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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن فاعلية ا�ستاتيجية الق�س�س الرقمية يف اإك�ساب طالبات 
الدرا�سة،  ت�ساوؤلت  عن  ولالإجابة  التكنولوجية،  للمفاهيم  بغزة  الأ�سا�سي  التا�سع  ال�سف 
اأداة الدرا�سة )مقيا�س املفاهيم التكنولوجية( ، حيث تكون من )65( بندااً  م الباحثون  �سمَّ
الباحثون قائمة ملعايري  اأعدَّ  الدرا�سة  اختيار من متعدد، ولغر�س هذه  اختباريااً من نوع 
 )12( من  تكونت  والتي  الرقمية،  الق�س�س  لت�سميم  الالزمة  الإلكتوين  التعلم  تكنولوجيا 
مت جمموعة من الق�س�س الرقمية لتنمية املفاهيم  مِّ معيارااً تفرع منها )74( موؤ�رشااً، كما �سُ
التكنولوجية، وقد اختريت عينة ع�سوائية مكونة من )56( طالبة من طالبات ال�سف التا�سع 
الأ�سا�سي، ُوزِّعت على جمموعتني اإحداهما تثل املجموعة التجريبية وعددها )28( طالبة 

والأخرى تثل املجموعة ال�سابطة وعددها )28( طالبة. 
النتائج  الدرا�سة  اأظهرت  التجربة،  اإجراء  من  والنتهاء  الدرا�سة  اأداة  تطبيق  وبعد 
متو�سطي  بني   )α≥0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  التالية: 
درجات طالبات املجموعة التجريبية وطالبات املجموعة ال�سابطة يف مقيا�س املفاهيم 
الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وتوجد  التجريبية،  ل�سالح  التكنولوجية 
املفاهيم  مقيا�س  يف  التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات  متو�سطي  بني   )α≥0.05(
وتت�سف  البعدي،  التطبيق  ل�سالح  وبعده  الرقمية  بالق�س�س  التطبيق  قبل  التكنولوجية 
بغزة  الأ�سا�سي  التا�سع  ال�سف  طالبات  اإك�ساب  يف  بفاعلية  الرقمية  الق�س�س  ا�ستاتيجية 

ا ملعدل الك�سب بالك.  للمفاهيم التكنولوجية وفقاً
الق�س�س  ا�ستاتيجية  فاعلية  الرقمية،  الق�س�س  الفاعلية،  املفتاحية:  الكلمات 

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: 
املوقف  عنا�رش  كافة  ي�سمل  ب�سكل  الإلكتوين  التعلم  وبيئات  مواد  توظيف  يعد 
التعليمي، )معلم ومتعلم وحمتوى تعليمي وبيئة تعليمية وتقنية تعليمية( ويتكامل معها 
الأداء وت�سهيل  له من دور فاعل يف حت�سني  التعليمية؛ ملا  العملية  اأهم معايري جودة  من 

التعلم. 
ويعرف »ماركو�س« )Markus , 2008( التعلم الإلكتوين باأنه: عملية التعلم املولدة 
ا  ا واخلدمات املعتمدة على ال�سبكة ودعم التوجيه، م�سيفاً بالتفاعل مع املحتوى امل�سلم رقمياً
مبنهجية: اأن التعلم الإلكتوين هو اأي تكنولوجيات تو�سطت عملية التعليم با�ستخدام احلا�سوب 
ا لوجه يف غرفة ال�سف )التعلم مب�ساعدة الكمبيوتر( ، ذلك  �سواء من م�سافة بعيدة اأم وجهاً
هو التحول من التعليم التقليدي اأو التدريب اإىل التعليم املعتمد على تكنولوجيا املعلومات 
والت�سالت على اأ�سا�س ال�سخ�سنة، واملرونة، والفردية، والتنظيم الذاتي، والتعلم الت�ساركي 

ا اإىل جمتمع تعلمي من: املتعلمني واملعلمني والو�سطاء، واخلرباء.  ا�ستناداً
كما اأن التعلم الإلكتوين ل يعني فقط التعلم عرب الويب، والتعلم الفتا�سي، والتعلم 
املوزع، والتعلم ال�سبكي اأو التعلم القائم على الويب ولكن يت�سمن الأن�سطة التبوية كافة 
اأو  اخلط  على  الويب،  عرب  التعلم  جمموعات  �سمن  جمعياًا  اأو  ا  فردياً توظف  اأن  ميكن  التي 
الأجهزة  اأو  ال�سخ�سية  الأجهزة  اأو  ال�سبكة  بيئة  �سمن  متزامن  غري  اأو  ا  متزامناً خارجه، 
اأهمية التعلم الإلكتوين يف  . وتظهر   )Mahdi,2014( اآخر  اإلكتوين  اأي جهاز  اأو  املحمولة 
العملية التعليمية من تطبيقات البحوث والدرا�سات التي اأكدت اأهميته وفعاليته، ومن هذه 
 )Frances, R. , 2006 ؛Riley & Anderson, 2006 ؛Li & Yang, 2007( الدرا�سات درا�سة
، كما اأظهرت نتائج العديد من الدرا�سات كدرا�سة )عقل، 2012؛ ال�سالموين، 2013؛ مهدي، 
والتفكيـــــر ومهارات ت�سميـم  التح�سيل  الإلكتوين على  للتعلم  الإيجابي  التاأثري   )2012

عنا�رش التعلم والجتاه لدى الطلبة نحو تعلمهم ونحو التعلم الإلكتوين. 
م�ستحدثات  ظهور  يف  الإلكتوين  التعلم  لتكنولوجيا  املت�سارع  التطور  �ساهم  وقد 
اأواخر  يف  ظهورها  بداأ  التي  الرقمية  الق�س�س  مثل  قبل  ذي  من  معروفه  تكن  مل  جديدة 
الثمانينيات من القرن املا�سي على يد كل من Joe Lambert & Dana Atchley اللذين 
بريكلي  يف   )Center of Digital Storytelling CDS( الرقمية  الق�سة  رواية  مركز  اأ�س�سا 
الراوي  يقوم  �سخ�سية  ق�سة  اإىل  ت�سري  حينها  الرقمية  الق�سة  وكانت  كاليفورنيا،  بولية 

 )Norman, 2011; Robin, 2008( دقائق )ب�رشدها خالل مدة تتاوح من )2 – 3
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وقد تعددت التعريفات للق�سة الرقمية، حيث عرفها �سبلول )2000( باأنها حتويل اأو 
ا ب�رشيااً تعمل على و�سيط اإلكتوين، وذلك باإ�سافة بع�س  اإخراج اأو اإنتاج ق�سة موؤلفة تاأليفاً
املو�سيقية  واملوؤثرات  املتحركة  الكرتونية  والر�سوم  وال�سورة  كال�سوت  احلديثة  التقنيات 
بال�ستفادة من خ�سائ�س الفيديو يف عمليات الإرجاع والتقدمي والإيقاف وهو ما يعرف 
اأو خيالية قائمة على  اأنها حكاية نثية  بامللتيميديا، بينما عرفها عبد البا�سط )2011( 
ا�ستخدام برجمية فوتو�ستوري PhotoStory3 يف املزج املنظم لل�سور واخلرائط والن�سو�س 
واملواقف  وال�سخ�سيات  الأحداث  جت�سيد  بغر�س  ال�سوتي  والتعليق  املو�سيقية  واخللفيات 
والظاهرات التي تدعم حتقيق هدف اأو اأكث من اأهداف تعليم وتعلم اجلغرافيا، ووافق تعريف 
باأنها عملية  الرقمية حيث عرفها  للق�سة  ال�سابقة  للتعريفات   )Norman, 2011( نورمان 
تدمج بني ال�رشد اللفظي للق�سة، وعدد من املرئيات الت�سويرية واملو�سيقى، مع التقنيات 

احلديثة لإنتاج وم�ساركة الق�سة. 
الق�سة  ملفهوم  ا  ومعرباً متكامالاً  جاء   )2011( نورمان  تعريف  اأن  �سبق  مما  يت�سح 
للق�س�س  والفرعية  الأ�سا�سية  املكونات  العديد من  كعملية بني  الرقمية من حيث و�سفها 

ا ما بينها من تراكيب وعالقات وم�سغالتها.  الرقمية مراعياً
الق�س�س  رواية  مركز  حددها  كما  الرقمية،  للق�سة  عنا�رش  �سبعة  روبني  حدد  وقد 
الرقمية )CDs( )Robin, 2008( ، وهي: الفكرة الرئي�سة، وا�ستف�سار دراماتيكي، والعاطفة، 
و�سوت الراوي، وموؤثر �سوتي، وحمتوى خمت�رش، والتقدم، وتعد تلك العنا�رش نقطة انطالق 
ا لت�سنيفاتها املختلفة، حيث �سنفها عبد البا�سط  مفيدة للبدء يف العمل للق�س الرقمي وفقاً
الق�سة  هي:  الأنواع  وهذه  لأجله،  �سممت  الذي  للغر�س  وفقااً  عّدة،  اأنواع  اإىل   )2011(
واأن  ال�سخ�س،  حياة  يف  مهمة  لأحداث  �رشد  على  حتتوي  التي  الق�س�س  وهي  ال�سخ�سية: 
اآخرين، والق�س�س املوجهة: وهي  اأ�سخا�س  التاأثري على حياة  اأن ي�سهم يف  عر�سها ميكن 
ق�س�س �سممت لتعليم اأو اإك�ساب الآخرين مفاهيم معينة، اأو تدريبهم على ممار�سة �سلوكات 
ت�ساعدنا  والتي  املثرية  الأحداث  تعر�س  التي  الق�س�س  التاريخية: وهي  والوثائق  معينة، 
ا للظواهر  على فهم اأحداث املا�سي، والق�س�س الو�سفية: وهي الق�س�س التي تعر�س و�سفاً
والق�سايا اجلغرافية من حيث املكان والزمان واملكونات واملراحل الإجرائية التي تر بها. 
حيث  ت�سميمها  اأ�سكال  من  اأكث  اأو  �سكل  على  الرقمية  الق�س�س  ت�سميم  يعتمد  اأن  وميكن 
اأ�سار التعبان )2013( نقالاً عن فيلب�س )Phelps,2004( اإىل �سبعة اأ�سكال لت�سميم الق�س�س 
 ،Interactive story وال�سكل التفاعلي ،Linear story )الرقمية وهي: ال�سكل اخلطي )املنظم
 Braided Multi- Linear وال�سكل املتعدد املت�سابك ،Story Multi- Linear وال�سكل املتعدد
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 story وال�سكل ال�سجري املتفرع ،story Nested Funnel وال�سكل القمعي املت�سابك ،story
 .Non- Linear story )وال�سكل غري املنتظم )الالخطي ،Tree- Branching

اأ�سارت العديد من الدرا�سات ال�سابقة اإىل اأن التكنولوجيا احلديثة تعدُّ من اأق�رش  وقد 
الطرق يف تو�سيل املعرفة للطلبة �سواء كانت تلك املعرفة معلومات اأم مفاهيم اأم مهارات، 
وذلك مبا توفره من ف�ساء تعليمي يحاكي الواقع، ومن تلك الدرا�سات التي اأثبتت فاعلية 
من  كان  التي   )2012( قربان  درا�سة  الطلبة،  لدى  املفاهيم  تنمية  يف  الرقمية  الق�س�س 
اأهم نتائجها فاعلية ا�ستخدام ق�س�س الر�سوم املتحركة يف تنمية املفاهيم العلمية والقيم 

