكنولوجية وتقا�س �إجرائ ًيا باالختبار الذي �أعدته
الباحثة لذلك.
◄◄�إ�سرتاتيجية الق�ص�ص الرقمية ( : )Digital storytellingهي منظومة من
الإجراءات املتكاملة واملرتابطة التي توظف الق�ص�ص الرقمية باملواقف التعليمية ب�شكل
ميزج بني ال�صور الكاريكاتورية والن�صو�ص والأ�صوات والت�أثريات ال�صوتية واحلركية؛
ل�رسد ق�صة تعليمية بطريقة ترفيهية؛ بهدف �إك�ساب طالبات ال�صف التا�سع بغزة املفاهيم
التكنولوجية الواردة يف وحدة االت�صاالت وال�شبكات.
◄◄املفاهيم التكنولوجية :ت�صورات ذهنية تتكون لدى الطالبة عن �شيء معني له
ا�سم وداللة لفظية تتكون نتيجة جتريد اخل�صائ�ص امل�شرتكة لظاهرة تكنولوجية والتي
تقا�س بالدرجة التي حت�صل عليها الطالبة يف اختبار املفاهيم املعد لذلك.

إجراءات الدراسة (:)1
◄◄�أوالً :حتليل حمتوى وحدة «االت�صاالت وال�شبكات» من مقرر التكنولوجيا :ملا
كان الهدف الرئي�س للدرا�سة هو تنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات ال�صف التا�سع
با�ستخدام الق�ص�ص الرقمية ،حلَّل الباحثون حمتوى وحدة «االت�صاالت وال�شبكات» من
كتاب التكنولوجيا لل�صف التا�سع الأ�سا�سي لتحديد قائمة املفاهيم التكنولوجية املت�ضمنة.

وقد ح�رص الباحثون املفاهيم التكنولوجية الواردة يف الوحدة وفقاً للخطوات الآتية:
1.1هدف التحليل :هدفت عملية التحليل �إىل حتديد قائمة املفاهيم التكنولوجية

املت�ضمنة يف وحدة «االت�صاالت وال�شبكات» من كتاب التكنولوجيا لل�صف التا�سع الأ�سا�سي.
2.2عينة التحليل :عينة التحليل يف هذه الدرا�سة هي الوحدة اخلام�سة «االت�صاالت
وال�شبكات» من كتاب التكنولوجيا لل�صف التا�سع الأ�سا�سي.
3.3وحدة التحليل :وحدة التحليل التي ا�ستخدمها الباحثون هي الفقرة.
4.4فئة التحليل :فئة التحليل يف هذه الدرا�سة هي الهدف املعريف املتمثل يف املفهوم
( )1للحصول على أدوات الدراسة والتصميم التعليمي لإلستراتيجية والمقرر وفق نموذج الجزار بإمكانكم مراسلة
الباحثين.
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التكنولوجي املت�ضمن يف الوحدة اخلام�سة «االت�صاالت وال�شبكات» من كتاب التكنولوجيا
لل�صف التا�سع الأ�سا�سي.
�5.5ضوابط عملية التحليل :مت التحليل يف �إطار املحتوى العلمي ،والتعريف الإجرائي
للمفهوم التكنولوجي ،كما �شمل التحليل الوحدة اخلام�سة «االت�صاالت وال�شبكات» من كتاب
التكنولوجيا لل�صف التا�سع الأ�سا�سي ،وا�ستبعدت �أ�سئلة التقومي الواردة يف نهاية الوحدة،
كما ا�ستبعدت الأن�شطة ،كما ا�شتمل التحليل على ال�صور الواردة يف الوحدة.
6.6مو�ضوعية عملية التحليل:
 �صدق �أداة التحليل :عر�ض الباحثون �أداة التحليل على جمموعة من اخلرباء
واملتخ�ص�صني يف اجلامعات الفل�سطينية وم�رشيف ومعلمي التكنولوجيا ،وذلك لإبداء الر�أي
حول املفاهيم التكنولوجية بعد حتليل املحتوى.
 ثبات التحليل:
مت باحت�ساب ثبات االت�ساق عرب الأفراد حيث مت ح�ساب مدى االتفاق بني نتائج
التحليل التي تو�صل �إليه الباحث الثالث وبني نتائج التحليل التي تو�صل �إليها املتخ�ص�صون
يف جمال تدري�س التكنولوجيا ،وقد اختار الباحثون اثنني من املعلمني الذين لديهم خربة
يف تدري�س التكنولوجيا لل�صف التا�سع وطلبوا منهما القيام بعملية التحليل ب�شكل م�ستقل،
و�أ�سفرت النتائج عن وجود اتفاق كبري بني عمليتي التحليل ،حيث كان معامل الثبات الكلي
 ،0.95بعد ا�ستخدام املعادلة التالية( :عفانة. )58 :1997 ،
نقاط عدد االتفاق
100X
						
معامل الثبات =
عدد نقاط االتفاق  +عدد نقاط االختالف
الجدول ()1
جدول معامل االتفاق للمفاهيم التكنولوجية بعد تحليل المحتوى

املحللون

نقاط االتفاق

نقاط االختالف جمموع النقاط معامل الثبات

الباحث الثالث واملحلل الأول

36

3

39

0.92

الباحث الثالث واملحلل الثاين

36

2

38

0.95

املحلل الأول والثاين

38

1

39

0.97

معامل الثبات الكلي

0.95
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مفهوما تكنولوج ًيا يف
7.7نتائج التحليل� :أ�سفرت عملية التحليل عن وجود ()38
ً
الوحدة اخلام�سة «االت�صاالت وال�شبكات” املقررة يف كتاب التكنولوجيا لل�صف التا�سع.

