جامعـــــــة األزهـــــــــــــر – غــــــــــــــــزة
عمــــادة الدراســــــــــــات العليـــــــــــــــــا
كليـــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــة
ماجستير المناهج وطرق التدريـس

فاعلية توظيف القصص الرقمية يف تنمية املفاهيم التكنولوجية
لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة

إعداد الباحثة
ريم حممود اجلرف

إشــــــــــراف
د.حسن رحبي مهدي

د.عطا حسن درويش

أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك

أستاذ تكنولوجيا التعليم واملعلومات املساعد

جامعة األزهر  -غزة

جامعة األقصى  -غزة

قدمت هذه الدراسة استكما ًال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس
كلية الرتبية  -جامعة األزهر  -غزة.
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 سبحانك ال ِعلم لنا ِإال ما علمتنا ِإنك أنت
َْ ُ ْ َ ُ
الع ِليم الح ِكيم 

(البقرة ،آية)23 :

أ

إهداء
إىل النور املبني  ،،،اهلادي األمني  ،،،املبعوث رمحة للعاملني  ،،،سيدنا حممد .
إىل ينبوع العطاء  ،،،وهدية رب السماء  ،،،والديّ الكرميني طاا ا هل ممراما
ومتعهما بالصحة والعافية وطحسن خامتتهما.
إىل طزهار حياتي  ،،،طخيت الغالية وإخواني األمزاء.
إىل القابضني ملى اجلمر  ،،،لشدة صربهم ملى دينهم وثباهتم ملى احلق.
إىل الشهداء امليامني  ،،،الذين قدموا طرواحهم فداء الوان والدين.
إىل من يتعثر القلم وتتأجج املشامر بذكرهم  ،،،طسرانا البواسل.
إىل االب العلم  ،،،مشاق املعايل.
َ

ُ َ ْ َ َّ
إىل كل من علمني حرفا

إليكم مجيعاً  ...طُهدي هذا العمل املتواضع

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل خالق األكوان ،الرحيم الرحمن ،الذي علم القرآن ،وخلق اإلنس ـ ــان وعلمه البيان ،ورفع منارة

َ ْ َ َّ ُ َّ َ َ ُ
َ َّ ُ
ُ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ
ت والله
ا
ج
ر
د
م
ل
ع
ال
وا
ت
و
أ
ين
ذ
ال
و
م
نك
م
ا
و
ٍ
ِ
ِ
العلم وعظّم أهله ،القائل في محكم كتابه  :يرف ِع الله ال ِذين آمن ِ
َ ََُْ َ َ ر
ِبما تعملون خ ِبي (.المجادلة ،آية )11 :والصالة والسالم على رسول اهلل ،أوتي جوامع الكلم ونطق

بأفصح بيان ،ورغب في العلم ،وجعل طلبه سبيالً للجنان ،القائل" :من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً

سهل اهلل له به طريقاً إلى الجنة" 

وعلى آله وصحبه الكـ ـ ـرام ،أما بعد:

َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
انطالقاً من قول الحق تبارك وتعالى  :رب أو ِزع ِني أن أشكر ِنعمتك ال ِتي أنعمت علي وعلى وا ِلدي وأن أعمل
َ ً َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
صالِحا ترضاه وأد ِخلنِي ِبرحم ِتك ِفي ِعبا ِدك الصالِ ِحني (.النمل ،آية.)11 :
سدد لي الخطى ووفقني إلتمام هذه الدراسة التي أسأله تبارك وتعالى في عاله
أحمده تعالى على أن ّ
أن ينفع بها اإلسالم والمسلمين.

وانطالقاً من حديث المصطفى " من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" .واعترافاً بالفضل ألهله ووفا ًء
لمن قدم لي معروفاً ،كان لزاماً علي أن أبادر بتسجيل شكري لجامعة األزهر وعمادة الدراسات العليا
وكلية التربية بعميدها وأساتذتها وعموم القائمين عليها ،كما وأتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني لمن
غمراني بالنصح والتوجيه ،الدكتور عطا درويش والدكتور حسن مهدي لتفضلهما بقبول اإلشراف على
هذه الدراسة ،ولصبرهما ولعلمهما الوفير الذي كان له األثر الكبير في إخراجها على هذا الوجه
المشرق ،فأسأل المولى أن يبارك لهما في علمهما ،وأن يجعلهما ذخ اًر لإلسالم والعلم ،وأصاب
الشاعر حين قال:
لو كنت أعرف فوق الشكر منزلــةٌ  ...أوفــى من الشكر عند اهلل يف الثمــن
أخلصتها لكم مـن قليب مهذبـــة  ...حذواً على مثل ما أوليتم مــن احلسن

أستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة الدكتور علي نصار
كما وأتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى
ّ
والدكتور مجدي عقل على تفضلهما بطيب النفس ورحابة الصدر لقبول مناقشة هذه الرسالة ،لتثرى
بتوجيهاتهما النافعة ،وتزداد قيمة بإرشاداتهما الصائبة ،فأسأله تعالى أن يعينهما على حمل هذه األمانة
وأن يسدد على طريق الحق خطاهما.
ج

وعرفاناً بالجميل أتقدم بالشكر الجزيل للسادة المحكمين الذين استقطعوا من وقتهم الثمين لتحكيم أدوات
الدراسة ،ولما أسهموا به من آراء واقتراحات ،وما قدموه من إثراء.
كما وأتقدم بخالص شكري وتقديري إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة ،وأسدى لي النصح
والتوجيه وأخص بالذكر مشرفي لمبحث التكنولوجيا األستاذ الفاضل رمزي شقفة وزمالئي األكارم
أ.عالء أبو قرشين وأ.عمر الحوراني والشكر موصول لرئيس قسم التقنيات أ.مجدي برهوم.
كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور محمد أبو غفرة على تفضله بتدقيق رسالتي.
وال يفوتني أن أشكر كل من شجع وعاون واستوقفني يوماً وسألني عن مسيرة دراستي ولم يتسع المجال
إليراد أسمائهم فليعلموا أن مكانتهم في القلب محفوظة وشكري وتقديري لهم موصول.
وأخي اًر أتقدم بأسمى آيات الشكر وأبلغ عبارات التقدير إلى الشموع التي أضاءت طريقي ،إلى الزهور
الفواحة ،إلى أسرتي الغالية ،وأخص بالذكر من قطف الشوك ليقدم لنا الحياة وردا ،إلى من حول مر

األيام شهدا ،إلى من قدم ريعان شبابه حبا وودا ،والى من بحقها كم قصرت ،وغير الدعاء من شفتيها
ما سمعت ،إلى من بأوجاعها ألجلي بأنها بخير تظاهرت ،وفي وجوه أشحبها التعب ابتسمت ،ابتسامة

صبح تهزم ليل المستحيل ،إلى أبي وأمي أسأل اهلل أن يريح قلبيهما في الدنيا ويرزقهما وافر الصحة
والعافية ،وأن يقر عيناهما بالفردوس األعلى دون حساب وال عقاب في اآلخرة.

ولـو إنّ لي يف كل منبت شعرة  ...لساناً يبث الشكر كنت مقصـــــراً
لقـــد أفرطتمــــــا فــي بـــــــــري  ...وقــد قصرت فــــــــي الشكــــــر
وشكـــــــــري عنـــــد احسانكما  ...كـــــالقطرة فــــــــــــي البحــــــــر

هذا وأسأل المولى أن أكون قد وفقت في دراستي هذه فما كان فيها من صواب فمن توفيق اهلل وفضله،
وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان.
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 وما توفِيقِي ِإال بِاللهِ عليهِ توكلت و ِإليهِ أنِيب(.هود ،آية.)88 :
ُ

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى تقصي فاعلية توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاهيم التكنولوجيـة لـدى طالبـات
الصف التاسع األساسي ،استخدمت الباحثة لهذا الغرض اسلوب البحوث التطويرية القائمة على أسلوب
تطــوير المنظومــات وذلــك بتطبيــق خط ـوات النمــوذج العــام للتصــميم التعليمــي  ،ADDIEوقــد تكونــت
عينــة الد ارســة مــن ( )56طالبــة مقســمة إلــى شــعبتين إحــداهما تجريبيــة ( )21طالبــة ،واألخــرى ضــابطة
( )21طالبة ،ولبلوغ أغراض الدراسة واإلجابـة عـن أسـئلتها والتحقـق مـن فروضـها قامـت الباحثـة بإعـداد
مقياس للمفاهيم التكنولوجية.
تم تطبيق المقياس قبل البدء بالدراسة للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبيـة والضـابطة ،وبعـد االنتهـاء
من تطبيق االستراتيجية (القصص الرقمية) تم تطبيـق المقيـاس علـى المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة،
ثم تم حساب النتائج ومعالجة البيانات إحصائياً باسـتخدام حزمـة البـرامج اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة
( ،)SPSSثم مناقشة النتائج وتفسيرها ،وعرض التوصيات والمقترحات.
وكشـفت نتــائج الد ارسـة عــن وجـود فــرق دال إحصــائياً عنـد مســتوى ( )0.01 = αبـين متوســطي درجــات
طالبــات المجموعــة التجريبيــة وطالبــات المجموعــة الضــابطة فــي مقيــاس المفــاهيم التكنولوجيــة لصــالح
المجموعــة التجريبيــة ،كمــا كشــفت الد ارســة عــن وجــود فاعليــة كبي ـرة للقصــص الرقميــة تزيــد عــن واحــد
صــحيح وفق ـاً للكســب المعــدل لــبالك فــي تنميــة المفــاهيم التكنولوجيــة حيــث بلــغ معامــل الكســب المعــدل
لبالك (.)1331
وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم وضع عدد من التوصيات أهمها ما يلي:
 االستفادة من القصص الرقمية التي تم إنتاجها بإعادة تطبيقها على عينات أكبر وفي ظروف
مختلفة؛ للحصول على بيانات حول إمكانية تعميم نتائج الدراسة على نطاق أوسع.

 االستفادة من قائمة معايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الالزم اتباعها عند تصميم القصص
الرقمية التي تم استخدمها في هذه الدراسة.

 االستفادة من مقياس المفاهيم التكنولوجية الذي تم تصميمه في هذه الدراسة.
 تطبيق النموذج العام للتصميم التعليمي  ADDIEإلنتاج أشكال أخرى من بيئات التعلم
اإللكترونية.

ل

Abstract
This study aims at identifying the efficiency of employing digital storytelling
in developing technological concepts in ninth grade female students in the
Gaza Strip. The researcher followed the development research approach
which is based on developing domains through the application of ADDIE
instructional design modal. The study sample included 56 female ninth grade
students, divided into two groups: an experimental group (28 students) and a
controlling group (28 students). The researcher prepared a test for
technological concepts to achieve the study purposes, answer its questions,
and examine its hypotheses.
The test was applied before conducting the study to check the equivalence of
the experimental and controlling groups. After the application of digital
storytelling ( the learning strategy ) in the learning process, the test was
reapplied on both groups. The data was processed using the Statistical
Package for Social Studies (SPSS). The researcher discussed and explained
the data then offered recommendations and suggestions.
The study revealed that there are statistically significant differences at the
level of significance (α = 0.01) between the average of the grades of the
experimental group and the average of the grades of the controlling group, in
favor of the experimental group, in the technological concepts development
test. Furthermore, the study proved the efficiency of using digital storytelling
in developing technological concepts as Black's gain rate stood at ( 1.37 ),
which is statistically significant.
In the light of the study conclusions, the researcher recommends the
following:
1. Applying ADDIE instructional design modal to produce more electronic
learning materials;
2. Benefiting from the electronic learning standards, which were followed
during the design of the digital storytelling in this study;
3. Benefiting from the test of technological concepts that was designed in this
study; and,
4. Benefiting from the digital storytelling that were produced in the study
process by reapplying them on bigger samples and in different circumstances
to get more information on the possibility of generalizing the study
conclusions on a larger scale.
م
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الفصل األول
مقدمة الدراسة:

مشكلة الدراسة واطارها العام

يحيا العالم اليوم انفجا اًر معرفياً غير مسبوق وثورة تكنولوجية هائلة؛ مما دعا المهتمين بالعلم

والمعرفة معلمين وطلبة أن يسألوا أنفسهم أين موقعهم في خضم هذه الثورات العلمية والتكنولوجية؟ ،فما
زال عالمنا يعتمد أساليب التدريس التقليدية التي ال تتوافق مع الحياة العصرية وتفكير الطالب والمعلم

في عصر الثورة الرقمية ،فكل الكلمات المتداولة في هذا العصر رامزة إلى هذه الثورة التي ولدت من

رحم العالم اإللكتروني فهي تستند إلى أدواته من تكنولوجيا الحواسيب واالتصاالت والشبكات.

والمالحظ أن التعليم التقليدي في الوقت الحالي ال يتناسب ومتطلبات الثورة المعرفية والتقدم
التكنولوجي ،كما أننا بحاجة لنقلة كماً ونوعاً تواكب تحديات القرن الحالي ،ولمواجهة هذه التحديات
والتحوالت فالبد من التحرر من تقليدية التربية والتعليم في مناهجنا ومناشطنا التربوية ،فلم يعد الهدف

يقتصر على إكساب الطالب المعارف والحقائق بل تعداه إلى تنمية مهاراته وقدراته وبناء شخصيته

ليكون قاد اًر على التفاعل مع متغيرات العصر وعلى صناعة حياة جديدة قائمة على السيادة ال التبعية
وفق تعاليم دينه ومجتمعه ،وخاصة عندما نتحدث عن مفاهيم تكنولوجية ،حيث إن مستوى التعليم

متدن جداً مقارنة بالدول العالمية .وهذا ال يقتصر على فلسطين خاصة بل هو يشمل جميع دول

المنطقة؛ لذا وجدت أن التوجه إلى تطبيق آليات تعليمية مساندة للتعليم التقليـ ـ ـ ـ ـدي كالتعلم اإللكتروني
لها القدرة على تحسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ودعم وبناء جيل متميز هـ ـ ـو من أهم التحديات التي يجب علينا العمل

عليها.

ويعد دمج التعلم اإللكتروني في عمليتي التعليم والتعلم من أهم معايير تحقيق الجودة التي
يجب توفرها في العملية التعليمية ،لما له من دور في المساهمة في إعداد جيل من الخريجين القادرين
على التعامل مع متطلبات القرن الجديد ،ومواكبة تطوراته المتالحقة (السالموني.)1-3 :2013 ،

ويعرف كل من ( Wentling, 2000؛  )Bahlis, 2002التعلم اإللكتروني بأنه عبارة عن
ُّ
َّ
اء كان ذلك
تقديم المادة المتعلمة عبر جميع الوسائل اإللكترونية المعينة في عملية التعليم والتعلم سو ً
الجوال
عبر الشبكة اإللكترونية ،أو أية وسيلة إلكترونية أخرى كالحاسب اآللي وشبكاته ،أو الهاتف َّ

(النقَّال أو المحمول) ،وغيرها.

وتظهر أهمية التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية من تطبيقات البحوث والدراسات التي
أكدت أهميته وفعاليته ومن هذه الدراسات دراسة ( Li & Yang, 2007؛ Riley & Anderson,
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 2006؛  ،)Frances, R., 2006كما أظهرت نتائج العديد من الدراسات كدراسة (عقل ،أ 2013 ،؛

السالموني 2013 ،؛ مهدي )2012 ،التأثير اإليجابي للتعلم اإللكتروني على التحصيل والتفكيـ ـ ـر
ومهارات تصميـم عناصر التعلم واالتجاه لدى الطلبة نحو تعلمهم ونحو التعلم اإللكتروني.
ويقدم التعلم اإللكتروني عدداً من االستراتيجيات التي يمكن توظيفها في العملية التعليمية

كالتعلم القائم على المشاريع والرحالت المعرفية عبر الويب والقصص الرقمية.

ويعتبر استخدام أسلوب القصص في التعليم ليس بالجديد بل هو أسلوب رباني ،فقد ذكر
اء كان ذلك لتثبيت قلب المصطفى
المولى عز وجل في كتابه الحكيم العديد من القصص القرآنية سو ً
عليه أفضل الصالة وأتـ ـ ـم التسلي ـ ـ ـ ـم علـ ـ ـ ـ ــى دين اهلل أم ألخذ العظة والعبرة والدروس من األمم السابقة،
َّ
نقصص عليك﴾.
قال تعال ـ ـ ـ ـ ـى  ﴿ :ولقد أرسلنا ُرسالً ّمن قبلك منهُم َّمن قصصنا عليك ومنهُم ّمن لم ُ
)سورة غافر ،اآلية ،(11 :كما أن المصطفى صلى اهلل عليه وسلم استخدم هذا األسلوب في تعليمه
ألصحابه ،واذا ما حاولنا دمج تربيتنا اإلسالمية بحضارة المستقبل الرقمية فإننا سنصل بأمواجه إلى

ضفاف نهر القصة الرقمية.
تعد القصة الرقميـة مـن أهـم اسـتراتيجيات الـتعلم اإللكترونـي؛ كأحـد األدوات الفاع ــلة فــي عمليــة
التعلــيم والــتعلم ،ويعتبــر اســتخدام المتعلمــين لمهــارات التفكيــر العليــا ومهــارات حــل المشــكالت مــن أهــم

المكاسب المالحظة في توظيف القصة الرقمية.)Robin, 2008( .

ويع ــرف ش ــبلول ( )11 :2000القص ــة الرقمي ــة بأنه ــا عملي ــة تحوي ــل أو إخــراج أو إنت ــاج قص ــة
مؤلفةً تأليفاً بشرياً تعمل على وسيط إلكتروني وذلك بإضافة بعض التقنيات الحديثـة كالصـوت والصـورة
والرسوم الكرتونية المتحركة والمؤثرات الموسيقية باالستفادة من خصائص الفيـديو فـي عمليـات اإلرجـاع

والتقديم واإليقاف وهو ما يعرف بالملتيميديا.

ويرى كل من روبين ونورمان أن بداية ظهـور القصـص الرقميـة كـان فـي أواخـر الثمانينـات مـن
القـرن الماضـي علـى يـد كـل مـن دانـي آتشـلي وجـوي المبـرت ""Dana Atchley & Joe Lambert

اللـذين أسســا مركــز روايــة القصــة الرقميــة " Center of Digital Storytelling

) " )CDSفــي

بيركلــي بواليــة كاليفورنيــا ،والتــي كانــت حينهــا تشــير إلــى قصــة شخصــية يقـوم الـراوي بســردها خــالل مــدة

تتراوح من ( )3 – 2دقائق Norman,2011( .؛ )Robin,2008
وقد دلت نتـائج العديـد مـن الدراسـ ـات التـ ـ ـي تناول ـ ـ ـت د ارسـة القصـص الرقميـة علـى أن توظيفه ــا
خ ــالل العمليـ ــة التعليميـ ــة يساعـ ـ ـ ـد المتعلمـين علـ ـ ـى اإلبـداع والتفكيـر والتخيـل وتنميـة المفـاهيم ،وأوصـت

العديد من الدراسات باستخدامها في التعليم بعد أن أظهرت نتائجها األثر اإليجابي لتوظيفها في العملية
4

التعليمية ،ومن هذه الدراسات د ارسـة ( )Xu & Others, 2011التـي أظهـرت نتائجهـا فاعليـة اسـتخدام

القصـص الرقميـة فـي تنميـة الكفـاءة الذاتيـة فـي الكتابـة والتتـابع ،ود ارسـة ()Wang & Zahan, 2010
التي أظهرت فاعلية استخدام القصص الرقمية فـي تنميـة التفكيـر اإلبـداعي واثـارة الدافعيـة للـتعلم وتنميـة
التحصــيل الد ارســي ،وكــذلك د ارســة صــادق ( (2008التــي أكــدت أن القصــص الرقميــة ســاعدت الطــالب
على التفكير بشكل أعمق وعرض أفكارهم وآرائهم بوضوح ،وأظهرت دورهـا فـي تنميـة اتجاهـات إيجابيـة

حول توظيفها في العملية التعليمية ،ودراسة قربان ( )2012التي كـان مـن أهـم نتائجهـا فاعليـة اسـتخدام

قصص الرسوم المتحركة في تنمية المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية.

وحيث أن امتالك الطلبة للمفاهيم والمهارات التكنولوجية ضرورة البد منها ،حتى أن مصطلح

الجاهل تغير في رأي الكثير من التربويين ،فالجاهل لم يعد الذي ال يق أر وال يكتب بل الجاهل هو

الذي ال يجيد فهم التكنولوجيا وال يتقن مهاراتها( .أبو عطية.)3 : 2012 ،

وأكدت الجمعية الوطنية لمعلمي العلوم في الواليات المتحدة األمريكية على أن من أهم صفات

الفرد المثقف علمياً ،الفهم العلمي الصحيح للمفاهيم العلمية بحيث تساعده في صنع ق ارراته اليومية
وتدبير أموره الحياتية المختلفة( .خطايبة والخليل.)119 ،2001 ،

يتضح مما سبق أن استخدام القصص الرقمية طريقة تعليمية مفعمة بالحيوية ،مشوقة تشعر
الطالب وكأن التعلم خارج غرفة الصف ،كما أنها تكسر حاجز الملل الذي يعيشه ،باإلضافة إلى أنها
تتيح له فرصة للتفاعل والمتعة ،وتوفر خبرات أقرب للواقع قد ال يمكن توفيرها خالل الحصص
التقليدية التي تقدم داخل الحجرات الصفية ،وتخلصه من الضغط النفسي الذي يقع عليه نتيجة

الممارسات التربوية التي اعتادها ،باإلضافة إلى أنها توفر على المعلم الوقت والجهد في إيصال الكثير

من المعلومات وتوضيح العديد من المفاهيم.؛ وبما أن القصص تخاطب العقول والقلوب معاً ،والطالب

حينما يعايش أحداثها ويشارك شخصياتها فإنها تستميل عواطفه وتتملك جوارحه ،واستخدام هذه
االستراتيجية – القصص الرقمية  -وادخالها إلى العملية التعليمية ،سوف يساعد كالً من المعلم

والمتعلم على الرقي بها ورفع مستواها ،كما سيساعدهما على تخليصهما من األدوار التي عاشوها

سنوات طويلة.

وقد تبين للباحثة من خالل عملها معلمة لمقرر التكنولوجيا وجود ضعف عام في فهم طالبات
الصف التاسع للمفاهيم التكنولوجية الواردة في الكتاب المقرر ،وهذا ما أكده مجموعة من المعلمين
والمعلمات في لقاء أجرته الباحثة معهم ،وقد أجمع الجميع على ضرورة البحث عن استراتيجيات بديلة
قد تسهم في معالجة تلك المشكلة ،وباالطالع على العديد من الدراسات والبحوث وجدت الباحثة أن

الحل األ نسب هو باتباع التقنية الحديثة وما نتج عنها من استراتيجيات ،وقد أوصت العديد من
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الدراسات بتوظيف استراتيجيات التعلم التعاوني والتشاركي والتفاعلي والقصص الرقمية ،وبعد تمحيص

عميق واستشارة لذوي االختصاص بما سيكون األنسب للمرحلة العمرية للطالبات بؤرة البحث ،وطبيعة
المقرر ،والمفاهيم التكنولوجية وقع االختيار على تجربة القصص الرقمية ،حيث تبين أن الدراسات التي

تناولت توظيف القصص الرقمية في مجتمعنا العربي نادرة ،وكذلك عدم قيام أي باحث بتطبيق هذه

وبناء على ما سبق أن تقوم
االستراتيجية على مناهجنا المدرسية في قطاع غزة ،ومن هنا رأت الباحثة
ً
بتطبيق البحث الحالي وهو بعنوان" :فاعلية توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاهيم التكنولوجية
لدى طالبات الصف التاسع بغزة" ،محاولةً سد الفجوة الرقمية بين العصر الرقمي الذي تعيشه الطالبات
وما يتلقينه داخل حدود المدرسة ،باإلضافة إلى إلحاق الطالبات بالركب الرقمي العالمي ،مستفيدة بذلك

من مجالين أولهما :استخدام التكنولوجيا المعاصرة – ممثلة في الحاسوب وتطبيقاته (القصص الرقمية)
– في عمليات التدريس ،وثانيهما :تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى الطالبات ،ونظ اًر لحداثة استخدام

القصص الرقمية في عالمنا العربي ،وقلة الدراسات التي تعرضت للفاعلي ـ ـ ـة التي تحدث من تطبيقها
في تنمية المفاهيم التكنولوجية في حدود علم الباحثة ،وفي تقدير الباحثة أن مثل هذه الدراسة قد يكون

لها فوائد كبيرة وملموسة على كل من المعلم والمتعلم فقد رأت الباحث ـ ـة ضرورة البحث في هذا

الموضوع.

مشكلة الدراسة:
تتمحور مشكلة الدراسة حول السؤال الرئيس اآلتي:
ما فاعلية توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع
األساسي بغزة ؟
ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما معايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الالزم اتباعها عند تصميم القصص الرقمية؟
 .2ما التصميم التعليمي للقصص الرقمية الالزم لتنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف
التاسع بغزة وفقًا لمعايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني؟

احصائيا في مستوى تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع
 .3هل يوجد فرق دال
ً
األساسي بغزة باختالف مجموعة التطبيق (تجريبية  ،ضابطة)؟
حصائيا في مستوى تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع
 .4هل يوجد فرق دال إ
ً
األساسي بغزة قبل التطبيق وبعده؟
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 .5هل تتصف القصص الرقمية بفاعلية في تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع
األساسي بغزة وفقا لمعامل الكسب بالك؟
فروض الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صياغة الفروض اآلتية :
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0.05 ≤ αبين متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في المقياس البعدي للمفاهيم التكنولوجية
تعزى للتطبيق بالقصص الرقمية.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى (  ) 0.05 ≤ αبـين متوسـط درجـات طالبـات
المجموعـ ــة التجريبيـ ــة فـ ــي مقيـ ــاس المفـاهي ـ ـ ـم التكنولوجيـ ـ ـ ـة قب ـ ـ ـ ـل التطبي ـ ـ ـق بالقص ـ ـ ـص الرقمي ـ ـ ـة
وبعـ ـ ـده.
 .3ال تتصف القصص الرقمية بفاعلية في تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصـف التاسـع
األساسي بغزة وفقا لمعاملة الكسب بالك.
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 .1التوصل إلى قائمة بمعايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الالزم اتباعها عند تصميم القصص
الرقمية .
 .2التعرف على صورة تصميم القصص الرقمية الالزمة لتنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات
الصف التاسع بغزة وفقًا لمعايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني.
 .3الكشف عن داللة االختالف في مستوى تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع
األساسي بغزة باختالف مجموعة التطبيق (تجريبية  ،ضابطة).
 .4الكشف عن داللة االختالف في مستوى تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع
األساسي بغزة قبل التطبيق وبعده؟
.5

الكشف عن داللة فاعلية القصص الرقمية في تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف
التاسع األساسي بغزة وفقا لمعاملة الكسب بالك.
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية:
 .1قدمت الدراسة مجموعة من القصص الرقمية التي يمكن أن تفيد معلمي التكنولوجيا في تنمية
المفاهيم التكنولوجية.

 .2قد تفيد هذه الدراسة القائمين على حوسبة المناهج بو ازرة التربية والتعليم في تصميم وتطوير
قصص رقمية مماثلة لموضوعات أخرى أو لتحقيق أهداف تعليمية أخرى.

 .3قدمت هذه الدراسة قائمة بالمفاهيم التكنولوجية التي قد يستفيد منها الباحثون وطلبة الدراسات
العليا في دراسات الحقة.

 .4وفرت هذه الدراسة مقياساً للمفاهيم التكنولوجية قد يستفيد منه الباحثون وطلبة الدراسات العليا في
دراسات الحقة.

 .5قدمت هذه الدراسة قائمة بمعايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الالزمة لتصميم القصص الرقمية
التي قد يستفيد منها الباحثون وطلبة الدراسات العليا في دراسات الحقة.

 .6من الممكن أن تفيد هذه الدراسة المشرفين التربويين في عقد ورش عمل للمعلمين لتعريفهم بأهمية
توظيف القصص الرقمية في العملية التعليمية.

 .7تشكل استجابة موضوعية لما ينادي به التربويون في الوقت الحاضر من مسايرة االتجاهات
الحديثة في التدريس وتبني أساليب وطرائق تعليمية تؤدي إلى نتائج إيجابية في العملية التعليمية.

 .8تمثل هذه الدراسة إضافة عملية إلى مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكتروني ،من خالل الربط
بين النظرية والتطبيق لتصميم وتطوير قصص رقمية تعليمية تُوظِّف النموذج العام ،ADDIE
بهدف تنمية المفاهيم التكنولوجية.

حدود الدراسة:
 طبقت الدراسة على طالبات الصف التاسع األساسي في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي
 2114-2113م .

 اقتصرت الدراسة على الوحدة الخامسة "االتصاالت والشبكات" من كتاب التكنولوجيا للصف
التاسع األساسي.

 تم إجراء الدراسة في محافظة خانيونس بمدرسة عبسان الجديدة األساسية للبنات التابعة لمديرية
التربية والتعليم شرق خانيونس.
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مصطلحات الدراسة:
تعرف الباحثة مصطلحات الدراسة إجرائياً كاآلتي:
 .1الفاعلية (:)Effectiveness
قدرة القصص الرقمية على تحقيق نتائج ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بتنمية المفاهيم

التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة وتقاس إجرائياً بالمقياس الذي أعدته الباحثة

لذلك.

 .2القصص الرقمية (:)Digital storytelling
أسلوب يمزج بين الصور الكاريكاتورية والنصوص واألصوات والتأثيرات الصوتية والحركية
لسرد قصة تعليمية بطريقة ترفيهية بغرض توظيفها في مواقف تعليمية بهدف تنمية المفاهيم
التكنولوجية الواردة في وحدة االتصاالت والشبكات لدى طالبات الصف التاسع بغزة.

 .3المفاهيم التكنولوجية:
تصورات ذهنية تتكون لدى طالبات الصف التاسع األساسي عن شيء معين له اسم وداللة

لفظية ،تتكون نتيجة تجريد الخصائص المشتركة لظاهرة تكنولوجية والتي تقاس بالدرجة التي
تحصل عليها الطالبة في مقياس المفاهيم المعد لذلك.

 .4الصف التاسع:
الصف الذي تراوحت فيه أعمار الطالبات من سن ( )16-15سنة ،والمصنفات ضمن

المرحلة التاسعة حسب ترتيب مراحل الدراسة في و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
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اإلطارالنظري
 احملور األول :القصة الرقمية كأحد اسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوني
 احملور الثاني :تكنولوجيا التعلم اإللكرتوني والتصميم التعليمي للربامج التعليمية.
 احملور الثالث :املفاهيم التكنولوجية.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

في ظل ما نشهده في عصرنا هذا من تقدم علمي هائل وتطور تكنولوجي متسارع ،نجد أن
موضوع القصص الرقمية من مستحدثات التعلم اإللكتروني ،التي لم تحظ باهتمام كاف في دولنا
العربية ،لذا قامت الباحثة بتصميم عدد من القصص الرقمية لتوظيفها في العملية التعليمية ،مستعينة

في ذلك بنماذج بناء وتطوير البرامج التعليمية ،وتناولت الباحثة في هذا الفصل الحديث حول التعلم
اإللكتروني ،منتقلة بعده إلى الحديث عن أحد مستحدثات التعلم اإللكتروني وهي القصص الرقمية،

وفي نهاية المطاف تحدثت عن نماذج بناء وتطوير البرامج التعليمية ،وتم تناول ذلك على النحو

التالي:

المحور األول :القصة الرقمية كأحد استراتيجيات التعلم اإللكتروني:
تعريف التعلم اإللكتروني:
اختلفت اآلراء حول تعريف التعلم اإللكتروني ،فالبعض نظر إليه على أنه ذلك التعلم الذي يتم

عن طريق شبكات اإلنترنت ،في حين أن هناك آراء ترى أنه ذلك التعلم الذي تقدم فيه المادة العلمية
اء كان ذلك في وجود الشبكات أو غيابها.
عن طريق أي وسائل إلكترونية سو ً

فعرفه الموسى والمبارك ( )113: 2005بأنه طريقة للتعلم باستخدام آليات االتصال الحديثة

من الحاسوب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ،ورسومات ،وآليات بحث ،ومكتبات
اء كان ذلك عن بعد أو في الفصل الدراسي.
إلكترونية ،سو ً

ويعرفه زيتون ( )21: 2005بأنه تقديم محتوى تعليمي إلكتروني عبر الوسائط المعتمدة على

الكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم ومع

أقرانه بصورة متزامنة أم غير متزامنة  ،وفي المكان والوقت وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته.

في حين أن ووينتلينج وباليس ) Wentling, 2000؛  )Bahlis, 2002يريان أنه عبارة عن
ُّ
َّ
اء كانت عبر
تقديم المادة المتعلمة عبر جميع الوسائل اإللكترونية المعينة في عملية التعليم والتعلم سو ً
الجوال (النقَّال أو
الشبكة اإللكترونية ،أو وسيلة إلكترونية أخرى كالحاسب اآللي وشبكاته ،أو الهاتف َّ

المحمول) ،وغيرها.

وأخي اًر حاول زيتون ( )2005أن يوفق بين وجهات النظر المختلفة نحو التعلم اإللكتروني في

الشكل التالي ،حيث يرى أنه يشمل أنماط متنوعة.
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التعلم
بالحاسوب
وشبكاته

التعلم من
خالل شبكة
اإلنترنت
التعلم من
خالل
الشبكات

التعلم بأي
وسيط
إلكتروني

التعلم في
بيئة
افتراضية
التعلم بواسطة
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

التعلم
اإللكتروني

توظيف
تقنيات التعليم
عن بعد

التعلم بتوظيف
التكنولوجيا
الرقمية

شكل رقم ] [1أنماط التعلم اإللكتروني (زيتون)20 :2005 ،

بيئات التعلم اإل لكتروني:
صنف زيتون ( )112: 3115بيئات التعلم اإللكتروني إلى:
أ -البيئــــات الواقعيــــة :وهـ ــي عبـ ــارة عـ ــن أمـ ــاكن د ارسـ ــة لهـ ــا وجـ ــود فعلـ ــي ،أي لهـ ــا ح ـ ـوائط وأسـ ــقف
وبهـ ـ ـ ــا تجهي ـ ـ ـ ـزات ماديـ ـ ـ ــة (مقاعـ ـ ـ ــد  ،طـ ـ ـ ــاوالت  ،سـ ـ ـ ــبورات) ،ومـ ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز هـ ـ ـ ــذه البيئـ ـ ـ ــات حج ـ ـ ـ ـرات
الد ارس ـ ــة ،وقاعــ ــات المحاض ـ ـ ـرات ،ومعام ـ ــل (مختب ـ ـ ـرات) الكمبي ـ ــوتر ،والفص ـ ــول الذكي ـ ــة ،والمكتبــ ــات
المدرســ ــية والجامعيـ ـ ــة وم اركـ ـ ــز مصـ ـ ــادر التعلـ ـ ــيم وقاعــ ــات التـ ـ ــدريب وغيرهـ ـ ــا .ومـ ـ ــن أمثلـ ـ ــة البيئـ ـ ــات

الواقعية للتعلم اإللكتروني ما يلي:

 -1فصل الدراسة (التقليدي) :ويقصد به الفصل الدراسي العادي الذي يلتقي فيه الطالب مع
المعلم وجها لوجه والمزود باألجهزة والبرمجيات واالتصال الالزمة الستخدام التعلم اإللكتروني
وينقسم إلى نوعين:

أ-فصل الدراسة ذو أجهزة الكمبيوترات المتعددة :Multiple Computer Classroom

وهـ ـو الفص ـل المزود بأجه ـ ـزة حاسـ ـ ـوب بعـ ـ ـدد الطالب وجه ـ ـ ـاز للمعلم مزود ببرنامج

إدارة الصف بحيث يصبح هذا الجهاز عبارة عن ( )serverومتصل بالشبكة الداخلية في

المدرسة.
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ب-فصل الدراسة ذو جهاز الكمبيوتر الواحد:The One Computer Classroom
وهو الفصل الذي يتوفر فيه فقط جهاز حاسوب للمتعلم متصل بالشبكة الداخلية في

المدرسة وجهاز عرض البيانات وشاشة عرض مستقلة في مقدمة الفصل الدراسي.

 -3معمل الكمبيوتر  :Computer Labويقصد به أحد الفصول الدراسية التي تتوفر بها بيئة
مثالية لتوظيف الحاسوب واإلنترنت في التعليم من خالل توفر عدد كاف من أجهزة الحاسوب اآللي
وملحقاتها وشبكة اتصاالت جيدة في مكان واحد مرتبة بشكل مدروس ويشرف على هذا المعمل

معلم الحاسوب أو فني مختص.

 -3الفصل الذكي  :Smart Classroomوهو عبارة عن معمل يتوفر فيه عدد من األجهزة
بعدد طالب الصف وملحقاتها وجهاز ( )serverللمعلم متصلة مع بعضها من خالل شبكة محلية

مما يمكن المعلم من التواصل مع طالبه ،ومن التحكم فيما يشاهدونه على شاشات أجهزتهم،
ويالحظ أنه يختلف عن معمل الحاسوب بإمكانية إدارته إلكترونياً.
ب -البيئات االفتراضية :وهي البيئات التي تحاكي من حيث مكوناتها ووظائفها بيئة التعليم الفيزيقية
المادية التقليدية  ،وتكون في الوقت نفسه بسيطة من حيث إمكانية استخدامها وسهولة الدخول إليها ،

وتوجد هذه البيئات على مواقع معينة على الشبكة العالمية للمعلومات.

واختارت الباحثة البيئة الواقعية لرؤيتها أن استخدام هذه البيئة يسهم في معالجة أمور قد

يصعب معالجتها في البيئة االفتراضية والتي منها:
 .1مزج عدة طرق وأساليب للتعلم.

 .3معالجة مشاكل عدم توفر اإلمكانيات لدى بعض الطالبات.

 .2التركيز على الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية واالجتماعية دون تأثير واحدة على
االخرى.

 .1عدم تمكن بعض الطالبات من التعامل مع البيئات االفتراضية بالشكل المناسب.
 .5التنويع في أساليب التقويم بما يتناسب مع الفروق الفردية والموقف التعليمي.
 .6التركيز على الطلبة الذين يعانون من ضعف التعلم وسرعة التشتت لالنتباه.
 .7تحقق المعلم من أن جميع الطالب حصلوا على الخبرة.
 .8توفير الوقت لكل من المعلم والطالب.

 .1وقت التعلم محدد بالزمان والمكان وهذا ما يفضله أغلب الطلبة حتى اآلن.

 .11هناك ظرف خاص بقطاع غزة يتمثل في انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه يومي.
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أنواع األنشطة في التعلم اإل لكتروني:
ذكر كل من الرنتيسي وعقل ( )111-121 :3112نقالً عن ( )Hortonعدة أنواع لألنشطة

اإللكترونية المقدمة عبر الويب وهي:
أوال :أنشطة االستيعاب:

 -1أنشطة العرض :تستخدم لتزويد المتعلمين بمعلومات أو عرض موضوع معين وهي مفيدة
في حال ترتيب وعرض المعلومات بشكل تتابعي ،ومن أنواع أنشطة العرض :العرض الفيزيائي
والعرض البرمجي والعرض الوثائقي والدراما والمناقشة.
 -2أنشطة رواية القصة :وتستخدم ألخذ العبر واالستفادة من حياة اآلخرين وتاريخهم ،ويتم سرد
المعلومات على شكل قصص ،ومن أنواعها :القصص المعروضة بواسطة المعلم والقصص
المعروضة بواسطة المتعلم.
 -3أنشطة القراءة :تمكن المتعلمين من الوصول إلى معلومات أكثر عمقا ،وهي توفر مجاالً
واسعاً للطلبة الختيار ما يناسبهم من المعلومات ،ومن أنواعها :مكتبة المستندات ومستندات

البحث ومستندات مستقلة.

 -1أنشطة الرحالت :تتيح للمتعلمين اكتساب خبرات متنوعة من الواقع كزيارة المتاحف مثال،
ومن أنواعها :الرحالت الموجهة والمتاحف االفتراضية.
ب -أنشطة التنفيذ:
 -1أنشطة التمارين :تتيح للطالب القيام بمجموعة من األنشطة البسيطة والمعقدة ،ومن أنواعها:
التمرين والممارسة  -التدريب العملي -التحليل الموجه  -فريق العمل.
 -2أنشطة االستكشاف :تتيح للطلبة االستكشاف والتجريب لمجموعة من المفاهيم والمبادئ
والحقائق بأنفسهم ،ومن أنواعها :المختبرات االفتراضية  -دراسة الحالة  -لعب األدوار.
 -3أنشطة األلعاب والمحاكاة :تتيح للطلبة اكتشاف معارف وتنمية مهاراتهم وتحديد مدى تقدمهم
بطريقة مسلية ومشوقة ،ومن أنواعها :اختبار على شكل ألعاب  -الكلمات المتقاطعة  -ألغاز
الصور  -المغامرات  -محاكاة البرمجيات  -محاكاة األجهزة  -محاكاة استجابة األشخاص -
محاكاة الرياضيات -محاكاة بيئية.
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أنواع األنشطة اإللكترونية عبر الويب
أنشطة االستيعاب

أنشطة العرض

أنشطة رواية القصة

أنشطة القراءة

أنشطة الرحالت

أنشطة التنفيذ
أنشطة التمارين

أنشطة االستكشاف

أنشطة األلعاب والمحاكاة

شكل رقم ] [2أنواع األنشطة اإللكترونية عبر الويب

استراتيجيات التعلم اإللكتروني:
تعددت استراتيجيات التعلم اإللكتروني كما هو الحال في تعدد أساليب التعليم التقليدية ،وبين
كل من (التعبان 2013 ،؛ عقل ،أ 2013 ،؛ مهدي  )2012وجود العديد من استراتيجيات التعلم
اإللكتروني ومنها:

 القصص الرقمية.
 التعلم القائم على المشاريع.
 الرحالت المعرفية عبر الويب.
 المحاضرة اإللكترونية.
 المحاكاة.

