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فاعلية التدريس بالقصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج في تحصيل طالبات الصف الحادي عشر لمادة
التربية اإلسالمية وتنمية التفكير األخالقي لديهن
رابعة بنت محمد بن مانع الصقرية*

ملخـص

هدفت الدراسة إلى اختبار فاعلية التدريس بالقصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج في تحصيل طالبات الصف الحادي عشر لمادة
التربية اإلسالمية وتنمية التفكير األخالقي لديهن ،تكونت عينة الدراسة من ( )60طالبة اختيرت عشوائيا .ولتحقيق هدف
استخدم مقياس للتفكير األخالقي .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود
الدراسة أعد اختبار تحصيلي مكون من ( )30سؤال ،كما ُ
فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في الختبار التحصيلي ومقياس التفكير
األخالقي لصالح المجموعة التجريبية التي درست بالقصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج .وأوصت الدراسة باستخدام القصة الرقمية
لديهن.
في تدريس مادة التربية اإلسالمية لببوت فاعليتها في ييادة التحصيل لد الطالبات ،وفي تنمية التفكير األخالقي
ّ
اإلسالمية ،التفكير األخالقي.
الرقمية ،التعلّم المدمج ،التربية
الكلمات الدالة :القصة
ّ
ّ

المقدمة
تحقق مادة التربية اإلسالمية العديد من الوظائف الجوهرية
في حياة الطالب؛ لعل أبريها غرس العقيدة والقيم اإلسالمية
وتنميتهما في نفوس الناشئة ،وهي أول رسالة تناط إلى معلم
التربية اإلسالمية من ُذ إعداده في مؤسسات إعداد المعلم،
ويتنامى هذا الهدف ويتعاظم معه دور المعلم باختالف المراحل
الدراسية لسيما في ضوء التطورات التي يمر بها التعليم في
العالم اإلسالمي والسلطنة على وجه التحديد ،ومن هنا يتوجب
على معلم التربية اإلسالمية اللحاق بركب التقانة الحديبة التي
تُطوعُ هذه المهام ،وتُمكن المتعلم من القيام بدوره الرئيس في
العملية التعليمية بما يواكب التطورات التي يشهدها العالم (بنت
حريض.)2015 ،
لقد أصبحت األلفية البالبة بداية مرحلة جديدة في تاريخ
التطور التكنولوجي؛ فسمح التسارع التقني لالتصالت
وتطبيقات المعلومات بالنتشار السريع ،وقد قدمت التكنولوجيا
كبير في تطوير أساليب
ا
دور
الحديبة وسائل وأدوات لعبت ا
التعليم والتعلم التي من شأنها أن توفر المناخ التربوي الفعَّال
الذي يساعد على إبارة اهتمام الطلبة ،وتحفييهم ،ومراعاة ما
بينهم من فروق فردية بأسلوب فعَّال .وباستمرار البورة التقنية
في التساع والنتشار ظهر الحاسوب الذي يمبل نقلة نوعية بل
السلطان قابوس ،سلطنة ُعمان .تاريخ استالم البحث
* جامعة ّ
 ،2018/5/22وتاريخ قبوله . 2018/ 8/14

تحديا لكل ما سبقه من ابتكارات أو أدوات يمكن استخدامها في
الحياة اليومية (الموسى)2002 ،
وخالل األعوام الماضية أصبح الحاسوب وتطبيقاته جيءا
أساسيا من حياة المجتمعات العصرية ،وأصبحت الكبير من
مرافق الحياة تقوم على تقنية المعلومات المبنية على الحاسوب،
بم ُولدت شبكة اإلنترنت من رحم هذه التقانة ،وأحدبت فيضانا
معلوماتيا في مجالت الحياة المختلفة (حجايي.)2004 ،
وقد أد التطور السريع والمذهل لتكنولوجيا المعلومات،
واستخدام شبكة المعلومات العالمية إلى ظهور نموذج التعلم
يعد من التجاهات الحديبة في
اإللكتروني ( )E-Learningالذيُ َ
منظومة التعليم ،فهو يعتمد على التعلم بواسطة تكنولوجيا
اإلنترنت؛ ألنه ينشر المحتو عبر اإلنترنت ،من خالل وسائط
إلكترونية حديبة (استيتية وسرحان.)2007 ،
ويتميي التعلم اإللكتروني بتقديم المادة العلمية بطريقة
شائقة ،ويوفر مصادر متعددة للمعلومات على شبكة اإلنترنت،
وينمي مهارات المعلمين والمتعلمين في استخدام تقانات التعليم،
ويساعد المتعلمين على التعلم حسب قدراتهم وامكاناتهم ،كذلك
استطاع أن يحل مشكلة ايدحام الفصول الدراسية بأعداد
المتعلمين ،والتغلب على عيوب التعليم المعتاد (عبد الحميد،
.)2014
وعلى الرغم من العديد من الممييات للتعلم اإللكتروني ،ير
البعض بمة أوجه قصور في بعض الجوانب التي لم يستطع
هذا النوع من التعلم التغلب عليها ،من ذلك أن تكاليفه مرتفعة،
فضال عن افتقاره إلى عنصر التفاعل اإلنساني بين المعلم
والمتعلم وجها لوجه ،كما أنه ل يساعد الفرد بدرجة كافية على
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المدمج في تحصيل طالبات الصف الحادي...

التَّ َدُّرب على الحوار والمناقشة وتبادل اآلراء ،فالمتعلمون الذين
تلقوا دروسا إلكترونية أقل كفاءة ومهارة في الحوار والقدرة على
عرض األفكار من غيرهم (سالمة2005 ،؛ .)Alvarez, 2005
ولتالفي هذه العيوب ظهر ما يسمى بالتعلم المدمج
تطور طبيعيا للتعلم
ا
( ،)Blending Learningالذي يعد
اإللكتروني ،عن طريق جمعه بين ميايا التعلم اإللكتروني
والتعليم العتيادي على أساس التكامل بينهما ،بحيث يوظفان
ويتشاركان معا في إنجاي المهمة التعليمية وتحقيق أهدافها
عرف تشينج وهيوا (Cheung & Hew,
وي َّ
(ييتونُ .)2005 ،
) 2011, 1319التعلم المدمج بأنه "ميج بين التعلم عن طريق
اإلنترنت والتعليم وجها لوجه في تدريس المنهج".
ويتميي التعلم المدمج بعدة ممييات ،أشار إليها كل من
(عليمات2012 ،؛ الشهوان 2014؛ عبد العاطي;2016 ،
 Dwaik, Jweiless & Shrouf, 2016وهي:
 التفاعل الجتماعي :حيث َم ّكن التعلم المدمج الجمع
بين اللقاءات المباشرة بين المعلم وطالبه ،وبين المتعلم
ويمالئه ،والتفاعل من خالل أدوات التصال اإللكتروني
المباشر مبل المحادبة المباشرة أو مؤتمرات الفيديو ،أو من
خالل التصال غير المتيامن مبل البريد اإللكتروني والمناقشات
اإللكترونية.
 فاعلية التكاليف :إن العائد من تكاليف التعلم المدمج
يمكن أن تؤتي بمارها ،حيث التوظيف لوقت المعلم ولمصادر
التعلم ،واستخدام الحواسيب والشبكات في مواقف التعلم.
 مرونة التعلم :وهي تتحقق من خالل تصميم المحتو
التعليمي وتقديمه ،وطريقة تدريسه ،كذلك مراعاة الفروق الفردية
بين المتعلمين ،وتقديم المحتو بأكبر من شكل (مطبوٍع ،أو
ئي) ،وتنظيم المتعلمين في مجموعات متعاونة،
مسموٍع ،أو مر ٍ
أو المشاركة في مشروع ،أو نشاط ينجيونه معا.
 التعامل والوصول للمعلومات :فالتعلم المدمج يمكن
المتعلم من التعامل مع العديد من الوسائط التعليمية مبل:
الكمبيوتر ،واإلنترنت ،واألقراص المدمجة ،وبيئات التعلم
الفتراضية ،وغيرها من المصادر التعليمية التي يحصل من
خاللها على المعلومات.
ونظ ار لهذه المييات للتعلم المدمج فقد استفادت ميادين
التربية والتعليم من هذه التطورات التقنية لسيما في مجال
تكنولوجيا التعليم والتصالت؛ فأصبح تدريس المواد الدراسية
يقوم على جانب كبير من التفاعل بين المعلم والطالب من
خالل وسيلة فاعلة ومشوقة بمختلف أشكالها وصورها
(المنهراوي .)2013 ،ويعد ميدان التربية اإلسالمية ميدانا
خصبا لهذه التقانة بحيث تُجسد للطالب الكبير من المبادئ