◄◄ثانياً� :إعداد قائمة معايري تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين لت�صميم الق�ص�ص
الرقمية :مرت عملية حتديد معايري تكنولوجيا التعليم الالزمة لت�صميم الق�ص�ص الرقمية
لتنمية املفاهيم التكنولوجية باخلطوات الآتية:
1.1مراجعة الباحثني لنظريات التعلم والأدبيات املرتبطة مببادئ الق�ص�ص الرقمية

و�أ�س�سها وعالقتها بتنمية املفاهيم التكنولوجية ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض التجارب والدرا�سات،
وما �صدر عن امل�ؤ�س�سات الدولية املهتمة مبجال التعلم الإلكرتوين.
�2.2إعداد القائمة املبدئية ملعايري تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين الالزمة لت�صميم
بيئات ومواد الق�ص�ص الرقمية وتنمية املفاهيم التكنولوجية ،حيث �صيغت معايري ت�صميم
بيئات الق�ص�ص الرقمية التي مت التو�صل لها من امل�صادر �سابقة الذكر ،وحتديد م�ؤ�رشات
كل معيار مت التو�صل �إليه.
3.3بعد الأخذ ب�إجراءات ال�ضبط املنا�سبة مت التو�صل �إىل القائمة النهائية ،حيث ا�شتملت
ؤ�رشا ،وهذه املعايري هي:
يف �صورتها النهائية على ()12
معيارا ت�ضم بداخلها ( )74م� ً
ً
Ú Úمعيار ( : )1يجب �أن يت�ضمن حمتوى الت�صميم التعليمي للق�صة الرقمية و�صف ًا
وا�ضحاً.
Ú Úمعيار ( : )2يجب �أن يتوافر يف حمتوى الت�صميم التعليمي للق�صة الرقمية �أهداف
�سلوكية حمددة ووا�ضحة
Ú Úمعيار ( : )3يجب �أن يت�ضمن الت�صميم التعليمي للق�صة الرقمية حمتوى م�شتق ًا من
الأهداف التعليمية ،يت�صف بالدقة والتكامل والتتابع.
Ú Úمعيار ( : )4يجب �أن ي�شمل حمتوى الت�صميم التعليمي للق�صة الرقمية �أن�شطة
تعليمية تتنا�سب مع الأهداف التعليمية.
Ú Úمعيار ( : )5يجب �أن يراعي ت�صميم الق�صة الرقمية البنية ال�سليمة للق�صة.
Ú Úمعيار ( : )6يجب �أن تتبع الق�صة الرقمية منوذج ًا ت�صميمي ًا منا�سب ًا للق�صة الرقمية
Ú Úمعيار ( : )7يجب �أن حتتوي الق�صة الرقمية على ن�صو�ص مكتوبة ب�شكل منا�سب
Ú Úمعيار ( : )8يجب �أن حتتوي الق�صة الرقمية على �صور (ثابتة ومتحركة) ب�شكل
منا�سب.
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Ú Úمعيار ( : )9يجب �أن تكون لقطات الفيديو وظيفية ووا�ضحة.
Ú Úمعيار ( : )10يجب �أن حتتوي الق�صة الرقمية على �صوت منا�سب.
Ú Úمعيار ( : )11يجب �أن يكون الت�صميم الفني للق�صة الرقمية منا�سب ًا لعر�ض
حمتوى الق�صة الرقمية.
وا�ضحا.
�سيناريوها
Ú Úمعيار ( : )12تتبع الق�صة الرقمية
ً
ً
وبذلك �أجاب الباحثون عن الت�سا�ؤل الأول من �أ�سئلة الدرا�سة الذي ين�ص على« :ما

معايري تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين الالزم اتباعها عند ت�صميم الق�ص�ص
الرقمية؟»
◄◄ثالثاً -تطوير الق�ص�ص الرقمية وفقاً لنموذج  ADDIEتبعاً للمراحل الآتية:

طبق الباحثون منوذج ( :ADDIEحتليل ،وت�صميم ،وتطوير ،وتنفيذ ،وتقومي) لتطوير
َّ
املنظومات التعليمية وذلك لتطوير الق�ص�ص الرقمية لهذه الدرا�سة وفيما ي�أتي عر�ض

تف�صيلي لهذه املراحل:
1.1مرحلة التحليل :ومت يف هذه املرحلة حتديد خ�صائ�ص املتعلمني وتو�صيفهم،