القصة الرقمية مستحدث في تكنولوجيا التعلم اإللكتروني:
القصة في القرآن الكريم:
تعد القصة من أكثر األساليب المالئمة للفطرة اإلنسانية ،ومن أشدها تأثي اًر على السلوك،

وأقواها إثارة للتفكير؛ ونظ اًر لما تحظى به القصة من مكانة ،عني القرآن الكريم بالقصص وآثرها في

سور كاملةً للقصص منها المطولة
النفوس اإلنسانية ،فأفرد سورة كاملة باسم )القصص) ،وخص
اً
اقص ِ
ص
واألخرى القصيرة ،وتكاد ال تخلو سورة من سور القرآن الكريم من القصص ،قال تعالى ﴿ :ف ُ
القصص لعلهُم يتف ُكرون ﴾) .سورة األعراف اآلية.(116 :
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وكان القرآن الكريم يستخدم األسلوب القصصي مع المصطفى صلى اهلل عليه وسلم ،قال
َّ
نقصص عليك﴾) .سورة
تعالى  ﴿ :ولقد أرسلنا ُرسالً ّمن قبلك منهُم َّمن قصصنا عليك ومنهُم ّمن لم ُ
غافر ،اآلية.(11 :
القصة في السنة المطهرة:
األسلوب القصصي يزيد المعنى قوة ،ويضفي عليه تأثي اًر يأخذ بمجامع القلوب ويجذب الناس

جذباُ قوياً إلى االستماع ،والتوقف ،والتفكير ،والتأمل ،فالقصة عنصر تربوي مهم يمكن االعتماد عليها
في إنجاح المواقف التعليمية إذا أجيد استخدامها (سمك1111 ،ه ،)121 :لذا نجد المصطفى صلى
اهلل عليه وسلم قد استخدم األسلوب القصصي في تعليم أصحابه رضوان اهلل عنهم أجمعين ،ومن أمثلة

القصص التي سردها عليهم ،ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

قال" :بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ،فوجد بئ ار فنزل فشرب ،ثم خرج ،فإذا كلب يلهث
يأكل الثرى من العطش ،فقال الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ بي ،فنزل

البئر فمأل خفه ثم أمسكه بفيه ،فسقى الكلب فشكر اهلل له فغفر له ،قالوا  :يا رسول اهلل وان لنا في

البهائم أج اًر؟ فقال :في كل ذات كبد رطبة أجر".
القصة في األدب:

ص عليك أحسن
القص لغةً القطع ،والقصة هي الجملة من الكالم ،قال تعالى ﴿ :نح ُن نقُ ُ
ص ﴾ )سورة يوسف اآلية (3 :أي نبين أحسن البيان ،ويقال قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا ً
القص ِ
صرت بِ ِه عن أجنأب وهأم ال يش أع أرون ﴾) .سورة القصص
بعد شيء ،قال تعالى ﴿ :وقالت ِألأختِ ِه قأصي ِه فب أ
اآلية (11 :أي تتبعي أثره 3والقصة الخبر) 3ابن منظور1110 ،ه.(121 :

القصص الرقمية:
الحظنا مما سب ـ ـ ـ ـق أن استخ ـ ـ ـدام األسلـ ـ ـ ـوب القصصي فـ ـ ـي التعليم ليست باالبتكار الحديث،

وال بالمستحدث األصيل ،ولكن الجديد في هذا األسلوب هو دمجه مع تكنولوجيا الحاسوب ،الذي أدى
بدوره إل ـى ظه ـ ـ ـور مسميـ ـ ـات جديـ ـ ـ ـدة لم تكن معروفة ،ومنه ـ ـ ـا القصص الرقميـ ـ ـ ـة ،لتش ـ ـ ـرق القصة بمظهر
لم تظهر به من قبل ،مظهر يمزج الصوت مع الصورة ويضيف إليها التأثيرات الحركية والعبارات

النصية.
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نشأة القصص الرقمية:
بدأ ظهور القصص الرقميـ ـ ـة كما ذكـ ـر كل روبين ونورمان ( Norman,2011؛

 )Robin,2008في أواخر الثمانينات من القرن الماضي على يد كل من Dana & Joe Lambert
 Atchleyاللذين أسسا مركز رواية القصة الرقمية Center of Digital Storytelling

))CDS

في بيركلي بوالية كاليفورنيا ،وكانت القصة الرقمية حينها تشير إلى قصة شخصية يقوم الراوي بسردها

خالل مدة تتراوح من ( )3 – 2دقائق.
تعريف القصص الرقمية:
تعددت التعريفات للقصة الرقمية ،حيث عرفها شبلول ( )11 :2000بأنها تحويل أو إخراج أو
إنتاج قصة مؤلفةً تأليفاً بشرياً تعمل على وسيط إلكتروني ،وذلك بإضافة بعض التقنيات الحديثة

كالصوت والصورة والرسوم الكرتونية المتحركة والمؤثرات الموسيقية باالستفادة من خصائص الفيديو
في عمليات اإلرجاع والتقديم واإليقاف وهو ما يعرف بالملتيميديا.
في حين عرفها موسى وسالمة ( )3111على أنها مجموعة من الحكايات المؤلفة تعمل على

وسيط إلكتروني وهو هنا أسطوانة ليزر أو أسطوانة مدمجة أو  CD ROMمن خالل إضافة بعض

التقنيات الجديدة المتعلقة بالصوت والصورة واللون والرسوم الكرتونية المتحركة والمؤثرات الموسيقية.

وهذه الحكايات تعتمد على الوقائع ،واألحداث ،والحبكة القصصية ،واألشخاص ،والخط الدرامي،
والعقدة لها زمان ومكان وتهدف إلى التعليم ،والتثقيف ،واإلمتاع.

في حين عرفها عبد الباسط ( )311 :2011أنها حكاية نثرية أو خيالية قائمة على استخدام

برمجية فوتوستوري  PhotoStory3في المزج المنظم للصور والخرائط والنصوص والخلفيات
الموسيقية والتعليق الصوتي بغرض تجسيد األحداث والشخصيات والمواقف والظاهرات التي تدعم

تحقيق هدف أو أكثر من أهداف تعليم وتعلم الجغرافيا.

وعرفها النفيسي ( )15 :3112بأنها مجموعة المواقف التعليمية للقصة التقليدية التي يتم

تحويلها باستخدام برامج الحاسب اآللي لتحاكي الواقع بالصوت والصورة .

ووافق تعريف نورمان ( (Norman, 2011: 1التعريفات السابقة للقصة الرقمية حيث عرفها
بأنها عبارة عن عملية تدمج بين السرد اللفظي للقصة ،وعدد من المرئيات التصويرية والموسيقى ،مع

التقنيات الحديثة إلنتاج ومشاركة القصة.
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اء العربية منها أو األجنبية نرى أنها جميعاً اتفقت على أن
وبالنظر إلى التعريفات السابقة سو ً
القصة الرقمية مزيج من الصور والرسوم الثابتة والمتحركة واألصوات والمؤثرات الصوتية والفيديو ،يتم
تصميمها وتطويرها باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة إلنتاج قصة تجسد أحداثاً ومواقف

وشخصيات في ظروف معينة.

عناصر القصص الرقمية:

شكل رقم ] [2مكونات القصة الرقمية

ذكر روبين ( )Robin, 2008: 223سبعة عناصر للقصة الرقمية ،كما حددها مركز رواية
القصص الرقمية ( ،)CDSوتعد نقطة انطالق مفيدة للبدء في العمل للقص الرقمي ،وهي:
مفهوم العنصر

عناصر القصة الرقمية
وجهة نظر Point of View

ماهي النقطة الرئيسية في القصة من وجهة نظر المؤلف؟

سؤال دراماتيكي A Dramatic Question

ما السؤال الرئيسي الذي سيجذب انتباه المشاهد وسيجاب عنه

محتوى عاطفي Emotional Content

قضايا جادة تتحدث بطريقة شخصية وقوية تربط الجمهور

في نهاية القصة؟
بالقصة.

صوت الراوي The gift of your voice

يكون مؤث ار بشكل إيجابي على الجمهور ،ويساعد على الفهم.

تأثير الصوت The gift of your Voice

يدعم ويجمل القصة.

االقتصاد Economy

استخدام محتوى بما يكفي دون أن يثقل على كاهل المشاهد.

التقدم Pacing

إيقاع القصة ،والتعامل مع التقدم بسرعة أو ببطء في القصة.
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وتكون هذه العناصر متداخلة متناغمة بشكل يضفي الطابع الشخصي لمؤلف القصة ،والشكل
التالي يوضح هذا التداخل.
وجهة نظر
Point of
View
محتوى عاطفي
Emotional
Content
صوت الراوي
The gift of
your voice

سؤال دراماتيكي
A Dramatic
Question
التقدم Pacing

عناصر القصة
الرقمية
تأثير الصوت
The gift of
your Voice

االقتصاد
Economy

الشكل رقم ] [1عناصر القصة الرقمية

ووصف روبين وبيرسون ( )Robin & Pierson, 2005عدة طرق الستخدام القصة الرقمية
في الفصول الدراسية وعرض نسخة موسعة ومعدلة من العناصر السبعة التي حددها مركز رواية
القصص الرقمية) (CDSوهي كما يلي:
.1

الغرض العام من القصة.

.3

وجهة النظر.

.2

الحدث الرئيسي.

.1

اختيار المحتوى.

.5

وضوح الصوت.

.6

سرعة السرد.

.7

استخدام الصوت ذو المغزى.

.8

جودة الصور والفيديو وعناصر الوسائط المتعددة األخرى.

.1

االقتصاد في تفاصيل القصة.

 .11استخدام القواعد اللغوية السليمة.
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أنواع (أشكال) القصص الرقمية:
صنف عبد الباسط ( )2011القصص الرقمية إلى عدة أنواع ،وفقاً للغرض الذي صممت

ألجله ،وهذه األنواع هي:

 .1القصة الشخصية :وهي القصص التي تحتوي على سرد ألحداث هامة في حياة الشخص ،وأن
عرضها يمكن أن يسهم في التأثير على حياة أشخاص آخرين.
 .2القصص الموجهة :وهي قصص صممت لتعليم أو إكساب اآلخرين مفاهيم معينة ،أو تدريبهم
على ممارسة سلوكيات معينة.
 .3الوثائق التاريخية :وهي القصص التي تعرض األحداث المثيرة والتي تساعدنا على فهم أحداث
الماضي.

 .4القصص الوصفية :وهي القصص التي تعرض وصف للظاهرات والقضايا الجغرافية من حيث
المكان والزمان والمكونات والمراحل اإلجرائية التي تمر بها.

في حين أشار التعبان ( )61 :2013نقالً عن فيلبس ( )Phelps, 2004إلى سبعة أشكال

للقصص الرقمية وهي:

 31الشكل الخطي (المنظم) 3Linear story
 32الشكل التفاعلي 3Interactive story
 .3الشكل المتعدد .Story Multi-Linear
 .4الشكل المتعدد المتشابك .Braided Multi-Linear story
 35الشكل القمعي المتشابك 3story Nested Funnel
 .6الشكل الشجري المتفرع .story Tree-Branching
 .7الشكل غير المنتظم (الالخطي) .Non-Linear story
وقد استخدمت الباحثة الشكل الخطي نظ اًر لمناسبته للغرض من الدراسة.
كيفية كتابة القصص الرقمية:
وضح جابلي ( )Gable, 2011أن رواية القصة متأصلة في الطبيعة البشرية ،فالجميع وجد
من يروي له قصة وهو صغير ،وتبدأ عادة كتابة القصة الرقمية بالتقاط التفاصيل الخاصة بالقصة من
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خالل مجموعة أسئلة محددة ودقيقة لدعم كاتب القصة الرقمية ،ومن العناصر الهامة التي يجب أن
يضعها كاتب القصة الرقمية أثناء كتابته لها ما يلي:
 .1الشخصيات :يجب على كاتب القصة الرقمية أن يحدد شخصيات القصة كالشخصيات
الرئيسية والثانوية.
 .2الحدث :وهو عباره عن مشكلة القصة الرقمية أو الهدف من كتابة القصة وما سيكتسبه
المتعلم من االستماع والمشاهدة للقصة الرقمية ،وعادة تبدأ القصة الرقمية بحدث يثير المتعلم
في متابعة أحداث القصة.
 .3اإلجراءات والعواقب :على الراوي شرح وربط مراحل القصة الرقمية ببعضها ،كذلك شرح تنفيذ
أي مهمة وعواقبها إن وجدت.
 .4الذروة :وهي عبارة عن الدروس المستفادة من رواية القصة الرقمية أو حل مشكلتها.
 .5نهاية القصة الرقمية :في كثير من األحيان تنتهي القصة الرقمية ببيان ختامي يعكس النقاط
الرئيسية للقصة الرقمية أو موجز يلم ما تم فيها من أحداث.
خطوات كتابة القصة الرقمية:
حدد بوفاال ( )Buvala, 2009عدة خطوات لكتابة وحكي القصص ،وهي:
 .1اتخاذ قرار بإنتاج القصة :وذلك من حيث فكرتها ،موضوعها ،عنوانها.
 .3تجزئة القصة إلى خطوط عريضة من األحداث :تمكنك من تذكر حلقات القصة.
 .2كتابة القصة في نوتة :استخدام الورقة ،قلم الرصاص ،ثم البدء في كتابة القصة بكلماتك
الخاصة ؛ ال تنسخ القصة ،ولكن أعد كتابتها بكلماتك الخاصة.

 .1رسم القصة في مخطط لوحة القصة  : Storyboardتماما كالرسوم الفكاهية المرسومة باليد.
 .5الحكي التجريبي للقصة :من خالل البدء في حكي القصة لنفسك بصوت عال وبكلماتك ،ومن
خالل النظر إلى نوتة القصة ،كرر ذلك ثالث مرات في توقيتات مختلفة.

 .6التفكير العميق في القصة :من حيث هل توجد أجزاء يجب حذفها أو إضافتها ،ثم نفذ التعديل
الالزم على الستوري بورد.

 .7وضع المالحظات على لوحة القصة المصورة :ثم ِ
احك القصة لنفسك في عدة مرات .مع
االحتفاظ بالحكي بصوت عال وبكلماتك وبإيماءتك وبصوتك.
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 .8حكي القصة على زميل :وذلك من خالل البحث عن صديق لك ،ثم قم بحكي القصة عليه ،ال
تستخدم في ذلك النوتة والستوري بورد.

 .1إضافة المشاعر على القصة :ابدأ التفكير في المشاعر المطلوب إظهارها في صوتك وفي
صورتك أثناء الحكي ،ثم استخدم هذه المشاعر في حكي القصة.
 .11حكي القصة على المستمعين :وذلك عندما يحين وقت عرض قصتك ،كن على ثقة ،انظر
إلى مستمعيك ،حدث بوضوح ،وببطء ،واستمتع بتجربة القصة.
اسم القصة_______________ :

الشخصيات________________________ :

المشهد

السيناريو

شكل رقم ] [5مخطط لوحة القصة الرقمية ()Storyboard

األمور الواجب مراعاتها عند استخدام القصص الرقمية في التعلم اإللكتروني:
أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار جابلي ( )Gable Sh.,2011أن هنـ ـ ـ ـ ـ ـاك عدة أمور يجب على كاتـ ـب القصة الرقمية
مراعاتها إذا كان الهدف من كتابة هذه القصة اسـتخدامها فـي الـتعلم اإللكترونـي ،والتـي يمكـن أن تسـهم
في إنجاحها ،وهي:
 .1الكاريك ـ ــاتير البص ـ ــري :وه ـ ــذا يعن ـ ــي اس ـ ــتخدام ص ـ ــور كاريكاتيري ـ ــة تس ـ ــاعد فـ ـ ـي نق ـ ــل مش ـ ــاعر
الشخصيات بوضوح ،واإلقالل من الحوار الذي يمكن لهذه الصور أن تعبر عنه.
 .2ج ـ ــدول زمن ـ ــي تف ـ ــاعلي :عن ـ ــدما تُحك ـ ــى قص ـ ــة م ـ ــن منظ ـ ــور واح ـ ــد يج ـ ــب أن ينس ـ ــق الج ـ ــدول
الزمنــ ـ ــي لسلسـ ـ ـ ــلة األحـ ـ ـ ــداث ونتائجهـ ـ ـ ــا بصـ ـ ـ ــورة تفاعلي ـ ـ ــة تجـ ـ ـ ــذب اهتمـ ـ ـ ــام المتعلمـ ـ ـ ــين بالصـ ـ ـ ــور

الجذابة التي تنقل القصة إلى األمام.
 .3وس ـ ــائل االع ـ ــالم االجتماعي ـ ــة :يمك ـ ــن االس ـ ــتفادة م ـ ــن القص ـ ــص القص ـ ــيرة الت ـ ــي تعم ـ ــل بش ـ ــكل
جيـ ــد ،وتعتبـ ــر مصـ ــدر إلهـ ــام لمناقشـ ــة موضـ ــوع تعليمـ ــي محـ ــدد ،كمـ ــا يمكـ ــن للتعلـ ــيم اإللكترونـ ــي
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تش ـ ــجيع المتعلمــ ــين علــ ــى مش ـ ــاركة قصصــ ــهم المرتبطــ ــة بموض ـ ــوع ال ـ ــدرس الس ـ ــتخالص النقــ ــاط
الرئيسية للموضوع المطلوب تعلمه.
 .1صـ ـ ــوت ال ـ ـ ـراوي :أفضـ ـ ــل راوي للقصـ ـ ــة الرقميـ ـ ــة هـ ـ ــو الشـ ـ ــخص الـ ـ ــذي مـ ـ ــر بتجربـ ـ ــة مباش ـ ـ ـرة
وغيـ ـ ــر عـ ـ ــاطفي للرسـ ـ ــالة التـ ـ ــي تنقلهـ ـ ــا القصـ ـ ــة الرقميـ ـ ــة ،ويركـ ـ ــز الصـ ـ ــوت علـ ـ ــى نقـ ـ ــاط تعليميـ ـ ــة
محـــددة تحفـ ــز بصـ ــر المتعلمـ ــين للنظـــر لشاشـ ــة العـ ــرض ،ووجـ ــود نص ــوص علـ ــى شاشـ ــة العـ ــرض
اختي ــاري حســـب الحاجـــه اليه ــا ،والخب ـ ـراء يميلـــون إل ــى الموافق ــة عل ــى أن الـ ـراوي الـ ــذي يق ـ ـ أر نص ـ ـاً

حرفياً من شريحة هو في الواقع ضار للتعلم أكثر من النفع.

 .5الفيـ ـ ــديو :يمكـ ـ ــن اسـ ـ ــتخدام أفـ ـ ــالم الفيـ ـ ــديو فـ ـ ــي القصـ ـ ــة الرقميـ ـ ــة إلعطائهـ ـ ــا لمسـ ـ ــة إنسـ ـ ــانية،
والراوي في هذه األفالم يشترط أن يتماشى صوته مع لقطات الفيديو.
مميزات استخدام القصص الرقمية في العملية التعليمية:
ذكــر كــل مــن (التعبــان 2013 ،؛ عبــد الباســط 2011 ،؛ الزه ارنــي 2001 ،؛ النبهــان)20011 ،

ع ــدداً م ـ ـ ـ ـ ـ ـن المميـ ـزات الت ــي يمك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن أن تجن ــى م ــن استخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدام القص ــص الرقمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة داخ ــل الفص ــول

الدراسية منها أنها:
.1

تعد وسيلة مثيرة لجذب االنتباه لموضوع الدرس وتحقيق أهدافه.

.3

تساعد الطالب على اإلقبال على الحقائق العلمية التي تتضمنها القصة ،واالهتمام بها.

.2

تسهم في تعزيز وتسريع فهم الطالب.

.1

تساعد على االحتفاظ بالمعلومات الجديدة.

.5

تمكن الطالب من فهم المواد والموضوعات األكثر صعوبة.

.6

تزود الطالب بمعلومات ثقافية منتقاة ،وتكسبه معارف متقدمة في مرحلة مبكرة.

.7

تقدم لغة عربية فصيحة غالباً ال يجدها في محيطه األسري.

.8

تساعد الطالب على عمل ملخصات غير تقليدية للموضوعات الدراسية.

.1

تســهم فــي تطــوير مهــارات الطــالب بــأن يصــبحوا بــاحثين عــن المعلومــات المرتبطــة بالقصــة،
وتمكينهم من مهارات روي القصص ،وتعليمهم الكتابة.

.11

تعويد الطالب على حسن االستماع واإلنصات ،وامداده بما يثري خبراته.
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.11

تجذب اهتمامات الطالب للقضايا المتضمنة في القصة.

.13

تعــد أداة قوي ـة لالســتحواذ علــى اهتمامــات الطــالب وزيــادة اهتمــامهم نحــو استكشــاف حلــول
جديدة للمشكالت.

.12

تمكن الطالب من زيادة اإللمام بجوانب التعلم الرقمي والتعلم البصري والتعلم التكنولوجي.

.11

تســاعد الطــالب علــى إتقــان مجموع ـة مــن المهــارات الحياتيــة مــن بينهــا :المهــارات البحثيــة،
مهارات الكتابة ،مهارات التنظيم ... ،الخ.

.15

تنمي لدى الطالب الجوانب االجتماعية والنفسية واالنفعالية.

.16

تساعد الطالب على إتقان العديد من المهارات التكنولوجية الالزمة لمواكبـة متطلبـات القـرن

الحادي والعشرين.

مراحل تصميم القصص الرقمية:
ذكر أكسو وآخرون ) )Xu et al. ,2011: 182أن قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة هيوستون

( )2009يجري دراسات تربوية حول استخدام القصص الرقمية ،ومن خاللها حدد القسم المراحل التالية
لتصميم القصة الرقمية:
المرحلة األولى:
 يعرف راوي القصة المتغيرات الخاصة بقصته. -تحديد الهدف من القصة.

 البحث عن مصادر الصور الخاصة بالقصة مثل :الصور ،الرسوم ،الصور الفوتوغرافية،الخرائط ،األشكال البيانية.

 البحث عن المصادر الصوتية مثل :الموسيقى ،الخطب ،المقابالت ،المؤثرات الصوتية. المحتوى المعرفي ويمكن الحصول عليه من شبكة اإلنترنت ،الوثائق ،عروض باوربوينت.وقبل القيام بعملية جمع المصادر يجب على القاص أن يفكر أوال ما هو الغرض من القصة ،هل

الغرض إعالمي ،إقناعي ،أم أنه إلثارة تساؤل حول قضية ما.
المرحلة الثانية:

ينظم راوي القصة ويختار الصوت ،الصور والنصوص والمحتويات األخرى للقصة ،واجراء
التعديالت الالزمة.
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المرحلة الثالثة:
ينشئ الراوي التسجيالت ويكمل قصته ،ويجب أن يقرر قبلها الغرض ونقطة نظر القصة
وكتابة السيناريو الذي سيتم استخدامه في السرد ،يمكن تسجيل السرد بميكروفون الكمبيوتر أو

استيراده ،وأخي اًر يتم االنتهاء من القصة الرقمية من خالل توفيرها على الويندوز على شكل ملف فيديو

(.)WMV

المرحلة الرابعة:
يعرض راوي القصة قصته لزمالئه ويتلقى ردود أفعالهم لتحسين القصة واستخدامها في

الفصول الدراسية.

أما حمدي ( )2013فقد تناول مراحل االنتاج بشرح كل مرحلة باستفاضة أكبر ،حيث حددها

كما يلي:

شكل رقم ] [6مراحل إنتاج القصص الرقمية ( /مراحل-انتاج-الرسوم-المتحركة)http://egyptoon.net/
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 -1مرحلة ما قبل اإلنتاج  : Preproductionتبدأ هذه المرحلة بالفكرة ،وبمجرد أن يصبح لدينا فكرة
العمل نجد أننا في حاجة إلى تحديد بعض األمور الهامة قبل أن نبدأ في إنتاج العمل بشكل فعلي
وهي ببساطة يمكن أن تتلخص في  :ماذا يحدث ؟ وكيف يحدث ؟ ومتى يحدث ؟ وتتحدد هذه

األمور من خالل المراحل التالية:

السيناريو  :Scriptويشرح لنا بدقة ماذا يحدث؟
تسجيل الصوت  :Voice recordingوفي هذه المرحلة يتم تسجيل أصوات الممثلين

للشخصيات الكرتونية.

مخطط القصة  :Storyboardوهو تحويل السيناريو المقروء إلى صورة مرئية على شكل

كادرات متتابعة تخبرنا "كيف يحدث.

االنيماتيك  :Animaticsوفيه نستخدم كادرات الستوري بورد الثابتة مع التسجيل الصوتي

لعمل فيديو بدائي جداً يوضح توقيت تتابع اللقطات على الشاشة أو " متى يحدث " و "كيف
يحدث" بشكل أكثر دقة.

المفاهيم الفنية  :Conceptual artويتم فيها رسم لوحات تعطي لنا صورة أوضح عن شكل

العمل في النهاية على الشاشة ،والجو العام واأللوان وستايل الرسوم ،أي أننا على سبيل المثال

نحاول أن نتخيل لقطات  screen shotsمتنوعة من العمل النهائي قبل البدء في إنتاج العمل

نفسه.

تصمم الشخصيات  :Character designوفيه يتم تحديد مالمح الشخصيات الكرتونية من

أوضاع وزوايا مختلفة  Model sheetوبتعبيرات مختلفة . Expression sheet

 -2مرحلة اإلنتاج الفعلي للعمل  :Productionاآلن أصبح لدينا صورة واضحة عما نحن بصدد
إنتاجه ،وأصبح لدينا خطة العمل كاملة ،وهنا نبدأ اإلنتاج الفعلي للعمل من خالل المراحل التالية:

التحريك  :Animationويقوم بهذه المرحلة فريق المحركين  Animatorsباالستعانة

بالستوري بورد وبتصميم الشخصية والتسجيل الصوتي ،ووفقا لطبيعة العمل الكارتوني قد يقوم

المحركين بمهام التحريك كاملة ( كما في حالة التحريك الديجيتال بأسلوب الـ animation
 cutoutعلى سبيل المثال ) ،أو قد يتضخم فريق التحريك ليصبح مراحل متعددة ( كما في حالة

التحريك التقليدي لقطة بلقطة  ) frame by frameوفي هذه الحالة نكون في حاجة إلى مراحل

أكثر وهي  :المفاتيح  keysوالبينيات  in-betweensوالتحبير  inkingوالمسح الضوئي
 scanوالتلوين .painting

رسم وتلوين الخلفيات :وفي هذه المرحلة يتم االستعانة بالستوري بورد والكونسييت إرث

لتصميم الشكل النهائي للخلفيات المستخدمة في العمل وقد يتم رسم الخلفية في طبقة واحدة أو
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على عدة طبقات في حالة المشاهد األكثر تعقيداً أو الغنية بصريا والتي تتطلب حركة كامي ار
وابسط مثال للطبقات المتعددة للخلفيات هو طبقة العناصر القريبة من الكامي ار foreground
الكامير
ا
وطبقة العناصر متوسطة البعد عن

middle ground

.background

والعناصر البعيدة

التركيب  :Compositingوهي مرحلة تركيب الشخصيات المتحركة مع الخلفيات باالستعانة

بالستوري بورد وتنفيذ حركة الكامي ار وضبط توقيت كل شوط وفقا لالنيماتيك والتسجيل الصوتي

ليصبح لدينا في النهاية مجموعة لقطات  shotsجاهزة للمونتاج ،وقد يقوم قسم التركيب بعمل

المؤثرات البصرية الخاصة بالعمل أو يتم تخصيص قسم كامل لهذه المهمة تحديداً.
 -3مرحلة ما بعد اإلنتاج :post production

المونتاج :اآلن أصبح لدينا لقطات العمل جاهزة من قسم التركيب وتبقى تجميعها في شكل

فيلم متكامل وهنا يأتي دور المونتاج في تجميع هذه اللقطات وضبط توقيتها بشكل نهائي مع

التسجيل الصوتي والمؤثرات الصوتية والموسيقي.

النشر أو التسليم  :وهي آخر مرحلة بالعمل .
برامج إنتاج القصص الرقمية:
أنتجت التكنولوجيا الحديثة العديد من البرامج المتخصصة في عملية إنتاج وتطوير القصص
الرقمية ،منها البسيطة التي يمكن للمبتدئين والطالب التعامل معها ،ومنها االحترافية ،ومن هذه البرامج

التي ال حصر لها ما يلي:

 .1برنامج  :Toon Boom Studioويعد من أفضل البرامج بالنسبة للمبتدئين ،حيت يضع
مجموعة من أفضل األدوات التي تجمع البساطة واالحترافية ويترك العنان للعقل ليبدع.

 .2برنامج  :Animotoوهو برنامج تحرير ،يحرك التطبيق بشكل آلي سلسلة من الصور
الفوتوغرافية بأسلوب أنيق ،بإضافة إلى الصوت والتأثيرات الصوتية وتعزيز اللقطات بالمؤثرات

الجذابة .وهي أداة سهلة ومرحة إلخراج فيديو قصير بسرعة.

 .3برنامج  :Comic Lifeيعد من أهم و أسهل البرامج لعمل القصص المصورة باستعمال رسوم
يدوية أو بالصور الفوتوغرافية ،وكذلك إضافة تأثيرات متنوعة خاصة بالرسم والكتابة.

 .4برنامج  :Photo Storyبرنامج لتنظيم وتنسيق الصور الرقمية الفتوغرافية  ،يتيح إمكانية إضافة
النصوص والمؤثرات الحركية والصوتية ،يتميز بسهولة استخدامه ،حيث يمكن للمبتدئين التعامل

معه بسهولة.
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 .5برنامج صانع األفالم  :Windows Movie Makerيمتاز هذا البرنامج بسهولة استخدامه
وواجهته العربية ،ويتيح إمكانية إضافة الصور والمؤثرات الصوتية للقصة من داخل البرنامج.

 .6برنامج صانع األفالم  :IMovieيمتاز هذا البرنامج أيضا بسهولة استخدامه من قبل المبتدئين،
ويتيح إمكانية إضافة الصور والمؤثرات الصوتية للقصة من داخل البرنامج.

 .7برنامج سوني فيغاس برو: Sony Vegas Proيعد من أفضل البرامج في المونتاج ويحتوي
على الكثير من المزايا باإلضافة إلى قدرة إنشاء مقاطع عالية الدقة ،ويحوي العديد من

(الفالتر)،سهل يمكن التعامل معه من قبل المبتدئين والمتقدمين.

 .8برنامج :Story Makerوهو برنامج خاص بصناعة القصص ،خاصة قصص األطفال ،ويتيح
إمكانية إضافة بعض الصور الكرتونية للقصة.

 .9برنامج  :Adobe Premiereيعد من برامج إنتاج القصص الرقمية ذات الميزات العالية ،ولكنه
يحتاج إلى نوع من االحتراف في التعامل معه وقد يصعب استخدامه من قبل المبتدئين.

 .11برنامج  :Adobe flashبرنامج تصميمي يعتمد في أساسه على رسومات الفكتور وعمل
األنميشن ،يسمح بإخراج أعمال متحركة تمتاز بالتفاعلية ،مع إمكانية إدخال مؤثرات صوتية،

ولكنه كسابقه يحتاج إلى نوع من االحتراف في التعامل معه.

في حين ذكر زوحى ( )3111ست أدوات إلنشاء القصص المصورة والكاريكاتيرات التعليمية،

بعد أن أشار إلى أن هناك في قلة الموارد المتاحة لإلنتاج القصص المصورة ،التي يمكن ألي مدرس
مبتدئ الوصول إليها ،وهذه األدوات هي:
 :Witty Comics .1أداة تسمح بإنشاء قصص مصورة باستخدام شخصيات جاهزة و خلفيات
مرسومة مسبقاً.

 :Comic Creator .2خدمة يقدمها موقع  the popular Read Write Thinkالشهير ،ما

على المدرس أو الطالب إال إنجاز المدخالت لكي يقوم هو بإنشاء الرسوم الكرتونية عبر
مكتبة غنية بالخلفيات والشخصيات مع إمكانية الطبع عند االنتهاء.

 : Pixton .3وهي أداة رائعة يمكن للطالب استخدامها إلنشاء القصص المصورة و الكرتونية
المرسومة بالتعاون مع المعلم في وقت متزامن.

 :Make Belief Comics .4توفر شخصيات و أدوات مختلفة وخلفيات جاهزة ستمكنك من
إبداع القصة الكرتونية الخاصة بك و مشاركتها مع اآلخرين.

 :Strip Generator .5تسمح لك بإنجاز القصص المصورة بطريقة سهلة ،باستخدام شخصيات
وكائنات توفرها المكتبة الخاصة بالموقع.
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 :Chogger .6تمكنك من رسم كاريكاتيرات خاصة باستعمال الصور الخاصة والموجودة على
جهازك ،مع إمكانية الرسم باألدوات المتاحة على الموقع.

خطوات تطبيق االستراتيجية (القصص الرقمية) لتنمية المفاهيم التكنولوجية:
حددت الباحثة مجموعة الخطوات التي باتباعها يستطيع المعلم تحقيق األهداف التي يسعى

إليها باستخدام استراتيجية القصص الرقمية ،بما يضمن تنمية المفاهيم لدى طلبته وهي كما يلي:
.1

تقسيم الطالبات إلى مجموعات غير متجانسة يتراوح عدد أفرادها من .6-1

.3

توزيع بطاقات العمل على المجموعات ومتابعة الطالبات أثناء تنفيذ األنشطة.

.2

مساعدة الطالبات على استخدام المعرفة السابقة للمفاهيم التي لديهن.

.1

تشجيع الطالبات على العمل الجماعي وبث روح الفريق.

.5

خلق جو من الثقة واالحترام المتبادل بين الطالبات أنفسهن وبينهن وبين المعلمة.

.6

التمهيد :ومن خالله يتم ربط المعرفة السابقة لدى الطالبة بالمعرفة الجديدة.

.7

عرض األهداف السلوكية للدرس من خالل القصة الرقمية.

.8

عرض القصة الرقمية لثالث مرات:
 العرض األول للقصة :وفيه يطلب من مجموعة الطالبات استخراج المفاهيم الواردة في
القصة ،ثم مناقشة ما تم التوصل إليه ،وأخي اًر تحديد قائمة المفاهيم الواردة في القصة.

 العرض الثاني للقصة :وفيه يطلب من مجموعة الطالبات تحديد المدلول لكل مفهوم
من المفاهيم التي تم الحصول عليها.

 العرض الثالث للقصة :وفيه يطلب من مجموعة الطالبات إعادة تمثيل القصة بما
يرونه مناسب.
.1

التأكد من فهم الطالبات عن طريق المناقشة والحوار.

 .11توجيه الطالبات إلى تبادل األدوار من وقت آلخر.
 .11توزيع بطاقات العمل على المجموعات من جديد ومتابعة الطالبات أثناء تنفيذ األنشطة.
 .13الحصول على تغذية راجعة عن طريق أوراق العمل المقدمة للمجموعات.
 .12االستمرار في التقويم حتى التأكد من تحقق األهداف على الوجه المطلوب.
 .11إغالق الدرس عن طريق تقديم تلخيص.
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المبادئ النظرية لمعايير تصميم بيئات القصص الرقمية:
 .1نظريات التعلم وعالقتها بتصميم بيئات التعلم:
يوجد العديد من النظريات والمداخل التعليمية ،التي ال تستخدم منفصلة عند تصميم بيئات

ومواد التعلم ،فخليط من النظريات يمكن أن يستخدم بفاعلية في تصميم وتطوير هذه البيئات ،ووضح
مهدي ( )17 :3113مجموعة المبادئ الواجب إتباعها عند التصميم في ضوء النظريات والمداخل

التابعة لها كما يلي:

أ .إشراك النظرية والمداخل السلوكية في تصميم بيئات التعلم:
 إخبار المتعلم بأهداف التعلم مسبقاً ،ليتمكن من وضع التوقعات حول النتائج.
 تقديم مواد التعلم بشكل متسلسل مناسب لتعزيز التعلم.

 اختبار المتعلم للتحقق من مستوى المتعلم وتقديم التغذية الراجعة المناسبة.

ب .إشراك النظرية والمداخل المعرفية في تصميم بيئات التعلم:

 يجب استخدام استراتيجيات تمكن المتعلم من استقبال وادراك المعلومات ليسهُل نقلها
للذاكرة العاملة ،ومن ثم تسهيل استرجاعها من الذاكرة لمساعدة المتعلم في بناء معنى
للمعلومات الجديدة.

 ينبغي تجزأت المعلومات لمنع الحمل الزائد أثناء معالجتها في الذاكرة العاملة.

 ينبغي استخدام استراتيجيات تشجع على المعالجة العميقة لتسهيل نقل المعلومات إلى
ذاكرة التخزين طويلة األمد ،باإلضافة إلى تمكين المتعلم من تطبيق المعلومات.

 ينبغي أن تتضمن مواد التعلم أنشطة ألنماط مختلفة من التعلم.

 ينبغي تقديم المعلومات بوسائط مختلفة مراعاة للفروق الفردية وتسهيالً لنقلها إلى
الذاكرة طويلة األمد.

 ينبغي استخدام استراتيجيات تسهم في ايجاد دافع للتعلم لدى المتعلم.

 ينبغي استخدام استراتيجيات تحاكي مواقف من الحياة الواقعية ،إلعطاء المتعلم فرصة
لتطبيقها في حياته الواقعية.
ج .إشراك النظرية والمداخل البنائية في تصميم بيئات التعلم:
 ينبغي أن يكون التعلم عملية نشطة.

 ينبغي أن يبني المتعلم معرفته الخاصة بدالً من استقبالها من المدرب.
 ينبغي تشجيع التعلم التعاوني والتشاركي لتسهيل التعلم البنائي.

 ينبغي أن يتحكم المتعلم في عملية التعلم مع بعض التوجيه من المدرب.
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 ينبغي إعطاء المتعلم الوقت والفرصة للتفكير من خالل األسئلة الضمنية في
المحتوى ،لتشجيعه على التفكير ومعالجة المعلومات بطريقة ذات معنى.

 ينبغي أن يكون التعلم ذا معنى للمتعلم.
 .2معايير تصميم بيئات التعلم اإللكتروني والقصص الرقمية:
أصبح الحديث عن أهمية المعيارية في التعلم االلكتروني مالزم ـ ـ ـاً للحديث عن التعلـ ـم

اإللكتروني نفسه؛ وذلك لمـا تملكه المعيارية من أهمي ـة في إنت ـاج تعل ـم إلكتروني متمي ـز ،ويؤكد خميس
( )101-100 :3117أن المعاييـر هي األساس في التصميم التكنولوجي ،فعلى أساس المعايير يتم

تصميم وتطوير المنتجات التكنولوجية ،وعلى أساسها يتم تقويمها والحكم عليها .وقد كشفت الدراسات
والبحوث عن أخطاء وعيوب عديدة في نظم الوسائط المتعددة ترجع في أساسها إلى عدم وجود معايير

إلنتاج هذه البرامج ،والتي تحدث فجوة بين نتائج البحوث وتطبيقاتها عند التصميم.
تعريف المعايير:

عرف أبو عزيز ( )6 :2009المعايير بأنها مجموعة الشروط والمواصفات والمحددات اإلدارية

والفنية التي تحول مخطوطة التصميم المقترحة إلى وسيلة تعليمية حقيقية ملموسة .

ويعرفها خميس ( )101 :2001أنها عبارة عامة واسعة تصف ما ينبغي أن يكون عليه
الشيء.
أهمية المعايير:
إن المعايير تسهم في توفير الجهد والوقت والمال في عملية تطوير الوحدات التعليمية التي

تمثل اللبنة األساسية في بناء المقررات اإللكترونية ،وكذلك تسهل تبادلها وتناقلها بين النظم المختلفة.

(العضاض1131 ،ه.)1 :

شكل رقم ] [1أهمية المعيارية (العضاض1131 ،ه)1 :
41

واال لتزام بالمعايير عند بناء المقررات اإللكترونية يؤدي إلى إنتاج برامج ذات جودة عالية،

تخلو من األخطاء ،كما أنها تسهم في تطوير وتحسين في العملية التعليمية ،باإلضافة أنها تجعل هذه
المقررات أنسب لتحقيق األهداف والمهمات التعليمية ،وأفضل لطبيعة المحتوى التعليمي ولخصائص

التالميذ.

المعايير العالمية لجودة التعلم اإللكتروني:
قامت بعض الدول األوربية بوضع معايير تضمن من خاللها الجودة والنوعية في التعليم

والتعلم اإللكتروني كخطوة تمهيدية لالعتراف واعتماد الشهادات التي تمنحها أنظمة التعليم والتعلم
اإللكتروني ومنها معايير ( )SCORMومعايير (.)EADTU
أوال :معايير سكورم (:)SCORM
ذكر النجدي والشيخ ( )17 :3111أن معايير سكورم ( )SCORMأخذت في االنتشار
خالل السنوات األربع الماضية .وكلمة سكورم هي ترجمة حرفية من اللغة االنجليزية Sharable
 Content Object Referent Modelوالتي تعني :النموذج المرجعي لمكونات المحتوى

التشاركي.

ومعايير سكورم عبارة عن ثالث مجموعات من المعايير والمقاييس (أو المواصفات) التراكمية

(تنمو مع الزمن) والمجموعات الثالث هي:

 نموذج تجميع المحتوى الرقمي (3)Content Aggregation Model -البيئة المثالية (3)Run-Time Environment

 التتابع والتقصي (3)Sequencing and Navigationثانيا :معايير الرابطة األوربية لجامعات التعلم عن بعد ()EADTU
أشار النجدي والشيخ ( )31-18 :3111أن الرابطة األوروبية لجامعات التعلم عن بعد

 European Association of Distance Teaching Universitiesأعدت معايير الجودة

لنظام التعلم االلكتروني ،وصنفتها بشكل محكات يسهل تتبعها ،وتعد األكثر شيوعاً واعتماداً على
المستوى العالمي حالياً ،وهي:

 اإلدارة االستراتيجية للنظام 3Strategic Management -إيصال المقرر 3Course Delivery

 تصميم المحتوى التعليمي 3Curriculum Design41

 دعم الموظفين  ( :Staff Supportالدعم التفني ،الدعم التربوي ،الدعم اإلداري). -دعم الطلبة .Students support

ثالثا :معايير الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير (: )ASTD
أشار مهدي ( )51 :3113إلى أن الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير ( )ASTDقد نظمت

مجموعة من المعايير لتقويم المقررات اإللكترونية ،واصدار شهادة اجتياز لهذه المقررات ،والتي نظمت

في أربع فئات يشمل كل منها عدداً من المعايير ،وهذه الفئات هي:

 واجهة التطبيق :وتتضمن خمسة معايير خاصة بتحديد موقع المتعلم من المحتوى الرقمي،
ومتابعة تقدم المتعلم ،وخصائص اإلبحار بالنسبة لتنقل المتعلم في المحتوى.
 جودة اإلنتاج التي شملت معيارين حول سهولة قراءة النص والرسوم والتناسق الداخلي.
 التصميم التعليمي وهي المجموعة األكبر وتكونت من ثمانية معايير إضافة إلى العديد من
المؤشرات ،وتركزت حول األهداف العامة واإلجرائية للمقرر ،تناسق األهداف مع المحتوى،
أساليب التدريس وعرض المحتوى ،تيسير التعلم ،فرص التطبيق والتغذية الراجعة ،أساليب حث
المتعلم على المشاركة ،وتقويم األداء.
 التوافقية بين المقرر ونظام التشغيل ،وشملت هذه المجموعة معايير خاصة بالتركيب والتشغيل
واستخدام النظام.
استنادا لما تقدم وألن نجاح أي برنامج تعليمي يعتمد بشكل كبير على التزامه بمعايير
ً

تكنولوجيا التعليم ،أعدت الباحثة قائمة بالمعايير الخاصة لتصميم القصص الرقمية ،وذلك بعد مراجعة
األدب التربوي لالطالع على معايير تصميم المقررات والبرامج اإللكترونية ،فالحظت وجود اهتمام
بموضوع التعلم اإللكتروني ،كما الحظت أن هناك عدداً من الباحثين قاموا بتحديد معايير بصورة
فردية ،ومن الدراسات التي اطلعت عليها الباحثة لإلفادة منها في وضع قائمة المعايير للدراسة الحالية

دراسة كل من ( More & Pinhey, 2006؛  Barker, 2007؛ خليل 2001 ،؛ أبو عزيز2009 ،

؛ مهدي2012 ،؛ عقل ،ب2013 ،؛ التعبان.)2013 ،

كما استفادت الباحثة من مراحل النموذج العام لتصميم التعليم المعروف بـ  ،ADDIEفقامت

ببناء المعايير الخاصة بتصميم القصص الرقمية .وتوصلت بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها

السادة المحكمون إلى ( )12معيار يتفرع منها ( )11مؤشر وتم عرض قائمة المعايير ومؤشراتها في
الفصل الثالث الخاص بإجراءات الدراسة.