والتصورات الصحيحة ،كما تقلل الجهد على المعلم والمتعلم،
وبالتالي تحقق اإلبارة والتشويق في الموقف التعليمي ،وتُحفي
الطالب لتبني دوره الريادي في العملية التعليمية ،كما تنمي
المفاهيم الدينية لد الناشئة ،كما أفادت العديد من الدراسات
كدراسة الحراشة والعليمات ()2014؛ ودراسة اليين ()2009؛
ودراسة المطيري ()2008؛ ودراسة خليفة.)2008( ،
وتعد القصة الرقمية من التطبيقات الهامة والنماذج الجديدة
للتعلم اإللكتروني ،والتي تؤد إلى إيجاد بيئة خصبة تساعد على
استبارة دافعية المتعلمين ،وحبهم على التفاعل النشط مع المادة
التعليمية في جو واقعي قريب من مدركاتهم الحسية فتجعلهم
ينجذبون إليها ،غير أنها تساعدهم على التفكير بأسلوب علمي
سليم.
وهي من األنماط الجديدة التي ظهرت في القرن الحادي
والعشرين ،وهو يشير إلى الممارسة التي تجمع بين السرد
والمحتو الرقمي بما في ذلك الصور والصوت والفيديو ،وقد
يكون الغرض من القصة الرقمية هو نفس الغرض من القصة
التقليدية لنقل تأبير عاطفي ،أو نقل رسالة ما لفئة مستهدفة.
وأكد روبن ( )Robin, 2008في دراسته أن القصة الرقمية
أداة تكنولوجية فاعلة في التدريس في القرن الحادي والعشرين،
وقدم إطا ار لكيفية تشارك المعلم والمتعلم في خبرات التعلم من
خالل القصة الرقمية التعليمية.
وأوضح روستر وكالرك ( )Rossiter & Clark, 2007بالبة
مجالت لستخدام القصة الرقمية في التعلم والتعليم وهي
كاآلتي:
 استخدامها في القاعات الدراسية لتوضيح المحتو
والتأكيد على بعض النقاط المهمة فيه.
 عملية أقصصة المحتو " "Storyingللمناهج الدراسية
(بناء سردي للمحتو ).
 تقديم السير الذاتية.
ُوتعد استخدام القصة الرقمية في التدريس أحد األساليب
التربوية المهمة التي يشغف بها الكبار والصغار معا ،وأقو
العوامل فاعلية لستبارة اإلنسان في مختلف مراحل عمره،
فاإلنسان بطبيعته الجتماعية يميل إلى القصة سواء بسماعها
أو قراءتها أو مشاهدتها؛ ألنها تجذبه وتشحذ انتباهه إلى
المعاني التي تتضمنها ،وبالتالي تحفي دافعيته للتعلم
(الحوسني .)2000 ،كما يشير بيمر وشميد وشميد (Behmer,
) Schmidt & Schmidt, 2006إلى وجود عدة أسباب تدفعنا
لستخدام القصة الرقمية في التعليم والتعلم ،يمكن إيجايها في
اآلتي:
 -تفعيل األساليب التعليمية التعلمية المتنوعة
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واحتضانها.
 جذب انتباه الطلبة ،وحبهم على العمل التعاوني. تحفيي الجو التعليمي المناسب في الصف ،وتطويرالمهارات في حل المشكالت.
 مالءمتها لكافة أنواع الذكاءات المتعددة لدالمتعلمين.
ومما توصلت إليه نتائج دراسة روبين وماكنيل & (Robin
) McNeil, 2012إلى أهداف استخدام القصة الرقمية في العملية
التعليمية ،وهي:
 تنمية مهارات التفكير التأملي :حيث تساعد القصةالرقمية على تنمية قدرات التالميذ على التفكير التأملي ،وقد
انعكس ذلك على خبرات الطلبة العملية ،وأيضا تنمي لديهم
مهارات التفكير من خالل دمجها في محتو المناهج الدراسية.
وفي األنظمة التعليمية األكبر تقدما تستخدم القصص الرقمية
لتساعد الطلبة على التفكير في المفاهيم الصعبة والخبرات العملية
وتنمية النواحي الوجدانية ،وكذلك طرح القضايا التي تتحد
المنظور اإلنساني.
 كما تعتبر القصة طريقة قوية لمساعدة الطلبة على فهمالخبرات المعقدة واستيعابها من خالل وضع سطور القصة
ورسمها ،وعلى الرغم من أن القصة عموما ليست باألمر الجديد
إل أن القصة الرقمية هي شكل جديد في ظل التطور
التكنولوجي ،وخالل العشر سنوات األخيرة نجد أن الكاميرات
الرقمية ،وأدوات التأليف والوسائل اإللكترونية ،شجع المعلمين
على استغالل العديد من الطرق والمييد من األدوات أكبر من ذي
قبل لمساعدة طالبهم على بناء معرفتهم وأفكارهم لعرضها بشكل
أكبر فاعلية من خالل القصة الرقمية.
وفي التربية اإلسالمية تعتبر القصة أحد أساليب التوجيه
والتنشئة ،حيث شغلت حي اي كبي ار ومساحة واسعة في كتاب اهلل،
فشكلت ربع إن لم ييد قليال (أبو شمالة .)2010 ،ولم يكن
ورودها عمال فنيا مقصودا لذاته ،فهي لم تساق لمجرد الطرفة
واإلمتاع أو الستحواذ على مشاعر القراء واهتمامهم-وان كان
الستحواذ والمتاع حاصال-وانما سيقت لتحقيق أهداف محددة
وأغراض متعددة ،فهي وسيلة من الوسائل الكبيرة التي
استخدمها القرآن غرضه األصيل وهو التشريع وبناء الفرد
ص لَ َعلَّهُ ْم
ص َ
صص ا ْلقَ َ
والمجتمع حيث يقول اهلل تعالى" "فَا ْق ُ
ون" (األعراف.)176 :
َيتَ َف َّك ُر َ
وتمتاي أيضا بقدرتها العجيبة على استيعاب كل انواع
التجارب التي تمر باإلنسان ،فال يضيق إطارها عن تناول أي
موضوع من الموضوعات ،كما أنها تستعين بالكلمة في التجسيد
الفني ،حيث تتخذ الكلمات فيها مواقع فنية ،كما تتشكل فيها

عناصر تييد في قوة التجسيد من خالل إيجاد الشخصيات،
وتكوين األجواء والمواقف والحوادث ،وهي بهذا ل تعرض
المعاني واألفكار فحسب ،بل تقود إلى إبارة العواطف
والنفعالت ،باإلضافة إلى إبارتها العمليات العقلية المعرفية
كاإلدراك والتخيل (البشري والخالدي ولهلوب ،)2011 ،والتي
بدروها تعمل على تنمية قدرة الطالب على التفكير بأسلوب
علمي سليم ،مما يساعد في عملية التطور المعرفي ،واكساب
الطالب القدرة على التفكير المجرد ،والتمييي بين األشياء ،حيث
يعقب القصة مناقشات وحوارات تستهدف تطبيق مقاييس العقل
حيال القضايا المبارة فيها ،وخاصة تلك المتعلقة بالتجاهات
والمواقف األخالقية (شحاته.)1993 ،
وتؤكد نظريات التعلم الحديبة كنظرية فيجوتسكي في التعلم،
والمعروفة بالنظرية الجتماعية في التعلم ،أن التعلم يكون
أفضل وأكبر فاعلية عندما يتم في سياق اجتماعي ،وهذا ما يتم
في طريقة القصة ،إذ أن القصة في الغالب تتم صياغتها
وسردها في سياق اجتماعي من حيث الشخصيات والمكان
واليمان ،كما أن المتعلم يتعلم المعاني والمعلومات المتضمنة
فيها من خالل تفاعله مع المعلم من جانب ،ويمالئه من جانب
آخر (أمبوسعيدي والبلوشي.)2011 ،
وتر نظريات التصال واإلعالم والتربية الحديبة أن هناك
عالقة وبيقة بين الصورة واستيعاب المعلومات ،حيث لوحظ أن
استيعاب الفرد للمعلومات ييداد بنسبة ) )%35عند استخدام
الصوت والصورة معا ،وان الحتفاظ بهذه المعلومات في الذاكرة
وفقا لذلك يطول بنسبة (( )% 55شعالن.)2011 ،
وأشار صالح ( )2000إلى أن القصة الرقمية تهدف إلى
شد انتباه المتعلمين لالستماع للموضوع المستهدف ،وييادة
تركييهم في أحدابها ،وجعلهم يشعرون بالمتعة والراحة أبناء
الستماع والمشاهدة ،ومساعدتهم في رؤية شخصيات ممابلة
تكون لديهم
على أرض الواقع لشخصيات القصة ،كما أنها ّ
القدرة على التحليل والّنقد بشكل أفضل من سماع القصة
بشكلها التقليدي ،أضف إلى ذلك أن الطلبة يتعلمون من خاللها
كيفية ترتيب األفكار بشكل متسلسل ،وتكوين جمل ذات دللة،
واعادة سرد القصص بعد مشاهدتها وسماعها.
وتتنوع القصة الرقمية في شكلها ما بين الستخدام البسيط
للشرائح ،والصور المرتبطة بتأبيرات انتقالية معينة لالستخدام
المعقد من حيث استخدام الصوت والصورة بأنواعهما،
والتأبيرات النتقالية والمتنوعة المرئية ( Malita & Martin,
 .)2010ويشير أحمد ( ،)2005وحمية ( ،)2014إلى بعض
أنواع القصص الرقمية وهي:
 القصص الشخصية :ربما يكون أكبر أنواع القصة
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الرقمية شعبية ،حيث يقوم فيه المؤلف برواية بعض تجاريه
الشخصية ،وعادة ما تدور هذه القصص حول األحداث المهمة
في الحياة ،والتي تكون ذات مغي لكل من المؤلف والقارئ،
وتصنف القصص الشخصية إلى فئات فرعية منها القصص التي
تذكر أشخاص أو أماكن محددة أو التي تتعامل مع أحداث الحياة
المبيرة.
 قصص األخالق والمبل العليا :تهدف هذه القصص
إلى غرس القيم الحميدة في نفوس الطلبة ،وتوجيههم لعمل
الخير والدعوة إليه.
 القصص الجتماعية :هدفها إلقاء الضوء على أنماط
الحياة الجتماعية المختلفة في مجتمع الطلبة ،وتعريفهم على
األساليب المختلفة للتعامل مع المجتمع بكافة نواحيه وطبقاته.
 القصص التي تعيد سرد األحداث التاريخية :وهو نوع
آخر من القصة يمكن أن يتم تأليفه بواسطة استخدام الوسائط
الرقمية إلعادة سرد األحداث التاريخية ،حيث يستخدم الطلبة
الصور التاريخية وعناوين الصحف والخطابات وأي وسائل أخر
متاحة لتأليف قصة تضيف عمق ومعنى ألحداث من الماضي.
 القصص الرميية :هدفها تقديم العظة والعبرة وتوجيه
المستمع أو القارئ إلى السلوكات الحميدة أو اإليجابية ،والنفور
من السلوكات السيئة عن طريق اإليحاء والتمبيل ،ل عن طريق
الوعظ واإلرشاد المباشرين ،حيث تقدم على ألسنة الطيور أو
اليواحف أو غيرها.
 القصص التي تعلم أو ترشد :ويستخدم هذا النوع من
القصص الرقمية في نقل المادة التعليمية للطلبة في مجالت
مختلفة ،ويمكن أن يستخدمه المعلمون في تقديم المعلومات
لطالبهم في مقررات مختلفة مبل الرياضيات والعلوم والفنون
والتكنولوجيا والطب.
 قصص المغامرات :هدف هذه القصص تنمية حب
الستطالع والكتشاف في نفوس الطلبة ،وتشويقهم لمتابعة
مجريات األمور من خالل عرض حياة بعض الرحالة
والمكتشفين.
 القصص الفكاهية :وهدفها تقديم المتعة للطالب،
وتنشيط حيويته ،ومساعدته على تلوين حياته بألوان المرح
والسعادة.
ونستنتج مما سبق أن القصص الرقمية تتعدد أنواعها،
ومرجع هذا التعدد هو اختالف الهدف أو التجاه من رواية
القصة الرقمية ،األمر الذي يجعل من استهداف تنمية بعض
القيم والتجاهات اإليجابية من األهداف التي يمكن أن تأتي
بنتائج تعليمية مهمة في تدريس المواد الدراسية .ويستخدم
البحث الحالي قصص األخالق والمبل العليا والقصص