وحتديد احلاجات التعليمية (املعرفية واملهارية والوجدانية) للق�ص�ص الرقمية ودرا�سة
واقع املوارد وامل�صادر التعليمية من �أجهزة ومعدات..الخ.
2.2مرحلة الت�صميم  :Designحيث مت:
 �صياغة الأهداف التعليمية :قام الباحثون ب�صياغة الأهداف الإجرائية وقد بلغ
عددها ( )63هدفًا �إجرائ ًيا.
 حتديد عنا�رص املحتوى التعليمي :يف �ضوء الأهداف التي ُح ِّددت ومعايري
تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين لت�صميم الق�صة الرقمية ،حدد الباحثون عنا�رص املحتوى
التعليمي و�شملت :االت�صاالت و�شبكات احلا�سوب والت�صاميم الأ�سا�سية لل�شبكات املحلية
والأ�سالك امل�ستخدمة يف ال�شبكات ال�سلكية والأجهزة امل�ستخدمة يف ال�شبكات ال�سلكية.
 بناء مقيا�س املفاهيم التكنولوجية قبلي /بعدي :يف �ضوء الأهداف الإجرائية التي
ُح ِّددت يف اخلطوة الأوىل من مرحلة الت�صميم قام الباحثون ببناء �أداة الدرا�سة «مقيا�س
املفاهيم التكنولوجية» ،حيث تقي�س كل عبارة من عبارات املقيا�س هدف ًا من الأهداف
املعرفية ،وقد ُق ِّدم املقيا�س ب�شكل ورقي ،وتكون املقيا�س من ( )65عبارة من نوع االختيار
من متعدد ،وقام الباحثون ببنائه وح�ساب �صدقه وثباته ،و�سريد تف�صيل ذلك عند تناول
�أدوات الدرا�سة
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 اختيار خربات التعلم وعنا�رص الو�سائط التعليمية واملواد التعليمية لتعلم الطالبات
عن طريق بيئة الق�ص�ص الرقميةُ :ح ِّددت خربات التعلم املنا�سبة لكل هدف من الأهداف
التعليمية ،والتي تنوعت بني خربات جمردة وخربات بديلة ،كما ُح ِّددت عنا�رص الو�سائط
التعليمية واملواد التعليمية للتعلم القائم على الق�ص�ص الرقمية لكل هدف.
 ت�صميم الر�سالة التعليمية على عنا�رص الو�سائط التعليمية� :أع َّد الباحثون الر�سالة
التعليمية التي اُختريت �سابقاً ،وذلك ب�صياغة الر�سالة يف �ضوء عنا�رص املحتوى وخ�صائ�ص
عينة الدرا�سة ،حيث ُح ِّدد التعريف اخلا�ص بكل مفهوم مت التو�صل �إليه يف مرحلة التحليل
وح ِّدد نوعه وتركيبه :متهي ًدا لبناء وت�صميم ( )7حوارات ق�ص�صية بهدف حتويلها �إىل
ُ
ق�ص�ص رقمية.
 ت�صميم الأحداث التعليمية وعنا�رص عملية التعلمُ :ح ِّددت عنا�رص التعلم التي
ت�ساعد على تقدمي الأحداث التعليمية للتعلم التي يجب االهتمام بها عند ت�صميم املنظومة
التعليمية ،وهذه العنا�رص هي:
Ú Úا�ستحواذ انتباه الطالبات :وذلك من خالل �إغناء املوقف التعليمي باملثريات
الب�رصية املتكاملة مع املحتوى التعليمي ،كما مت ا�ستحواذ انتباه الطالبات عن طريق
�أ�سلوب ا�ستخدام الق�صة الرقمية الذي �ساهم بدوره على ا�ستحواذ انتباههن.
Ú Úتعريف الطالبات ب�أهداف التعلم :حيث ُعر�ضت الأهداف التعليمية لكل (موديول)
وخ�ص�صت �شا�شة فرعية كاملة لهذا الغر�ض.
قبل التعلم،
ِّ
Ú Úعر�ض املثريات :ومت ذلك من خالل الن�صو�ص املكتوبة وامللونة واملنظمة وال�صور
العلمية ولقطات الفيديو �ضمن الق�صة الرقمية.
Ú Úتقدمي التغذية الراجعة :ويتم ذلك ب�صورة فورية من قبل املعلمة وكذلك تزويد
الطالبات بنتائج تعلمهن.
Ú Úت�صميم �سيناريو بيئة الق�صة الرقمية�ُ :ص ِّمم �سيناريو الو�سائط املتعددة اخلا�صة
ببيئة الق�صة الرقمية ،يف �ضوء ما ُح ِّدد من عنا�رص املحتوى والر�سائل التعليمية ،حيث
�صممت (� )7سيناريوهات للق�ص�ص الرقمية.وذلك خالل ت�صميم نوعية ال�شا�شات ويت�ضمن
ِّ
ال�سيناريو �سبعة �أعمدة ممثلة يف :رقم ال�شا�شة ،وخمطط ل�شكل ال�شا�شة ،وال�صوت ،وال�صور
أخريا التتابع والتوافق بني هذه العنا�رص.
الثابتة ،ولقطات الفيديو ،والر�سوم املتحركة ،و� ً
خمطط
ال�شا�شة

رقم
ال�شا�شة


ال�صوت

ال�صور
الثابتة

لقطات
الفيديو

الر�سوم
املتحركة

التتابع والتوافق بني عنا�رص الو�سائط
املتعددة واملعيار

�إجراء التقومي التكويني ملخطط الت�صميم :بعد االنتهاء من �إعداد ال�سيناريو اخلا�ص
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�سواء ب�صورة رقمية �أم
بال�شا�شات الربجمية راجعه الباحثون للت�أكد من توافر ال�شا�شات
ً
ورقية وتتابع ترقيمها ،وو�ضوح ترتيب العنا�رص على ال�شا�شة.
3.3مرحلة التطوير  :Developmentمت يف هذه املرحلة احل�صول على املواد والو�سائط
التعليمية التي ُح ِّددت واختريت يف مرحلة الت�صميم ،وت�ضم هذه املرحلة اخلطوات الآتية:
 .أاختيار برامج ت�أليف املحتوى الرقمي :حيث اُ�ستخدم برنامج فوتو�شوب لإنتاج
ال�صور وبرنامج �ساوندفورج لإنتاج ال�صوتيات وبرنامج فال�ش لإنتاج الق�ص�ص الرقمية.
.باحل�صول على املواد والو�سائط التعليمية :وت�شمل هذه اخلطوة احل�صول على املواد
والو�سائط التعليمية التي ُح ِّددت واختريت يف مرحلة الت�صميم ،وذلك من خالل االقتناء من
املتوافر� ،أو التعديل يف املتوافر� ،أو �إنتاج جديد ،وقد مت �إنتاج عنا�رص الو�سائط املتعددة
التي اُ�ستخدمت ،ومتثلت بـ ( )7ق�ص�ص رقمية.
 مرحلة التقومي البنائي  :Formative Evaluationخالل مرحلة التطوير ووفق ًا
لنموذج � ADDIEأجرى الباحثون عمليات جتريب وتنقيح با�ستمرار للت�أكد من �سالمة
الق�ص�ص الرقمية ،ثم قاموا بتجهيزها لإجراء التقومي عليها من جهات �أخرى غري الباحثني،
ومت ذلك يف مرحلتني على النحو الآتي:
Ú Úاملرحلة الأوىل -ور�شة العمل :حيث ُعر�ضت املوديوالت (الق�ص�ص الرقمية) على
جمموعة من امل�رشفني والزمالء املتخ�ص�صني ،وذلك �ضمن ور�شة عمل مت القيام بها يف
مديرية الرتبية والتعليم �رشق خانيون�س بتاريخ .2014 /03 /02
Ú Úاملرحلة الثانية -التجربة اال�ستطالعية :حيث ُج ِّربت املوديوالت على عينة �صغرية
تكونت من ( )5طالبات ت�شابهت خ�صائ�صهن مع خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة من الدرا�سة
احلالية؛ للتحقق من مالءمة املوديوالت للأهداف وخ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة ومعاجلة
ال�صعوبات غري املتوقعة وحتديد زمن تعلم املوديول.
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الشكل ()1
لقطات من القصص الرقمية

