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أثر توظيف القصص الرقمية في تدريس االقتصاد المنزلي لتنمية التفكير 
  الجانبي وجدارات الذات  لتمميذات المرحمة  المتوسطة

 د .نرمين مصطفي حمزة الحمو
 

 مستخمص الدراسة:
إلى التعرؼ عمى أثر توظيؼ القصص الرقمية في مادة االقتصاد  الدراسة تىدف

المنزلي لتنمية ميارات التفكير الجانبي وأبعاد جدارات الذات لتمميذات المرحمة المتوسطة ، 
، وقامت الباحثة مميذة بالصؼ الثاني المتوسط ( ت60حيث تكونت عينة الدراسة مف )

بإعداد أدوات الدراسة لقياس المتغيرات التابعة وىي اختبار لميارات التفكير الجانبي، 
ومقياس جدارات الذات ، وكذلؾ إعداد القصص الرقمية لدروس وحدتي التجربة ، كما تـ 

استخداـ المنيج الوصفي وشبو إعداد دليؿ المعممة وكراسة النشاط الخاصة بالتمميذة، وتـ 
بتوظيؼ ليا  رس  د  التجريبي ذو التصميـ التجريبي القائـ عمى مجموعيف إحداىما تجريبية 

ليا بالطريقة المعتادة  رس  واألخرى د   تمميذة، 30وعددىا  القصص الرقمية في التدريس،
 تمميذة. 30)المجموعة الضابطة( وعددىا 

(  α ≤ 0005فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود 
بيف متوسطي درجات التمميذات في المجموعتيف )التجريبية والضابطة (، في اختبار 
التفكير الجانبي ككؿ ومياراتو في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية ، ومقياس 

تجريبية ، كذلؾ توجد عالقة جدارات الذات وأبعاده في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة ال
( بيف درجات التمميذات في ميارات التفكير  α ≤ 0005ارتباطية احصائيًا عند مستوى )

الجانبي وأبعاد جدارت الذات في التطبيؽ البعدي لدى تمميذات المجموعة التجريبية عينة 
 الدراسة في مادة االقتصاد المنزلي .

 . لتفكير الجانبي ، جدارات الذاتالقصص الرقمية، ا  الكممات المفتاحية:
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The effect of employing digital stories in teaching home 

economics to develop lateral thinking and self-worth of 

middle school students 

 

Extract of the study 

        The study aimed to identify the effect of employing digital 

stories on the subject of home economics on developing lateral 

thinking skills and dimensions of self-esteem among middle school 

students. The research sample consisted of (60) second intermediate 

classes. The students and the researcher prepared research tools to 

measure dependent variables, which is a test of lateral thinking skills. 

 Self-merit scale, digital stories for lessons, teacher's guide, activity 

handbook, and quasi-experimental curriculum were prepared in an 

experimental design. Two experimental groups were used, one of 

which was studied using digital stories in teaching, and it numbered 

30 students, and the other was studied by the usual method (control 

group) for 30 students. 

And resulted in the results of the study revealed that there were 

statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) between the 

mean scores of the students in the two groups (experimental and 

control), in the test of lateral thinking as a whole and his skills in the 

post application in favor of the experimental group, and the scale of 

self-efficacy and its dimensions in the post application. In favor of 

the experimental group, there is also a statistically correlational 

relationship at the level (α ≤ 0.05) between the students ‟scores in the 

lateral thinking skills and the dimensions of the self in the post 

application of the experimental group students. The research sample 

in the subject of home economics. 

Key words:   digital stories, lateral thinking , self- worth. 
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 : الدراسة مقدمة
تقّدـ العممي التكنولوجي والثورة في تقنيات المعمومات واالتصاالت يتميز العصر بال       

لعمؿ مما نتج عنو تضخـ في حجـ المعارؼ وأدى إلى تغير أسموب حياة الفرد وطرؽ ا
لتكنولوجية الحديثة في الذا أصبح أىمية دمج التقنية  ،المؤسسي في مختمؼ المجاالت

، وىذا يستمـز و اختياراً امتيازًا أو ترفًا أ ، وليسية التعميمية ضرورة ممحة ومعاصرةالعمم
أّف الي  يتفؽ العمماءالعمؿ الجاّد لجعؿ الّتكنولوجيا عنصًرا أساسًيا في الّتعميـ ، بعدما 

 ، وأّف طرائؽ الّتدريس التّقميدّية أصبحت«اآلي باد»الّتعميـ التّقميدي ال يتناسب مع جيؿ 
كما أنيا مف األساليب التي تساعد عمى تعمـ ؛ نحو ال متعمـغير مجدية ، وال تثير شغؼ ال

زيادة قدرات المتعمميف مع التفاعؿ لممواقؼ لمختمفة وتساعدىـ عمى زيادة قدرتيـ عمى 
  التفكير بشتى صوره وأشكالو.

التعميـ مف أجؿ التفكير ليس خيارًا تربويا، إنما ىو ضرورة اتفقت أنظمة التعميـ  إف      
 المتعمـ ألنو يوسع أفؽ تفكيرأىميتو؛ ف الحادي والعشريف عمي العالمية في مطمع القر 

ويسيـ في إكسابو القدرة عمى حؿ المشكالت والقضايا المتجددة، مما يتيح فرصًا أفضؿ 
ذف ىو إسمى مف التعميـ فاليدؼ األ والثقافية  واالجتماعيةية االقتصادلممشاركة في الحياة 

 .(41، 2010البكر ،رشيد التفكير)تنمية 
لذا يعد التعمـ مف أجؿ التفكير مطمب أساسي مف متطمبات التربية ، ألنو الطريؽ        

الذى يستطيع بو المتعمـ إدراؾ قدراتو، وىو الوسيمة األساسية لتنمية شخصيتو بحيث يصبح 
مواطنا صالحا قادرا عمى حؿ مشكالتو ومشكالت مجتمعو ، مف خال قدرتو عمى تحميؿ 

دراؾ نواحي النقص فييا وامتالؾ القدرة عمى إنتاج األفكار التي تتسـ  المشكالت وتقييميا وا 
 بالتميز واألصالة .

والتفكير الجانبي يعد نموذجا يبحث في حؿ المشكالت بطرؽ غير تقميدية بعيدا عف       
يجاد حموؿ لممواقؼ الغامضة ، كما يعد أحد  النمطية المعتادة ، كما يسعى إلى االبتكار وا 

يب التفكير الذى يسيـ في تغيير األفكار والمفاىيـ والمدركات لتوليد مفاىيـ ومدركات األسال
 (.28، 2016جديدة ) وجيو إبراىيـ ، 

إف ممارسة المتعمـ لميارات التفكير  (De Bono , 2010وقد أكد دي بونو )       
تقميدي ومواجية الجانبي توسع رقعة الخياؿ ، كما تمكنو مف التفكير خارج حدود التفكير ال

المشكالت بأفكار أفضؿ لمحصوؿ عمى نتائج فوريو وتوليد فكرة ما مف خالؿ أفكار أخرى 
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، وتصميـ طرقا لحؿ المشكالت والعمؿ عمى حمى المشكالت لفرص إبداعية ، ولمتفكير 
الجانبي أربعة مبادئ أساسية  ىي : تمييز األفكار السائدة المستقطبة ، الدراسة عف رؤية 

 لألشياء التخمص مف السيطرة المتزامنة لمتفكير العمودي ، واالستفادة مف الصدفة  جديدة
 ( 2016(،) عمى غريب ، 2009بيسى،وقد أكدت دراسة كال مف ) عبد الواحد الك        

Labibah ,N &etal,2017)( )Kumara &Aggarwal,2012 ) عمى أىمية تنمية
عمى جعؿ المتعمـ يفكر خارج حدود التفكير  في أنو يساعد لممتعمميف الجانبيالتفكير 

  التقميدى تساعده عمى القدرة عمى حؿ المشكالت بطرؽ إبداعية جديدة وحموؿ غير اعتيادية
 التييتعمؽ أىمية  أسموب التفكير ونوعو المستعمؿ لدى المتعمـ لطبيعة ذاتو والمياـ       

المدى  ىيلذا ت عد الذات وجدارتيا يتعرض ليا ،  التيالمواقؼ أو المشكالت  فييقوـ بيا 
والتوجو لمنجاح ، كما  واالستمراروعى المتعمـ بذاتو وقدراتو وتحقيؽ إنجازه  الستقرارالمحدد 

 صعوبةإدراؾ مدى  فيتساعده وتوجو  التي ىييمتمكيا الفرد  التيأف المعرؼ والميارات 
 أو سيولو الميمة أو المشكمة أو الموقؼ الذى يواجيو. 

لذاتو وأكثر قناعة  احترامافجدارة الذات لدى المتعمـ  تساعده عمى أف يكوف أكثر       
 واالكتئابوالثقة بالنفس وعدـ الشعور بمشاعر القمؽ  االطمئنافورضا عف الحياة ، وكذلؾ 

، وشعوره بالود والصداقة  واحتراماً وقمة إصابتو باألمراض النفسية حيث أنو أكثر حااًل 
 (41، 2019) سمير الوائمى ، وأكثر تعاونًا .

الرغبة  ىيأف جدارة الذات (  Jennifer Crocker , 2004وتؤكد جينفر كروكر )       
يظؿ الفرد طواؿ حياتو محاواًل إيجادىا وتحقيقيا ، فالحياة ليست ساحة لمتسمية أو  التي

نما  االنجراؼ الشخصية ساحة خصبة لممارسة اإلمكانيات  ىيخمؼ األىواء والشيوات ، وا 
 بو . ويفكر، ليصبح الفرد مسئوال أماـ نفسو ومجتمعو عما يقوـ  اختالفياعمى 

أف جدارة الذات توضح  ( Hall&Jonse,2004وتؤكد دراسة ىوؿ وجونس )       
لمفرد لمجموعة مف الميارات المعينة .كذلؾ بينت دراسة بيرنس وكروكر  العمميالبرىاف 

(Breines , Crocker ,2008  )جدارة الذات مقياس صادؽ لمتكيؼ الجيد والسعادة  أف
تحقيؽ الكفاءة المدرسية  في( أىمية الذات Buck, et.al. ,2003النفسية . وأكدت دراسة )

 فييحصؿ عمييا  التييمكف أف تؤثر الدرجات  التي تزودنا بدافعية نحو الدراسة وبالتالي، 
مع الحصوؿ عمى  نموذجيط بشكؿ المدرسة ، وأف قضاء أوقات دراسية أكبر يكوف مرتب

جدارتيـ الذاتية  عمى الكفاءة المدرسية  فيدرجات عالية فإف المتعمميف الذيف يعتمدوف 
 سوؼ يدرسوف بشكؿ أكبر ، ألف جدارة ذواتيـ متوقفة عمى الدرجات العالية .
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عية داف فيالقوى حيث أنيا مركز ىاـ  ـميكانزيكما ت عد جدارة الذات مف أىـ            
تساعدىـ عمى مواجية الضغوط  ييعمؿ أو نشاط دراسي ، ف بأيالمتعمميف لمقياـ 

وترتفع مستويات جدارة االت لممتعمميف  التحصيميأدائيـ  تعترض والتياألكاديمية المختمفة 
مجموعة  ىيمف خاال الممارسة والتدريب المتواصؿ عمى بعض الميارات التربوية والعممية و 

              تمكف المتعمـ مف تحقيؽ معدالت أداء متميزة.                                          التيالشخصية  التوالمؤىمف السمات 

                                                                   (Richard ,2010, 88                ) 

التي توّظؼ التقنيات التكنولوجية في  لحديثةالتدريس ا الطرؽمف  الرقميةوالقصص        
والوسائط المتعددة التي تجمع  الحكايات التربوية دمجت بيف سردالعممية التعميمية؛ حيث 

صوتية، كما أجمعت كثير مف بيف النص والصورة الثابتة والمتحركة والفيديو والمؤثرات ال
والتحميؿ والتفسير وترفع التحصيؿ البحوث عمى تعدد مزاياىا؛ إذ أنيا تنمي ميارات النقد 

الدراسي وتنمي القيـ األخالقية وتعتبر نموذج لمتعمـ المتنقؿ حيث يمكف مشاىدتيا داخؿ 
قوية مف أدوات القرف الحادي والعشريف كونيا تزيد مف  وخارج المدرسة، فيي تمثؿ أداة

             .     فكار المجردة والمعاني العميقة وتعزز فيمو لأل لمتعمـتفاعؿ ا

 ابمواقؼ الحياة المختمفة التي تمر بي المتعمـعمى ربط قادرة  الرقميةكما أف القصص      
أنيا  المتعمـوتحفز التفكير حيث تتخيؿ وتنقؿ تجارب وقصص اآلخريف،  ج المدرسة،ر خا

دراؾ إعمى  ىاتساعدأحد أطراؼ القصة فتعيش مراحميا وت كّوف منيا خبرة أشبو بالحقيقة 
لذا فيي تدعـ  ؛المتعمـحواس  الرقميةكما تفعِّؿ القصص ، معاني بطريقة شيقة وسيمةال

  التعمـ النشط .

 أنواعاتجيت الى مقارنة ثالث ( Ertem,2009وفي ىذا الصدد فقد أجرت دراسة )       
المصورة والقصص المطبوعة  الرقميةالمتحركة والقصص   الرقميةلمقصص وىي القصص 

فاعمية عمى الفيـ، وأظيرت النتائج اختالؼ بينيما فقد تفوقت  أكثر أييا الورقية وقياس
 األخيرالمصورة وجاءت في  الرقميةالحركية فييا وتمتيا القصص  الرقميةالقصص 

القصص المطبوعة الورقية ، يتضح مما سبؽ انو لما كانت القصة مدعمة بالتقنيات 
 .يةايجاب أكثركمما كاف تأثيرىا  الرقميةالحديثة 
تخاطب السمع والبصر والعقؿ والعاطفة وبذلؾ ىي  ةتكنولوجيحديثة  أداةفالقصة        

 أحداثياوتحرؾ المشاعر عنده وتجعمو يعيش  تفكيرهتنمي الجانب الفكري لممتعمـ وتجذب 
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وينتقؿ معيا الى عالـ واسع مف الخياؿ بالتالي تنمو المعرفة عنده وكأنو منتج ليا وليس 
ف المعمومات والمعارؼ ارتبطت بمواقؼ ، فيصبح التعمـ ذو معنى عنده أل أليومنقولة 
 )  إليواشار  عاش لحظاتيا وكأنو احد شخصياتيا،  وىذا يتفؽ مع ما وأحداث

Bay&Etal,2012 )أنشطةالتعمـ ذو المعنى يحدث عندما يكوف ىناؾ مياـ او  إف 
نقال عف   (Robin,2016, 20 متصمة بالواقع الحقيقي . وفي ىذا الصدد يذكر ) 

بتقييـ الواقع الذي يحيط بيـ  متعمميفالرقمية تسمح لماف رواية القصص  2014جريجوري 
وتقديـ وتفسيرىـ الخاص بيا وىذا يساىـ بالتأكيد في اكتساب الميارات القائمة عمى المعرفة 

 لـ المادي والميارات االجتماعية والتفاعؿ مع العا
تحتوي  ألنياتقنيو جيدة في التعميـ بشكؿ خاص  أداة ميةالرقتعد توظيؼ القصص      

،فيي تجمع بيف البحث في  األخرى األدواتيمكف العثور عمييا في  عمى مميزات ال
 أسموباوالنصوص وتحميميا والجمع بينيا وبيف النص المكتوب الذي يعتبر  المرئيةالصور 

دمج الصور  إف( Robin,2008,222) إليواشار  ايجابيا في التعميـ ،وىذا يتفؽ مع ما
 . المتعمميفمع النص المكتوب يعزز ويسرع مف فيـ  المرئية

 ,sadik,2008()Robin ; doganمجموعة مف الدراسات ) وأشارت           

2008,4)(Yamac ; ulusoy,2016,1( )Danny ;danied;thorans,2017.1 الى )
التعمـ والمناىج وخبرات التعمـ وتطور تثري بيئة  الدراسيةفي الفصوؿ  الرقميةالقصص  أف

وتنظيـ لمتعمميف وتعزز افكار ا والكتابية والتنظيمية والبحثية والمعرفية الفنيةالميارات 
 الرقمية الفجوةفي التغمب عمى  مفيدة كأداةفي الكالـ ،وبرزت  والطالقةاختيار الكممات 

 . التكنولوجية األميوومحو 

 Changمثؿ الرقميةالتي تناولت توظيؼ القصص  وأجريت عدد مف الدراسات     

,2017)   (Aktas; yurt,2017) ) ( مطيريالغادة ( و )2016الحربي، سممى و 
الناقد  االستماعفي تنمية التحصيؿ وميارات  الرقمية( التي أظيرت فعالية القصص 2014

 . واالحتفاظ بالتعمـ  والقيـ واالتجاهوالتفكير الناقد والدافعية لمتعمـ 

مثؿ ىذه الدراسة عمى جميع المراحؿ الدراسية،  إجراءأىمية  رتومما سبؽ ذكره ظي     
والتفكير في تسعى إلى تنمية حب البحث  أىميتيا في المرحمة المتوسطة التي توبرز 

، وتيدؼ يعرض عمى المتعممة مف مواقؼ ومشكالت في كؿ ما البدائؿ وبشكؿ إبداعي 
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فكار المضممة واجو األتكيؼ  اعرؼ بقدر سنيتل يياوعتيا و شخصيتيا وتنمى ذاتقوية إلى 
 والمذاىب اليدامة  .