الجتماعية والتي تهدف إلى غرس القيم والسلوكات الصحيحة
لد الطلبة.
وألهمية القصة الرقمية كطريقة من طرق التدريس فقد
أجريت عليها عدة دراسات لقياس أبرها في العملية التعليمية
منها دراسة أبو عفيفة ()2016؛ ودراسة الشريف ()2014؛
ودراسة يانج ووي ()Yang & Wu, 2012؛ ودراسة شيمي
( )2009التي أببتت جميعها التأبير الكبير الذي تحدبه القصة
في تنمية مهارات التفكير لد الطلبة كالتفكير اإلبداعي،
والتفكير الناقد ،والتفكير الستنتاجي.
ومن الدراسات التي أببتت فاعليتها في تحصيل المواد
الدراسية المختلفة دراسة عمر ( ،)2017ودراسة حمية
()2014؛ دراسة يانج ووي ()Yang & Wu, 2012؛ ودراسة
شيمي ( .)2009كما أكدت بعض الدراسات على الدور الذي
تلعبه القصة الرقمية في تنمية القيم لد الطلبة كدراسة عمر
( ،)2016ودراسة (أبو مغنم .)2013 ،وفي ضوء ما تتصف
به القصة الرقمية من جوانب مفيدة ،أكدت دراسات تربوية
عديدة في تخصصات مختلفة أن لها نتائج إيجابية ملموسة في
التدريس ،إضافة إلى أكسابها المتعلمين بعض الجوانب التربوية
المرغوبة ،وييادة دافعيتهم للتعلم ،ومن هذه الدراسات دراسة يانج
ووي ( ،)Yang & Wu, 2012ودراسة دراسة دوجان وروبين
).(Dogan & Robin, 2008
ولم يكن تدريس التربية اإلسالمية بمنأ عن تجريب القصة
الرقمية؛ حيث أجر عتيلي ونصر ( )2015دراسة لختبار
فاعلية القصة الرقمية في تدريس التربية اإلسالمية ،حيث أكدت
الفعالة التي ينبغي على المعلمين
أن القصة الرقمية من الطرق ّ
اعتمادها في تدريس التربية اإلسالمية؛ لالستفادة من مياياها
الكبيرة خاصة في تحقيق األهداف السلوكية ،وأيضا دعوة
القائمين على إعداد مناهج التربية اإلسالمية إلى ضرورة تنظيم
بعض موضوعات التربية اإلسالمية في شكل قصص،
التكنولوجيا في تدريس موضوعات التربية اإلسالمية.
وبناء على أهمية استخدام القصة الرقمية في العملية
التعليمية ،وتوصيات الدراسات السابقة ،وعدم وجود دراسات
سابقة على مستو سلطنة عمان-على حد علم الباحبة-
تناولت القصة الرقمية في تدريس التربية اإلسالمية أو مواد
أخر  ،كان التوجه لتجريب فاعلية هذه الطريقة في تدريس
التربية اإلسالمية ،وبيان أبرها في التحصيل ،وتنمية التفكير
األخالقي لد طالبات الصف الحادي عشر.
وقد أجريت العديد من الدراسات السابقة التي تناولت أبر
استخدام القصة الرقمية على التحصيل وغيرها من المتغيرات
ومنها دراسة أبو عفيفة ( )2016التي هدفت إلى استقصاء أبر
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استخدام القصة الرقمية في تنمية مهارات الستماع النشط
والتفكير اإلبداعي لطلبة البالث األساسي في مادة اللغة
استخدم المنهج شبه التجريبي ،تم اختيار عينة الدراسة
العربيةُ ،
عمان وهي
من مدارس إدارة التعليم الخاص في العاصمة ّ
مدارس أكاديمية الرواد الدولية/البرنامج الدولي ،بطريقة قصدية،
وتألفت من ( )36طالبا وطالبة ،تم توييعها عشوائيا لتمبل
إحداهما المجموعة التجريبية وعددها ( )19طالبا وطالبة ،وتم
تدريسها باستخدام القصة الرقمية ،وتمبل األخر المجموعة
الضابطة وعدد أفرادها ( )17طالبا وطالبة ،وتم تدريسها
بالطريقة المعتادة .تكونت أدوات الدراسة من اختبار الستماع
البعدي ،واختبار التفكير في ضوء قدرات التفكير اإلبداعي،
وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دللة إحصائية في
اختبار الستماع البعدي واختبار التفكير اإلبداعي في مادة
اللغة العربية لصالح المجموعة التجريبية.
وفي دراسة قام بها عمر ( )2016هدفت إلى معرفة أبر
اختالف نمط عرض القصة الرقمية (اللوحات
القصصية/مقطوعات الفيديو) على تعديل بعض السلوكات البيئية
الخاطئة لد أطفال ما قبل المدرسة ،واستخدمت الدراسة المنهج
شبه التجريبي ،وتألفت عينة الدراسة من ( )40طفل في
المستو الباني من مرحلة رياض األطفال ( )6-5سنوات بمدرسة
المستقبل الخاصة ،ومدرسة حسام الدين الخاصة بمحافظة الجيية.
تم تقسيمهم عشوائيا لمجموعتين :المجموعة األولى وعددهم ()20
طفال تم عرض القصة الرقمية عليهم من خالل اللوحات
القصصية .المجموعة البانية وعددهم ( (25طفال تم عرض
القصة الرقمية من خالل مقطوعات الفيديو .تمبلت أدوات الدراسة
في اآلتي :قائمة باألبعاد البيئية الاليم تنميتها لطفل ما قبل
المدرسة ،وبطاقة تقدير السلوك لتقدير مد ممارسة األطفال
للسلوكات البيئية ،ومقياس السلوك المصور للتعرف على مد
وعى األطفال بالسلوكات البيئية الخاطئة .وقد أسفرت نتائج
الدراسة عن وجود فرق دال إحصائيا ببن متوسط درجات
المجموعتين التجريبيتين للبحث في بطاقة تقدير السلوك ويرجع
ذلك للتأبير األساسي لختالف أسلوب عرض القصة الرقمية
(اللوحات القصصية مقابل مقطوعات الفيديو) على تعديل
ممارسة بعض السلوكات البيئية الخاطئة لد أطفال ما قبل
المدرسة لصالح المجموعة التي تعرضت لمقطوعات الفيديو،
وأوصت الدراسة بنشر بقافة استخدام القصص الرقمية بالمراحل
التعليمة المختلفة ،و تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعلمو رياض
األطفال على كيفية إنتاج القصص الرقمية من خالل البرامج
سهلة الستخدام الخاصة بذلك.
وفي دراسة أجراها عتيلي ونصر ( )2015هدفت إلى