44

المحور الثاني :تكنولوجيا التعلم اإللكتروني والتصميم التعليمي للبرامج التعليمية:
ارتــبط مفهــوم التكنولوجيــا بالصــناعات لمــدة تزيــد علــى القــرن والنصــف قبــل أن يــدخل المفهــوم
للتربية والتعليم ،ومـر المفهـوم بعـدة م ارحـل حتـى وصـل إلـى مـا يعـرف اآلن بتكنولوجيـا التعلـيم ،وحـددها

مهدي ( )2012في المراحل التالية:

 .1وســائل ســمعية بص ـرية :حيــث ارتبطــت التســمية فــي حاســتي الســمع والبصــر ،وكــان اســتخدام
الوســائل التعليميــة للعــرض أكثــر مــن التوظيــف فــي مضــمون الــدروس ،وقــد تركــز وجودهــا كثيـ اًر
في معارض المدرسة والحائط.
 .2وســائل تعليمي ــة معينــة :حي ــث تمثــل دور الوس ــائل التعليميــة بال ــدور الثــانوي ،حي ــث يس ــتخدمها
المعلم وقتما شاء ،وكيفما أحب ،وبالتالي تعتبر مساعدة للمعلم يستعين بها إذا أراد ذلك.
 .3مرحلة االتصال التربوي :حيث تطور مفهوم االتصال وترتب على ظهوره مفردات جديدة
يجب إعطائها االهتمام عند اختيار الوسائل التعليمية وهي :المرسل والمستقبل (المعلم
والمتعلم) ووسيلة االتصال (الوسيلة التعليمية) ،ومن هنا يبرز مفهوم تصميم التعليم الذي مهد
لظهور مصطلح تكنولوجيا التعليم.
 .4تكنولوجيـا التعلــيم :يعــد مفهــوم التكنولوجيــا مــن المفـاهيم األساســية النــي شــكلت مجــال تكنولوجيــا
التعلــيم ،فعنــدما ينظــر إلــى التكنولوجيــا علــى أنهــا المنتجــات مــن األجه ـزة واألدوات كــان مجــال
تكنولوجيا التعليم هو مجرد استخدام بعض أو تلك المنتجات في عملية التعليم والتـدريس ،ومـن
ثم كان التعليم تكنولوجياً بالقدر الذي يعتمد فيه على تلك األجهزة واآلالت ،ولما تغيـرت النظـرة
إلــى التكنولوجي ــا ،وتطــور مفهومهــا ،أصــبح يتض ــمن األســاليب والط ارئــق جنبــا إلــى جنــب ف ــي
تكامل مع األجهزة واآلالت ،ونتيجة ذلك كان تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم.
ولكن ما العالقة بين تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي للبرامج التعليمية؟
لنح ــاول إلقاء نظـ ـرة إلى ماهية تكنولوجيا التعليم لعلنا نصل من خاللها إلى العالقة المنشــودة.
عــرف الجـزار ( )9 :2000تكنولوجيــا التعلــيم أنهــا عمليــة متكاملــة تقــوم علـى تطبيــق هيكــل مــن
العمل والمعرفة عن التعلم اإلنساني واستخدام مصادر تعلم بشرية وغير بشرية تؤكد على نشاط المتعلم
وفرديته بمنهجية أسلوب المنظومات لتحقيق األهداف التعليمية والتوصل إلى تعلم أكثر فاعلية.
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أمــا اليونســكو فعرفــت تكنولوجيــا التعلــيم علــى أنهــا منحنــى نظــامي لتصــميم العمليــة التعليميــة

وتنفيـذها وتقويمهـا ككـل ،تبعـا ألهـداف محـددة نابعــة مـن نتـائج األبحـاث فـي مجـال التعلـيم واالتصــاالت
البشـري ،مســتخدمة المـوارد البشـرية وغيــر البشـرية مــن أجـل إكســاب التعلــيم مزيـداً مــن الفاعليــة(.الحيلــة،
.)19 :2002

مما سبق يتضح لنا أنه ال يمكن الفصل بين النظرية والتطبيق ،فتكنولوجيا التعليم مجال يتناول

المــدخالت ثــم ألجــل إخراجهــا بالشــكل المطلــوب يتضــمن خاللــه توظيــف مجموعــة مــن العمليــات علــى

الم ــدخالت (التحلي ــل  -التص ــميم – التط ــوير – التنفي ــذ – التق ــويم) ث ــم النـ ـواتج أو المخرج ــات والتغذي ــة
الراجعة.

النظرية

التصميم التعليمي

التطبيق

العمليات
التحليل التقويم
المدخالت

التصميم

التطوير

التنفيذ

المخرجات

التغذية الراجعة
شكل رقم ] [1مكونات تكنولوجيا التعليم

يـرى كامـب ( )Kemp, 1985: 20-21أنـه يجـب م ارعـاة اإلجابـة لثالثـة عناصـر أساسـية فـي
مفهوم تكنولوجيا التعليم عند تصميم المقرر وهذه العناصر هي:
.1ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب؟ (األهداف).
.2ما المصادر واألساليب والوسائل التعليمية األكثر مواءمة لتحقيق مستويات التعلم المرغوبـة؟

(المصادر واألنشطة التعليمية).

.3كيف ومتى نعرف أن أنواع التعلم المرغوب تحقيقها قد حدث بالفعل؟ (التقويم)؟
وعلى الرغم من أن عملية التصميم التعليمي تتطلب في بداياتها قد ار من الجهد فأنها في نهايـة

المطاف ترتقي بالعملية التعليمية وتساعد كالً من المعلم والمتعلم على تحقيـق األهـداف المنشـودة بدقـة،
وسرعة ،وبأقل جهد وتكلفة.
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سرعة

التصميم
التعليمي

أقل جهد

تحقيق
األهداف بـــ

أقل تكلفة
دقة

شكل رقم ] [9أهمية التصميم التعليمي

وع ــرف الجـ ـزار ( )9 ،2000التص ــميم التعليم ــي بأن ــه تطبي ــق أح ــد نم ــاذج التص ــميم التعليم ــي

للتوصل إلى برنامج تعليمي في شكل منظومة تعليمية محددة األهداف والمحتوى  ،والطرائق واألساليب

التعليمية.

فــي حــين يــرى خمــيس (  )51 ،2001أن نمــوذج التصــميم التعليمــي هــو تصــور عقلــي مجــرد

لوصــف اإلج ـراءات والعمليــات الخاصــة بتصــميم التعلــيم وتطــويره ،والعالقــات التفاعليــة المتبادلــة بينهــا،
وتمثيلها ،إما كما هي أو كمـا ينبغـي أن تكـون ،وذلـك بصـورة مبسـطة .فـي شـكل رسـم خطـي مصـحوب

بوصف لفظي.

نماذج التصميم التعليمي :Instructional Design Models
هنـاك عــدة نمــاذج للتصـميم التعليمــي ،تتـراوح درجاتهـا بــين البســيط والمعقـد ،ومــع ذلــك فجميعهــا
يتكون من عناصر مشتركة تقتضيها طبيعة العملية التربوية.
وسنستعرض بعض من نماذج التصميم ،للتعرف على االتفاقات واالختالفات بـين هـذه النمـاذج
ومن ثم التوصل إلى أهم خطوات تصميم البرامج التعليمية التي أكدت عليها معظم نماذج التصميم.
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 .1نموذج كمب (:)Kamp
الغايات واألهداف
العامة
خصائص
المتعلمين

أساليب التقويم

المراجعة
المستمرة والتغذية
الراجعة

األهداف التعليمية

الخدمات التعليمية
المساندة

نشاطات التعلم
والمصادر

المحتوى التعليمي
القياس القبلي

شكل رقم ] [10نموذج كمب()1915

 .4نموذج حمدي:

شكل رقم ] [11نموذج حمدي ()1991
46

.4نموذج ونج ورولرسون (:)Weng & Raulerson

شكل رقم ] [12نموذج ونج ورولرسون ()1911

.3نموذج ديك وكاري (:)Dick & Cary

شكل رقم ] [13نموذج ديك وكاري ()1915
47

.1نموذج الجزار :4114

شكل رقم ] [11نموذج عبد اللطيف الجزار ()2002
48

.6نموذج محمد عطية خميس:

شكل رقم ] [15نموذج محمد عطية خميس ()2003
49

.7نموذج ثرونتون (:)Thraunton
التقويم البنائي

التحليل

التقويم النهائي

التصميم

إعداد نظام النقل التعليمي

التطوير

اإلنتاج

شكل رقم ] [16نموذج ثرونتون ()1992

.8نموذج أيفوس وبارون:

اتخاذ القرار Decide
تحديد أهداف المشروع
التفكير الجماعي اإلبداعي بالمحتوى

إجراء البحث

التصميم Design
التقييم

رسم المخططات االنسيابية

التقييم

Evaluate

تحديد تصميم الشاشة

Evaluate

إنشاء لوحات القصة

التطوير Develop
الح
رك
ة

الر
سو
ما
ت

ال
فيد
يو

ال
ص
وت

كتابة البرنامج

شكل رقم ] [11نموذج ( )DDD-Eأيفورس وبارون ()2005
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.9النموذج العام لتصميم التعليم (:)ADDIE
التحليل
Analysis

التصميم

التقويم

االستخدام

Design

Evaluation

Implementation

التطوير
Development

شكل رقم ] [11النموذج العام (آدي) لتصميم التعليم ()ADDIE

وارتــأت الباحثــة اســتخدام النمــوذج العــام (آدي) لتصــميم التعلــيم ( )ADDIEفــي تصــميم القصــص
الرقمية لهذه الدراسة ،وذلك للمبرات التالية:

 .1شمول النموذج على كل المراحل والخطوات للتصميم التعليمي بما يتفق ومدخل النظم.
 .2عملية التصميم للبرامج وفقا للنموذج تتم بصورة دائرية تفاعلية وليس بصورة خطيـة ذات اتجـاه
واحد.
 .3مراعاة النموذج للتكامل بين نظريات التعليم المختلفة ،كونه يصلح للمدراس السلوكية والمعرفيـة
والبنائية.
 .4اتسام النموذج بالبساطة والوضوح والشمول.
 .5مناسبة النموذج لتصميم البرامج التعليمية ذات المجهود الفردي.
 .6اتصال مرحلة التقويم بكل المراحل مما يعني استم اررية وسهولة عملية المراجعة والتطوير.
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إن نظرة مبدئية على النموذج العام (آدي) تكشف لنا بصورة مجملة عن عدة أمور أساسية:
 يتكون النموذج العام لتصـميم التعلـيم  ADDIE Modelمـن خمـس م ارحـل رئيسـة اسـتمد النمـوذج
اسمه منها ،وهي كاآلتي:
 .1التحليل Analysis

A

 .2التصميم Design

D

 .3التطوير Development

D

 .1التنفيذ Implementation

I

 .5التقويم Evaluation

E

 جميع نماذج تصميم التعليم تدور حول هذه المراحل الخمس الرئيسة ،ويكمن االختالف في نمـاذج
التصميم التعليمي بحسب التوسع في عرض مرحلة دون األخرى ،وفيما يلي عرض لهذه المراحل:
- 1

التحليل:

مرحلة التحليل تمثل حجر األساس لجميع المرحل األخرى لتصميم التعلـيم ،وخـالل هـذه المرحلـة

يتم تحديد المشكلة ،ومصدرها ،والحلول الممكنة لها.

وقد تشمل هذه المرحلة أساليب البحث مثل تحليـل الحاجـات ،وتحليـل المهـام ،وتحليـل المحتـوى،

وتحليل الفئة المستهدفة.

وتشمل مخرجات هذه المرحلة في العادة أهداف التدريس ،وقائمة بالمهـام أو المفـاهيم التـي سـيتم

تدريســها ،وتعريف ـاً بالمشــكلة والمصــادر والمعوقــات وخصــائص المــتعلم وتحديــد مــا يجــب فعلــه ،وتكــون

هذه المخرجات مدخالت لمرحلة التصميم.
وفي هذه المرحلة يتم تحديد ما يلي:

 -تحليل المهمة:

 تحديد الغاية التعليمية (الهدف العام من الدرس). -تحديد المحتوى العلمي.

 تحديد المصادر والمراجع. تحليل خصائص المتعلمين :ويتضمن تحديد الخصائص العامة للمتعلمين والسلوك المدخلي.-

تحليـل الحاجــات :د ارسـة اإلمكانيــات الماديـة والبشـرية لمعرفـة الصــعوبات والقيـود قبــل البـدء فــي

إنتاج الوسيلة.

 تحليل السياق :مكان وزمان تطبيق المنتج التعليمي.34

- 4

التصميم:

وهـ ــي عمليـ ــة ترجمـ ــة التحليـ ــل إلـ ــى خط ـ ـوات واضـ ــحة قابلـ ــة للتنفيـ ــذ ،وذلـ ــك عـ ــن طريـ ــق وضـ ــع
المخططات والمسودات األولية لتطوير المنتج التعليمي ،وتتضـمن هـذه المرحلـة األسـاليب واإلجـراءات
التي تتعلق بكيفية تنفيذ علميتي التعليم والتعلم ،وتشمل مخرجاتها ما يأتي:
 صياغة األهداف التعليمية سلوكياً وترتيب تتابعها. -تصميم األنشطة وتسلسل التعلم.

 تحديد االستراتيجية التعليمية المناسبة إليصال المحتوى وتحقيق األهداف. اختيار نوع الوسيلة التعليمية المناسبة لكل هدف.- 4

التطوير:

يتم في مرحلة التطـوير ترجمـة مخرجـات عمليـة التصـميم مـن مخططـات وسـيناريوهات إلـى مـواد
تعليمية حقيقية ،فيتم في هذه المرحلة تأليف وانتـاج مكونـات الموقـف أو المنـتج التعليمـي ،وخـالل هـذه

المرحلة يتم تطوير التدريس وكل الوسـائل التعليميـة التـي ستسـتخدم فيـه ،وأيـة مـواد أخـرى داعمـة ،وقـد
يشمل ذلك األجهزة ) (Hardwareوالبرامج ).(Software
- 3

التنفيذ (التطبيق):

يتم في هذه المرحلة عملية تطبيق الوسيلة التعليميـة فـي الواقـع بشـكل فعـال ،سـواء كـان ذلـك فـي
الصف ،أو بالتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ،وبنهاية هذه المرحلة يجب أن يتم تحقق تعلم الطالب
واتقانهم لألهداف المحددة مسبقاً.
- 1

التقويم:

فــي هــذه المرحلــة يــتم قيــاس مــدى كفــاءة وفاعليــة التــدريس ،والحقيقــة أن التقــويم يــتم خــالل جميــع

المرحل األربع السابقة وبينهـا وبعـد التنفيـذ ،وقـد يكـون التقـويم
مراحل عملية تصميم التعليم ،أي خالل ا
تكوينياً أو ختامياً.
التقـويم التكـويني  :Formative Evaluationوهـو تقـويم مسـتمر أثنـاء كـل مرحلـة وبـين الم ارحـل
المختلفة ،ويهدف إلى تحسين إنتاج الوسيلة التعليمية قبل وضعها بصيغتها النهائية.
التقـويم الختـامي  :Summative Evaluationويكـون فـي العـادة بعـد االسـتخدام الفعلـي للبرنـامج
التعليمي أو الوسيلة التعليمية ،ويقيم هذا النوع الفاعلية الكلية للتدريس ،ويستفاد مـن التقـويم النهـائي فـي

اتخاذ قرار حول تبني البرنامج التعليمـي الـذي تـم تقييمـه واالسـتمرار فـي التـدريس مـن خاللـه أو التوقـف

عن ذلك.
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 التصميم عملية مستمرة:

تتســم الم ارحــل المختلفــة فــي النمــوذج العــام باالســتم اررية طيلــة عمليــة تطــوير الموقــف أو المنــتج

التعليمي ،بمعنى أن اإلجراءات التي تشتمل عليها مرحلة ما ال تنتهي باالنتقال إلى المرحلة التالية ،بـل

إنه يمكـن العـودة إليهـا مـرات عديـدة فـي أثنـاء عمليـة التصـميم فـي ضـوء التغذيـة الراجعـة ونتـائج التقـويم
التكويني إلجراء التعديالت الالزمة للوصول إلى أفضل ما يمكن الوصول إليه في المنتج التعليمي.

المراحل التفصيلية لنموذج (:)ADDIE

).docنموذج(Masader77.wikispaces.com/file/view/3-
.
شكل رقم ] [19المراحل التفصيلية لنموذج ()ADDIE
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المحور الثالث :المفاهيم التكنولوجية:
ماهية المفهوم:
أخ ــذ المفه ــوم مس ــاحة واس ــعة م ــن اهتمام ــات الكثي ــر م ــن المختص ــين ف ــي التربي ــة وعل ــم ال ــنفس

التربوي ،ممـا تطلـب تقـديم تعريـف للمفهـوم ،فكانـت التعريفـات كثيـرة ومتقاربـة ،وان كـان بينهـا شـيء مـن
االختالف فإنه لم يخرجه عن حدود المعنـى اللغـوي ،الـذي ذكـر فـي (المعجـم الوسـيط) بـأن المفهـوم مـن

المصدر الثالثي فهم ،والفهم :حسن تصور المعنى وجودة اسـتعداد الـذهن لالسـتنباط والمفهـوم مجموعـة
من الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلي( .إبراهيم وآخرون.)2 :101 ،

فعرفــه ميــرل وتينســون ( )1 :1992بأنــه عبــارة عــن زم ـرة مــن األشــياء أو الرمــوز أو األحــداث

ُجمعت بعضها إلى بعض على أساس خصائص مشتركة يشار إليها باسم أو رمز معين.
كمــا عرفــه األســمر ( )35 :2001علــى أنــه "مــا يتكــون لــدى الفــرد مــن معنــى وفهــم وقــدرة علــى
تطبيق ذلك الفهم في مواقف جديدة من خالل التصورات الذهنية لظاهرة معينة ويتكـون مـن اسـم وداللـة

لفظية".

وعرفتــه البلبيســي ( )11 :2006أنــه عبــارة عــن تصــور عقلــي أو جريــد للصــفات المشــتركة بــين

مجموعة من األشياء أو المواد أو الظواهر ويتكون من جزأين (االسم والداللة اللفظية).

أمــا بطــرس ( )21 :2001فعرفــه بأنــه عبــارة عــن "زم ـرة مــن األشــياء أو الرمــوز أو الح ـوادث،

حيــث جمعــت بعضــها إلــى بعــض علــى أســاس خصــائص مشــتركة يمكــن أن يشــار إليهــا باســم أو رمــز

معين".

ويرى سالمة ( )53 :2001أن المفهـوم هـو "فكـرة تخـتص بظـاهرة معينـة أو عالقـة أو اسـتنتاج

عقلي يعبر عنها بواسطة كلمة من الكلمات أو مصطلح معين.

أما المنسي ( )219 :2003فعرفه بأنه "مجموعة من الخصائص المرتبطة بقاعدة ما".
ويعرفه القاموس الدولي للتربية المفهوم عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أنه توضيح عقلـي لألشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث،

ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم التوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إليهـ ــا عـ ــن طريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق تصـ ــنيف وتميي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز يعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بواسـ ــطة لغـ ــة رمزيـ ــة
(.)Getery & Thomas: 1979, 81
خصائص المفهوم:
حــدد كــل مــن (األســمر 2001 ،؛ األغــا واللولــو 2005 ،؛ ســالمة 2001 ،؛ بطــرس  )2001مجموعــة
الخصائص التي يتميز بها المفهوم عن غيره ،وهي كما يلي:
.1

العلم ينمو بنمو المفاهيم.
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.2

المفاهيم هي أدوات الفكر الرئيسية.

.4

التمييز :أي أنه يصنف األشياء والمواقف ويميز بينها.

.3
.5

المدرسة تقوم بدور مهم في تشكيل المفاهيم.
التعمــيم :فهــو ال ينطبــق علــى شــيء معــين أو موقــف واحــد بــل ينطبــق علــى مجموعــة مــن
األشياء أو المواقف.

.6

الرمزية :فهو يرمز لخاصية أو مجموعة من الخصائص المجردة.

.8

تتولــد المفــاهيم بــالخبرة وبــدونها تكــون ناقصــة ،لــذلك فهــي تختلــف مــن شــخص آلخــر وذلــك

.9

يتكون المفهوم من جزأين هما االسم والداللة اللفظية.

.7

تتكون المفاهيم وتنمو باستمرار ،وتتدرج في الصعوبة من مرحلة إلى أخرى أكثر تعقيداً.

الختالف مستوى الخبرة واختالف القدرات العقلية.

 .11تنـ ــتظم المفـ ــاهيم فـ ــي تنظيمـ ــات أفقـ ــة و أرسـ ــية ،فـ ــالتنظيم األفقـ ــي يـ ــدل علـ ــى وجـ ــود بعـ ــض
الخصائص المشتركة وعند اختالفها يأتي التنظيم الرأسي.

 .11ليتعلم اإلنسان مفهوم عام البد من تعلمه بعض المفاهيم الخاصة التي يتكـون منهـا المفهـوم
العام.

 .12تتكون الكثير من المفاهيم بدون وعي وبنفس األسلوب تتكون القيم.
أنواع المفاهيم:
يقسم سالمة ( )55 :3111المفاهيم إلى:
أ.

مفاهيم عبارة عن تصنيفات أو مجموعات من األشياء :تهدف في أساسها إلى الوصف
وتسهيل الدراسة العلمية ثم تجرد من هذه الصفات واألشياء وتعطي اسما أو مصطلحا معينا،

فالتأكسد مفهوم يتفاوت من حيث البساطة والتعقيد.

ب .مفاهيم تعبر عن قوانين أو عالقات :مثل مفهوم ثابت االتزان يعبر عن عالقة أو نسبة بين
متغيرين وهما المواد الداخلة في التفاعل والمواد الناتجة من التفاعل أي أن المقاومة = فرق
الجهد  /شدة التيار.

ج .مفاهيم تعبر عن عالقات :تقوم على أساس من الفروض التكوينات الفرضية العقلية هذه
المفاهيم تقوم عليها عادة النظريات العلمية وتهدف إل تفسير العالقات أو القوانين.
بينما صنف بطرس ( )51 :3111المفاهيم إلى عدة تصنيفات كما يلي:
أ .التصنيف من وجهة نظر فيجوتسكي.

ب .التصنيف على أساس بين مكونات المفهوم من وجهة نظر برونير وأوستي.
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ج .التصنيف على أساس وظيفة المفهوم.

د .التصنيف على أساس مصدر وطريقة تكوين المفهوم.
أ .التصنيف من وجهة نظر فيجوتسكي

 .1المفاهيم التلقائية :هي المفاهيم التي تنمو نتيجة االحتكاك اليومي للفرد بمواقف الحياة
وتفاعله الظروف المحيطة به كـ (الشمس).

 .3المفاهيم العلمية :هي تلك المفاهيم التي تتكون نتيجة تواجد الفرد في موقف تعليمي معين
من جانب الفرد ذاته أو من مصدر خارجي كما في (تحويل الطالقة الشمسية إلى طاقة
ح اررية).

ب .التصنيف من وجهة نظر برونير وأوستي:
حيث تم تصنيف المفاهيم على أساس العالقات بين مكونات المفهوم على النحو التالي:

 .1المفهوم الرابط :هو مجموعة من الخواص المشركة بين مجموعة من األشياء أو الكائنات
مثل الطيور  ،والحيوانات.

 .3المفهوم الفاصل :هو مجموعة من الخواص المختلفة بين األشياء أو الكائنات مثل
الحيوانات ،فهناك حيوانات أليفة وأخرى مفترسة ،وهناك طيور تأكل الحبوب وطيور تأكل

األسماك.

 .2المفهوم العالقي :هو مفهوم يعبر عن العالقة بين خاصيتين أو أكثر من خصائص
المفهوم  ،مثل النجاح له أكثر من خاصية (يؤكل لحمة  ،بيض  ،يؤكل البيض).
ج .التصنيف على أساس وظيفة المفهوم:

 .1مفاهيم وصفية :هي تلك المفاهيم التي تقوم على الوصف ،وتستهدف تيسير الرسالة
العلمية مثل مفهوم الكائن الحي.

 .3مفاهيم تعبر عن قوانين أو عالقات :وهي تقرر نوع العالقة بين مفهومين أو حدثين أو
أكثر.

 .2مفاهيم تعبر عن عالقات تقوم على أساس الفروض والتكوينات الفرضية العلمية :وهذه
المفاهيم تقوم عليها عادة النظريات العلمية وتستهدف تفسير العالقات والقوانين.

د .التصنيف على أساس مصدر وطريقة تكوين المفهوم:

 .1مفاهيم محسوسة :هي تلك المفاهيم البسيطة التي تعتمد أساس اشتقاقها مباشرة على
المالحظة والخبرة الحسية وعادة ما تكون وصفية.

 .3مفاهيم مجردة :وهي تلك المفاهيم المعقدة التي ال تستند مباشرة من المالحظة والخبرة
الحسية وتحتاج هذه المفاهيم إلى مستويات أعلى من النمو العقلي
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أهمية المفهوم:
للمفاهيم أهميتها في عملية التعلم والتعليم ،وفي أي مادة دراسية ،حيث اعتبرها برونر األساس

في بنية المادة التعليمية ،ومرتبطة بطريقة التفكير الخاصة بكل مادة( .فرحان وآخرون.)18 :1181 ،
وقد أدركت و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية في الخطة الخماسية للتطوير التربوي
( )2000:2001أهمية المفاهيم وعملت على ضرورة التركيز على المفاهيم والمهارات الرئيسية
المتضمنة في المناهج ،وتحليل المحتوي الدراسي في كافة المباحث لوضع مخططات للتسلسل

المفاهيمي من أجل تحسين نوعية التعليم والتعلم (و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية.)6 ،1999 :

وذكــر كــل مــن (ســالمة 2001 ،؛  1991 ،Cleef & Daved؛ ســعادة واليوســف)1188 ،

مجموعة من النقاط التي من خاللها تتضح أهمية المفهوم ،هي:

 .1تعلمهــا يســاعد علــى زيــادة فهــم التالميــذ للمــادة الد ارســية ألنهــا تســاعد علــى ال ـربط بــين الحقــائق
العلمية المختلفة ،وبالتالي يسهل على التالميذ تعلمها مما يزيد من تحصيل التالميذ.

 .3تشكل األساس األكثر تقدماً كتعلم المبادئ وتعلم حل المشكالت.
 .2تنمي لدى الطالب القدرة على حل المشكالت.

 .1تساعد على تنمية القدرات الفردية لدى التالميذ وبالتالي زيادة دافعيتهم نحو التعلم.

 .5تعزز القدرة على التفاعل بين الطالب وعناصر االتصال األخرى في العملية التعليمية.
 .6يساعد على انتقال أثر التعلم ،حيث يتيح للتالميذ فرصة استخدامه في المواقف الحياتية.
 .7تقلل الحاجة إلى إعادة التعلم عند مواجهة أي جديد.
 .8تسهم في ابراز الترابط بين فرع العلم المختلفة.
مصادر الصعوبة في تعلم المفهوم:
مما ال شك فيه أن تعلم المفاهيم قد يواجهها بعض الصعوبات التي تحول دون فهمه ،وقد ذكر

(خطايبة 2001 ،؛ زيتون 2001 ،؛ سالمة )2001 ،الصعوبات التي تواجه تعلم المفاهيم واسـتيعابها،
ومنها:

 .1المناهج التدريسية غير المالئمة :من حيث الفلسفة في البناء والتصميم والتحديث.
 .3عوامل اللغة :كتدريس التالميذ بلغة غير اللغة األم.
 .2طرق التدريس المتبعة في تعلم المفهوم.

 .1المعلمون أنفسهم :قلة االهتمام ،قلة الحوافز ،أخطاء مفاهيمية.
38

 .5المتعلمون :مدى دافعيـتهم واسـتعدادهم للـتعلم بوجـه عـام ،مـدى اهتمـام المـتعلم بالمـادة العلميـة
وتعلم مفاهيمها.

 .6تمييز التلميذ لعبارة معينة عما إذا كانت تتضمن مفهوماً أو قانوناً أو فكرة أساسية.
 .7النقص في خلفية التلميذ العلمية والثقافية.

 .8البيئة التي يعيش فيها المتعلم والتي تطمس روح االستقصاء العلمي لديه.
 .1الخلط الذي ينشأ بين المعاني غير الدقيقة في معظم الحاالت ،وبين المعاني الدقيقة للكلمـات
والعبارات العلمية.

 .11طبيعة المفهوم العلمي من حيث التجريد والتعقيد.
من خالل العرض السابق لمصادر الصعوبة في تعلـم المفهـوم تـرى الباحثـة أنـه يمكـن إرجاعهـا
إلى ثالثة عوامل رئيسة ،وهي:
 .1عوامل تتعلق بالمفهوم:
 نوع المفهوم تلقائي أم علمي :ويعتبر المفهوم التلقائي أيسر في تعلمه من العلمي.
 العالقات بين مكونات وعناصـر المفهـوم :كلمـا كانـت العالقـات أكثـر وبينهـا شـيء مـن
التعقد زادت صعوبة تعلم المفهوم.
تكون المفهوم :هل هي سهلة تشتق مباشرة من خبرات حسية أم تجريديـة معقـدة
 طريقة ُ
تحتاج إلى بنية عقلية ومستويات من النمو العقلي.
 .2عوامل تتعلق بالمتعلم:
 عمر المتعلم وقدراته العقلية.
 الخبرات السابقة للمتعلم وخلفيته العلمية والثقافية.
 مدى دافعية المتعلم واستعداده للتعلم.
 مدى اهتمامه بالمادة العلمية وتعلم مفاهيمها.
 .3عوامل تتعلق بالمعلم:
 معرفته بالخبرات السابقة للمتعلمين.
 توفير الموقف التعليمي المالئـم لـتعلم المفهـوم (االسـتراتيجيات والط ارئـق المناسـبة لـتعلم
المفهوم ،األمثلة المالئمة المنتمية وغير المنتمية).
 توفير فرص للمتعلمين للتحقق من مدى تعلمهم للمفهوم.
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تدريس المفهوم:
يعــد تــدريس المفهــوم جــزءاً هامـاً ومهمــة دقيقــة مــن مهــام ذخيـرة المعلــم ،فالمفــاهيم تُختــار لتكــون
مدخالً لتركيب المهارات التي يعلمها الطلبة ويكسبهم إياها ،كما أن تدريس المفاهيم يعد مهارة يقـوم بهـا

المعلــم مــن بدايــة تخطيطــه للــدرس وعنــد الشــرح والتفســير والقــاء األســئلة وتوزيعهــا والمناقشــة (البغــدادي،
 .)61 :1919وينبغــي علــى المدرســة أن تهــتم بتعلــيم المفــاهيم ألنهــا تتصــل بتنميــة تفكيــر المتعلمــين،
وتمثل قاعدة صلبة لتعلم التالميذ بقية العناصر االخرى المكونة للنظام المعرفي ،وهي المبادئ والقواعد
والتعميمات واالتجاهات والقيم ،كما يسهل من تعلم المادة التعليمية ويزيـد مـن تثبيتهـا فـي الـذاكرة والبنـى

العقلية وتسهم في تفعيل التعلم ،كما أنها تحصر الفجوة بين التعلم السابق والالحق فضالً عـن اسـهامها

فــي تخطــيط خبـرات المنهــاج لهــذا كلــه فــإن أســاليب تــدريس المفهــوم تشــكل مســألة ذات أهميــة (الخوالــدة
وآخرون.)129 :1995 ،

ويعــد انتقــاء طــرق التــدريس التــي يتبعهــا المعلــم فــي تعلــم واكتســاب المفــاهيم العلميــة فــن ،فعــن

طريقها يمكـن معرفـة بعـض المهـارات والمعلومـات واالتجاهـات الخاصـة بالتالميـذ والعمـل علـى تنميتهـا،
وذلك من خالل تنظيم المواقف التعليمية المناسبة ،وكذلك الوسائل واألنشطة التعليمية المرتبطـة بالمـادة

الدراسية التي تقدم للتالميذ (زقوت.)11 :2009 ،

ويرى أبو عطايا ( )61-61 :2001أن المعلـم يسـتطيع اختيـار طـريقتين عنـد تدريسـه للمفـاهيم

هما:
الطريقة االستنتاجية (:)Deductive Method
تــدرس المف ــاهيم م ــن خ ــالل هــذه الطريق ــة ع ــن طري ــق إعط ــاء المفهــوم ث ــم إتب ــاع ذل ــك باألمثل ــة

التفصيلية ،حيث يعطي المعلم التعريف وبعد ذلـك إمـا أن يطلـب عليـه أمثلـه مـن التالميـذ أو يقـوم هـو
بإعطائها بنفسه.
تعريف المفهوم

مثــــــــال

مثــــــــال

مثــــــــال

شكل رقم ] [20خطوات الطريقة االستنتاجية
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مثــــــــال

الطريقة االستقرائية (:)Inductive Method
تـدرس المفـاهيم مـن خـالل هـذه الطريقـة عــن طريـق إعطـاء األمثلـة أوالً ثـم اسـتقراء أو اســتخراج

المفهوم المستهدف منها ،بحيث يعطي المعلم األمثلة ويطلب من التالميذ محاولة استكشاف المفهوم
المنشود ويساعد التالميذ بإعطاء المزيد من األمثلة.
مثــــــــال

مثــــــــال

مثــــــــال

مثــــــــال

تعريف المفهوم
شكل رقم ] [21خطوات الطريقة االستقرائية

وعند التخطيط لتعليم وتعلم المفهوم مجموعة من األمور الواجب على المعلـم مراعاتهـا ،حـددها
(الخوالدة 3118 ،؛ النجدي وآخرون )3112 ،في النقاط التالية:
 .1استخدام أساليب تدريس مناسبة ومتنوعة لتدريس المفاهيم العلمية.
 .3استخدام تكنولوجيا التعليم ووسائل التعليم المختلفة.
 .2توفير عدد كاف من األمثلة اإليجابية واألمثلة السلبية.
 .1التعرف على المفاهيم السابقة لدى المتعلم خاصة تلك التي تتعلق بالمفاهيم المراد تعلمها.
 .5استخدام الخبرات والمواقف الحسية في تعليم المفهوم.
 .6أن يك ــون المفه ــوم المـ ـراد تعلم ــه ذا دالل ــة لفظي ــة واض ــحة ومح ــددة ،وك ــامالً ومميـ ـ اًز بحي ــث ال
يختلط مع المفاهيم األخرى.
 .7الـ ـربط ب ــين الد ارس ــة النظري ــة والعملي ــة بحيـ ـث يع ــرض الطال ــب لمواق ــف يس ــتطيع م ــن خالله ــا
استخدام المفاهيم التي تعلمها ومن ثـم قيـاس مقـدار مـا تعلمـه مـن المفـاهيم بشـكل سـليم يمكنـه
من تطبيقها في حياته العملية.
 .8التأكد من فهم الطالب للمفاهيم السابقة الالزمة لتعلم المفهوم الجديد.
 .1مراعات المستوى العقلي للطالب والمراحل التعليمية التي وصل إليها.
 .11التعرف على مصادر الصعوبة في تعلم المفاهيم العلمية والتعرف على المفاهيم صعبة الـتعلم
وتحليلها أثناء العملية التعليمية ومراعاة التسلسل المنطقي في تعليمها.
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 .11تخطيط التدريس بحيث يتضمن تنظيماً متكامالً للمعرفة العلمية والمواقف التعليمية التـي تتـيح
للمتعلم التعرف على المفاهيم واألشياء أو المواقـف والمقارنـة بينهـا بشـكل يسـهم فـي اسـتيعابها

لها بوضوح ودون خلط.
قواعد تعلم المفهوم:
هناك خمس قواعد أساسية لتعلم المفاهيم بينها علي ( )19-11 :2003على النحو التالي:

 قاعــدة اإلثبــات  :وتعنــي تطبيــق صــفة ممي ـزة معينــة علــى مثيــر مــا ليكــون مثــاالً علــى المفهــوم
كمفهــوم "النظــام " حيــث يعــد كــل األشــياء والتــي تتضــمن صــفة الت ـرابط والتكامــل أمثلــة علــى

المفهوم .

 قاعدة االقتـران أو التجميـع  :وتعنـي تـوافر صـفتين أو أكثـر معـاً فـي المثيـر ليكـون مثـاالً علـى
المفهــوم ،كمفهــوم "النظــام المغلــق" حيــث يعــد النظــام منهــا إذا ت ـوافرت فيــه مجموعــة الصــفات

المميـ ـزة إمكاني ــة تعديل ــه وال ــتحكم في ــه ،وأن يتك ــون م ــن خمس ــة عناص ــر (م ــدخالت ،عملي ــات،

مخرجات ،تغذية راجعة ،تحكم) .

 قاعدة التضمن االنفصالي أو ( الـال اقترانـي) :وتعنـي تطبيـق صـفات مميـزة منفصـلة ،أو غيـر
مقترنة بالمثيرات لتشـكل أمثلـة المفهـوم ،ولهـذه القاعـدة صـورته (إمـا/أو) كمفهـوم "المجـس" فهـي
إما أن يكون حراري أو ضوئي ،أو رطوبة .

 قاعـدة الشــرط  :وتعنـي وجــوب تـوافر صــفة مميـزة معينـة إذا تـوافرت صـفة مميـزة أخـرى لتحديــد
مثال المفهوم ،ولهذه القاعدة نمط صورته ( إذا  ...إذن ) فإن تضمن المفهوم صفتين مميزتين

مثــل ( أ ) ( ،ب) فــإن هــذه القاعــدة تشــترط الصــيغة اآلتيــة  :إذا حــدثت ( أ ) ،إذن يجــب أن
تحــدث (ب) .أمــا إذا حــدثت (ب) فلــيس شــرطاً أن تحــدث ( أ ) .فمــثالً إذا زاد طــول الموصــل
الكهربــي زادت مقاومتــه الكهربيــة ،إال أن زيــادة المقاومــة الكهربيــة لموصــل ال تعنــي بالضــرورة

زيادة طوله.

 قاعدة الشرط المزدوج  :وتعني توفر شرط متبـادل بـين صـفتين مميـزتين بحيـث إذا تـوافرت أيـة
منهمـا تـوافرت األخـرى حتمـاً لتحديـد أمثلـة علـى المفهــوم ،وبهـذه القاعـدة نمـط صــورته ( إذا ...

إذن ) .فــإذا كــان المفهــوم متضــمناً صــفتين ممي ـزتين مثــل ( أ )  ،و(ب) وحــدثت الصــفة ( أ )
إذن تحــدث الصــفة (ب) ،واذا حــدثت الصــفة (ب) تحــدث الصــفة ( أ ) حتم ـاً ،فمــثالً مفهــوم
الموصلية الكهربية إذا زادت موصلية الموصل للتيار الكهربـي إذن يجـب أن تقـل مقاومتـه ،واذا
زادت مقاومته للتيار الكهربي إذن يجب أن تقل موصليته.
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طرق تقويم المفهوم:
يمكن للمعلم أن يستخدم وسائل وأساليب عديدة لقياس المفهـوم العلمـي لـدى طلبتـه ،يسـتدل مـن

خاللهــا علــى مــدى صــحة تكــون المفــاهيم العلميــة لديــه ،وقــد وضــح كــل مــن ( زيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون 3111 ،؛
عيسى )3113 ،بعض من هذه األساليب كما يلي:
 .1تعريف المفهوم أو معرفة مضمونه.

 .3اكتشـ ــاف المفهـ ــوم العلمـ ــي مـ ــن خـ ــالل تطبيـ ــق عمليـ ــات المفهـ ــوم العلمـ ــي الـ ــثالث :التمييـ ــز
والتصنيف والتعميم.

 .2قدرة الطالب على تحديد الداللة اللفظية للمفهوم العلمي.
 .1قيــاس مــدى فهــم المــتعلم وقدرتــه علــى تطبيــق المفهــوم العلمــي فــي مواقــف تعليميــة  -تعلميــة
جديدة مشابهة لما مر في خبرته.

 .5تفسير المالحظات والمشـاهدات أو األشـياء فـي البيئـة التـي يعـيش فيهـا الطالـب وفـق المفـاهيم
العلمية المتعلمة.

 .6استخدام المفهوم العلمي في حل المشكالت.
 .7استخدام المفهوم العلمي في استدالالت أو تعميمات أو فرضيات علمية مختلفة.
المفاهيم التكنولوجية وتنميتها من خالل القصص الرقمية:
مــن خــالل العــرض الســابق تــرى الباحثــة أن عمليــة تعلــم المفهــوم ليســت مهمــة إلضــافة معرفــة

جديــدة فحســب بــل تهــدف إلــى ربــط المعرفــة الســابقة للمــتعلم بالمعرفــة الجديــدة ومــن ثــم انتقــال أثــر الــتعلم
لمواقفه الحياتية ،باإلضافة أنها اللبنة األساسـية لفهـم المـادة الد ارسـية ،لـذا كـان مـن الضـروري أن يمتلـك

المتعلم مفاهيم صـحيحة تسـاعده علـى فهـم المـادة الد ارسـية ،وتسـهم فـي بنـاء معارفـه بشـكل سـليم ،والتـي
ينبغــي أن تــتم خــالل اســاليب واســتراتيجيات تهــتم بــالمتعلم كونــه محــور العمليــة التعليميــة ،وتعمــل علــى

جذب انتباهه خاللها ،كما تمكنه من التعلم حسب ميوله واهتماماته ونمطه التعليمي ،والحتواء القصص
الرقمية على العديد من العناصر والمثيرات التي تزيد من فرصه تشويق المتعلم للـتعلم كمقـاطع الفيـديو،

والصــور المتحركــة والثابتــة ،والنصــوص ،باإلضــافة إلــى مراعاتهــا للفــروق الفرديــة للمتعلمــين بــاختالف
أنمـــاطهم ،فاشـ ــتمالها علـ ــى الفيـ ــديو والصـــور والحركـ ــة يتناسـ ــب مـ ــع الـ ــنمط البصـ ــري ،واشـ ــتمالها علـ ــى

األصـوات والمــؤثرات الصـوتية يناســب الـنمط الصــوتي ،كمــا أن اشـتمالها علــى النصـوص يناســب الــنمط
اللغوي ،واشتمالها على مواقف تربط السبب بالنتيجة يناسب النمط الرياضي ،وبالتالي يعد توظيـف هـذه

االســتراتيجية (القصــص الرقميــة) فــي الموقــف التعليمــي يناســب ويــدعم بشــكل واضــح اكســاب وتنميــة
المفاهيم التكنولوجية.
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الدراسات السابقة
 احملور األول :دراسات تناولت القصص الرقمية.
 احملور الثاني :دراسات تناولت تنمية املفاهيم التكنولوجية.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
هدفت الدراسة الحالية إلى قياس فاعلية توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاهيم
التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع؛ وتحقيقًا لذلك قامت الباحثة باالطالع على العديد من

داخليا زمنياً من
الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث وقد تناولتها في ثالثة محاور مرتبة
ً
الحديث إلى القديم على النحو التالي:

المحور األول :دراسات تناولت القصص الرقمية.
المحور الثاني :دراسات تناولت تنمية المفاهيم التكنولوجية.
المحور األول :دراسات تناولت القصص الرقمية:
 .1دراسة التعبان ()4114
هدفت هذه الدراسة إلى التوصل لقائمة تحليل محتوى مقرر "الحاسوب في التدريس" ومدخلين
للتصميم (الخطي-المتفرع) للقصص الرقمية عبر الويب للمقرر ،في بيئة موودل للتعلم اإللكتروني،
ومعرفة أثر التفاعل بين مدخلين لتصميم القصة الرقمية (الخطي-المتفرع) ،واألسلوب المعرفي

(المندفع-المتروي) على اكتساب المعرفة وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي ،وتكونت عينة الدراسة من
عينة تطوعية من طالبات كلية التربية جامعة األقصى وعددهن ( )30طالبة ،تم تقسيمها عشوائياً إلى

اختبار تحصيلياً الكتساب
مجموعتين بمعدل ( )15طالبة لكل مجموعة ،وألغراض الدراسة أعد الباحث
اً

المعرفة .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود تأثير في اكتساب المعرفة لدى الطالبات الالتي درسن

بالتصميم الخطي للقصة الرقمية ،وأيضاً الطالبات ذوي أسلوب التعلم المندفع ،في حين لم يظهر أي
تأثير على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي ،ولم يظهر أي تفاعل بين مداخل تصميم القصة الرقمية

(الخطي-المتفرع) وأسلوب التعلم (المندفع-المتروي).
 .2دراسة النفيسي وآخرين ()4114

هدفت الدراسة إلى تصميم الصور في القصة اإللكترونية باألبعاد الثنائية والثالثية ،والتحقق

من أثرها على تنمية الذكاء المكاني لدى تلميذات الصف األول االبتدائي بدولة الكويت ورضا أولياء

أمورهن في مقرر اللغة العربية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )15تلميذة تم تقسيمهم إلى ثالث
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مجموعات متكافئة ومتساوية في العدد ،حيث خصصت المجموعة األولى والثانية كمجموعتين

تجريبيتين والمجموعة الثالثة ضابطة ،وألغراض الدراسة استخدم الباحث مقياس رافن للمصفوفات،
ومقياس عد المكعبات لبينيه ،باإلضافة إلى مقياس رضا أولياء األمور .وأشارت نتائج الدراسة إلى

وجود فرق دال إحصائياً في نمو الذكاء المكاني للتلميذات لصالح المجموعتين التجريبيتين على
المجموعة الضابطة ،كذلك وجود فرق دال إحصائيا لصالح المجموعتين التجريبيتين في أبعاد مقياس

الرضا.
 .3دراسة الصائغ ()4114
هدفت الدراسة إلي التعرف على أثر استخدام التعليم المبرمج القائم على الرسوم المتحركة في

التحصيل الدراسي لدى التلميذات في مادة اللغة اإلنجليزية ،وكذلك التعرف على أثر استخدام التعليم
المبرمج القائم على الرسوم المتحركة في اتجاه التلميذات نحو مادة اللغة اإلنجليزية ،وتكونت عينة

الدراسة من ( )25تلميذة بالصف السادس االبتدائي تم تقسيمهن إلى مجموعتين )17( ،تلميذة

اختبار
للمجموعة التجريبية ،و( )18تلميذة للمجموعة الضابطة ،وألغراض الدراسة أعدت الباحثة
اً
تحصيلياً ومقياس اتجاه نحو مادة اللغة اإلنجليزية .وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.15في التحصيل البعدي بين متوسط درجات المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة عند مستوى كل من التذكر والفهم والتطبيق كل على حدة وكذلك

الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي بعد ضبط التحصيل القبلي لصالح المجموعة التجريبية ،كما أظهرت

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ( )1.15في القياس البعدي بين متوسط
درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في تنمية االتجاه نحو مادة اللغة

االنجليزية بعد ضبط القياس القبلي.
 .4دراسة قربان ()4114

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام قصص الرسوم المتحركة في تنمية

المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية ألطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة ،وتكونت عينة الدراسة من
( )50طفالً من أطفال الروضة العاشرة تم توزيعهم على مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة،
مصور .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة
وألغراض الد ارسة أعدت الباحثة
اً
اختبار تحصيلياً
اً

إحصائياً بين المجموعتين في القياس البعدي لمستوى المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية ،كل على حدة
وللمجالين معاً لصالح المجموعة التجريبية ،األمر الذي يعني فاعلية قصص الرسوم المتحركة في

تنمية المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية.
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 .5دراسة إكسيو وآخرين ()Xu et al., 2011
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر الكتابة للقصص الرقمية على تنمية الكفاءة الذاتية في

الكتابة وعلى التتابع ،حيث تم تقسيم المشاركين من طلبة المرحلة الجامعية إلى مجموعتين األولى تقوم
بإعداد القصة الرقمية في بيئة تعلم افتراضية في حين تقوم المجموعة الثانية بذلك دون اتصال

باإلنترنت ،وألغراض الدراسة تم إعداد مقياس لقياس مهارات الكفاءة الذاتية .وأظهرت النتائج فعالية

التدريب على الكتابة لرواية القصة الرقمية في بيئة التعلم االفتراضية على تنمية مهارات الكفاءة الذاتية
في الكتابة ,وتشير نتائج الدراسة إلى أن تقنية القصص الرقمية يمكن استخدامها بشكل فعال في ضبط
الفصول الدراسية لتعليم الكتابة.