 : الدراسةمشكمة 
، الذي مف أىدافو  2020أطمقت وزارة التعميـ مشروع التحوؿ إلى التعميـ الرقمي      

تطوير المقررات الدراسية عمى أسس عممية وعمؿ نسخ إلكترونية وفؽ منيجية الحقائب 
مف استراتيجيات التدريس  الرقمية، وتدريب المعمميف عمييا. والقصص  رقميةالالتعميمية 

التي تدعـ التحوؿ الرقمي حيث أنيا توظؼ التقنية في التدريس، وأثبتت العديد مف 
( و 2016الحربي، سممى و) (Chang ,2017) و (Aktas; yurt,2017)الدراسات مثؿ 

وميارات ( فعاليتيا في تنمية التحصيؿ  2015العريناف ،ىديؿ و) (2014لمطيري،اغادة )
واالحتفاظ بالتعمـ  والقيـ واالتجاىاتالناقد والتفكير الناقد والدافعية لمتعمـ  االستماع

 والميارات المغوية ، وتوصي باستخداميا في التدريس . 
المؤتمر الدولي الرابع لمتعمـ اإللكتروني ومف خالؿ دراسة الباحثة لتوصيات          
في العممية التعميمية، قامت  الرقمية( فيما يخص توظيؼ القصة 2015تعمـ عف بعد )وال

 االقتصادمعممات بعض استخداـ مدى معرفة و  موقوؼ عمىالباحثة بدراسة استطالعية ل
بمغت نسبة  المعممات  حيث؛ الرقميةفي المرحمة المتوسطة لتوظيؼ القصص  المنزلي

لـ  الالتي تبيف أف نسبةو  % ، 67ه التوظيؼ الالتي لـ يسبؽ ليف التعرؼ عمى ىذ
% مف المعممات أّكدف 85، واتضح مف االستطالع أف نسبة % 79يستخدمنيا بمغت 

 أىميتيا ويطمحف الستخداميا في المستقبؿ  .
ولمتعرؼ عمى مستوى تمميذات الصؼ الثاني المتوسط في ميارات التفكير الجانبي      

أسئمة عمى عينة مف تمميذات الصؼ الثاني  5ي مكوف مف أجرت الباحثة اختبار استطالع
تمميذة لقياس مدى امتالكيف لميارات التفكير الجانبي، وقد جاءت  20المتوسط  بمغت 
%  التي تدؿ عمى وجود ضعؼ فييا. وتتوافؽ ىذه النتيجة مع العديد 27نسبة امتالكيف 

 (2011عصفور ، إيماف ()De Bonon for Business, 2010مف الدراسات مثؿ )
 (.2011) إدوارد دى بونو ، 

و مف خالؿ إطالع الباحثة لمجموعة مف البحوث المتعمقة بمتغيرات ىذه الدراسة تبيف      
، خصوصا في مادة  التفكير الجانبيعمى  الرقميةندرة الدراسات التي تناولت أثر القصص 

التي تناولت  (2014لمطيري،)ا فمـ تجد اال دراسة واحدة فقط وىي دراسة المنزلي االقتصاد
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 سبؽ ماو المنزلي عمى تنمية التفكير الناقد،  االقتصادفي تدريس  الرقميةفعالية القصص 
 التالي : يجراء ىذه الدراسة والتي تتحدد بالسؤاؿ الرئيسإلدافع لدى الباحثة  شكؿ

فكير التتنمية ميارات ل المنزلي االقتصادفي تدريس  الرقميةتوظيف القصص  ما أثر
 ؟ المتوسطتمميذات الصف الثانى ل وأبعاد جدارات الذات الجانبي

 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية :       
مف وحدات منيج االقتصاد  لدروس وحدتيف لمقصص الرقمية ( ما التصور المقترح1

 المنزلى لممرحمة المتوسطة ؟
التفكير ميارات لتنمية  المنزلي االقتصادي تدريس ف الرقمية(ما أثر توظيؼ القصص 2

 لتمميذات الصؼ الثانى المتوسط ؟  الجانبي
 لتنمية أبعاد جدارات المنزلي االقتصادفي تدريس  الرقميةما أثر توظيؼ القصص  (3

 الذات  لتمميذات الصؼ الثانى المتوسط ؟
وأبعاد جدارات الذات في التطبيؽ الجانبي (ما العالقة االرتباطية بيف نمو ميارات التفكير 4

 ؟  المنزلي االقتصادمادة  فيلتمميذات الصؼ الثانى المتوسط البعدى 
 أىمية الدراسة: 

 من المأمول أن تسيم الدراسة الحالية في :        
تنمية ميارات التفكير الجانبي وأبعاد جدارات الذات ليا تأثير كبير عمى تكويف  -1

 شخصية المتعمميف .
إثراء الدراسات العربية بتوظيؼ القصص الرقمية عمى تنمية ميارات التفكير الجانبي   -2

 وجدارات الذات في مادة االقتصاد المنزلي لندرة الدراسات التي تناولت ىذا الجانب .
عداد مناىج أنظار توجيو   -3  أىمية ىعم المنزلي االقتصادالقائميف عمى تطوير وا 

المناىج عمى ميارات التفكير الجانبي بطريقة منظمو أىداؼ ومحتوى تمؾ تضميف 
 .ومقصودة 

في التدريس  المنزلي االقتصادمصممة قد تفيد معممات  إلكترونية قصصتوفير  -4
، وتزويد المعمميف والمعممات بنموذج تقني عف كيفية تصميـ لمصؼ الثاني متوسط 

 .القصص الرقمية لتوظيفيا في مقررات أخرى 
عداد مناىج القاتوجيو  -5 رقمية  إلى تضميف قصص المنزلي االقتصادئميف عمى تطوير وا 

المختمفة وخاصة التفكير  لمناىج االقتصاد المنزلي مع مراعاة تنميتيا لميارات التفكير
 .الجانبي

في حث معممييـ عمى الخروج مف النمط التقميدى في  فمساعدة المشرفيف التربويي -6
 وكذلؾ ائط المتعددة مثؿ القصص الرقمية في التدريس ،التدريس مف خالؿ توظيؼ الوس

 في العممية التعميمية .وتوظيفيا القصص الرقمية  إعدادمتدريب عمى لإعداد برامج تدريبية 
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 أىداف الدراسة : 
 ىدفت الدراسة الحالية إلى ما يمي :       

مى تنمية ع المنزلي االقتصادفي تدريس  الرقميةتوظيؼ القصص التعرؼ عمى أثر -1
) توليد إدراكات جديدة ، توليد مفاىيـ جديدة ، توليد أفكار جديدة ،  الجانبيميارات التفكير 

 .توليد بدائؿ جديدة ، توليد إبداعات جديدة  ( لدى تمميذات الصؼ الثانى المتوسط
عمى تنمية  المنزلي االقتصادفي تدريس  الرقميةالتعرؼ عمى أثر توظيؼ القصص  -2

( لدى تمميذات التوجو نحو النجاح ، تحقيؽ الذات، الفاعمية الذاتيةرات الذات ) أبعاد جدا
 المتوسط.الصؼ الثانى 

وأبعاد جدارات الذات  الجانبيالتعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف نمو ميارات التفكير  -3
 لدى تمميذات الصؼ الثانى المتوسط .  المنزلي االقتصادفي مادة 

 :فروض الدراسة
( بيف متوسطي درجات  α ≤ 0005وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )ي -1

ككؿ  الجانبيالتمميذات في المجموعتيف )التجريبية والضابطة (، في اختبار التفكير 
 ومياراتو في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية .

متوسطي درجات  ( بيف α ≤ 0005وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )ي -2
التمميذات في المجموعتيف )التجريبية والضابطة (، في مقياس جدارات الذات وأبعاده في 

 التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية .
( بيف درجات التمميذات في   α ≤ 0005وجد عالقة ارتباطية احصائيًا عند مستوى )ي -3

في التطبيؽ البعدي في المجموعتيف وأبعاد جدارت الذات  الجانبيميارات التفكير 
 . المنزلي االقتصاد)التجريبية والضابطة( لدى تمميذات الصؼ الثانى المتوسط في مادة 

 
 حدود الدراسة :

لتنمية  المنزلي االقتصادفي تدريس  الرقميةتقيس الدراسة أثر توظيؼ القصص        
الصؼ الثانى المتوسط و وذلؾ مف وأبعاد جدارت الذات لتمميذات  الجانبيميارات التفكير 

 خالؿ الحدود التالية: 
اقتصرت الدراسة عمى وحدتي ) توعية صحية ( و)األمف والسالمة(  الحدود الموضوعية:

 لمصؼ الثانى المتوسط، الفصؿ الدراسي األوؿ . المنزلي االقتصادمف كتاب 
ات الصؼ الثانى مف تمميذإجراء ىذه الدراسة عمى عينة ممثمة  ـت :الحدود البشرية

 المتوسط.
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 - 2019تـ إجراء ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ  لعاـ  الحدود الزمانية :
 .ـ 2020

تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في مدرستيف مف مدارس المرحمة المتوسطة  الحدود المكانية :
)مدرسة وىي ، المممكة العربية السعودية  -الحكومية لمبنات لمتعميـ العاـ في حائؿ 

)مدرسة المتوسطة الثالثوف( مثمت ووقد مثمت المجموعة التجريبية، (  المتوسطة الرابعة
 المجموعة الضابطة.

 والتصميم التجريبي: لدراسةمنيج ا
في إعداد " Descriptive method  "المنيج الوصفي ةالحالي دراسةستخدـ الت -

 .يرىا وتقديـ التوصيات المقترحةاإلطار النظري، وأدوات الدراسة وتحميؿ النتائج وتفس
القائـ عمى " Quasi - Experimental"  المنيج شبو التجريبيكما استخدـ  - 

، دراسةلمالئمة ىذا المنيج لطبيعة ال وذلؾ مجموعيف أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة،
 القصص تيف التى تـ إعدادىـ وفؽفى الوحدوالتعرؼ عمى أثر المتغير المستقؿ والمتمثؿ 

لدى  وجدارات الذات،  الجانبيالتفكير عمى المتغيرات التابعة والمتمثمة في تنمية  الرقمية
 .الثانى المتوسط تمميذات الصؼ 

 :الدراسةمتغيرات 
وحدتي ) توعية صحية ( و)األمف والسالمة( مف : يتمثؿ فى تدريس أواًل: المتغير المستقل

 .تـ إعدادىـ بتوظيؼ القصص الرقميةانى المتوسط لمصؼ الث المنزلي االقتصادكتاب 
 : ثانيًا: المتغيرات التابعة

) تقديـ إدراكات جديدة ، تقديـ مفاىيـ جديػدة ، تقػديـ  الجانبيميارات التفكير  -1
 أفكار جديدة ، تقديـ بدائؿ جديدة ، تقديـ إبداعات جديدة(

 (.نحو النجاحتحقيؽ الذات ، فعالية الذات ، التوجو ) جدارات الذاتأبعاد  -2       
 التجريبية : ةالمعالجدراسة ومواد أدوات ال

 :وتشمل دراسةأدوات ال أوال :
 )إعداد الباحثة (   الجانبي .                     ميارات التفكير  اختبار -1
 )إعداد الباحثة (                                  جدارات الذات .مقياس -2   

 :دراسة وتشمللم لتجريبيةمواد المعالجة ا:  ثانيا
وحدتي ) توعية صحية ( و)األمف والسالمة( مف كتاب االقتصاد دروس إعداد  -1

المنزلي لمصؼ الثانى المتوسط وفؽ القصص الرقمية وعرضيا عمى مجموعة مف 
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 )إعداد الباحثة (                                             .المحكميف المتخصصيف
القائمة عمى  الوحداتمعممة لالسترشاد بو فى تدريس موضوعات دليؿ الإعداد  -2

 )إعداد الباحثة (                                          . توظيؼ القصص الرقمية
تحتوى عمى مياـ وأنشطة تعميمية يتـ  والتيإعداد كراسة النشاط الخاص بالتمميذات -3

 )إعداد الباحثة (            دات الدراسية.الوحتوجيو التمميذات لتنفيذىا تبعا لدروس 
 مصطمحات الدراسة:

 :Digital storiesالرقمية أواًل: القصص 
 ة التقميديةالقص أسموب سردتمزج بيف  التي التقنية": إجرائيًا بأنيا يا الباحثةوتعرف -

رسوـ و  وىات، تتضمف فيدي إلكترونيةإلنتاج قصة تربوية والتقنيات التكنولوجية الحديثة 
  ".ثابتة أو متحركة ومؤثرات موسيقية وحركية ونصوص منطوقة أو مكتوبة

 :Lateral  thinkingالجانبي ثانيًا: التفكير 
" نوع مف أنواع التفكير التي تتطمب تفكيرًا غير منطقيا  : اجرائيًا بأنو و الباحثةعرفوت-

عف التقميدى والواقعي لممشكالت، البحث عف بدائؿ ومفاىيـ وأفكار بشكؿ إبداعي مختمؼ 
 "، يستمـز مف المتعمـ الخياؿ الواسع والبحث فيما وراء المفاىيـ واألفكار المتاحة 

 :Self - worthثالثًا: جدارات الذات 
قدرة المتعمـ عمى امتالؾ المعرفة والميارة والخبرة والكفاءة "ا: اجرائيًا بأنييا الباحثة عرفت-

الداخمية عمى تنفيذىا بشكؿ فعاؿ ،  وة ، وتساعده دافعيتالالزمة ألداء مياـ ووظيفة معين
 "وتفيمو لذاتو وتقديره ليا يمكنو مف إنجازىا بالشكؿ المطموب

 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 ر"، المحو القصص الرقمية األوؿ " رمحاور، المحو  ثالثة دراسةال هتناوؿ ىذت     
جدارات الذات"                             " الثثال رالمحو  ،"التفكير الجانبي" نىالثا  

 : Digital stories الرقمية: القصص األولالمحور 
شيدت استراتيجيات وطرؽ التدريس تطورا ممحوظا بظيور التعميـ والتعمـ االلكتروني       

،وتعددت االستراتيجيات التدريسية المعتمدة عمى الجانب االلكتروني ومنيا توظيؼ 
 . التقميدية القصة طريقةالتي تمثؿ الشكؿ الحديث والمتطور مف  الرقمية القصص



 

362 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( في CDS) الرقمية( ىو مؤسس مركز سرد القصص Lambertويعد المبرت )    
 (.Lambert,2013)ـ 1993بيركمي بوالية كاليفورنيا عاـ 

 : الرقميةمفيوم القصص  -
 أنيا إال واألجنبيةألدبيات  العربية بالرغـ مف تعدد تعريفات القصة في جميع ا         

معينة متسمسمة ومترابطة تحكي فكرة معينة   ألحداثحكاية سردية  بأنياتتفؽ بشكؿ عاـ 
يصاؿمف أساليب التواصؿ  أسموبممتع ومشوؽ ، وىي  بأسموب  .والمعمومات  األفكار وا 
يقدـ سرد  القصص بأنيا "( 223، 2013الجمؿ)عمى المقاني و أحمد  وعرؼ       

 واألحداثعرض المواقؼ  أوبطريقة مشوقة ،  اإلنسافمجموعة مف الحقائؽ عف 
منيا القصة  متعددة ، أنواعوالموضوعات ذات العالقة بشخصيات متعددة، وىي ذات 

 التاريخية والقصة الواقعية والقصة التمثيمية ، وتعد مف أساليب التعمـ الميمة والجذابة . 
أنيا دمج عدد مف "ب( Ohler,2006, 45اوىمر )عرفو   لرقميةابينما مفيوـ القصص      

 " .الوسائط في سرد متماسؾ
بأنيا التعبير الحديث لفف رواية القصة  " (Frazel,2010, 9فرازيؿ ) كذلؾ عرفتو     

حيث تمزج بيف العديد مف الوسائط المتعددة مف صور وصوت وخمفية موسيقية ونص 
ث  ".راء الفف القصصي القديـ مما يجعؿ القصة أكثر واقعيةمكتوب أو مسرود ، لتعزيز وا 

ىي أفالما قصيرة يتـ يا بأن" ( Wang and Zhan,2010. 78) وزاف وانج أكدهوىذا      
الصور والصوت والرسومات المتحركة  إنتاجالكمبيوتر باستخداـ برامج  أجيزةعمى  إنتاجيا

 إما، وىي تكوف  الرقميكميا الحديث والصوت والموسيقى لتحويؿ القصص التقميدية الى ش
 "اجتماعية أوتعميمية  أوتاريخية  أوشخصية 

بأنيا تمؾ القصة " ( 24، 2013إسماعيؿ)تعرفيا زينب  بحسب ما الرقميةوالقصص      
التي تـ تصميميا وتجسيد محتواىا مف حيث تخطيط فكرتيا وأحداثيا وشخصياتيا والمواقؼ 

أحد برامج الوسائط المتعددة المستخدمة في المزج المنظـ  التي تدعميا، وذلؾ باستخداـ
 ."لمصور والنصوص والخمفيات الموسيقية

مجموعة مف " الرقمية( الى أف القصة 220، 2014) السيدمحمد ويذىب تعريؼ      
لتحاكي  اآلليالمواقؼ التعميمية لمقصة التقميدية التي يتـ تحويميا باستخداـ برامج الحاسب 

 . "الثنائية والثالثية  باألبعادوالصورة وتصميـ الصور  الصوتبالواقع 
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( فتعرؼ Abdel-hack and Halawa,2014. 21) عبد الحؽ وحالوة أما     
بأنيا سمسمة مف الصور المتحركة المستندة الى الكمبيوتر مع السرد  "الرقميةالقصص 