السرد
تقصي أبر تدريس التربية اإلسالمية باستراتيجيتي ّ
ّ
القصصي الشفوي والسرد القصصي اإللكتروني في تحسين
تكونت
مهارات ّ
التخيل لد طالبات المرحلة األساسية في األردنّ .
عينة الدراسة من ( )90طالبة من الصف الخامس األساسي في
بالث مدارس اختيرت قصديا من منطقة ماركا التعليمية في
عمان .واختير أفراد الدراسة عشوائيا بواقع شعبة من كل مدرسة،
ّ
واستخدمت استراتيجية السرد القصصي الشفوي في تدريس
المجموعة التجريبية األولى ،واستراتيجية السرد القصصي
اإللكتروني في تدريس المجموعة التجريبية البانية ،في حين
استخدمت الطريقة العتيادية في تدريس طالبات المجموعة
الضابطة .تمبلت أداة الدراسة في اختبار مقالي لقياس مهارات
تكون من ( )36فقرة ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق
ّ
التخيل ّ
التخيل تعي
ات
ر
مها
على
الطالبات
أداء
مستو
عند
دالّة
ّ
لستراتيجية التدريس المستخدمة ،لصالح استراتيجية السرد
القصصي الشفوي ،واستراتيجية السرد القصصي اإللكتروني،
ووجود فروق دالّة إحصائيا بين أداء طالبات المجموعتين
التخيل لصالح المجموعة التجريبية
التجريبيتين على مهارات
ّ
األولى .
وقام الشريف ( )2014بدراسة هدفت إلى معرفة أبر
استخدام القصة الرقمية على التفكير الناقد والتحصيل واتجاه
استخدم المنهج
الطالبات نحو القصة الرقمية التعليميةُ .
التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )15طالبة من
طالبات الفرقة البالبة اختيرت قصديا من قسم تكنولوجيا التعليم
بكلية التربية النوعية ،في جمهورية مصر العربية ،واستخدمت
في الدراسة بالث أدوات هي :اختبار تحصيلي لقياس الجانب
المعرفي ،ومقياس التفكير الناقد ،ومقياس التجاه نحو استخدام
القصة الرقمية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دللة
إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي
لكل من التحصيل والتفكير الناقد والتجاه ،وأوصت الدراسة
بتحويل بعض موضوعات المقررات الدراسية المتنوعة لمختلف
المراحل إلى قصص رقمية تعليمية لما لها من تأبير فاعل،
وتضمين برامج إعداد تدريب المعلم على إنتاج القصة الرقمية
التعليمية.
وهدفت دراسة حمية ( )2014إلى تحديد صورة القصة
الكمبيوترية التعليمية التي تعتمد على مداخل مختلفة للتفاعل في
تنمية التحصيل المعرفي الفوري والمرجأ ،لد تالميذ المرحلة
البتدائية في ضوء نموذج التصميم التعليمي المناسب ،تكونت
عينة الدراسة من ( )60طالبا وطالبة من طلبة الصف الخامس
البتدائي اختيرت قصديا من مدرسة مصر للغات .تمبلت أداة
الدراسة في اختبار تحصيلي مرتبط بالجوانب المعرفية للوحدة
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البالبة من مقرر الدراسات الجتماعية للصف الخامس البتدائي.
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا لصالح
المجموعة التي درست باستخدام القصص الكمبيوترية .وأوصت
الدراسة بالعمل على تطوير تصميم وانتاج القصص الكمبيوترية
التعليمية بما يناسب المراحل التعليمية المختلفة.
كما هدفت دراسة يانج ووي ( )Yang & Wu, 2012إلى
عرف على أبر استخدام القصص الرقمية في تنمية التفكير
التّ ّ
اإلبداعي ،وابارة الدافعية للتعلم ،وتنمية التحصيل الدراسي
لتالميذ المدارس البتدائية ،واستخدمت الدراسة المنهج شبه
التجريبي ،وتألفت عينة الدراسة من ( )105طالب من الصف
السادس البتدائي ،اختيرت عشوائيا وقسمت إلى بالث
مجموعات تجريبية ،وقد توصلت الدراسة إلى فعالية استخدام
القصص الرقمية في تنمية التفكير اإلبداعي ،وابارة الدافعية
للتعلم ،وتنمية التحصيل الدراسي ،وأوصت الدراسة بأهمية
إعداد برامج لتنمية مهارات المعلمين في دمج القصص الرقمية
في المناهج التعليمية بحيث تصبح مناهج نشطة ،وتمكن
المتعلمين من التعلم الذاتي.
وهدفت دراسة فيج ووارد وجيلوري ( &Figg, Ward,
 )Guillory, 2009إلى التعرف على ابر استخدام القصص
الرقمية في تنمية التدريس والكتابة وانتاج لقطات الفيديو في
محتويات الدراسات الجتماعية ،وقد طبقت الدراسة في مادة
تكنولوجيا الفيديو وتطبيقاته ،بحيث يتم تصميمه على توظيف
حكي القصص الرقمية ،تكونت عينة الدراسة من ( )68معلما،
تم اختيارهم عشوائيا من معلمي المدارس المتوسطة ،وقد اندمج
المتدربون في البرنامج التدريبي لعتبارات بالث )1( :وجد
المشاركون أن استخدام نموذج "فيج" في تصميم وحكي
الفعالة،
القصص الرقمية شجعهم على تطوير مهارات الكتابة ّ
( )2أن تطبيق المهام واألنشطة التدريبية على محتو الدراسات
الجتماعية مكنت المشاركين من القدرة على امتالك األدوات
الفّعالة لدمج القصص الرقمية في المناهج الدراسية األخر ،
( )3إمكانية استخدام أدوات التكنولوجيا الرقمية في تصميم
وتطوير القصص الرقمية مكنتهم كمعلمين من استخدام
التكنولوجيا في عمل تصميمات وتنسيقات جيدة لبناء وتطوير
لقطات الفيديو التعليمي.
وفي دراسة دوجان وروبين ()Dogan & Robin, 2008
هدفت إلى التعرف على استخدامات المعلمين للقصص الرقمية
في غرفهم الصفية ،ومعرفة تأبير هذا الستخدام على الطلبة،
تكونت عينة الدراسة من ( )80معلما ،تم اختيارهم عشوائيا من
معلمي المدارس البتدائية والمتوسطة والبانوية أبناء الخدمة،
وقد توصلت الدراسة أن نسبة  %77,4من عينة الدراسة ليس