الجتماعية. 
التكنولوجية �رشورة لبد منها، حتى  الطلبة للمفاهيم واملهارات  اإن امتالك  وحيث 
ول  يقراأ  ل  الذي  يعد  مل  فاجلاهل  التبويني،  من  كثري  راأي  يف  تغري  اجلاهل  م�سطلح  اإن 
يكتب بل اجلاهل هو الذي ل يجيد فهم التكنولوجيا ول يتقن مهاراتها )اأبو عطية، 2012( 
اأهم  اأن من  . واأكدت اجلمعية الوطنية ملعلمي العلوم يف الوليات املتحدة الأمريكية على 
يف  ت�ساعده  بحيث  العلمية  للمفاهيم  ال�سحيح  العلمي  الفهم  علميااً،  املثقف  الفرد  �سفات 

�سنع قراراته اليومية وتدبري اأموره احلياتية املختلفة. )خطايبة واخلليل، 2001( . 
وقد اأخذت املفاهيم م�ساحة وا�سعة من اهتمامات كثري من املتخ�س�سني يف التبية 
وعلم النف�س التبوي، مما تطلب تقدمي تعريف للمفهوم، فكانت التعريفات كثرية ومتقاربة، 
واإن كان بينها �سيء من الختالف فاإنه مل يخرجه عن حدود املعنى اللغوي، الذي ذكر يف 
)املعجم الو�سيط( باأن املفهوم من امل�سدر الثالثي فهم، والفهم: ح�سن ت�سور املعنى وجودة 
ال�سفات واخل�سائ�س املو�سحة ملعنى  الذهن لال�ستنباط واملفهوم جمموعة من  ا�ستعداد 
كلي. يف حني عرفه مريل وتين�سون )1992( باأنه زمرة من الأ�سياء اأو الرموز اأو الأحداث 
اأو رمز معني.  با�سم  اإليها  ي�سار  اأ�سا�س خ�سائ�س م�ستكة  اإىل بع�س على  ُجمعت بع�سها 
كما عرفه الأ�سمر )2008: 35( على اأنه: »ما يتكون لدى الفرد من معنى وفهم وقدرة على 
تطبيق ذلك الفهم يف مواقف جديدة من خالل الت�سورات الذهنية لظاهرة معينة ويتكون من 
ا�سم ودللة لفظية«. وعرفته البلبي�سي )2006( اأنه ت�سور عقلي اأو جتريد لل�سفات امل�ستكة 
بني جمموعة من الأ�سياء اأو املواد اأو الظواهر ويتكون من جزاأين )ال�سم والدللة اللفظية( . 
وق�سم �سالمة )2004( املفاهيم اإىل: مفاهيم عبارة عن ت�سنيفات اأو جمموعات من الأ�سياء: 
تهدف يف اأ�سا�سها اإىل الو�سف وت�سهيل الدرا�سة العلمية ثم جترد من هذه ال�سفات والأ�سياء 
والتعقيد.  الب�ساطة  حيث  من  يتفاوت  مفهوم  فالتاأك�سد  ا،  معيناً ا  م�سطلحاً اأو  ا  ا�سماً وتعطى 
ن�سبة  اأو  التزان يعرب عن عالقة  اأو عالقات: مثل مفهوم ثابت  ومفاهيم تعرب عن قوانني 
بني متغريين وهما املواد الداخلة يف التفاعل واملواد الناجتة من التفاعل اأي اأن املقاومة 
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التكوينات  من  اأ�سا�س  على  تقوم  تعرب عن عالقات:  ومفاهيم  التيار.  �سدة  اجلهد/  فرق   =
الفر�سية العقلية. حيث تعتمد النظريات العلمية – عادة- على هذه املفاهيم وتهدف اإىل 

تف�سري العالقات اأو القوانني. 
كما اأن للمفاهيم اأهميتها يف عملية التعلم والتعليم، ويف اأي مادة درا�سية، حيث تعدُّ 
اأ�سا�س البناء املعريف لأي مادة درا�سية. وقد ذكر كل من )�سالمة، 2004(، جمموعة من 

النقاط التي من خاللها تت�سح اأهمية املفهوم، هي: 
الربط . 1 الدرا�سية لأنها ت�ساعد على  التالميذ للمادة  تعلمها ي�ساعد على زيادة فهم 

بني احلقائق العلمية املختلفة، وبالتايل ي�سهل على التالميذ تعلمها مما يزيد من حت�سيل 
التالميذ. 

تنمي لدى الطالب القدرة على حل امل�سكالت والتفاعل والت�سال بالآخرين. . 2
نحو . 3 دافعيتهم  زيادة  وبالتايل  التالميذ  لدى  الفردية  القدرات  تنمية  على  ت�ساعد 
التعلم. 
ا�ستخدامه يف املواقف . 4 التعلم، حيث يتيح للتالميذ فر�سة  اأثر  انتقال  ي�ساعد على 

احلياتية. 
تقلل احلاجة اإىل اإعادة التعلم عند مواجهة اأي جديد. . 5

اأن  على  الرقمية  الق�س�س  تناولـــــت  التــــي  الدرا�ســات  من  العديد  نتائج  دلت  وقد 
توظيفهــا خــالل العمليـــة التعليميـــة ي�ساعــــــد املتعلمني علــــى الإبداع والتفكري والتخيل 
وتنمية املفاهيم، واأو�ست العديد من الدرا�سات على ا�ستخدامها يف التعليم بعد اأن اأظهرت 

نتائجها الأثر الإيجابي لتوظيفها يف العملية التعليمية، ومن هذه الدرا�سات: 
درا�سة التعبان (2013) التي هدفت للك�سف عن اأثر التفاعل بني مدخلني لت�سميم الق�سة 
الرقمية )اخلطي- املتفرع( ، والأ�سلوب املعريف )املندفع- املتوي( على اكت�ساب املعرفة 
وتنمية مهارات التفكري الإبداعي، وتكونت عينة الدرا�سة من عينة تطوعية من طالبات كلية 
التبية جامعة الأق�سى وعددهن )30( طالبة، ُق�سمت ع�سوائيااً اإىل جمموعتني مبعدل )15( 
ا حت�سيلياًا لكت�ساب املعرفة.  اختباراً الباحث  اأعد  الدرا�سة  طالبة لكل جمموعة، ولأغرا�س 
واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود تاأثري يف اكت�ساب املعرفة لدى الطالبات الالتي در�سن 
بالت�سميم اخلطي للق�سة الرقمية، كذلك الطالبات اللواتي در�سن باأ�سلوب التعلم املندفع، يف 
حني مل يظهر اأي تاأثري على تنمية مهارات التفكري الإبداعي، ومل يظهر اأي تفاعل بني مداخل 

ت�سميم الق�سة الرقمية )اخلطي- املتفرع( واأ�سلوب التعلم )املندفع- املتوي( . 
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اأما درا�سة قربان (2012) فقد هدفت اإىل الك�سف عن فاعلية ا�ستخدام ق�س�س الر�سوم 
الرو�سة يف مدينة مكة  لأطفال  الجتماعية  والقيم  العلمية  املفاهيم  تنمية  املتحركة يف 
على  وزعوا  العا�رشة  الرو�سة  اأطفال  من  طفالاً   )50( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  املكرمة، 
ا  جمموعتني اإحداهما جتريبية والأخرى �سابطة، ولأغرا�س الدرا�سة اأعدت الباحثة اختباراً
املجموعتني  بني  اإح�سائياًا  دالة  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  ا.  م�سوراً حت�سيلياًا 
ولكافة  حدة،  على  كل  الجتماعية،  والقيم  العلمية  املفاهيم  مل�ستوى  البعدي  القيا�س  يف 
املفاهيم ل�سالح املجموعة التجريبية، الأمر الذي يعني فاعلية ق�س�س الر�سوم املتحركة 

يف تنمية املفاهيم العلمية والقيم الجتماعية. 
ا   وكذلك درا�سة اإك�سيو واآخرون (Xu Park & Baek, 2011) التي جاءت لتقدم منوذجاً
ا للك�سف عن اأثر الق�س�س الرقمية يف تنمية الكفاءة الذاتية يف الكتابة من خالل بيئة  جديداً
جمموعتني  اإىل  اجلامعية  املرحلة  طلبة  من  امل�ساركني  تق�سيم  مت  حيث  افتا�سية،  تعلم 
الأوىل تقوم باإعداد الق�سة الرقمية يف بيئة تعلم افتا�سية يف حني تقوم املجموعة الثانية 
الكفاءة  مهارات  لقيا�س  مقيا�س  اأعدَّ  الدرا�سة  ولأغرا�س  بالإنتنت،  ات�سال  دون  بذلك 
الذاتية. واأظهرت النتائج فعالية التدريب على الكتابة لرواية الق�سة الرقمية يف بيئة التعلم 
اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  وت�سري  الكتابة،  الذاتية يف  الكفاءة  تنمية مهارات  الفتا�سية على 
لتعليم  الدرا�سية  الف�سول  ب�سكل فعال يف �سبط  ا�ستخدامها  الرقمية ميكن  الق�س�س  تقنية 

الكتابة. 
ومنها درا�سة جارارد (Garrard, 2011) التي �سعت اإىل تقومي فعالية الق�س�س الرقمية 
طالب  من  جمموعة  مع  حالة  كدرا�سة  الدرا�سة  هذه  اأجريت  حيث  ال�رشدية،  للكتابة  كاأداة 
واأ�سارت  مالحظة،  بطاقة  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة  ولأغرا�س  البتدائي،  ال�ساد�س  ال�سف 
نتائج الدرا�سة اإىل اأن ا�ستخدام اأ�سلوب الق�سة الرقمية كان له اأثر اإيجابي على الطالب، ل 
�سيما الطالب ذوي الحتياجات اخلا�سة يف تعلم اللغة الإجنليزية كلغة اإ�سافية، بالإ�سافة 
اإىل ذلك اأظهرت الدرا�سة اأن رواية الق�س�س الرقمية ميكن ا�ستخدامها بو�سفها و�سيلة فعالة 
لإي�سال املناهج يف اإيرلندا، واأ�سارت اإىل اأن جناح هذا الأ�سلوب يعتمد على خربة املعلم يف 

ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت. 
ودرا�سة �سليمان (2011) حيث �سعت اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام اأ�سلوب الق�سة امل�سورة 
البتدائي  ال�ساد�س  ال�سف  تلميذات  لدى  الإنكليزية  اللغة  يف  جديدة  مفردات  اكت�ساب  يف 
باملو�سل- العراق. وتكونت عينة الدرا�سة من )66( تلميذة )33( تلميذة تثل املجموعة 
�ست با�ستخدام اأ�سلوب الق�سة امل�سورة و )33( تلميذة تثل املجموعة  التجريبية والتي ُدرِّ
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ذا  التجريبي  الت�سميم  الباحثة  تبنت  التقليدية.  الطريقة  با�ستخدام  �ست  ُدرِّ التي  ال�سابطة 
املجموعتني املتكافئتني ذواتي الختبار القبلي والبعدي، ولأغرا�س الدرا�سة اأعدت الباحثة 
الإجنليزية اجلديدة  املفردات  اختبار  باإعداد  الإجنليزية اجلديدة. وقامت  املفردات  اختبار 
لختبار فر�سيات البحث، وبا�ستخدام الختبار التائي لعينتني م�ستقلتني اأظهرت النتائج 
ا بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة ل�سالح املجموعة الأوىل.  وجود فروق دالة اإح�سائياً
اإىل فاعلية برنامج مقتح قائم على  للتعرف   (2011) البا�سط  عبد  وجاءت درا�سة 
الرقمية  الق�س�س  ت�سميم  ومهارات  مفهوم  تنمية  يف   PhotoStory3 برجمية  ا�ستخدام 
الالزمة وتطويرها ملعلمي اجلغرافيا قبل اخلدمة، تكونت عينة الدرا�سة من )20( من معلمي 
اجلغرافيا قبل اخلدمة بدبلوم التبية العام بعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر بجامعة 
جازان باململكة العربية ال�سعودية، واأعد الباحث اختبارااً حت�سيليااً لقيا�س جوانب مفهوم 
الق�س�س الرقمية بالإ�سافة اإىل بطاقة مالحظة. وقد اأظهرت النتائج فاعلية الربنامج القائم 
على ا�ستخدام برجمية PhotoStory3 يف تنمية مفهوم ومهارات ت�سميم وتطوير الق�س�س 