نسبيًا بضع دقائؽ  الصوتي المسجؿ والنصوص ومقاطع الفيديو والموسيقى وىي قصيرة
 ".فقط وتعبر عف موضوع معيف

تربوية تدعو  أداةبأنيا "( Ana Gimeno-sanz,2015, 110) آنا في حيف تعرفيا     
وتساعد عمى التعمـ بالممارسة وىي مزيج مف أقدـ وسائؿ التواصؿ ونقؿ  اإلبداعالى 

ي )أجيزة المعرفة وىي) سرد القصص( مع أحدث وأىـ وسائؿ تبادؿ المعمومات وى
 ". (الرقميةالوسائط المتعددة 

(" بأنيا نموذج  يمزج بيف الصور 158،  2016ميدي وآخروف)حسف كما عرفيا       
الكاريكاتورية والنصوص واألصوات والتأثيرات الصوتية والحركية ؛لسرد قصة تعميمية 

 بطريقة ترفييية" 
ىي الجمع بيف سرد بأنيا "  الرقمية(  القصص Robin,2016,18)روبف تعرؼ كما     

بما في ذلؾ النصوص والصور والسرد الصوتي المسجؿ  الرقميةالقصص والوسائط 
قصة تدور حوؿ موضوع ما غالبا تحتوي عمى وجية نظر  إلنتاجوالموسيقى أو الفيديو 

 ."دقائؽ 10معينة يتراوح طوليا بيف دقيقتيف الى 
تجمع عناصر القصة  إبداعيةعممية  "بأنيا ( 294، 2018) صالح إيمافكذلؾ يعرفيا  

 إنتاجياالتقميدية مع الوسائط المتعددة التي تسمح لممتعمميف بالتفاعؿ والتشارؾ في 
  ".واستخداميا في العممية التعميمية

في  الرقمية ف استخداـ القصصأالباحثة ستنتج التعريفات السابقة تومف خالؿ      
وما يتخمميا مف ألحداث وا األفكارمف خالؿ مميف المتعالتدريس يحدث تنوعا معرفيا لدى 

في الربط والتحميؿ والتفسير والتقويـ، وغيرىا مف العمميات العقمية التي ييـ عمميات عقمية لد
أنيا مف في  لممتعمميفالقصة بالنسبة  أىميةعمى  وىذا ما يؤكد ،الطريقةقد تحدثيا تمؾ 

وتوجييو، وغرس المبادئ الجيدة فيو، فيي  المتعمـالتربوية المؤثرة والفعالة بتربية  األساليب
، وتقوي المغةوتزرع الفضائؿ، وتنمي  اآلدابـ يتعمتتعامؿ مع سماتو الشخصية وتيتـ ب

 .المتعمميف لدىالخياؿ في 
تمزج بيف  التقنية ىي: بأنيا إجرائيًا  الرقميةالقصص  فيتعر  من خالل ما سبق يمكن 

،  إلكترونيةإلنتاج قصة تربوية تقنيات التكنولوجية الحديثة وال ة التقميديةالقص أسموب سرد
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ورسوـ ثابتة أو متحركة ومؤثرات موسيقية وحركية ونصوص منطوقة أو  وىاتتتضمف فيدي
 مكتوبة.

 :الرقميةأىمية توظيف القصص 
وسيمة تواصؿ ونقؿ  أنياالقصص التقميدية في  أىميةنفس  الرقميةتمتمؾ القصص        

عبير عف الذات وتعزيز القيـ واالتجاىات وتوجيو السموؾ وما الى ذلؾ مف فوائد لممعرفة وت
تقنية ليا ، حيث سيمت  أىميةالقصة عامًة، لكف بمزج القصة بالوسائط المتعددة برزت 

مف صور ورسـو ومؤثرات صوتية مف توضيح المعنى وتقريب  تحمموبما  الرقميةالقصة 
حدوثيا في  أوالصعبة التي ال يمكف مالحظتيا  الواقع ومالحظة وفيـ بعض القضايا

 .الفصؿ الدراسي 
 الرقميةالقصص  أىمية( بأنو تكمف ,Malita & Martin,2010  433) ويبيف        

 األحداثمماثمة مف  ألنواعتعرضوا  ألنيـيكونوف مندمجيف مع القصة  أنيـممتعمميف في ل
منبيريف منيا ، ومف  أومعجبوف بيا  أنيـ أوميتموف مف موضوعيا  ألنيـ أوفي حياتيـ 

تمخيصيا والتعميؽ عمييا ومناقشتيا سيتطور لدى المتعمميف  إعادة أوخالؿ كتابة القصة 
ميارات االتصاؿ وميارات التصور وكذلؾ تعزيز التعبير عف الذات وتزيد مف استبقائيـ 

  وتعزيز المعنى وبالتالي الوضوح والفيـ لممواضيع المعقدة . لممعمومة
 فيما يمى : الرقميةأىمية القصص ويمكن توضيح 

في  (Robin,2016( و )Abdel-hack and Helwa,2014كال مف )أكدت دراسة  -1
بذلؾ يطوروف ميارات االتصاؿ  فإنيـ  الرقميةانو عندما يتفاعؿ المتعمميف مع القصص 

السرد وتعزيز  وبناء الرأيوالتعبير عف  األسئمةوطرح  األفكارمف خالؿ تنظيـ  المعززة
تطور الجانب التكنولوجي  ال الرقميةف القصص ا  و ، الذكاء العاطفي والتعمـ االجتماعي 

راء فحسب عند المتعمميف بؿ وتجعميـ مستمعيف ومصمميف ومنتجيف ومترجميف فورييف وقٌ 
 وكتاب ومفكريف .

او مف  د لقصور ميارات التفكير العميا مف خالؿ كتابة س الرقميةكما تنمي القصص  -2
ومفيومو وعمى الطالب تجميعيا  واضحة األفكارخالؿ تمخيصيا بعد مشاىدتيا فتكوف 

وىذا ما وتحميميا وترتيبيا فيي بذلؾ تنمي ميارة التحميؿ والبحث واالستنتاج والتركيب ، 
( والتي ىدفت إلى البحث في مدى إمكانية Ivala et al,2014)إيفاال وآخروف دراسةأكدتو 
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ة في تنمية ميارة التفكير النقدي والتفكير العميؽ)التأمؿ( لدى طالب التعميـ القصة الرقمي
تصميـ مجموعة مف  ـالتجريبي، وتالعالي في دولة جنوب أفريقيا، واتبع الباحثيف المنيج 

، وكاف مف أبرز لقياس القدرة عمى التفكير االستبيانات كأدوات لمقياس وىي كاآلتي: 
ت ساعد الطالب عمى التفكير العميؽ وتنمية ميارات التفكير النقدي  النتائج أف القصة الرقمية

 وربط األحداث القديمة بالجديدة .
 الكتابةبسبب التفاعؿ بيف  المغةكبيره في تعميـ وتعمـ  إمكانات الي الرقميةالقصص   -3

في تعمـ  الرقميةفيناؾ اتجاه قوي نحو دمج توظيؼ القصص ، والتحدث واالستماع  
 Alismail,2015( )Yamac and) العديد مف الدراسات مثؿ  أظيرتحيث  المغات

ulusoy,2016 )( عبد محمود ()6102أبو عفيفة،ىيا ()6102الحربي،سممى
تطور  (Abdel-hack and Helwa,2014) ( 6102،رفيعة الغامدى()6102القادر،

لناقد والفيـ القرائي والتحدث والتواصؿ الشفوي والذكاء المغوي واالستماع ا الكتابةميارات 
 . األجنبيةمف تعمـ المغات  الرقميةوالفيـ االستماعي وتسيؿ القصص 

يستخدميا المتعمميف كمادة  التييمكنيا تحسيف بيئة التعمـ  الرقميةكما أف القصص  -4
تعميمية  وكانت ليا نتائج جيدة عمى التحصيؿ واالحتفاظ بالمعمومة ، وىذا ما أكدتو دراسة 

اإليجابي حيث أظيرت الدراسة األثر (  Yurt & Aktas, 2017اتاس )يورت وأكي
عمى التحصيؿ األكاديمي والدافعية واالحتفاظ بالمعمومات ، كما كانت  الرقميةلمقصص 

 . الرقميةأراء المتعمميف إيجابية نحو تعمميـ مف خالؿ القصص 
تخمؽ جوا مف ، و اس مف دوافع المتعمميف نحو التعمـ بشغؼ وحم الرقميةتزيد القصص  -5

 .ثر التعمـ أ إبقاءوبالتالي  والتسمية المتعة
 والمناقشةوتنمي ميارات الحوار  الرأي بإبداءوتسمح  والبحثية الفكريةتنمي الميارات  -6

حيث  Chang, 2017)وىذا ما أكدتو دراسة تشانج )  الرقمية القصةمف خالؿ مناقشة 
عمى تحصيؿ التالميذ ومعرفة  الرقميةالقصة تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة أثر رواية 

بيئات التعمـ التعاونية المستندة عمى اإلنترنت حيث  فياتجاىاتيـ وحضورىـ االجتماعي 
يشكؿ الحضور االجتماعي أربعة عناصر التفاعؿ ، التعاوف ، التواصؿ المباشر 

مستوى التعاوف والخصوصية ، وأثبتت الدراسة أف استخداـ تقنية القصص الرقمية يرفع مف 
التعمـ مدى  فيوالحضور االجتماعي والتحصيؿ الدراسي كما توصمت النتائج أنو مفيد 

 الحياة. 
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تحسف مف استيعاب  الرقميةالقصص  بأف( 01،  5102 )العدوىداليا  تكر كما ذ -7
تبعد الممؿ ، و تعطي فرصة لخياؿ المتعمـ في التحميؿ والتفسير ألحداث القصة، و  المتعمميف

تجعؿ عممية انتقاؿ ، و  توظؼ جميع الحواس لدى المتعمميف، وتساعد عمى المتعمميفعف 
 تكسب المتعمميف ميارات النقد والحوار والتحميؿ.، كما المعمومات بشكؿ سيؿ وميسر

 : الرقمية القصةعناصر -
البد أف تكوف  إنتاجياعند  الرقمية لمقصة األساسيةىناؾ العديد  مف العناصر          

 Lambert,2007) كال مف وقد حددىا  ،ذات تسمسؿ مترابط وفعاؿ ومتماسكةكمو مح
,9-19( )Miller,2009, 67()(Robin,2008 ,223 ( 28، 2016، الحربي سممى) 

  التالية: العناصر  في
وىي التي تحدد فكرة الراوي  :Idea or point of view وجية النظر أو الفكرة -

 األحداثيا ووجية نظره وىي التي تدور حول
 أووىي السؤاؿ  العقدةوتسمى  :The dramatic question السؤال الدرامي -

 . القصةعمييا في نياية  اإلجابةالجميور ويتـ  انتباهالتي تشد  المشكمة
 الرقمية القصةوىي المشاعر التي تثيرىا  :Emotional content المحتوى العاطفي -

 . القصةاكؿ التي تدور حوليا والمواقؼ والمش األحداثلدى الجميور تجاه 
 إضفاءوىو السرد الصوتي مف خاللو يتـ  :Narrator's voice صوت الراوي -

 . القصةالطابع الشخصي عمى 
وىي النغمات  :Graphic sound effects التصويرية الصوتيةالمؤثرات  -

التي تدعـ السرد الصوتي لتزيد مف تفاعؿ المشاىد  الصوتيةوالمؤثرات  واإليقاعات
 . الرقمية لمقصة

 واالستفادة لمقصة الثانويةبالتفاصيؿ  اإلسيابويقصد بو عدـ  :Economy االقتصاد -
 المعمومات . إيصاؿفي  واألصواتمف الصور والرسوـ 

والمشاىد  األحداثبطئ عرض تسمسؿ  أوىو معدؿ سرعة  :The speed السرعة -
 بعمر المشاىديف وطبيعة المشيد . القصةسرعة  وتتأثر

نحو متابعتيا لدى الجميور  الدافعية الرقمية القصةتخمؽ  إف :Suspenseويق التش -
  وجذابةحديثو  القصةواف تكوف مواضيع 

في ضوئو يتـ يكوف لكؿ قصو رقميو ىدؼ تسعى لتحقيقو و  أف:The goal اليدفية -
 .تحديد بقية العناصر
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وىي  الرقمية لمقصة( عناصر البناء الفني 26, 2013 عبد القادرمحمود كما ذكر )
 :كالتالي 

 واف تكوف مثيره . الرقمية القصةالتي يفتتح بيا  األحداثوىي  : البداية 
 : أحداثحوؿ  القصةتدور  أففالبد  لمقصة األساسيةوىو مف العناصر  الحدث 

 معينو .
 وتدعو لمتفكير وتشكؿ مشكمو تحتاج الى  األحداثعندىا  تتأـزوىي التي  : العقدة

 حؿ .
 ماتكوف نياية مفتوح  أف إما القصةفي  األخيرة األحداثي :وى النياية  .مغمقو نياية وا 
 الرقمية القصةفي  األدوارىي كؿ الكائنات التي تؤدي  : الشخصيات . 
 البيئةالمكاف فيو  أما األحداثيقصد بالزماف العصر الذي تتـ فيو  : الزمان والمكان 

 . األحداثالتي تدور فييا 
 يكوف بيف الشخصيات الحوار فيو ما أما األحداثد ىو حكاية السر  : السرد والحوار. 
 الرقمية القصةالتي تسود  االنفعالية الحالةىو  : الجو النفسي . 
 والكممات واأللفاظ المغةمف حيث  الرقمية القصةويقصد بو طريقة عرض  : األسموب 
 :)خطواتيا(  الرقميةالقصص  إنتاجمراحل   

 Jakes and Bernnan,2006))( 40، 2015الطويرقي  ، اتفؽ كال مف )غادة        

Frazel,2010, 23)())Chang,2008,38 التالية(عمى الخطوات: 
و يتـ بيا تحديد الفكرة الرئيسية لمقصة ويتـ تكرارىا  مرحمة كتابة نص القصة:-1

 حتى الحصوؿ عمى الصيغة النيائية لمقصة .
يد الشكؿ االساسي لمقصة وىو يساىـ في تحد السيناريو: إعدادمرحمة -2

 وعناصر الوسائط المتعددة التي سوؼ تستخدـ في عرضيا .
المراد  المتعددةيتـ تحديد النص والوسائط  :السيناريو المصور إعدادمرحمة  -3

  .بالقصةمحدده  أماكفاستخداميا في 
 المتعددة:ىنا يتـ الحصوؿ عمى الوسائط  مرحمة الحصول عمى المصادر-4

مف خالؿ الكمبيوتر الشخصي  أوسواء مف خالؿ االنترنت  القصة نتاجإل المطموبة
 غيرىا. أومساعده مثؿ الماسح الضوئي ،كاميرا تصوير رقميو  أجيزهاو مف خالؿ 

وذلؾ باستخداـ  الرقمية القصةرواية  إنتاجيتـ  المرحمةفي ىذه  :مرحمة االنتاج-5
  Photo storyوبرنامج    Movieمثؿ برنامج  المناسبةالبرامج 



 

368 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

شبكو  أولمجميور  إتاحتيامف خالؿ  الرقمية القصة:يتـ تشارؾ  مرحمة التشارك-6
 . CD مدمجةعمى اسطوانات  أو داخميو داخؿ مؤسسو ما ،

: الرقميةالقصص  أنواع  
 األنواعبحسب الغرض او اليدف منيا الى  الرقميةالقصص صنف بعض الباحثين    

 Robin,2008, 224 (Jakes,2006 )) )(2010، حسيف عبد الباسط) : التالية

(,55 McLellan,2007( )Lambert, 2013 ) 
الميمة في حياة  األحداثالقصص حوؿ  ىذه:وتدور  الشخصية الرقميةالقصص  -

 الشخص ، وتكوف مشحونة عاطفيا وذات مغزى شخصي لكؿ مف المؤلؼ ولممشاىد. 
وقصص ،مميميف  خاصأشقصص عف  :التالية األنواعالى  الشخصيةوقسـ القصص 
وقصص ،وقصص مواقؼ في الحياة وقصص تذكاريو  ، إقامة أماكفمينيو وقصص 

 وقصص عائميو .،  رومانسية
مف التاريخ باستخداـ  األحداثسرد  إلعادة:وتستخدـ  الوثائقية التاريخيةالقصص  -

 الوسائط المتعددة، وتساعد عمى فيـ الماضي 
لنقؿ المواد التعميمية في العديد  أساسيبشكؿ يستخدـ ىذا النوع  :التعميميةالقصص  -

 وغالبًا ينتجيا المعمـ. مف المجاالت الدراسية المختمفة،
: وىي التي تعرض وصفا لمظواىر والقضايا الجغرافية وغير الوصفيةالقصص  -

 الجغرافية مف حيث الزماف والمكاف والمكونات والمراحؿ التي تمر بيا. 
 قصص تيدؼ الى عالج مشكالت وقضايا اجتماعية: وىذه الاالجتماعيةالقصص  -

 قصصي رقمي. بأسموببطرؽ مختمفة 

ومن الذين  القصةالوسيط الرقمي المستخدم في تقديم  أساسعمى  فالتصنيتم كذلك  -
الرقمية وقسمت القصص (Frazel,2010( )Hronova,2011ف )يصنتاتبعوا ىذا ال

  :التالية األنواعلى إ
  ارة عف مجموعة مف النصوص والصور اإللكترونية فقط و : وىي عبالمصورةالقصص

 التي تحمؿ حكاية معينة.
  وىي قصص تحتوي عمى نصوص وصور وتعرض عروض  : التقديميةالعروض

 تقديمية رقمية .
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 وفييا يتـ عرض القصة بشكؿ صور ونصوص ومقاطع فيديو  :قصص الفيديو
 تعددة.وموسيقى معًا فيي تجمع كؿ عناصر الوسائط الم وأصوات

  عممية التعمـ ، وتوثيؽ الخبرات  تركز عمىوىي تتميز بأنيا  :االلكترونيةالحافظات
التعميمية لمتالميذ وانجازاتيـ عبر فترة زمنية معينة ،مف خالؿ المجالت أو المقاالت 

 اإللكترونية. الفوتوغرافية
  ومشاركة القصة  إلنشاءوىي تقـو مف خالؿ الويب  :الرقمي القصاصاتسجل

،بحيث يمكف لممستخدميف ليا تجميع صورىـ ومقاطع  اآلخريفالوسائط المتعددة مع ب
الفيديو الخاصة بيـ ومزجيا مع الصوت والموسيقى والنص في بيئة يسيؿ فييا 

 عبر االنترنت . المشاركة
  وىو عبارة عف مجموعة صور تحكي قصصا مع وجود نص الرقميةمقاالت الصور :

خالؿ تسمسؿ الصور ومف الممكف اف تكوف مقالة الصور  بسيط، ويتـ فيـ القصة مف
 جزء مف قصة رقمية  أوجزءا مف حافظة الكترونية 

بحسب نمط  الرقميةالقصص (Encyclopedia-PCMAG,2010صنف )كما  -
 النمطين التاليين:إلى  ( 19, 2015,الغامدىحنان ) نقال عن بعدىا 

  قدـ بالمحوريف اليندسييف بالطوؿ : وىي القصص التي تاألبعادقصص رقميو ثنائية
 والعرض أي التي تراىا العيف بالبعديف االثنيف فقط الطوؿ والعرض.