 .6دراسة البسيوني وآخرين ()4111
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برمجية تعليمية مبنية على الرسوم المتحركة على

إكساب مهارتي القراءة والكتابة للغة اإلنجليزية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي ،باإلضافة إلى قياس
مدى قدرة البرمجية المقترحة المبنية على الرسوم المتحركة بشقيها المعرفي والمهاري على تحقيق
الترابط بين مهارات القراءة والكتابة للغة اإلنجليزية .وتمثلت عينة الدراسة في مجموعتين من تالميذ
الصف الرابع االبتدائي بمدرسة اإلمام محمد االبتدائية بمحافظة دمياط ،حيث تم التعامل مع فصلين

من فصول الصف الرابع ،يمثل الفصل األول المجموعة الضابطة ويضم ( )22تلميذاً تم التدريس لهم
باألسلوب التقليدي ،والفصل الثاني يمثل المجموعة التجريبية ويضم ( )21تلميذاً تم التدريس لهم

باستخدام البرمجية التعليمية المقترحة ذات الرسوم المتحركة ،وألغراض الدراسة تم استخدام استبانتين

(األولى خاصة بتحديد أهم مهارات اللغة اإلنجليزية المطلوب إكسابها للتالميذ والثانية استبانة خاصة
بتحديد أهم مهارات الرسوم المتحركة المطلوبة لبناء البرمجية التعليمية) ،واختبار تحصيلي لقياس

الجانب المعرفي لمهارتي القراءة والكتابة للتالميذ عينة البحث ،باإلضافة إلى بطاقة مالحظة لتقييم

الجانب المهاري لمهارتي القراءة والكتابة .وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( )0.05 ≥ aبين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات تالميذ
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي للجانب المعرفي لمهارات القراءة ومهارات

الكتابة للغة اإلنجليزية ،وكذلك في بطاقة مالحظة الجانب المهاري لمهارات القراءة ومهارات الكتابة
للغة االنجليزية ،وذلك لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.

 .7دراسة جارارد ()Garrard D., 2011
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية القصص الرقمية كأداة للكتابة السردية ،حيث أجريت هذه

الدراسة كدراسة حالة مع مجموعة من طالب الصف السادس االبتدائي ،وألغراض الدراسة استخدم
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الباحث بطاقة مالحظة .وأشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام أسلوب القصة الرقمية كان له أثر
إيجابي على الطالب ،وال سيما الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة

إضافية ،باإلضافة إلى ذلك أظهرت الدراسة أن رواية القصص الرقمية يمكن استخدامها بوصفها
وسيلة فعالة إليصال المناهج في إيرلندا ،وأشارت إلى أن نجاح هذا األسلوب يعتمد على خبرة المعلم

في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 .8دراسة رضوان ()4111

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية الرسومات المتحركة في إكساب تالميذ الصف

األول اإل عدادي بعض مهارات التفكير الناقد والتعامل مع الكمبيوتر في مادة الحاسب اآللي ،وتكون ــت
عينـ ـة البح ــث م ــن ( )40تلميـ ـ ًذا وتلميــذة ،وألغراض الدراسة أعدت الباحثة بطاقة مالحظة باإلضافة

إلى اختبار التفكير الناقد .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( ) 0.01 ≥ aبين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في
بطاقة مالحظة أداء التالميذ لمهارات التعامل مع الكمبيوتر ،وكذلك في اختبار التفكير الناقد لصالح

التطبيق البعدي.

 .9دراسة سليمان ()4111
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام أسلوب القصة المصورة في اكتساب مفردات جديدة

في اللغة اإلنجليزية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي .تكونت عينة الدراسة من ( )66تلميذة

( )33تلميذة تمثل المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام أسلوب القصة المصورة و()33
تلميذة تمثل المجموعة الضابطة التي تم تدريسها باستخدام الطريقة التقليدية .تبنت الباحثة التصميم

التجريبي ذا المجموعتين المتكافئتين ذات االختبار القبلي والبعدي ،وألغراض الدراسة أعدت الباحثة
اختبار المفردات اإلنجليزية الجديدة .وقامت الباحثة بإعداد اختبار المفردات اإلنجليزية الجديدة الختبار
فرضيات البحث ،وباستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين ،أظهرت النتائج وجود فروق دالة
إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة األولى.

.11

دراسة عبد الباسط ()4111
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح قائم على استخدام برمجية

 PhotoStory3في تنمية مفهوم ومهارات تصميم وتطوير القصص الرقمية الالزمة لمعلمي الجغرافيا

قبل الخدمة ،تكونت عينة الدراسة من ( )20من معلمي الجغرافيا قبل الخدمة بدبلوم التربية العام

بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية ،وأعد الباحث اختبا اًر
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تحصيلياً لقياس جوانب مفهوم القصص الرقمية باإلضافة إلى بطاقة مالحظة .وقد اظهرت النتائج
فاعلية البرنامج القائم على استخدام برمجية PhotoStory3

في تنمية مفهوم ومهارات تصميم

وتطوير القصص الرقمية الالزمة لمعلمي الجغرافيا قبل الخدمة .
.11

دراسة المومني وآخرين ()4111

هدفت الدراسة إلى كشف أثر استخدام برامج رسوم متحركة عملية في اكتساب طلبة المرحلة االساسية
للمفاهيم في مديرية تربية اربد األولى .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )71طالباً و( )18طالبة من
طلبة الصف السادس األساسي ،تم توزيعهم بالطريقة العشوائية البسيطة على مجموعتين ،إحداهما
تجريبية تكونت من ( )25طالباً في شعبة واحدة ،و( )11طالبة في شعبتين ،واألخرى ضابطة تكونت

من ( )25طالباً في شعبة واحدة ،و( )11طالبة في شعبتين ،وأعد الباحث ألغراض الدراسة اختبا اًر
تحصيلياً للمفاهيم العلمية .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب طلبة

الصف السادس للمفاهيم العلمية حسب طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية مقابل المجموعة

الضابطة ،وأظهرت الدراسة حصول طلبة المجموعة التجريبية على متوسط حسابي أعلى من
المجموعة الضابطة في اكتساب العادات العلمية.
.12

دراسة فيج ومكارتني ()Figg & McCartney, 2010
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام حك ـي القصص الرقمي ـ ـ ـة لآلخرين على

تنمية التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة المتوسطة وتحسين أداء المعلمين المرشحي ـ ـن للتدريـس

(ما قبل الخدمة) ،والتعـ ــرف على اتجاهاتهم نحـ ــوها ،كانت عينـ ــة الدراسة عب ـ ـ ــارة عن مجموع ـ ــة

مختلطة من المشاركين (باحثين ،مدربين ،معلمي قبل الخدمة ،طالب المرحلة المتوسطة ،وشخصيات

هامة) ،وألغراض الدراسة تم استخدام االختبار التحصيلي باإلضافة إلى مقياس االتجاه نحو استخدام
حكي القصص الرقمية .أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام هذا األسلوب مكن المعلمين من التعرف
على استراتيجيـ ــات حديث ــة للتدريـس والتعرف على كيفية دمج التكنولوجيا في التدريس ،كذلك توصلت

الدراسة إلى حدوث تحسن في التحصيل األكاديمي لطالب المرحلة المتوسطة في مهارات الكتابة،
وحدوث تحسن في عالقتهم االجتماعية مع المشاركين في ورشة العمل ،كما توصلت الدراسة إلى
حدوث تطور ايجابي في اتجاهات المشاركين نحو التعامل مع المتعلمين الصغار ونحو التربية ونحو

التكنولوجيا.
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.13

دراسة وانج وزهان ()Wang & Zahan ,2010
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام القصص الرقمية في تنمية التفكير

اإلبداعي ،واثارة الدافعية للتعلم ،وتنمية التحصيل الدراسي لتالميذ المدارس االبتدائية ،وألغراض
الدراسة تم استخدام االختبار التحصيلي ومقياس الدافعية للتعلم باإلضافة إلى مقياس التفكير اإلبداعي.

وقد توصلت الدراسة إلى فعالية استخدام القصص الرقمية في تنمية التفكير اإلبداعي واثارة الدافعية
للتعلم وتنمية التحصيل الدراسي في كل مجموعة على حده ،وقد أوصت الدراسة بالسعي قدما في

إعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات المعلمين في دمج القصص الرقمية في المناهج التعليمية بحيث

تصبح مناهج نشطة ،وتمكن التالميذ أن يصبحوا متعلمين ذاتيين.
.14

دراسة الزهراني (:)4118
سعت الدراسة إلى التعرف على فاعلية القصص المسجلة على األقراص المدمجة في تنمية

مهارات االستماع الناقد لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي؛ ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام
المنهج الوصفي ،والمنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )61تلميذاً قسموا إلى مجموعتين
اختبار لالستماع الناقد .وكشفت
إحداهما تجريبية ،واألخرى ضابطة ،وألغراض الدراسة أعد الباحث
اً
نتائج الدراسة أن تالميذ المجموعة التجريبية حصلوا على درجات أعلى في االختبار البعدي من تالميذ

المجموعة الضابطة ،مما يؤكد فاعلية القصص المسجلة على األقراص في تنمية مهارات االستماع
الناقد.
.15

دراسة صادق ()Sadik, 2008
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أي درجة يمكن أن تساعد القصص الرقمية على دمج التالميذ

في عملية التعلم النشط ،والتعرف إلى فاعلية سرد القصص الرقمية في توفير بيئة تعلم نشط ،باإلضافة
للتعرف إلى أراء المعلمين تجاه استخدام سرد القصص الرقمية في توفير بيئة تعلم نشط للتالميذ .وقد
تكونت عينة الدراسة من ( )232طالب وطالبة موزعين على ثمانية فصول دراسية ،واستخدمت الدراسة
ثالث أدوات مختلفة (استبانة ،بطاقة مالحظة ،استمارة مقابلة) لتقييم قصص الطالب الرقمية وفقاً

لمعايير إنتاج القصص الرقمية ،ولمالحظة أداء المعلمين والطالب أثناء استخدام القصص الرقمية،

وللتعرف على أراء المعلمين حول فاعلية القصص .وأوضحت نتائج الدراسة أن القصص الرقمية التي
أنتجها الطالب ساعدتهم على التفكير بشكل أعمق وعرض أفكارهم وآرائهم بوضوح ،وأن مهارات
الطالب التقنية (الحصول على الصور ،معالجة الصور ،إدخال الصوت ،التعامل مع برامج معالجة
الكلمات ،تصفح اإلنترنت ،استخدام الكامي ار الرقمية) تطورت بشكل ملحوظ أثناء استخدام القصص
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الرقمية ،كما بينت النتائج أهمية التنمية المهنية للمعلمين على إدماج أساليب التعلم الفعالة داخل
الصف الدراسي.
.16

دراسة صالح ()4118
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج قائم على محاكاة القصة التفاعلية لتنمية

بعض القيم األخالقية ألطفال ما قبل المدرسة ،تكونت عينة الدراسة من أطفال المرحلة الثانية
( )K.G2من سن ( )6-5سنوات الذين يجيدون استخدام الكمبيوتر ،بلغ عددهم ( )56طفالً تم

تقسيمهم إلى مجموعتين ،المجموعة التجريبية وعددها ( )38طفالً ،والمجموعة الضابطة وعددهم ()38

اختبار للبدائل السلوكية في المواقف األخالقية .وكشفت نتائج
طفالً ،وألغراض الدراسة أعدت الباحثة
اً
الدراسة عن وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى الدالة ( ) 0.05 ≥ aبين متوسط درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المواقف األخالقية (األبعاد والدرجة

الكلية) لصالح المجموعة التجريبية ،مما يؤكد فاعلية البرنامج الذي تم إعداده وتصميمه وتقديمه
باستخدام الكمبيوتر في تنمية القيم األخالقية لدى عينة األطفال الذين تم التطبيق معهم.
.17

دراسة جمال ()4111
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية استخدام برنامج تفاعلي للرسوم المتحركة في تنمية

بعض المفاهيم الجغرافية لدى أطفال الروضة ،تكونت عينة الدراسة من ( )31طفالً من أطفال

المستوى الثاني من مرحلة رياض األطفال من  6-5سنوات بمدرسة بيبي جاردن بغدارة غرب القاهرة

التعليمية ،واستخدمت الباحثة اختبار رسم الرجل لتحديد ذكاء األطفال ،باإلضافة إلى مقياس تنمية

المفاهيم الجغرافية .وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في

مستوى التحصيل بين المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية ،والمجموعة التجريبية التي

درست باستخدام الرسوم المتحركة لصالح المجموعة التجريبية في جميع األنشطة.

المحور الثاني :دراسات تناولت تنمية المفاهيم التكنولوجية:
 .1دراسة أبو عطية ()4114
هدفت الدراسة إلي الكشف عن فاعلية شبكة التواصل االجتماعي " الويكي " في تنمية المفاهيم
التكنولوجية ومهارات اإلنترنت لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة ،وقد اختارت الباحثة عينة
عشوائية مكونة من ( )11طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي ،وزعتها على مجموعتين
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مجموعة تجريبية وعددها ( )31طالبة وأخرى ضابطة وعددها ( )31طالبة ،وألغراض الدراسة قامت
الباحثة ببناء اختبار المفاهيم التكنولوجية .وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوي داللة  0.05بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات قريناتهن
في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي للمفاهيم التكنولوجية لصالح المجموعة التجريبية ،وكذلك

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية ومتوسط درجات قريناتهن في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات

لمهارات اإلنترنت لصالح المجموعة التجريبية.
 .2دراسة برهوم ()4111

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر توظيف نظرية رايجلوث التوسعية على تنمية المفاهيم

والمهارات التكنولوجية لدى طالب الصف العاشر بغزة ،تكونت عينة الدراسة من ( )28طالباً من
مدرسة بئر السبع الثانوية بمحافظة رفح تم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بالتساوي ،وقام

الباحث ببناء بطاقة مالحظة للمهارات التكنولوجية باإلضافة إلى االختبار التحصيلي .وأظهرت نتائج
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≥ aبين متوسط درجات طلبة

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار

التحصيلي وبطاقة المالحظة للمهارات التكنولوجية ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية.
 .3دراسة أبو ماضي ()4111

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية على اكتساب المفاهيم

والمهارات الكهربية بالتكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة ،وقد اختارت الباحثة عينة
مكونة من شعبتين وطبقت نظام المجموعتين التجريبية والضابطة ،وقد بلغ عدد طالبات العينة ()83

مقسمة بالتساوي بين المجموعتين ،وألغراض الدراسة قامت الباحثة ببناء االختبار المعرفي للمفاهيم
والمهارات الكهربية ،كما قامت ببناء بطاقة مالحظة .وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى ( )0.05 ≥ aبين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طلبة

المجموعة الضابطة في االختبار المعرفي للمفاهيم والمهارات الكهربية ،وكذلك في بطاقة المالحظة
للمهارات الكهربية ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية.
 .4دراسة عياد ()4118
هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج وسائط متعددة معد في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة،

ومن ثم قياس أثره على اكتساب المفاهيم التكنولوجيا في كتاب التكنولوجيا للصف السابع األساسي.
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وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من ( )11طالبة من طالبات الصف السابع األساسي تم تقسيمها

إلى مجموعتين ،المجموعة التجريبية وعددها ( )31طالبة والمجموعة الضابطة وعددها ( )31طالبة،

وألغراض الدراسة قامت الباحثة ببناء اختبار للمفاهيم التكنولوجية .وأظهرت النتائج وجود فروق ذات

داللة إحصائية في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة في اختبار اكتساب المفاهيم التكنولوجية لصالح المجموعة التجريبية ،كما أظهرت الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات
طالبات المجموعة الضابطة في االختبار المؤجل لصالح المجموعة التجريبية.

 .5دراسة الفرع ()4118
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب ودوره في تنمية مفاهيم التربية الوقائية في

التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع من التعليم األساسي ،طبقت الدراسة على عينة مكونة من ()181
طالباً وطالبة من الصف التاسع األساسي بمحافظة رفح وزعت بالتساوي على مجموعتين ،المجموعة
التجريبية وعددها ( )11طالباً وطالبة ،والمجموعة الضابطة وعددها ( )11طالباً وطالبة ،وألغراض

الدراسة قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة لصالح

المجموعة التجريبية.

64

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات والبحوث في المحاور الثالثة اتضح ما يلي:
 من حيث الفترة الزمنية:
تـ ـ ــم إج ـ ـ ـراء الد ارسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة فـ ـ ــي فت ـ ـ ـرات زمنيـ ـ ــة متباينـ ـ ــة ،فكانـ ـ ــت أولهـ ـ ــا د ارسـ ـ ــة جمـ ـ ــال
( ،)2005وآخره ـ ـ ـ ــا د ارس ـ ـ ـ ــة التعب ـ ـ ـ ــان ( ، )2013مم ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــدل وبش ـ ـ ـ ــكل واض ـ ـ ـ ــح عل ـ ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة
االهتمام باستخدام التقنيات الحديثة (الحاسوب وشبكات االتصال) في التعليم.
 من حيث األهداف:
 ه ـ ــدفت جمي ـ ــع د ارس ـ ــات المح ـ ــور األول إل ـ ــى التع ـ ــرف عل ـ ــى فاعلي ـ ــة/أث ـ ــر اس ـ ــتخدام القص ـ ــص
الرقميـ ــة والرسـ ــوم المتحركـ ــة علـ ــى تنميـ ــة متغي ـ ـرات مختلفـ ــة تتمثـ ــل فـ ــي (التحصـ ــيل  -التفكيـ ــر
– المهـ ـ ـ ــارات – الـ ـ ـ ــذكاء المكـ ـ ـ ــاني – المفـ ـ ـ ــاهيم – القـ ـ ـ ــيم – الكفـ ـ ـ ــاءة الذاتيـ ـ ـ ــة – الدافعيـ ـ ـ ــة –
التعبير).


ه ـ ـ ــدفت معظ ـ ـ ــم د ارس ـ ـ ــات المح ـ ـ ــور الث ـ ـ ــاني إلــ ـ ــى التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى فاعلي ـ ـ ــة وت ـ ـ ــأثير توظيــ ـ ــف
الحاس ـ ــوب ف ـ ــي تنمي ـ ــة المف ـ ــاهيم التكنولوجي ـ ــة ،كم ـ ــا ورد ف ـ ــي د ارس ـ ــة (أب ـ ــو عطي ـ ــة 2112 ،؛
أبو ماضي 3111 ،؛ عياد 3118 ،؛ الفرع.)3118 ،



ه ـ ــدفت ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة إل ـ ــى التع ـ ــرف عل ـ ــى فاعلي ـ ــة توظي ـ ــف القص ـ ــص الرقيمي ـ ــة ف ـ ــي تنمي ـ ــة
المف ـ ـ ــاهيم التكنولوجي ـ ـ ــة ل ـ ـ ــدى طالب ـ ـ ــات الص ـ ـ ــف التاس ـ ـ ــع بغـ ـ ـ ـزة ،وبه ـ ـ ــذا تتف ـ ـ ــق م ـ ـ ــع د ارس ـ ـ ــات
المح ـ ــور األول ف ـ ــي المتغي ـ ــر المس ـ ــتقل (القص ـ ــص الرقمي ـ ــة) ،وم ـ ــع د ارس ـ ــات المح ـ ــور الث ـ ــاني
في المتغير التابع (تنمية المفاهيم التكنولوجية).
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 من حيث عينات الدراسة:
تنوعــت عينــات الد ارســات الســابقة ،حيــث شــملت م ارحــل د ارســية مختلفــة ،باإلضــافة إلــى وجــود
بعض الدراسات التي تناولت المعلمين كعينة للدراسة ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ()4-1
أنواع العينات في الدراسات السابقة

المرحلة
ما قبل المدرسة

الدراسات
(قربان 3113 ،؛ صالح 3118 ،؛ جمال)3115 ،
(النفيس ـ ــي وآخ ـ ــرون 3112 ،؛ الص ـ ــائغ 3113 ،؛ البسيون ـ ـ ـ ـ ــي وآخ ـ ـ ـ ــرون،

المرحلة االبتدائية

 3111؛  Garrard D., 2011؛ ســليمان 3111،؛ المــومني وآخــرون،
 3111؛  Wang & Zahan, 2010؛ الزهراني)2008 ،

المرحلة اإلعدادية

(أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عطي ـ ـ ـ ـ ــة 3113 ،؛ أب ـ ـ ـ ـ ـ ــو ماضـ ـ ــي 3111 ،؛ رض ـ ـ ـوان 3111 ،؛
 Figg & McCartney, 2010؛ عياد 3118 ،؛ الفرع)3118 ،

المرحلة الثانوية

(برهـ ـ ـ ـ ـ ــوم)3111 ،

المرحلة الجامعية

(التعبان 3112 ،؛  Xu et al., 2011؛ عبد الباسط)3111 ،

معلمين

( Sadik, 2008؛ )Figg & McCartney, 2010

 بالنسـ ــبة لعينـ ـ ـ ـة الد ارسـ ــة الحاليـ ـ ـة كانـ ــت مـ ــن طالبـ ــات الصـ ــف التاسـ ــع األساسـ ــي ،وبهـ ــذا اتفقـ ــت
مـ ـ ـ ــع د ارسـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن (أبـ ـ ـ ــو عطيـ ـ ـ ــة 3113 ،؛ أبـ ـ ـ ــو ماضـ ـ ـ ــي 3111 ،؛ الفـ ـ ـ ــرع،)3118 ،
واختلفت مع غيرها.
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 من حيث أدوات الدراسة:
تنوعت أدوات الدراسات السابقة ،والجدول التالي يوضح ذلك :
جدول ()4-4
أنواع أدوات الدراسة في الدراسات السابقة

الدراسات

األدوات

(التعبان 3112 ،؛ الصائغ 3113 ،؛ قربان 3113 ،؛ برهـوم 3111 ،؛
اختبار التحصيل

عبد الباسط 3111 ،؛ المومني وآخرون 3111 ،؛ البسيون ـ ـ ـي وآخرون،

 3111؛  Figg & McCartney, 2010؛ Wang & Zahan,

2010؛ الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرع)3118 ،
مقياس التفكير

(التعبان 3112 ،؛ رضوان 3111 ،؛ ) Wang & Zahan, 2010

مقياس اتجاه

(الصائغ 3113 ،؛ )Figg & McCartney, 2010
(البسيوني وآخرون 3111 ،؛ رضوان 3111 ،؛ بره ــوم 3111 ،؛ أب ـ ـ ــو

بطاقة مالحظة
استبانة
اختبار المفاهيم
التكنولوجية

ماضي 3111 ،؛ أبو عطية 3113 ،؛ عبد الباسط 3111 ،؛

 Garrard D., 2011؛ )Sadik, 2008

(البسيوني وآخرون 3111 ،؛)Sadik, 2008
(أبو عطية 3113 ،؛ عياد)2001 ،
(أبــو ماضي :3111 ،اختبار معرفي للمفاهيم والمهارات الكهربية)

(النفيسي وآخرون :3112 ،مقياس ارفن للمصفوفات ،مقياس عد
المكعبات لبينيه ،مقياس رضا أولياء األمور)

( :Xu et al., 2011مقياس مهارات الكفاءة الذاتية)
أخرى

(سليمان :3111 ،اختبار المفردات اإلنجليزية)

(صالح :3118 ،اختبار البدائل السلوكية في المواقف األخالقية)
(الزهراني :3118 ،اختبار االستماع الناقد)
( :Sadik,2008استمارة مقابلة)

(جمال :3115 ،اختبار رسم الرجل لتحديد ذكاء األطفال  ،مقياس تنمية
المفاهيم الجغرافية)
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 اســتخدمت الد ارســة الحاليــة مقيــاس المفــاهيم التكنولوجيــة المكــون مــن  65فق ـرة ،وبهــذا اتفقــت هــذه
الد ارس ــة م ــع د ارس ــة ك ــل م ــن (أب ــو عطي ــة 3113 ،؛ أب ـ ــو ماض ــي 3111 ،؛ عي ــاد )3118 ،ف ــي
األداة ،مع العلم أنه معد من قبل الباحثة ويختلف عن جميع أدوات الدراسات السابقة.
 اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي ذا المجموعتين كما ورد في دراسة (أبو عطية،
 2012؛ الصـ ـ ـ ــائغ 2012 ،؛ قربـ ـ ـ ــان 3113 ،؛ أبـ ـ ـ ــو ماضـ ـ ـ ــي 3111 ،؛ برهـ ـ ـ ــوم 3111 ،؛
البسيوني وآخرون 3111 ،؛ سليمان 3111 ،؛ المومني وآخورن 3111 ،؛ الزه ارنـي3118 ،
؛ عياد 3118 ،أبو ماضي 3111 ،؛ الفرع 3118 ،أبو ماضي 3111 ،؛ صـالح،)3118 ،
في حين أن هناك بعض الدراسات التي استخدمت المنهج التجريبـي ذو المجموعـة الواحـدة كمـا
ورد فــي د ارســة (رضـوان 2011 ،؛ عبـد الباســط 3111 ،؛  Wang & Zahan, 2010؛
 )Sadik,2008باإلضــافة إلــى د ارســة واحــدة كانــت عبــارة عــن د ارســة حالــة ( Garrard D.,
.)2011
 اتبعت الدراسة الحالية المنهج التجريبي ،حيث تم تقسيم الطالبات إلى مجموعتين إحـداهما تجريبيـة
واألخرى ضابطة ،وبهذا اتفقت مع معظم الدراسات السابقة.

 من حيث النتائج:
 أكـ ــدت معظـ ــم الد ارسـ ــات فـ ــي المحـ ــور األول فاعليـ ــة توظيـ ــف الـ ــتعلم اإللكترونـ ــي فـ ــي العمليـ ــة
التعليمية.
 أكدت جميع دراسات المحور الثاني دور وفاعلية توظيف القصص الرقمية في تنمية العديد من
المتغي ـرات (التحصــيل  -التفكيــر – المهــارات – الــذكاء المكــاني – المفــاهيم – القــيم – الكفــاءة
الذاتية – الدافعية – التعبير).
 أظه ــرت معظ ــم د ارس ــات المح ــور الثال ــث أهمي ــة ودور توظي ــف الحاس ــوب ف ــي تنمي ــة المف ــاهيم
التكنولوجية.
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اختلفـت الد ارســة الحاليـة عــن الد ارسـات الســابقة فــي التعـرف علــى فاعليـة توظيــف القصـص الرقميــة فــي
تنميـ ــة المفـ ــاهيم التكنولوجيـ ــة لـ ــدى طالبـ ــات الصـ ــف التاسـ ــع األساسـ ــي ،حيـ ــث لـ ــم يـ ــتم توظيـ ــف هـ ــذه
االســتراتيجية (القصــص الرقميــة) فــي تنميــة المفــاهيم التكنولوجيــة فــي أي مــن الد ارســات الســابقة علــى
المستوى المحلي واإلقليمي في حدود على الباحثة.
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النقاط التالية:
 كتابة اإلطار النظري الخاص بالقصص الرقمية.
 التعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية التي تخدم وتثري الدراسة الحالية.
 اختيار المنهج المناسب لهذه الدراسة القائم على مجموعتين تجريبية وضابطة.
 اختيـ ــار األسـ ــاليب اإلحصـ ــائية المناسـ ــبة التـ ــي اسـ ــتخدمت فـ ــي اختبـ ــار الفرضـ ــيات وتحليـ ــل
البيانات والنتائج.
 كيفية تحليل المحتوى للوحدة المستهدفة واستخراج المفاهيم.
 بناء أدوات الدراسة المتمثلة في مقياس المفاهيم التكنولوجية.
 المساهمة في تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تفسي اًر علمياً وموضوعياً.
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إجراءات الدراسة
حتليل حمتوى وحدة "االتصاالت والشبكات" من مقرر التكنولوجيا.
إعداد قائمة معايري تكنولوجيا التعلم اإللكرتوني لتصميم القصص الرقمية.
تطوير القصص الرقمية وفقاً لنموذج  ADDIEتبعا للمراحل التالية:
 مرحلة التحليل
 مرحلة التصميم
 مرحلة التطوير
 مرحلة التنفيذ
 مرحلة التقويم

منهج الدراسة.
عينة الدراسة والتصميم التجرييب ومتغرياته.
أدوات الدراسة.
جتربة الدراسة.
الطرق واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة.
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
يتناول الفصل الحالي اإلجراءات التي تم اتباعها لتحديد قائمة المفاهيم التكنولوجية المتضمنة
في الوحدة الخامسة "االتصاالت والشبكات" من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع األساسي ،والخطوات
المتبعة في تطوير معايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الالزمة لتصميم القصص الرقمية وتنمية

المفاهيم التكنولوجية ،ومن ثم تطوير القصص الرقمية وفق قائمة المعايير ،وذلك بتطبيق نموذج
 ADDIEلتطوير المنظومات التعليمية بمراحله المختلفة (مرحلة التحليل  ،Analysisمرحلة التصميم

 ، Designمرحلة التطوير  ،Developmentمرحلة التنفيذ  ،Implementationمرحلة التقويم

 ،)Evaluationباإلضافة إلى اختيار عينة الدراسة واستعراض التصميم التجريبي ،ثم إعداد أدوات
الدراسة ،وأخي اًر تناول الفصل خطوات تطبيق تجربة الدراسة ،واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها.

أوالً  :تحليل محتوى وحدة "اال تصاالت والشبكات" من مقرر التكنولوجيا:
لما كان الهدف الرئيس للدراسة هو تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع

باستخدام القصص الرقمية ،قامت الباحثة بتحليل محتوى وحدة "االتصاالت والشبكات" من كتاب
التكنولوجيا للصف التاسع األساسي لتحديد قائمة المفاهيم التكنولوجية المتضمنة ،وذلك بعد أن رأت

أن هذه الوحدة لها من األهمية مكان يخصها دون غيرها ،وذلك لما تعكسه من مواكبة لعصر التطور

التكنولوجي الذي نعيشه ،فكل شيء في وقتنا الحاضر بات يعتمد على هذه التكنولوجيا (تكنولوجيا

االتصاالت والشبكات) ومنها مؤسساتنا التعليمية ،لذا كان لزاماً علينا أن نعكس هذا العالم لطالبنا،
كما وينبغي علينا أن نكسبهم مفاهيمه بالقدر الذي يمكنهم من التعامل معه بفهم واضح حتى تتغير

نظرتهم إلى التعليم ،وحتى نتبنى سياسات تعليمية ذات عالقة بالواقع.
وقد قامت الباحثة بحصر المفاهيم التكنولوجية الواردة في المقرر وفقاً للخطوات التالية:

 -1هدف التحليل :هدفت عملية التحليل إلى تحديد قائمة المفاهيم التكنولوجية المتضمنة في وحدة
"االتصاالت والشبكات" من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع األساسي.

 -4عينة التحليل :عينة التحليل في هذه الدراسة هي الوحدة الخامسة "االتصاالت والشبكات" من
كتاب التكنولوجيا للصف التاسع األساسي.

 -4وحدة التحليل :وحدة التحليل التي استخدمتها الباحثة هي الفقرة.
 -3فئة التحليل :فئة التحليل في هذه الدراسة هي الهدف المعرفي المتمثل في المفاهيم التكنولوجية
المتضمنة في الوحدة الخامسة "االتصاالت والشبكات" من كتاب التكنولوجيـا للصف التاسع األساسي.
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 -1ضوابط عملية التحليل:
 تم التحليل في إطار المحتوى العلمي  ،والتعريف اإلجرائي للمفهوم التكنولوجي.

 اشتمل التحليل الوحدة الخامسة "االتصاالت والشبكات" من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع
األساسي.

 تم استبعاد أسئلة التقويم الواردة في نهاية الوحدة ،كما تم استبعاد األنشطة.
 اشتمل التحليل على الصور الواردة في الوحدة.
 -6موضوعية عملية التحليل:
 صدق أداة التحليل :قامت الباحثة بعرض أداة التحليل على مجموعة من الخبراء والمختصيــن
في الجامعات الفلسطينية ومشرفي ومعلمي التكنولوجيا )ملحق رقم  ،(3وذلك إلبداء الرأي حول
المفاهيم التكنولوجية التي توصلت إليها بعد تحليل المحتوى ،وقد أخذت الباحثة بعين االعتبار

مالحظات المحكمين للوصول إلى قائمة المفاهيم في صورتها النهائية (ملحق رقم .) 4

 ثبات التحليل :تم حساب الثبات من خالل ثبات االتساق عبر األفراد حيث تم حساب مدى االتفاق
بين نتائج التحليل التي توصلت إليها الباحثة وبين نتائج التحليل التي توصل إليها المختصون في

مجال تدريس التكنولوجيا ،وقد اختارت الباحثة اثنين من المعلمين الذين لهم خبرة في تدريس

التكنولوجيا للصف التاسع وطلبت منهما القيام بعملية التحليل بشكل مستقل ،وأسفرت النتائج عن
وجود اتفاق كبير بين عمليتي التحليل ،وجدول رقم ( )4-1يوضح ذلك.
جدول ()3-1
جدول معامل االتفاق للمفاهيم التكنولوجية بعد تحليل المحتوى
المحللون
الباحثة والمحلل األول

الباحثة والمحلل الثاني
المحلل األول والثاني

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

مجموع النقاط

معامل الثبات

36

3

39

0392

36

2

31

0395

31

1

39

0391

معامل الثبات الكلي

0395

وتم حساب معامل الثبات باستخدام المعادلة التالية( :عفانة.)51 :1991 ،
نقاط عدد االتفاق
______________________________ 100 X
معامل الثبات=
عدد نقاط االتفاق  +عدد نقاط االختالف
ولقد كان معامل الثبات الكلي  ، 0.95مما يدل على ثبات تحليل الباحثة.
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 -7نتائج التحليل  :أسفرت عملية التحليل عن وجود ) (38مفهوماً تكنولوجياً في الوحدة الخامسة
"االتصاالت والشبكات" المقررة في كتاب التكنولوجيا للصف التاسع( ،ملحق رقم )1

ثانياً :إعداد قائمة معايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الالزمة لتصميم القصص الرقمية:
مرت عملية تحديد معايير تكنولوجيا التعليم الالزمة لتصميم القصص الرقمية لتنمية المفاهيم

التكنولوجية بالخطوات التالية:

 .1مراجعة الباحثة لنظريات التعلم واطالعها على األدبيات المرتبطة بمبادئ وأسس القصص

الرقمية وعالقتها بتنمية المفاهيم التكنولوجية (تم عرضها في الفصل الثاني ،معايير تكنولوجيا

التعلم اإللكتروني لتصميم القصص الرقمية).

 .2إطالع الباحثة على العديد من التجارب والدراسات والبحوث التي اهتمت بقياس جودة التعلم
اإللكتروني من خالل وضع معايير ومؤشرات تحكم بيئات ومواد التعلم اإللكتروني ،وكذلك

االطالع على أهم ما صدر عن المؤسسات الدولية المهتمة بمجال التعلم اإللكتروني (تم
عرضها في الفصل الثاني ،معايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني لتصميم القصص الرقمية).

 .3إعداد القائمة المبدئية لمعايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الالزمة لتصميم بيئات ومواد
القصص الرقمية وتنمية المفاهيم التكنولوجية على النحو التالي:

 صياغة معايير تصميم بيئات القصص الرقمية والتي تم التوصل لها من المصادر سابقة
الذكر ،وتحديد مؤشرات كل معيار تم التوصل إليه.

 وضع المؤشرات على هيئة قائمة تقديرات اختيارية (ملحق رقم  ،)6تتضمن التدريج
(بدرجة كبيرة جداً ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جداً) مع ترك

مساحة في نهاية القائمة للتعديل بما يراه المحكمون والمختصون مناسباً سواء بالحذف أو

اإلضافة أو التعديل.

 عرض قائمة المعايير ومؤشراتها على مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال
تكنولوجيا التعليم (ملحق رقم .)2

 إجراء التعديالت التي اقترحها السادة المحكمون سواء بالحذف أو اإلضافة أو التعديل.
معيار
 التوصل إلى القائمة النهائية ،حيث شملت القائمة في صورتها النهائية على ()12
اً
تضم بداخلها ( )74مؤشر (ملحق رقم .)6
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ثالثاً :تطوير القصص الرقمية وفقاً لنموذج  ADDIEتبعاً للمراحل التالية:

قامت الباحثة بتطبيق نموذج  ADDIEلتطوير المنظومات التعليمية ،وذلك لتطوير محتوى

بيئات القصص الرقمية لهذه الدراسة وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه المراحل:

 .1مرحلة التحليل :Analysis
وتشمل هذه المرحلة (تحليل الحاجات التعليمية ،تحليل خصائص المتعلمين ،تحليل المصادر

واإلمكانيات).

 )1تحليل الحاجات التعليمية :وهي العملية التي يتم خاللها تحديد الفرق بين مستوى المتعلمين
الحالي وبين المستوى المرغوب بنهاية التعلم لتقديم تعليم يلبي هذه الحاجات ،وقد وضح

(خميس )2117 ،خطوات عملية تحليل الحاجات كما يلي:

 معرفة مستوى األداء الحالي للمتعلمين من خالل المناقشة أو المالحظة أو نتائج
االختبارات.

 تحديد مستوى األداء المرغوب.
 تحديد الفرق بين المستوى الحالي والمستوى المرغوب (الحاجة التعليمية).
وبذلك ترتبط الحاجات التعليمة للطالبات بالحاجة إلى تنمية المفاهيم التكنولوجية لما يلي:
 -التعرف إلى مفهوم االتصاالت.

 التعرف إلى وسائل نقل المعلومات قديماً وحديثاً. -التعرف إلى مفهوم البريد.

 -التعرف إلى مفهوم التليكس.

 التعرف إلى مفهوم التلغراف. -التعرف إلى مفهوم الفاكس.

 فهم الفرق بين جهاز التلغراف وجهاز الفاكس. -التعرف إلى مفهوم الهاتف الثابت.

 -التعرف إلى مفهوم الهاتف الخلوي.

 فهم الفرق بين الهاتف الثابت والهاتف الخلوي. التعرف على كيفية إرسال الصور عن طريق الفاكس. -التعرف إلى مفهوم شبكة الحاسوب.

 التعرف إلى تصنيفات شبكات الحاسوب. تمييز أنواع شبكات الحاسوب وفق تصنيفاتها.74

 -فهم الفرق بين الشبكة السلكية والشبكة الالسلكية.

 فهم الفرق بين الشبكة المحلية والشبكة واسعة المجال. فهم الفرق بين شبكة الند للند والشبكة الزبون الخادم. -التمييز بين أشكال الشبكات.

 التعرف إلى مفهوم التوبولوجي. -التعرف إلى مفهوم البروتوكول.

 التعرف إلى أنواع نماذج التصميم للشبكات المحلية. -التعرف إلى كيفية توصيل األجهزة في نموذج الخط.

 التعرف إلى كيفية توصيل األجهزة في نموذج النجمة. التعرف إلى كيفية توصيل األجهزة في نموذج الحلقة. فهم الفرق بين نموذج الحلقة ونموذج النجمة. -التمييز بين أشكال النماذج للشبكات المحلية.

 التعرف إلى األجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب. التعرف إلى وظيفة جهاز الموزع المركزي. -التعرف إلى وظيفة جهاز الموجه.

 -التعرف إلى وظيفة جهاز المفتاح.

 فهم الفرق بين وظيفة الموجه ووظيفة باقي األجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب. التعرف إلى أنواع األسالك المستخدمة في الشبكات المحلية. التعرف إلى تركيب األسالك المحورية. التعرف إلى تركيب األسالك المجدولة. -التعرف إلى تركيب أسالك األلياف البصرية.

 التمييز بين أشكال األسالك المستخدمة في الشبكات المحلية. -التعرف إلى مفهوم المدى.

 -التعرف إلى مفهوم السرعة.

 التعرف إلى مفهوم شبكة اإلنترنت. -التعرف إلى مفهوم الشبكة العنكبوتية العالمية.

 التعرف إلى الخدمات التي تقدمها شبكة اإلنترنت. التعرف إلى مفهوم أجهزة المضيفين في الشبكة العنكبوتية العالمية. التعرف إلى مفهوم أجهزة الزبائن في الشبكة العنكبوتية العالمية. فهم الفرق بين أجهزة المضيفين و أجهزة الزبائن.73

 التعرف إلى مفهوم محركات البحث. -التعرف إلى أنواع محركات البحث.

 التعرف إلى كيفية القيام بعملية البحث. -التعرف إلى مفهوم خدمة نقل الملفات.

 التعرف إلى مفهوم خدمة االستخدام عن بعد. التعرف إلى مفهوم عنوان الصفحة. التعرف إلى مفهوم المتصفحات. -التعرف إلى برامج التصفح.

 -التعرف إلى مفهوم التجارة اإللكترونية.

 فهم الفرق بين التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية. -التعرف إلى مفهوم البريد اإللكتروني.

 فهم الفرق بين البريد العادي والبريد اإللكتروني. )2تحليل خصائص المتعلمين :ويقصد بها معرفة خصائص الفئة المستهدفة التي تم إنتاج

وتصميم بيئات القصص الرقمية لها من حيث قدراتهم ،واهتماماتهم وغيرها من الخصائص

التـ ـي تميزهم عن غيرهم كأفراد أو كـمجموعات ،وقد ركزت الباحثة على مجموعة من
الخصائص ذات العالقة بموضوع الدراسة وهي:

أ .المرحلة العمرية وقدرت بـ  16 – 15سنة.

ب .السلوك المدخلي وتمثل بالمعرفة المسبقة حول بعض المفاهيم التكنولوجية.

ج .الحافز نحو موضوع التعلم وتمثل بدافعيتهم وقابليتهم للتعلم عن طريق القصص الرقمية.

د .االتجاه نحو موضوع التعلم وتمثل بآراء إيجابية ممثلة بداخلهم نحو التكنولوجيا.
ه .القدرة على تقبل العمل ضمن فريق.

و .القدرة على تقبل آراء اآلخرين ضمن فريق العمل.

 )3تحديد الموارد والمصادر التعليمية :ويقصد بها التعرف على واقع بيئة التعلم من حيث:
المصادر المتوافرة لجمع المادة العلمية وتصميم القصص الرقمية ،إضافة إلى التجهيزات

المتوافرة من أجهزة وبرامج ،ونظ اًر لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة ارتأت
الباحثة توظيف مختبر الحاسوب التابع لمدرسة عبسان الجديدة األساسية للبنات التابعة لو ازرة

التربية والتعليم بواقع حصتين أسبوعياً ،وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من سالمة الموارد
والمصادر التعليمية الالزمة لموضوع الدراسة ،فاإلمكانيات المتوافرة والتي كان من أهمها توفر

أجهزة حاسوب ،جهاز عرض  ،LCDسبورة ذكية ،وأجهزة  ،UPSأسهم بشكل كبير في إنجاز

المهام المطلوبة من برنامج الدراسة.
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المعوقات :تمثلت أهم المعوقات التي واجهت الباحثة أثناء تطبيق الدراسة ،في االنقطاع المستمر
للتيار الكهربائي.