وبالتايل �أ�صبحت الق�ص�ص الرقمية جاهزة لال�ستخدام (التنفيذ) للبدء يف جتربة
الدرا�سة.
 مرحلة اال�ستخدام (التنفيذ) .Implementation
 مرحلة التقومي اخلتامي  :Summative Evaluationبعد القيام بالتجربة وتطبيق
الدرا�سة على الطالبات ،طبق الباحثون �أداة الدرا�سة «مقيا�س املفاهيم التكنولوجية»
املو�ضحة بتفا�صيلها الكاملة حتت بند �أدوات الدرا�سة ،للت�أكد من مدى فاعلية توظيف
الق�ص�ص الرقمية يف تنمية املفاهيم التكنولوجية ،و�سريد تف�صيل ذلك عند تناول �أدوات
الدرا�سة.
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◄◄رابعاً -الت�صميم التعليمي لإ�سرتاتيجية الق�ص�ص الرقمية :بالرجوع للأدب
الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة اخلا�صة ب�إ�سرتاتيجيات التدري�س عامة والق�ص�ص الرقمية
خا�صة ،ويف �ضوء ما نتج من خمرجات من عمليات الت�صميم التي وردت يف البند (ثال ًثا) ،
خل�ص الباحثون �إىل اخلطوات الآتية للإ�سرتاتيجية املقرتحة:
 تق�سيم الطلبة �إىل جمموعات تعلم غري متجان�سة يرتاوح عدد �أفرادها من .6-4
 توزيع الأن�شطة على املجموعات ومتابعتها �أثناء التنفيذ.
 م�ساعدة وت�شجيع الطلبة على ا�ستدعاء املعرفة ال�سابقة والعمل اجلماعي والتعاون
واالحرتام والثقة ببع�ضهم.
 التمهيد :ومن خالله ُتربط املعرفة ال�سابقة لدى الطلبة باملعرفة اجلديدة.
 عر�ض الأهداف التعليمية للدر�س من خالل الق�صة الرقمية.
 عر�ض الق�صة الرقمية ثالث مرات:
Ú Úالعر�ض الأول للق�صة :وفيه ت�ستخرج جمموعة التعلم املفاهيم الواردة يف الق�صة،
ثم حتدث مناق�شة ما مت التو�صل �إليه ،و�أخرياً حتديد قائمة املفاهيم الواردة يف الق�صة.
Ú Úالعر�ض الثاين للق�صة :وفيه حتدد جمموعة التعلم املدلول لكل مفهوم مت احل�صول
عليه.
Ú Úالعر�ض الثالث للق�صة :وفيه تعيد جمموعة التعلم متثيل الق�صة مبا يرونه منا�س ًبا.
 الت�أكد من فهم الطلبة عن طريق املناق�شة واحلوار وتوجيههم �إىل تبادل الأدوار من
وقت لآخر.
 توزيع الأن�شطة على املجموعات من جديد ومتابعة الطلبة �أثناء تنفيذها.
 احل�صول على تغذية راجعة عن طريق �أوراق العمل املقدمة للمجموعات.
 اال�ستمرار يف التقومي حتى الت�أكد من حتقق الأهداف على الوجه املطلوب.
 �إغالق الدر�س عن طريق تقدمي تلخي�ص.

وبذلك �أجاب الباحثون عن الت�سا�ؤل الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة الذي ين�ص على« :ما
الت�صميم التعليمي للق�ص�ص الرقمية والإ�سرتاتيجية املقرتحة وفقها والالزمة
لتنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات ال�صف التا�سع بغزة للمفاهيم
التكنولوجية وفقًا ملعايري تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين؟»
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خامساً  -منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحثون املنهج التكنولوجي يف تطوير املنظومات التعليمية
 Developmentممث ًال يف خطوات منوذج  ADDIEللت�صميم التعليمي ،وهو ما يعرف يف
تكنولوجيا التعليم بالبحث التطويري ،ويت�ضمن ذلك ا�ستخدام املنهج الو�صفي يف مرحلة
الدرا�سة والتحليل ،ومرحلة الت�صميم من هذا النموذج ،واملنهج التجريبي عند قيا�س فاعلية
الربنامج يف مرحلة التقومي النهائي.

System

سادساً  -عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )56طالبة من طالبات ال�صف التا�سع من مدر�سة عب�سان
اجلديدة الأ�سا�سية للبنات ،واختريت املدر�سة بالطريقة الع�شوائية.وقد ق�سمت عينة الدرا�سة
�إىل �شعبتني �إحداها جتريبية والأخرى �ضابطة.واجلدول الآتي يو�ضح توزيع �أعداد عينة
الدرا�سة على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة:
الجدول ()2
توزيع عينة الدراسة

الطالبات

املجموعة التجريبية

املجموعة ال�ضابطة

املجموع

28

28

56

%50

%50

%100

العدد
الن�سبة املئوية

سابعاً  -التصميم التجرييب:
حيث ا�ستخدم الت�صميم التجريبي ذو املجموعتني املتكافئتني (جتريبية و�ضابطة)
مع تطبيق قبلي /بعدي� ،إذ تدر�س املجموعة التجريبية املفاهيم التكنولوجية عن طريق
الق�ص�ص الرقمية التي �أعدها الباحثون ،بينما تتلقى املجموعة ال�ضابطة املفاهيم بالطريقة
العادية ،وقد طبقت �أدوات الدرا�سة على املجموعتني (التجريبية وال�ضابطة) على النحو
الآتي:
			