  وىي القصص التي تقدـ بالمحاور الثالثة الطوؿ  :األبعادقصص رقميو ثالثية
الثالثة وتشبو الفضاء المكاني  بأبعادىاوالعرض واالرتفاع ، أي التي تراىا العيف 

 الحقيقي.
 :الرقمية)تقييم (القصص  نتاجإمعايير 

مجموعة مف المعايير لتقييـ ( 92، 2016) مختار عطية، Lambert لقد حدد المبرت 
 :يمى ماأىميا  القصص الرقمية

ولقطات  واألصواتاشتماليا عمى عدد مناسب مف الصور والنصوص والرسوـ -1
 الفيديو مع تكامؿ ىذه الوسائط.

 ؿ والتفكير.قيادة القصة المشاىد الى التأم-2
 اختيار خمفيات مناسبة ال تشتت االنتباه.-3
 القصة. ألحداثاختيار الحركة التي تجذب تركيز المشاىد -4
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 التنوع في عرض المشاىد سرعة وبطئا.-5
 .تتضمف تعميقا صوتيا شخصيًا بصوت راوي القصة-6

وىي  الرقميةلتقييم القصص  أساسيةثالث معايير ( Chiu et al,2017, 3كما وضع)
 كالتالي:

ووجية النظر واضحة لمجميور  األساسيةتكوف الفكرة  أف: وضوح الفكرة واليدف-1
 المستيدؼ.

 تكوف المغة واضحة ومفيومة والصوت وسرد القصة واضحًا. أف: جودة الصوت-2
تكوف الصور والشخصيات واضحة ومعبره عف الحدث وألوانيا  ف: أالصورةجودة -3

 ة . وذات خمفية مناسبمناسبة 
 

 : الرقميةخصائص القصص 
 ABDEL-Hack,helwa,2014() al,2010.(OYarzun,et)  كل من أشار     

(BarretT,2006()The Digital storytelling association,2002 )أنلى إ 
وتميزىا كذلك عن مقاطع  التقميديةلمقصص الرقمية خصائص تتميز بيا عن القصص 

  :التالية الرئيسيةص حيث تشمل الخصائ األخرى الفيديو

وحركاتيا ونوع الصوت ودرجتو  وألوانياالتحكـ بالصور  إمكانية: وىي تعني المرونة-1
. والتأخيروما الى ذلؾ والتقديـ   

نظرا  الرقميةيصبح منتج لمقصص  أفأي شخص يمكف تعنى أف  ىيو :  العالمية-2
 أنحاءكذلؾ يمكف تصيرىا الى الكمبيوتر والبرامج سيمة االستخداـ . ألجيزهلمتوفر الواسع 

 العالـ مف خالؿ شبكة االنترنت. 
يشير الى مشاركة المستخدميف في تطوير القصص باستخداـ خصائص  وىو التفاعل:-3

عمى التغيير والتعديؿ والبناء عمييا عف  القدرةالتي يمكف تبادليا أي  المتعددةالوسائط 
ي يتحكـ بيا .طريؽ التحكـ بالوسائط فميس منتجيا فقط ىو الذ  

:الرقميةالقصص  إنتاجبرامج   
( 597, 2017طمبة,رييام ( )203, 2010عبد الباسط,حسين استعرض كل من )
وتصميم القصص الرقمية كما يمي: إنشاء وأدواتعددا من برمجيات   
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 Go Animate   : فيديو وايت بإنتاجوىي تسمح 
 احترافي  White Board Animation انيميشفبورد  

 البيضاء وذلؾ باستخداـ الماوس فقط. عمى السبورة ولعرض
 Video Scribe   : فيديو وايت بورد  إنشاءوىي تتيح 

 دراية تقنية أويتطمب أي تصميـ  أفانيميشف تعميمية دوف 
 تحتاجو ىو فكرة ليقوـ ىذا البرنامج بتحويمو كؿ ما ،مسبقة

 الى فيديو رائع. 
 Pow Ton   : إنشاءشبكة االنترنت ، حيث تمكف مف مفيدة جدا عمى  أداةوىو 

 لذلؾ. األدواتفيديوىات تعميمية بجودة عالية ، وتتوفر فيو جميع 
 PhotoStorry3   : وىي برمجية تستخدـ تحت بيئة ويندوز فقط  ويتـ الحصوؿ

 ع الشركة عمى االنترنت ،وىي تعد برمجية مناسبة لممتعمميفقعمييا مجانا مف مو 
 وتتيح، الرقميةر والرسوـ وتطوير القصص لتصميـ الصو 

 الصور  إضافةتعميؽ صوتي والتعديؿ عمية ، كما يمكف  إضافة   
 داخؿ البرنامج نفسو. إنشائياوالرسوـ والخمفيات الموسيقية الجاىزة أو  
 

 Windows® Movie Maker2.1   : وىي برمجية تستخدـ تحت بيئة ويندوز    
     باستخداـ الصور الرقميةتطوير القصص  وتتيح  ،فقط                                

  تعميؽ إضافةتتيح  ال أنياوالحركات ، غير والرسوـ                         
   خمفيات موسيقية وىي أقؿ مستوى  إضافة صوتي وال تتيح                        

 .     PhotoStorry3  مف                          
 Apple iMovie™   : وىي برمجية تستخدـ تحت 

 التشغيؿ أبؿ ماكنتوش فقط وىي برنامج مثالي لممتعمميف . بيئة نظاـ
 Adobe® premiere®   :تستخدـ تحت بيئة نظاـ تشغيؿ 

 استخداميا  أفويندوز ونظاـ تشغيؿ أبؿ ماكنتوش غير  
 . الرقميةيتطمب ميارات احترافية في تصميـ القصص 

 PowerPoint®   :تستخدـ تحت بيئة نظاـ تشغيؿ ويندوز 
 تصميـ الرسوـ والمقطات الثابتةونظاـ تشغيؿ أبؿ ماكنتوش، وتتيح  
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نشر القصص المنتجة بو في صيغة  إمكانيةتتيح  ال أنياغير  والمتحركة والصور، 
 . pptغيرىا، وتبقييا في حاليا عمى صيغة  أو   wmvممفات 

 

 االقتصاد المنزلي: دروسطبيقات القصص الرقمية ت

مادة حية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمواقؼ الحياة اليومية ،  المنزلي االقتصادتعد مادة        
ومجاالتيا متعددة تشمؿ:  المجاؿ الغذائي والصحي والممبسي واالجتماعي واألسري 

 االقتصادني ، لذلؾ تواجو معممة والقيمي كما تركز أيضًا عمى الجانب العقمي والوجدا
مشكالت في تدريسيا ، ويمكف تفادي بعضًا منيا باستخداـ توظيؼ القصص  المنزلي
 كما يمي : الرقمية

افؽ خاصة ر توفر م يعالج قصور بعض المدارس التي ال الرقمية_ إف توظيؼ القصة 1
يج ؛ حيث يمكف سرد مثؿ المطبخ المدرسي وغرفة الخياطة والنس المنزلي االقتصادلتدريس 

، كتوضيح طريقة طيي أصناؼ  ممبسيوقصة تدور أحداثيا في المطبخ أو حوؿ قطعة 
معينة عبر قالب قصصي بالوسائط المتعددة ، وتمثيؿ دور الخّياط في حياكتو لبعض 

 عند تعذر فعؿ ذلؾ في المدرسة . ةيالممبسالقطع 

                         

 

عمى المواقؼ األسرية مثؿ التعامؿ مع الضيوؼ والعناية  المنزلي اداالقتصتركز مادة  -2
بالمولود وترشيد االستيالؾ والعناية باألثاث والتعامؿ مع الوالديف واألخوة ، وىذه مواقؼ 
واقعية يصعب حدوثيا داخؿ غرفة الصؼ ؛ لذلؾ فإف ىذه الموضوعات مف األمثؿ 

براز لتقريب الواقع وا الرقميةعرضيا عبر القصص  لحياة خارج المدرسة إلى غرفة الصؼ وا 
 السموؾ الصحيح والخاطئ في ىذه المواقؼ ومزجيا بالمتعة والتشويؽ .

تنمية الفتاة الصالحة القادرة عمى حؿ  المنزلي االقتصادمف أىـ ما تيدؼ إليو مادة  -3
ية مثؿ : المشكالت التي تواجييا في حياتيا مف خالؿ تزويد التمميذات بالميارات الحيات

اتخاذ القرار ،والتسامح ، وتقبؿ االختالؼ، والصبر ، والثقة بالنفس وغيرىا الكثير ، وىذه 
 معتادةتدريس بالطرؽ التقميدية الالميارات مف الصعب امتالكيا لدى التمميذات مف خالؿ ال

، إذ يجب عمى المعممة أف تساعد تمميذاتيا عمى الشعور بالمشكالت الحياتية وتنمية 
قادرة عمى توظيؼ المشكالت الحياتية وربط  الرقميةفعيتيف نحو حميا ، والقصص دا
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التمميذات بيا وتحفز الخياؿ الذي مف خاللو تتخيؿ التمميذة أنيا أحد أطراؼ القصة فتعيش 
 الدور كما لو أنو واقع ، وىذا يحقؽ التعمـ النشط .

نتاجياي سردىا إذا اشتركف التمميذات ف الرقميةتزداد فعالية القصص  -4 ، ففي حاؿ  وا 
بأنفسيف ومزجيا بأصواتيف فإف ذلؾ يساعد عمى  الرقميةقياـ التمميذات بصناعة القصة 

بناء المعرفة أكثر مف نقميا ، ويحفز نمو ميارات التفكير العميا وينمي القدرة المغوية وينشط 
والتجارب ، وتنمو لدييف الحواس المختمفة لمتمميذات ويشجع التعمـ التعاوني وتبادؿ الخبرات 

 الميارات الحاسوبية وىي التي يتطمبيا القرف الحادي والعشريف .

 : Lateral Thinking  الجانبيالتفكير : الثانىالمحور 

( الذى  Edward De Bonoبالمفكر إدوارد دى بونو) الجانبيارتبط مفيوـ التفكير       
وس )أكسفورد( ، وقد ظيرت مسميات ( ، وتـ إضافتو لقام7391عاـ ) فيقدـ المصطمح 
كمصطمح " التفكير الجوانبى أو اإلحاطى " ، وكذلؾ مصطمح  الجانبيمختمفة لمتفكير 

"                                        الجانبيكتابو الشيير " قوة التفكير  فيالتفكير المتجدد الذى وصفو دى بونو 
 (070، 5002) دى بونو ، 

طمح التفكير الجانبي بمصطمحات أخرى " كالتفكير خارج الصندوؽ ، وكذلؾ ظير مص  
 (5070102) فاضؿ زامؿ وقصي سعود ،      صطمح اإلبداع الجاد " .        وم

ويرى دى بونو أف مفيوـ التفكير الجانبي يتجاوز التفكير المنطقي الذى يولى اىتماما     
عمى معيار القيمتيف ، فغاية التفكير أف  خاصا لمبحث عف اإلجابة بنعـ أوال ، فيو يعتمد

 (De Bono ,1997,24)     أو عمى خطأ.         تثبيت أنؾ عمى صواب 

كما أف التفكير الجانبي نمط مف أنواع التفكير يمجأ إليو مف يستطيع كسر قيود التفكير     
لحميا ، وتبقى  العمودي ، فيتمكف مف رؤية زوايا أكثر لممشكمة تمكنو مف إنتاج أفكار أكثر

ىذه الطريقة عقالنية لدى صاحبيا وغير منطقية لدى اآلخريف مف ذوى النمط العمودي 
 (2016،529) محمد عبد الرءوؼ،                                   لمتفكير 

مشكمة ما لحميا دوف التقيد باالنتقاؿ مف خطوة  فيفالتفكير الجانبي يعتمد عند التفكير   
شكؿ رأسي ) عمودي ( داخؿ نفس الفكرة بتسمسؿ معيف يمكف تبريره منطقيا إلى أخرى ب
 الخطوة األولى. فيقبؿ البدء 

 التي تتعددت تعريفاتو ومفاىيمو والمصطمحا الجانبيأف التفكير  يتضحمما سبؽ    
 أطمقت عميو مف قبؿ الباحثيف ويمكف تناوؿ بعض ىذه التعريفات فيما يمى : 
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ىو " التفكير بطريقة إبداعية  الجانبي( بأف التفكير De Bono ,2010)ذكر دى بونو  -  
، حيث ال يأتي التفكير المنطقى التقميدى بجديد  Out Side The Boxخارج الصندوؽ 

إذ تستنبط النتائج مف مقدماتيا ، أى أف التفكير داخؿ الصندوؽ يقصد بو أف الصندوؽ 
ظر عمييا  مف نواحي غير متوقعة ، فييتـ المقفؿ عمى النتائج المستنبطة  عف طريؽ الن

قيمة ىذه النظرة إذ تأتى لصاحبيا  فيبالنظرة األفقية المتسعة والمتشعبة لألمور ، وال تخت
تميز  التيقدرتيا ما يتـ التوصؿ إليو بالنظرة الرأسية المحدودة  فيبنتائج وحموؿ تفوؽ 

 المنطؽ التقميدى "
( بأنو " عبارة عف نشاط عقمى يتميز 55 ،2012كما عرفتو سناء أبو عاذرة ) -

بخاصيتيف أوليما أنو نشاط كامف ال يمكف مالحظتو مباشرة ، والثانية بأنو نشاط رمزى 
 "يتضمف التعامؿ مع الرموز واستخالصيا

( أف التفكير الجانبي " ىو طريقة مبدعة 79، 2013كما ذكر عبد الواحد الكبيسى ) -
لى تغيير إتجاىات الفرد ومفاىيمو عف مشكمة ما ، حؿ المشكالت تؤدى إ فيتخيمية 

 فياإلبداع  -البدء بطرح أسئمة  -) اختيار الفرضيات ىيا عمى أربعة عناصر دتممع
 القدرة عمى التحميؿ المنطقى (. -اتجاه جديد تماما  فيالتوصؿ لمقضية 

دود ( بأنو " تفكير يجعؿ المتعمـ يفكر خارج ح40، 2016كما عرفو عمى محمد )  -
التفكير التقميدى ، ويواجو المشكالت بأفكار أفضؿ لمحصوؿ عمى نتائج فورية ، ويصمـ 
طرقا لحؿ المشكالت ويطور أفكارا جديدة ، ويسعى إلى تغيير األفكار والمفاىيـ والمدركات 

 ، لتوليد مفاىيـ ومدركات جديدة قابمة لمتطبيؽ .
قمى وعممية مدروسة يقـو مف خالليا ( بأنو " موقؼ ع55، 2017أحمد بدوي ) هكما ذكر  -

المتعمـ باستخداـ خيالو إليجاد طرؽ جديدة وأفكار غير معتادة أو حموؿ مقترحو كثيرة 
 تواجو " التيلممشكالت 

( بأنو " عبارة عف نشاط عقمى يتضمف قدرة 149، 2018كما وضحتو ىبو عبد العاؿ )  -
 ة لممشكالت "  المتعمـ عمى تقديـ حموؿ غير منطقية وبدائؿ متعدد

 مما سبق يتضح أن التفكير الجانبي يتسم بعدة خصائص منيا ما يمى : 
 التفكير الجانبي نوع مف أنواع التفكير اإلبداعي وأسموب حؿ المشكالت . -1 
 حميا . فيلو عالقة كبير بالتخيؿ والطموح والدراسة الغير المنطقية لممشكالت  -2
 معتادة لحؿ المشكالت .البحث عمى حموؿ غير  فييساعد  -3
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 ىو نشاط مدروس ولكنو مرتبط أكثر بالخياؿ وغير المتوقع . -4
 التصورات وليس فقط االىتماـ بالمتاح والموجود .   فيييتـ بالتغير  -5

 التيتستنتج الباحثة مما سبق أن مفيوم التفكير الجانبي ىو " نوع من أنواع التفكير 
ت, البحث عن بدائل ومفاىيم وأفكار بشكل إبداعي تتطمب تفكيرًا غير منطقيا لممشكال

مختمف عن التقميدى والواقعي , يستمزم من المتعمم الخيال الواسع والبحث فيما وراء 
 المفاىيم واألفكار المتاحة . 