لديهم أية معرفة باستخدام القصص الرقمية في الغرف الصفية،
عدة من قبل
الم ّ
وأن  %80,44يستخدمون القصص الرقمية ُ
اآلخرين ،وأن عددا قليال يستخدم القصص الرقمية التي يعدونها
بأنفسهم ،وأن هناك عددا قليال يعتمد في استخدامه على
القصص التي يتم إعدادها من قبل الطلبة ،كما توصلت
الدراسة ان استخدام القصص الرقمية يرفع من مستو المهارات
التقنية ومهارات العرض لد الطلبة ،كما يرفع من مستو
دافعيتهم للتعلم.
وقام عالء ( )Alaa, 2008بإجراء دراسة للتعرف إلى الدرجة
التي يمكن أن تساعد القصص الرقمية في دمج الطلبة بالتعلم
النشط ،والتعرف على فاعلية حكي القصص الرقمية في توفير
بيئة تعلم نشط ،والتعرف على آراء المعلمين تجاه توظيف حكي
القصص الرقمية في توفير بيئة تعلم نشطة للطلبة ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )213طالبا وطالبة ،تم تويعهم على بمانية
صفوف دراسية ،يدرسها بمانية معلمين ومعلمات مويعين على
مدرستين من مدارس التعليم األساسي بمدينة قنا ،بجمهورية
مصر العربية ،وتوصلت الدراسة إلى أن حكي القصص الرقمية
التي تم إنتاجها من قبل الطلبة ساعدتهم على التفكير بعمق،
والقدرة على طرح آرائهم وأفكارهم بوضوح واحترام ،وكذلك
حدوث تطور ملحوظ في مهارات الطلبة التقنية والتي تتضمن
الحصول على الصور ،ومعالجتها ،وادخال الصوت ،والتعامل
مع برامج معالجة الكلمات ،وتصفح اإلنترنت ،واستخدام الكامي ار
الرقمية أبناء استخدام القصص الرقمية.
التعليق على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية
من خالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ أنها استخدمت
جميعها المنهج شبه التجريبي كمنهجية في الدراسة ،وطبقت
غالبية الدراسات على عينات من المراحل األولي من التعليم
األساسي ،ما عدا دراسة شيمي ( ،)2009والشريف ()2014
التي طبقتا على طالب السنة األولي والبانية من كليات التربية،
ودراسة دوجان وروبين ) (Dogan & Robin, 2008التي طبقت
على المعلمين .استهدفت غالبية الدراسات رفع مستو
التحصيل الدراسي ،واتفقت غالبية الدراسات السابقة في نتائجها
من حيث فاعلية القصة الرقمية في تحقيق األهداف التي سعت
كل دراسة لتحقيقها.
تتفق هذه الدراسة مع الدراسات التي استهدفت التحصيل
الدراسي متغي ار تابعا لها ،مبل دراسة شيمي ( ،)2009دراسة
يانج ووي ( ،)Yang & Wu, 2012ودراسة حمية (،)2014
ودراسة عمر ( ،)2017واختلفت مع الدراسات التي استهدفت
متغيرات أخر  .وتتفق مع دراسة عتيلي ونصر ( )2015في
تطبيقها على مادة التربية اإلسالمية ،في حين أنها تختلف عن
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الدراسات السابقة في متغير التفكير األخالقي وكذلك في البيئة
التي أجريت فيها هذه الدراسة (سلطنة عمان) ،وأيضا تطبيقها
على طالبات الصف الحادي عشر .وقد تم الستفادة من
الدراسات السابقة في أمور عدة منها :شكلت الدراسات السابقة
منطلقا لإلطار النظري للدراسة الحالية ،والستفادة منها في
إعداد مادة الدراسة (دليل المعلمة في كيفية التدريس وفق
القصة الرقمية) ،ومقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج الد ارسات
السابقة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
انطالقا من كون التربية اإلسالمية أساسا لتنشئة جميع
جوانب الشخصية اإلسالمية وتربيتها ،فإنه يجب الهتمام بها
بصورة كبيرة ،والسعي في إيصالها بطرق واساليب تبقى أبر
التعلم وتواكب العصر من خالل الوسائل الحديبة في التعليم،
وهذا ما تؤكد عليه الدراسات كدراسة صبحي وعبداهلل (،)2003
ودراسة عبد الحافظ ومحمد ( ،)2007ودراسة الييني ()2011؛
إل أنها لم تلق الهتمام الكافي من المعلمين والمعلمات في
الميدان ،وظلت أسيرة الطرق العتيادية المتمبلة بشكل كبير
في الحفظ والستظهار والتلقين ،وقلة األخذ بالطرائق التي
تحبب الطلبة في المادة ،وتنمي قدراتهم العقلية ،وذلك عائد
ألسباب متعددة منها :قلة الوعي بأهمية الطرق الحديبة،
وضعف مهارات توظيفها ،وقلة الدورات التي توعي المعلمين
بأهميتها ،وهذا ما اببتته دراسة العياصرة ( ،)2002ودراسة
الخروصي ( ،)2003ودراسة العيري ( )2009التي أوصت
بعقد دورات تدريبية ومشاغل تربوية لمعلمو التربية اإلسالمية
ومعلماتها في طرائق التدريس الحديبة ،كما دعت إلى ضرورة
التوظيف األمبل للتقنيات الحديبة في تدريس التربية اإلسالمية
مما يسهم في تحسين العملية التعليمية.
وبما أن نتائج الد ارسات والبحوث الميدانية التي أجريت
على طالب السلطنة وطالباتها قد أببتت شغفهم بالقصة بشكل
عام ،وفاعليتها التربوية في رفع التحصيل وتنمية مهارات
التفكير المختلفة كدراسة الهنائية ()2013؛ ودراسة الحنشي
()2014؛ ودراسة الريامي ( ،)2014ونظ ار إلى أن طريقة
القصة الرقمية من طرائق التدريس التي لم تخضع للتجربة
بخطواتها المعروفة في تدريس التربية اإلسالمية في سلطنة
عمان-حسب علم الباحبة -فإن هذه الدراسة تسعى إلى اختبار
فاعلية التدريس بالقصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج في تحصيل
طالبات الصف الحادي عشر لمادة التربية اإلسالمية وتنمية
التفكير األخالقي ،وعلى وجه التحديد فإن هذه الدراسة تسعى
لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 .1ما فاعلية التدريس بالقصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج
في تحصيل طالبات الصف الحادي عشر لمادة التربية
اإلسالمية مقارنة بالطريقة المعتادة؟
 .2ما فاعلية التدريس بالقصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج
في تنمية التفكير األخالقي لد طالبات الصف الحادي عشر
مقارنة بالطريقة المعتادة؟
فرضيات الدراسة
في ضوء خلفية الدراسة وأسئلتها يمكن صياغة الفرضيات
األتية:
 .1ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستو دللة
( )α≤0.05بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين
التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل لمادة التربية
اإلسالمية تعي لستخدام القصة الرقمية ببيئة التعليم المدمج
مقارنة بالطريقة المعتادة.
 .2ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستو دللة
( )α≤0.05بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين
التجريبية والضابطة في مقياس التفكير األخالقي لد طالبات
الصف الحادي عشر تعي لستخدام القصة الرقمية ببيئة
التعليم المدمج مقارنة بالطريقة المعتادة.
أهدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 .1الكشف عن فاعلية التدريس بالقصة الرقمية ببيئة
التعلم المدمج في تحصيل طالبات الصف الحادي عشر لمادة
التربية اإلسالمية.
 .2الكشف عن فاعلية التدريس بالقصة الرقمية ببيئة
التعلم المدمج في تنمية التفكير األخالقي لد طالبات الصف
الحادي عشر.
أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من النتائج التي أسفرت عنها ،ومد
ارتباط هذه النتائج بالقائمين على عمليات تعليم مناهج التربية
اإلسالمية ،وتتمبل في اآلتي:
 .1انسجامها مع توجهات و ايرة التربية والتعليم في
السلطنة بإدخال نظام التعلم اإللكتروني في المدارس ليتناسب
مع التطور والتقدم التكنولوجي.
 .2لفت انتباه مصممي المناهج ومطوريها إلى أهمية
دعم محتو كتاب التربية اإلسالمية بالقصص الرقمية ،والذي
المطورة في
يعتبر من ضمن استراتيجيات التدريس الحديبة أو
َّ
مراحل تطوير مناهج التربية اإلسالمية ،خاصة مع ما يدور في
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المدمج في تحصيل طالبات الصف الحادي...

أروقة المؤسسات التربوية من حديث حول ضرورة تطوير المناهج
بما يعيد للطلبة انتماءهم لدينهم وللغتهم ،ويضمن تفاعلهم
اإليجابي مع معطيات العصر.
 .3كما تقدم أنموذجا تدريسيا لكيفية توظيف القصة
الرقمية في مناهج التربية اإلسالمية في سلطنة عمان ،كونها
الدراسة األولى-على حد علم الباحبة-التي تسلط الضوء على
فاعلية القصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج في تدريس مادة
التربية اإلسالمية في سلطنة عمان.
 .4أسهم توظيف القصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج في
لفت انتباه القائمين على التربية والتعليم إلى ضرورة توظيف
الحاسوب بصورة أفضل في عملية التعلّم والتعليم ،مواكبة
بالتجاهات الحديبة في توظيف الحاسوب في التعليم.
 .5باإلضافة أنها تسهم في رفد األدب التربوي في مجال
استخدام طريقة القصة في التدريس بشكل عام ،والقصص
الرقمية على وجه الخصوص ،مما يجعل منها إضافة في
مجالها للمكتبة العمانية.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية
عرفها اللقاني والجمل ( )2003بأنها" مد نجاح
الفاعليةّ :
المعلم في ممارسته لمهنته ،وهو يقاس بأبره في الدارسين الذين
يشرف على تعلمهم ،وتقيسه الختبارات والمقاييس" (ص.)139
وتعرفها الباحبة إجرائيا بأنها :مقدار األبر الذي يحدبه
استخدام القصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج في تحصيل طالبات
الصف الحادي عشر لمادة التربية اإلسالمية ،وتنمية التفكير
األخالقي لديهن.
القصة الرقمية :ويعرف أبو عفيفة ( )11 :2016القصة
الرقمية بأنها" مجموعة من القصص الهادفة المتوفرة فيها
عناصر القصة من أحداث وشخصيات وعقدة ويمان ومكان
وسرد وحوار ،وتقدم من خالل وسيط إلكتروني (الحاسوب) من
خالل أسطوانات الليير أو األسطوانات المدمجة ،أو من خالل
الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) ،وهي بالث قصص تم إعدادها
وتصميمها في برنامج تعليمي يعنى باللغة العربية يسمى منهاج
الهدهد الذكي" .
ويعرفها هايي ) )Hayes, 2011: 291بأنها" فن رواية
القصص المدمج مع الوسائط المتعددة من صوت وصورة
وفيديو وبرمجيات تقنية؛ بهدف حكي الحكايات أو سرد
األحداث أو أعالم المتعلمين بموضوع ما ".
وتعرفها الباحبة في هذه الدراسة بأنها :سلسلة األحداث
الرقمية المنسقة بطريقة متسلسلة ،التي تشكل مجتمعة قصة
تربوية ،يتم بواسطتها عرض محتو دروس من كتاب التربية