املجموعة التجريبية :قيا�س قبلي
		
املجموعة ال�ضابطة :قيا�س قبلي

			
معاجلة
		
تدري�س تقليدي
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ثامناً  -أداة الدراسة:
قام الباحثون ب�إعداد �أداة الدرا�سة املمثلة باختبار املفاهيم التكنولوجية كالتايل:
بناء على قائمة املفاهيم التكنولوجية املكونة من ( )38مفهوماً ،جرى �صياغة
�أ�سئلة اختيار من متعدد لقيا�س تلك املفاهيم ،وقد تكون املقيا�س من (� )65س�ؤاالً وزعت
على درو�س كتاب التكنولوجيا لل�صف التا�سع الأ�سا�سي ،واجلدول ( )3يو�ضح موا�صفات
املقيا�س:
الجدول ()3
جدول مواصفات مقياس المفاهيم التكنولوجية

عدد املفاهيم

عدد الأ�سئلة

املجال
االت�صاالت وو�سائل نقل املعلومات

7

13

�شبكات احلا�سوب

8

16

الأ�سالك والنماذج لل�شبكات املحلية

9

12

الأجهزة امل�ستخدمة يف ال�شبكات

5

7

الإنرتنت وخدماتها

9

17

�صياغة فقرات املقيا�س� :صاغ الباحثون فقرات املقيا�س من نوع اختيار من متعدد،
بحيث تكونت كل فقرة من جذع يت�ضمن �س�ؤاالً ،و�أربعة بدائل تت�ضمن �إجابة �صحيحة واحدة
فقط ،وباقي الإجابات خط�أ �إال �أنها مقنعة ظاهري ًا وت�سمى باملموهات �أو امل�شتتات ،وقد
ا�شتمل املقيا�س يف �صورته الأولية على (� )65س�ؤاالً.

�ضبط املقيا�س:
 �صدق املحكمني :بعد �إعداد املقيا�س يف �صورته الأوليةُ ،عر�ض على حمكمني من

ذوي االخت�صا�ص يف املناهج وطرق تدري�س التكنولوجيا ،وم�رشيف ومعلمي التكنولوجيا،
وقد �أبدى املحكمون بع�ض املالحظات والآراء التي مت الأخذ بها.
 جتريب املقيا�سُ :ج ِّرب املقيا�س على عينة ا�ستطالعية قوامها ( )38طالبة من
جمتمع الدرا�سة الذين �سبق لهم درا�سة هذه املبحث وكان الهدف من التجربة اال�ستطالعية
ما ي�أتي:
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�1.1صدق االت�ساق الداخلي :ويق�صد به «قوة االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات
املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س وذلك حل�ساب معامل بري�سون».

فاعلية استراتيجية في القصص الرقمية في إكساب طالبات
الصف التاسع األساسي بغزة املفاهيم التكنولوجية

البعد

الفقرة

معامل
االرتباط

البعد

الفقرة

معامل
االرتباط

البعد

الفقرة

معامل
االرتباط

البعد

الفقرة

معامل
االرتباط

البعد

الفقرة

معامل
االرتباط

3

2

0.42

2

0.44

1

2

6

7

4

5

3

0.96

3

0.62

3

4

8

0.85

9

8

0.98

9

0.83

�شبكات احلا�سوب

8

0.43

10

0.84

11

0.85

11

10

0.93

10

11

0.89

11

0.63 0.448 0.73

9

0.65

الإت�صاالت وو�سائل نقل املعلومات

5
6
7

0.49 0.36 0.89 0.84

4
5
6

7

9

10
الإنرتنت وخدماتها548.
0.622

8

الأ�سالك والنماذج لل�شبكات املحلية
0.49 0.52 0.31 0.63

4

5

6

7

0.39 0.64 0.86 0.71 0.862

6

7

0.45 0.46 0.63 0.53

4

5

الأجهزة امل�ستخدمة يف ال�شبكات

2

0.64

0.63

2

3

0.935 0.93

1

0.50

1

0.47

1

0.66

1

0.41

0.44

0.33

0.95 0.910 0.88 0.86 0.96 0.86

12

0.95

12

13

0.42

14

15

16

0.43 0.62 0.55 0.33

13

0.43

12

0.83

12

13

14

15

16

**ر اجلدولية عند درجة حرية ( )37وعند
م�ستوى داللة (0.393 = )0.01
*ر اجلدولية عند درجة حرية ( )37وعند
م�ستوى داللة (0.304 = )0.05

0.87

17

0.83 0.54 0.40 0.82 0.93 0.502 0.92
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الجدول ()4

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع الفقرات دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (،0.05
. )0.01
وللت�أكد من التنا�سق الداخلي ملجاالت املقيا�س ُح�سبت معامالت االرتباط بني درجة
كل م�ستوى تعليمي والدرجة الكلية للمقيا�س كما هو مو�ضح يف اجلدول (: )5
الجدول ()5
معامالت ارتباط درجات مجاالت المقياس بالدرجة الكلية للمقياس

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

املجال
االت�صاالت وو�سائل نقل املعلومات

0.532

دالة عند 0.01

�شبكات احلا�سوب

0.812

دالة عند 0.01

الأ�سالك والنماذج لل�شبكات املحلية

0.659

دالة عند 0.01

الأجهزة امل�ستخدمة يف ال�شبكات

0.348

دالة عند 0.01

الإنرتنت وخدماتها

0.616

دالة عند 0.01

يت�ضح من اجلدول (� )5أن معامالت ارتباط جماالت املقيا�س بالدرجة الكلية للمقيا�س
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.01مما يدل على التنا�سق الداخلي ملجاالت املقيا�س.