( أنو لتعمـ التفكير يمكف االعتماد عمى استراتيجية 9، 2014وير تشارلز فيميبس )      
التوجيو الذىنى لمموضوع ، بحيث يمكف لمفرد عند التعرض لمشكمة معينة تعتمد عمى إعادة 

 األسئمة التالية :  فيتتضمف تفكيرًا جانبيًا أف يفكر 
 كيؼ تبدو األسئمة ؟ 
 ىؿ يمكف بحثيا مف زوايا مختمفة ؟ 
 ىؿ يمكف أف تكوف كممات المشكمة مضممة ؟  
 يط جدًا؟ يمكف أف تكوف الجمؿ الواردة بالمشكمة وصؼ معقد ألمر بس ىؿ 

يماف عصفور ) 111 ،2013ولقد ذكر عبد الواحد الكبيسى )  أف ( 29، 2011( وا 
 :  ىيلمتفكير الجانبي مبادئ أساسية ال ينفصؿ أحدىما عف اآلخر و 

 .نمط مف أنماط التفكير يمكف التدريب عميو 
  تستقطب األفكار األخرى . التيمعرفة األفكار المتسمطة و 
 واحتماالت  لما ورد بالمبدأ األوؿ . البحث عف اختيارات بديمة 
  التفكير ألنو مقيد لو والتطمع نحو التجديد  . فياليروب مف استخداـ المنطؽ 
  تتيح استخداـ المفاجئة والعشوائية لتجديد التفكير . ييالتفكير ، ف فيإدخاؿ الصدفة 
 . يتطمب توافر الدافعية العقمية 
 ديد .يتطمب التحرر مف القيود واإلحباط والتي 

  ميارات التفكير الجانبي :
() عبد الواحد 2005دى بونو، د)إدوار  منيـ الباحثيف ميارات التفكير الجانبيتناوؿ        

( ويمكف تحديد خمس ميارات أساسية لمتفكير الجانبي وتعريفيا 2013الكبيسى ،
 إجرائيا كما يمى :
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ليادؼ لما يقوـ بو المتعمـ مف ويقصد بيا التفكير الواعي ا:  توليد إدراكات جديدة  -1
عمميات عقمية ، بغرض الفيـ أو اتخاذ قرار أو حؿ المشكالت أو الحكـ عمى األشياء أو 

 القياـ بعمؿ ما .
ويقصد بو إعطاء بدائؿ مختمفة أو استخدامات مختمفة لنفس : توليد مفاىيم جديدة  -2

 وـ .المفيـو وطرؽ عامة لعمؿ األشياء المستخدـ فييا نفس المفي
ويقصد بيا تقديـ أفكار جديدة بعيدا عف السرعة والرفض الفوري : توليد أفكار جديدة   -3

 لألفكار ، يتطمب التفكير بطريقة تشير إلى التفاؤؿ والتركيز عمى تحسيف الفكرة .
المتاحة ويقصد بو توليد طرؽ أخرى إلعادة وتنظيـ المعمومات  : توليد بدائل جديدة -4

وليس مف  ديدة بدال مف السير فى خط مستقيـ ، الميـ تقديـ بدائؿ متعددةوتوليد حموال ج
 أف تكوف البدائؿ خاضعة لمنمطية . الضروري

ويقصد بو العمؿ عمى إنشاء وتقديـ شئ جديد بشكؿ إبداعي  : توليد إبداعات جديدة -5
 بدال مف تحميؿ حدث قديـ .

 عميمية :العممية الت في الجانبيأىمية تنمية التفكير      
 :مجموعة من النقاط تتضح فيما يمى  في الجانبيتعدد أىمية وفوائد تنمية التفكير  
(De Bonon for Business, 2010, 4() إدوارد دى بونو 31، 2011ف عصفور،إيما ()

 ،2011 ،53 ) 
 ينمى قدرة المتعمـ عمى التخيؿ واإلبداع . .1
 . صالح لجميع الفئات العمرية بداية مف سف السابعة .2
 يساعد عمى تنمية ثقة المتعمميف بأنفسيـ . .3
عمى التفكير بالمشكالت زيادة عمميات التفكير بشكؿ مختمؼ ويساعد  فييسيـ  .4

 ليا حموؿ متعددة وغير تقميدية التيالنياية  المفتوحة
يؤدى إلى التوصؿ إلى ما وراء المفاىيـ واألفكار المتناولة إلحراز أفكار ومعاني  .5

 يدة .جديدة وعدىيـ ومفا
 والمختمفة وتدعيـ العالقة بينيـ.يشجع عمى تقدير المتعمميف ألفكارىـ المتنوعة  .6
دراكات  يساعد عمى تحويؿ المواقؼ والمشكالت إلى فرص .7 والتوصؿ إلى إبداعات وا 

 . وقرارات أفضؿ
يعجز فييا المدخؿ  التييعتبر ضرورة عمى فيـ وتقديـ حموؿ لممواقؼ والمشكالت  .8

 لحموؿ ليا .عف تقديـ االرأسي 
 :Self - Worth جدارات الذات  : الثالثالمحور 
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( أف كممة الجدارة نمثؿ Martin - Rojas,et.al,2013يرى مارتف وآخروف )      
تتوفر لدى المتعمـ المرتبطة بأدائو لممياـ  التيمجموعة مف المعرؼ والقدرات والميارات 

 المطموبة منو ، 
( " 73، 5072يوـ كممة الجدارة فقد عرفيا زكى صقر ) ولقد تعددت التعريفات لمف      

بأنيا القدرة عمى تطبيؽ مجموعة متكاممة مف المعارؼ والميارات واالتجاىات بيدؼ تنفيذ 
 فيمياـ وأدوار معينة يحددىا القائميف بالمجاؿ نفسو وتعتمد عمى توافر صفات معينة 

 الذات ("  فيقة اإلنجاز ، الدافعية ، الث فيالشخصية ) مثؿ الرغبة 
تعريفيـ لمجدارة إلى مجموعتيف تعبر المجموعة األولى عف  فيومع ىذا فقد انقسـ العمماء 

 ;Antonio,et.al.2013; Azevedo, et.al.,2012 ; Zhang,et.al.,2013)الجدارات

Wang&Tsai,2012)  بأنيا " مجموعة مف السموكيات مثؿ القدرة عمى األداء ، والقدرة
 الذات " فياإلنجاز ، والثقة  فير ، والرغبة عمى االختيا

 et.al.,2012 (Koenings Feld;Lee,Yi-Fang,et.al.,2012 ; Testa,أما   

&Sipe, 2012 )   تعبر عف الجدارات بأنيا " مجموعة مف  التيفيمثموا المجموعة الثانية
عة مف الصفات مثؿ امتالؾ مجموعة مف المعارؼ والميارات واالتجاىات ألداء مجمو 

 األنشطة".
الفردية ، والجدارات الوظيفية ، والجدارات اإلدارية ،  تما بيف الجدارا توتتنوع الجدارا    

 تالتكنولوجية، والجدارات المؤسسية ، والجدارا توالجدارات التنظيمية ، والجدارا
 (73، 5072)زكى صقر ،                                         االستراتيجية .

 التيتسمى بمسمى الجدارات الذاتية لمفرد و  التييتناوؿ ىذا البحث الجدارات الفردية و 
مف خالؿ ما يحممو الفرد مف معارؼ عف نفسو وتحدد أفكاره واتجاىاتو تتشكؿ وتتحدد 

وردود أفعالو نتيجة ىذه المعارؼ ، فالجدارة الذاتية لمفرد ال يمكف أف تأتى إال مف داخمو ، 
 عمى مواجية اآلخريف وزيادة ثقتو بذاتو . وىذا ما يساعده

 ( Ulrich, 2000, 49)تناولت مفيـو جدارة الذات تعريؼ أولريش  التيومف التعريفات    
تتوفر لدى الفرد  التيالذى عرؼ جدارة الذات بأنيا " مجموعة مف الميارات والمعارؼ 

 ".تقبؿ وتكوف مرتبطة بأداء سموكيات تتسـ بالفاعمية والتوجو نحو المس
بأنيا" الميارات والمعرفة والخبرة  (Horten ,2002, 18 كما عرفيا ىورتوف )       

 والخصائص التي ت عود الفرد عمى أداء العمؿ بشكؿ فعاؿ "
جدارة الذات بأنيا " مجموعة مف ( Wolf& Crocker,2003,234كما يذكز )        

ا الفرد ، والتي تتحدد معًا لتشكؿ سموؾ المعرؼ والميارات واالتجاىات والقيـ التي يمتمكي
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معيف مطموب ألداء مجموعة مف المياـ المختمفة بكفاءة وفاعمية ، وي عد تحديد المعارؼ 
وتنمية الميارات والتمسؾ بالقيـ البناءة واالتجاىات المالئمة لمتنظيـ مف أساسيات تمتع 

 " الفرد بالجدارة الذاتية بشكؿ مستمر

تعريؼ جدارة الذات بأنيا " تتمثؿ في (  March ,20002, 218 كما وضح مارش)      
قدرة الفرد عمى امتالؾ مصطمحي الذات وتقدير الذات حيث يمثؿ اإلدراؾ الحقيقي لمفيـو 
الذات نتيجة حقيقية وأساسية لتقدير الذات ، وتقدير الذات ىو الحجر األساسي لتحقيؽ جدارة 

يمتمكيا الفرد وبكفاءة عالية داخؿ البيئة العممية أو الذات ، وتمؾ الصفات والميارات التي 
 الدراسية واالستجابة لمتحديات في نطاؽ بيئتو المحيطة "

( بأنيا" سعى الفرد لمتمكف مف األحداث Crocker , 2004, 430كما عرفيا كروكر )     
التوجو إلى  البيئية المختمفة ، باستخداـ قدراتو وخبراتو والعمؿ بفاعمية وأداء مستمر ، في

 النجاح وتحقيؽ الذات "
 :خصائص جدارات الذات

 من خالل التعريفات السابقة يمكن أن تتمخص خصائص جدارات الذات فيما يمى :        
  المعرفة(Knowledge)  وىي تعبر عف كمية المعارؼ والمعمومات التي يمتمكيا :

 .ستجابة لمواقؼ معينةمعارؼ في االالفرد في تخصص معيف ، والتي تساعده ىذه ال

  الميارات(Skills :)  وىي قدرة الفرد عمى استغالؿ المعارؼ التي يكتسبيا في
استخداميا ألداء الميمة الموكمة إليو ، والتي يمكف أف يستغؿ ىذه الميارة بزيادة 

 التدريب لزيادة جدارتو الذاتية .

  الكفاءة(Efficiency)أدائو لمميمة ،  : وىي تعبر عف حكـ الفرد وتوقعاتو عف
وتنعكس ىذه التوقعات عمى اختياره لألنشطة المستخدمة ، وتساعده عمى إنجاز 

 الميمة ومواجية أى صعوبات في تنفيذىا .

 ( الخبرةExperience:)  تجمع الخبرة بيف مصطمح المعرفة والميارة التي يكتسبيا
ذه الميـ ،والتي تؤدى الفرد في أداء ميتـ معينو ،والتي يكتسبيا الفرد نتيجة تكرار ى

 إلى تعمؽ وزيادة ىذه الخبرة.

 الدافعية (Motivation:)  وىي تعبر عف مستوى القوة الداخمية التي تدفع الفرد
ألداء سموؾ معيف ، وىذه القوة ىي التي تساعد الفرد في اختيار السموؾ وقيادتو 

 وتوجييو نحو أفعاؿ وأىداؼ معينو .
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 ٍالذات(Self): ى رؤية الفرد لنفسو وقدراتو ومياراتو وقيمو وثقتو وىي تعبر عف مد
بنفسو والتي تساعده في إنجازه أو فشمو في أداء ميامو ووظيفتو ، وىي تشمؿ الذات 

 المدركة ، واالجتماعية ، والمثالية .

مف خالؿ التعريفات والخصائص السابقة لمفيوـ جدارة الذات يمكف لمباحثة          
(:" ىي قدرة الفرد عمى  Self- Worthجدارة الذات )تعريؼ التالي تعريؼ جدارة الذات ال

امتالك المعرفة والميارة والخبرة والكفاءة الالزمة ألداء ميام ووظيفة معينة , وتساعده 
دافعيتو الداخمية عمى تنفيذىا بشكل فعال , وتفيمو لذاتو وتقديره ليا يمكنو من إنجازىا 

 بالشكل المطموب"
( Crocker ,2004 ,430)تعريؼ السابؽ تتبنى الباحثة أبعاد كروكرومف خالؿ ال   

 لجدارة الذات وىي :
 . Self - efficacyفعالية ) كفاءة ( الذات  

 . Self - realizationتحقيق ) تقدير ( الذات  

 .  Going towards successالتوجو )الطريق( نحو النجاح  

 لذات ويمكف توضيح ىذه األبعاد فيما يمى :ىذه األبعاد في مجمميا مكونو لمفيـو جدارة ا
: ت عد الفاعمية الذاتية لمفرد عنصرا ميما Self - efficacyأوال فعالية ) كفاءة ( الذات 

يعمؿ عمى تحديد مستوى دافعيتو ، ومؤشرا عمى صحتو النفسية ، وقدرتو عمى اإلنجاز ، 
تي يختارىا ، وعمى مقدار الجيد ففعالية المتعمـ الذاتية تؤثر عمى النشاطات والميامات ال

 الذى يبذلو لمقياـ بالميمة بنشاط .
الفاعمية الذاتية بأنيا" القدرة اإلجرائية ( Bandura, 2007, 159وقد عرؼ باندورا)       

المدركة ، والتي ترتبط بثقة المتعمـ بقدرتو عمى أداء العمؿ باستخداـ المصادر المتوفرة لو ، 
مـ بنفسو أكثر مف ارتباطيا بقدراتو ، ويتـ تقييـ المتعمـ بكفايتو الذاتية وىي ترتبط بثقة المتع

 بقدرتو عمى مواجية الصعوبات التي سيواجييا في الموقؼ" .
( الفاعمية الذاتية بأنيا " اعتقادات األفراد 61،  6102كما وصفت ىديؿ الخرشة )       

بناء عمى خبراتيـ السابقة في الوصوؿ الذاتية عف قدراتيـ عمى النجاح إلنجاز مياـ مختمفة 
 إلى األىداؼ ". 

وتمثؿ الفاعمية الذاتية أىـ المحددات التي تجعؿ الفرد يتوجو بشكؿ إيجابي نحو        
تحقيؽ جدارة الذات ، فإذا صحت معتقدات الفرد حوؿ ذاتو وتحققت الثقة في الفاعمية 
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مرتفعي جدارة الذات يضعوف تقديرا  الذاتية ، كاف األساس في تحقيؽ جدارة الذات ، وأف
 شخصيا عاليا لألداء وخاصة عند حؿ الصعوبات والمشكالت التي تواجييـ .        

 (37،  6102) سمير الوائمى ،                                                       
 : ( أف لفاعمية الذات ثالث أبعاد ىي Bandura ,1997,44-45ويرى باندورا ) 

: والتي تعنى مستوى دوافع الفرد لألداء في المجاالت والمواقؼ المختمفة ،  الفاعمية -
 ويختمؼ ذلؾ المستوى تبعًا لطبية أو صعوبة الموقؼ .

: وىي انتقاؿ توقعات الفاعمية إلى مواقؼ مشابية ، فاألفراد غالبا ما يعمموف  العمومية -
 مموقؼ الذى يتعرضوف لو .إحساسيـ بالفعالية في المواقؼ المشابية ل

: حيث تعبر قوة الشعور بالفعالية الشخصية عف المثابرة العالية والقدرة التي ت مكف  القوة -
 الفرد مف اختيار األنشطة التي تؤدى إلى النجاح . 