الرقمية الالزمة ملعلمي اجلغرافيا قبل اخلدمة. 
وجاءت درا�سة فيج ومكارتني (Figg & McCartney, 2010) للتعرف اإىل اأثر ا�ستخدام 
املرحلة  طالب  لدى  الدرا�سي  التح�سيل  تنمية  على  لالآخرين  الرقميــــــة  الق�س�س  حكــي 
املتو�سطة وحت�سني اأداء املعلمني املر�سحيــــن للتدريـ�س )ما قبل اخلدمة( ، والتعــــرف اإىل 
اجتاهاتهم نحــــوها، كانت عينــــة الدرا�سة جمموعـــــة خمتلطة من امل�ساركني: )باحثني، 
ومدربني، ومعلمني قبل اخلدمة، وطالب املرحلة املتو�سطة، و�سخ�سيات مهمة( ، ولأغرا�س 
حكي  ا�ستخدام  نحو  الجتاه  مقيا�س  اإىل  بالإ�سافة  التح�سيلي  الختبار  اُ�ستخدم  الدرا�سة 
الق�س�س الرقمية. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ا�ستخدام هذا الأ�سلوب مّكن املعلمني من التعرف 
اإىل اإ�ستاتيجيــــات حديثـــة للتدريـ�س والتعرف اإىل كيفية دمج التكنولوجيا يف التدري�س، 
كذلك تو�سلت الدرا�سة اإىل حدوث حت�سن يف التح�سيل الأكادميي لطالب املرحلة املتو�سطة 
ور�سة  يف  امل�ساركني  مع  الجتماعية  عالقتهم  يف  حت�سن  وحدوث  الكتابة،  مهارات  يف 
العمل، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل حدوث تطور اإيجابي يف اجتاهات امل�ساركني نحو التعامل 

مع املتعلمني ال�سغار ونحو التبية ونحو التكنولوجيا. 
وجاءت درا�سة الزهراين (2008) للتعرف على فاعلية الق�س�س امل�سجلة على الأقرا�س 
املدجمة يف تنمية مهارات ال�ستماع الناقد لدى تالميذ ال�سف ال�ساد�س البتدائي، ولتحقيق 
اأهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي، واملنهج التجريبي، وتكونت عينة الدرا�سة من 
ا ق�سموا اإىل جمموعتني اإحداهما جتريبية، والأخرى �سابطة، ولأغرا�س الدرا�سة  )60( تلميذاً
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ا لال�ستماع الناقد. وك�سفت نتائج الدرا�سة اأن تالميذ املجموعة التجريبية  اأعد الباحث اختباراً
ح�سلوا على درجات اأعلى يف الختبار البعدي من تالميذ املجموعة ال�سابطة، مما يوؤكد 

فاعلية الق�س�س امل�سجلة على الأقرا�س يف تنمية مهارات ال�ستماع الناقد. 
و�سعت درا�سة �سادق (2008) للتعرف اإىل اأي درجة ميكن اأن ت�ساعد الق�س�س الرقمية 
على دمج التالميذ يف عملية التعلم الن�سط، والتعرف اإىل فاعلية �رشد الق�س�س الرقمية يف 
الق�س�س  ا�ستخدام �رشد  اآراء املعلمني جتاه  اإىل  للتعرف  توفري بيئة تعلم ن�سط، بالإ�سافة 
ا  طالباً  )323( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  وقد  للتالميذ.  ن�سط  تعلم  بيئة  توفري  يف  الرقمية 
خمتلفة:  اأدوات  ثالث  الدرا�سة  وا�ستخدمت  درا�سية،  ف�سول  ثمانية  على  موزعني  وطالبة 
)ا�ستبانة، وبطاقة مالحظة، وا�ستمارة مقابلة( لتقومي ق�س�س الطالب الرقمية وفقااً ملعايري 
اإنتاج الق�س�س الرقمية، وملالحظة اأداء املعلمني والطالب اأثناء ا�ستخدام الق�س�س الرقمية، 
الق�س�س  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأو�سحت  الق�س�س.  فاعلية  املعلمني حول  اآراء  اإىل  وللتعرف 
اأنتجها الطالب �ساعدتهم على التفكري ب�سكل اأعمق وعر�س اأفكارهم واآرائهم  الرقمية التي 
بو�سوح، واأن مهارات الطالب التقنية )احل�سول على ال�سور، ومعاجلتها، واإدخال ال�سوت، 
الرقمية(  الكامريا  وا�ستخدام  الإنتنت،  وت�سفح  الكلمات،  معاجلة  برامج  مع  والتعامل 
التنمية  اأهمية  النتائج  بينت  الرقمية، كما  الق�س�س  ا�ستخدام  اأثناء  ب�سكل ملحوظ  تطورت 

املهنية للمعلمني على اإدماج اأ�ساليب التعلم الفعالة داخل ال�سف الدرا�سي. 
وجاءت درا�سة �سالح (2008) للتعرف اإىل فعالية برنامج قائم على حماكاة الق�سة 
عينة  تكونت  مب�رش،  املدر�سة  قبل  ما  لأطفال  الأخالقية  القيم  بع�س  لتنمية  التفاعلية 
الدرا�سة من اأطفال املرحلة الثانية )K. G2( من �سن )5-6( �سنوات الذين يجيدون ا�ستخدام 
وعددها  التجريبية  املجموعة  جمموعتني،  اإىل  ُق�سموا  طفالاً   )56( عددهم  بلغ  احلا�سوب، 
الباحثة  اأعدت  الدرا�سة  ال�سابطة وعددهم )28( طفالاً، ولأغرا�س  )28( طفالاً، واملجموعة 
فرق  وجود  عن  الدرا�سة  نتائج  وك�سفت  الأخالقية.  املواقف  يف  ال�سلوكية  للبدائل  ا  اختباراً
دال اإح�سائيااً عند م�ستوى الدالة )α≥0.05( بني متو�سط درجات املجموعتني التجريبية 
وال�سابطة يف التطبيق البعدي لختبار املواقف الأخالقية )الأبعاد والدرجة الكلية( ل�سالح 
م وُقدِّم با�ستخدام احلا�سوب  مِّ املجموعة التجريبية، مما يوؤكد فاعلية الربنامج الذي اأُعد و�سُ

يف تنمية القيم الأخالقية لدى عينة الأطفال الذين مت التطبيق معهم. 
لإجناز  البحث  فريق  لدى  ا  دافعاً �سكلت  حيث  ا؛  جوهرياً ا  مربراً ال�سابقة  الدرا�سات  تعّد 
البحث احلايل، فقد تبني منها عدم وجود درا�سات �سابقة على امل�ستوى املحلي اأو الإقليمي 
حول توظيف الق�س�س الرقمية يف التعليم العام الفل�سطيني )يف حدود علم الباحثني( ، كما 
اأو�ست الدرا�سات ال�سابقة باإجناز بحوث م�سابهة توظف الق�س�س الرقمية يف تدري�س املواد 
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الدرا�سية املختلفة وقيا�س اأثرها على متغريات اأخرى منها )اكت�ساب املفاهيم( ؛ لذا جاءت 
هذه الدرا�سة حماولةاً �سد الفجوة الرقمية بني الع�رش الرقمي الذي يعي�سه الطلبة وما يتلقونه 
داخل حدود املدر�سة، بالإ�سافة اإىل اإحلاق الطلبة بالركب الرقمي العاملي، م�ستفيدة بذلك 
وتطبيقاته  احلا�سوب  يف  ممثلة   – املعا�رشة  التكنولوجيا  ا�ستخدام  اأولهما:  جمالني  من 

)الق�س�س الرقمية( – يف عمليات التدري�س، وثانيهما: املفاهيم التكنولوجية. 

مشكلة الدراسة: 
تبني  ال�سابقة  الدرا�سات  يف  وتف�سيله  البحث  مقدمة  يف  عر�سه  تقدم  ما  �سوء  يف 
للباحثني اأن الجتاهات احلديثة تدعو لال�ستفادة من اإ�ستاتيجيات التعلم الإلكتوين التي 
ا واإيجابياًا وفاعالاً، ل�سيما مع ظهور م�ستحدثات اجليل الثاين للويب وما  جتعل املتعلم ن�سيطاً
تبعها من اأدوات وتقنيات حديثة منت�رشة قد يكون لها فوائد كبرية وملمو�سة على املعلم 
واملتعلم، فقد راأى الباحثون �رشورة البحث يف هذا املو�سوع، وخا�سة مع �سعور الباحث 
الثالث من خالل عمله معلمااً ملقرر التكنولوجيا وجود �سعف لدى طلبة ال�سف التا�سع يف 
اكت�سابهم للمفاهيم التكنولوجية وتكرار هذه الظاهرة يف كل ف�سل درا�سي وعام درا�سي؛ 
مما ا�ستدعى م�ساورة الباحثني الآخرين، حيث ت�سكل لدى الفريق البحثي دافع للبحث يف 
ا�ستخدام اأ�ساليب اأكث فاعلية تعتمد على اأ�س�س ومبادئ التعلم الإلكتوين �سعيااً اإىل حت�سني 
العميق وامل�ساورات مع  التنقيب  الطلبة للمفاهيم وزيادة تفاعلهم، وبعد  اكت�ساب  م�ستوى 
لتوظيف  الباحثون  ذهب  ال�سابقة،  الدرا�سات  تو�سيات  اىل  والرجوع  الخت�سا�س  ذوي 
اإ�ستاتيجية يف الق�س�س الرقمية التي قد تعمل على تو�سيل املفاهيم التكنولوجية للطلبة 

ب�سورة تفاعلية وم�سورة، وبالتايل اأمكن �سياغة ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 
ال�سف  طالبات  اإك�ساب  يف  الرقمية  الق�س�س  اإ�سرتاتيجية  فاعلية  ما 
الرئي�س  ال�سوؤال  من  ويتفرع   ، التكنولوجية؟  للمفاهيم  بغزة  االأ�سا�سي  التا�سع 

الأ�سئلة الآتية: 
الق�س�س . 1 ت�سميم  عند  اتباعها  الالزم  الإلكتوين  التعلم  تكنولوجيا  معايري  ما 

الرقمية؟ 
ما الت�سميم التعليمي للق�س�س الرقمية والإ�ستاتيجية املقتحة وفقها والالزمة . 2

ا  لتنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات ال�سف التا�سع بغزة للمفاهيم التكنولوجية وفقاً
ملعايري تكنولوجيا التعلم الإلكتوين؟ 
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هل يوجد فرق دال اإح�سائياًا يف م�ستوى تنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات . 3
ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة باختالف جمموعة التطبيق )جتريبية، �سابطة( ؟ 

هل يوجد فرق دال اإح�سائياًا يف م�ستوى تنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات . 4
ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة قبل التطبيق وبعده؟ 

يف . 5 بالك  الك�سب  ملعدل  وفقااً  بفاعلية  الرقمية  الق�س�س  ا�ستاتيجية  تت�سف  هل 
اإك�ساب طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم التكنولوجية؟ 

فرضيات الدراسة: 

�سيغت الفر�سيات االآتية لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة: 
متو�سطي . 1 بني   )α ≥ 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

درجات طالبات املجموعة التجريبية وطالبات املجموعة ال�سابطة يف مقيا�س املفاهيم 
التكنولوجية.