 .2مرحلة التصميم :Design
وتشمل مرحلة التصميم مجموعة من الخطوات التي تم اتباعها في ضوء المعلومات المشتقة من

مرحلة التحليل لنموذج  ADDIEوهي كما يلي:

 )1صياغة األهداف التعليمية :قامت الباحثة بصياغة األهداف التعليمية لموضوع الدراسة في
ضوء االحتياجات التعليمية التي توصلت إليها في المرحلة السابقة ،وكانت األهداف بثالثة
مستويات (الهدف العام لموضوع الدراسة ،الهدف العام لكل موديول (قصة رقمية) ،األهداف

التعليمية لكل موديول(قصة رقمية) على حدة) كما يلي:

الهدف العام لموضوع الدراسة هو" :تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع
األساسي بغزة" وتفرع عنه األهداف العامة لكل موديول (قصة رقمية) وهي:
 الهدف العام للموديول األول :إكساب طالبات الصف التاسع األساسي المعرفة المتعلقة
بمفهوم االتصاالت ووسائل نقل المعلومات.

 الهدف العام للموديول الثاني :إكساب طالبات الصف التاسع األساسي المعرفة المتعلقة
بمفهوم شبكات الحاسوب.

 الهدف العام للموديول الثالث :إكساب طالبات الصف التاسع األساسي المعرفة المتعلقة
بمفهوم نماذج تصاميم الشبكات المحلية.

 الهدف العام للموديول الرابع :إكساب طالبات الصف التاسع األساسي المعرفة المتعلقة
بمفهوم األجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب.

 الهدف العام للموديول الخامس :إكساب طالبات الصف التاسع األساسي المعرفة المتعلقة
بمفهوم األسالك المستخدمة في الشبكات المحلية.

 الهدف العام للموديول السادس :إكساب طالبات الصف التاسع األساسي المعرفة المتعلقة
بمفهومي شبكة اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية.

 الهدف العام للموديول السابع :إكساب طالبات الصف التاسع األساسي المعرفة المتعلقة
بمفاهيم الخدمات التي تقدمها الشبكة العنكبوتية العالمية.
األهداف التعليمية :وفي هذه الخطوة تم تقسيم كل هدف من األهداف العامة للموديول (للقصة
الرقمية) إلى مجموعة من األهداف المفصلة التي تحقق في مجملها الهدف العام للموديول،
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وذلك استناداً إلى المحتوى الذي تم تحليله ،وقد تم استخدام النمط السلوكي لصياغة األهداف
بطريقة قابلة للمالحظة والقياس وذلك وفقاً لنمط  ABCDوهذه الحروف تشير إلى:
 :)Audience( A الفئة المستهدفة (الطالبات).

 :)Behavior( B السلوك (الفعل) على أن يكون قابالً للمالحظة والقياس.
 :)Condition( C الظروف أو الشرط التي يحدث عندها السلوك.

 :)Degree( D الدرجة أو المعيار المطلوب الوصول إليه للتأكد من تحقق الهدف.
وكانت األهداف التعليمية كما يلي:
األهداف التعليمية للموديول األول:
قامت الباحثة بتحليل الهدف العام للموديول األول ،وتوصلت إلى األهداف التعليمية التالية:
 .1تعِّرف الطالبة االتصاالت.

 .2تعدد الطالبة وسائل نقل المعلومات قديماً.
 .3تعدد الطالبة وسائل نقل المعلومات حديثاً
عرف الطالبة البريد.
 .4ت ِّ

عرف الطالبة التلغراف.
 .5ت ِّ
عرف الطالبة التليكس.
 .6ت ِّ

عرف الطالبة الهاتف الخلوي
 .7ت ِّ
عرف الطالبة الهاتف العادي
 .8ت ِّ
عرف الطالبة الفاكس.
 .9ت ِّ

 .11ترسل الطالبة صورة عن طريق جهاز الفاكس.

 .11توضح الطالبة كيفية نقل المعلومات عن طريق التلغراف.
 .12تميز الطالبة بين الهاتف الخلوي والهاتف الثابت.

 .13تقارن الطالبة بين جهاز التلغراف وجهاز الفاكس.
األهداف التعليمية للموديول الثاني:
قامت الباحثة بتحليل الهدف العام للموديول الثاني ،وتوصلت إلى األهداف التعليمية التالية:
عرف الطالبة شبكة الحاسوب.
 .1ت ِّ
عرف الطالبة البروتوكول.
 .2ت ِّ

عرف الطالبة الشبكة السلكية.
 .3ت ِّ

عرف الطالبة الشبكة الالسلكية.
 .4ت ِّ
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عرف الطالبة الشبكة واسعة المجال.
 .5ت ِّ
عرف الطالبة الشبكة المحلية.
 .6ت ِّ
عرف الطالبة شبكة الند للند.
 .7ت ِّ

عرف الطالبة شبكة الزبون الخادم.
 .8ت ِّ

 .9تصنف الطالبة شبكات الحاسوب وفق المساحة الجغرافية.
 .11تصنف الطالبة شبكات الحاسوب وفق الوسط الناقل.

 .11تصنف الطالبة شبكات الحاسوب وفق العالقة بين األجهزة.
 .12تميز الطالبة بين الشبكة السلكية والشبكة الالسلكية.

 .13تميز الطالبة بين الشبكة المحلية والشبكة واسعة المجال.
 .14تميز الطالبة بين شبكة الند للند وشبكة الزبون الخادم.
األهداف التعليمية للموديول الثالث:
قامت الباحثة بتحليل الهدف العام للموديول الثالث ،وتوصلت إلى األهداف التعليمية التالية:
عرف الطالبة التوبولوجي.
 .1ت ِّ

 .2تعدد الطالبة نماذج الشبكات المحلية.

 .3تبين الطالبة كيفية توصيل األجهزة في نموذج الخط.

 .4تبين الطالبة كيفية توصيل األجهزة في نموذج النجمة.
 .5تبين الطالبة كيفية توصيل األجهزة في نموذج الحلقة.
 .6تفرق الطالبة بين نموذج الحلقة ونموذج النجمة.

 .7تميز الطالبة شكل كل نموذج من نماذج الشبكات المحلية.
األهداف التعليمية للموديول الرابع:
قامت الباحثة بتحليل الهدف العام للموديول الرابع ،وتوصلت إلى األهداف التعليمية التالية:
 .1تعدد الطالبة أنواع األسالك المستخدمة في الشبكات المحلية.
 .2تميز الطالبة شكل كل سلك من األسالك.
 .3تبين الطالبة تركيب األسالك المحورية.
 .4تبين الطالبة تركيب األسالك المجدولة.

 .5تبين الطالبة تركيب أسالك األلياف البصرية.
عرف الطالبة المدى.
 .6ت ِّ

عرف الطالبة السرعة.
 .7ت ِّ
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األهداف التعليمية للموديول الخامس:
قامت الباحثة بتحليل الهدف العام للموديول الخامس ،وتوصلت إلى األهداف التعليمية التالية:
 .1تعدد الطالبة األجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب.
 .2تبين الطالبة وظيفة جهاز الموزع المركزي.
 .3تبين الطالبة وظيفة جهاز المفتاح.
 .4تبين الطالبة وظيفة جهاز الموجه.

 .5تميز الطالبة بين وظيفة الموجه ووظيفة باقي األجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب.
األهداف التعليمية للموديول السادس:
قامت الباحثة بتحليل الهدف العام للموديول السادس ،وتوصلت إلى األهداف التعليمية التالية:
عرف الطالبة اإلنترنت.
 .1ت ِّ

عرف الطالبة الشبكة العنكبوتية العالمية.
 .2ت ِّ
عرف الطالبة أجهزة المضيفون.
 .3ت ِّ
عرف الطالبة أجهزة الزبائن.
 .4ت ِّ

 .5تميز الطالبة بين أجهزة الزبائن وأجهزة المضيفون.
عرف الطالبة عنوان الصفحة.
 .6ت ِّ

عرف الطالبة خدمة نقل المعلومات (.)FTP
 .7ت ِّ

عرف الطالبة خدمة االستخدام عن بعد (.)Tel Net
 .8ت ِّ
األهداف التعليمية للموديول السابع:
قامت الباحثة بتحليل الهدف العام للموديول السابع ،وتوصلت إلى األهداف التعليمية التالية:
 .1تعدد الطالبة بعض خدمات اإلنترنت.
عرف الطالبة خدمة التصفح.
 .2ت ِّ
عرف الطالبة خدمة البحث.
 .3ت ِّ

عرف الطالبة خدمة التجارة اإللكترونية.
 .4ت ِّ
عرف الطالبة خدمة البريد اإللكتروني.
 .5ت ِّ
 .6تعدد الطالبة بعض المتصفحات.

 .7تعدد الطالبة بعض محركات البحث.

 .8تميز الطالبة بين خدمة التصفح وخدمة البحث.

 .9تقارن الطالبة بين البريد اإللكتروني والبريد العادي.
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.11

تقارن الطالبة بين التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية.

 )2تحديد عناصر المحتوى التعليمي :في ضوء األهداف التي تم تحديدها للموديالت ووفقاً
للمعيار رقم ( )3الذي ينص على " يجب أن يتضمن التصميم التعليمي للقصة الرقمية محتوى

مشتقاً من األهداف التعليمية ،يتصف بالدقة والتكامل والتتابع" (ملحق رقم  ،)6قامت الباحثة
بتحديد عناصر المحتوى التعليمي وجاءت ممثلة لعناوين الموديالت على النحو التالي:
 )1الموديول األول :االتصاالت ووسائل نقل المعلومات.
 )2الموديول الثاني :شبكات الحاسوب.
 )3الموديول الثالث :نماذج الشبكات المحلية.
 )4الموديول الرابع :األسالك المستخدمة في الشبكات المحلية.
 )5الموديول الخامس :األجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب.
 )6الموديول السادس :شبكة اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية.
 )7الموديول السابع :خدمات اإلنترنت.
 )3بناء مقياس المفاهيم التكنولوجية قبلي/بعدي :في ضوء األهداف المعرفية التي تم تحديدها
في الخطوة األولى من مرحلة التصميم قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة "مقياس المفاهيم
التكنولوجية" ،حيث تقيس كل عبارة من عبارات المقياس هدفاً من االهداف المعرفية ،وقد تم
تقديم المقياس بشكل ورقي ،وتكون المقياس من ( )65عبارة من نوع االختيار من متعدد،
وقامت الباحثة ببنائه وحساب صدقه وثباته ،وسيرد تفصيل ذلك عند تناول أدوات الدراسة.
 )4اختيار خبرات التعلم وعناصر الوسائط التعليمية والمواد التعليمية لتعلم الطالبات عن طريق
بيئة القصص الرقمية :تم تحديد خبرات التعلم المناسبة لكل هدف من األهداف التعليمية

للموديوالت التي تنوعت ما بين خبرات مجردة وخبرات بديلة كما تم تحديد عناصر الوسائط
التعليمية والمواد التعليمية للتعلم القائم على بيئات القصص الرقمية لكل هدف في ضوء

المعايير (( )5 ،3 ،2ملحق رقم  )6والتي تنص على( :يجب أن يتوفر في محتوى التصميم
التعليمي للقصة الرقمية أهداف سلوكية محددة وواضحة ،يجب أن يتضمن التصميم التعليمي

للقصة الرقمية محتوى مشتقاً من األهداف التعليمية ،يتصف بالدقة والتكامل والتتابع ،يجب أن

يراعي تصميم القصة الرقمية البنية السليمة للقصة) كما تم توظيف عدة أنماط للتدريس ممثلة

في (العرض ،المناقشة والحوار ،المجموعات ،لعب األدوار).
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 )5تصميم الرسالة التعليمية على عناصر الوسائط التعليمية :قامت الباحثة بإعداد الرسالة
التعليمية التي تم اختيارها سابقاً ،وذلك بصياغة الرسالة في ضوء عناصر المحتوى
وخصائص عينة الدراسة ووفقاً للمعايير رقم ( )10 ،9 ،1 ،1والتي تنص على( :يجب أن
تحتوي القصة الرقمية على نصوص مكتوبة بشكل مناسب ،يجب أن تحتوي القصة الرقمية على
صور (ثابتة ومتحركة) بشكل مناسب ،يجب أن تكون لقطات الفيديو وظيفية وواضحة ،يجب أن

تحتوي القصة الرقمية على صوت مناسب).
وتم إعداد ذلك وفقاً للخطوات التالية:
 ترجمة المادة العلمية إلى إجراءات تفصيلية من خالل المواقف التدريسية إلى عناصر
فرعية.
 تحديد النصوص واألشكال ومواقعها على الشاشة.
 تحديد العالقات بين الفقرات المتتابعة.
 تحديد عدد الشاشات وتسلسلها.
 اختيار الصور واأللوان والخلفيات المناسبة.
 دعم المحتوي التعليمي باألشكال البصرية المناسبة.
 ربط الشاشات ببعضها البعض وفق نسق يتسم بالسهولة والمرونة.
 )6تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعلم :تم تحديد عناصر التعلم التي تساعد على
تقديم األحداث التعليمية للتعلم التي يجب االهتمام بها عند تصميم المنظومة التعليمية ،وهذه
العناصر هي:
 استحواذ انتباه الطالبات :وذلك من خالل إغناء الموقف التعليمي بالمثيرات البصرية
المتكاملة مع المحتوى التعليمي ،كما تم استحواذ انتباه الطالبات عن طريق استخدام أسلوب
القصة الرقمية الذي أسهم بدوره على استحواذ انتباههن.
 تعريف الطالبات بأهداف التعلم :حيث قامت الباحثة بعرض األهداف التعليمية لكل
موديول قبل التعلم ،حيث تم تخصيص شاشة فرعية كاملة لهذا الغرض.
 عرض المثيرات :وتم ذلك من خالل النصوص المكتوبة والملونة والمنظمة والصور العلمية
ولقطات الفيديو ضمن القصة الرقمية.
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 تقديم التغذية الراجعة :ويتم ذلك بصورة فورية من قبل المعلمة ،وكذلك تزويد الطالبات
بنتائج تعلمهن.
 تصميم سيناريو بيئة القصة الرقمية :تم تصميم سيناريو الوسائط المتعددة الخاصة ببيئة
القصة الرقمية ،وذلك خالل تصميم نوعية الشاشات ويتضمن السيناريو سبعة أعمدة ممثلة
في :رقم الشاشة ،مخطط لشكل الشاشة ،الصوت ،الصور الثابتة ،لقطات الفيديو ،الرسوم
المتحركة ،وأخي ار التتابع والتوافق بين هذه العناصر.
رقم

مخطط

الشاشة

الشاشة

الصوت

الصور

لقطات

الرسوم

التتابع والتوافق بين عناصر الوسائط المتعددة

الثابتة

الفيديو

المتحركة

والمعيار

 إجراء التقويم التكويني لمخطط التصميم :بعد االنتهاء من إعداد السيناريو الخاص
اء بصورة رقمية أو
بالشاشات البرمجية قامت الباحثة بمراجعته للتأكد من توفر الشاشات سو ً
ورقية وتتابع ترقيمها ،ووضوح ترتيب العناصر على الشاشة.

 .3مرحلة التطوير :Development
تم في هذه المرحلة الحصول على المواد والوسائط التعليمية التي تم تحديدها واختيارها في مرحلة

التصميم ،وتضم هذه المرحلة الخطوات التالية:

 )1اختيار برامج تأليف المحتوى الرقمي :استخدمت الباحثة عدداً من البرامج إلنتاج المواد
والوسائط التعليمية وهي:

 برنامج  :Adobe Flash CS5وتم من خالله إنشاء الرسوم المتجهة ،والمنحنيات،
والرسوم المتحركة ،حيث إنه يتيح للمستخدم إمكانية إنشاء العناصر الرسومية بمزيد من
السهولة والسرعة مع القدرة الجيدة على التحكم بالعمل والقدرة على إنشاء رسوم متحركة

تمتاز بسرعة التحميل نتيجة لصغر حجم ملفاته قياساً على الملفات التي تنتجها برامج
أخرى ،كما يتيح إمكانية التعديل والحذف واإلضافة بسهولة ،إضافة إلى تعامله مع عدة

أنواع من ملفات الصوت والفيديو ويتيح للمستخدم ميزة التحكم بلقطات الفيديو واألصوات.

 برنامج  :Adobe Photoshope CS5وتم استخدامه لمعالجة بعض الرسومات
والصور مثل إضافة األلوان وتغيير درجة الوضوح والتداخل ،حيث يعد من أقوى برامج

معالجة الصور والرسومات وادخال المؤثرات عليها وعمل دمج لعدة صور.

 برنامج  :Format Factoryوتم استخدامه لتحويل امتدادات ملفات بعض الوسائط
المتعددة (األصوات ،الفيديو) إلى صيغ قياسية يمكن دمجها واستخدامها في برنامج
 ،Adobe Flash CS5حيث إنه يتيح للمستخدم إمكانية تحويل امتدادات األصوات
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ولقطات الفيديو ،باإلضافة إلى إمكانية دمج عدة ملفات صوتية معاً أو عدة ملفات فيديو
باإلضافة إلى إمكانية دمج األصوات مع الفيديو أو سحب األصوات ،ويتم ذلك بسهولة

وبسرعة ،حيث يعد من أفضل وأسهل البرامج للقيام بذلك.

 برنامج مسجل الصوت  :Sound Recordوتم استخدامه لتسجيل األصوات المنطوقة،
ويأتي هذا البرنامج ملحقاً بنظام ويندوز (.)Windows XP

 برنامج  :Adobe Audition 3.0وهو من أقوى برامج إنشاء وهندسة الصوتيات حيث
إنه يعد استديو متكامالً لعمل المونتاج للملفات الصوتية فهو يتيح للمستخدم إمكانية

التحكم بالملفات الصوتية واضافة التعديالت عليها ،باإلضافة إلى إمكانية تسجيل

الصوت وتقطيعه واضافة العديد من المؤثرات عليه.

 )2الحصول على المواد والوسائط التعليمية :تشتمل هذه الخطوة الحصول على المواد والوسائط
التعليمية التي تم تحديدها واختيارها في مرحلة التصميم وذلك من خالل االقتناء من المتوفر،
أو التعديل في المتوفر ،أو إنتاج جديد ،وقد تم إنتاج عناصر الوسائط المتعددة التي تم

استخدامها كالتالي:

 كتابة النصوص :وتمت كتابة النصوص ضمن شاشة التصميم مباشرةً ،كما تمت مراعاة
الجوانب التصميمية التالية عند كتابة النصوص:
 الكتابة بنمط واضح ومقروء.
 استخدام الخطوط المألوفة.

 صياغة الجمل بشكل دقيق وصحيح.

 توحيد العناوين من حيث نوع الخط واللون.
 توحيد نوع خط الشرح ولونه.

 تمييز الكلمات والعبارات المهمة.

 مراعاة التباين اللوني بين الخطوط والخلفية المستخدمة.

 إنتاج األصوات المنطوقة :تم تسجيل األصوات المنطوقة باستخدام برنامج ( Sound
 )Recorderوتمت مراعاة الجوانب التالية:

 وضوح الصوت ،ومناسبته للعروض المصاحبة.
 تزامن الصوت مع الحركة.

 مناسبة الصوت لعمر المتحدث بالقصة.

 الخلفيات :تم إنتاج الخلفيات وتركيب بعض الصور عليها باستخدام برنامج Adobe
 Flash CS5وبرنامج  Adobe Photoshope CS5مع مراعاة الجوانب التالية:
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 تجمع بين اإلبداع الفني والبساطة والوضوح.
 ترتبط بالمحتوى الذي سيتم تقديمه.
 تحديد عرضها بحجم ( )768*1113بكسل ،لتتناسب مع األجهزة داخل مختبر
الحاسوب أثناء تطبيق التجربة ،وذلك لضمان تشغيلها بوضوح.
 المؤثرات الحركية :تمت إضافة بعض المؤثرات الحركية على النصوص والصور
والشخصيات عن طريق برنامج  Adobe Flash CS5وقد تمت مراعاة الجوانب التالية:
 مناسبة الحركة للمحتوى.
 مناسبة الحركة لمستوى المتعلمين.
 تجنب المبالغة.
 الصور الثابتة :تم إضافة بعض الصور والتي تم الحصول عليها عن طريق شبكة
اإلنترنت ،وتمت مراعاة الجوانب التصميمية التالية:
 مناسبة حجم الصور.
 مناسبة مضمون الصور للمحتوى.
 جاذبيتها للمتعلم.
 ظهور الصور في المكان والزمان المناسب لعرض الشاشة.
 دمج الوسائط في بيئات القصص الرقمية :تم تصميم القصص الرقمية بحيث تكون
مناسبة لتحقيق الغرض منها ،وذلك ضمن الخطوات التالية:
 استيراد الوسائط المختلفة إلى الشاشة (الصور ،الرسوم ،الفيديو ،األصوات)
وترتيب أماكنها ومزامنتها في الظهور مع األصوات.
 إدخال النصوص وفق السيناريو المعد.
 مراعاة الجوانب التالية:
 البساطة.
 الوضوح.
 مناسبة األلوان.
 التكامل.
 .4مرحلة التقويم البنائي :Formative Evaluation
خالل مرحلة التطوير ووفقاً لنموذج  ADDIEكانت الباحثة تجري عمليات تجريب وتنقيح
باستمرار للتأكد من سالمة بيئات القصص الرقمية ،وتقوم بعمل التعديالت الالزمة ،ثم قامت
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بتجهيزها إلجراء التقويم عليها من جهات أخرى غير الباحثة ،وتم ذلك في مرحلتين على النحو

التالي:

 31المرحلة األولى -ورشة العمل :حيث تم عرض الموديوالت (القصص الرقمية) على
مجموعة من المشرفين والزمالء المختصين (ملحق رقم  ،)2وذلك ضمن ورشة عمل تم
القيام بها في مديرية التربية والتعليم شرق خانيونس بتاريخ 32011/03/02

 .2المرحلة الثانية -التجربة االستطالعية :حيث تم تجريب الموديوالت على عينة صغيرة
تكونت من ( )5طالبات تشابهت خصائصهن مع خصائص الفئة المستهدفة من الدراسة
الحالية ،وكان الهدف من ذلك ما يلي:

 التحقق من مالءمة الموديوالت لألهداف وخصائص الفئة المستهدفة.
 الكشف عن الصعوبات التي قد تواجه الباحثة أو الطالبات أثناء التطبيق لمعالجتها.
 التدرب على ما يضمن إجراء التجربة حتى نهايتها بكفاءة ومهارة.
 حساب الزمن الالزم لتعلم كل موديول من الموديوالت.

وبعد القيام بعملية التحكيم التي تمت خالل ورشة العمل ،وبعد التجريب على العينة االستطالعية

قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي تم اإلشارة إليها.

وبالتالي أصبحت القصص الرقمية جاهزة لالستخدام (التنفيذ) للبدء في تجربة الدراسة.

 .5مرحلة االستخدام (التنفيذ) :Implementation
وسيأتي ذكرها عند استعراض خطوات إجراء التجربة.
 .6مرحلة التقويم الختامي :Summative Evaluation
بعد القيام بالتجربة وتطبيق الدراسة على الطالبات ،قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة "مقياس

المفاهيم التكنولوجية" ،للتأكد من مدى فاعلية توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاهيم
التكنولوجية ،وسيرد تفصيل ذلك عند تناول أدوات الدراسة.
رابعاً :منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنهج التكنولوجي في تطوير المنظومات التعليمية

System

 Developmentممثالً في خطوات نموذج  ADDIEللتصميم التعليمي ،وهو ما يعرف في
تكنولوجيا التعليم بالبحث التطويري ،ويتضمن ذلك استخدام المنهج الوصفي في مرحلة الدراسة

والتحليل ،ومرحلة التصميم من هذا النموذج ،والمنهج التجريبي عند قياس فاعلية البرنامج في مرحلة

التقويم النهائي.
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خامساً :عينة الدراسة والتصميم التجريبي:
أ -عينة الدراسة:
اختــارت الباحثــة عينــة الد ارســة ( )56طالبــة مــن طالبــات الصــف التاســع مــن مدرســة عبســان الجديــدة
األساسية للبنات ،وتم اختيار المدرسة بطريقة عشوائية والعينة التجريبية والضابطة بالطريقة القصدية.

وتكونت عينة الدراسة من شعبتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة.
والجدول اآلتي يوضح توزيع أعداد عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة:
جدول ()3-4
توزيع عينة الدراسة
الطالبات

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

المجموع

العدد

48

48

16

%11

%11

%111

النسبة المئوية

ب -التصميم التجريبي:
استخدمت الباحثة التصميم التجريبي ذا المجموعتين مع التطبيق القبلي/البعدي:
حيث تم استخدام التصميم التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين (تجريبية وضابطة) مع تطبيق
قبلي /بعدي ،حيث تدرس المجموعة التجريبية المفاهيم التكنولوجية عن طريق القصص الرقمية التي
أعدتها الباحثة ،بينما تتلقى المجموعة الضابطة المفاهيم بالطريقة العادية ،حيث طبقت أدوات الدراسة
على المجموعتين (التجريبية والضابطة) على النحو اآلتي:
المجموعة التجريبيــة  :قياس قبلي

معالجة

قياس بعدي

المجموعة الضابطة  :قياس قبلي

تدريس تقليدي

قياس بعدي

ج -متغيرات الدراسة:
تكونت متغيرات الدراسة من المتغيرات التالية :
 .1المتغير المستقل وهو توظيف القصص الرقمية .
 .2المتغير التابع تنمية المفاهيم التكنولوجية .
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سادساً :أدوات الدراسة:
جرى استخدام أداة لجمع البيانات وهي :مقياس المفاهيم التكنولوجية:
حيـث قامــت الباحثــة ببنــاء مقيــاس المفــاهيم التكنولوجيــة الــذي أعــد خصيصـاً لهــذا الغــرض ،وقــد

تكون المقياس فـي صـورته األوليـة مـن ( )65فقـرة مـن نمـط (االختيـار مـن متعـدد) ،وقـد تـم اختيـار هـذا
النمط من األسئلة؛ ألنها تمكن الباحثة مـن قيـاس مـدى تحقـق جميـع األهـداف التربويـة المرتبطـة بنـواتج
التعلم ،كما أن درجة الصدق والثبات فيها مرتفعة ،باإلضافة إلى سهولة تصحيحها إذ يمكـن تصـحيحها
بالمفتاح المثقب .كما يمكن تحليل نتائجها إحصائياً ،عـالوة علـى أنهـا تقلـل مـن درجـة التخمـين والسـيما
أنه تم صياغة أربعة بدائل لكل فقرة من فقرات المقياس المعد لهذه الدراسة.

تحديد الهدف من المقياس:
يهدف المقياس إلى قياس مدى اكتساب طالبات الصف التاسع للمفاهيم التكنولوجيـة المتضـمنة
في مبحث التكنولوجيا ،ولقد تم بناء المقياس تبعاً للخطوات التالية:
خطوات بناء مقياس المفاهيم العلمية :
قامت الباحثة بحصر المفاهيم التكنولوجية المتضمنة في مبحث التكنولوجيا (تم ذكرها بإسهاب
بدايــة هــذا الفصــل "تحليــل محتــوى وحــدة "االتصــاالت والشــبكات" مــن مقــرر التكنولوجيــا")  ،كمــا قامــت
بتحديــد مخرجــات الــتعلم الخاصــة بالمفــاهيم ،وقــد تكونــت القائمــة مــن ( )28مفهوم ـاً (ملحــق رقــم  )1ثــم
جرى صياغة أسئلة اختيار من متعدد لقياس تلك المفاهيم ،وقد تكـون المقيـاس مـن ( )65سـؤاال وزعـت

على دروس كتاب التكنولوجيا للصف التاسع األساسي ،والجدول ( )4-3يوضح مواصفات المقياس:
جدول ()4-3

جدول مواصفات مقياس المفاهيم التكنولوجية
المجال

عدد المفاهيم

عدد األسئلة

اال تصاالت ووسائل نقل المعلومات

7

13

شبكات الحاسوب

8

16

األسالك والنماذج للشبكات المحلية

9

12

األجهزة المستخدمة في الشبكات

5

7

اإل نترنت وخدماتها

9

17

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

38

65
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صياغة فقرات المقياس :

قامت الباحثة بصياغة فقرات المقياس مـن نـوع اختيـار مـن متعـدد ،بحيـث تكونـت كـل فقـرة مـن

جذع يتضمن سؤاالً ،وأربعة بدائل تتضمن إجابـة صـحيحة واحـدة فقـط وبـاقي اإلجابـات خاطئـة إال أنهـا

مقنعة ظاهرياً وتسمى بالمموهات أو المشتتات.

وقد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أن تكون:

 ممثلة للمحتوى ومالئمة لألهداف المرجو قياسها.
 واضحة وبعيدة عن الغموض واللبس.

 سليمة لغوياً وعلمياً وسهلة ومالئمة لمستوى الطلبة.
 مصاغة بصورة إجرائية.

 قادرة على قياس سلوك واحد يتضمن فكرة واحدة فقط.
 يستخدم المموهات والبدائل المناسبة.

هذا ،وقد اشتمل المقياس في صورته األولية على ( )65سؤاالً.

أوالً  :صدق المقياس
ويقصد به أن يقيس المقياس مـا وضـع لقياسـه فعـالً ،واقتصـرت الباحثـة علـى نـوعين مـن الصـدق حيـث
أنهما يفيان بالغرض وهما صدق المحكمين وصدق االتساق الداخلي.

 صدق المحكمين :بعــد إعــداد المقيــاس فــي صــورته األوليــة تــم عرضــه علــى المحكمــين مــن ذوي االختصــاص فــي

المناهج وطرق تدريس التكنولوجيا ،ومشرفي ومعلمي التكنولوجيا (ملحق رقم  )3الستطالع آرائهم حول

مدى:

 تمثيل فقرات المقياس للعمليات.

 صحة فقرات المقياس لغوياً وعلمياً.

 مناسبة فقرات المقياس لمستوى طلبة الصف التاسع األساسي.
 مدى انتماء الفقرات إلى المقياس.

 وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء حول المقياس منها:
 .1إعادة الصياغة لبعض األسئلة.

 .3تبسيط اللغة بحيث تتناسب لمستويات الطلبة.
 .2اختصار بعض األسئلة.

وفـي ضـوء تلـك اآلراء تـم األخـذ بمالحظـات المحكمـين وبقـي المقيـاس فـي صـورته النهائيـة مــن

( )65سؤاالً.
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 صياغة تعليمات المقياس :تم صياغة تعليمات المقياس واعدادها على ورقة منفصلة ،وقد تم توضيح الهدف من المقياس،
وكيفية اإلجابة عن فقراته ،وقد روعي السهولة والوضوح عند صياغة هذه التعليمات .وأخي اًر طبق
المقياس على عينة استطالعية من الطلبات ،وذلك لحساب صدقه وثباته.
 تجريب المقياس:تم تجريب المقياس على عينة اسـتطالعية قوامهـا ( )38طالبـة مـن نفـس مجتمـع الد ارسـة الـذين
سبق لهم دراسة هذه المبحث ،وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي:
 -1حساب معامل االتساق الداخلي للمقياس.
 -3تحليل فقرات المقياس لحساب معامالت الصعوبة والتمييز.
 -2حساب ثبات المقياس.
 تحديد زمن اإلجابة على المقياس:تم حساب الزمن المناسب لإلجابة عن فقرات المقياس من خالل المعادلة التالية:
زمن اإلجابة =

متوسط زمن إجابة أول خمس طالبات  +متوسط زمن إجابة آخر خمس طالبات

4

 تصحيح المقياس:حـددت درجـة واحـدة لكـل فقـرة مـن فقـرات المقيـاس لتصـبح الدرجــة النهائيـة للمقيـاس( )65درجـة والدرجــة
الدنيا للمقياس (صفر).
 -1أعدت الباحثة مفتاحاً مثقباً لتصحيح استجابات أفراد العينة االستطالعية.

 -3قامت الباحثـة بتصـحيح األوراق بالمفتـاح المثقـب  ،وأعيـدت عمليـة التصـحيح مـرة ثانيـة للتأكـد
من الدرجات قبل تحليلها.

 -2رتبت أوراق اإلجابة ترتيباً تنازلياً ،وتم رصد الدرجات الخام للطلبات.
صدق االتساق الداخلي :

ويقصد بـه "قـوة االرتبـاط بـين درجـة كـل فقـرة مـن فقـرات المقيـاس والدرجـة الكليـة للمقيـاس وذلـك

لحساب معامل بيرسون".
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جدول ()4-4
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس

اال تصاالت ووسائل نقل المعلومات

شبكات الحاسوب

األسالك والنماذج للشبكات المحلية

األجهزة المستخدمة

0.472 1
0.437 2
0.862 3
0.710 4
0.860 5
0.641 6
0.391 7
0.847 8
0.645 9
0.837 10
0.847 11
0.834 12

1
2
3
4
5
6
7

0.661
0.637
0.633
0.531
0.633
0.460
0.449

في الشبكات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0.503
0.420
0.619
0.633
0.304
0.520
0.495
0.432
0.731
0.448
0.628
0.434
0.334
0.548
0.622
0.433

السؤال االرتباط

السؤال االرتباط

اإل نترنت وخدماتها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0.929
0.935
0.959
0.844
0.895
0.361
0.895
0.977
0.834
0.925
0.895
0.949
0.417

السؤال االرتباط

السؤال االرتباط

رقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0.407
0.437
0.328
0.862
0.962
0.867
0.884
0.910
0.952
0.866
0.918
0.502
0.935
0.824
0.401
0.544
0.827

السؤال االرتباط

0.548
0.622

البعد

رقم

معامل

البعد

رقم

معامل

البعد

معامل

البعد

رقم

معامل

البعد

رقم

معامل

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )27وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )27وعند مستوى داللة (0.304 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مسـتوى داللـة (،)0.01،0.05
وبالرغم من الداللة الضعيفة للفقرة رقم ( )5إال أن الباحثة اضطرت لإلبقاء عليها نظ اًر لضرورتها.
وللتأكــد مــن التناســق الــداخلي لمجــاالت المقيــاس تــم حســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل

مستوى تعليمي والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح في جدول رقم (:)5-4
جدول ()5-4

معامالت ارتباط درجات مجاالت المقياس بالدرجة الكلية للمقياس
المجال

معامل االرتباط

مستوى الداللة

اال تصاالت ووسائل نقل المعلومات

0.532

دالة عند .0.0

شبكات الحاسوب

0.812

دالة عند .0.0

األسالك والنماذج للشبكات المحلية

0.659

دالة عند .0.0

األجهزة المستخدمة في الشبكات

0.348

دالة عند .0.0

اإل نترنت وخدماتها

0.616

دالة عند .0.0

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )27وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )27وعند مستوى داللة (0.304 = )0.05
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يتض ـ ــح م ـ ــن ج ـ ــدول ( )4-4أن مع ـ ــامالت ارتب ـ ــاط مج ـ ــاالت المقي ـ ــاس بالدرج ـ ــة الكلي ـ ــة للمقي ـ ــاس
دالة احصائياً على مستوى ( )0.01مما يدل على التناسق الداخلي لمجاالت المقياس.
ثانياً :حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات المقياس.
- ١معامل الصعوبة:
يقصد بمعامل الصعوبة" النسبة المئوية لعـدد األفـراد الـذين أجـابوا عـن كـل سـؤال مـن المقيـاس
إجابـة صـحيحة مـن المجمـوعتين المحكيتـين العليـا والـدنيا ،حيـث تمثـل كـل مجموعـة  %27مـن أعـداد
العينة االستطالعية ،فيكون عدد األفراد في كل مجموعة ( )11فرداً ،ويحسب بالمعادلة التالية( :الزيـود
وعليان)171 :1118 ،
معامل الصعوبة =

عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة
عدد الذين حالوا اإلجابة

× %111

وبتطبيق المعادلة السابقة وايجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات المقياس وجدت الباحثة
أن معامالت الصعوبة تراوحت ما بين)  )0.77-0.27وكان متوسط معامل الصعوبة الكلي )(0.52
 ،وبهذه النتائج تبقي الباحثة على جميع فقرات المقياس ،وذلك لمناسبة مستوى درجة صعوبة الفقرات،
حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من  0.20وأقل من .0.80
- ٢معامل التمييز:
تم حساب معامالت التمييز للفقرات وفقاً للمعادلة التالية ( :الزيود وعليان.)171 :1118 ،
معامل تمييز الفقرة =

عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا – عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا

عدد أفراد إحدى المجموعتين

× %111

تراوحـت جميـع معـامالت التمييـز لفقـرات المقيـاس بعـد اسـتخدام المعادلـة السـابقة بـين

( )0.73-0.27للتمييـز بـين إجابـات الفئتـين العليـا والـدنيا ،وقـد بلـغ متوسـط معامـل التمييـز
الكلــي ( (0.45ويقبــل علــم القيــاس معامــل التمييــز إذا بلــغ أكثــر مــن( ) 0.20وبــذلك تبقــي
الباحثة على جميع فقرات المقياس.
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جدول ()6-4

معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات المقياس
م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0.36
0.45
0.41
0.45
0.41
0.32
0.41
0.36
0.45
0.41
0.45
0.41
0.36
0.77
0.73
0.50
0.59
0.45
0.68
0.45
0.73
0.64
0.55
0.50
0.36
0.32
0.41
0.50
0.32
0.41
0.50
0.73
0.77

0.55
0.55
0.45
0.55
0.45
0.27
0.45
0.55
0.45
0.45
0.36
0.64
0.27
0.45
0.27
0.64
0.45
0.27
0.64
0.55
0.36
0.73
0.27
0.45
0.36
0.27
0.45
0.45
0.45
0.27
0.27
0.55
0.45

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

0.68
0.73
0.50
0.68
0.64
0.68
0.64
0.77
0.50
0.55
0.32
0.41
0.32
0.50
0.36
0.55
0.77
0.59
0.55
0.50
0.55
0.59
0.55
0.50
0.50
0.59
0.27
0.55
0.64
0.59
0.50
0.59

0.64
0.55
0.27
0.64
0.55
0.64
0.73
0.27
0.27
0.27
0.45
0.27
0.45
0.27
0.36
0.55
0.36
0.45
0.55
0.64
0.55
0.64
0.55
0.27
0.27
0.45
0.36
0.73
0.36
0.45
0.45
0.64

معامل الصعوبة الكلي

0.52

معامل التمييز الكلي

0.45

ثالثا ً  :ثبات المقياس:
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس

الظروف ،ويحسب معامل الثبات بعدة طرق ،وقامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة
النصفية كودر -ريتشارد سون  21على النحو التالي:
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أوالً :طريقة التجزئة النصفية:
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية ،حيث

قامت الباحثة بتجزئة المقياس إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية للمقياس ،وذلك
بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان بروان والجدول

( )7-4يوضح معامالت ثبات المقياس:

جدول ()7-4
معامالت ثبات المقياس
البعــــد

عدد الفقرات

االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

اال تصاالت ووسائل نقل المعلومات

*13

0.963

0.969

شبكات الحاسوب

16

0.790

0.883

األسالك والنماذج للشبكات المحلية

12

0.909

0.952

األجهزة المستخدمة في الشبكات

*7

0.664

0.673

اإل نترنت وخدماتها

*17

0.976

0.979

*65

0.804

0.808

*تم استخدام معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين
يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)03101وهذا يدل على أن المقياس

يتمتع بالثبات مما يطمئن الباحثة إلى تطبيقه على عينة الدراسة.

ثانيا ً :طريقة كودر -ريتشارد سون Richardson and Kuder : 21
استخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات؛ إليجاد معامل ثبات المقياس ،حيث

حصلت على قيمة معامل كودر ريتشارد سون 31للدرجة الكلية للمقياس ككل والجدول ( )8-4يوضح
ذلك:

جدول ()8-4
عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 21
البعــــد

ك

ع2

م

21معامل كودر ريتشارد شون

اال تصاالت ووسائل نقل المعلومات

13

29.121

5.474

0.965

شبكات الحاسوب

16

15.602

8.579

0.795

األسالك والنماذج للشبكات المحلية

12

16.754

7.053

0.902

األجهزة المستخدمة في الشبكات

7

3.445

2.474

0.625

اإل نترنت وخدماتها

17

37.946

9.000

0.944

الدرجة الكلية

65

174.521

32.579

0.921
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــل كــودر ريتشــارد شــون  21لالختبــار ككــل كانــت ( )0.921وهــي

قيمة عالية تطمئن الباحثة إلى تطبيق المقياس على عينة الدراسة.

وبذلك تأكدت الباحثة من صدق المقياس و ثباتـه ،وأصـبح المقيـاس فـي صـورته النهائيـة ()65

فقرة (ملحق رقم .)5

ثالثا :اختبار التوزيع الطبيعي:
تم استخدام اختبار كالمجروف – سمير نوف الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع

الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)1-1
جدول ()9-4

اختبار التوزيع الطبيعي

المهارة

القيمة االحتمالية ()sig

االتصاالت ووسائل نقل المعلومات

0.264

شبكات الحاسوب

0.238

األسالك والنماذج للشبكات المحلية

0.319

األجهزة المستخدمة في الشبكات

0.230

اإلنترنت وخدماتها

0.367

الدرجـــــــــــــــــــــة الكليــــــــــــــة

0.383

يتضح من النتائج الموضحة في جدول ( )9-1أن القيمة االحتمالية لجميع معايير المقياس

كانت أكبر من مستوى الداللة ) (0.05وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المعايير يتبع التوزيع الطبيعي؛

لذا تم استخدام االختبارات اإلحصائية المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة المتعلقة بهذه المعايير.
ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:

انطالقاً من الحـرص علـى سـالمة النتـائج ،وتجنبـاً آلثـار العوامـل الدخيلـة التـي يتوجـب ضـبطها

والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم ،تبنت الباحثة طريقة المجموعتين
التجريبية والضابطة باختبارين قبل التجربة ،ويعتمد على تكافؤ وتطابق المجموعتين من خالل االعتماد
علـى االختيــار العشـوائي ألفـراد العينــة ،ومقارنــة المتوســطات الحســابية فــي بعــض المتغيـرات أو العوامــل
لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:
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 -1تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيق البرنامج في مبحث التكنولوجيا:
جدول ()10-4
نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في مبحث التكنولوجيا
قبل تطبيق البرنامج

المتغير
التحصيل في
مبحث التكنولوجيا

المتوسط

االنحراف المعياري

"ت "

تجريبية

قيمة
الداللة

28

69.446

5.306

0.623

0.536

ضابطة

28

68.536

5.627

المجموعة العدد

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائياً

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )51وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )51وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتضح من الجدول ( )10-4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين المجمـوعتين التجريبيـة

والضــابطة فــي متغيــر التحصــيل فــي مبحــث التكنولوجيــا قبــل بــدء التجربــة وهــذا يعنــي أن المجمــوعتين
متكافئتان في مبحث التكنولوجيا.
 .2تكافؤ مجموعتي الطالبات قبل توظيف القصص الرقمية في المقياس المعد للدراسة:
جدول ()11-4

نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المقياس القبلي
المهارة

المجموعة

العدد

المتوسط

اال تصاالت ووسائل

تجريبية

االنحراف
المعياري

"ت"

قيمة
الداللة

28

5.357

1.393

0.867

0.390

ضابطة

28

5.714

1.675

تجريبية

28

4.929

2.035

ضابطة

28

4.643

1.909

تجريبية

28

3.571

1.814

ضابطة

28

3.643

2.112

تجريبية

28

1.536

0.999

ضابطة

28

1.929

0.813

تجريبية

28

6.679

2.212

ضابطة

28

7.036

2.219

تجريبية

28

22.071

5.490

ضابطة

28

22.964

5.146

نقل المعلومات

شبكات الحاسوب
األسالك والنماذج
للشبكات المحلية

األجهزة المستخدمة في
الشبكات

اإل نترنت وخدماتها
الدرجة الكلية

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )51وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )51وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α
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0.542
0.136
1.613
0.603
0.628

0.590
0.893
0.112
0.549
0.533

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

يتضـ ــح مـ ــن الجـ ــدول ( )11-4عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة

( )α=0.05بين طالبات المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجريبية في الدرجة الكليـة للمقيـاس،
وعليه فإن المجموعتين متكافئتان في المقياس.
إعداد دليل المعلم:
حتى يتسنى تدريس الوحدة باستخدام القصص الرقمية ،قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم

لالسترشاد به في عملية التدريس (ملحق رقم  )1ويتضمن الدليل ما يلي:

 .1مقدمة الدليل :ويشمل تعريف القصص الرقمية ،وعرض مختصر ألهمية التدريس عن طريقها.
 .2األهداف العامة للوحدة الدراسية "االتصاالت والشبكات".
 .3خطوات وعناصر التدريس وفقاً للقصص الرقمية.