: ىو نتاج الخبرات التي يمر بيا  Self - realizationتحقيق ) تقدير ( الذات  ثانيا       
يـ الفرد لذاتو يتولد منذ الصغر تدريجيا مع الرغبة في تحقيؽ الذات المثالية الفرد ، وتقي

التي يحمـ بيا ، وغالبا ما يسعى الفرد إلى تحقيؽ ذات واقعية تتواءـ مع بيئتو بدال مف 
السعي لتحقيؽ ذات مثالية غير واقعية ، واستغالؿ اإلمكانيات الذاتية الكامنة التي تساعد 

لسالـ والوئاـ مع نفسو لحقيقة إلى تمؾ الواقعية التي تحقؽ لمشخص اعمى تطوير الذات ا
 (660، 6106) مضحى العنزى ،   وبيئتو

إف تحقيؽ الفرد لذاتو يشعره باألمف والفعالية مما يزيد مف دافعيتو في المياـ المختمفة    
اختيار المياـ والتي تؤثر بدورىا عمى ارتفاع معتقدات الفعالية لدى الفرد ويجعمو يميؿ إلى 

األكثر تحديا وبذال لمجيد محاوال توظيؼ كؿ إمكانياتو وقدراتو ومواىبو إلنجاز ىذه الميمة 
، بينما إذا عجز الفرد عف تحقيؽ ذاتو فإف ذلؾ يشعره بالنقص والدونية وخيبة األمؿ ، مما 

 ( Crocker,2003, 38)       تقدات سمبية عد الفعالية الذاتية.يعرضو لمقمؽ وتكويف مع

( أف تحقيؽ الذات ليس معناه امتالؾ الفرد .Lacer,et.al)ويرى ليكر وآخروف         
لقدر مرتفع مف اإلمكانات والقدرات فقط ، ولكف األىـ مف ذلؾ ىو توظيؼ الفرد لمثؿ ىذه 

القدرات بشكؿ فعاؿ ، ويرى أف قياس تحقيؽ الفرد لذاتو يتـ مف خالؿ التعرؼ عمى 
ة عف إحداث التالؼ بيف خبرات الفرد وقدراتو ، وىذه ىي الطريقة السميمة العمميات المسئول

التي يمكف أف تناسب جميع األفراد في مختمؼ الثقافات واألنماط الفكرية ، والشخص 
المحقؽ لذاتو ىو ذلؾ الشخص صاحب التوظيؼ الكامؿ لطاقتو وقدراتو ، وأنو يستخدـ 
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يؽ ذاتو ورفع كفائتة ، فيو يحمؿ في داخمو مثؿ ىذه القدرات مف أجؿ الوصوؿ إلى تحق
قدرا كبيرا مف الدافعية والثقة بالنفس والمسئولية والديمقراطية والتسامح والسعادة ، وأيضا 

 (62،  6102) رضا عمر ،          كثيرا مف المعانى التي تتعمؽ بوجود الحياة .
 :  Going towards successثالثا التوجو )الطريق( نحو النجاح 

يمعب النجاح دورا ىاما في حياة األفراد ، وما يتمتع بو الفرد مف قدرات وما يتطمع         
إليو في حياتو ، والتوجو لمنجاح يتوجو بالبراعة واالمتياز في المجاؿ التى تسير فيو وتسعى 

ية عادة ما تكوف البراعة واالمتياز ناتجيف عف تدريب طويؿ وقاس، ولكى تزيد إمكانو إليو ، 
 تحقيؽ العمؿ الجاد ألىدافؾ، تعد ىذه األمور ضروريةالنجاح و 

 https://www.abahe.uk/human-development-enc/78566-positive-trend-key-
to-success.html 

 فإذا لـ تعتبر نفسؾ فرًدا ميمًّا ولو أىميتو وقادر عمى العمؿ،   :لذاتتقدير ا
 ستكوف فرصؾ ضعيفة في التغيير أو التحكـ في الظروؼ والفرص السانحة لؾ.

 حمؿ نفسؾ مسئولية ما يحدث في حياتؾ. تحمؿ مسئولية : تحمل المسئولية
 نجاح أو الفشؿ.األحداث التي تحدث لؾ بالكامؿ عف رضا منؾ، والتي تؤدى إما لم

 لكى تنجح، يجب أف تفيـ أف ىناؾ مواقؼ تخرج عف نطاؽ قدراتؾ،  : التفاؤل
ولكف ال تتوقع اليزيمة، فاألشخاص الناجحوف يشعروف بالرضا عف أنفسيـ ويثقوف في 

 مستقبميـ ويعمموف .

 يتـ قياس النجاح خطوة خطوة. فاألشخاص الطامحوف إلى النجاح  :التقدم الثابت
افيـ نصب أعينيـ دوًما. وال تقيس األىداؼ التقدـ فحسب، ولكنيا تساعد يضعوف أىد

 أيًضا عمى تحفيز وتوجيو سموكياتيـ المستقبمية.

 بدوف التخيؿ، لف يكوف في إمكانؾ تخيؿ مشروعات ناجحة ومثيرة قبؿ :  التخيل
حدوثيا. ويستخدـ األشخاص الناجحوف خياليـ باستمرار وبشكؿ مبدع، ويختبروف 

 ار في ضوء االحتماالت الممكنة.األفك
 ينجحوف فاألشخاص. حولؾ مف يدور بما واعًيا تكوف أف دوًما عميؾ:  الوعى 

 .الجديدة لمفرص مفتوحة أعينيـ تكوف ما ودائًما وفضوليـ، شغفيـ بسبب

https://www.abahe.uk/human-development-enc/78566-positive-trend-key-to-success.html
https://www.abahe.uk/human-development-enc/78566-positive-trend-key-to-success.html
https://www.abahe.uk/human-development-enc/78566-positive-trend-key-to-success.html
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 فاألشخاص. الصندوؽ خارج فكر. وتقميدي قديـ ىو مما تحرر : اإلبداع 
 وىـ. مختمفة زوايا مف والفرص والمواقؼ المشكالت إلى النظر عمى معتادوف الناجحوف

 حدث؟ متى مختمًفا؟ يجعمو الذى ما الشكؿ؟ بيذا األمر كاف لماذا" يتساءلوف ما دائًما
 ".الجديدة؟ االتجاىات مف أو التغيير مف استفادة أقصى سيحقؽ الذى مف

 

 :أىمية تنمية جدارات الذات لدى المتعممين
قة قوية بتقدير الذات وكفاءة الذات بؿ ويشكالف إحدى إف جدارة الذات ليا عال -0

الركائز التي تبنى عمييا، حيث يدور تقدير الذات حوؿ حكـ الفرد عمى قيمتو ، فعندما 
يكوف لمفرد إتجاىات إيجابية نحو أنفسيـ يكوف تقدير الذات لدييـ مرتفع ، وعندما يكوف 

ت منخفض ، وعندما يصؿ الفرد إلى تقدير الذالدييـ إتجاىات سمبية نحو أنفسيـ يكوف 
مستوى مف مستويات تحقيؽ الذات بالتالي تحقؽ إحدى األبعاد األساسية لجدارة الذات ، 
بينما ت عد الكفاءة الذاتية مف األساسيات الميمة التي تتكوف مف خالليا فاعمية الفرد ، وأي 

باشرة لتحقيؽ جدارة الذات ارتفاع أو انخفاض في مستوى توقعات الكفاءة الذاتية لو عالقة م
حيث ىدفت الدراسة لمعرفة فيما إذا كانت  (Geng , 2013، وىذا ما أكدتو دراسة جانؾ )

األحداث المشروطة لجدارة الذات تتوسط تأثير تقدير الذات النوعى عمى كفاءة الذات ، 
ى ( مف الطالب الصينييف ، أكمموا الصورة المترجمة إل601وتألفت عينة البحث مف )

الصينية مف مقياس األحداث المشروطة ذى المجاالت الستو ، ومقياس تقدير الذات 
المترجـ لروزنبرغ ، ومقياس عزو الذات لتقييـ الكفاءة الذاتية وتقدير الذات ، وأظيرت 
النتائج أف ىناؾ تأثيرا وسيط لجدارة الذات بيف تقدير الذات النوعى ورغبة الذات وكفاءه 

 الذات .
ف الثقة بالنفس قة بالنفس والصحة النفسية ، حيث إالذات وتنميتيا وعالقتيا بالثجدارة  -6

مف مكونات تكامؿ الشخصية ، فبدوف الثقة بالنفس ال يمكف لمفرد أف يخطط ويرسـ 
مستقبمو بفاعمية وأداء عاؿ، كما يعد مستوى الصحة النفسية جانبا مف جوانب شخصية 

أشد تأثيرا ونشاطًا عمى السموؾ وعالقة الفرد بمحيطو الفرد ، وأف مستوى الصحة النفسية 
فإذا كاف ىناؾ اختالؿ في ذلؾ فال يحققاف ىدؼ التوافؽ والنجاح ، وأف العالقة طردية أى 
ف  أنو عندما يحقؽ األفراد جدارة الذات فيذا يمثؿ أعمى مستوى مف الصحة النفسية ، وا 

ات وأكثر قناعة ورضا عف الحياة ولديو ثقو تحقيؽ جدارة الذات يكوف الفرد أكثر احتراما لمذ
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) ريياـ الكيالني ، وىدوء وعدـ الشعور بمشاعر قمؽ أو اكتئاب ، وىذا ما أكدتو دراسة 
التي ىدفت إلى التعرؼ عمى الجدارة الذاتية وعالقتيا بالتوافؽ الشخصي  (6102

بة مف طالبات ( طال212واالجتماعي لدى طالبات الجامعة، وتكونت عينة الدراسة مف ) 
الجامعة ، وكشفت نتائج الدراسة عف وجود عالقة طردية بيف الجدارة والتوافؽ الشخصي 

 ,Liu, C.H.,Chiu Y.H.& Chang )واالجتماعي . كذلؾ دراسة لى وجيووشانؾ )  

J.H.,2017  حيث ىدفت الدراسة إلى اختبار الدور الوسيط لألحداث المشروطة الستحساف
جدارة الذات في تشكيؿ الفروؽ عبر الثقافة في السعادة الشخصية ، اآلخريف المتعمقة ب

( طالبا مف طالب تايواف والواليات المتحدة األمريكية، 222وتكونت عينة الدراسة مف )
المشتركيف مف تايواف أظيروا سعادة شخصية أقؿ واستحساف اآلخريف  وأظيرت النتائج أف

اف االستحساف المتعمؽ باألحداث المشروطة ، وك فأعمى مقارنة بالمشتركيف األمريكيي
 عبر الثقافة في السعادة الشخصية. لجدارة الذات يتوسط جزئيا الفروؽ

إف تنمية جدارة الذات دافع لمتحكـ في البيئة ، وأننا جميعا في حاجة إلى أف نتعامؿ  -2
ت مكف الفرد مف  بفاعمية وكفاءة مع البيئة سواء بيئة مادية أو بيئة اجتماعية ، وجدارة االت
 Crocker)  .األحداث والتحكـ في البيئة ، والتي تجعمو يشعر بالرضا عف الذات

,et.al.,2003,72 ) 
جراءاتيا:  المعالجة التجريبية لمدراسة وا 

بيدؼ  ومواد المعالجة التجريبية لدراسةبإعداد وتصميـ أدوات ا ةقامت الباحث
القتصاد المنزلي لتنمية ميارات التفكير القصص الرقمية في االتعرؼ عمى أثر توظيؼ 

وقد شممت ما يمي: الجانبي وأبعاد جدارات الذات لتمميذات الصؼ الثانى المتوسط  
  إعداد أدوات الدراسة:

 أوال: اختبار التفكير الجانبي:
وتـ بناءه وفؽ اإلجراءات التالية:  اختبار التفكير الجانبيبإعداد  ةقامت الباحث  

- تحديد اليدف من االختبار:  ىو اختبار يقيس ميارات التفكير الجانبي لتمميذات الصؼ 
( فقرة لكؿ فقرة مطموب اإلجابة عمى األسئمة 25الثانى المتوسط ، ويتكوف االختبار مف)

الواردة فييا مف نوع اإلجابات المفتوحة ، يقيس ميارات) تقديـ إدراكات جديدة ، تقديـ 
ديدة ، تقديـ بدائؿ جديدة ، تقديـ إبداعات جديدة( تـ تحديد مفاىيـ جديدة ، تقديـ أفكار ج
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ىذه الميارات مف خالؿ االطالع عمى الدراسات واألدبيات التي تناولت التفكير الجانبي 
ومياراتو والتي تـ اإلشارة إلييا في المحور الثانى )التفكير الجانبي( مف اإلطار النظري، 

تنميتيا لدى تمميذات الصؼ الثانى المتوسط، مع  وتـ اختيار ىذه الميارات والتي يمكف
مراعاة أىداؼ تدريس االقتصاد المنزلي لممرحمة المتوسطة ، وتـ أخذ أراء أساتذة 

متخصصيف في مناىج االقتصاد المنزلي لمحكـ عمى ىذه الميارات وتـ االتفاؽ عمى 
 الميارات السابقة ومناسبتيا .

- صياغة مفردات االختبار: قامت الباحثة بصياغة مفردات اختبار التفكير الجانبي بحيث 
الثانى لصؼ ا تمميذاتكانت سميمة لغويًا، وخالية مف الغموض، ومناسبة لمستوى 

ميارة  لكؿ مفردات (5) وقد تـ صياغة المقالي القصير،، ومطابقة لمعايير أسئمة المتوسط
 (55ورتو المبدئية )االختبار في ص مفردات، وعميو فقد بمغ عدد مف ميارات التفكير

  . مفردة
ف اكمأمفردة ، لكؿ فقرة يضع أماميا  55يتكوف االختبار مف  :االختبارتعميمات  -

لوضع البدائؿ أو الحموؿ أو األفكار الجديدة الدالة عمى الفقرة بعد قراءتيا جيدا ، إقرأى 
دد البدائؿ أو ،عميكى التفكير جيدا  ووضع ع االفقرة بشكؿ جيد قبؿ البدء باإلجابة عميي

 األفكار المطموبة لكؿ فقرة ،ال تتركى أى فقرة بدوف إجابة.

الخصائص السيكومتريو الختبار ميارات التفكير الجانبي لتمميذات الصف الثاني 
 المتوسط: 

 -االتساؽ الداخمي  –الثبات  –) الصدؽ  ومتريالسيكو التحقؽ مف توافر الشروط  تـ
 ؿ التمييز ( لالختبار كاآلتي :معام –معامؿ الصعوبة والسيولة 

 :أواًل : صدق االختبار 
، وفيما يمي والصدؽ التمييزيعمى صدؽ المحكميف،  الدراسة الباحثة في ىذه تاعتمد

 توضيح لذلؾ:

عرض االختبار في صورتو األولية عمى  تـ صدق المحكمين )الصدق الظاىري( :أ. 
ريس )تخصص اقتصاد المناىج وطرؽ التدمف المتخصصيف في مجاؿ  مجموعة
؛ وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ مدى ارتباط المفردات باليدؼ مف االختبار وذلؾ  منزلي(

 لكؿ ميارة مف مياراتالمفردات  مالئمةوفقا لبديميف )مرتبطة / غير مرتبطة( ، مدى 
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ومدى مناسبة المفردات لمستوى ،  (مالئمة/ غير  مالئمةاالختبار وذلؾ وفقا لبديميف )
وفقا لبديميف )مناسبة/ غير مناسبة( ، ومدى دقة صياغة المفردات عممًيا  التالميذ

ولغوًيا )دقيقة/ غير دقيقة(، واقتراح التعديؿ بما يرونو مناسبا سواء بالحذؼ أو 
إجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا المحكميف، وقد  تـعمى آرائيـ  باإلضافة، وبناءاً 

 تفؽ عمى صالحيتيا السادة المحكميف بنسبةعمى المفردات التي ا الباحثة تاستبق
( يوضح نسب اتفاؽ المحكميف عمى  1فأكثر، وفيما يمي جدوؿ ) ( 88.00%)

 : ومياراتو وما يتضمنو مف مفردات االختبار

ميارات التفكير الجانبياختبار نسب االتفاق بين المحكمين عمى  (  1 جدول )  

 نسب االتفاق المهارات م

جديدةتقديم إدراكات  1  93.85%  
%97.77 تقديم مفاىيم جديدة 2  
%95.38 تقديم أفكار جديدة 3  
%92.31 تقديم بدائل جديدة 4  
%89.23 تقديم إبداعات جديدة 5  

%92.31 نسبة االتفاق عمى االختبار ككل  

وبناء عمى المالحظات التي أبداىا المحكميف فقد تـ اإلبقاء عمى جميع المفردات 
ار ، والتي اجمع عمييا الخبراء بأنيا مناسبة لقياس ميارات التفكير الواردة باالختب

، وقد بمغت نسبة االتفاؽ عمى االختبار المتوسطالجانبي لدى تمميذات الصؼ الثاني 
%( وىي نسبة مرتفعة تدؿ عمى صالحية االختبار وذلؾ بعد إجراء 95.21ككؿ )

عديؿ في صياغة بعض مفردات التعديالت التي أشار إلييا المحكميف والتي تضمنت ت
االختبار، وبذلؾ فقد أصبح االختبار بعد إجراء تعديالت السادة المحكميف مكوف مف 

 ( مفردة.55)
تـ التحقؽ مف الصدؽ التمييزي لالختبار مف خالؿ حساب الفرؽ  الصدق التمييزي : . أ

بيف المجموعتيف )مجموعة اإلرباعي األعمى ، ومجموعة اإلرباعي األدنى( في 
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الختبار، وأظيرت النتائج وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف المجموعتيف كما يبينيا ا
 (: 5)  التالي الجدوؿ

  (  2 جدول )
التفكير الجانبياختبار  في (األدنى واالرباعي األعمى, االرباعي)لفروق بين رتب المجموعات الطرفيةداللة ا  

 األعلى االرباعً مجموعة
 )مرتفعً التفكٌر الجانبً(

  األدنى االرباعً مجموعة
)منخفضً التفكٌر 

 الجانبً(
 قٌمة

(U) 

 
 قٌمة

(W) 
 

 قٌمة

(Z) 
 مستوى الداللة

متوسط 
 الرتب

 مجموع الرتب
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب

00.11 00.11 0.11 00.11 1.111 00.111 -3.003 
دالة عند مستوى 

(0.01) 

(:2يتضح من الجدول السابق )  
درجات  متوسطات رتب بيف (0.07) مستوي عند إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد أنو 

في اختبار  األدنى اإلرباعي رتب درجات مجموعة ومتوسطات األعمى اإلرباعي مجموعة
( دالة عند U؛ كما أف قيمة ) المتوسطميارات التفكير الجانبي لتمميذات الصؼ الثاني 