متو�سطي . 2 بني   )α ≥ 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
درجات طالبات املجموعة التجريبية يف مقيا�س املفـاهيــم التكنولوجيـــة قبــــل التطبيــق 

بالق�ســ�س الرقميــة وبعـــــده.
يف . 3 بالك  الك�سب  ملعدل  وفقااً  بفاعلية  الرقمية  الق�س�س  اإ�ستاتيجية  تت�سف  ل 

اإك�ساب طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم التكنولوجية.

أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�سة احلالية اإىل ما ياأتي: 
ت�سميم . 1 عند  اتباعها  الالزم  الإلكتوين  التعلم  تكنولوجيا  معايري  اإىل  التو�سل 

الق�س�س الرقمية.
وفقها . 2 املقتحة  والإ�ستاتيجية  الرقمية  للق�س�س  التعليمي  الت�سميم  الك�سف عن 

للمفاهيم  بغزة  التا�سع  ال�سف  طالبات  لدى  التكنولوجية  املفاهيم  لتنمية  والالزمة 
ا ملعايري تكنولوجيا التعلم الإلكتوين. التكنولوجية وفقاً

الك�سف عن دللة الختالف يف م�ستوى تنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات . 3
ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة باختالف جمموعة التطبيق )جتريبية، �سابطة( .

الك�سف عن دللة الختالف يف م�ستوى تنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات . 4
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ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة قبل التطبيق وبعده.
ا ملعدل الك�سب بالك . 5 التعرف على دللة فاعلية اإ�ستاتيجية الق�س�س الرقمية وفقاً

يف اإك�ساب طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم التكنولوجية.

أهمية الدراسة: 

تتمثل اأهمية الدرا�سة احلالية يف ما ياأتي: 
قدمت الدرا�سة جمموعة من الق�س�س الرقمية التي ميكن اأن تفيد معلمي التكنولوجيا . 1

يف تنمية املفاهيم التكنولوجية، والقائمني على حو�سبة املناهج بوزارة التبية والتعليم 
يف ت�سميم ق�س�س رقمية مماثلة ملو�سوعات اأخرى وتطويرها، اأو لتحقيق اأهداف تعليمية 

اأخرى.
واملفاهيم . 2 الإلكتوين،  التعلم  تكنولوجيا  )معايري  قائمتي  الدرا�سة  هذه  قدمت 

وطلبة  الباحثون  منها  ي�ستفيد  قد  والتي  بها،  خا�س  ملقيا�س  بالإ�سافة  التكنولوجية( 
الدرا�سات العليا يف درا�سات لحقة.

ت�سكل ا�ستجابة مو�سوعية ملا ينادي به التبويون يف الوقت احلا�رش من م�سايرة . 3
الجتاهات احلديثة يف التدري�س وتبني اأ�ساليب وطرائق تعليمية توؤدي اإىل نتائج اإيجابية 

يف العملية التعليمية.
تثل هذه الدرا�سة اإ�سافة عملية اإىل جمال تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكتوين، . 4

ف  ُتوظِّ تعليمية  رقمية  ق�س�س  وتطوير  لت�سميم  والتطبيق  النظرية  بني  الربط  خالل  من 
النموذج العام ADDIE، بهدف تنمية املفاهيم التكنولوجية.

حدود الدراسة: 

تقت�رش الدرا�سة احلالية على املحددات االآتية: 
طبقت الدرا�سة على طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي يف الف�سل الدرا�سي الثاين من . 1

العام الدرا�سي 2013-2014م.
كتاب . 2 من  وال�سبكات”  “الت�سالت  اخلام�سة  الوحدة  على  الدرا�سة  اقت�رشت 

التكنولوجيا لل�سف التا�سع الأ�سا�سي.
اأُجريت الدرا�سة يف حمافظة خان يون�س مبدر�سة عب�سان اجلديدة الأ�سا�سية للبنات . 3

التابعة ملديرية التبية والتعليم �رشق خانيون�س.
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التعريفات اإلجرائية: 

قدم الباحثون تعريفات اإجرائية للم�سطلحات االآتية: 
الفاعلية (Effectiveness) : قدرة الق�س�س الرقمية على حتقيق نتائج ذات دللة  ◄

ا بالختبار الذي اأعدته  اإح�سائية فيما يتعلق بتنمية املفاهيم التكنولوجية وتقا�س اإجرائياً
الباحثة لذلك.

من  ◄ منظومة  هي   :  (Digital storytelling) الرقمية  الق�س�س  اإ�سرتاتيجية 
ب�سكل  التعليمية  باملواقف  الرقمية  الق�س�س  التي توظف  واملتابطة  املتكاملة  الإجراءات 
واحلركية؛  ال�سوتية  والتاأثريات  والأ�سوات  والن�سو�س  الكاريكاتورية  ال�سور  بني  ميزج 
ل�رشد ق�سة تعليمية بطريقة ترفيهية؛ بهدف اإك�ساب طالبات ال�سف التا�سع بغزة املفاهيم 

التكنولوجية الواردة يف وحدة الت�سالت وال�سبكات.
ت�سورات ذهنية تتكون لدى الطالبة عن �سيء معني له  ◄ التكنولوجية:  املفاهيم 

والتي  تكنولوجية  لظاهرة  امل�ستكة  اخل�سائ�س  جتريد  نتيجة  تتكون  لفظية  ودللة  ا�سم 
تقا�س بالدرجة التي حت�سل عليها الطالبة يف اختبار املفاهيم املعد لذلك.

إجراءات الدراسة )1(: 

اأوالً: حتليل حمتوى وحدة »االت�ساالت وال�سبكات« من مقرر التكنولوجيا: ملا  ◄
كان الهدف الرئي�س للدرا�سة هو تنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات ال�سف التا�سع 
من  وال�سبكات«  »الت�سالت  وحدة  حمتوى  الباحثون  حلَّل  الرقمية،  الق�س�س  با�ستخدام 
كتاب التكنولوجيا لل�سف التا�سع الأ�سا�سي لتحديد قائمة املفاهيم التكنولوجية املت�سمنة.
وقد ح�رش الباحثون املفاهيم التكنولوجية الواردة يف الوحدة وفقاً للخطوات االآتية: 

التكنولوجية . 1 املفاهيم  قائمة  حتديد  اإىل  التحليل  عملية  هدفت  التحليل:  هدف 
املت�سمنة يف وحدة »الت�سالت وال�سبكات« من كتاب التكنولوجيا لل�سف التا�سع الأ�سا�سي.

»الت�سالت . 2 اخلام�سة  الوحدة  هي  الدرا�سة  هذه  يف  التحليل  عينة  التحليل:  عينة 
وال�سبكات« من كتاب التكنولوجيا لل�سف التا�سع الأ�سا�سي.

وحدة التحليل: وحدة التحليل التي ا�ستخدمها الباحثون هي الفقرة.. 3
فئة التحليل: فئة التحليل يف هذه الدرا�سة هي الهدف املعريف املتمثل يف املفهوم . 4

التعليمي لإلستراتيجية والمقرر وفق نموذج الجزار بإمكانكم مراسلة  )1( للحصول على أدوات الدراسة والتصميم 
الباحثين.
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التكنولوجي املت�سمن يف الوحدة اخلام�سة »الت�سالت وال�سبكات« من كتاب التكنولوجيا 
لل�سف التا�سع الأ�سا�سي.

�سوابط عملية التحليل: مت التحليل يف اإطار املحتوى العلمي، والتعريف الإجرائي . 5
للمفهوم التكنولوجي، كما �سمل التحليل الوحدة اخلام�سة »الت�سالت وال�سبكات« من كتاب 
اأ�سئلة التقومي الواردة يف نهاية الوحدة،  التكنولوجيا لل�سف التا�سع الأ�سا�سي، وا�ستبعدت 

كما ا�ستبعدت الأن�سطة، كما ا�ستمل التحليل على ال�سور الواردة يف الوحدة.
مو�سوعية عملية التحليل: . 6
اخلرباء  - من  جمموعة  على  التحليل  اأداة  الباحثون  عر�س  التحليل:  اأداة  �سدق 

واملتخ�س�سني يف اجلامعات الفل�سطينية وم�رشيف ومعلمي التكنولوجيا، وذلك لإبداء الراأي 
حول املفاهيم التكنولوجية بعد حتليل املحتوى.

ثبات التحليل:  -
نتائج  بني  التفاق  مدى  ح�ساب  مت  حيث  الأفراد  عرب  الت�ساق  ثبات  باحت�ساب  مت 
التحليل التي تو�سل اإليه الباحث الثالث وبني نتائج التحليل التي تو�سل اإليها املتخ�س�سون 
يف جمال تدري�س التكنولوجيا، وقد اختار الباحثون اثنني من املعلمني الذين لديهم خربة 
يف تدري�س التكنولوجيا لل�سف التا�سع وطلبوا منهما القيام بعملية التحليل ب�سكل م�ستقل، 
واأ�سفرت النتائج عن وجود اتفاق كبري بني عمليتي التحليل، حيث كان معامل الثبات الكلي 

0.95، بعد ا�ستخدام املعادلة التالية: )عفانة، 1997: 58( .

عدد نقاط التفاق + عدد نقاط الختالف

نقاط عدد التفاق
 100X       = معامل الثبات                  

الجدول (1) 
جدول معامل االتفاق للمفاهيم التكنولوجية بعد تحليل المحتوى 

معامل الثباتجمموع النقاطنقاط االختالفنقاط االتفاقاملحللون

363390.92الباحث الثالث واملحلل الأول

362380.95الباحث الثالث واملحلل الثاين

381390.97املحلل الأول والثاين

0.95معامل الثبات الكلي
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يف . 7 تكنولوجياًا  ا  مفهوماً  )38( وجود  عن  التحليل  عملية  اأ�سفرت  التحليل:  نتائج 
الوحدة اخلام�سة »الت�سالت وال�سبكات” املقررة يف كتاب التكنولوجيا لل�سف التا�سع.

الق�س�س  ◄ لت�سميم  االإلكرتوين  التعلم  تكنولوجيا  معايري  قائمة  اإعداد  ثانياً: 
مرت عملية حتديد معايري تكنولوجيا التعليم الالزمة لت�سميم الق�س�س الرقمية  الرقمية: 

لتنمية املفاهيم التكنولوجية باخلطوات االآتية: 
مراجعة الباحثني لنظريات التعلم والأدبيات املرتبطة مببادئ الق�س�س الرقمية . 1

واأ�س�سها وعالقتها بتنمية املفاهيم التكنولوجية، بالإ�سافة اإىل بع�س التجارب والدرا�سات، 
وما �سدر عن املوؤ�س�سات الدولية املهتمة مبجال التعلم الإلكتوين.