اإلسالمية للصف الحادي عشر .وتقدم من خالل وسيط
إلكتروني (الحاسوب ،أو من خالل الشبكة العنكبوتية
(اإلنترنت).
التعلم المدمج :هو أحد المداخل الحديبة القائمة على
استخدام تكنولوجيا التعليم في تصميم مواقف تعليمية جديدة
حيث يدمج أو يخلط فيه بين األسلوب التقليدي للتعلم وبين
يعرفه تروها
التعلم اإللكتروني عبر اإلنترنت (الفقي .)2011 ،و ّ
( )Troha, 2002بأنه التعلم الذي يجمع بين أفضل ما في التعلم
الصفي المباشر ،والتعلم من خالل اإلنترنت.
ويعرف إجرائيا في الدراسة الحالية بأنه :بيئة تعليمية يدمج
ّ
فيها بين أساليب التعليم الصفي التقليدي (الشرح ،الحوار
والمناقشة ،وتقديم األنشطة) وبين أساليب التعلم اإللكتروني
(القصة الرقمية) في تدريس مادة التربية اإلسالمية.
ويعرفه اللقاني والجمل ( )2003بأنه" :مد
التحصيلّ :
استيعاب الطلبة لما تعلموه من خبرات معينة من خالل مقررات
دراسية ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في
الختبارات التحصيلية المعدة لذلك" (ص .)47
وتعرفه الباحبة إجرائيا بأنه :المعلومات والمعارف التي
ّ
اكتسبتها الطالبة من خالل دراستها بطريقة القصة الرقمية ببيئة
التعلم المدمج ،ويعبر عنها بالدرجة التي حصلت عليها الطالبة
في الختبار التحصيلي المعد ألغراض الدراسة.
التفكير األخالقي " :عملية التفكير المنطقي الكامل التي
من خاللها يستطيع الفرد أن يتخذ ق ارره عند مواجهة المشكالت
األخالقية والذي يحدد سلوك الفرد الذي يتناسب مع المجتمع"
(أحمد.)6 ،2008 ،
وتعرفها إجرائيا في الدراسة الحالية بأنه :عملية التفكير التي
ّ
تقوم بها الطالبات إلصدار حكم أو قرار بشأن مشكلة أخالقية،
ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبات في مقياس التفكير
األخالقي.
إجراءات الدراسة
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الحادي
عشر بمحافظة جنوب الباطنة التابعة لو ايرة التربية والتعليم
بسلطنة عمان للعام الدراسي (2018/2017م) ،والبالغ عددهن
( )571طالبة حسب بيانات دائرة اإلحصاء التربوي بو ايرة
التربية والتعليم في سلطنة عمان (و ايرة التربية والتعليم،
 .)2017أما عينة الدراسة فشملت ( )60طالبة من طالبات
الصف الحادي عشر بمدرسة هند بنت اسيد األنصارية للتعليم
ما بعد األساسي ،وقسمت إلى مجموعتين ضابطة وعدد أفرادها
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( )29طالبة درست بالطريقة العتيادية ،وتجريبية وعددها
( )31طالبة درست باستخدام القصة الرقمية ببيئة التعلم
المدمج.
يتضح من الجدول ( )1أن قيمة (ت) غير دالة إحصائيا
عند مستو الدللة ( )0,05وهذا يدل على عدم وجود فرق دال
إحصائيا عند مستو ( )0,05بين المجموعتين في متوسطي
الدرجة الكلية في اختبار التربية اإلسالمية للفصل الدراسي
الباني (1018/2017م) .مما يعني تكافؤ المجموعتين في
التحصيل ،كما أن النحرافات المعيارية للمجموعتين متقاربة
مما يدل على تجانسهما.
وللتحقق من تكافؤ المجموعتين (التجريبية والضابطة) في

التفكير األخالقي ،تم حساب دللة الفرق بين متوسطي درجات
طالبات المجموعتين في مقياس التفكير األخالقي ،حيث تم
استخدام اختبار "ت" للعينتين المستقلتين ،وجدول ( )2يبين
نتائج التحليل.
وللتحقق من تكافؤ المجموعتين (التجريبية والضابطة) في
المستو التحصيلي قبل البدء في التطبيق ،تم حساب دللة
الفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين اعتمادا على
نتائج اختبار التربية اإلسالمية في نهاية الفصل الدراسي الباني
من العام الدراسي(1018/2017م) ،حيث تم استخدام اختبار
"ت" للعينتين المستقلتين ،وجدول ( )1يبين نتائج التحليل.

الجدول ()1
نتيجة اختبار(ت) للتحقق من تكافؤ المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اختبار التربية اإلسالمية للفصل الدراسي الثاني
(1018/2017م)
المجموعة عدد الطالبات المتوسط الحسابي النحراف المعياري قيمة(ت) مستو الدللة
0,80
0,08
18,6
83,5
29
التجريبية
ليست دالة
18,5
83,9
31
الضابطة
*الدرجة الكلية من 100
الجدول ()2
نتيجة اختبار(ت) للتحقق من تكافؤ المجموعتين (التجريبية والضابطة) في مقياس التفكير األخالقي
المجموعة عدد الطالبات المتوسط الحسابي النحراف المعياري قيمة(ت) مستو الدللة
التجريبية
الضابطة

29
31

33,60

3,554

33,56

2,848

091,0

0.928
ليست دالة

*الدرجة الكلية من 48
يتضح من الجدول ( )2أن قيمة (ت) غير دالة إحصائيا
عند مستو الدللة ( )0,05وهذا يدل على عدم وجود فرق دال
إحصائيا عند مستو ( )0,05بين المجموعتين في متوسطي
الدرجة الكلية في مقياس التفكير األخالقي .مما يعني تكافؤ
المجموعتين في التفكير األخالقي.
مادة الدراسة وأداتها
ُعد لالستعانة
أوال مادة الدراسة :تمبلت في دليل للمعلمة ،أ ّ
به في تدريس المجموعة التجريبية بطريقة القصة الرقمية ببيئة
التعلم المدمج في تدريس مادة التربية اإلسالمية وفق الخطوات
التالية:
 -1االطالع على األدب النظري التربوي ،والدراسات

السابقة :اطلعت الباحبة على األدب النظري التربوي،
والدراسات السابقة التي تناولت استخدام القصة الرقمية في
التدريس؛ ألجل الستفادة منها في كيفية توظيف القصة الرقمية
في التدريس.
 -2اختيار الدروس :اختارت الباحبة عشرة دروس من
كتاب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر " الجيء األول"
من وحدتين هما قيمنا ومجتمعنا المسلم ،واختيرت هذه الدروس
لمناسبة مواضيعها ،وقابلية إعادة صياغة محتواها بما يتناسب
مع طريقة القصة الرقمية ببيئة التعليم المدمج.
 -3تحديد األهداف التعليمية :تم الرجوع إلى دليل المعلم
لكتاب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر؛ للوقوف على
األهداف المتعلقة بالدروس " موضوع الدراسة".
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 -4اختيار القصص الرقمية :الجاهية والمعدة من قبل
المتخصصين في تصميمها وانتاجها ،وتتناول األهداف التي
يراد تحقيقها للطالبات ،وتناسب متغيرات الدراسة.
 -5التحكيم :عرض القصص الرقمية لعدد من المحكمين
من ذوي الختصاص إلبداء آرائهم حول مد تضمنها لمادة
المحتو التعليمي لدروس الوحدات ،ومناسبتها أيضا لطالبات
أفراد الدراسة.
 -6تحديد الوسائل التعليمية :المناسبة لتنفيذ الدروس،
وضمنت في دليل المعلمة؛ لالستعانة بها في تنفيذ الدروس،
كبرنامج البوربوينت ،وجهاي العرض المرئي.
 -7تحديد إجراءات التدريس بطريقة القصة الرقمية
ببيئة التعلم المدمج :قامت الباحبة بتحديد إجراءات التدريس
بطريقة القصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج بشكل عام ،وتوضيح
اإلجراءات الخاصة بكيفية عرض كل درس وفق استراتيجية
التعلم المدمج القائمة على عرض جيء من األهداف بالطريقة
العتيادية ،والجيء اآلخر بطريقة التعلم اإللكتروني المتمبلة في
القصة الرقمية.
 -8صدق دليل المعلمة :عرضت الباحبة الدليل على
مجموعة من المحكمين من ذوي الختصاص إلبداء آرائهم
ومالحظاتهم.
 أداتا الدراسة:
 أوالا :االختبار التحصيلي :أعدت الباحبة اختبا ار
تحصيليا في مستويات التذكر ،والفهم ،والتطبيق ،والتحليل،
والتركيب ،والتقويم؛ نوع الختيار من متعدد ،ليقيس فاعلية
التدريس بالقصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج في تحصيل
طالبات الحادي عشر لمادة التربية اإلسالمية ،تم التحقق من
صدق محتواه بعرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي

التطبيق القبلي

نوع
المجموعة

التجريبية
الختبار التحصيلي
مقياس التفكير األخالقي الضابطة

الخبرة والختصاص؛ إلبداء آرائهم ومالحظاتهم .وأما معامل
بباته فبلغ (.)0,72
 ثاني ا :مقياس التفكير األخالقي :تم الستعانة بمقياس
التفكير األخالقي للوهيبية ( ،)2014ويتكون المقياس من
خمسة مواقف و 16فقرة ،وهذي المواقف تتضمن كل منها أيمة
أخالقية تواجه الشخصية الرئيسة فيها ،وكل موقف يتضمن
عدد من األسئلة من نوع الختيار من متعدد ،ولكل سؤال بالبة
بدائل (أ ،ب ،ج) ،بحيث أن كل بديل يمبل مستو من
المستويات التالية وهي :المستو األول (العالقات ومسايرة
الجماعة) يقدر بدرجة واحدة ،المستو الباني (مسايرة النظام
الجتماعي والقانون) يقدر بدرجتين ،المستو البالث (المبل
العليا والمبادئ العامة) يقدر ببالبة درجات .وقامت الوهيبة
( )2014بتطبيق المقياس على عينة من البيئة العمانية ،وتم
التحقق من صدق المقياس باستخدام كل من :صدق المحكمين
والصدق التاليمي .وأما بالنسبة لببات المقياس ،فقد تم التحقق
منه من خالل مؤشر التساق الداخلي ،)Internal consistency
وقد بلغ معامل الببات ألفا كرونباخ ( )Cronbach's alpha
( ،)0,702وهذا يشير إلى اتساق داخلي مقبول للمقياس.
منهجية الدراسة
استخدم في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي لمالءمته
لطبيعتها ،حيث قسمت عينة البحث إلى مجموعتين (التجريبية
والضابطة) ،حيث درست المجموعة التجريبية الدروس المختارة
للتجربة باستخدام القصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج ،في حين
درست المجموعة الضابطة بالطريقة العتيادية .والجدول ()3
يوضح تصميم الدراسة.

الجدول ()3
تصميم الدراسة
نوع المعالجة

التطبيق البعدي

التدريس باستخدام القصة الرقمية ببيئة التعلم المدمج الختبار التحصيلي
مقياس التفكير
التدريس باستخدام الطريقة العتيادية
األخالقي

متغيرات الدراسة
تضمنت الدراسة متغيرين مستقلين ،وآخرين تابعين على
النحو اآلتي :المتغير المستقل :ويتمبل في طريقة التدريس،
ولها مستويان هما :التدريس بطريقة القصة الرقمية ببيئة التعلم

المدمج ،والتدريس بالطريقة المعتادة .والمتغيران التابعان :هما
التحصيل الدراسي ،والتفكير األخالقي.
إجراءات تطبيق الدراسة
 مراجعة األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة.
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 إعادة تصميم الدروس المختارة من كتاب التربية
اإلسالمية للصف الحادي عشر على هيئة قصص رقمية ببيئة
التعلم المدمج.
 إعداد دليل المعلمة يتضمن خططا للدروس المختارة
في التجربة ،واجراءات السير في تدريسها باستخدام القصة
الرقمية ببيئة التعلم المدمج ،وعرضه على مجموعة من
المحكمين للتأكد من صدقه.
 إعداد اختبار يقيس تحصيل الطالبات في محتو
الدروس المختارة للتجربة ،والتأكد من صدقه وبباته.
 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها ،والتأكد من تكافؤ
الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة من خالل
الطالع على نتائج الفصل الدراسي للعام السابق ،وكذلك
التطبيق القبلي في مقياس التفكير األخالقي للتأكد من تكافؤ
المجموعتين في التفكير األخالقي.
 تدريس المجموعة التجريبية باستخدام طريقة القصة
الرقمية ببيئة التعلم المدمج من خالل الفصل الدراسي األول من
العام الدراسي (2018/2017م) ،وتدريس المجموعة الضابطة
الدروس نفسها بالطريقة العتيادية.
 تطبيق الختبار التحصيلي على جميع الطالبات في
المجموعتين التجريبية والضابطة.
 تطبيق مقياس التفكير األخالقي على جميع الطالبات
في المجموعتين التجريبية والضابطة.
 المعالجة اإلحصائية لنتائج الختبار التحصيلي
باستخدام الحيمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية والجتماعية
(.)SPSS

 مناقشة النتائج وتفسيرها.
 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج.
المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم برنامج الحيمة
اإلحصائية ( )SPSSكما يأتي:
 للتأكد من ببات الختبار التحصيلي تم حساب معامل
التساق الداخلي لالختبار باستخدام معادلة (ألفا كرونباخ).
 استخدمت المتوسطات الحسابية ،والنحرافات
المعيارية لتحليل نتائج البحث.
 استخدم اختبار ( )T-testلعينتين مستقلتين ،للكشف
عن دللة الفروق بين المجموعتين.
 لتحديد حجم األبر حسبت المتوسطات الحسابية
والنحرافات المعيارية ،ودرجات الحرية ،واختبار "ت" للعينتين
المستقلتين ( ،)dependent T-testومربع إيتا لقياس حجم األبر،
وذلك من خالل تطبيق معادلة حساب حجم األبر اآلتية :ت/2
(ت+2درجة الحرية).
نتائج الد ارسة ومناقشتها
النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشته :نص السؤال
األول على :ما فاعلية التدريس بالقصة الرقمية ببيئة التعلم
المدمج في تحصيل طالبات الصف الحادي عشر لمادة التربية
اإلسالمية مقارنة بالطريقة المعتادة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال
استُخدم اختبار "ت" للمجموعتين المستقلتين ،وذلك للتحقق من
دللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الختبار
التحصيلي ،كما يظهر في الجدول (.)4

الجدول ()4
نتيجة اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي
المجموعة العدد المتوسط الحسابي* النحراف المعياري درجة الحرية قيمة (ت) مستو الدللة**
التجريبية 29
الضابطة 31
*الدرجة النهائية من 30
**(.)0,05

26,44
21,03

3,56
3,91

- 189 -

58

2,15

0,034

رابعة بنت محمد بن مانع الصقرّية

المدمج في تحصيل طالبات الصف الحادي...

القصة.
ويمكن أن ُيعي تفوق أداء المجموعة التجريبية على
المجموعة الضابطة في الختبار التحصيلي في الدراسة الحالية
إلى عدة عوامل منها:
 أن القصة الرقمية جعلت للدروس التي شملتهاالتجربة متعة حقيقية للطالبات ،حيث قُدم المحتو التعليمي في
سياق شائق ،وفي جو من المتعة واإلبارة ،وبشكل أكبر جاذبية
عن العرض التقليدي المعتاد للمحتو  ،فاجتماع عناصر القصة
والصورة والمؤبرات الصوتية والحركة معا ،أد إلى استبارة
الطالبات للمشاركة والتفاعل في الحصة بشكل أكبر.
 كما أن توفير بيئة تعلم ممتعة ومشجعة للتعلم،ساهمت بدورها في تحقيق استيعاب أفضل في وقت قصير،
فالقصة بما تحتويه من شخصيات تتصارع ،وأحداث تتشابك
وتتسارع؛ لتصل إلى العقدة فالحل ،جعلت الطالبات في حالة
تفاعل مع شخصياتها ،وترقب ألحدابها ،وتحفي للمفاجآت غير
المتوقعة فيها ،كل هذا أد إلى جذب الطالبات للمادة ،والى
استبارة دافعيتهن نحو التعلم واستمتاعهن بها ،مما كان لها
إسهام واضح في ييادة تركيي الطالبات؛ وساعد في سهولة
إيصال المحتو لهن بطريقة سريعة ودقيقة وبجهد أقل ،مما
انعكس إيجابا على استيعابهن وتحصيلهن.
 باإلضافة إلى التنويع في وسائل التصال لمواجهةالفروق الفردية بين الطالبات ومراعاتها ،كما ساعدت المعلمة
في اختصار وقت الشرح اللفظي ،والستفادة من الوقت الفائض
في المناقشة ،مما أسهم بدوره في تحصيل أفضل لد طالبات
المجموعة التجريبية.