ر، وىذا يعني تمتع االختبار لالختبا التمييزي (؛ مما يدؿ عمى الصدؽ0.07مستوى )
 بدرجة عالية مف الصدؽ.
تـ حساب ثبات االختبار بعدة طرؽ وىي معامؿ ألفا كرونباخ  ثانيا: ثبات االختبار:

(Cronbach's  Alpha (α)):عادة التطبيؽ، وذلؾ كما يمي  ، وا 
كما تـ حساب معامؿ   : Cronbach's  Alpha (α)()معامل ألفا كرونباخ  .أ 

،  (Cronbach's  Alpha (α))ر باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ ثبات االختبا
(   2( ، ويوضح جدوؿ ) 8.868وكانت قيمة معامؿ الثبات لالختبار ككؿ )

معامالت الثبات لكؿ بعد مف أبعاد االختبار وكذلؾ الدرجة الكمية باستخداـ معادلة 
                   .ألفا كرونباخ

 لكل ميارة من ميارات اختبار التفكير الجانبي ولالختبار ككلقيم معامل الثبات  (3جدول )
 معامل الفا كرونباخ عدد المفردات المهارات

 1.910 5 تقديم إدراكات جديدة

 1.005 5 تقديم مفاىيم جديدة

 1.090 5 تقديم أفكار جديدة

 1.055 5 تقديم بدائل جديدة

 1.000 5 تقديم إبداعات جديدة

 1.867 05 االختبار ككل



 

387 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

عادة  :Test-retestإعادة التطبيق -ب تـ حساب ثبات االختبار بطريقة التطبيؽ وا 
( يوـ مف التطبيؽ األوؿ عمى عدد 58التطبيؽ، حيث تـ إعادة تطبيؽ االختبار بعد )

، وقد وصمت قيمة معامؿ الثبات إلى المتوسطتمميذة مف تمميذات الصؼ الثاني ( 55)
أف االختبار يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات لقياس مستوى (.وتدؿ ىذه القيـ عمى 8.889)

، ومف ثـ ثبات االختبار  المتوسطميارات التفكير الجانبي لدى تمميذات الصؼ الثاني 
 ككؿ، وىذا يعني أف القيـ مناسبة يمكف الوثوؽ بيا وتدؿ عمى صالحية االختبار لمتطبيؽ 

 :ثالثا : االتساق الداخمي 
ساؽ الداخمي الختبار ميارات التفكير الجانبي لدى تمميذات تـ التحقؽ مف االت

مف خالؿ التطبيؽ الذي تـ لالختبار عمى العينة االستطالعية ،  المتوسطالصؼ الثاني 
 وذلؾ مف خالؿ ما يمي:

 الكمية لمميارات كؿ عمى حده. ةحساب معامالت االرتباط بيف مفردات االختبار والدرج -1

 الكمية لالختبار ككؿ. ةف الدرجة الكمية لكؿ ميارة والدرجحساب معامالت االرتباط بي -5
 وفيما يمي توضيح لذلؾ كؿ عمى حدة :

 الكمية لمميارات كل عمى حده: ةحساب معامالت االرتباط بين مفردات االختبار والدرج .0

  (4جدول )
حده عمى بعد كل الميارات معامالت االرتباط بين مفردات اختبار ميارات التفكير الجانبي ودرجات  

 المفردة

معامل 
ارتباط 
المفردة 
بالدرجة 
 الكمية لمبعد

 المفردة

معامل 
ارتباط 
المفردة 
بالدرجة 
 الكمية لمبعد

 المفردة

معامل 
ارتباط 
المفردة 
بالدرجة 
 الكمية لمبعد

 المفردة

معامل ارتباط 
المفردة 
بالدرجة 
 الكمية لمبعد

 المفردة

معامل 
ارتباط 
المفردة 
بالدرجة 
عدالكمية لمب  

1 7.837**  1 7.687**  1 7.527**  1 7.554**  1 7.623**  
2 7.537**  2 7.776**  2 7.522**  2 7.655**  2 7.798**  
3 7.555**  3 7.837**  3 7.769**  3 7.779**  3 7.711**  
4 7.877**  4 7.525**  4 7.817**  4 7.812**  4 7.813**  
5 7.831**  5 7.698**  5 7.813**  5 7.879**  5 7.595**  

 

 (1.10** دالة عند مستوى )
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 والدرجة مفردات االختبار بيف االرتباط معامالت ( أف4) السابؽ جدوؿال مف يتضح
 دالة وجميعيا، ( 8.821)و ،(  8.558) بيف ما تراوحت لكؿ بعد عمى حدة الكمية

 ( .8.81) مستوى عند إحصائية
 الكمية لالختبار ككل: ةلدرجحساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل ميارة وا-0

معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل ميارة من ميارات اختبار التفكير الجانبي ( 5 جدول )  
 والدرجة الكمية لالختبار ككل

 معامل االرتباط ميارات االختبار

 **0.910 تقديم إدراكات جديدة

 **0.880 تقديم مفاىيم جديدة

 **0.912 تقديم أفكار جديدة

 **0.900 تقديم بدائل جديدة

 **0.853 تقديم إبداعات جديدة
 (1.10** دالة عند مستوى )

لالختبار  الكمية الدرجة بيف االرتباط معامالت أف (5السابؽ ) جدوؿال مف يتضح
 وجميعيا، (8.915)و ،(  8.852) بيف ما تراوحت مياراتومف  ميارةوالدرجة الكمية لكؿ 

 (.8.81) توىمس عند إحصائية دالة
( أف معامالت 5) ( 4وبناءا عمى ما سبؽ يتضح مف الجدوليف السابقيف )

االرتباطات بيف المفردات والدرجة الكمية لكؿ ميارة عمى حدة، وكذلؾ بيف الدرجة الكمية 
(؛ وىو ما يدؿ 8.81لكؿ ميارة والدرجة الكمية لالختبار ككؿ جميعيا دالة عند مستوى )

مفردات والميارات والدرجة الكمية؛ مما يشير إلى أف االختبار يتمتع عمى ترابط وتماسؾ ال
 باتساؽ داخمي.

 :رابعا : حساب معامل الصعوبة  

يف مؤشر ( يب 9لكؿ مفردة مف مفردات االختبار ، وجدوؿ )معامؿ صعوبة تـ حساب  
 صعوبة المفردات كما يمي:  
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( 6جدول )   
         لتمميذات الصف الثاني المتوسط الجانبي قيم معامالت الصعوبة لمفردات اختبار ميارات التفكير

 – 0.00( أف معامالت الصعوبة قد تراوحت بيف )9يتضح مف الجدوؿ السابؽ ) 
( 0.20(، وىي معامالت صعوبة جيدة ، كما بمغ معامؿ صعوبة االختبار ككؿ )0.95

تشير تمؾ النتائج إلي صالحية االختبار لالستخداـ.ومف ثـ   
 خامسا : حساب معامل التمييز :

تـ حساب معامؿ تمييز كؿ مفردة مف مفردات اختبار ميارات التفكير الجانبي، والجدوؿ 
( يبيف معامالت التمييز لمفردات االختبار : 1التالي )   

(  7 جدول )   
لتمميذات الصف الثاني المتوسطميارات التفكير الجانبي قيم معامالت التمييز لمفردات اختبار   

 المفردة
معامل 
 المفردة التمييز

معامل 
 المفردة التمييز

معامل 
 المفردة التمييز

معامل 
 التمييز

1 7.62 8 7.52 15 7.63 22 7.53 
2 7.54 9 7.56 16 7.61 23 7.66 
3 7.63 17 7.52 17 7.58 24 7.77 
4 7.87 11 7.87 18 7.69 25 7.75 
5 7.77 12 7.79 19 7.77  
6 7.56 13 7.65 27 7.63 
7 7.55 14 7.77 21 7.66 

( يتضح أف قيـ تمييز مفردات االختبار تراوحت بيف  1مف خالؿ الجدوؿ السابؽ )
( وىي قيـ مقبولة تدؿ عمى قدرة المفردات عمى التمييز بيف التمميذات ، 0.20 -0.25)

ختبار في صورتو النيائية بعد التعديالت ، ىذا وقد بمغ معامؿ ومف ثـ تـ الخروج باال

معامل  المفردة
ةالصعوب معامل  المفردة 

معامل  المفردة الصعوبة
معامل  المفردة الصعوبة

 الصعوبة
1 7.45 8 7.49 15 7.62 22 7.67 
2 7.55 9 7.49 16 7.45 23 7.56 
3 7.67 17 7.62 17 7.44 24 7.59 
4 7.59 11 7.46 18 7.47 25 7.55 
5 7.55 12 7.57 19 7.49  
6 7.61 13 7.56 27 7.55 
7 7.45 14 7.60 21 7.61 
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( ، ومف ثـ تشير تمؾ النتائج إلي صالحية االختبار 0.92تمييز االختبار ككؿ )
 لالستخداـ.
 :  اختبار التفكير الجانبيتقدير زمن 

، تـ تقدير الزمف المناسب  االختبارت العينة االستطالعية عمى مف خالؿ استجابا
انتيت  تمميذةبحساب متوسط زمف استجابة أوؿ  مفردات االختبارعمى  تمميذاتجابة الالست

، وقد  االختبارانتيت مف االستجابة عمى  طالبة، وزمف آخر  ختباراالمف االستجابة عمى 
 ( دقيقة.75تبيف أف الزمف المناسب لالختبار ىو)

حيث أف عدد العبارات لكؿ نقطة بكؿ مفردة درجو  عبارة لكؿ يتاح:  االختبارتصحيح  -
عبارة(  34عبارة (، تقديـ مفاىيـ جديدة) 15ميارة موزعو كما يمى ) تقديـ إدراكات جديدة )

 25عبارة( ، تقديـ إبداعات جديدة)33عبارة( ، تقديـ بدائؿ جديدة )25، تقديـ أفكار جديدة)
،  ( درجةفرص( درجة والنياية الصغرى )132، وعميو أصبحت الدرجة العظمى )عبارة (

 .في صورتو النيائية  بعد المراجعة والتعديؿ  ختبارأصبح اال
 : جدارات الذاتمقياس ثانيا : 

 وتـ بناءه وفؽ اإلجراءات التالية:  جدارات الذاتمقياس قامت الباحثة بإعداد 
مدى تنمية أبعاد  التعرؼ عمى إلى المقياسىذا ييدؼ : المقياستحديد اليدف من  -

دى تمميذات الصؼ الثانى المتوسط بعد دراستيف لموحدات القائمة عمى جدارات الذات ل
 توظيؼ القصص الرقمية في دروس االقتصاد المنزلي.

لبناء المقياس وتحديد أبعاده تـ االطالع عمى العديد مف الدراسات بناء المقياس:  -
الذات ككؿ  السابقة والمقاييس التي تـ إعدادىا في أبعاد جدارات الذات عمى حدى ،وجدرات

)نانسي  ( 2001)مجدى الدسوقي،تحقيؽ الذات  يسمقاي،ومف ىذه الدراسات والمقاييس 
كذلؾ  (،2015( ، مقياس فيوليت فؤاد،2012(، مقياس ) راندا عمى ، 2005مرقص ، 

وكذلؾ مقياس ) 2016( ) يوسؼ السعود ،2018مقاييس فعالية الذات )سامى العنزى ،
( ،وتوصمت الباحثة 2015( ومقياس )زكى صقر ، 2019مى ،جدارات الذات ) سمير الوائ

الحالي، وبيذا تكوف المقياس في صورتو األولية  الدراسةعاـ لممقياس المستخدـ في  لتصور
( عبارة، البعد األوؿ : فعالية ) كفاءة ( الذات 52مف ثالثة أبعاد رئيسية يندرج أسفؿ منيا )
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( عبارة، البعد 16ؽ) تقدير( الذات ،ويتضمف )( عبارة، البعد الثاني: تحقي18ويتضمف )
 ( عبارة.18الثالث: التوجو ) الطريؽ( نحو النجاح ، ويتضمف )

تـ تحميؿ األبعاد الرئيسية إلى مفردات فرعية، كؿ بعد عمى  صياغة عبارات المقياس: -
حده، وتـ صياغتيا بحيث تناسب وطبيعة التمميذات بالمرحمة التعميمية المتوسطة، وتمت 

ال ينطبؽ (،  –أحيانًا  –صياغة عبارات المقياس بأف يتـ اختيار أحد اإلجابات ) ينطبؽ 
تى يكوف مناسبة لسف التمميذات ، ويكوف وقد اختارت الباحثة طريقة االستجابة ىذه ح

 االختيار سيؿ وغير محير، ويعبر عف موقؼ التمميذة بصورة مباشرة وواضحة.

فتـ تحديد اليدؼ مف المقياس ووضع تـ صياغة تعميمات المقياس  تعميمات المقياس: -
مييا، عميكى عزيزتي التمميذة أف تقرئي كؿ عبارة جيدًا، وتحاولي أف تفيتعميمات منيا: 

وتحددي موافقتؾ أو معارضتؾ ليا، بحيث تعكس إجابتؾ شعورؾ الحقيقي بكؿ صدؽ 
وموضوعية، وذلؾ بوضع عالمة أماـ الفقرة، كما نرجو أف ال تتركي عبارة دوف إجابة، وال 

 توجد إجابة صحيحة أو خاطئ.
  لمقياس جدارات الذات لتمميذات الصف الثاني المتوسط: السيكومتريو الخصائص    

االتساؽ  -الثبات –قامت الباحثة بالتحقؽ مف توافر الشروط السيكومتريو ) الصدؽ 
 الداخمي ( لممقياس كاآلتي :

 أوال : صدق المقياس:

 ىـ كما يمي:، والصدؽ التمييزي و عمى صدؽ المحكميف الدراسةتـ االعتماد في ىذا 
في صورتو األولية قامت الباحثة بعرض المقياس  : صدق المحكمين )الصدق الظاىري(-

عمى مجموعة مف المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس والصحة النفسية؛ وذلؾ إلبداء الرأي 
حوؿ مدى انتماء العبارات لمبعد التي تندرج تحتو وذلؾ وفقا لبديميف )مالئمة / غير 
مالئمة(، ومدى مناسبة العبارات لميدؼ العاـ مف المقياس وفقا لبديميف )مناسبة/ غير 

(، ومدى وضوح العبارات وفقا لبديميف )واضحة/ غير واضحة(، واقتراح التعديؿ بما مناسبة
يرونو مناسبا سواء بالحذؼ أو باإلضافة، وبناءا عمى آرائيـ قامت الباحثة بإجراء 
 التعديالت التي اتفؽ عمييا المحكميف، وقد تـ االستبقاء عمى العبارات التي اتفؽ عمى

( يوضح 2%( فأكثر، وفيما يمي جدوؿ ) 20.00بنسبة ) صالحيتيا السادة المحكميف
 نسب اتفاؽ المحكميف عمى المقياس وأبعاده وما تتضمنو مف عبارات:
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(  8 جدول )   
 نسب االتفاق بين المحكمين عمى مقياس جدارات الذات لتمميذات الصف الثاني المتوسط

 نسب االتفاق أبعاد المقياس م
%93.75 تحقيق ) تقدير (الذات 1  
%93.27 فعالية ) كفاءة( الذات 2  
%92.31 التوجو ) الطريق( نحو النجاح 3  

%93.11 نسبة االتفاق عمى المقياس ككل  
وبناء عمى المالحظات التي أبداىا المحكميف فقد تـ اإلبقاء عمى جميع العبارات   

ذات لتمميذات الواردة بالمقياس، والتي اجمع عمييا الخبراء بأنيا مناسبة لقياس جدارات ال
، وقد تـ حساب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف، وقد بمغت نسبة  المتوسطالصؼ الثاني 

%( وىي نسبة مرتفعة تدؿ عمى صالحية المقياس 92.11االتفاؽ عمى المقياس ككؿ )
وذلؾ بعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكميف والتي تضمنت تعديؿ في صياغة 

وبذلؾ فقد أصبح المقياس بعد إجراء تعديالت السادة المحكميف  بعض عبارات المقياس،
( عبارة تـ توزيعيـ عمى ثالثة أبعاد، ويتـ االستجابة عميو وفقا لمقياس 48مكوف مف )

 ليكرت الثالثي.
وييدؼ إلى التحقؽ مف قدرة المقياس عمى التمييز بيف  الصدق التمييزي : . أ

ات، وقد تـ التحقؽ مف الصدؽ التمييزي المستويات المختمفة لممقياس بيف التمميذ
لممقياس مف خالؿ حساب الفرؽ بيف المجموعتيف )مجموعة اإلرباعي األعمى، 
ومجموعة اإلرباعي االدني( في المقياس، وأظيرت النتائج وجود فرؽ ذو داللة إحصائية 

 (: 9) التالي بيف المجموعتيف كما يبينيا الجدوؿ

(  9 جدول )  
مقياس جدارات  في (األدنى واالرباعي األعمى, االرباعي)رتب المجموعات الطرفية داللة الفروق بين 

 الذات
 مجموعة االرباعي األعمى

 (جدارات الذات)مرتفعي 
 مجموعة االرباعي األدنى

 قيمة (جدارات الذات)منخفضي 
(U) 

 
 قيمة
(W) 
 

 قيمة
(Z) 

مستوى 
متوسط  الداللة

 الرتب
مجموع 
مجموع  متوسط الرتب الرتب

 الرتب

11.00 77.00 4.00 28.00 0.000 28.000 -3.347 
دالة عند 
مستوى 

(0.01) 
 (: 9يتضح من الجدول السابق )