لت�سميم . 2 الالزمة  الإلكتوين  التعلم  تكنولوجيا  ملعايري  املبدئية  القائمة  اإعداد 
بيئات ومواد الق�س�س الرقمية وتنمية املفاهيم التكنولوجية، حيث �سيغت معايري ت�سميم 
بيئات الق�س�س الرقمية التي مت التو�سل لها من امل�سادر �سابقة الذكر، وحتديد موؤ�رشات 

كل معيار مت التو�سل اإليه.
بعد الأخذ باإجراءات ال�سبط املنا�سبة مت التو�سل اإىل القائمة النهائية، حيث ا�ستملت . 3

ا، وهذه املعايري هي:  ا ت�سم بداخلها )74( موؤ�رشاً يف �سورتها النهائية على )12( معياراً
Ú  ًو�سفاا الرقمية  للق�سة  التعليمي  الت�سميم  حمتوى  يت�سمن  اأن  يجب   :  )1( معيار 

وا�سحااً.
Ú  معيار )2( : يجب اأن يتوافر يف حمتوى الت�سميم التعليمي للق�سة الرقمية اأهداف

�سلوكية حمددة ووا�سحة
Ú  معيار )3( : يجب اأن يت�سمن الت�سميم التعليمي للق�سة الرقمية حمتوى م�ستقااً من

الأهداف التعليمية، يت�سف بالدقة والتكامل والتتابع.
Ú  اأن�سطة الرقمية  للق�سة  التعليمي  الت�سميم  حمتوى  ي�سمل  اأن  يجب   :  )4( معيار 

تعليمية تتنا�سب مع الأهداف التعليمية.
Ú .معيار )5( : يجب اأن يراعي ت�سميم الق�سة الرقمية البنية ال�سليمة للق�سة
Ú معيار )6( : يجب اأن تتبع الق�سة الرقمية منوذجااً ت�سميميااً منا�سبااً للق�سة الرقمية
Ú معيار )7( : يجب اأن حتتوي الق�سة الرقمية على ن�سو�س مكتوبة ب�سكل منا�سب
Ú  اأن حتتوي الق�سة الرقمية على �سور )ثابتة ومتحركة( ب�سكل :  يجب  معيار )8( 

منا�سب.
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Ú .معيار )9( :  يجب اأن تكون لقطات الفيديو وظيفية ووا�سحة
Ú .معيار )10( :  يجب اأن حتتوي الق�سة الرقمية على �سوت منا�سب
Ú  لعر�س منا�سبااً  الرقمية  للق�سة  الفني  الت�سميم  يكون  اأن  :  يجب   )11( معيار 

حمتوى الق�سة الرقمية.
Ú .ا ا وا�سحاً معيار )12( :  تتبع الق�سة الرقمية �سيناريوهاً

»ما  ين�س على:  الذي  الدرا�سة  اأ�سئلة  الأول من  الت�ساوؤل  الباحثون عن  اأجاب  وبذلك 
الق�س�س  اتباعها عند ت�سميم  االإلكرتوين الالزم  التعلم  معايري تكنولوجيا 

الرقمية؟«
ثالثاً- تطوير الق�س�س الرقمية وفقاً لنموذج ADDIE تبعاً للمراحل االآتية:  ◄

 طبَّق الباحثون منوذج ADDIE: )حتليل، وت�سميم، وتطوير، وتنفيذ، وتقومي( لتطوير 
عر�س  ياأتي  وفيما  الدرا�سة  لهذه  الرقمية  الق�س�س  لتطوير  وذلك  التعليمية  املنظومات 

تف�سيلي لهذه املراحل: 
وتو�سيفهم، . 1 املتعلمني  خ�سائ�س  حتديد  املرحلة  هذه  يف  ومت  التحليل:  مرحلة 

ودرا�سة  الرقمية  للق�س�س  والوجدانية(  واملهارية  )املعرفية  التعليمية  احلاجات  وحتديد 
واقع املوارد وامل�سادر التعليمية من اأجهزة ومعدات..الخ.

مرحلة الت�سميم Design: حيث مت: . 2
بلغ  - وقد  الإجرائية  الأهداف  ب�سياغة  الباحثون  قام  التعليمية:  الأهداف  �سياغة 

ا اإجرائياًا. عددها )63( هدفاً
ومعايري  - ُحدِّدت  التي  الأهداف  �سوء  يف  التعليمي:  املحتوى  عنا�رش  حتديد 

املحتوى  عنا�رش  الباحثون  حدد  الرقمية،  الق�سة  لت�سميم  الإلكتوين  التعلم  تكنولوجيا 
املحلية  لل�سبكات  الأ�سا�سية  والت�ساميم  احلا�سوب  و�سبكات  الت�سالت  و�سملت:  التعليمي 

والأ�سالك امل�ستخدمة يف ال�سبكات ال�سلكية والأجهزة امل�ستخدمة يف ال�سبكات ال�سلكية.
بناء مقيا�س املفاهيم التكنولوجية قبلي/ بعدي: يف �سوء الأهداف الإجرائية التي  -

الدرا�سة »مقيا�س  اأداة  الباحثون ببناء  الت�سميم قام  ُحدِّدت يف اخلطوة الأوىل من مرحلة 
الأهداف  من  هدفااً  املقيا�س  عبارات  من  عبارة  كل  تقي�س  حيث  التكنولوجية«،  املفاهيم 
املعرفية، وقد ُقدِّم املقيا�س ب�سكل ورقي، وتكون املقيا�س من )65( عبارة من نوع الختيار 
من متعدد، وقام الباحثون ببنائه وح�ساب �سدقه وثباته، و�سريد تف�سيل ذلك عند تناول 

اأدوات الدرا�سة 
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اختيار خربات التعلم وعنا�رش الو�سائط التعليمية واملواد التعليمية لتعلم الطالبات  -
الأهداف  من  لكل هدف  املنا�سبة  التعلم  ُحدِّدت خربات  الرقمية:  الق�س�س  بيئة  عن طريق 
الو�سائط  ُحدِّدت عنا�رش  التعليمية، والتي تنوعت بني خربات جمردة وخربات بديلة، كما 

التعليمية واملواد التعليمية للتعلم القائم على الق�س�س الرقمية لكل هدف.
ت�سميم الر�سالة التعليمية على عنا�رش الو�سائط التعليمية: اأعدَّ الباحثون الر�سالة  -

التعليمية التي اُختريت �سابقااً، وذلك ب�سياغة الر�سالة يف �سوء عنا�رش املحتوى وخ�سائ�س 
عينة الدرا�سة، حيث ُحدِّد التعريف اخلا�س بكل مفهوم مت التو�سل اإليه يف مرحلة التحليل 
اإىل  حتويلها  بهدف  ق�س�سية  حوارات   )7( وت�سميم  لبناء  ا  تهيداً وتركيبه:  نوعه  وُحدِّد 

ق�س�س رقمية.
التي  - التعلم  عنا�رش  ُحدِّدت  التعلم:  عملية  وعنا�رش  التعليمية  الأحداث  ت�سميم 

ت�ساعد على تقدمي الأحداث التعليمية للتعلم التي يجب الهتمام بها عند ت�سميم املنظومة 
التعليمية، وهذه العنا�رش هي: 

Ú  باملثريات التعليمي  املوقف  اإغناء  خالل  من  وذلك  الطالبات:  انتباه  ا�ستحواذ 
طريق  عن  الطالبات  انتباه  ا�ستحواذ  مت  كما  التعليمي،  املحتوى  مع  املتكاملة  الب�رشية 

اأ�سلوب ا�ستخدام الق�سة الرقمية الذي �ساهم بدوره على ا�ستحواذ انتباههن.
Ú  )تعريف الطالبات باأهداف التعلم: حيث ُعر�ست الأهداف التعليمية لكل )موديول

�ست �سا�سة فرعية كاملة لهذا الغر�س. قبل التعلم، وخ�سِّ
Ú  عر�س املثريات: ومت ذلك من خالل الن�سو�س املكتوبة وامللونة واملنظمة وال�سور

العلمية ولقطات الفيديو �سمن الق�سة الرقمية.
Ú  تزويد وكذلك  املعلمة  قبل  من  فورية  ب�سورة  ذلك  ويتم  الراجعة:  التغذية  تقدمي 

الطالبات بنتائج تعلمهن.
Ú  الو�سائط املتعددة اخلا�سة م �سيناريو  مِّ الرقمية: �سُ الق�سة  ت�سميم �سيناريو بيئة 

التعليمية، حيث  والر�سائل  املحتوى  عنا�رش  ُحدِّد من  ما  الرقمية، يف �سوء  الق�سة  ببيئة 
مت )7( �سيناريوهات للق�س�س الرقمية.وذلك خالل ت�سميم نوعية ال�سا�سات ويت�سمن  �سمِّ
اأعمدة ممثلة يف: رقم ال�سا�سة، وخمطط ل�سكل ال�سا�سة، وال�سوت، وال�سور  ال�سيناريو �سبعة 

ا التتابع والتوافق بني هذه العنا�رش. الثابتة، ولقطات الفيديو، والر�سوم املتحركة، واأخرياً
رقم 

ال�سا�سة
خمطط 
ال�سور ال�سوتال�سا�سة

الثابتة
لقطات 
الفيديو

الر�سوم 
املتحركة

التتابع والتوافق بني عنا�رش الو�سائط 
املتعددة واملعيار

اإجراء التقومي التكويني ملخطط الت�سميم: بعد النتهاء من اإعداد ال�سيناريو اخلا�س  -
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اأم  رقمية  �سواءاً ب�سورة  ال�سا�سات  توافر  للتاأكد من  الباحثون  راجعه  الربجمية  بال�سا�سات 
ورقية وتتابع ترقيمها، وو�سوح ترتيب العنا�رش على ال�سا�سة.

مرحلة التطوير Development: مت يف هذه املرحلة احل�سول على املواد والو�سائط . 3
التعليمية التي ُحدِّدت واختريت يف مرحلة الت�سميم، وت�سم هذه املرحلة اخلطوات الآتية: 

لإنتاج أ.  فوتو�سوب  برنامج  اُ�ستخدم  الرقمي: حيث  املحتوى  تاأليف  برامج  اختيار 
ال�سور وبرنامج �ساوندفورج لإنتاج ال�سوتيات وبرنامج فال�س لإنتاج الق�س�س الرقمية.

احل�سول على املواد والو�سائط التعليمية: وت�سمل هذه اخلطوة احل�سول على املواد ب. 
والو�سائط التعليمية التي ُحدِّدت واختريت يف مرحلة الت�سميم، وذلك من خالل القتناء من 
اإنتاج عنا�رش الو�سائط املتعددة  اإنتاج جديد، وقد مت  اأو  اأو التعديل يف املتوافر،  املتوافر، 

التي اُ�ستخدمت، وتثلت بـ )7( ق�س�س رقمية.
ووفقااً  - التطوير  مرحلة  خالل   :Formative Evaluation البنائي  التقومي  مرحلة 

�سالمة  من  للتاأكد  با�ستمرار  وتنقيح  جتريب  عمليات  الباحثون  اأجرى   ADDIE لنموذج 
الق�س�س الرقمية، ثم قاموا بتجهيزها لإجراء التقومي عليها من جهات اأخرى غري الباحثني، 

ومت ذلك يف مرحلتني على النحو الآتي: 
Ú  املرحلة الأوىل- ور�سة العمل: حيث ُعر�ست املوديولت )الق�س�س الرقمية( على

القيام بها يف  جمموعة من امل�رشفني والزمالء املتخ�س�سني، وذلك �سمن ور�سة عمل مت 
مديرية التبية والتعليم �رشق خانيون�س بتاريخ 02/ 03/ 2014.