2.2ثبات املقيا�س:
�أوجد الباحثون الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية على النحو الآتي:
طريقة التجزئة الن�صفية :اجلدول ( )6يو�ضح معامالت ثبات املقيا�س:
الجدول ()6
معامالت ثبات المقياس

عدد الفقرات

االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

البعــــد
االت�صاالت وو�سائل نقل املعلومات

*13

0.963

0.969

�شبكات احلا�سوب

16

0.790

0.883

الأ�سالك والنماذج لل�شبكات املحلية

12

0.909

0.952
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عدد الفقرات

االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

البعــــد
الأجهزة امل�ستخدمة يف ال�شبكات

*7

0.664

0.673

الإنرتنت وخدماتها

*17

0.976

0.979

*65

0.804

0.808

الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامل الثبات الكلي ( ، )0.808وهذا يدل على �أن
املقيا�س يتمتع بالثبات مما طم�أن الباحثني �إىل تطبيقه على عينة الدرا�سة.

تاسعاً  -ضبط املتغريات قبل بدء التجريب:
حيث مت الت�أكد من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة قبل التدري�س ب�إ�سرتاتيجية الق�ص�ص
الرقمية يف املقيا�س املعد للدرا�سة واجلدول التايل يبني ذلك:
الجدول ()7
نتائج اختبار «ت» لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المقياس القبلي

البعد واملقيا�س ككل
االت�صاالت وو�سائل نقل
املعلومات
�شبكات احلا�سوب
الأ�سالك والنماذج لل�شبكات
املحلية
الأجهزة امل�ستخدمة يف
ال�شبكات
الإنرتنت وخدماتها
الدرجة الكلية

املتو�سط

االنحراف
املعياري

جتريبية

28

5.357

1.393

�ضابطة

28

5.714

1.675

جتريبية

28

4.929

2.035

�ضابطة

28

4.643

1.909

جتريبية

28

3.571

1.814

�ضابطة

28

3.643

2.112

جتريبية

28

1.536

0.999

�ضابطة

28

1.929

0.813

جتريبية

28

6.679

2.212

�ضابطة

28

7.036

2.219

جتريبية

28

22.071

5.490

�ضابطة

28

22.964

5.146

املجموعة العدد
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قيمة
الداللة

م�ستوى
الداللة

0.867

0.390

غري دالة
�إح�صائي ًا

0.542

0.590

غري دالة
�إح�صائي ًا

0.136

0.893

غري دالة
�إح�صائي ًا

1.613

0.112

غري دالة
�إح�صائي ًا

0.603

0.549

غري دالة
�إح�صائي ًا

0.628

0.533

غري دالة
�إح�صائي ًا
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يت�ضح من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α=0.05بني طالبات املجموعة ال�ضابطة وطالبات املجموعة التجريبية يف الدرجة
الكلية للمقيا�س ،وعليه ف�إن املجموعتني متكافئتان يف املقيا�س.

عاش ًرا  -جتريب البحث:
قام الباحث الثالث يف هذه املرحلة بتجريب الق�ص�ص الرقمية على عينة الدرا�سة وف ًقا
للت�صميم التعليمي لإ�سرتاتيجية التدري�س بالق�ص�ص الرقمية ،وقد بد�أت التجربة يوم الأحد
املوافق  ،2014 /03 /16وانتهت يوم الأحد املوافق .2014 /04 /13

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة :للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص

على« :هل يوجد فرق دال �إح�صائ ًيا يف م�ستوى تنمية املفاهيم التكنولوجية
لدى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة باختالف جمموعة التطبيق
(جتريبية� ،ضابطة)؟» ،اخترب الباحثون �صحة الفر�ض الأول الذي ين�ص على« :ال

توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني متو�سطي درجات طالبات
املجموعة التجريبية وطالبات املجموعة ال�ضابطة يف مقيا�س املفاهيم التكنولوجية»،
حيث ا�ستخدم اختبار «ت» لعينتني م�ستقلتني واجلدول ( )8يو�ضح ذلك.
الجدول ()8
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق
بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

املجال
االت�صاالت وو�سائل
نقل املعلومات
�شبكات احلا�سوب
الأ�سالك والنماذج
لل�شبكات املحلية

املجموعة

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

جتريبية بعدي

28

11.21

2.043

�ضابطة بعدي

28

8.179

2.681

جتريبية بعدي

28

12.93

3.11

�ضابطة بعدي

28

8.50

4.45

جتريبية بعدي

28

9.96

1.74

�ضابطة بعدي

28

7.29

2.23
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قيمة
«ت»

قيمة
الداللة

م�ستوى الداللة

4.765

0.000

دالة �إح�صائي ًا
عند 0.01

4.314

0.000

دالة �إح�صائي ًا
عند 0.01

5.027

0.000

دالة �إح�صائي ًا
عند 0.01
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العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

الأجهزة امل�ستخدمة يف جتريبية بعدي
ال�شبكات
�ضابطة بعدي

28

5.57

1.53

28

3.75

1.14

جتريبية بعدي

28

14.25

3.17

�ضابطة بعدي

28

10.04

3.42

جتريبية بعدي

28

53.93

9.84

�ضابطة بعدي

28

37.75

11.6

املجال

الإنرتنت وخدماتها
الدرجة الكلية

املجموعة

قيمة
«ت»