 .4األهداف اإلجرائية الخاصة بالمفاهيم المتضمنة في وحدة "االتصاالت والشبكات".
 .5خطوات السير في كل درس.
 .6أساليب التقويم.

سابعاً :خطوات الدراسة:

قامت الباحثة بتجريب القصص الرقمية على عينة الدراسة ،وقد بدأت التجربة يوم األحد

الموافق  ،2011/03/16وانتهت يوم األحد الموافق  ،2011/01/13وقد تم اتباع اإلجراءات التالية:
 .1تحليل محتوى الوحدة الخامسة "االتصاالت والشبكات" من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع
األساسي لالستخراج المفاهيم المتضمنة فيها وعرضها على المحكمين.

 .2إعداد المقياس وعرضه على المحكمين.

 .3إعداد الموديوالت (القصص الرقمية) وعرضها على المحكمين والعينة االستطالعية للتأكد من
سالمتها وصالحيتها للتطبيق.

 .4إعداد دليل المعلم لتدريس الوحدة الخامسة "االتصاالت والشبكات" باستخدام القصص الرقمية.
 .5تطبيق المقياس على العينة االستطالعية لحساب زمن المقياس والتأكد من مصداقيته وثباته.
 .6تجهيز مكان التجربة والتأكد من سالمة األجهزة.

 .7تطبيق التجربة على عينة الدراسة (التدريس باستخدام القصص الرقمية للمجموعة التجريبية
والتدريس بالطريقة العادية للمجموعة الضابطة).

 .8تطبيق المقياس على مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) ،ورصد النتائج.
 .9معالجة النتائج إحصائياً ،وتحليلها ،وتفسيرها.
 .11تقديم المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.
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ثامناً :الطرق واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
اســتخدمت الباحثــة فــي هــذه الد ارســة الرزمــة اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة  SPSSوالمعروفــة

باســم  Statistics Package For Social Scienceفــي إج ـراء التحلــيالت اإلحصــائية التــي تــم
استخدامها في هذه الدراسة والمتمثلة في األساليب اإلحصائية التالية:
 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

 .3معامل ارتباط بيرسون " "Pearsonإليجاد صدق االتساق الداخلي.
 .2معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية ،ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية
غير المتساوية إليجاد معامل الثبات.

الثبات المعدل =  2ر

 +1ر

 .1اختبار  T_testلمعرفة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين في التطبيق
البعدي لمقياس المفاهيم التكنولوجية ،ومعرفة الفروق وبين متوسطي درجات طالبات

المجموعة التجريبية في المقياس قبل التطبيق بالقصص الرقمية وبعده.
 .5معامل كودر ريتشارد سون 31لحساب ثبات المقياس.
ر21
حيث:

م(ك–م)
ع 2ك

= - 1

م :المتوسط

ع :3التباين

ك :عدد الفقرات

 .6معامل مربع إيتا ،و dإليجاد حجم التأثير.
t2

=

t2 + df
حيث:

 :η2قيمة حجم التأثير

2

η

 :t2مربع قيمة t

 :dfدرجات الحرية

2 η2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = d
1 - η2
 .7معامل الكسب المعدل لبالك؛ لقياس فاعلية القصص الرقمية.
نسبة الكسب المعدل لبالك =
حيث:

ص-س
ص–س
+
د  -س
د

ص = متوسط درجات الطالبات في االختبار/المقياس البعدي.
س = متوسط درجات الطالبات في االختبار/المقياس القبلي.
د = الدرجة النهائية لالختبار/المقياس.
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نتائج الدراسة ومناقشتها
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع
 توصيات الدراسة
 مقرتحات الدراسة
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
بناء على المعالجات
يتناول الفصل الحالي عرضاً ألهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة ً
اإلحصائية التي أجريت على ما تم جمعه من بيانات خالل تطبيق أدوات الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير
ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها.
اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة:

ينص السؤال األول على :ما معايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الالزم اتباعها عند تصميم القصـص

الرقمية؟

ولإلجاب ــة ع ــن ه ــذا السـ ـؤال قام ــت الباحث ــة ب ــاالطالع عل ــى األدب الترب ــوي والد ارس ــات الس ــابقة

العربية واألجنبية التي تناولـت تصـميم بيئـات القصـص الرقميـة ،كمـا اطلعـت علـى العديـد مـن الد ارسـات
التي تناولت موضوع معايير تصميم المقررات اإللكترونية ،والتي سبق اإلشارة إليها في الفصل الثالـث،
وم ــن ث ــم أع ــدت القائم ــة األولي ــة للمع ــايير ،ث ــم عرض ــتها عل ــى مجموع ــة م ــن المختص ــين ف ــي المن ــاهج

وتكنولوجيا التعليم بغرض التحكيم ،وأخي اًر أجرت التعديالت الالزمة لتصبح جاهزة فـي صـورتها النهائيـة

مؤشر (ملحق رقم .)6
معيار وتفرع منها ()71
حيث بلغ عدد المعايير ()13
اً
اً
اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:

يــنص الس ـؤال الثــاني علــى :مــا التصــميم التعليمــي للقصــص الرقميــة الــالزم لتنميــة المفــاهيم

التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع بغزة وفقًا لمعايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني؟

ولإلجابـ ــة عـ ــن هـ ــذا الس ـ ـؤال قامـ ــت الباحثـ ــة بعـ ــد أن توصـ ــلت إلـ ــى معـ ــايير تكنولوجيـ ــا الـ ــتعلم

اإللكتروني الالزم اتباعها عند تصميم القصص الرقمية بتطبيقها من خـالل نمـوذج  ADDIEللتصـميم

التعليمــي بمراحل ـه الخمــس لتصــميم وتطــوير بيئــات القصــص الرقميــة ،وقــد تــم توضــيح ذلــك بالتفصــيل
خالل الفصل الرابع.
اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:

حصائيا في مستوى تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى
ينص السؤال الثالث على :هل يوجد فرق دال إ
ً
طالبات الصف التاسع األساسي بغزة باختالف مجموعة التطبيق (تجريبية  ،ضابطة) في التطبيق
البعدي للمقياس؟
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ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفـرض الصـفري التـالي :ال توجـد فـروق ذات

داللــة إحصــائية عنــد مســتوى (  ) 0.05 ≤ αبــين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة
وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس المفاهيم التكنولوجية.

وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار "ت" للعينــات المســتقلة  T_testوالجــدول

( )5-1يوضح ذلك.

جدول ()5-1
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات
الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي
االنحراف

البعــــــــــد

المجموعة

العدد

المتوسط

اال تصاالت ووسائل

تجريبية

28

11.214

2.043

نقل المعلومات

ضابطة

28

8.179

2.681

تجريبية

28

12.929

3.114

ضابطة

28

8.500

4.451

األسالك والنماذج

تجريبية

28

9.964

1.732

للشبكات المحلية

ضابطة

28

7.286

2.225

األجهزة المستخدمة في

تجريبية

28

5.571

1.526

الشبكات

ضابطة

28

3.750

1.143

تجريبية

28

14.250

3.170

ضابطة

28

10.036

3.415

تجريبية

28

53.929

9.835

ضابطة

28

37.750

11.603

شبكات الحاسوب

اإل نترنت وخدماتها
الدرجة الكلية

المعياري

قيمة "ت"

قيمة
الداللة

4.765

0.000

4.314

0.000

5.027

0.000

5.056

0.000

4.786

0.000

5.628

0.000

مستوى الداللة
دالة إحصائياً عند
1.11

دالة إحصائياً عند
1.11

دالة إحصائياً عند
1.11

دالة إحصائياً عند
1.11

دالة إحصائياً عند
1.11

دالة إحصائياً عند
1.11

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )51وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )51وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتضح من الجدول( )5-1عند درجة حرية  51أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت"

الجدولية في الدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة ( ،)0.01≥αوهذا يدل على وجود فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والبالغ ( )52.131ومتوسط درجات المجموعة

الضابطة البالغ ( )27.751في مقياس المفاهيم التكنولوجية ولصالح التجريبية ،وبذلك نرفض

الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05≤α
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بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي

لمقياس المفاهيم التكنولوجية لصالح المجموعة التجريبية.

ولحساب حجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " "η2والجدول ( )5-3يوضح حجم

التأثير بواسطة كل من "."d" ، " η 2

جدول ()5-2
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير
األداة المستخدمة

D
η2

صغير

متوسط

0.2
0.01

0.5
0.06

حجم التأثير

كبير

كبير جداً

0.8
0.14

1.1
0.20

ولقد قامت الباحثة بحساب حجم تأثير العامل المستقل (توظيف القصص الرقمية) على العامل التابع

(المفاهيم التكنولوجية) ،والجدول ( )5-3يوضح حجم التأثير بواسطة كل من "."d" ، " η 2

جدول ()5-3

قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير لدرجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة
في التطبيق البعدي لمقياس المفاهيم التكنولوجية
قيمة

2

البعــــــد

قيمة "ت

اال تصاالت ووسائل نقل المعلومات

4.765

0.296

شبكات الحاسوب

4.314

0.256

1.174

األسالك والنماذج للشبكات المحلية

5.027

0.319

1.368

األجهزة المستخدمة في الشبكات

5.056

0.321

1.376

اإل نترنت وخدماتها

4.786

0.298

1.303

5.628

0.370

1.532

η

قيمة d

حجم التأثير

1.297

كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً

ـاء علـى الجـدول المرجعـي ( (5-2يتضـح مـن الجـدول ( (5-3أن حجـم التـأثير كـان كبيـ اًر
وبن ً
جـداً ،وهـذا يـدل علـى أن القصـص الرقميـة أثـرت علـى تنميـة المفـاهيم التكنولوجيـة لـدى الطالبـات بشـكل
كبير جداً.

اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة:

ـــائيا فــــي مســــتوى تنميــــة المفــــاهيم
ي ــنص السـ ـؤال ال ارب ــع عل ــى :هــــل يوجــــد فــــرق دال احصـ ً
التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة قبل التطبيق بالقصص الرقمية وبعده؟
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ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى (  ) 0.05 ≤ αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في مقياس

المفاهيم التكنولوجية قبل التطبيق بالقصص الرقمية وبعده.

-وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار "ت" لعينتــين م ـرتبطتين " "T_testوالجــدول

( )5-4يوضح ذلك.
جدول ( )1-3
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في بين متوسطات
درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي
االنحراف

البعـــــد

المجموعة

العدد

المتوسط

اال تصاالت ووسائل

تجريبية قبلي

28

5.357

1.393

تجريبية بعدي

28

11.214

2.043

تجريبية قبلي

28

4.929

2.035

تجريبية بعدي

28

12.929

3.114

تجريبية قبلي

28

3.571

1.814

للشبكات المحلية

تجريبية بعدي

28

9.964

1.732

األجهزة المستخدمة

تجريبية قبلي

28

1.536

0.999

في الشبكات

تجريبية بعدي

28

5.571

1.526

تجريبية قبلي

28

6.679

2.212

تجريبية بعدي

28

14.250

3.170

تجريبية قبلي

28

22.071

5.490

تجريبية بعدي

28

53.929

9.835

نقل المعلومات

شبكات الحاسوب
األسالك والنماذج

اإل نترنت وخدماتها
الدرجة الكلية

المعياري

قيمة "ت"
14.266

14.318

14.320

13.362

11.884

19.492

قيمة

الداللة

مستوى الداللة

0.000

دالة إحصائياً عند
.0.0

0.000

دالة إحصائياً عند
.0.0

0.000

دالة إحصائياً عند
.0.0

0.000

دالة إحصائياً عند
.0.0

0.000

دالة إحصائياً عند
.0.0

0.000

دالة إحصائياً عند
.0.0

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )21وعند مستوى داللة ( 2305 = )α ≤ 0305
*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )21وعند مستوى داللة (2311 = )α ≤ 0301

يتضح من الجدول السابق عند درجة حرية  37أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية
في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالختبار عند مستوى داللة ( ،)0.01 ≥ αوهذا يدل على وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي البالغ
( )33.171ومتوسط درجات المجموعة في التطبيق البعدي ( )52.131في المقياس ولصالح
البعدي  ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،توجد فروق ذات داللة إحصائية
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عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في مقياس
المفاهيم التكنولوجية قبل التطبيق بالقصص الرقمية وبعده لصالح التطبيق البعدي.
ولحساب حجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " "η2والجدول ( )5-5يوضح حجم
التأثير بواسطة كل من "."d" ، " η 2

جدول ()5-5
قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير لدرجات طالبات المجموعة التجريبية في مقياس المفاهيم
التكنولوجية قبل التطبيق بالقصص الرقمية وبعده
2

البعـــــــد

قيمة "ت

قيمة

η

قيمة d

حجم التأثير

اال تصاالت ووسائل نقل المعلومات

14.266

0.883

5.491

كبير جدًا

شبكات الحاسوب

14.318

0.884

5.511

كبير جداً

األسالك والنماذج للشبكات المحلية

14.320

0.884

5.512

كبير جداً

األجهزة المستخدمة في الشبكات

13.362

0.869

5.143

كبير جدًا

اإل نترنت وخدماتها

11.884

0.840

4.574

كبير جداً

19.492

0.934

7.502

كبير جدًا

وبناء على الجدول المرجعي ( (5-2يتضح من الجدول ( (5-5أن حجم التأثير كان كبي اًر جداً،
ً
وهذا يدل على أن للقصص الرقمية أثر في تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع
األساسي بشكل كبير جداً.
اإلجابة على السؤال الخامس من أسئلة الدراسة:
يــنص الس ـؤال الخــامس علــى :هـــل تتصـــف القصـــص الرقميـــة بفاعليـــة فـــي تنميـــة المفـــاهيم
التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة وفقا لمعامل الكسب بالك؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثـة بصـياغة الفـرض الصـفري التـالي :ال تتصـف القصـص
الرقميــة بفاعليــة فــي تنميــة المفــاهيم التكنولوجيــة لــدى طالبــات الصــف التاســع األساســي بغــزة وفقــا
لمعامل الكسب بالك.
 وللتحقــق مــن ص ــحة هــذا الف ــرض تــم حســاب معام ــل الكســب المع ــدل لــبالك ،والج ــدول ()5-6يوضح نتائج تطبيق معادلة الكسب المعدل لبالك.
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جدول ()1-6
نتائج تطبيق معادلة الكسب لبالك للكشف عن فاعلية القصص الرقمية في تنمية المفاهيم
التكنولوجية
البيان

النهاية العظمى

مقياس المفاهيم
التكنولوجية

للمقياس
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متوسط درجات

متوسط درجات

التطبيق القبلي التطبيق البعدي

22.071

53.929

نسبة الكسب
لبالك

1.37

الداللة

فعالة

يتضح من الجدول ( )5-6أن قيمة معامل الكسب المعدل لبالك بلغت ( ،)1.27وهي قيمة أكبرر مرن
القيمررة الترري وضررعها بررالك ( )1.3كحررد العتبررار الفاعليررة 3ممررا يعنرري أن القصررص الرقميررة تتصررف
بالفاعلية ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،تتصف القصص الرقمية بفاعلية
في تنمية المفاهيم التكنولوجيـة لـدى طالبـات الصـف التاسـع األساسـي بغـزة وفقـا لمعامـل الكسـب
المعدل لبالك.
مناقشة النتائج وتفسيرها:
تشي ـ ـ ـ ــر نتائج السؤالين الثالـ ــث والرابـ ـع إلى وجـ ـ ـود فروق ذات داللـ ـ ـة إحصائية عند مست ـ ـوى

( )0.05 ≤ αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في
المقياس البعدي للمفاهيم التكنولوجية لصالح المجموعة التجريبية ،باإلضافة إلى ووجود فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في
مقياس المفاهيم التكنولوجية قبل التطبيق بالقصص الرقمية وبعده ولصالح التطبيق البعدي .وتعزو

الباحثة هذه النتائج إلى أن توظيف القصص الرقمية كان له أثر كبير في تنمية المفاهيم

التكنولوجية وذلك لألسباب اآلتية:

 قيام الباحثة بتصميم وتطوير القصص الرقمية وفقاً لنموذج  ADDIEللتصميم التعليمي ،جعلها
تفي بالغرض الذي أعدت له.

 طبيعة التصميم والتطوير للقصص الرقمية الذي يمتاز بالتنظيم الموجه نحو هدف معين ،حيث
قدمت القصة الرقمية المفاهيم بطريقة ساعدت الطالبات على تنميتها.
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 الترابط بين جوانب القصة الرقمية والتسلسل في أحداثها جعل الطالبات معايشات لشخصياتها،
مدركات لما يدور فيها ،مما أدى إلى تحقيق الهدف وايصال المفاهيم لهن بسهولة واتقان.

 بنية القصة الرقمية واحتوائها على العديد من المثيرات (صور – أصوات – مقاطع فيديو –
رسوم متحركة) جعل بيئتها غنية بالوسائط التي أشركت عدة حواس ،وبالتالي سهل عملية

إيصال المعلومات وادراكها واسترجاعها وتوظيفها من قبل الطالبات.

 طبيعة القصة الرقمية أثرت على الجوانب العاطفية والشخصية واالنفعالية للطالبات ،حيث كن
متفاعالت معها ،مستمتعات بما يشاهدنه.

 تقديم القصص الرقمية في المكان المناسب والوقت المناسب بالكيفية التي تتناسب مع الطالبات.
 تضمين القصص الرقمية عدة أنشطة جعل الطالبات أكثر تفاعالً معها.
وتتف ــق نت ــائج الد ارس ــة الحالي ــة م ــع نت ــائج الد ارس ــات والبح ــوث الت ــي دعم ــت وأوص ــت باس ــتخدام

القصص الرقميـة فـي العمليـة التعليميـة ومنهـا( :التعبـان 3112 ،؛ النفيسـي وآخـرون 2013 ،؛ قربـان،
 3113؛ الزهراني 3118 ،؛  Xu & Others, 2011؛  Garrard D., 2011؛ سـليمان 3111 ،؛
عبد الباسط 3111 ،؛  Wang & Zahan, 2010؛ Figg & McCartney,2010؛ & Wang
 Zahan,2010؛ الزهراني 3118 ،؛ صالح 3118 ،؛ .)Sadik,2008

توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج هذ الدراسة ،توصي الباحثة بضرورة:
 توجيه القائمين على حوسبة المناهج إلعدادها بواسطة القصص الرقمية كأحد أساليب التدريس
الحديثة ،وذلك لقدرتها على تنمية المفاهيم.

 تطبيق نموذج التصميم التعليمي العام  ADDIEإلنتاج أشكال أخرى من مواد التعلم
الحاسوبية.
 االستفادة من قائمة معايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الالزم اتباعها عند تصميم القصص
الرقمية التي تم استخدمها في هذه الدراسة.
 االستفادة من مقياس المفاهيم التكنولوجية الذي تم تصميمه في هذه الدراسة.
 االستفادة من القصص الرقمية التي تم إنتاجها بإعادة تطبيقها على عينات أكبر وفي ظروف
مختلفة؛ للحصول على بيانات حول إمكانية تعميم نتائج الدراسة على نطاق أوسع.
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 تزويد القصص الرقمية بمجموعة من األنشطة الهادفة التي يمكن من خاللها تنمية المفاهيم
المختلفة.

 التركيز على ال مفاهيم التكنولوجية الواردة في مناهج التكنولوجيا أثناء عملية التدريس والتأكيد
على إدراك الطالب لها والعمل على تنميتها.

 تنفيذ ورش عمل لتدريب المعلمين على تصميم القصص الرقمية وتوظيفها لتنمية المفاهيم
التكنولوجية.
 زيادة إطالع المعلمين عامة ومعلمي التكنولوجيا خاصة على المستحدثات التكنولوجية الحديثة
للتعلم اإللكتروني واستراتيجياته المختلفة التي يمكن توظيفها في العملية التعليمية.
 تبصير المعلمين عامة ومعلمي التكنولوجيا خاصة بنتائج الدراسات واألبحاث التي تناولت
االستراتيجيات والمستحدثات التكنولوجية الحديثة في مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكتروني.

مقترحات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها تقترح الباحثة إجراء الدراسات والبحوث اآلتية:
 إجراء دراسات وبحوث شبيهة بالدراسة الحالية في صفوف ومراحل ومواد دراسية أخرى.
 إجراء دراسات وبحوث شبيهة بالدراسة الحالية باستخدام أشكال أخرى للقصة الرقمية.
 فاعلية إنتاج الطالب للقصص الرقمية في تنمية الخيال وبقاء أثر التعلم.
 إجراء دراسات وصفية تهدف للتعرف على اتجاهات الطلبة والمعلمين نحو توظيف القصص
الرقمية في العملية التعليمية.
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قائمة المصادر والمراجع
أوال :المصادر:
 .1القرآن الكريم.
 .3السنة المطهرة.
ثانياً :المراجع العربية:
 .1إبراهيم ،أنيس وآخرون ( :)711المعجم الوسيط ،المجلد الثاني ،دار الفكر ،باب الفاء.
 .3ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم (1111هـ) :لسان العرب ،الطبعة األولى ،المجلد
السابع ،دار صادر ،بيروت ،لبنان.
 .2ابو عزيز ،شادي ( :)3111معايير الجودة في تصميم وانتاج الوسائل والتكنولوجيا في التعليم
بمراكز اإلنتاج بغزة ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .1أبو عطايا ،أشرف ( :)3111برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية لدى
طلبة الصف التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج الدراسات العليا
المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.
 .5أبو عطية ،سهام ( :)3113فاعلية شبكة التواصل االجتماعي "الويكي" في تنمية المفاهيم
التكنولوجية ومهارات اإل نترنت لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير
منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .6أبو ماضي ،ساجدة ( :)3111أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية على اكتساب المفاهيم
والمهارات الكهربائية بالتكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع بغزة ،رسالة ماجستير منشورة ،كلية
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .7األسمر ،رائد يوسف ( :)3118أثر دور التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية
لدى طلبة الصف السادس واتجاهاتهم نحوها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .8األغا ،إحسان واللولو ،فتحية ( :)3115تدريس العلوم ،ط ،1الجامعة اإلسالمية ،كلية التربية،
غزة ،فلسطين.
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 .1برهوم ،مجدي ( :)3113أثر توظيف نظرية رايجلوث التوسعية على تنمية بعض المفاهيم
والمهارات التكنولوجية لدى طالب الصف العاشر بغزة ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .11البسيوني ،محمد وآخرون ( :)3111بناء برمجية تعليمية قائمة على الرسوم المتحركة لمقرر اللغة
االنجليزية وأثرها على إكساب مهارات القراءة والكتابة لتالميذ مرحلة التعليم األساسي ،المجلة
العلمية بكلية التربية ،الجزء  ،1العدد  ،75يناير ،جامعة المنصورة ،مصر.
 .11بطرس ،بطرس (: )3111تنمية المفاهيم والمهارات العلمية ألطفال ما قبل المدرسة ،ط ،1دار
المسيرة للنشر والتوزيع ،األردن.
 .13البغدادي ،محمد ( :)1171التدريس المصغر ،برنامج لتعليم مهارات التدريس ،ط ،1مكتبة
الفالح ،الكويت.
 .12البلبيسي ،اعتماد ( :)3116أثر استخدام استراتيجية المتناقضات في تعديل التصورات البديلة
لبعض المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف العاشر األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .11التعبان ،مهند ( :)3112التفاعل بين مدخلين لتصميم القصة الرقمية عبر الويب مع األسلوب
المعرفي وأثره على اكتساب المعرفة وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة تكنولوجيا التعليم ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،مصر.
 .15الجزار ،عبد اللطيف ( :)2000مقدمة في تكنولوجيا التعليم النظرية والعلمية ،كلية البنات،
جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر.
 .16جمال ،رشا صالح الدين ( :)3115فاعلية استخدام برنامج تفاعلي للرسوم المتحركة في تنمية
بعض المفاهيم الجغرافية لدى أطفال الروضة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية رياض
األطفال ،جامعة بور سعيد ،مصر.
 .17حمدي ،أشرف ( :)3112مراحل انتاج الرسوم المتحركة 16 ،ديسمبر.
/مراحل-انتاج-الرسوم-المتحركةhttp://egyptoon.net/
 .18الحيلة ،محمود ( :)3113تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القول والممارسة ،ط،1
دار المسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .11خطايبة ،عبد اهلل ( :)3118تعليم العلوم للجميع ،ط ،3دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.
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 .31خطايبة ،عبداهلل والخليل ،حسن ( :)3111األخطاء المفاهيمية في الكيمياء لدى طلبة الصف
األول الثانوي العلمي في محافظة اربد في شمال األردن ،مجلة كلية التربية ،العدد ( ،)35الجزء
( ،)1كلية التربية ،جامعة عين شمس ،مصر.
 .31خليل ،حنان حسن ( :)3118قائمة معايير جودة التعلم اإللكتروني لتصميم المقررات
اإللكترونية عير شبكة اإل نترنت ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة المنصورة،
مصر.
 .33خميس ،محمد عطية ( :)3117الكمبيوتر التعليمي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة ،ط ،1دار
السحاب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
 .32الخوالدة ،محمد وآخرون ( :)1115طرائق التدريس العامة ،ط ،1مطابع الكتاب المدرسي،
صنعاء.
 .31الخوالدة ،عبداهلل ( :)3118مهارات التفكير لدى طلبة المرحلة األساسية ،دار الحامد ،عمان،
األردن.
 .35رضوان ،انجي محمد توفيق ( :)3111فاعلية الرسومات المتحركة في إكساب تالميذ الصف
األول اإلعدادي بعض مهارات التفكير الناقد والتعامل مع الكمبيوتر في مادة الحاسب اآللي،
رسالة ماجستير منشورة ،كلية التربية ،جامعة المنيا ،مصر.
 .36الرنتيســي ،محمــود وعقــل ،مجــدي ( :)3112تكنولوجيــا التعلــيم النظريــة والتطبيــق العملــي ،ط،1
مطبعة آفاق ،غزة ،فلسطين.
 .37زقــوت ،محمــد ( :)1117المرشــد فــي تــدريس اللغــة العربيــة ،ط ،1مكتبــة األمــل التجاريــة ،غ ـزة،
فلسطين.
 .38الزهراني ،مرضي غرم اهلل ( :)3118فاعلية القصص المسجلة على األقراص المدمجة في تنمية
مهارات االستماع الناقد لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي .دراسات في المناهج وطرق
التدريس ،ع .111
 .31زوحى ،نجيب ( :)3111تعليم جديد  -أخبار وأفكار تقنيات التعليم 32 ،مارس.
http://www.new-educ.com/outils-de-creation-des-bandes-dessinees#.U5ID9HKSzPg

 .21زيتون ،حسن حسين ( :)3115رؤية جديدة في التعليم "التعلم اإللكتروني" :المفهوم– القضايا–
التطبيق– التقييم  ،الدار الصوتية للتربية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 .21زيتون ،عايش ( :)3111أساليب تدريس العلوم ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
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 .23زيتون ،عايش ( :)3111أساليب تدريس العلوم ،ط ،5دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.
 .22الزيود ،فهمي وعليان ،هشام ( :)1118مبادئ القياس والتقويم في التربية ،ط ،1دار الفكر
العربي ،القاهرة ،مصر.
 .21سعادة ،جودت واليوسف ،جمال ( :)1188تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات والعلوم
والتربية االجتماعية ،ط ،1دار الجيل ،بيروت.
 .25سالمة ،عادل ( :)3111تنمية المفاهيم والمهارات العلمية وطرق تدريسها ،ط ،1دار الفكر
للنشر والتوزيع ،األردن.
 .26السالموني ،حنان( :)3112فاعلية التدريس باستخدام التعلم اإللكتروني القائم على حل المشكالت
في تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري ،المؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكتروني والتعليم عن
بعد ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 .27سليمان ،ريم حازم ( :)3111أثر استخدام أسلوب القصة المصورة في اكتساب مفردات جديدة
في اللغة اإلنجليزية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي ،رسالة ماجستير منشورة ،كلية
التربية األساسية ،جامعة الموصل ،العراق.
 .28سمك ،محمد صالح (1118ه) :فن التدريس للتربية اللغوية انطباعاتها المسلكية وأنماطها
العملية ،دار الفكر ،القاهرة ،مصر.
 .21شبلول ،أحمد فضل ( :)3111تكنولوجيا أدب الطفل ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية ،مصر.
 .11الصائغ ،ريم بنت بكر ( :)3113أثر استخدام التعليم المبرمج القائم على الرسوم المتحركة في
التحصيل واالتجاه نحو اللغة اإلنجليزية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي ،رسالة
ماجستير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.
 .11صادق ،عالء ( :)3118فاعلية أسلوب قائم علي القصص الرقمية لدمج التكنولوجيا في عملية
التعلم النشط ،بحث منشور ،مجلة العلوم التربوية ،)1( 56 ،ص .516-187
 .13صالح ،ميسون ( :)3118برنامج كمبيوتر قائم على محاكاة القصة التفاعلية لتنمية بعض القيم
األخالقية ألطفال ما قبل المدرسة ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة
المنصورة ،مصر.
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 .12عبد الباسط ،حسين محمد( :)3111فاعلية برنامج مقترح قائم على استخدام برمجية
 PhotoStory3في تنمية مفهوم ومهارات تصميم وتطوير القصص الرقمية الالزمة لمعلمي
الجغرافيا قبل الخدمة ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ،جامعة عين شمس،
العدد( ،)31نوفمبر ،ص .331-111
 .11العضاض ،فايز (1131ه) :معايير التعليم والتعلم اإللكتروني ،ورقة عمل مقدمة للملتقى األول
للتعليم اإللكتروني في التعليم العام 31-11 ،جمادى األولى ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية.
 .15عفانة ،عزو ( :)1117اإلحصاء التربوي واإلحصاء االستداللي ،ط ،1مكتبة اليازجي ،غزة،
فلسطين.
 .16عقل ،مجدي (أ :)3112 ،فاعلية استراتيجية التعلم بالمشاريع اإللكترونية في تنمية مهارات
تصميم عناصر التعلم لدى طلبة الجامعة اإلسالمية ،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،عدد
يوليو (.)111
 .17عقل ،مجدي (ب :)3112 ،معايير تصميم عناصر التعلم بمستودعات التعلم اإللكتروني ،مجلة
فلسطين للبحوث والدارسات.
 .18علي ،محمد ( :)3112التربية العلمية وتدريس العلوم ،ط ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.
 .11عياد ،منى( :)3118أثر برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة على
اكتساب المفاهيم التكنولوجيا وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف السابع األساسي ،رسالة
ماجستير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .51عيسى ،حازم ( :)3113صعوبات تعلم المفاهيم الفيزيائية لدى طلبة الصف العاشر بمحافظات
غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة األقصى بغزة
وجامعة عين شمس.
 .51فرحان ،اسحاق وآخرون ( :)1181تعليم المنهاج التربوي أنماط تعليمية معاصرة ،دار الفرقان،
عمان ،األردن.
 .53الفرع ،صالح ( :)3118برنامج محوسب ودورة في تنمية المفاهيم الوقائية في التكنولوجيا لدى
طلبة الصف التاسع من التعليم األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
111

 .52قربان ،بثينة ( :)3113فاعلية استخدام قصص الرسوم المتحركة في تنمية المفاهيم العلمية
والقيم االجتماعية ألطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير منشورة ،كلية التربية،
جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.
 .51المنسى ،محمود ( : )3112تعلم المفهوم،النماذج،التطبيقات ،مكتبة األنجلو ،القاهرة.
 .55الموسى ،عبداهلل والمبارك ،أحمد ( :)3115التعلم اإللكتروني :األسس والتطبيقات ،مؤسسة شبكة
البيانات ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 .56موسى ،محمد وسالمة ،وفاء ( .)3111القصص اإللكترونية المقدمة لطفل ما قبل المدرسة.
مجلة القراءة والمعرفة ،العدد ( )11كلية التربية ،عين شمس.
 .57المومني ،مأمون ودوالت عدنان ( :)3111أثر استخدام برنامج رسوم متحركة علمية في تدريس
العلوم في اكتساب التالميذ للمفاهيم العلمية ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،37العدد
(الثالث+الرابع) ،ص .681-617
 .58مهدي ،حسن ( :)3113فاعلية إستراتيجيتين للتعلم التشاركي القائم على الويب في تنمية
مهارات توليد وتطبيق المعرفة لدى طلبة جامعة األقصى ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية
التربية ،جامعة عين شمس ،مصر.
 .51النبهان ،محمد ( :)3117قضايا الطفل في المجتمعات المعاصرة ،ط ،1دار التراث العربي،
سوريا.
 .61النجدي ،أحمد وآخرون ( :)3112طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العلوم ،ط،1
دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
 .61النجدي ،سمير والشيخ ،رندة ( :)3111أثر التعلم اإللكتروني ( )E-learningعلى التفكير الناقد
لدى دارسي جامعة القدس المفتوحة ،المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد ،المجلد
الثالث ،العدد الخامس ،كانون الثاني ،ص .11-11
 .63النفيسي ،وآخرون ( :)3112أثر تنوع أبعاد الصورة في القصة اإللكترونية على تنمية الذكاء
المكاني لتلميذات الصف األول االبتدائي ورضا أولياء أمورهن ،المؤتمر الدولي الثالث للتعلم
اإللكتروني والتعليم عن بعد ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 .62و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ( :)1111الخطة الخماسية للتطوير التربوي ،مصفوفة
السياسات ،قطاع األهداف والنشاطات التطويرية ،المسودة الثانية ،مارس ،رام اهلل ،فلسطين.
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ملحق رقم ()1
كتاب تسهيل مهمة الباحثة لتطبيق التجربة
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ملحق رقم ()4
أعضاء لجنة التحكيم

اسم المحكم

مكان العمل

الدرجة العلمية

الصفة اإلعتبارية

محمود الرنتيسي

الجامعة اإلسالمية

دكتوراه تكنولوجيا التعليم

أستاذ مساعد

مجدي عقل

الجامعة اإلسالمية

دكتوراه تكنولوجيا التعليم

أستاذ مساعد

رانية عبد المنعم

جامعة األقصى

دكتوراه تكنولوجيا التعليم

أستاذ مساعد

إسماعيل حسونة

جامعة االقصى

دكتوراه تكنولوجيا التعليم

أستاذ مساعد

نصر الكحلوت

جامعة األقصى

دكتوراه تكنولوجيا التعليم

أستاذ مساعد

سليمان حرب

جامعة األقصى

دكتوراه تكنولوجيا التعليم

أستاذ مساعد

محمود برغوت

وزارة التربية والتعليم

دكتوراه تكنولوجيا التعليم

مشرف التكنولوجيا

أحمد الف ار

وزارة التربية والتعليم

بكالوريوس حاسوب

مشرف التكنولوجيا

رمزي شقفة

وزارة التربية والتعليم

مجدي برهوم

وزارة التربية والتعليم

ماجستير مناهج وتكنولوجيا
التعليم

ماجستير مناهج وطرق
التدريس

مشرف التكنولوجيا
رئيس قسم التقنيات

عالء أبو قرشين

وزارة التربية والتعليم

بكالوريوس تكنولوجيا التعليم

معلم تكنولوجيا

عمر الحوراني

وزارة التربية والتعليم

ماجستير تكنولوجيا التعليم

معلم تكنولوجيا

محمد عاشور

وزارة التربية والتعليم

محمد فارس

وزارة التربية والتعليم

دعاء أبو خاطر

وزارة التربية والتعليم

رشا أبو روك

وزارة التربية والتعليم

رانية ضهير

وزارة التربية والتعليم

ماجستير مناهج وطرق
التدريس

بكالوريوس حاسوب
ماجستير مناهج وطرق
التدريس
مهندسة حاسوب +
ماجستير إدارة

بكالوريوس كمبيوتر تعليمي
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معلم تكنولوجيا
مندوب التعلم اإللكتروني
معلمة تكنولوجيا
مهندسة بقسم الحاسوب
معلمة تكنولوجيا

ملحق رقم ()4
تحليل محتوى الوحدة الخامسة "االتصاالت والشبكات" من كتاب التكنولوجيا للصــف التاسع األساسي

z
السيد الدكتور/األستاذ ................................................... :احملرتم.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ،،،وبعد:
تقوم الباحثة  /ريم محمود محمد الجرف بإجراء دراسة بعنوان :
" فاعلية توظيف القصص الرقمية يف تنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف
التاسع األساسي بغزة "

واستلزم ذلك تحليل محتوى الفصل الخامس "االتصاالت والشبكات" من كتاب التكنولوجيا
للصف التاسع األساسي ،وذلك الستخراج المفاهيم التكنولوجية الواردة فيه ومن ثم وضع مقياس
لتلك المفاهيم التكنولوجية.
يرجى منكم التكرم بتحكيم ما ترونه مناسبا في هذه األداة فيما يخص:
 صياغة األهداف التربوية وتصنيفها.
 صياغة البنود االختبارية صياغةً تربوية سليمة.
 مدى مناسبة البند االختباري للهدف المراد تحقيقه.
 حذف أو إضافة أسئلة مع إبداء أي مالحظات أخرى.