Ú  املرحلة الثانية- التجربة ال�ستطالعية: حيث ُجرِّبت املوديولت على عينة �سغرية
تكونت من )5( طالبات ت�سابهت خ�سائ�سهن مع خ�سائ�س الفئة امل�ستهدفة من الدرا�سة 
ومعاجلة  امل�ستهدفة  الفئة  لالأهداف وخ�سائ�س  املوديولت  للتحقق من مالءمة  احلالية؛ 

ال�سعوبات غري املتوقعة وحتديد زمن تعلم املوديول.
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الشكل (1)
لقطات من القصص الرقمية

جتربة  يف  للبدء  )التنفيذ(  لال�ستخدام  جاهزة  الرقمية  الق�س�س  اأ�سبحت  وبالتايل 
الدرا�سة.

- .Implementation )مرحلة ال�ستخدام )التنفيذ
مرحلة التقومي اخلتامي Summative Evaluation: بعد القيام بالتجربة وتطبيق  -

التكنولوجية«  املفاهيم  »مقيا�س  الدرا�سة  اأداة  الباحثون  طبق  الطالبات،  على  الدرا�سة 
توظيف  فاعلية  مدى  من  للتاأكد  الدرا�سة،  اأدوات  بند  حتت  الكاملة  بتفا�سيلها  املو�سحة 
اأدوات  التكنولوجية، و�سريد تف�سيل ذلك عند تناول  الرقمية يف تنمية املفاهيم  الق�س�س 

الدرا�سة.
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الرقمية:  بالرجوع لالأدب  ◄ الق�س�س  الإ�سرتاتيجية  التعليمي  الت�سميم  رابعاً- 
الرقمية  والق�س�س  عامة  التدري�س  باإ�ستاتيجيات  اخلا�سة  ال�سابقة  والدرا�سات  التبوي 
ا( ،  خا�سة، ويف �سوء ما نتج من خمرجات من عمليات الت�سميم التي وردت يف البند )ثالثاً

خل�س الباحثون اإىل اخلطوات الآتية لالإ�ستاتيجية املقتحة: 
تق�سيم الطلبة اإىل جمموعات تعلم غري متجان�سة يتاوح عدد اأفرادها من 6-4. -
توزيع الأن�سطة على املجموعات ومتابعتها اأثناء التنفيذ. -
م�ساعدة وت�سجيع الطلبة على ا�ستدعاء املعرفة ال�سابقة والعمل اجلماعي والتعاون  -

والحتام والثقة ببع�سهم.
التمهيد: ومن خالله ُتربط املعرفة ال�سابقة لدى الطلبة باملعرفة اجلديدة. -
عر�س الأهداف التعليمية للدر�س من خالل الق�سة الرقمية. -
عر�س الق�سة الرقمية ثالث مرات:   -
Ú  ،العر�س الأول للق�سة: وفيه ت�ستخرج جمموعة التعلم املفاهيم الواردة يف الق�سة

ثم حتدث مناق�سة ما مت التو�سل اإليه، واأخريااً حتديد قائمة املفاهيم الواردة يف الق�سة.
Ú  العر�س الثاين للق�سة: وفيه حتدد جمموعة التعلم املدلول لكل مفهوم مت احل�سول
عليه.
Ú .ا العر�س الثالث للق�سة: وفيه تعيد جمموعة التعلم تثيل الق�سة مبا يرونه منا�سباً
التاأكد من فهم الطلبة عن طريق املناق�سة واحلوار وتوجيههم اإىل تبادل الأدوار من  -

وقت لآخر.
توزيع الأن�سطة على املجموعات من جديد ومتابعة الطلبة اأثناء تنفيذها. -
احل�سول على تغذية راجعة عن طريق اأوراق العمل املقدمة للمجموعات. -
ال�ستمرار يف التقومي حتى التاأكد من حتقق الأهداف على الوجه املطلوب. -
اإغالق الدر�س عن طريق تقدمي تلخي�س. -

اأ�سئلة الدرا�سة الذي ين�س على: »ما  وبذلك اأجاب الباحثون عن الت�ساوؤل الثاين من 
الت�سميم التعليمي للق�س�س الرقمية واالإ�سرتاتيجية املقرتحة وفقها والالزمة 
لتنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات ال�سف التا�سع بغزة للمفاهيم 

التكنولوجية وفًقا ملعايري تكنولوجيا التعلم االإلكرتوين؟«
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خامساً - منهج الدراسة: 
 System التعليمية  املنظومات  تطوير  يف  التكنولوجي  املنهج  الباحثون  ا�ستخدم 
ADDIE للت�سميم التعليمي، وهو ما يعرف يف  Development ممثالاً يف خطوات منوذج 
تكنولوجيا التعليم بالبحث التطويري، ويت�سمن ذلك ا�ستخدام املنهج الو�سفي يف مرحلة 
الدرا�سة والتحليل، ومرحلة الت�سميم من هذا النموذج، واملنهج التجريبي عند قيا�س فاعلية 

الربنامج يف مرحلة التقومي النهائي.

سادساً - عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدرا�سة من )56( طالبة من طالبات ال�سف التا�سع من مدر�سة عب�سان 
اجلديدة الأ�سا�سية للبنات، واختريت املدر�سة بالطريقة الع�سوائية.وقد ق�سمت عينة الدرا�سة 
عينة  اأعداد  توزيع  يو�سح  الآتي  �سابطة.واجلدول  والأخرى  جتريبية  اإحداها  �سعبتني  اإىل 

الدرا�سة على املجموعتني التجريبية وال�سابطة: 
الجدول (2)

توزيع عينة الدراسة 

املجموعاملجموعة ال�سابطةاملجموعة التجريبيةالطالبات

282856العدد

100%50%50%الن�سبة املئوية

سابعاً - التصميم التجرييب: 
املتكافئتني )جتريبية و�سابطة(  املجموعتني  ذو  التجريبي  الت�سميم  ا�ستخدم  حيث 
التكنولوجية عن طريق  التجريبية املفاهيم  اإذ تدر�س املجموعة  مع تطبيق قبلي/ بعدي، 
الق�س�س الرقمية التي اأعدها الباحثون، بينما تتلقى املجموعة ال�سابطة املفاهيم بالطريقة 
النحو  على  وال�سابطة(  )التجريبية  املجموعتني  على  الدرا�سة  اأدوات  طبقت  وقد  العادية، 

الآتي: 

قيا�س بعدي معاجلة     املجموعة التجريبية: قيا�س قبلي    

املجموعة ال�سابطة: قيا�س قبلي            تدري�س تقليدي        قيا�س بعدي
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ثامناً - أداة الدراسة: 
قام الباحثون باإعداد اأداة الدرا�سة املمثلة باختبار املفاهيم التكنولوجية كالتايل: 

�سياغة  جرى  مفهومااً،   )38( من  املكونة  التكنولوجية  املفاهيم  قائمة  على  بناء 
اأ�سئلة اختيار من متعدد لقيا�س تلك املفاهيم، وقد تكون املقيا�س من )65( �سوؤالاً وزعت 
)3( يو�سح موا�سفات  الأ�سا�سي، واجلدول  التا�سع  لل�سف  التكنولوجيا  على درو�س كتاب 

املقيا�س: 
الجدول (3) 

جدول مواصفات مقياس المفاهيم التكنولوجية

عدد االأ�سئلةعدد املفاهيماملجال

713الت�سالت وو�سائل نقل املعلومات

816�سبكات احلا�سوب

912الأ�سالك والنماذج لل�سبكات املحلية

57الأجهزة امل�ستخدمة يف ال�سبكات

917الإنتنت وخدماتها

�سياغة فقرات املقيا�س: �ساغ الباحثون فقرات املقيا�س من نوع اختيار من متعدد، 
بحيث تكونت كل فقرة من جذع يت�سمن �سوؤالاً، واأربعة بدائل تت�سمن اإجابة �سحيحة واحدة 
فقط، وباقي الإجابات خطاأ اإل اأنها مقنعة ظاهريااً وت�سمى باملموهات اأو امل�ستتات، وقد 

ا�ستمل املقيا�س يف �سورته الأولية على )65( �سوؤالاً.
�سبط املقيا�س: 

�سدق املحكمني: بعد اإعداد املقيا�س يف �سورته الأولية، ُعر�س على حمكمني من  -
ذوي الخت�سا�س يف املناهج وطرق تدري�س التكنولوجيا، وم�رشيف ومعلمي التكنولوجيا، 

وقد اأبدى املحكمون بع�س املالحظات والآراء التي مت الأخذ بها.
ُجرِّب املقيا�س على عينة ا�ستطالعية قوامها )38( طالبة من  - جتريب املقيا�س: 

جمتمع الدرا�سة الذين �سبق لهم درا�سة هذه املبحث وكان الهدف من التجربة ال�ستطالعية 
ما ياأتي: 

املجموعة ال�سابطة: قيا�س قبلي            تدري�س تقليدي        قيا�س بعدي



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

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

168

�سدق االت�ساق الداخلي: ويق�سد به »قوة الرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات . 1
املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س وذلك حل�ساب معامل بري�سون«.

الجدول (4) 
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
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 **ر اجلدولية عند درجة حرية )37( وعند 
م�ستوى دللة )0.01( = 0.393
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يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن جميع الفقرات دالة اإح�سائيااً عند م�ستوى دللة )0.05، 
. )0.01

وللتاأكد من التنا�سق الداخلي ملجالت املقيا�س ُح�سبت معامالت الرتباط بني درجة 
كل م�ستوى تعليمي والدرجة الكلية للمقيا�س كما هو مو�سح يف اجلدول )5( : 

الجدول (5)
معامات ارتباط درجات مجاالت المقياس بالدرجة الكلية للمقياس

م�ستوى الداللةمعامل االرتباطاملجال

دالة عند 0.5320.01الت�سالت وو�سائل نقل املعلومات

دالة عند 0.8120.01�سبكات احلا�سوب

دالة عند 0.6590.01الأ�سالك والنماذج لل�سبكات املحلية

دالة عند 0.3480.01الأجهزة امل�ستخدمة يف ال�سبكات

دالة عند 0.6160.01الإنتنت وخدماتها

يت�سح من اجلدول )5( اأن معامالت ارتباط جمالت املقيا�س بالدرجة الكلية للمقيا�س 
دالة اإح�سائيااً عند م�ستوى الدللة )0.01( مما يدل على التنا�سق الداخلي ملجالت املقيا�س.

ثبات املقيا�س: . 2
اأوجد الباحثون الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية على النحو الآتي: 

طريقة التجزئة الن�سفية: اجلدول )6( يو�سح معامالت ثبات املقيا�س: 
الجدول (6)

معامات ثبات المقياس

معامل الثبات بعد التعديلاالرتباط قبل التعديلعدد الفقراتالبعــــد

0.9630.969*13الت�سالت وو�سائل نقل املعلومات

160.7900.883�سبكات احلا�سوب

120.9090.952الأ�سالك والنماذج لل�سبكات املحلية
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معامل الثبات بعد التعديلاالرتباط قبل التعديلعدد الفقراتالبعــــد

0.6640.673*7الأجهزة امل�ستخدمة يف ال�سبكات

0.9760.979*17الإنتنت وخدماتها

0.8040.808*65الدرجة الكلية

اأن  على  يدل  وهذا   ،  )0.808( الكلي  الثبات  معامل  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
املقيا�س يتمتع بالثبات مما طماأن الباحثني اإىل تطبيقه على عينة الدرا�سة.