قيمة
الداللة

م�ستوى الداللة

5.056

0.000

دالة �إح�صائي ًا
عند 0.01

4.786

0.000

دالة �إح�صائي ًا
عند 0.01

5.628

0.000

دالة �إح�صائي ًا
عند 0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة «ت» يف الدرجة الكلية للأبعاد وللمقيا�س ككل
عند م�ستوى داللة ( )α≥0.01جاءت دالة �إح�صائ ًيا ،وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات املجموعة ال�ضابطة
يف مقيا�س املفاهيم التكنولوجية ،وبذلك نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية ونقبل الفر�ضية البديلة
التي تن�ص على :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني متو�سطي
درجات طالبات املجموعة التجريبية وطالبات املجموعة ال�ضابطة يف مقيا�س املفاهيم
التكنولوجية ول�صالح املجموعة التجريبية.
ويعزو الباحثون النتيجة ال�سابقة لأ�سباب عدة� ،أهمها� :أن طبيعة الق�ص�ص الرقمية
املقدمة للطلبة تتنا�سب مع احتياجات املتعلمني وخ�صائ�صهم وقد يعود ذلك �إىل طبيعة
الت�صميم والتطوير للق�ص�ص الرقمية الذي ميتاز بالتنظيم املوجه نحو هدف معني ،حيث
قدمت الق�صة الرقمية املفاهيم بطريقة �ساعدت الطالبات على اكت�سابها ،وقد �ساهم الرتابط
بني جوانب الق�صة الرقمية والت�سل�سل يف �أحداثها يف جعل الطالبات معاي�شات ل�شخ�صياتها،
مدركات ملا يدور فيها ،مما �أدى �إىل حتقيق الهدف و�إي�صال املفاهيم لهن ب�سهولة و�إتقان.
باال�ضافة �إىل بنية الق�صة الرقمية واحتوائها على العديد من املثريات�( :صور – و�أ�صوات
– ومقاطع فيديو – ور�سوم متحركة) جعل بيئتها غنية بالو�سائط التي �أ�رشكت عدة
حوا�س ،وبالتايل �سهلت عملية �إي�صال املعلومات و�إدراكها وا�سرتجاعها وتوظيفها من قبل
الطالبات.
وهذا يتفق مع نتائج العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي �أكدت على �أن التكنولوجيا
احلديثة تع ُّد من �أق�رص الطرق يف تو�صيل املعرفة للطلبة �سواء كانت تلك املعرفة معلومات
�أم مفاهيم �أم مهارات وذلك مبا توفره من ف�ضاء تعليمي يحاكي الواقع ومن تلك الدرا�سات
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التي �أثبتت فاعلية الق�ص�ص الرقمية يف تنمية املفاهيم لدى الطلبة ،درا�سة قربان ()2012
التي كان من �أهم نتائجها فاعلية ا�ستخدام ق�ص�ص الر�سوم املتحركة يف تنمية املفاهيم
العلمية والقيم االجتماعية.و�أي�ضً ا تتفق مع غريها من الدرا�سات والبحوث التي دعمت
و�أو�صت با�ستخدام الق�ص�ص الرقمية يف العملية التعليمية ومنها( :النفي�سي و�آخرون،
20133؛ Garrard D., 2011؛ �سليمان2011 ،؛ عبد البا�سط2011 ،؛ �Figg & McCart
ney,2010؛ احلميداوي2009 ،؛ الزهراين2008 ،؛ �صالح. )2008 ،
◄◄الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة :للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع الذي ين�ص
على« :هل يوجد فرق دال �إح�صائ ًيا يف م�ستوى تنمية املفاهيم التكنولوجية
لدى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة قبل التطبيق وبعده؟» ،اخترب
الباحثون �صحة الفر�ض الثاين الذي ين�ص على« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني متو�سطي درجات طالبات املجموعة التجريبية يف مقيا�س
املفـاهيــم التكنولوجيـــة قبــــل التطبيــق بالق�صــ�ص الرقميــة وبعـــــده» ،با�ستخدام اختبار
«ت» لعينتني م�ستقلتني ،واجلدول ( )9يو�ضح ذلك.
الجدول ()9
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق
بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي

املجموعة

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

جتريبية قبلي

28

5.36

1.393

جتريبية بعدي

28

11.21

2.043

جتريبية قبلي

28

4.93

2.035

جتريبية بعدي

28

12.93

3.114

جتريبية قبلي

28

3.57

1.814

جتريبية بعدي

28

9.96

1.732

الأجهزة امل�ستخدمة يف جتريبية قبلي
ال�شبكات
جتريبية بعدي

28

1.54

0.999

28

5.57

1.526

جتريبية قبلي

28

6.68

2.212

جتريبية بعدي

28

14.25

3.170

املجال
االت�صاالت وو�سائل
نقل املعلومات
�شبكات احلا�سوب
الأ�سالك والنماذج
لل�شبكات املحلية
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قيمة
«ت»

قيمة
الداللة

م�ستوى الداللة

14.26

0.000

دالة �إح�صائي ًا
عند 0.01

14.32

0.000

دالة �إح�صائي ًا
عند 0.01

14.32

0.000

دالة �إح�صائي ًا
عند 0.01

0.000

دالة �إح�صائي ًا
عند 0.01

0.000

دالة �إح�صائي ًا
عند 0.01

13.36

11.88
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املجال
الدرجة الكلية

املجموعة

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

جتريبية قبلي

28

22.1

5.490

جتريبية بعدي

28

53.93

9.835

قيمة
«ت»

قيمة
الداللة

م�ستوى الداللة

19.5

0.000

دالة �إح�صائي ًا
عند 0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة «ت» املح�سوبة �أكرب من قيمة «ت» اجلدولية يف
جميع الأبعاد والدرجة الكلية لالختبار عند م�ستوى داللة ( ، )α≥0.01وهذا يدل على
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات
املجموعة ال�ضابطة يف املقيا�س ،وبذلك نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية ونقبل الفر�ضية البديلة،
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني متو�سطي درجات طالبات
املجموعة التجريبية يف مقيا�س املفـاهيــم التكنولوجيـــة قبــــل التطبيــق بالق�صــ�ص
الرقميــة وبعـــــده ول�صالح التطبيق البعدي.
◄◄الإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة الدرا�سة :للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س الذي
ين�ص على« :هل تت�صف �إ�سرتاتيجية الق�ص�ص الرقمية بفاعلية وفقًا ملعدل