شاكرين لكم حسن تعاونكم  ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحرتام و التقدير
الباحثة

ريم حممود اجلرف
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تحليل محتوى الوحدة الخامسة "االتصاالت والشبكات" من كتاب التكنولوجيا للصــف التاسع األساسي
المفهوم

االتصال

األهداف التدريسية

يعرف الطالب االتصال
أن ِّ

تصنيف

البند االختباري

األهداف

تذكر

عملية نقل المعلومات بين طرفين:
 .1إرسال

 .3اتصال

 .2استقبال

 .1استالم

من وسائل نقل المعلومات قديماً:
أن يميز الطالب بين وسائل نقل

المعلومات المستخدمة قديماً
والمستخدمة حديثاً

تحليل

 .1الهاتف

 .3الفاكس

 .2التلغراف

 .1البريد

من وسائل نقل المعلومات حديثاً:
 .1الفاكس

 .3التليكس

 .2التلغراف

 .1البريد

التليكس:
 .1جهاز يحول الحروف الهجائية إلى نبضات
التليكس

يعرف الطالب التليكس
أن ِّ

تذكر

التلغراف

يعرف الطالب التلغراف
أن ِّ

تذكر

الفاكس

يعرف الطالب الفاكس
أن ِّ

تذكر

كهربائية

 .3آلة كاتبة كهربائية أوتوماتيكية تقوم بنقل النص
المكتوب من جهاز آلخر

 .2جهاز يرسل رسائل عن طريق شبكة اإلنترنت
 .1جهاز يقوم بنقل المعلومات بشكل ال سلكي

الجهاز الذي يحول الحروف الهجائية إلى نبضات

كهربائية:

 .1التليكس

 .3الفاكس

 .2الهاتف

 .1التلغراف

الفاكس:
 .1جهاز يقوم بالتقاط صورة عن الورقة وارسالها عبر
سلك الهاتف لجهاز آخر

 .3الجهاز الذي يحول الحروف الهجائية إلى نبضات
كهربائية

 .2الجهاز الذي يقوم بنقل المعلومات بشكل ال سلكي
 .1جهاز يرسل رسائل عن طريق شبكة اإلنترنت

يختلف التلغراف عن جهاز الفاكس في:
أن يميز الطالب بين جهاز التلغراف
وجهاز الفاكس

 .1الوسط الناقل
تحليل

 .3وجود نبضات كهربائية طويلة وقصيرة
 .2وضع الجهاز المستقبل يجب أن يكون في حالة
استقبال

 .1نقل المعلومات النصية فقط
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واحدة من الخطوات التالية صحيحة إلرسال صورة
عن طريق الفاكس:
 .1تزويد الفاكس بالصورة << إرسال عن طريق

اسالك الهاتف << طباعة الصورة في المستقبل

أن يرسل صورة بواسطة جهاز الفاكس

تطبيق

يعرف الطالب الهاتف
أن ِّ

تذكر

يعرف الطالب الهاتف الخلوي
أن ِّ

تذكر

أن يرسل صورة بواسطة جهاز الفاكس

تطبيق

 .3إرسال عن طريق أسالك الهاتف << تزويد الفاكس
بالصورة << طباعة الصورة في المستقبل

 .2طباعة الصورة في المستقبل << ارسال عن طريق
أسالك الهاتف << تزويد الفاكس بالصورة

 .1إرسال عن طريق أسالك الهاتف << طباعة

الصورة في المستقبل << تزويد الفاكس بالصورة

يتم نقل المعلومات الصوتية عبر السماعة من
الهاتف
الثابت

خالل:
 .1التلغراف

 .3الفاكس

 .2الهاتف الثابت

 .1التليكس

جهاز يسمح لنا باالتصال باإلنترنت والتصفح
الهاتف
الخلوي

والتواصل مع اآلخرين:
 .1الهاتف الثابت

 .3التلغراف

 .2التليكس

 .1الفاكس

واحدة من الخطوات التالية صحيحة إلرسال رسالة
عبر الهاتف الخلوي:
 .1إرسال الرسالة << اختيار الرقم << كتابة الرسالة
 .3اختيار الرقم << كتابة الرسالة << إرسال الرسالة
 .2كتابة الرسالة << إرسال الرسالة << اختيار الرقم
 .1كتابة الرسالة << اختيار الرقم << إرسال الرسالة

يتميز الهاتف الخلوي عن الهاتف الثابت في جميع
أن يميز الطالب بين الهاتف الثابت
والهاتف الخلوي

تحليل

ما يلي عدا واحدة:
 .1بث الرسائل
.2

تقديم خدمة اإلنترنت

 .3نقل المعلومات الصوتية
 .1تغطية االماكن المعزولة

شبكة الحاسوب عبارة عن:
 .1مجموعة من الحواسيب المتصلة ببعضها البعض
شبكة

الحاسوب

عن طريق بروتوكوالت معينة

يعرف الطالب شبكة الحاسوب
أن ِّ

تذكر

 .3مجموعة قوانين ومقاييس تضبط عملية نقل
البيانات بين أجهزة الشبكة

 .2كيفية يتم بواسطتها توصيل أجزاء الشبكة
 .1خدمة يتم بواسطتها الوصول إلى حاسوب بعيد
واستخدامه
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أن يصنف الطالب شبكات الحاسوب
حسب الوسط الناقل

تحليل

تقسم شبكات الحاسوب حسب الوسط الناقل إلى:
 .1الند للند/الزبون الخادم

 .3سلكية/ال سلكية

 .2محلية/واسعة المجال

 .1جميع ما سبق

الشبكات التي تستخدم األسالك لوصل األجهزة مع
الشبكات

السلكية

الشبكات

الالسلكية

يعرف الطالب الشبكات السلكية
أن ِّ

تذكر

يعرف الطالب الشبكات الالسلكية
أن ِّ

تذكر

بعضها البعض:
 .1الالسلكية

 .3السلكية

 .2الواسعة المجال

 .1العالمية

الوسط الناقل للمعلومات في الشبكات الالسلكية:
 .1األسالك المجدولة

 .3موجات الراديو

 .2األسالك المحورية

 .1األلياف البصرية

الشكل المقابل يوضح نموذج:
أن يميز الطالب شكل الشبكات

الالسلكية

أن يميز الطالب بين الشبكات السلكية

والشبكات الالسلكية

تحليل
 .1الشبكة المحلية

 .3الشبكة السلكية

 .2شبكة الند للند

 .1الشبكة الالسلكية

تختلف الشبكات الالسلكية عن الشبكات السلكية في:
تحليل

 .1الوسط الناقل

 .3البرامج

 .2البيانات المنقولة

 .1التطبيقات

الشبكة المحلية عبارة عن مجموعة من الحواسيب

شبكة محلية
LAN

شبكة واسعة

المجال
WAN

يعرف الطالب الشبكة المحلية
أن ِّ
LAN

يعرف الطالب الشبكة واسعة
أن ِّ

WANالمجال

تذكر

تذكر

تتواجد داخل:

 .1بناية واحدة

 .3مدينة

 .2عدة دول

 .1دولة

الشبكة واسعة المجال تغطي منطقة جغرافية كـ:
 .1بناية واحدة

 .3بنايات متجاورة

 .2غرفة

 .1دولة

تقسم شبكات الحاسوب حسب المساحة الجغرافية
أن يصنف الطالب شبكات الحاسوب
حسب المساحة الجغرافية

إلى شبكة:
تحليل

 .1الند للند/الزبون
الخادم

 .2محلية /واسعة
المجال

 .3سلكية/ال سلكية
 .1جميع ما سبق

تختلف الشبكة المحلية ( )LANعن الشبكة واسعة
أن يميز بين الشبكة المحلية ()LAN
والشبكة واسعة المجال ()WAN

تحليل

المجال ( )WANفي:
 .1الخدمات
 .2التطبيقات
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 .3البرامج
 .1المساحة الجغرافية التي
تغطيها

الشبكة التي تكون فيها األجهزة متساوية في المرتبة
شبكة الند

للند

يعرف الطالب شبكة الند للند
أن ِّ

تذكر

يعرف الطالب شبكة الزبون الخادم
أن ِّ

تذكر

والمهام:
 .1الزبون الخادم

 .3الند للند

 .2واسعة المجال

 .1اإلنترنت

شبكة تتكون من جهاز مركزي ذو مواصفات معينة
شبكة الزبون

الخادم

ومجموعة من أجهزة حاسوب ذات مواصفات أقل:
 .1الزبون الخادم

 .3الند للند

 .2الند للزبون

 .1الخادم للخادم

الشبكة الموضحة في الصورة هي:
أن يميز الطالب شكل شبكة الزبون

الخادم

تحليل

 .1الزبون الخادم

 .3الند للند

 .2الواسعة المجال

 .1الخادم للخادم

تقسم شبكات الحاسوب حسب العالقة بين األجهزة
أن يصنف الطالب شبكات الحاسوب
حسب العالقة بين األجهزة

تحليل

توبولوجي

عرف الطالب مفهوم التوبولوجي
أن ي ِّ

تذكر

بروتوكول

يعرف الطالب مفهوم البروتوكول
أن ِّ

تذكر

إلى شبكة:
 .1الند للند/الزبون الخادم

 .3سلكية/ال سلكية

 .2محلية/واسعة المجال

 .1جميع ما سبق

الكيفية التي يتم بها توصيل أجزاء الشبكة تعرف بـ:
 .1بروتوكول

 .3توبولوجي

 .2خدمة Tel net

 .1خدمة FTP

مجموعة قوانين ومقاييس تضبط عملية نقل البيانات

أن يعدد الطالب نماذج الشبكات

المحلية

تذكر

بين أجهزة الشبكة:
 .1خدمة Tel net

 .3محركات البحث

 .2توبولوجي

 .1بروتوكول

من نماذج تصميم الشبكات المحلية:
 .1النجمة

 .3الحلقة

 .2الخط

 .1جميع ما سبق

يتم توصيل جميع األجهزة بشكل متتال على طول
نموذج الخط

أن يوضح الطالب كيفية توصيل

األجهزة في نموذج الخط

فهم

سلك واحد في نموذج:
 .1النجمة

 .3الحلقة

 .2الخط

 .1الجسر

يتم التوصيل في نموذج النجمة بين:
نموذج

النجمة

أن يشرح الطالب كيفية توصيل

األجهزة في نموذج النجمة

 .1جميع األجهزة بشكل متتال على طول سلك واحد
فهم

 .3كل حاسوب مع الذي يليه واألخير مع األول
 .2كل حاسوب بواسطة سلك خاص مع جهاز التوزيع
المركزي

 .1األجهزة بواسطة أسالك مزدوجة
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توصل األجهزة في نموذج الحلقة:
 .1بشكل دائري حيث يتم فيه وصل كل حاسوب مع الذي

نموذج الحلقة

أن يبين الطالب كيفية توصيل األجهزة

في نموذج الحلقة

فهم

يليه ويوصل األخير مع األول

 .3بشكل هرمي حيث يزيد عدد األجهزة في طبقة
 .2بشكل متتال على طول سلك واحد
 .1بشكل شعاعي حيث تكون جميعها متصلة مع الجهاز
المركزي

أن تميز بين نموذج النجمة عن نموذج

الحلقة

تحليل

يتميز نموذج النجمة عن نموذج الحلقة بوجود:
 .1موزع مركزي

 .3موجه مركزي

 .2حواسيب متجاورة

 .1أسالك

الشكل المقابل يوضح نموذج:
أن يبين شكل نموذج النجمة

فهم

 .1الحلقة

 .3النجمة

 .2الجسر

 .1الخط

جميع ما يلي من األجهزة المستخدمة في شبكات
أن يعدد الطالب األجهزة المستخدمة
في شبكات الحاسوب

تذكر

الحاسوب عدا واحدة:
 .1الموزع المركزي

 .3المفتاح

 .2الموجه

 .1المقوي

يوضع ___ في مركز الشبكة ذات شكل النجمة ويعمل
الموزع

يعرف الطالب الموزع المركزي
أن ِّ

تذكر

الموجه

يعرف الطالب الموجه
أن ِّ

تذكر

المفتاح

يعرف الطالب المفتاح
أن ِّ

تذكر

المركزي

كنقطة تجميع لألسالك المتصلة مع حواسيب الشبكة:
 .1الموجه

 .3الموزع المركزي

 .2المفتاح

 .1المعيد

يستخدم _____ لتمرير المعطيات من شبكة
حاسوب إلى شبكة حاسوب أخرى:
 .1الموجه

 .3الموزع المركزي

 .2المفتاح

 .1المعيد

يستخدم _____ للتقليل من حركة المعلومات غير
الضرورية داخل الشبكة:
 .1الموجه

 .3الموزع المركزي

 .2المفتاح

 .1المعيد

يختلف الموجه عن باقي األجهزة المستخدمة في
أن يميز الطالب بين وظيفة الموجه

ووظيفة باقي األجهزة المستخدمة في

شبكات الحاسوب

شبكات الحاسوب بأنه يستخدم لـ:

تحليل

 .1تجميع األسالك المتصلة مع حواسيب الشبكة .
 .3إعادة بث المعلومات إلى كافة األسالك المتصلة
بحواسيب الشبكة

 .2تقوية النبضات الكهربائية.
 .1وصل الشبكات المحلية مع شبكة اإلنترنت.
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جميع ما يلي من أنواع األسالك المستخدمة في
أن يعدد الطالب أنواع األسالك

المستخدمة في شبكات الحاسوب .

األسالك

المحورية

أن يميز الطالب شكل األسالك

المستخدمة في الشبكات المحلية عن

بعضها البعض

تذكر

الشبكات عدا واحدة:
 .1المحورية

 .3األلياف البصرية

 .2الموجهة

 .1المجدولة

يبين الشكل المقابل تركيب األسالك:
تحليل

 .1المجدولة

 .3األلياف البصرية

 .2المحورية

 .1الغير مجدولة

يتكون من  1أزواج من األسالك النحاسية
األسالك

المجدولة

أن يذكر الطالب مكونات األسالك

المجدولة

تذكر

المعزولة:
 .1المجدولة

 .3األلياف البصرية

 .2المحورية

 .1المعكوسة

تتركب أسالك األلياف البصرية من:
أسالك

األلياف

البصرية

 .1سلك ألياف بصرية محاط بطبقة عاكسة محاط
أن يشرح الطالب تركيب أسالك

األلياف البصرية

فهم

بطبقة بالستيكية

 .3أربعة أزواج من األلياف البصرية المعزولة
 .2سلك نحاسي في المركز محاط بمادة عازلة محاطة
بنسيج معدني محاط بمادة عازلة خارجية

 .1سلك نحاسي مغطى بطبقتين عازلتين

المسافة القصوى التي تقطعها اإلشارة داخل السلك
المدى

يعرف الطالب المدى في أسالك
أن ِّ
الشبكات

تذكر

دون أن تحتاج إلى تقوية هي:
 .1المدى

 .3السرعة

 .2القوة

 .1الزمن

السرعة في أسالك الشبكات السلكية تعني:
 .1المسافة القصوى التي تقطعها اإلشارة داخل السلك
السرعة

يعرف الطالب السرعة في أسالك
أن ِّ
الشبكات

تذكر

دون أن تحتاج إلى تقوية

 .3أقصى مسافة يصلها السلك في الشبكة
 .2أقصى عدد من البت يستطيع السلك إرسالها داخل
الشبكة

 .1عدد البت التي تمر في نقطة خالل ثانية واحدة

شبكة اإلنترنت (  ) Internetهي:
 .1شبكة محلية مكونة من عدد من األجهزة
اإلنترنت

يعرف الطالب شبكة اإلنترنت
أن ِّ

تذكر

 .3شبكة حاسوب عمالقة مكونة من عدد من
الشبكات األصغر

 .2هاتف موصول بالحاسوب
 .1مجموعة حواسيب متصلة مع بعضها البعض
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تكمن أهمية شبكة الحاسوب في:
 .1الوسيلة األسرع للحصول على المعلومات
 .3توفيـ ـر الوقـ ـ ـت والـج ـهـ ـد وال ـمس ـاه ـمـ ـة فـ ـي ت ـع ـمي ـم
المعرف ـ ـة

 .2خلوها من المحتوى السيء
 )1( .1و ( )3مع ًا

خدمة يمكن بواسطتها الوصول إلى جهاز حاسوب

خدمة

يعرف الطالب خدمة االستخدام
االستخدام أن ِّ
عن بعد عن بعد

تذكر

Telnet

آخر في أي مكان:
 .1البحث

 .3البريد اإللكتروني

 .2االستخدام عن بعد

 .1نقل الملفات

طريقة سريعة يتم بواسطتها تنزيل الملفات من شبكة

خدمة نقل

الملفات أن يعِّرف الطالب خدمة نقل الملفات
FTP

تذكر

اإلنترنت أو تحميل الملفات إليها:
 .1توبولوجي

 .3بروتوكول

 .2خدمة Tel net

 .1خدمة FTP

الشبكة العنكبوتية العالمية:
 .1طريقة مبتكرة الستخدام اإلنترنت مبنية بين طرفين
الشبكة

العنكبوتية

العالمية

يعرف الطالب الشبكة العنكبوتية
أن ِّ
العالمية

هما الزبائن والمضيفون

تذكر

 .3طريقة لتبادل الرسائل بين األفراد باستخدام شبكة
الحاسوب

 .2سلسة من األحرف والعالمات الخاصة
 .1برامج تطبيقية تتيح استخدام خدمات اإلنترنت
المتخلفة

األجهزة التي تحتفظ بالمعلومات على شكل

المضيفون

يعرف الطالب المضيفون في
أن ِّ
الشبكة العنكبوتية العالمية

تذكر

صفحات:

 .1الهواتف الخلوية

 .3الزبائن

 .2المضيفون

 .1الموجهون

األجهزة التي بإمكانها الوصول إلى المعلومات

الزبائن

يعرف الطالب الزبائن في الشكة
أن ِّ
العنكبوتية العالمية

تذكر

باستخدام المتصفحات:
 .1الهواتف الخلوية

 .3الزبائن

 .2المضيفون

 .1الموجهون

تتميز أجهزة المضيفون عن أجهزة الزبائن بأنها:
أن يميز الطالب بين أجهزة الزبائن
وأجهزة المضيفون في الشبكة

العنكبوتية العالمية

 .1تحتفظ بالمعلومات على شكل صفحات
تحليل

 .3تجعل الصفحات في متناول من يطلبها
 .2تستخدم برامج خاصة
 .1جميع ما سبق
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عنوان

سلسلة من األحرف والعالمات الخاصة  ،تستخدم

الصفحة
URL

يعرف الطالب عنوان الصفحة
أن ِّ

تذكر

المتصفحات

يعرف الطالب المتصفحات
أن ِّ

تذكر

أن يذكر الطالب بعض المتصفحات

تذكر

يعرف الطالب محركات البحث
أن ِّ

تذكر

للوصول إلى الحاسوب الخادم:

 .1عنوان الصفحة

 .3عنوان البريد اإللكتروني

 .2المتصفح

 .1التجارة اإللكترونية

تتميز المتصفحات بقدرتها على:
 .1تسهيل العمل على الشبكة
 .3تمكين المستخدم من الوصول إلى المعلومات
على الشبكة

 .2زيادة فعالية شبكة اإلنترنت
 .1تسريع عملية االتصال

جميع ما يلي من برامج التصفح عدا واحدة:
 .1إكسبلورر

 .3نتسكيب

 .2جوجل

 .1فير فوكس

تعرف محركات البحث بأنها:
 .1برامج تمكن المستخدم من الوصول إلى
محركات

البحث

المعلومات المتواجدة على شبكة الويب

 .3خدمة يتم بواسطتها الوصول إلى حاسوب بعيد
واستخدامه

 .2خدمة لتبادل الرسائل من خالل شبكة اإلنترنت
 .1خدمات تساعد في البحث عن عناوين صفحات
تحتوي على المعلومات المطلوبة

أن يعدد الطالب بعض محركات

البحث

تذكر

جميع ما يلي من محركات البحث عدا واحدة:
 .1ألتا فيستا

 .3ياهو

 .2جوجل

 .1إكسبلورر

للبحث عن معلومة نتبع الخطوات التالية:
 .1كتابة المعلومة المراد البحث عنها << الضغط على
كلمة بحث << فتح المتصفح

أن يبحث الطالب عن معلومات عبر
شبكة اإلنترنت

تطبيق

 .3كتابة المعلومة المراد البحث عنها << الضغط على
كلمة بحث << فتح المتصفح

 .2فتح المتصفح << كتابة المعلومة المراد البحث عنها
<< الضغط على كلمة بحث

 .1كتابة المعلومة المراد البحث عنها << الضغط على
كلمة بحث << فتح المتصفح

نظام يتيح إجراء عمليات التبادل التجاري من بيع
التجارة

اإللكترونية

يعرف الطالب التجارة اإللكترونية
أن ِّ

تذكر
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وشراء السلع عبر شبكة اإلنترنت:
 .1البريد اإللكتروني

 .3الحاسوب اإللكتروني

 .2الهاتف اإللكتروني

 .1التجارة اإللكترونية

وسيلة استخدمت لنقل الرسائل المكتوبة قبل أكثر
البريد

يعرف الطالب البريد
أن ِّ

تذكر

من  311عام:
 .1البريد اإللكتروني

 .3الدخان

 .2البريد

 .1اإلشارات

تتميز التجارة اإللكترونية عن التجارة التقليدية:
أن يميز الطالب بين التجارة
اإللكترونية والتجارة العادية

تحليل

 .1إمكانية التسوق على مدار  31ساعة.
 .3كثرة الخيارات أمام الزبون
 .2الحصول على معلومات تفصيلية عن المنتج
 .1جميع ما سبق.

البريد اإللكتروني عبارة عن :
البريد

اإللكتروني

 .1صندوق يحتفظ بالرسائل
يعرف الطالب البريد اإللكتروني
أن ِّ

تذكر

أن يوضح الطالب وظيفة الوسط الناقل

فهم

 .3خدمة تبادل الرسائل من خالل شبكة اإلنترنت
 .2بريد تقليدي يعمل إلكتروني ًا

 .1خدمة مراسلة صوتية مرئية عبر شبكة
اإلنترنت

الذي يقوم بدور ساعي البريد عند إرسال رسالة

أن يقارن الطالب بين البريد اإللكتروني
والبريد العادي

بواسطة البريد اإللكتروني هو:
 .1الوسط الناقل

 .3المستقبل

 .2المرسل

 .1المعلومات

يتميز البريد اإللكتروني عن البريد العادي بـأن:
تحليل
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 .1تكلفة اإلرسال قليلة

 .3عملية اإلرسال

 .2السرعة

 .1جميع ما سبق

جدا

سهلة

ملحق رقم ()3
قائمة المفاهيم التكنولوجية المتضمنة في وحدة االتصاالت والشبكات من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع

م

المفهوم

داللة المفهوم

1

االتصال

عملية نقل المعلومات بين طرفين عبر وسط ناقل.

2

البريد

الوسيلة السائدة لنقل الرسائل المكتوبة قبل مائتي عام.

3

التلغراف

الجهاز الذي يحول الحروف الهجائية إلى نبضات كهربائية.

4

التليكس

آلة كاتبة كهربائية أوتوماتيكية تقوم بنقل النص المكتوب من جهاز تيليكس إلى آخر عبر
شبكة أسالك.

5

الهاتف

جهاز يقوم بنقل المعلومات الصوتية عبر السماعة.

6

الهاتف الخلوي

جهاز يقوم بنقل المعلومات بشكل ال سلكي.

7

الناسوخ

جهاز يقوم بالتقاط صورة عن الورقة التي تزود له وارسالها عبر سلك الهاتف لجهاز ناسوخ
آخر.

8

شبكات الحاسوب

ربط جهازين أو أكثر باستخدام إحدى تقنيات نظم االتصاالت من أجل تبادل المعلومات.

9

بروتوكوالت

مجموعة قوانين ومقاييس تضبط عملية نقل البيانات بين أجهزة الشبكة .

 11الشبكات السلكية

الشبكات التي تستخدم األسالك (المعدنية  -األلياف البصرية) لوصل األجهزة مع بعضها
البعض.

 11الشبكات الالسلكية

الشبكات التي تستخدم موجات األشعة تحت الحمراء أو أمواج الراديو كوسط لنقل
المعلومات بين األجهزة.

 12شبكة محلية LAN

مجموعة من الحواسيب المتصلة المتواجدة داخل غرفة أو بناية أو مجموعة بنايات متقاربة.

شبكة واسعة المجال
13
WAN

شبكة تغطي منطقة جغرافية واسعة كالدولة مثال .

 14شبكة الند للند

شبكة تتكون من حواسيب تتعاون فيما بنها إلنجاز األعمال  ،وتكون األجهزة فيها متساوية
في المرتبة والمهام.

 15شبكة الزبون الخادم

شبكة تتكون من جهاز مركزي ذي سرعة عالية ومساحة تخزينية كبيرة يسمى الخادم،
ومجموعة أجهزة حاسوب ذات مواصفات أقل يسمى كل منها بالزبون.

 16توبولوجي (التصميم)

الكيفية التي يتم بها توصيل أجزاء الشبكة.

 17نموذج الخط

النموذج الذي توصل فيه األجهزة على التوالي على طول سلك واحد.

 18نموذج النجمة

النموذج الذي يوصل فيه كل جهاز بواسطة سلك خاص مع الجهاز المركزي.

 19نموذج الحلقة

النموذج الذي يتم فيه وصل كل حاسوب مع الذي يليه  ،ويوصل األخير مع األول لتشكيل
حلقة.

 21الموزع المركزي

جهاز يوضع في مركز الشبكة ذات شكل النجمة حيث يعمل نقطة تجميع لألسالك
المتصلة مع حواسيب الشبكة.
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 21المفتاح

جهاز يستخدم بشكل عام للتقليل من حركة المعلومات غير الضرورية داخل الشبكة ،
لتسريعها بعد أن تج أز إلى مجموعة أجزاء.

 22الموجه

جهاز يقوم بتمرير المعطيات من شبكة حاسوب إلى شبكة حاسوب أخرى ،ويقوم بوصل
الشبكة المحلية بشبكة اإلنترنت.

 23األسالك المحورية

أسالك تتكون من سلك نحاسي في المركز  ،محاط بمادة بالستيكية عازلة مرنة  ،محاطة
بنسيج معدني ،محاط بمادة عازلة خارجية .

 24األسالك المجدولة

أسالك تتكون من أربعة أزواج من األسالك ،يحتوي كل زوج على سلكين معدنيين معزولين
كل ذي لون خاص ،يلتفان حول بعضهما البعض  ،ثم تحاط األزواج األربعة بغطاء
خارجي عازل .

أسالك األلياف
25
البصرية

أسالك تتركب من سلك ألياف بصرية ،محاط بطبقة عاكسة تمنع تسرب الضوء  ،تحاط
بطبقة بالستيكية ،تحاط بغطاء خارجي من مادة بالستيكية.

 26السرعة

المسافة القصوى التي تقطعها اإلشارة داخل السلك دون أن تحتاج إلى تقوية.

 27المدى

عدد البت التي تمر في نقطة ما على السلك خالل ثانية واحدة ( .) Mbps

 28اإلنترنت

شبكة حاسوب عمالقة مكونة من عدد من الشبكات األصغر ،التي تتصل مع بعضها
البعض بواسطة خطوط شبكات شركات االتصال.

 29الشبكة العنكبوتية
العالمية WWW

طريقة مبتكرة الستخدام شبكة اإلنترنت العالمية لالشتراك في المعلومات ،مبنية على أساس
وجود طرفين هما (الزبائن والمضيفون).

 31خدمة االستخدام
عن بعد Tel net
 31خدمة نقل الملفات
FTP

خدمة يتم بواسطتها الوصول إلى حاسوب بعيد واستخدامه.
طريقة سريعة لنقل البيانات بين أجهزة الحاسوب المختلفة  ،بواسطتها يتم تنزل الملفات من
شبكة اإلنترنت أو تحميل الملفات إليه.

 32الزبائن

الذين بإمكانهم الوصول إلى المعلومات باستخدام برامج تسمى المتصفحات.

 33المضيفون

الذين يحتفظون بالمعلومات على شكل صفحات ويجعلونها في متناول الزبائن.

 34عنوان الصفحة
URL

سلسلة من األحرف والعالمات الخاصة  ،تستخدم للوصول إلى الحاسوب الخادم ،الذي
يحتوي على الصفحة المطلوبة.

 35المتصفحات

برامج تمكن المستخدم من الوصول إلى المعلومات المتواجدة على شبكة الويب.

 36محركات البحث

خدمات تساعد في البحث عن عناوين صفحات تحتوي على المعلومات المطلوبة.

 37التجارة اإللكترونية

نظام يتيح إجراء عمليات التبادل التجاري من بيع وشراء السلع  ،والخدمات إلكترونياً عبر
شبكة اإلنترنت.

 38البريد اإللكتروني

خدمة لتبادل الرسائل من خالل شبكة اإلنترنت.
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ملحق رقم ()1
مقياس المفاهيم التكنولوجية

عزيزتي الطالبة:

z

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ،،،وبعد:
نعرض عليﻙ في هﺫﺍ ﺍلنمﻭﺫﺝ مجموعة من األسئلة التي تهدف ﺇلـى قياس مدى

اكتسابك لبعض المفاهيم التكنولوجية ،حيث سيعرض عليك ( )65سؤاالً من نوع االختيار
من متعدد ذو ( )٤اختيارات ،في ( )6صفحات  ،باإلضافة إلى مفتاح اإلجابة ،حيث يتطلب

منك وضع اإلجابة في المكان المخصص لذلك ،مع العلم أن النتائج التي سيتم الحصول
عليها هي فقط ألغراض البحث ولن يطلع عليها سوى الباحثة.

تعليمات االختبار:

 .1زمن االختبار  15دقيقة.

 .3يرجى قراءة األسئلة جيداً قبل البدء باإلجابة.
 .2ال تترك فقرة دون إجابة.

 .1يرجى وضع رمز اإلجابة في المكان المخصص لذلك (جدول مفتاﺡ
اإلجابة) المرفق مع ورقة األسئلة.

واﷲ ويل التوفيق
الباحثة
ريم حممود اجلرف
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مقياس المفاهيم التكنولوجية
م
1

2

3

4

5

6

7

8

البند االختباري
عملية نقل المعلومات بين طرفين:
ب 0اتصال
أ 0إرسال
د 0استالم
ج 0استقبال
ﻣﻦ وﺳاﺋﻞ ﻧﻘﻞ الﻤعﻠﻮﻣات الﻣﺳتخدﻣة قديﻣا:
ب 0الفاكس
أ 0الهاتف
د 0اإلنترن
ج 0التلغراف
ﻣﻦ وﺳاﺋﻞ ﻧﻘﻞ الﻤعﻠﻮﻣات الﻣﺳتخدﻣة حديثا:
ب 0التليكس
أ 0الفاكس
د 0البريد
ج 0التلغراف
التليكس:
أ 0جهاز يحول الحروف الهجائية إلى نبضا كهربائية
ب 0آلة كاتبة كهربائية أوتوماتيكية تقوم بنقل النص المكتوب من جهاز آلخر
ج 0جهاز يرسل رسائل عن طريق شبكة اإلنترن
د 0جهاز يقوم بنقل المعلوما بشكل ال سلكي
الجهاز الذي يحول الحروف الهجائية إلى نبضات كهربائية:
ب 0الفاكس
أ 0التليكس
د 0التلغراف
ج 0الهاتف
الفاكس:
أ 0جهاز يقوم بالتقاط صورة عن الورقة وإرسالها عبر سلك الهاتف لجهاز آخر
ب 0الجهاز الذي يحول الحروف الهجائية إلى نبضا كهربائية
ج 0الجهاز الذي يقوم بنقل المعلوما بشكل ال سلكي
د 0جهاز يرسل رسائل عن طريق شبكة اإلنترن
يختلف التلغراف عن جهاز الفاكس في:
أ 0الوسط الناقل
ب 0وجود نبضا كهربائية طويلة وقصيرة
ج 0وضع الجهاز المستقبل يجب أن يكون في حالة استقبال
د 0نقل المعلوما النصية فقط
واحدة من الخطوات التالية صحيحة إلرسال صورة عن طريق الفاكس:
أ0

تزويد الفاكس بالصورة << إرسال عن طريق أسالك الهاتف << طباعة صورة في المستقبل

ب 0إرسال عن طريق أسالك الهاتف << تزويد الفاكس بالصورة << طباعة صورة في المستقبل
ج 0طباعة صورة في المستقبل<< إرسال عن طريق أسالك الهاتف << تزويد الفاكس بالصورة
د 0إرسال عن طريق أسالك الهاتف << طباعة صورة في المستقبل<< تزويد الفاكس بالصورة
9

يتم نقل المعلومات الصوتية عبر السماعة من خالل:
أ 0التلغراف
ج 0الهاتف الثاب
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ب 0الفاكس
د 0التليكس

11

11

12

13

14

15

16

17

واحدة من الخطوات التالية صحيحة إلرسال رسالة عبر الهاتف الخلوي:
أ 0إرسال الرسالة << اختيار الرقم << كتابة الرسالة
ب 0اختيار الرقم << كتابة الرسالة << إرسال الرسالة
ج 0كتابة الرسالة << إرسال الرسالة << اختيار الرقم
د 0كتابة الرسالة << اختيار الرقم << إرسال الرسالة
جهاز يسمح لنا باالتصال باإلنترن والتصفح والتواصل مع اآلخرين:
ب 0التلغراف
أ 0الهاتف الخلوي
د 0الفاكس
ج 0التليكس
يتميز الهاتف الخلوي عن الهاتف الثاب في جميع ما يلي عدا واحدة:
ب 0تقديم خدمة اإلنترن
أ 0بث الرسائل
د 0تغطية االماكن المعزولة
ج 0نقل المعلوما الصوتية
شبكة الحاسوب عبارة عن:
أ 0مجموعة من الحواسيب المتصلة ببعضها البعض عن طريق بروتوكوال معينة
ب 0مجموعة قوانين ومقاييس تضبط عملية نقل البيانا بين أجهزة الشبكة
ج 0كيفية يتم بواسطتها توصيل أجزاء الشبكة
د 0خدمة يتم بواسطتها الوصول إلى حاسوب بعيد واستخدامه
تقسم شبكات الحاسوب حسب الوسط الناقل إلى:
ب 0سلكية/ال سلكية
أ 0الند للند/الزبون الخادم
د 0جميع ما سبق
ج 0محلية/واسعة المجال
الشبكات التي تستخدم األسالك لوصل األجهزة مع بعضها البعض:
ب 0السلكية
أ 0الالسلكية
د 0العالمية
ج 0الواسعة المجال
الوسط الناقل للمعلومات في الشبكات الالسلكية:
ب 0موجا الراديو
أ 0األسالك المجدولة
د 0األلياف البصرية
ج 0األسالك المحورية
الشكل المقابل يوضح نموذج:
ب 0الشبكة السلكية
د 0الشبكة الالسلكية

18

19

21

أ 0الشبكة المحلية
ج 0شبكة الند للند
تختلف الشبكات الالسلكية عن الشبكات السلكية في:
ب 0البرامج
أ 0الوسط الناقل
د 0التطبيقا
ج 0البيانا المنقولة
الشبكة المحلية عبارة عن مجموعة من الحواسيب تتواجد داخل:
ب 0مدينة
أ 0بناية واحدة
د 0دولة
ج 0عدة دول
الشبكة واسعة المجال تغطي منطقة جغرافية كـ:
ب 0بنايا متجاورة
أ 0بناية واحدة
د 0دولة
ج 0غرفة
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21

22

23

24

25

تقسم شبكات الحاسوب حسب المساحة الجغرافية إلى شبكة:
ب 0سلكية/ال سلكية
أ 0الند للند/الزبون الخادم
د 0ليس ما سبق
ج 0محلية /واسعة المجال
تختلف الشبكة المحلية ( )LANعن الشبكة واسعة المجال ( )WANفي:
ب 0البرامج
أ 0الخدما
د 0المساحة الجغرافية التي تغطيها
ج 0التطبيقا
الشبكة التي تكون فيها األجهزة متساوية في المرتبة والمهام:
ب 0الند للند
أ 0الزبون الخادم
د 0اإلنترن
ج 0واسعة المجال
شبكة تتكون من جهاز مركزي ذو مواصفات معينة ومجموعة من أجهزة حاسوب ذات مواصفات
ب 0الند للند
أقل :أ 0الزبون الخادم
د 0الخادم للخادم

ج 0الند للزبون
الشبكة الموضحة في الصورة هي:

ب 0الند للند
د 0الخادم للخادم

26

27

28

29

31

31

أ 0الزبون الخادم
ج 0الواسعة المجال
تقسم شبكات الحاسوب حسب العالقة بين األجهزة إلى شبكة:
ب 0سلكية/ال سلكية
أ 0الند للند/الزبون الخادم
د 0جميع ما سبق
ج 0محلية/واسعة المجال
الكيفية التي يتم بها توصيل أجزاء الشبكة تعرف بـ :
ب 0توبولوجي
أ 0بروتوكول
د 0خدمة FTP
ج 0خدمة Tel net
مجموعة قوانين ومقاييس تضبط عملية نقل البيانات بين أجهزة الشبكة:
أ 0خدمة Tel net
ب 0محركا البحث
د 0بروتوكول
ج 0توبولوجي
من نماذج تصميم الشبكات المحلية:
ب 0الحلقة
أ 0النجمة
د 0جميع ما سبق
ج 0الخط
يتم توصيل جميع األجهزة بشكل متتال على طول سلك واحد في نموذج:
ب 0الحلقة
أ 0النجمة
د 0الجسر
ج 0الخط
يتم التوصيل في نموذج النجمة بين:
أ 0جميع األجهزة بشكل متتال على طول سلك واحد0
ب 0كل حاسوب مع الذي يليه واألخير مع األول 0
ج 0كل حاسوب بواسطة سلك خاص مع جهاز التوزيع المركزي 0
د 0األجهزة بواسطة أسالك مزدوجة 0
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32

33

34

35

36

توصل األجهزة في نموذج الحلقة:
أ 0بشكل دائري حيث يتم فيه وصل كل حاسوب مع الذي يليه ويوصل األخير مع األول 0
ب 0بشكل هرمي حيث يزيد عدد األجهزة في طبقة 0
ج 0بشكل متتال على طول سلك واحد 0
د 0بشكل شعاعي حيث تكون جميعها متصلة مع الجهاز المركزي 0
يتميز نموذج النجمة عن نموذج الحلقة بوجود:
ب 0موجه مركزي
أ 0موزع مركزي
د 0أسالك توصيل
ج 0حواسيب متجاورة
الشكل المقابل يوضح نموذج:
ب 0النجمة
أ 0الحلقة
د 0الخط
ج 0الجسر
جميع ما يلي من األجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب عدا واحدة:
ب 0المفتاح
أ 0الموزع المركزي
د 0المقوي
ج 0الموجه
يوضع ______ في مركز الشبكة ذات شكل النجمة ويعمل كنقطة تجميع لألسالك المتصلة مع
حواسيب 0الشبكة:
ب 0الموزع المركزي
الموجه
أ
ج 0المفتاح

37

38

39

41

41

42

د 0المعيد

يستخدم جهاز______ لتمرير المعطيات من شبكة حاسوب إلى شبكة حاسوب:
ب 0الموزع المركزي
أ 0الموجه
د 0المعيد
ج 0المفتاح
يستخدم جهاز ______ للتقليل من حركة المعلومات غير الضرورية داخل الشبكة:
ب 0الموزع المركزي
أ 0الموجه
د 0المعيد
ج 0المفتاح
يختلف الموجه عن باقي األجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب بأنه يستخدم لـ:
أ 0تجميع األسالك المتصلة مع حواسيب الشبكة 0
ب 0إعادة بث المعلوما إلى كافة األسالك المتصلة بحواسيب الشبكة
ج 0تقوية النبضا الكهربائية0
د 0وصل الشبكا المحلية مع شبكة اإلنترن 0
جميع ما يلي من أنواع األسالك المستخدمة في الشبكات عدا واحدة:
ب 0األلياف البصرية
أ 0المحورية
د 0المجدولة
ج 0الموجهة
يبين الشكل المقابل تركيب األسالك:
أ 0المجدولة
ج 0المحورية
يتكون من  3أزواج من األسالك النحاسية المعزولة:
أ 0المجدولة
ج 0المحورية
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ب 0األلياف البصرية
د 0الغير مجدولة
ب 0األلياف البصرية
د 0المعكوسة

43

تتركب أسالك األلياف البصرية من:
أ 0سلك ألياف بصرية محاط بطبقة عاكسة محاط بطبقة بالستيكية0
ب 0أربعة أزواج من األلياف البصرية المعزولة 0
ج 0سلك نحاسي في المركز محاط بمادة عازلة محاطة بنسيج معدني محاط بمادة عازلة
خارجية 0
نحاسي مغطى بطبقتين عازلتين 0
د 0سلك
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 .1الﻣﺳافة الﻘصوى التي تﻘطعها اإلشارة داخل الﺳﻠك دون أن تحتاج إلى تﻘوية هي:
ب 0السرعة
أ 0المدى
د 0الزمن
ج 0القوة
 .2الﺳرعة في أﺳالك الشبكات الﺳﻠكية تعﻧي:
أ 0المسافة القصوى التي تقطعها اإلشارة داخل السلك دون أن تحتاج إلى تقوية 0
ب 0أقصى مسافة يصلها السلك في الشبكة 0
ج 0أقصى عدد من الب يستطيع السلك إرسالها داخل الشبكة 0
د 0عدد الب التي تمر في نقطة خالل ثانية واحدة 0
شبكة اإلنترن (  ) Internetهي:
أ 0شبكة محلية مكونة من عدد من األجهزة
ب 0شبكة حاسوب عمالقة مكونة من عدد من الشبكا األصغر
ج 0هاتف موصول بالحاسوب
د 0مجموعة حواسيب متصلة مع بعضها البعض 0
تكمن أهمية شبكة اإلنترن في:
أ 0الوسيلة األسرع للحصول على المعلوما 0
ب 0توفير الوق والجهد والمساهمة في تعميم المعرفة 0
ج 0خلوها من المحتوى السيء 0
د( 0أ) و (ب) معا ً 0
خدمة يمكن بواسطتها الوصول إلى جهاز حاسوب آخر في أي مكان:
ب 0البريد اإللكتروني
أ 0البحث
د 0نقل الملفا
ج 0االستخدام عن بعد
طريقة سريعة يتم بواسطتها تنزيل الملفات من شبكة اإلنترن أو تحميل الملفات إليها:
ب 0بروتوكول
أ 0توبولوجي
د 0خدمة FTP
ج 0خدمة Tel net
الشبكة العنكبوتية العالمية:
أ 0طريقة مبتكرة الستخدام اإلنترن مبنية بين طرفين هما الزبائن والمضيفون 0
ب 0طريقة لتبادل الرسائل بين األفراد باستخدام شبكة الحاسوب
ج 0سلسة من األحرف والعالما الخاصة0
د 0برامج تطبيقية تتيح استخدام خدما اإلنترن المتخلفة 0
األجهزة التي تحتفظ بالمعلومات على شكل صفحات:
ب 0الزبائن
أ 0الهواتف الخلوية
د 0الموجهون
ج 0المضيفون

45

46

47

48

49

51

51
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52

53

54

55

األجهزة التي بإمكانها الوصول إلى المعلومات باستخدام المتصفحات:
ب 0الزبائن
أ 0الهواتف الخلوية
د 0الموجهون
ج 0المضيفون
تتميز أجهزة المضيفون عن أجهزة الزبائن بأنها:
ب 0تستخدم برامج خاصة 0
أ 0تحتفظ بالمعلوما على شكل صفحا 0
د 0جميع ما سبق0
ج 0تجعل الصفحا في متناول من يطلبها 0
سلسلة من األحرف والعالمات الخاصة  ،تستخدم للوصول إلى الحاسوب الخادم:
ب 0عنوان البريد اإللكتروني
أ 0عنوان الصفحة
د 0التجارة اإللكترونية
ج 0المتصفح
تتميز المتصفحات بقدرتها على:
أ 0تسهيل العمل على الشبكة 0
ب 0تمكين المستخدم من الوصول إلى المعلوما على الشبكة 0
ج 0زيادة فعالية شبكة اإلنترن

56

57

0

د 0تسريع عملية االتصال 0
جميع ما يلي من برامج التصفح عدا واحدة:
ب 0نتسكيب ()Netscape
أ 0إكسبلورر ()Explorer
د 0فيرفوكس ()Firefox
ج 0جوجل ()Google
تعرف محركات البحث بأنها:
أ 0برامج تمكن المستخدم من الوصول إلى المعلوما المتواجدة على شبكة الويب 0
ب 0خدمة يتم بواسطتها الوصول إلى حاسوب بعيد واستخدامه
ج 0خدمة لتبادل الرسائل من خالل شبكة اإلنترن

58

59

د 0خدما تساعد في البحث عن عناوين صفحا تحتوي على المعلوما المطلوبة 0
جميع ما يلي من محركات البحث عدا واحدة:
ب 0ياهو ()Yahoo
أ 0ألتا فيستا ()AltaVista
د 0إكسبلورر ()Explorer
ج 0جوجل ()Google
للبحث عن معلومة نتبع الخطوات التالية:
أ 0كتابة المعلومة المراد البحث عنها << الضغط على بحث<< فتح المتصفح 0
ب 0كتابة المعلومة المراد البحث عنها<< فتح المتصفح<<الضغط على بحث 0
ج 0فتح المتصفح << كتابة المعلومة المراد البحث عنها << الضغط على بحث 0

61

61

د 0جميع ما سبق صحيح 0
نظام يتيح إجراء عمليات التبادل التجاري من بيع وشراء السلع عبر شبكة اإلنترن :
ب 0الحاسوب اإللكتروني
أ 0البريد اإللكتروني
د 0التجارة اإللكترونية
ج 0الهاتف اإللكتروني
وسيلة استخدم لنقل الرسائل المكتوبة قبل أكثر من  411عام:
ب 0الدخان
أ 0البريد اإللكتروني
د 0اإلشارا
ج 0البريد
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62

63

64

65

تتميز التجارة اإللكترونية عن التجارة التقليدية:
أ 0إمكانية التسوق على مدار  24ساعة0
ب 0كثرة الخيارا أمام الزبون
ج 0الحصول على معلوما تفصيلية عن المنتج
د 0جميع ما سبق0
البريد اإللكتروني عبارة عن :
أ 0صندوق يحتفظ بالرسائل 0
ب 0خدمة تبادل الرسائل من خالل شبكة اإلنترن 0
ج 0بريد تقليدي يعمل إلكترونيا ً
د 0خدمة مراسلة صوتية مرئية عبر شبكة اإلنترن
الذي يقوم بدور ساعي البريد عند إرسال رسالة بواسطة البريد اإللكتروني هو:
ب .الﻣﺳتﻘبل
أ .الوﺳط الﻧاقل
د .الﻣعﻠوﻣات
ج .الﻣرﺳل
يتميز البريد اإللكتروني عن البريد العادي بـأن:
أ 0تكلفة اإلرسال قليلة جداً
ب 0عملية اإلرسال سهلة
د 0جميع ما سبق
ج 0السرعة

اإلجابة النموذجية لمقياس المفاهيم التكنولوجية
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ملحق رقم ()6
كتاب تحكيم معايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الالزمة لتصميم القصص الرقمية

z
السيد الدكتور/األستاذ ................................................... :احملرتم.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ،،،وبعد:
تقوم الباحثة  /ريم محمود محمد الجرف بإجراء دراسة بعنوان :
" فاعلية توظيف القصص الرقمية يف تنمية املفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف
التاسع األساسي بغزة "

واستلزم ذلك إعداد قائمة لمعايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الالزمة لتصميم القصص الرقمية.
يرجى منكم التكرم بتحكيم ما ترونه مناسبا في هذه األداة فيما يخص:
 صياغة المعايير صياغةً تربوية سليمة.
 مدى مناسبة المعايير لتصميم القصة الرقمية.
 حذف أو إضافة مع إبداء أي مالحظات أخرى.

شاكرين لكم حسن تعاونكم  ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحرتام و التقدير
الباحثة
ريم حممود اجلرف
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معايير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الالزمة لتصميم القصص الرقمية
م

بدرجة

المعيار

كبيرة
جداً

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

معيار ( :)1يجب أن يتضمن محتوى التصميم التعليمي للقصة الرقمية وصفاً واضحاً:
مؤشرات المعيار (:)1

.1

عنوان القصة الرقمية يكون واضحاً.

.2
.3

تتبع القصص نموذجاً تصميمياً محدداً.

يعرض التصميم التعليمي للقصة الرقمية األهداف التعليمية.

.4

يظهر في التصميم التعليمي للقصة الرقمية توزيع المفردات بشكل محدد.

.5

يتضمن التصميم التعليمي للقصة الرقمية تعليمات وارشادات واضحة.

.6

يحدد التصميم التعليمي للقصة الرقمية الفئة المستهدفة.

.7

تظهر عناوين محتوى القصة الرقمية بشكل واضح.

معيار ( :)4يجب أن يتوفر في محتوى التصميم التعليمي للقصة الرقمية أهداف سلوكية محددة وواضحة:
مؤشرات المعيار (:)4

.8

تعرض كل قصة رقمية قائمة باألهداف المطلوب تحقيقها.

.9

مصاغة األهداف صياغة سلوكية سليمة .

.11

عرض األهداف متدرج منطقياً وسيكولوجياً.

.11

تشمل األهداف السلوكية مستويات تفكير متنوعة.

معيار ( :)4يجب أن يتضمن التصميم التعليمي للقصة الرقمية محتوى مشتقاً من األهداف التعليمية ،يتصف بالدقة

والتكامل والتتابع:

مؤشرات المعيار (:)4

.12

يرتبط محتوى التصميم التعليمي للقصة الرقمية باألهداف التعليمية.

.13

تعرض القصة الرقمية المحتوى التعليمي بترتيب منطقي .

.14

يخلو المحتوى التعليمي من األخطاء اللغوية والعلمية .

.15

يتوافق محتوى القصة الرقمية مع محتوى المادة المطبوعة.

.16

يراعي المحتوى التعليمي للقصة الرقمية دقة المعلومات وحداثتها.

.17

يربط المحتوى التعليمي للقصة الرقمية بين الجانب النظري والجانب
العملي

.18
.19

ُيراعي التصميم التعليمي للقصة الرقمية تسلسل المعلومات وترابطها.
ينوع التصميم التعليمي للقصة الرقمية من طرق عرض المحتوى بما

يساعد على فهم المادة.
.21

تتناسب لغة المحتوى التعليمي للقصة الرقمية مع مستوى المتعلمين.
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بدرجة
قليلة
جداً

معيار ( :)3يجب أن يشمل محتوى التصميم التعليمي للقصة الرقمية أنشطة تعليمية تتناسب مع األهداف التعليمية:
مؤشرات المعيار (:)3
.21

ترتبط األنشطة التعليمية بأهداف المحتوى.

.22

تعمل األنشطة التعليمية على استثارة دافعية المتعلم.