تاسعاً - ضبط املتغريات قبل بدء التجريب: 
الق�س�س  باإ�ستاتيجية  التدري�س  قبل  الدرا�سة  جمموعتي  تكافوؤ  من  التاأكد  مت  حيث 

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 

االنحراف املتو�سطالعدداملجموعةالبعد واملقيا�س ككل
قيمة » ت »املعياري

الداللة
م�ستوى 
الداللة

الت�سالت وو�سائل نقل 
املعلومات

285.3571.393جتريبية 
0.8670.390

غري دالة 
اإح�سائيااً 285.7141.675�سابطة 

�سبكات احلا�سوب
284.9292.035جتريبية 

0.5420.590
غري دالة 
اإح�سائيااً 284.6431.909�سابطة 

الأ�سالك والنماذج لل�سبكات 
املحلية

283.5711.814جتريبية 
0.1360.893

غري دالة 
اإح�سائيااً 283.6432.112�سابطة 

الأجهزة امل�ستخدمة يف 
ال�سبكات

281.5360.999جتريبية 
1.6130.112

غري دالة 
اإح�سائيااً 281.9290.813�سابطة 

الإنتنت وخدماتها
286.6792.212جتريبية 

0.6030.549
غري دالة 
اإح�سائيااً 287.0362.219�سابطة 

الدرجة الكلية
2822.0715.490جتريبية 

0.6280.533
غري دالة 
اإح�سائيااً 2822.9645.146�سابطة 
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دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )7( اجلدول  من  يت�سح 
الدرجة  يف  التجريبية  املجموعة  وطالبات  ال�سابطة  املجموعة  طالبات  بني   )α=0.05(

الكلية للمقيا�س، وعليه فاإن املجموعتني متكافئتان يف املقيا�س.

عاشًرا - جتريب البحث: 
ا  قام الباحث الثالث يف هذه املرحلة بتجريب الق�س�س الرقمية على عينة الدرا�سة وفقاً
للت�سميم التعليمي لإ�ستاتيجية التدري�س بالق�س�س الرقمية، وقد بداأت التجربة يوم الأحد 

املوافق 16/ 03/ 2014، وانتهت يوم الأحد املوافق 13/ 04/ 2014.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
الإجابة عن ال�سوؤال الثالث من اأ�سئلة الدرا�سة: لالإجابة عن ال�سوؤال الثالث الذي ين�س  ◄

على: »هل يوجد فرق دال اإح�سائًيا يف م�ستوى تنمية املفاهيم التكنولوجية 
التطبيق  جمموعة  باختالف  بغزة  االأ�سا�سي  التا�سع  ال�سف  طالبات  لدى 
»ل  على:  ين�س  الذي  الأول  الفر�س  �سحة  الباحثون  اخترب  �سابطة(؟«،  )جتريبية، 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≥ 0.05( بني متو�سطي درجات طالبات 
التكنولوجية«،  املفاهيم  مقيا�س  يف  ال�سابطة  املجموعة  وطالبات  التجريبية  املجموعة 

حيث ا�ستخدم اختبار »ت« لعينتني م�ستقلتني واجلدول )8( يو�سح ذلك.
الجدول (8) 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة »ت« ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق
بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي 

االنحراف املتو�سطالعدداملجموعةاملجال
املعياري

قيمة 
»ت«

قيمة 
م�ستوى الداللةالداللة

الت�سالت وو�سائل 
نقل املعلومات

2811.212.043جتريبية بعدي
4.7650.000

دالة اإح�سائيااً 
عند 0.01 288.1792.681�سابطة بعدي

�سبكات احلا�سوب
2812.933.11جتريبية بعدي

4.3140.000
دالة اإح�سائيااً 

عند 0.01 288.504.45�سابطة بعدي

الأ�سالك والنماذج 
لل�سبكات املحلية

289.961.74جتريبية بعدي
5.0270.000

دالة اإح�سائيااً 
عند 0.01 287.292.23�سابطة بعدي
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االنحراف املتو�سطالعدداملجموعةاملجال
املعياري

قيمة 
»ت«

قيمة 
م�ستوى الداللةالداللة

الأجهزة امل�ستخدمة يف 
ال�سبكات

285.571.53جتريبية بعدي
5.0560.000

دالة اإح�سائيااً 
عند 0.01 283.751.14�سابطة بعدي

الإنتنت وخدماتها
2814.253.17جتريبية بعدي

4.7860.000
دالة اإح�سائيااً 

عند 0.01 2810.043.42�سابطة بعدي

الدرجة الكلية
2853.939.84جتريبية بعدي

5.6280.000
دالة اإح�سائيااً 

عند 0.01 2837.7511.6�سابطة بعدي

وللمقيا�س ككل  لالأبعاد  الكلية  الدرجة  قيمة »ت« يف  اأن  ال�سابق  اجلدول  يت�سح من 
ا، وهذا يدل على وجود فروق ذات دللة  عند م�ستوى دللة )α≥0.01( جاءت دالة اإح�سائياً
اإح�سائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات املجموعة ال�سابطة 
يف مقيا�س املفاهيم التكنولوجية، وبذلك نرف�س الفر�سية ال�سفرية ونقبل الفر�سية البديلة 
التي تن�س على: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≥ 0.05( بني متو�سطي 
درجات طالبات املجموعة التجريبية وطالبات املجموعة ال�سابطة يف مقيا�س املفاهيم 

التكنولوجية ول�سالح املجموعة التجريبية.
الرقمية  الق�س�س  طبيعة  اأن  اأهمها:  عدة،  لأ�سباب  ال�سابقة  النتيجة  الباحثون  ويعزو 
اإىل طبيعة  املقدمة للطلبة تتنا�سب مع احتياجات املتعلمني وخ�سائ�سهم وقد يعود ذلك 
الت�سميم والتطوير للق�س�س الرقمية الذي ميتاز بالتنظيم املوجه نحو هدف معني، حيث 
قدمت الق�سة الرقمية املفاهيم بطريقة �ساعدت الطالبات على اكت�سابها، وقد �ساهم التابط 
بني جوانب الق�سة الرقمية والت�سل�سل يف اأحداثها يف جعل الطالبات معاي�سات ل�سخ�سياتها، 
مدركات ملا يدور فيها، مما اأدى اإىل حتقيق الهدف واإي�سال املفاهيم لهن ب�سهولة واإتقان.

بال�سافة اإىل بنية الق�سة الرقمية واحتوائها على العديد من املثريات: )�سور – واأ�سوات 
عدة  اأ�رشكت  التي  بالو�سائط  غنية  بيئتها  جعل  متحركة(  ور�سوم   – فيديو  ومقاطع   –
حوا�س، وبالتايل �سهلت عملية اإي�سال املعلومات واإدراكها وا�ستجاعها وتوظيفها من قبل 

الطالبات.
التكنولوجيا  اأن  اأكدت على  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  العديد من  نتائج  يتفق مع  وهذا 
احلديثة تعدُّ من اأق�رش الطرق يف تو�سيل املعرفة للطلبة �سواء كانت تلك املعرفة معلومات 
اأم مفاهيم اأم مهارات وذلك مبا توفره من ف�ساء تعليمي يحاكي الواقع ومن تلك الدرا�سات 
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التي اأثبتت فاعلية الق�س�س الرقمية يف تنمية املفاهيم لدى الطلبة، درا�سة قربان )2012( 
التي كان من اأهم نتائجها فاعلية ا�ستخدام ق�س�س الر�سوم املتحركة يف تنمية املفاهيم 
دعمت  التي  والبحوث  الدرا�سات  من  غريها  مع  تتفق  ا  الجتماعية.واأي�ساً والقيم  العلمية 
واآخرون،  )النفي�سي  ومنها:  التعليمية  العملية  يف  الرقمية  الق�س�س  با�ستخدام  واأو�ست 
Figg & McCart- 2011؛  البا�سط،  عبد  2011؛  �سليمان،  Garrard D., 2011؛  2013؛ 

ney,2010؛ احلميداوي، 2009؛ الزهراين، 2008؛ �سالح، 2008( .

الإجابة عن ال�سوؤال الرابع من اأ�سئلة الدرا�سة: لالإجابة عن ال�سوؤال الرابع الذي ين�س  ◄
على: »هل يوجد فرق دال اإح�سائًيا يف م�ستوى تنمية املفاهيم التكنولوجية 
اخترب  وبعده؟«،  التطبيق  قبل  بغزة  االأ�سا�سي  التا�سع  ال�سف  طالبات  لدى 
الباحثون �سحة الفر�س الثاين الذي ين�س على: »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
مقيا�س  يف  التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات  متو�سطي  بني   )α ≥ 0.05( م�ستوى 
املفـاهيــم التكنولوجيـــة قبــــل التطبيــق بالق�ســ�س الرقميــة وبعـــــده«، با�ستخدام اختبار 

»ت« لعينتني م�ستقلتني، واجلدول )9( يو�سح ذلك.
الجدول (9) 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة »ت« ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق
بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 

االنحراف املتو�سطالعدداملجموعةاملجال
املعياري

قيمة 
»ت«

قيمة 
م�ستوى الداللةالداللة

الت�سالت وو�سائل 
نقل املعلومات

285.361.393جتريبية قبلي
14.260.000

دالة اإح�سائيااً 
عند 0.01 2811.212.043جتريبية بعدي

�سبكات احلا�سوب
284.932.035جتريبية قبلي

14.320.000
دالة اإح�سائيااً 

عند 0.01 2812.933.114جتريبية بعدي

الأ�سالك والنماذج 
لل�سبكات املحلية

283.571.814جتريبية قبلي
14.320.000

دالة اإح�سائيااً 
عند 0.01 289.961.732جتريبية بعدي

الأجهزة امل�ستخدمة يف 
ال�سبكات

281.540.99913.36جتريبية قبلي
0.000

دالة اإح�سائيااً 
عند 0.01 285.571.526جتريبية بعدي

الإنتنت وخدماتها
286.682.212جتريبية قبلي

11.880.000
دالة اإح�سائيااً 

عند 0.01 2814.253.170جتريبية بعدي
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االنحراف املتو�سطالعدداملجموعةاملجال
املعياري

قيمة 
»ت«

قيمة 
م�ستوى الداللةالداللة

الدرجة الكلية
2822.15.490جتريبية قبلي

19.50.000
دالة اإح�سائيااً 

عند 0.01 2853.939.835جتريبية بعدي

اأن قيمة »ت« املح�سوبة اأكرب من قيمة »ت« اجلدولية يف  يت�سح من اجلدول ال�سابق 
على  يدل  وهذا   ،  )α≥0.01( دللة  م�ستوى  عند  لالختبار  الكلية  والدرجة  الأبعاد  جميع 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات 
املجموعة ال�سابطة يف املقيا�س، وبذلك نرف�س الفر�سية ال�سفرية ونقبل الفر�سية البديلة، 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≥ 0.05( بني متو�سطي درجات طالبات 
بالق�ســ�س  التطبيــق  قبــــل  التكنولوجيـــة  املفـاهيــم  مقيا�س  يف  التجريبية  املجموعة 