الك�سب بالك يف �إك�ساب طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم
التكنولوجية؟» ،اخترب الباحثون �صحة الفر�ض الثالث الذي ين�ص على« :ال تت�صف

�إ�سرتاتيجية الق�ص�ص الرقمية بفاعلية وف ًقا ملعدل الك�سب بالك يف �إك�ساب طالبات ال�صف
التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم التكنولوجية ،».وذلك باحت�ساب حجم الت�أثري ،و معدل
الك�سب لبالك واجلدول ( )10يو�ضح ذلك:
الجدول ()10
قيمة «ت» و « «η 2و « «dوحجم التأثير في االختبار الكلي

املهارة

قيمة «ت قيمة

η2

قيمة

d

معدل الك�سب لبالك حجم الت�أثري

االت�صاالت وو�سائل نقل املعلومات

14.27

0.883

5.491

1.22

كبري جداً

�شبكات احلا�سوب

14.32

0.884

5.511

1.22

كبري جداً

الأ�سالك والنماذج لل�شبكات املحلية

14.32

0.884

5.512

1.29

كبري جداً

الأجهزة امل�ستخدمة يف ال�شبكات

13.36

0.869

5.143

1.32

كبري جداً

الإنرتنت وخدماتها

11.88

0.840

4.574

1.18

كبري جداً

19.5

0.934

7.502

1.23

كبري جداً

الدرجة الكلية
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يت�ضح من اجلدول (� )10أن حجم الت�أثري كان كبرياً جداً ،وهذا يدل على �أن
الإ�سرتاتيجية �ساهمت بفاعلية يف �إك�ساب طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم
التكنولوجية ب�شكل كبري جداً.
ويعزو الباحثون نتائج ال�س�ؤالني الرابع واخلام�س �إىل �أن توظيف الق�ص�ص الرقمية كان
له �أثر كبري يف تنمية املفاهيم التكنولوجية نتيجة لت�صميم الق�ص�ص الرقمية وتطويرها
وفق ًا لنموذج  ADDIEللت�صميم التعليمي ،الذي جعلها تفي بالغر�ض الذي �أعدت له.حيث
�أثرت طبيعة الق�صة الرقمية على اجلوانب العاطفية وال�شخ�صية واالنفعالية للطالبات� ،إذ
كن متفاعالت معها ،وم�ستمتعات مبا ي�شاهدنه ،كما ق ِّدمت الق�ص�ص الرقمية يف املكان
املنا�سب والوقت املنا�سب بالكيفية التي تتنا�سب مع الطالبات ،بالإ�ضافة �إىل ت�ضمني
الق�ص�ص الرقمية �أن�شطة عدة ،جعلت الطالبات �أكرث تفاع ًال معها.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج الدرا�سات والبحوث التي دعمت و�أو�صت
با�ستخدام الق�ص�ص الرقمية يف العملية التعليمية ومنها( :التعبان2013 ،؛ قربان2012 ،؛
الزهراين2008 ،؛ Xu Park &Baek, 2011؛ Garrard D., 2011؛ �سليمان2011 ،؛ عبد
البا�سط2011 ،؛ Figg & McCartney,2010؛ احلميداوي2009 ،؛ �صالح2008 ،؛ �صادق،
. )2008

توصيات الدراسة:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية ،يو�صي الباحثون ب�رضورة:
1.1اال�ستفادة من الق�ص�ص الرقمية التي �أعدها الباحثون لتنمية املفاهيم التكنولوجية

الواردة يف الوحدة اخلام�سة «االت�صاالت وال�شبكات» من كتاب التكنولوجيا لل�صف التا�سع.
2.2اال�ستفادة من قائمة معايري تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين الالزم اتباعها عند ت�صميم
الق�ص�ص الرقمية يف ت�صميم بيئات الق�ص�ص الرقمية والبيئات الإلكرتونية وحت�سينها.
3.3توظيف الق�ص�ص الرقمية يف العملية التعليمية ،والعمل على حو�سبة املناهج
الدرا�سية املختلفة ال �سيما مناهج التكنولوجيا ،ملا لها من �أهمية يف �إ�رشاك حوا�س عدة،
وا�ستثارة دافعية الطالب ودجمهم يف جو من املتعة والت�شويق ،بالإ�ضافة �إىل �أنها ت�ساعد
يف تي�سري عملية �إي�صال املعلومات و�إدراكها و�سهولة ا�سرتجاعها.
4.4زيادة اطالع املعلمني عامة ،ومعلمي التكنولوجيا خا�صة على امل�ستحدثات
التكنولوجية احلديثة للتعلم الإلكرتوين و�إ�سرتاتيجياته املختلفة التي ميكن توظيفها يف
العملية التعليمية.
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5.5تب�صري املعلمني عامة ،ومعلمي التكنولوجيا خا�صة بنتائج الدرا�سات والأبحاث
التي تناولت الإ�سرتاتيجيات وامل�ستحدثات التكنولوجية احلديثة يف جمال تكنولوجيا
التعليم والتعلم الإلكرتوين.

مقرتحات الدراسة:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة وتو�صياتها يقرتح الباحثون �إجراء الدرا�سات والبحوث
الآتية:
�1.1إجراء درا�سات وبحوث �شبيهة بالدرا�سة احلالية يف �صفوف ومراحل ومواد درا�سية
�أخرى.

�2.2إجراء درا�سات وبحوث �شبيهة بالدرا�سة احلالية با�ستخدام �أ�شكال �أخرى للق�صة
الرقمية.
�3.3رضورة م�شاركة الطلبة يف �إنتاج الق�ص�ص الرقمية لفاعليتها يف تنمية اخليال
وبقاء �أثر التعلم
�4.4إجراء درا�سات و�صفية تهدف للتعرف على اجتاهات الطلبة واملعلمني نحو توظيف
الق�ص�ص الرقمية يف العملية التعليمية.
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