.23

تتنوع األنشطة التعليمية بما يناسب خصائص المتعلمين.

.24

تتناسب األنشطة التعليمية وطريقة القصة الرقمية .

معيار رقم ( : )1يجب أن يراعي تصميم القصة الرقمية البنية السليمة للقصة:
مؤشرات المعيار (: )1
.25

عرض مقدمة مناسبة في بداية القصة الرقمية.

.26

وضوح الفكرة والمغزى من القصة الرقمية .

.27

السرد واألحداث في القصة الرقمية مرتب ترتيباً منطقياً .

.28

تتسم الحبكة بالتنظيم العام ألجزاء القصة الرقمية في شكل موحد .

.29

وضوح دور الشخصيات .

.31

مناسبة البيئة الزمانية والمكانية للقصة الرقمية بالمطلوب تحقيقه منها .

معيار رقم ( :)6يجب أن تتبع القصة الرقمية نموذجاً تصميمياً مناسباً للقصة الرقمية:
مؤشرات المعيار (: )6
.31

تتبع القصة الرقمية نموذج تصميم تعليمي معروف .

.32

يتم تنفيذ جميع مراحل القصة الرقمية بتتابع سليم .

.33

يتم التدرج وفق النموذج من السهل إلى الصعب .

.34

يتم تقويم كل خطوة من خطوات التقويم للقصة الرقمية أوالً بأول .

معيار ( :)7يجب أن تحتوي القصة الرقمية على نصوص مكتوبة بشكل مناسب:
مؤشرات المعيار (:)7
.35

تصاغ النصوص بلغة صحيحة وسليمة خالية من األخطاء اللغوية
والمطبعية.

.36

يكون لون الخط مناسب مع لون خلفية الشاشة .

.37

تستخدم األلوان في تمييز بعض الكلمات األساسية.

.38

يراعى في الكتابة نوع وحجم الخط ليتناسب وخصائص المتعلمين.

.39

يستخدم خصائص محددة للخطوط لتمييز العناوين الرئيسية.

.41

يستخدم خصائص محددة للخطوط لتمييز العناوين الفرعية .

.41

يستخدم خصائص محددة للخطوط لكتابة المحتوى.

.42

يستخدم عالمات الترقيم في الكتابة بشكل صحيح.
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معيار ( :)8يجب أن تحتوي القصة الرقمية على صور (ثابتة ومتحركة) بشكل مناسب:
مؤشرات المعيار (:)8
.43

الصور واضحة ونقية .

.44

تحتوي الصور على تفاصيل قليلة ال تشتت المتعلم 3

.45

ترتبط الصور باألهداف والمحتوى.

.46

الصور معبرة ومتصلة بالموضوع.

.47

الصور تفي بالغرض منها.

.48

الصور تناسب الفئة العمرية وخصائص المتعلمين3

.49

تتزامن الرسوم المتحركة مع التنسيق الصوتي.

.51

تستخدم الصور حسب الحاجة التعليمية إليها.

معيار ( :)9يجب أن تكون لقطات الفيديو وظيفية وواضحة:
مؤشرات المعيار (:)9
.51

لقطات الفيديو واضحة.

.52

ترتبط لقطات الفيديو باألهداف والمحتوى.

.53

لقطات الفيديو متصلة بالموضوع.

.54

لقطات الفيديو تفي بالغرض منها.

.55

تستخدم لقطات الفيديو حسب الحاجة التعليمية إليها.

معيار ( :)11يجب أن تحتوي القصة الرقمية على صوت مناسب:
مؤشرات المعيار (:)11
.56

الصوت واضح خالي من الصدى .

.57

الصوت معبر ومتصل بالموضوع وبعمر المتحدث بالقصة.

.58

تضمين صوت معين عند ظهور معلومات مهمة 3

.59

الحد من المؤثرات الصوتية مع الشرح أو السرد 3

معيار ( :)11يجب أن يكون التصميم الفني للقصة الرقمية مناسب لعرض المحتوى القصة الرقمية:
مؤشرات المعيار (:)11
.61

يتسم تصميم القصة الرقمية باإلبداع الفني.

.61

يتسم تصميم القصة الرقمية بالبساطة.

.62

يتسم تصميم القصة الرقمية بالوضوح وسهولة االستخدام.

.63

تستخدم شاشات القصة الرقمية قالب تصميم موحد إلى حد ما.

.64

يتجنب التصميم ازدحام الشاشات بالصور والرسوم والنصوص.

.65

تتسم شاشات القصة الرقمية بالتنظيم.
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.66

تتميز خلفية الشاشات باإلثارة والمتعة.

.67

تجميع عناصر القصة الرقمية والربط بينها بشكل متكامل ومتفاعل 3

.68

عدم الجمع بين وسيلتين بصريتين متحركتين على الشاشة الواحدة3

.69

عدم الجمع بين نصوص مكتوبة وصور ورسوم متحركة في الوقت نفسه
على الشاشة3
عدم الجمع بين مؤثرات صوتية وموسيقي في آن واحد 3

.71

معيار ( :)14تتبع القصة الرقمية سيناريو واضح:
مؤشرات المعيار (:)14
.71

وضوح دور الشخصيات في السيناريو 3

.72

تحديد الزمن الالزم لكل شخصية 3

.73

تحديد المكان المناسب لكل شخصية 3

.74

تحديد الحوار الخاص بكل شخصية على حدا 3

مالحظات وتوصيات أخرى :
____________________________________________ _____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________ _________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________ _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________ _________________________________
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ملحق رقم ()7
دليل المعلم

z
جامعــــــــة األزهــــــــــر – غـــــــــــزة
عمــــادة الدراســــــــــــات العليـــــــــا
كليـــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــة
قسم المناهج وطرق التدريس

فاعلية توظيف القصص الرقمية يف تنمية املفاهيم التكنولوجية
لدى طالبات الصف التاسع بغزة

الدليل اإلرشادي للمعلم
إعداد الطالبة

ريم حممود اجلرف

إشــــــراف
د .حسن رحبي مهدي

د .عطا حسن درويش
 2011م
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أخي العلم /أختي المعلمة ...
يهــدف هــذا الــدليل الــذي بــين يــديك إلــى تقــديم اإلرشــادات التــي تســاعد علــى تحقيــق األهــداف العامــة
والخاصــة ،كمــا أنــه يقــدم الخط ـوات التفصــيلية لكيفيــة تنــاول دروس وحــدة االتصــاالت والشــبكات والتــي
نظمــت لتقــديم المفــاهيم للطــالب وفــق مجموعــة مــن القصــص الرقميــة ،وقــد تــم تنظــيم محتــوى الوحــدة

ودروســها بحيــث يتضــمن كــل درس عرض ـاً لألهــداف العامــة والخاصــة باإلضــافة إلــى كيفيــة الســير فــي

الدرس وفقاً لطريقة تدريسها من خالل القصص الرقمية.

وقــد اقتصــرت الباحثــة فــي إعــداد هــذا الــدليل علــى العناصــر الرئيســية للموقــف التعليمــي ،حيــث للمعلــم

الحرية في التعديل واإلثراء والعمل بما يقتضيه الموقف التعليمي.
محتويات الدليل:
 .1نبذة عن القصص الرقمية.

 .3قائمة بالدروس المتضمنة بالوحدة ،والبالغ عددها ستة دروس.
 .2األهداف العامة للوحدة.

 .1خطة تدريس الوحدة من خالل القصص الرقمية ،حيث يتضمن كل درس العناصر التالية:
 عنوان الدرس.

 الزمن الالزم للتدريس.

 المتطلبات السابقة للدرس.
 الوسائل واألدوات.

 استراتيجيات التدريس.
 أهداف الدرس.

 المحتوى التعليمي للدرس (المفاهيم).
 ادوات التقويم المناسبة.

واﷲ ويل التوفيق
الباحثة
ريم حممود اجلرف
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القصص الرقمية يف العملية التعليمية
يحيا العالم اليوم انفجا اًر معرفياً غير مسبوق وثورة تكنولوجية هائلة ،والتعليم التقليدي في الوقت

الحالي ال يتناسب ومتطلبات الثورة المعرفية والتقدم التكنولوجي ،كما أن التعليم بحاجة لنقلة نوعية
تواكب تحديات القرن الحالي؛ ولمواجهة هذه التحديات والتحوالت فالبد من التحرر من تقليدية التربية
والتعليم في مناهجنا ومناشطنا التربوية؛ لذا يعد التوجه إلى توظيف آليات تعليمية حديثة في العملية

التعليمية كالقصص الرقمية هو من أهم التحديات التي يجب علينا العمل عليها ،وظه ـ ــرت أهـمي ـة

القصص الرقميـ ـة خ ـ ـالل السن ـ ـوات القلـيل ـة الماضية كأحد األدوات الفاعــلة فـي عمليـة التعليم والتعلم.

والقصة الرقمية هي عبارة عن حكاية مؤلفة تعمل على وسيط إلكتروني تتكون من مزيج من
الصور والرسوم الثابتة والمتحركة واألصوات والمؤثرات الصوتية والفيديو ،يتم تصميمها وتطويرها
باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة إلنتاج قصة تجسد أحداث ومواقف وشخصيات في ظروف معينة

لتحقيق أهداف محددة.
ويعد توظيف القصص الرقمية في العملية التعليمية ذا عدة ميزات من أهمها أنها:
 وسيلة مثيرة لجذب االنتباه لموضوع الدرس وتحقيق أهدافه.

 تساعد الطالب على اإلقبال على الحقائق العلمية التي تتضمنها القصة ،واالهتمام بها.
 تسهم في تعزيز وتسريع فهم الطالب وتساعد على االحتفاظ بالمعلومات الجديدة.
 تمكن الطالب من فهم المواد والموضوعات األكثر صعوبة.

 تسهم في تطوير مهارات الطالب بأن يصبحوا باحثين عن المعلومات المرتبطة بالقصة،
وتمكينهم من مهارات روي القصص ،وتعليمهم الكتابة.

 تعود الطالب على حسن االستماع واالنصات ،وامدادهم بما يثري خبراتهم.

 تمكن الطالب من زيادة اإللمام بجوانب التعلم الرقمي والتعلم البصري والتعلم التكنولوجي.
 تنمي لدى الطالب الجوانب االجتماعية والنفسية واالنفعالية.
ُّ
يعد استخدام القصص الرقمية طريقة تعليمية مفعمة بالحيوية ،مشوقة تشعر الطالب وكأن

التعلم خارج غرفة الصف ،وتكسر حاجز الملل الذي يعيشه ،باإلضافة أنها توفر له خبرات أقرب
للواقع ،وتخلصه من الضغط النفسي الذي يقع عليه نتيجة الممارسات التربوية التي اعتادها ،باإلضافة
أنها توفر على المعلم الوقت والجهد في ايصال الكثير من المعلومات وتوضيح العديد من المفاهيم.
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األهداف العامة:
أخي المعلم /أختي المعلمة :يهدف هذا الدليل إلى تنمية بعض المفاهيم التكنولوجية الواردة في

وحدة االتصاالت والشبكات ،وقد تم تحديد أهداف عامة في بداية الدليل ،ينبثق عنها مجموعة من
األهداف الخاصة لكل درس من دروس الوحدة.
ويمكن تحديد األهداف العامة لتوظيف القصص الرقمية على النحو اآلتي:
 .1تنمية المفاهيم المتعلقة باالتصاالت.
 .2تنمية المفاهيم المتعلقة بشبكات الحاسوب.

 .3تنمية المفاهيم المتعلقة بالتصاميم األساسية للشبكات المحلية.
 .4تنمية المفاهيم المتعلقة باألسالك المستخدمة في الشبكات المحلية.

 .5تنمية المفاهيم المتعلقة بشبكة اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية.
األهداف اإلجرائية الخاصة:
تعـ ُّـد األهــداف الخاصــة هــي نقطــة االنطــالق فــي التخطــيط للتــدريس وتنفيــذه وتقويمــه ،ومــن هنــا
تشــكلت األهــداف الخاصــة مــن المفــاهيم التــي نهــدف إلــى تنميتهــا والتــي تــم اشــتقاقها مـن قائمــة المفــاهيم

التي أعدتها الباحثة بعد تحليـل وحـدة االتصـاالت والشـبكات مـن كتـاب التكنولوجيـا للصـف التاسـع ،وقـد
تم تضمينها خالل القصص الرقمية التـي أعـدتها الباحثـة ،واليـك أخـي المعلـم عرضـاً لألهـداف الخاصـة

لكل درس ثم عرضاً للدروس وفق تدريسها بالقصص الرقمية.
الدرس األول :االتصاالت:

بعد نهاية الدرس يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على أن:
تعرف االتصاالت.
ِّ 

 تعدد وسائل نقل المعلومات قديماً.

 تعدد وسائل نقل المعلومات حديثاً.
تعرف البريد.
ِّ 

تعرف التلغراف.
ِّ 
تعرف التليكس.
ِّ 

تعرف الهاتف الخلوي
ِّ 
تعرف الهاتف العادي
ِّ 
تعرف الفاكس.
ِّ 
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 تبين طريقة اإلرسال عن طريق الفاكس.

 توضح كيفية نقل المعلومات عن طريق التلغراف.
 تميز بين الهاتف الخلوي والهاتف الثابت.

 تقارن بين جهاز التلغراف وجهاز الفاكس.
الدرس الثاني :شبكات الحاسوب:
بعد نهاية الدرس يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على أن:
تعرف شبكة الحاسوب.
ِّ 
تعرف البروتوكول.
ِّ 

تعرف الشبكة السلكية.
ِّ 

تعرف الشبكة الالسلكية.
ِّ 

تعرف الشبكة واسعة المجال.
ِّ 
تعرف الشبكة المحلية.
ِّ 
تعرف شبكة الند للند.
ِّ 

تعرف الطالب شبكة الزبون الخادم.
ِّ 

 تصنف شبكات الحاسوب وفق المساحة الجغرافية.
 تصنف شبكات الحاسوب وفق الوسط الناقل.

 تصنف شبكات الحاسوب وفق العالقة بين األجهزة.
 تميز بين الشبكة السلكية والشبكة الالسلكية.

 تميز بين الشبكة المحلية والشبكة واسعة المجال.
 تميز بين شبكة الند للند وشبكة الزبون الخادم.
الدرس الثالث :التصاميم األساسية للشبكات المحلية:

بعد نهاية الدرس يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على أن:
تعرف التوبولوجي.
ِّ 

 يعدد نماذج الشبكات المحلية.

 تبين كيفية توصيل األجهزة في نموذج الخط.
 تبين كيفية توصيل األجهزة في نموذج النجمة.
 تبين كيفية توصيل األجهزة في نموذج الحلقة.
 تفرق بين نموذج الحلقة ونموذج النجمة.

 تميز شكل كل نموذج من نماذج الشبكات المحلية.
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الدرس الرابع :األسالك المستخدمة في الشبكات السلكية:

بعد نهاية الدرس يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على أن:
 تعدد أنواع األسالك المستخدمة في الشبكات المحلية.
 تميز شكل كل سلك من األسالك.
 تبين تركيب األسالك المحورية.

 تبين تركيب األسالك المجدولة.

 تبين تركيب أسالك األلياف البصرية.
تعرف المدى.
ِّ 

تعرف السرعة.
ِّ 
الدرس الخامس :األجهزة المستخدمة في الشبكات السلكية:
بعد نهاية الدرس يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على أن:
 تعدد األجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب.
 تبين وظيفة جهاز الموزع المركزي.
 تبين وظيفة جهاز المفتاح.
 تبين وظيفة جهاز الموجه.

 تميز بين وظيفة الموجه ووظيفة باقي األجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب.
الدرس السادس :اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية:
بعد نهاية الدرس يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على أن:
تعرف اإلنترنت.
ِّ 

تعرف الشبكة العنكبوتية العالمية.
ِّ 
تعرف أجهزة المضيفون.
ِّ 
تعرف أجهزة الزبائن.
ِّ 

 تميز بين أجهزة الزبائن وأجهزة المضيفون.
تعرف عنوان الصفحة.
ِّ 

 تعدد بعض خدمات اإلنترنت.
تعرف خدمة نقل المعلومات (.)FTP
ِّ 

تعرف خدمة االستخدام عن بعد (.)Tel Net
ِّ 
تعرف خدمة التصفح.
ِّ 
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تعرف خدمة البحث.
ِّ 

تعرف خدمة التجارة اإللكترونية.
ِّ 
تعرف خدمة البريد اإللكتروني.
ِّ 
 تعدد بعض المتصفحات.

 تعدد بعض محركات البحث.
 تميز بين خدمة التصفح وخدمة البحث.

 تقارن بين البريد اإللكتروني والبريد العادي.
 تقارن بين التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية.
الخطة الزمنية للتدريس:

عدد الحصص

الدرس
االتصاالت

1

شبكات الحاسوب

1

التصاميم األساسية للشبكات المحلية

1

األسالك المستخدمة في الشبكات السلكية

1

األجهزة المستخدمة في الشبكات السلكية

1

اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية

3

إجمالـــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــدد الحصص

7
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خطوات السير في تدريس الوحدة:
.1

تقسيم الطالبات إلى مجموعات غير متجانسة يتراوح عدد أفرادها من .6-1

.3

توزيع بطاقات العمل على المجموعات ومتابعة الطالبات أثناء تنفيذ األنشطة.

.2

مساعدة الطالبات على استخدام المعرفة السابقة للمفاهيم التي لديهن.

.1

تشجيع الطالبات على العمل الجماعي وبث روح الفريق.

.5

خلق جو من الثقة واالحترام المتبادل بين الطالبات أنفسهن وبينهن وبين المعلمة.

.6

التمهيد :ومن خالله يتم ربط المعرفة السابقة لدى الطالبة بالمعرفة الجديدة.

.7

عرض األهداف السلوكية للدرس من خالل القصة الرقمية.

.8

عرض القصة الرقمية لثالث مرات:
 .aالعرض األول للقصة :وفيه يطلب من مجموعة الطالبات استخراج المفاهيم الواردة في
القصة ،ثم مناقشة ما تم التوصل إليه ،وأخي اًر تحديد قائمة المفاهيم الواردة في القصة.

 .bالعرض الثاني للقصة :وفيه يطلب من مجموعة الطالبات تحديد المدلول لكل مفهوم
من المفاهيم التي تم الحصول عليها.

 .cالعرض الثالث للقصة :وفيه يطلب من مجموعة الطالبات إعادة تمثيل القصة بما
يرونه مناسب.

.1

التأكد من فهم الطالبات عن طريق المناقشة والحوار.

 .11توجيه الطالبات إلى تبادل األدوار من وقت آلخر.
 .11توزيع بطاقات العمل على المجموعات من جديد ومتابعة الطالبات أثناء تنفيذ األنشطة.
 .13الحصول على تغذية راجعة عن طريق أوراق العمل المقدمة للمجموعات.
 .12االستمرار في التقويم حتى التأكد من تحقق األهداف على الوجه المطلوب.
 .11إغالق الدرس عن طريق تقديم تلخيص.
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الدرس األول :االتصاالت
عدد الحصص :حصة واحدة

التاريخ:

المتطلب السابق :تذكر بعض وسائل االتصاالت القديمة والحديثة
البند االختباري :عددي بعض وسائل نقل المعلومات قديماً وحديثاً.
األدوات والوسائل :أجهزة حاسوب  ،جهاز ( LCDسبورة ذكية).

استراتيجيات التدريس :التعلم التعاوني – المناقشة والحوار – لعب األدوار.
المفاهيم :االتصاالت – البريد -التلغراف -التليكس -الهاتف الثابت -الهاتف الخلوي -الفاكس.
األهداف السلوكية
 .1تستخرج المفاهيم الواردة في القصة
تعرف االتصاالت
ِّ .2

 .3تعدد وسائل نقل المعلومات قديماً

 .4تعدد وسائل نقل المعلومات حديثاً
تعرف البريد.
ِّ .5

التقويم

خطوات التنفيذ

 .1التمهيد :تناقش المعلمة مع مالحظة عمل المجموعات
الطالبات تطور االتصاالت عبر ومدى تفاعلهن.

العصور.
 .2عرض القصة الخاصة بالدرس تصحيح إجابات الطالبات.
ومناقشة

الطالبات

الستخراج

تعرف التلغراف.
ِّ .6

المفاهيم الواردة في القصة.

تعرف الهاتف الخلوي
ِّ .8

الطالبات لتحديد مدلول كل تصحيح ورقة العمل.

تعرف التليكس.
ِّ .7

تعرف الهاتف العادي
ِّ .9

تعرف الفاكس.
ِّ .11

 .3إعادة عرض القصة ومناقشة
مفهوم من المفاهيم التي تم

الحصول عليها والتمييز بين

 .11تبين طريقة اإلرسال عن طريق

المفاهيم المتشابهة.

 .12يوضح كيفية نقل المعلومات عن

وتكليف الطالبات بتمثيلها.

الفاكس.

طريق التلغراف.

 .1إعادة عرض القصة للمرة الثالثة

 .13يميز بين الهاتف الخلوي والهاتف
الثابت.

 .14تقارن بين جهاز التلغراف وجهاز
الفاكس.
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ورقة العمل رقم (.)1

بطاقة عمل ()1
الهدف العام  :التعرف على الوسائل القديمة والحديثة لنقل المعلومات .
اختاري اإلجابة الصحيحة:
-1جميع ما يلي من وسائل نقل المعلومات الحديثة عدا :
أ-الهاتف

-الفاكس

ج -التلغراف

د -اإلنترنت

 -2جميع ما يلي من وسائل االتصال التي استخدمها اإلنسان قديما عدا:
أ-التلغ ارف

ج -التليكس

ب -الخيل

د -الهاتف الخلوي

 -3جهاز يحول الحروف الهجائية الى نبضات طويلة وقصيرة لتنتقل عبر شبكة أسالك:
أ -الهاتف

ج -التلغراف

ب -التليكس

د -الناسوخ

 -4آلة كهربائية أوتوماتيكية تنقل النص المكتوب عن طريق األسالك:
أ -التلغراف

ج -الفاكس

ب -التليكس

د -ماكينة التصوير

اكملي العبارات التالية:
 ................... -1عملية نقل المعلومات بين طرفين.
 .................... -3تم استخدامه قبل مئات السنين إلرسال الرسائل المكتوبة.
 ................... -2ينتج صورة طبق األصل عن الورقة المرسلة له.

 ............... -1و .................من وسائل االتصاالت التي تقوم بنقل المعلومات الصوتية.

 ............... -5و .................من وسائل االتصاالت التي تقوم بنقل المعلومات الصورية.
 ............... -6و .................من وسائل االتصاالت التي تقوم بنقل المعلومات نصية.

 -7خطوات ارسال صورة بواسطة الفاكس  .....................................................ثم
 ...............................................ثم ...............................................

عللي ملا يتيي:
 -1يفضل أحيانا استخدام الهاتف الخلوي عن الهاتف األرضي.

السبب ......................................................................... /
...................................................................... ...
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الدرس الثاني :شبكات احلاسوب
عدد الحصص :حصة واحدة

التاريخ:

المتطلب السابق :تعدد بعض وسائل االتصاالت الحديثة.
البند االختباري :عددي بعض وسائل نقل المعلومات الحديثة.
األدوات والوسائل :أجهزة حاسوب  ،جهاز ( LCDسبورة ذكية).
استراتيجيات التدريس :التعلم التعاوني – المناقشة والحوار – لعب األدوار.
المفاهيم :شبكات الحاسوب-البروتوكول-الشبكة السلكية-الشبكة الالسلكية-الشبكة واسعة المجال-
الشبكة المحلية -شبكة الند للند -شبكة الزبون الخادم.
األهداف السلوكية
 .1تستخرج المفاهيم الواردة في القصة

التقويم

خطوات التنفيذ

 .1التمهيد :تناقش المعلمة مع مالحظة عمل المجموعات

تعرف شبكة الحاسوب.
ِّ .2

الطالبات

تعرف الشبكة السلكية.
ِّ .4

نقل المعلومات عبر وسائل تصحيح إجابات الطالبات.

تعرف البروتوكول.
ِّ .3

تعرف الشبكة الالسلكية.
ِّ .5

تعرف الشبكة واسعة المجال.
ِّ .6
تعرف الشبكة المحلية.
ِّ .7
تعرف شبكة الند للند.
ِّ .8

تعرف الطالب شبكة الزبون الخادم.
ِّ .9

وسائل ومدى تفاعلهن.

أهمية

االتصاالت في حياتنا وكيفية
االتصاالت الحديثة.

 .2عرض القصة الخاصة بالدرس ورقة العمل رقم (.)2
ومناقشة

الطالبات

الستخراج

المفاهيم الواردة في القصة.

 .3إعادة عرض القصة ومناقشة

 .11تصنف شبكات الحاسوب وفق

الطالبات لتحديد مدلول كل

 .11تصنف شبكات الحاسوب وفق

الحصول عليها والتمييز بين

المساحة الجغرافية.
الوسط الناقل.

مفهوم من المفاهيم التي تم

المفاهيم المتشابهة.

 .12تصنف شبكات الحاسوب وفق  .1إعادة عرض القصة للمرة الثالثة
العالقة بين األجهزة.

وتكليف الطالبات بتمثيلها.

 .13تميز بين الشبكة السلكية والشبكة
الالسلكية.

 .14تميز بين الشبكة المحلية والشبكة
واسعة المجال.

 .15تميز بين شبكة الند للند وشبكة
الزبون الخادم.
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تصحيح ورقة العمل.

بطاقة عمل ()4
الهدف العام  :التعرف على شبكات الحاسوب .
اختاري اإلجابة الصحيحة:
 -1تقسم شبكات الحاسوب من حيث الوسط الناقل إلى شبكات:
أ -سلكية وال سلكية

ج -الند للند والزبون الخادم

ب -محلية وواسعة المجال

د -جميع ما سبق

 -2تقوم بضبط عملية نقل البيانات بين أجهزة الشبكة المختلفة بحيث يفهم كل منها األخر:
ج -برتوكوالت االتصال

أ -نظام تشغيل الشبكة ب -الوسط الناقل للبيانات

د -بطاقة الشبكة

 -3مجموعة من الحواسيب متصلة معا تقوم بتبادل المعلومات والتشارك في الموارد:
أ -برتوكوالت التشارك

ج -برتوكوالت االتصال

ب -شبكة المعلومات

د -شبكة الحاسوب

 -4تقسم شبكات الحاسوب من حيث المساحة الجغرافية التي تغطيها الشبكة إلى شبكات:
أ -سلكية وال سلكية

ج -الند للند والزبون الخادم

ب -محلية وواسعة المجال

د -جميع ما سبق

 -5تقسيم شبكات الحاسوب إلى شبكة الند للند والزبون الخادم يكون حسب:
أ -العالقة بين األجهزة ب -المساحة الجغرافية

ج -الوسط الناقل للبيانات

د -ال شيء مما سبق

قارني بني الشبكات التالية :
من حيث

الشبكة المحلية LAN

الشبكة الواسعة WAN

التغطية الجغرافية
من حيث

الشبكة الالسلكية

الشبكة السلكية

الوسط الناقل
من حيث
وظيفة األجهـزة

الزبون الخادم

الند للند

والعالقة بينها

عللي ملا يتيي:
 -1يجب أن يكون الخادم ذا مواصفات عالية.
السبب .......................................................................... /
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الدرس الثالث :التصاميم األساسية للشبكات احمللية
عدد الحصص :حصة واحدة

التاريخ:

المتطلب السابق :تقارن بين شبكات الحاسوب حسب المساحة الجغرافية.
البند االختباري :قارني بين الشبكة المحلية والشبكة واسعة المجال من حيث المساحة الجغرافية-عدد
األجهزة.
األدوات والوسائل :أجهزة حاسوب  ،جهاز ( LCDسبورة ذكية).
استراتيجيات التدريس :التعلم التعاوني – المناقشة والحوار – لعب األدوار.
المفاهيم :التوبولوجي(الهيكلية) -نموذج الخط -نموذج النجمة -نموذج الحلقة.
األهداف السلوكية
 .1تستخرج المفاهيم الواردة في القصة
تعرف التوبولوجي.
ِّ .2

 .3يعدد نماذج الشبكات المحلية.

التقويم

خطوات التنفيذ

 .1التمهيد :تناقش المعلمة مع مالحظة عمل المجموعات
الطالبات أنواع الشبكات حسب ومدى تفاعلهن.
المساحة الجغرافية.

 .4تبين كيفية توصيل األجهزة في  .2عرض القصة الخاصة بالدرس تصحيح إجابات الطالبات.
نموذج الخط.

 .5تبين كيفية توصيل األجهزة في
نموذج النجمة.

 .6تبين كيفية توصيل األجهزة في
نموذج الحلقة.

 .7تفرق بين نموذج النجمة ونموذج
الحلقة.

ومناقشة

الطالبات

الستخراج

المفاهيم الواردة في القصة.

 .3إعادة عرض القصة ومناقشة

الطالبات لتحديد مدلول كل تصحيح ورقة العمل.
مفهوم من المفاهيم التي تم

الحصول عليها والتمييز بين
المفاهيم المتشابهة.

 .8تميز شكل كل نموذج من نماذج  .1إعادة عرض القصة للمرة الثالثة
الشبكات المحلية.

ورقة العمل رقم (.)3

وتكليف الطالبات بتمثيلها.
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بطاقة عمل ()4
الهدف العام  :التعرف على التصاميم األساسية للشبكات المحلية
اختاري اإلجابة الصحيحة:
-1يطلق على الكيفية التي بها يتم وصل أجهزة الشبكة اسم:
أ-البروتوكول

ج -التصميم

ب-التوبولوجي

د  -ب+ج

 -2جميع ما يلي من نماذج تصميم الشبكات المحلية عدا واحدة:
أ-النجمة

ج -الجسر

ب -الحلقة

د -الخط

 -3فشل أحد األسالك يؤدي إلى تعطيل الجهاز الموصل مع السلك دون أن يعطل بقية الشبكة
في نموذج:

أ -الخط والنجمة

ج -النجمة والحلقة

ب -الخط والحلقة

د -جميع ما سبق

 -4في نموذج  ...................فشل أحد األجهزة يؤدي إلى توقف الشبكة بالكامل :
أ -الخط

ج -النجمة

ب -الحلقة

 -4يتميز نموذج النجمة عن نموذج الحلقة بـ:

ب -وجود جهاز مركزي

أ -خلوه من التصادمات

ج -سرعة نقل المعلومات

د -ليس مما سبق
د -ليس مما سبق

اكتيب املصطلح العلمي:
( -1

) نموذج خطي الشكل فيه توصل األجهزة بشكل متتال على طول سلك واحد .

( -3

) نموذج دائري الشكل فيه يوصل كل جهاز مع الذي يليه ويوصل األخير مع األول.

( -2

) نموذج شعاعي الشكل فيه يوصل كل جهاز بسلك خاص مع الجهاز المركزي .

مسي كل مما يلي:

عللي ملا يتيي:
 -1نموذج الحلقة خال من التصادمات.

السبب .......................................................................... /
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الدرس الرابع :األسالك املستخدمة يف الشبكات احمللية
عدد الحصص :حصتان

التاريخ:

المتطلب السابق :تقارن بين الشبكات السلكية والشبكات الالسلكية من حيث الوسط الناقل.
البند االختباري :قارني بين الشبكات السلكية والشبكات الالسلكية من حيث الوسط الناقل
األدوات والوسائل :أجهزة حاسوب  ،جهاز ( LCDسبورة ذكية).
استراتيجيات التدريس :التعلم التعاوني – المناقشة والحوار – لعب األدوار.
المفاهيم :األسالك المحورية -األسالك المجدولة -أسالك األلياف البصرية -المدى -السرعة.
األهداف السلوكية

التقويم

خطوات التنفيذ

 .1تستخرج المفاهيم الواردة في القصة  .1التمهيد :تناقش المعلمة مع مالحظة عمل المجموعات
الطالبات تصنيف الشبكات ومدى تفاعلهن.
 .2تعدد أنواع األسالك المستخدمة في
الشبكات المحلية.
 .3تميز شكل كل سلك من األسالك.
 .4تبين تركيب األسالك المحورية.
 .5تبين تركيب األسالك المجدولة.
 .6تبين

تركيب

البصرية.
تعرف المدى.
ِّ .7

تعرف السرعة.
ِّ .8

أسالك

حسب الوسط الناقل.
 .2عرض القصة الخاصة بالدرس تصحيح إجابات الطالبات.
ومناقشة

الطالبات

الستخراج

المفاهيم الواردة في القصة.

األلياف  .3إعادة عرض القصة ومناقشة

ورقة العمل رقم (.)1

المجموعات لتحديد مدلول كل تصحيح ورقة العمل.
مفهوم من المفاهيم التي تم

الحصول عليها والتمييز بين
المفاهيم المتشابهة.

 .1إعادة عرض القصة للمرة الثالثة
وتكليف الطالبات بتمثيلها.
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بطاقة عمل ()3
الهدف العام  :التعرف على أنواع األسالك المستخدمة في الشبكات المحلية
اختاري اإلجابة الصحيحة:
 -1جميع ما يلي من األسالك المستخدمة في الشبكات المحلية عدا واحدة:
أ-األسالك المحورية

ب -أسالك األلياف البصرية

ج -األسالك المعكوسة د -األسالك المجدولة

 -2المسافة التي تقطعها اإلشارة داخل السلك دون أن تحتاج إلى تقوية:
أ-المدى

ج -الزمن

ب -السرعة

 -3عدد البت التي تمر في نقطة ما على السلك خالل ثانية واحدة:
أ-المدى

ج -الزمن

ب -السرعة

د -القوة

د -القوة

اكتيب املصطلح العلمي:
( -1

) يتركب من  1أزواج من األسالك النحاسية المعزولة .

( -3

) يتركب من سلك من األلياف البصرية محاط بطبقة عاكسة محاطة بطبقتين

معزولتين.
( -2

) يتركب من سلك نحاسي في المركز محاط بطبقة عازلة محاطة بنسيج معدني

محاطة بمادة عازلة .

مسي كل مما يلي:
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الدرس اخلامس :األجهزة املستخدمة يف شبكات احلاسوب
عدد الحصص :حصة واحدة

التاريخ:

المتطلب السابق :تبين كيفية توصيل األجهزة في نموذج النجمة.
البند االختباري :وضحي كيف توصل األجهزة في نموذج النجمة.
األدوات والوسائل :أجهزة حاسوب  ،جهاز ( LCDسبورة ذكية).
استراتيجيات التدريس :التعلم التعاوني – المناقشة والحوار – لعب األدوار.
المفاهيم :الموزع المركزي  -المفتاح – الموجه
األهداف السلوكية
المفاهيم

 .1تستخرج
القصة

خطوات التنفيذ

الواردة

في  .1التمهيد :تناقش المعلمة مع مالحظة عمل المجموعات
الطالبات الكيفية التي يتم من ومدى تفاعلهن.

 .2تعدد األجهزة المستخدمة في
شبكات الحاسوب.

 .3تبين

وظيفة

جهاز

الموزع

المركزي.

 .4تبين وظيفة جهاز المفتاح.
 .5تبين وظيفة جهاز الموجه.
 .6تميز بين وظيفة الموجه ووظيفة
باقي األجهزة المستخدمة في

شبكات الحاسوب.

التقويم

خاللها توصيل نموذج النجمة.

 .2عرض القصة الخاصة بالدرس تصحيح إجابات الطالبات.
ومناقشة

الطالبات

الستخراج

المفاهيم الواردة في القصة.

 .3إعادة عرض القصة ومناقشة

ورقة العمل رقم (.)5

المجموعات لتحديد مدلول كل تصحيح ورقة العمل.
مفهوم من المفاهيم التي تم

الحصول عليها والتمييز بين
المفاهيم المتشابهة.

 .1إعادة عرض القصة للمرة الثالثة
وتكليف الطالبات بتمثيلها.
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بطاقة عمل ()1
الهدف العام  :التعرف على األجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب
اخرتي اإلجابة الصحيحة:
 -1جهاز  .............يوضع في مركز الشبكة ذات شكل النجمة يعمل كنقطة تجميع لألسالك المتصلة
مع حواسيب الشبكة:
أ-الموزع المركزي

ج -الموجه

ب -المفتاح

د -المعيد

 -2يستخدم جهاز  .............لتمرير المعطيات من شبكة حاسوب إلى شبكة أخرى:
أ-الموزع المركزي

ج -الموجه

ب -المفتاح

د -المعيد

 -3يستخدم جهاز  .............للتقليل من حركة المعلومات غير الضرورية داخل الشبكة:
أ-الموزع المركزي

ج -الموجه

ب -المفتاح

د -المعيد

 -4يتميز الموجه عن باقي األجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب بأنه يستخدم لـ :
أ -ربط أجزاء الشبكة مع بعضها البعض .
ب -إعادة بث المعلومات إلى كافة الحواسيب المتصلة بالشبكة .
ج -وصل الشبكات المحلية بشبكة اإل نترنت .
د -تقوية النبضات الكهربائية .

عللي ملا يتيي:
 -1يفضل استخدام المفتاح في ربط أجزاء الشبكة المحلية.
السبب .......................................................................... /
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الدرس السادس :اإلننرن والشبكة العنكبوتية العاملية
عدد الحصص :حصتان
التاريخ:
تعدد بعض الخدمات التي تقدمها شبكة اإلنترنت.
المتطلب السابق :تعدد مكونات شبكة الحاسوب.
عددي بعض الخدمات التي تقدمها شبكة اإلنترنت.
البند االختباري :عددي مكونات شبكة الحاسوب.
األدوات والوسائل :أجهزة حاسوب  ،جهاز ( LCDسبورة ذكية).
استراتيجيات التدريس :التعلم التعاوني – المناقشة والحوار – لعب األدوار.
المفاهيم :اإلنترنت -الشبكة العنكبوتية العالمية -المضيفون -الزبائن -عنوان الصفحة -خدمة نقل المعلومات
( -)FTPخدمة االستخدام عن بعد ( -)Tel Netخدمة التصفح -خدمة البحث -خدمة التجارة اإللكترونية-
البريد اإللكتروني.

 .6تميز بين أجهزة الزبائن وأجهزة المضيفين

.1
.2

.3

تعرف عنوان الصفحة.
ِّ .7
 .8تعدد بعض خدمات اإلنترنت.
تعرف خدمة نقل المعلومات (.)FTP
ِّ .9
تعرف خدمة االستخدام عن بعد
.11
ِّ
.1
(.)Tel Net

.2

تعرف خدمة التجارة اإللكترونية.
ِّ .4
تعرف خدمة البريد اإللكتروني.
ِّ .5
 .6تعدد بعض المتصفحات.
.3
 .7تعدد بعض محركات البحث.
 .8تميز بين خدمة التصفح وخدمة البحث.
 .9تقارن بين البريد اإللكتروني والبريد
العادي.
 .11تقارن بين التجارة التقليدية والتجارة .4
اإللكترونية.
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الحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الثانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 .1تستخرج المفاهيم الواردة في القصة.
تعرف خدمة التصفح.
ِّ .2
تعرف خدمة البحث.
ِّ .3

.1

الحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األول ـ ــى

األهداف السلوكية
 .1تستخرج المفاهيم الواردة في القصة.
تعرف اإلنترنت.
ِّ .2
تعرف الشبكة العنكبوتية العالمية.
ِّ .3
تعرف أجهزة المضيفين.
ِّ .4
تعرف أجهزة الزبائن.
ِّ .5

التقويم
خطوات التنفيذ
التمهيد :تناقش المعلمة مع مالحظة عمل
المجموعات
الطالبات مكونات شبكة الحاسوب.
ومدى
عرض القصة الخاصة بالدرس
تفاعلهن.
الستخراج
ومناقشة الطالبات
المفاهيم الواردة في القصة.
تصحيح
إعادة عرض القصة ومناقشة
إجابات
الطالبات.
الطالبات لتحديد مدلول كل مفهوم
من المفاهيم التي تم الحصول ورقة العمل رقم
عليها والتمييز بين المفاهيم
(-6أ).
المتشابهة.
تصحيح ورقة
إعادة عرض القصة للمرة الثالثة
العمل.
وتكليف الطالبات بتمثيلها.
التمهيد :تناقش المعلمة مع مالحظة عمل
الطالبات فوائد وخدمات شبكة المجموعات
ومدى تفاعلهن
اإلنترنت.
عرض القصة الخاصة بالدرس
تصحيح
الستخراج
ومناقشة الطالبات
إجابات
المفاهيم الواردة في القصة.
الطالبات.
إعادة عرض القصة ومناقشة
الطالبات لتحديد مدلول كل مفهوم
من المفاهيم التي تم الحصول ورقة العمل رقم
(-6ب).
عليها والتمييز بين المفاهيم
المتشابهة.
إعادة عرض القصة للمرة الثالثة تصحيح ورقة
وتكليف الطالبات بتمثيلها.
العمل.

بطاقة عمل (-6أ)
الهدف العام  :التعرف على شبكة اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية
اختاري اإلجابة الصحيحة:
 -1سلسلة من األحرف والعالمات الخاصة تستخدم للوصول إلى الحاسوب الخادم:
ب -عنوان الصفحة

أ-سلسلة الصفحة

ج -أحرف وعالمات الصفحة

د -عنوان الحاسوب الخادم

 -2خدمة يتم بواسطتها نقل البيانات بين أجهزة الحاسوب وتنزيل الملفات وتحميلها من والى اإل نترنت:
أ-نقل البيانات

ب -نقل الملفات

ج -تحميل وتنزيل الملفات

د -تحميل وتنزيل البيانات

 -3خدمة يتم بواسطتها الوصول إلى حاسوب بعيد واستخدامه:
أ-نقل البيانات عن بعد

ب -نقل الملفات عن بعد

ج -الوصول عن بعد

د -االستخدام عن بعد

أكتيب املصطلح العلمي:
( .1

) شبكة حاسوب عالمية مكونة من عدد من الشبكات األصغر المتصلة معاً.

( .3

) طريقة مبتكرة الستخدام شبكة اإلنترنت مبنية بين على أساس وجود طرفين.

( .2

) األجهزة التي تحتفظ بالمعلومات على شكل صفحات.

( .1

) األجهزة التي بإمكانها الوصول إلى المعلومات باستخدام برامج المتصفحات.

أكملي الفراغ:
 .1من الخدمات التي تقدمها شبكة اإلنترنت  .........................و ...........................
 .3تتكون الشبكة العنكبوتية العالمية من طرفين أساسيين هما  .................و....................
 .2من فوائد شبكة اإلنترنت  .................................و ....................................
 .1من مساوئ شبكة اإلنترنت  ................................و ...................................
 .5تتميز أجهزة المضيفين بـ .......................................................................
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بطاقة عمل (-6ب)
الهدف العام  :التعرف على خدمات شبكة اإلنترنت
اختاري اإلجابة الصحيحة:
 .1برامج تمكننا من الوصول إلى المعلومات على شبكة اإل نترنت:
أ-المتصفحات

ب -محركات البحث

ج -البريد اإللكتروني

د -التجارة اإللكترونية

 .2من األمثلة على محركات البحث:
أ-ياهو Yahoo

ب -التافيستا AltaVista

ج -جوجل Google

د -جميع ما سبق

 .3من أشهر المتصفحات:
أ-ياهو Yahoo

ب -هوتميل Hotmail

ج -جوجل Google

د -اكسبلورر Explorer

ضعي عالمة ( )أو ( )أمام العبارات التالية:
( .1

) يمكن الوصول إلى المعلومات وانجاز المعامالت اإللكترونية دون الحاجة لوجود متصفحات.

( .3

) يمكن إرسال رسالة واحدة بالبريد اإللكتروني ألكثر من شخص في الوقت نفسه.

( .2

) تمكننا برامج التصفح من البحث عن المعلومات عن طريق محركات البحث.

أكتيب املصطلح العلمي:
( .1

) نظام يتيح إجراء عمليات التبادل التجاري من بيع وشراء السلع عبر شبكة اإلنترنت.

( .3

) نظام لتبادل الرسائل(إرسالها واستقبالها) بين مستخدمي شبكة اإلنترنت.

( .2

) تساعدنا في البحث عن عناوين الصفحات التي تحتوى على المعلومات المطلوبة.

أكملي الفراغ:
 .1من مزايا التجارة اإللكترونية  .....................و  ......................و ...................
 .3للبحث عن معلومة معينة نتبع الخطوات التالية ..................................................
ثم  ...........................................ثم .............................................

عللي ملا يتيي:
 .1يفضل استخدام البريد اإللكتروني عن البريد العادي.

السبب ............................................................... .......... /
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ملحق رقم ()8
بعض شاشات القصص الرقمية
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