يتضح من الجدول ( )4وجود فرق دال إحصائيا بين
متوسطي درجات المجموعة
ولتحديد فاعلية أبر المتغير المستقل (القصة الرقمية) على
ب حجم األبر عن طريق إيجاد مربع
التحصيل الدراسيُ ،حس َ
إيتا ( )2ηباستخدام معادلة كوهين ()Cohen, 1988, 281
وتساوي:
( = 2ηت)(/2ت) + 2درجات الحرية
والتي تتضمن بالبة مستويات ،وهي:
 -1إذا كانت قيمة ( )0,01( = )2ηفهذا يعني أن حجم
األبر ضعيف.
 -2إذا كانت قيمة ( )0,06( = )2ηفهذا يعني أن حجم
األبر متوسط.
 -3إذا كانت قيمة ( )0,14( = )2ηفهذا يعني أن حجم
األبر كبير.
فكان ناتج مربع إيتا هو ( ،)0,07وبمقارنة هذه النتيجة
بتصنيف كوهين لتحديد حجم األبر تبين أن حجم األبر
متوسط ،مما يوضح فاعلية القصة الرقمية في تدريس التربية
اإلسالمية.
اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من دراسة عمر
()2017؛ ودراسة حمية ()2014؛ ودراسة رامب ومالمبو
)(Rambe & Mlambo, 2014؛ ودراسة الشريف ()2014؛
ودراسة شيمي ( ،)2009ودراسة روبن وبيرسون & (Robin
) Pierson, 2005التي أببتت فاعلية القصة الرقمية في رفع
مستو التحصيل الدراسي؛ وذلك بما أسهمت به في توفير بيئة
تعلم مبيرة تتسم بالحيوية والحماس؛ مما شجع الطلبة على
المشاركة والتفاعل والنتباه المتيايد لديهم؛ فجعلهم في تشوق
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشته
لمعرفة األحداث الالحقة ،األمر الذي حفيهم على الرغبة في
نص السؤال الباني على :ما فاعلية التدريس بالقصة
السؤال والمشاركة ،إضافة ما تمييت به القصة الرقمية من
الرقمية ببيئة التعلم المدمج في تنمية التفكير األخالقي لد
مؤبرات صوتية بجانب احتوائها للصور بألوانها الياهية الجميلة،
طالبات الصف الحادي عشر مقارنة بالطريقة المعتادة؟
مما كان له دور كبير في التركيي على الهدف المراد تعلمه
ولإلجابة عن هذا السؤال ،استخدم اختبار "ت" للمجموعتين
مباشرة وبدون أي مشتتات ،وهذا ساعد على ييادة فترات
المستقلتين ،وذلك للتحقق من دللة الفروق بين المجموعتين
النتباه لد طالبات المجموعة التجريبية ،وخصوصا أن
التجريبية والضابطة في مقياس التفكير األخالقي ،كما يظهر
الصور والرسوم والمؤبرات الصوتية والحركة كانت وسيلة
في الجدول (.)5
مساعدة في تحقيق األهداف التي يراد تحقيقها من خالل
الجدول ()5
نتيجة اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس التفكير األخالقي
المجموعة العدد المتوسط الحسابي النحراف المعياري درجة الحرية قيمة "ت" مستو الدللة
0.001
3,165
34,29
التجريبية 29
3,234
58
3,175
32.91
الضابطة 31
*الدرجة النهائية من 48
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يالحظ من الجدول ( )5وجود فروق دالة إحصائيا بين
المجموعتين في مقياس التفكير األخالقي لصالح المجموعة
التجريبية وهذه النتيجة تؤكد فاعلية القصة الرقمية ببيئة التعلم
المدمج في تنمية التفكير األخالقي لد الطالبات ،ولمعرفة
حجم أبر المتغير المستقل "القصة الرقمية" على المتغير التابع
"التفكير األخالقي" تم التعويض في معادلة كوهين ( Cohen,
 ،)1988, 281فكانت قيمة ناتج مربع إيتا ( ،)0,15وهي تشير
إلى أن حجم أبر التدريس بطريقة القصة الرقمية في تنمية
التفكير األخالقي كبير وفق التصنيف الذي حدده كوهين.
وتعتبر هذه الدراسة –على حد علم الباحبة -من أوائل
الدراسات التي تربط بين القصة الرقمية والتفكير األخالقي،
ولهذا فهناك الحاجة إلى مييد من الدراسات التي تتناول نفس
متغيرات هذه الدراسة ،للتأكيد على نتائج الدراسة الحالية،
والستفادة من نتائجها في الربط بين الجانب النظري والجانب
العملي في تدريس التربية اإلسالمية .وبصورة عامة اتفقت
النتيجة التي توصل إليها البحث الحالي مع نتائج الدراسات
السابقة التي أكدت على فاعلية القصة الرقمية في تنمية أنواع
التفكير المختلفة ،كدراسة دراسة الشريف ( ،)2014ودراسة
شيمي ( ،)2009ودراسة أبو عفيفة ( ،)2016ودراسة يانج ووي
).(Yang & Wu, 2012
ويمكن أن تُعي الباحبة هذه النتيجة إلى عدة أمور منها:
 التسلسل المنظم الذي قُدمت فيه المعلومات وفق هذهالطريقة ،والتي أدت إلى تدريب الطالبات على التفكير المنظم،
والربط المنطقي بين األفكار ،وبين المقدمات والنتائج
واألسباب ،وخاصة أن المعلمة استخدمت منظما تخطيطيا
يلخص أحداث القصة في غالبية الدروس ،كل هذه العوامل
أدت إلى استجابات أفضل لد المجموعة التجريبية على
مقياس التفكير األخالقي ،وهذا يتوافق مع ما أكدته دراسة
فرانسيسكون ( )Franciscone, 2008حول التأبير اإليجابي الذي
تحدبه المنظمات التخطيطية في التفكير والستيعاب.
 كما أن محتو القصص من القيم والمواقف األخالقيةتستدعي من الطالبات دقة المالحظة والتأمل والربط والمناقشة
األخالقية والتعليل والستنتاج ،وأعمال المنطق في نقاشهن،
وحسن إدراك األمور ،كل هذه العمليات العقلية تنعكس إيجابا
على طريقة تحليل الطالبات لما يقدم لهن من معلومات ،وما
يصادفهن من صعوبات في أبناء التعلم ،مما ساعد بطريقة
غير مباشرة على تدريبهن على التفكير األخالقي.
 ويمكن أن نرجع هذا التحسن اإليجابي الذي ط أر علىطالبات المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة في
تنمية مهارات التفكير األخالقي إلى أن استخدام القصص

ُعرض بأسلوب شائق ومدروس ومنظم وبطريقة علمية ،وقد أكد
الصليلي ( )2012على أن أسلوب القصة من األساليب المهمة
والفعالة التي تجذب انتباه الطلبة ،وتدفعهم إلى التمعن في
معطيات الموضوع والتفكير في مدخالته ،ودراسته والتعمق به،
كما أن هذا األسلوب كان يعمل على تشويق الطالبات ،وابارة
دافعيتهن للتعلم ،وبالتالي ييادة التفكير لديهن ،مما يؤدي إلى
تنمية التفكير األخالقي لديهن.
التوصيات
بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،تقدم الباحبة
التوصيات اآلتية:
 عقد دورات تدريبية لمعلمي التربية اإلسالمية
ومعلماتها؛ لتدريبيهم على كيفية توظيف القصة الرقمية في
ابناء التدريس.
 تضمين طريقة القصة الرقمية ضمن المواضيع التي
يدرسها الطلبة المعلمون في مؤسسات إعداد المعلمين.
 تضمين أدلة مناهج التربية اإلسالمية لبعض الخطط
الدراسية المبنية على استخدام القصة الرقمية.
 الهتمام بالتنويع في طرائق عرض المحتو في
كتاب التربية اإلسالمية من قبل مصممي المناهج ،وتضمينه
قصص رقمية.
 اصدار قصص رقمية منفصلة عن المحتو  ،بحيث
تكون داعمة لمنهج التربية اإلسالمية ،ويستعان في ذلك بذوي
الخبرة من ُكتاب القصص والرسامين والمختصين في
البرمجيات.
 رفد المكتبات المدرسية بالقصص الرقمية التي
تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة للطلبة.
المقترحات:
يمكن للباحبين النطالق من هذه الدراسة إلجراء البحوث
والدراسات المقترحة اآلتية:
 فاعلية تدريس التربية اإلسالمية بالقصة الرقمية في
التحصيل الدراسي وبقاء ابر التعلم في مراحل تعليمية أخر ،
أو لحالت أخر كفاعليتها في تحصيل الطلبة ذوي صعوبات
التعلم.
 فاعلية القصة الرقمية على متغيرات اخر مبل :تنمية
مهارات التفكير الناقد ،وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي ،وتنمية
القيم ،وتنمية التجاهات نحو مادة التربية اإلسالمية.
 دراسة مقارنة بين القصة الرقمية وأنواع أخر من
القصص ،وأبر ذلك على التحصيل ،ومتغي ارت تعليمية تعلمية
أخر .
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The Effectiveness of Teaching By Digital Story on The Achievement of The Eleventh
Grade Female Students for The Islamic Education and Developing Moral Reasoning.
Rabaa Mohammed Manea AlSaqriyah*

ABSTRACT
Abstract: This study aim to test the effectiveness of teaching using the Digital Story on the students’
achievement and in developing moral reasoning. The sample of the study consisted of (60) female
students, who were chosen randomly. To achieve the objectives of the study, a 30-question achievement
test been prepared. Also the moral reasoning test has been used. The results indicate that the experimental
group has outperformed the controlled group in both achievement and moral reasoning tests. In particular,
the average score of the experimental group was higher than that of the controlled group. Therefore, this
study recommends the use of Digital Story in teaching Islamic education due to its positive implications on
achievement and developing moral reasoning.
Keywords: Digital Story, blended learning, Islamic education, moral reasoning.
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