الرقميــة وبعـــــده ول�سالح التطبيق البعدي.
الإجابة عن ال�سوؤال اخلام�س من اأ�سئلة الدرا�سة: لالإجابة عن ال�سوؤال اخلام�س الذي  ◄

الرقمية بفاعلية وفًقا ملعدل  الق�س�س  اإ�سرتاتيجية  »هل تت�سف  ين�س على: 
للمفاهيم  بغزة  االأ�سا�سي  التا�سع  ال�سف  طالبات  اإك�ساب  الك�سب بالك يف 
تت�سف  »ل  على:  ين�س  الذي  الثالث  الفر�س  �سحة  الباحثون  اخترب  التكنولوجية؟«، 
ا ملعدل الك�سب بالك يف اإك�ساب طالبات ال�سف  اإ�ستاتيجية الق�س�س الرقمية بفاعلية وفقاً
معدل  و  التاأثري،  حجم  باحت�ساب  وذلك  التكنولوجية.«،  للمفاهيم  بغزة  الأ�سا�سي  التا�سع 

الك�سب لبالك واجلدول )10( يو�سح ذلك: 
الجدول (10) 

قيمة »ت« و »η 2» و »d» وحجم التأثير في االختبار الكلي 

حجم التاأثريمعدل الك�سب لبالكقيمة dقيمة η 2قيمة »تاملهارة

كبري جداا14.270.8835.4911.22ًالت�سالت وو�سائل نقل املعلومات
كبري جداا14.320.8845.5111.22ً�سبكات احلا�سوب

كبري جداا14.320.8845.5121.29ًالأ�سالك والنماذج لل�سبكات املحلية
كبري جداا13.360.8695.1431.32ًالأجهزة امل�ستخدمة يف ال�سبكات

كبري جداا11.880.8404.5741.18ًالإنتنت وخدماتها

كبري جداا19.50.9347.5021.23ًالدرجة الكلية
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اأن  على  يدل  وهذا  جدااً،  كبريااً  كان  التاأثري  حجم  اأن   )10( اجلدول  من  يت�سح 
الإ�ستاتيجية �ساهمت بفاعلية يف اإك�ساب طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم 

التكنولوجية ب�سكل كبري جدااً.
ويعزو الباحثون نتائج ال�سوؤالني الرابع واخلام�س اإىل اأن توظيف الق�س�س الرقمية كان 
الرقمية وتطويرها  الق�س�س  لت�سميم  نتيجة  التكنولوجية  املفاهيم  تنمية  اأثر كبري يف  له 
ADDIE للت�سميم التعليمي، الذي جعلها تفي بالغر�س الذي اأعدت له.حيث  وفقااً لنموذج 
اإذ  للطالبات،  وال�سخ�سية والنفعالية  العاطفية  الرقمية على اجلوانب  الق�سة  اأثرت طبيعة 
املكان  الرقمية يف  الق�س�س  قدِّمت  كما  ي�ساهدنه،  وم�ستمتعات مبا  متفاعالت معها،  كن 
ت�سمني  اإىل  بالإ�سافة  الطالبات،  مع  تتنا�سب  التي  بالكيفية  املنا�سب  والوقت  املنا�سب 

الق�س�س الرقمية اأن�سطة عدة، جعلت الطالبات اأكث تفاعالاً معها.
واأو�ست  دعمت  التي  والبحوث  الدرا�سات  نتائج  مع  احلالية  الدرا�سة  نتائج  وتتفق 
با�ستخدام الق�س�س الرقمية يف العملية التعليمية ومنها: )التعبان، 2013؛ قربان، 2012؛ 
2011؛ عبد  �سليمان،  Garrard D., 2011؛  Xu Park &Baek, 2011؛  2008؛  الزهراين، 
البا�سط، 2011؛ Figg & McCartney,2010؛ احلميداوي، 2009؛ �سالح، 2008؛ �سادق، 

.  )2008

توصيات الدراسة: 

يف �سوء نتائج الدرا�سة احلالية، يو�سي الباحثون ب�رشورة: 
ال�ستفادة من الق�س�س الرقمية التي اأعدها الباحثون لتنمية املفاهيم التكنولوجية . 1

الواردة يف الوحدة اخلام�سة »الت�سالت وال�سبكات« من كتاب التكنولوجيا لل�سف التا�سع.
ال�ستفادة من قائمة معايري تكنولوجيا التعلم الإلكتوين الالزم اتباعها عند ت�سميم . 2

الق�س�س الرقمية يف ت�سميم بيئات الق�س�س الرقمية والبيئات الإلكتونية وحت�سينها.
املناهج . 3 حو�سبة  على  والعمل  التعليمية،  العملية  يف  الرقمية  الق�س�س  توظيف 

الدرا�سية املختلفة ل �سيما مناهج التكنولوجيا، ملا لها من اأهمية يف اإ�رشاك حوا�س عدة، 
وا�ستثارة دافعية الطالب ودجمهم يف جو من املتعة والت�سويق، بالإ�سافة اإىل اأنها ت�ساعد 

يف تي�سري عملية اإي�سال املعلومات واإدراكها و�سهولة ا�ستجاعها.
امل�ستحدثات . 4 على  خا�سة  التكنولوجيا  ومعلمي  عامة،  املعلمني  اطالع  زيادة 

يف  توظيفها  ميكن  التي  املختلفة  واإ�ستاتيجياته  الإلكتوين  للتعلم  احلديثة  التكنولوجية 
العملية التعليمية.
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تب�سري املعلمني عامة، ومعلمي التكنولوجيا خا�سة بنتائج الدرا�سات والأبحاث . 5
تكنولوجيا  جمال  يف  احلديثة  التكنولوجية  وامل�ستحدثات  الإ�ستاتيجيات  تناولت  التي 

التعليم والتعلم الإلكتوين.

مقرتحات الدراسة: 

يف �سوء نتائج الدرا�سة وتو�سياتها يقرتح الباحثون اإجراء الدرا�سات والبحوث 
االآتية: 
اإجراء درا�سات وبحوث �سبيهة بالدرا�سة احلالية يف �سفوف ومراحل ومواد درا�سية . 1
اأخرى.
للق�سة . 2 اأخرى  اأ�سكال  با�ستخدام  احلالية  بالدرا�سة  �سبيهة  درا�سات وبحوث  اإجراء 

الرقمية.
اخليال . 3 تنمية  لفاعليتها يف  الرقمية  الق�س�س  اإنتاج  الطلبة يف  م�ساركة  �رشورة 

وبقاء اأثر التعلم 
اإجراء درا�سات و�سفية تهدف للتعرف على اجتاهات الطلبة واملعلمني نحو توظيف . 4

الق�س�س الرقمية يف العملية التعليمية.
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
تنمية . 1 يف  »الويكي«  الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  فاعلية   :  )2012( �سهام  عطية،  اأبو 

املفاهيم التكنولوجية ومهارات الإنتنت لدى طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة، 
ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية التبية، اجلامعة الإ�سالمية، غزة، فل�سطني. 

الويب . 2 عرب  الرقمية  الق�سة  لت�سميم  مدخلني  بني  التفاعل   :  )2013( مهند  التعبان، 
الإبداعي لدى طلبة  التفكري  اكت�ساب املعرفة وتنمية  واأثره على  الأ�سلوب املعريف  مع 
�سم�س،  عني  جامعة  التبية،  كلية  من�سورة،  غري  دكتوراه  ر�سالة  التعليم،  تكنولوجيا 

م�رش. 
خطايبة، عبد اهلل، واخلليل ح�سني )2001( الأخطاء املفاهيمية يف الكيمياء لدى طلبة . 3

املرحلة الثانوية يف �سمال الأردن. جملة كلية التبية، جامعة عني �سم�س . )25( : �س 
 .206-179

الزهراين، مر�سي غرم اهلل )2008( : فاعلية الق�س�س امل�سجلة على الأقرا�س املدجمة . 4
يف تنمية مهارات ال�ستماع الناقد لدى تالميذ ال�سف ال�ساد�س البتدائي. جملة درا�سات 
140، �س  التدري�س،  للمناهج وطرق  امل�رشية  التدري�س، اجلمعية  املناهج وطرق  يف 

 .256-203
ال�سالموين، حنان )2013( : فاعلية التدري�س با�ستخدام التعلم الإلكتوين القائم على . 5

للتعلم  الثالث  الدويل  املوؤتر  البتكاري،  والتفكري  التق�سي  تنمية  يف  امل�سكالت  حل 
الإلكتوين والتعليم عن بعد، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية. 

�سالمة، عادل )2004( : تنمية املفاهيم واملهارات العلمية وطرق تدري�سها، ط1، دار . 6
الفكر للن�رش والتوزيع، الأردن. 

�سليمان، رمي حازم )2011( : اأثر ا�ستخدام اأ�سلوب الق�سة امل�سورة يف اكت�ساب مفردات . 7
جديدة يف اللغة الإنكليزية لدى تلميذات ال�سف ال�ساد�س البتدائي، ر�سالة ماج�ستري غري 

من�سورة، كلية التبية الأ�سا�سية، جامعة املو�سل، العراق. 
�سبلول، اأحمد ف�سل )2000( : تكنولوجيا اأدب الطفل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�رش، . 8

الإ�سكندرية. 
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�سادق، عالء )2008( : فاعلية اأ�سلوب قائم علي الق�س�س الرقمية لدمج التكنولوجيا . 9
يف عملية التعلم الن�سط، بحث من�سور، جملة العلوم التبوية، 56 )4( ، �س 506-487. 

التفاعلية . 10 الق�سة  حماكاة  على  قائم  كمبيوتر  برنامج   :  )2008( مي�سون  �سالح، 
لتنمية بع�س القيم الأخالقية لأطفال ما قبل املدر�سة، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، 

كلية التبية، جامعة املن�سورة، م�رش. 
ا�ستخدام . 11 على  قائم  مقتح  برنامج  فاعلية   :  )2010( حممد  ح�سني  البا�سط،  عبد 

برجمية PhotoStory3 يف تنمية مفهوم ومهارات ت�سميم وتطوير الق�س�س الرقمية 
الالزمة ملعلمي اجلغرافيا قبل اخلدمة، جملة اجلمعية التبوية للدرا�سات الجتماعية، 

جامعة عني �سم�س، 29، �س220-194. 
والتـفـاعـالت . 12 الأن�سـطـة  لإدارة  اإ�ستاتيجية  فـاعلـيـة   .  )2012( �سعيد.  عقل، جمدي 

التعـليمية الإلـكـتونية يف تنميه مهارات ت�سميم عنا�رش التعلم مب�ستودعات التعلم 
القاهرة: ر�سالة دكتوراة غري من�سورة،  الإ�سـالمـيـة.  الإلكتوين لدى طـلبة اجلامعـة 

كلية البنات، جامعة عني �سم�س. 
تنمية . 13 يف  املتحركة  الر�سوم  ق�س�س  ا�ستخدام  فاعلية   :  )2012( بثينة  قربان، 

املفاهيم العلمية والقيم الجتماعية لأطفال الرو�سة يف مدينة مكة املكرمة، ر�سالة 
ماج�ستري غري من�سورة، كلية التبية، جامعة اأم القرى، اململكة العربية ال�سعودية. 

مهدي، ح�سن )2012( : فاعلية اإ�ستاتيجيتني للتعلم الت�ساركي القائم على الويب يف . 14
تنمية مهارات توليد وتطبيق املعرفة لدى طلبة جامعة الأق�سى، ر�سالة دكتوراه غري 

من�سورة، كلية التبية، جامعة عني �سم�س، م�رش. 
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