درجات  متوسطات رتب بيف (0.07) مستوي عند إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد أنو 
في مقياس  األدنى اإلرباعي رتب درجات مجموعة ومتوسطات األعمى االرباعي مجموعة
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( دالة عند مستوى U؛ كما أف قيمة ) المتوسطالذات لتمميذات الصؼ الثاني جدارات 
لممقياس، وىذا يعني تمتع المقياس بدرجة عالية  التمييزي (؛ مما يدؿ عمى الصدؽ0.07)

 مف الصدؽ.
 :ثانيا : ثبات المقياس

عادة  تـ حساب ثبات المقياس بعدة طرؽ وىي معامؿ ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، وا 
 :كما يميالتطبيؽ 

تـ استخداـ ىذه الطريقة في  :( Cronbach's  Alpha (α)معامل ألفا كرونباخ ) -
تمميذة مف تمميذات الصؼ ( 55حساب ثبات المقياس وذلؾ بتطبيقو عمى عينة قواميا )

، ويوضح جدوؿ ) ( معامالت الثبات لكؿ بعد مف أبعاد المقياس الثاني المتوسط
استخداـ معامؿ الفا، وقد بمغت قيمة معامؿ الفا كرونباخ لممقياس وكذلؾ الدرجة الكمية ب

 ( .8.898ككؿ )
كما تـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقة التجزئة  : Split Half التجزئة النصفية -

 ( يوضح معامالت الثبات:18النصفية ، ثـ تـ استخداـ معادلة جوتماف ، وجدوؿ ) 

( 10جدول )  
عد من أبعاد مقياس جدارات الذات ولممقياس ككلقيم معامل الثبات لكل ب  

معامل الفا  األبعاد
 كرونباخ

الثبات 
باستخدام 

 معامل بيرسون

 معامل الثبات بعد التصحيح
براون( –)سيبرمان   معامل جوتمان 

 1.000 1.005 1.005 1.001 تحقيق الذات

 1.005 1.005 1.039 1.901 فعالية الذات

 1.050 1.001 1.031 1.911 التوجو نحو النجاح

 1.005 1.000 1.030 1.091 المقياس ككل

 

عادة  :Test-retestإعادة التطبيق  - تـ حساب ثبات المقياس بطريقة التطبيؽ وا 
( يـو مف التطبيؽ األوؿ عمى عدد 58التطبيؽ، حيث تـ إعادة تطبيؽ المقياس بعد )

مة معامؿ الثبات إلى ، وقد وصمت قيالمتوسط( تمميذة مف تمميذات الصؼ الثاني 55)
(8.851.) 
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ىذه القيـ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات لقياس جدارات  ودلت
، ومف ثـ ثبات المقياس ككؿ، وىذا يعني أف القيـ  المتوسطالذات لتمميذات الصؼ الثاني 

 مناسبة يمكف الوثوؽ بيا وتدؿ عمى صالحية المقياس لمتطبيؽ .

 :لداخمي ثالثا : االتساق ا
تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لمقياس جدارات الذات لتمميذات الصؼ الثاني 

( 52مف خالؿ التطبيؽ الذي تـ لممقياس عمى العينة االستطالعية التي قواميا ) المتوسط
 ، وذلؾ كما يمي : المتوسطتمميذة مف تمميذات الصؼ الثاني 

 الكمية لألبعاد كؿ عمى حده. ةالدرجحساب معامالت االرتباط بيف عبارات المقياس و  -

 الكمية لممقياس ككؿ. ةحساب معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد والدرج -

 وفيما يمي توضيح لذلؾ كؿ عمى حدة :
 :الكمية لألبعاد كؿ عمى حده حساب معامالت االرتباط بيف عبارات المقياس والدرجة -1

(11جدول )   
ات مقياس جدارات الذات ودرجات األبعاد كل بعد عمى حدهمعامالت االرتباط بين عبار   

 التوجو نحو النجاح فعالية الذات تحقيق الذات

 العبارة

معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
 الكمية لمبعد

 العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
 الكمية لمبعد

 العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
 الكمية لمبعد

1 7.617**  1 7.817**  1 7.76**  
2 7.825**  2 7.796**  2 7.772**  
3 7.832**  3 7.777**  3 7.877**  
4 7.795**  4 7.695**  4 7.814**  
5 7.714**  5 7.655**  5 7.825**  
6 7.628**  6 7.771**  6 7.857**  
7 7.657**  7 7.872**  7 7.638**  
8 7.717**  8 7.877**  8 7.665**  
9 7.639**  9 7.769**  9 7.746**  

17 7.677**  17 7.715**  17 7.771**  
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 التوجو نحو النجاح فعالية الذات تحقيق الذات

 العبارة

معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
 الكمية لمبعد

 العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
 الكمية لمبعد

 العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
 الكمية لمبعد

11 7.717**  11 7.813**  11 7.857**  
12 7.824**  12 7.825**  12 7.817**  
13 7.847**  13 7.857**  13 7.796**  
14 7.825**  14 7.675**  14 7.877**  
15 7.792**  15 7.723**  15 7.769**  
16 7.639**  16 7.873**  16 7.757**  

 

 (1.10الة عند مستوى )** د

 والدرجة المقياس عبارات بيف االرتباط معامالت أف (11السابؽ )  جدوؿال مف يتضح
 عند إحصائية دالة وجميعيا( 8.858)و ،( 8.688) بيف ما تراوحت لو الكمية
 (.8.81)مستوى
 حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد والدرجة الكمية لممقياس: -2

 (12جدول ) 
جدارات الذاتمعامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد مقياس   

 والدرجة الكمية لممقياس

 معامل االرتباط أبعاد المقياس

 **0.905 تحقيق الذات
 **0.869 فعالية الذات

 **0.900 التوجو نحو النجاح
 

 (1.10** دالة عند مستوى )

لممقياس  الكمية الدرجة بيف االرتباط عامالتم أف ( 15السابؽ ) جدوؿال مف يتضح
 دالة وجميعيا( 8.985)و ،(  8.869) بيف ما تراوحتوالدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاده 

 (8.81) مستوى عند إحصائية

( أف معامالت االرتباطات بيف العبارات 15( ) 11يتضح مف الجدوليف السابقيف ) 
لؾ بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد والدرجة الكمية والدرجة الكمية لكؿ بعد عمى حده ، وكذ
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لممقياس كميا دالة إحصائيا ؛ وىذا يدؿ عمى ترابط وتماسؾ العبارات واألبعاد والمقياس 
 ككؿ؛ مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع باتساؽ داخمي.

 : إعداد مواد المعالجة التجريبية

 : الرقميةلقصص إلعداد دروس الوحدات بتوظيف ا نموذج التصميم التعميمي
التي تناولت نماذج تصميـ  واألبحاثتـ اطالع الباحثة عمى العديد مف الدراسات         

، مثؿ نموذج )سممى  الرقميةالبرامج التعميمية ، وكذلؾ نماذج تصميـ القصص 
( horonova,2011و )( Normann,2011و ) (Lambert,2007( و)2016الحربي،

محمد ( و )2013أبو مغنـ،كرامي ( و )2016الجرؼ،ريـ ميدي و حسف )و
(، وجدت أف 2012الدسوقي،محمد ( و )2013عبد الباسط،حسيف ( و )2011خميس،

  النماذج تتشابو في خطوات التصميـ مع وجود اختالفات بسيطة بينيما
 ربما ترجع لميدؼ الذي صمـ مف أجمو النموذج ، 
 غالبية ىذه النماذج تعتمد عمى  أفكما لوحظ  

 العاـ لمتصميـ التعميمي وىو نموذجوذج النم
 (ADDIE Model ) اذ يشمؿ عمى المراحؿ 

 والتصميـ والتطوير ؿالتالية: التحمي
 والتنفيذ والتقويـ ، لذا تـ اختيار الباحثة لمنموذج

 وبناء كنموذج لتصميـ (ADDIE)العاـ  
مناسبتيا لطبيعة في ىذه الدراسة ألنو يتميز بوضوح مراحمو ومرونتيا و  الرقميةالقصص 
 . الرقمية، ولثبوت نجاح ىذا النموذج في تصميـ القصص  الرقميةالقصص 

 
) توعية صحية ( في دروس وحدتي  تصميم التعميمي لمقصص الرقميةخطوات ال-أوال 

 و)األمن والسالمة(:
المراحؿ  ويتكوف النموذج مف  لمتصميـ التعميمي ، ADDIEتـ اعتماد نموذج      

مفصؿ لمراحؿ  يمي شرح ماوفيلية: التحميؿ ،التصميـ، التطوير، التنفيذ، التقويـ، التاخمس ال
 : ةتصميـ القصص الرقمي
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 :Analysisمرحمة التحميل -1
التي ترتكز عمييا المراحؿ االخرى ،وفييا تـ  األساسية االولى و  المرحمةوتعد ىذه      

 تحديد التالي : 
 ة:خصائص تمميذات الفئو المستيدف-أ
التي تتراوح  المتوسطة المرحمةوىي  المستيدفة المرحمةتـ تحميؿ خصائص تمميذات      

 يمي : ما العمريةسنو ،ومف اىـ خصائص ىذه الفئو  15-12 فما بياعمارىف 
يزداد النمو العقمي ليذه المرحمة ،فتنمو القدرة عمى تعمـ الميارات واكتساب المعمومات -

 .ؿواالستدالالمستوى المجرد ، كما يزداد الفيـ إلى حسي ويتطور االدراؾ مف المستوى ال
االتصاؿ الشخصي ومشاركة االقراف في االنشطة المختمفة ، ومع ذلؾ التمميذة إلى تميؿ -

 رغبة في تأكيد الذات. التمميذات يظير لدى 
 يظير في ىذا السف انفعاالت يمونيا الحماس ، ويالحظ عمييا الحساسية االنفعالية.-
دـ نحو النضج االجتماعي والتطبع االجتماعي واكتساب المعايير السموكية االجتماعية التق-

 ، والقياـ باالختيارات واتخاذ القرارات .
 يبدأ تحمؿ مسؤولية توجيو الذات.-
يكوف الخياؿ خصبًا ،وفي عالـ الخياؿ يتخطى المراىؽ حدود الزماف والمكاف وحتى حدود -

يستطيع المرور بيا في واقع حياتو، وفي الخياؿ يحؿ مشكالتو  اماكف وخبرات الإلى قدراتو 
 ويحقؽ رغباتو. 

 التوحد مع شخصيات خارج نطاؽ البيئة المباشرة مثؿ شخصيات االبطاؿ.-
 المنافسة في العالقات االجتماعية. -
لمصؼ الثاني  األسرية التربيةوىو مادة  تحديد المحتوى الذي ستبنى عميو القصص-ب

 ي الفصؿ الدراسي الثاني. المتوسط  ف
 . لوحدتي ) توعية صحية ( و)األمن والسالمة( التعميميةاألىداف -ج
 :البيئة التعميمية ومصادر التعممتحميل -د

تـ عمؿ تحديد شامؿ لمموارد والمصادر التعميمية المرتبطة بموضوع البحث المتوقع      
 ) توافر الدعـ الفني في المدرسة،احتياجيا، وتـ رصدىا الستخداميا اثناء التطبيؽ وىي 

)البروجكتر (، واتصاؿ جيد  الشرائحتوافر أجيزة حاسب آلي ، توافر جياز عرض 
، بيئة صؼ مناسبة لعرض القصص الرقمية مثؿ مستوى االنارة في غرفة الصؼ باإلنترنت

 التي تساعد عمى الرؤية بوضوح(.
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 : Designالمرحمة الثانية: التصميم 
لمرحمة تـ االستفادة مما تـ تحديده في مرحمة التحميؿ وذلؾ لتصميـ في ىذه ا     

لكؿ درس وتحديد األىداؼ اإلجرائية القصص الرقمية ، وتضمنت ىذه المرحمة وضع 
الجانبي وأبعاد محتوى كؿ درس وكتابة نص القصة بناًء عميو مع مراعاة ميارات التفكير 

 المرحمة، وتفصيؿ ذلؾ كالتالي:وخصائص التمميذات المحددة في  جدارات الذات
 تحديد الدروس التي ستبنى عمييا القصص الرقمية :-1

بمغت الدروس  التي ستطبؽ عمييا الدراسة خمسة دروس ىي:) الغذاء الكامؿ ،      
الوجبات السريعة، المضافات الغذائية،  الغرؽ ، السقوط(.، بمعدؿ قصة رقمية واحدة لكؿ 

 درس .
لمصؼ الثاني  األسريةختارت ىذه الدروس بسبب أف مادة التربية والباحثة قد ا     

المتوسط الفصؿ الدراسي الثاني يغمب عمى موضوعاتيا الجانب العممي الذي يتـ تدريسو 
، أما موضوعات ىذه الدروس تحتوي عمى معمومات يغمب عمييا  المناسبةبالطرؽ العممية 
محيط  والذي يصعب اكساب التمميذات مفاىيمو بواقع التمميذات ال والمتعمقةالطابع النظري 

القصص  لتوظيؼوافكاره بالطرؽ االعتيادية ؛ لذلؾ كاف مف المناسب اختيار ىذه الدروس 
 الرقمية .

لكل درس من دروس الوحدات.تحديد األىداف اإلجرائية -2  
لكل قصة رقمية بناًء عمى موضوعات الدرس, ومن ثم األساسية تحديد العناصر -3

الجانبي وأبعاد جدارات الذات, ة نص القصة المناسب مع مراعاة ميارات التفكير كتاب
وتـ تحكيـ النص مف وكذلك مراعاة ان تكون مرتبطة بالواقع ومواقف الحياة اليومية . 

ظاتيـ تشيد حقبؿ المختصيف في مجاؿ المغة العربية والمناىج وطرؽ التدريس ،وكانت مال
توى ومناسبتيا لممرحمة العمرية وجودة الحبكة الدرامية، بالقصص مف حيث تمثيميا لممح

واقتصرت ممحوظاتيـ عمى الجانب المغوي وتعديؿ في بعض الجمؿ، وتـ التعديؿ عمييا 
.حتى ظيرت بشكميا النيائي   

 : عدة مشاىدإلى تقسيم كل قصة   -4
 عدة مشاىد تسيياًل لمبدء بتحويميا رقميًا . إلى تـ تقسيـ كؿ قصة      

 :Developmentمرحمة التطوير/االنتاج -3
في ىذه المرحمة تـ االنتاج الفعمي لمقصص الرقمية وذلؾ بتحويؿ كؿ مشيد مف نص      

منتج رقمي مكوف مف صور ثابتو ومتحركة وأصوات وخمفيات إلى القصة المحدد مسبقًا 
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ياية قصة موسيقية ورسوـ متحركة ونصوص وألواف، ومف ثـ تجميعيا بحيث ت كوف في الن
 رقمية . وتـ االنتاج باستخداـ البرامج التالية: 

  Photoshop  لتحضير المشاىد 
Illustrator  . لرسـ الشخصيات 

After effects    ضافة لمتحريؾ و  المؤثرات .ا 
Audition  . لتعديؿ وتحسيف التعميؽ الصوتي 

 ة قصص رقمية .وبيذا تـ انتاج مجموع ،لصوت في استديو تسجؿ صوتيوقد تـ تسجؿ ا 
 : Implementationمرحمة التنفيذ -4

تـ التشغيؿ التجريبي لمقصص الرقمية مف قبؿ الباحثة وذلؾ لمتأكد مف سالمة      
القصص الرقمية في الصوت والصور والرسوـ  والنصوص وتطابقيـ مع بعض في كؿ 

 يمـز ذلؾ.  مشيد والتأكد مف سالمة سرعة المشاىد مع تعديؿ ما
 :Evaluationة التقويم مرحم -5

وتـ في ىذه المرحمة عرض القصص الرقمية عمى مختصيف في تكنموجيا التعميـ      
وتقنيات التعميـ ومختصيف في الشريعة االسالمية ، لمتأكد مف مدى سالمتيا التقنية في 
جودة الصوت وجودة الصور ومدى تطابؽ القصة الرقمية مع نص القصة ، والتأكد مف 

 ى القصص الرقمية . تيا الشرعية. وقد تـ اعتماد ممحوظاتيـ والتعديؿ عممدى سالم
ما التصور وبيذا تـ اإلجابة عمى التساؤؿ األوؿ مف تساؤالت الدراسة والذى ينص عمى "

المقترح لمقصص الرقمية لدروس وحدتين من وحدات منيج االقتصاد المنزلى لممرحمة 
 المتوسطة ؟

ثانيا- إعداد دليل المعممة لتدريس وحدتي ) توعية صحية ( و)األمن والسالمة 
 ( فى االقتصاد المنزلي بتوظيف القصص الرقمية في التدريس: 

بتوظيؼ القصص تـ االطالع عمى األدبيات السابقة مف الدراسات التجريبية        
حدتي و  تدريسوتـ إعداد دليؿ المعممة كي يكوف مرشدًا واضحًا لدور المعممة أثناء  ،الرقمية

في مادة االقتصاد  الصؼ الثانى المتوسطتمميذات ل) توعية صحية ( و)األمف والسالمة( 
ـ وقد اشتمؿ الدليؿ عمى ما 2020 – 2019لمعاـ الدراسي  األوؿالمنزلي بالفصؿ الدراسي 

 يمي : 
 الجزء األول :  -
ت المحددة ، الوحداتتعرؼ المعممة مف خالليا عمى أىمية الدليؿ فى تدريس المقدمة :  -

توظيؼ القائمة عمى  الوحداتوما ىي الميارات التى تكتسبيا التمميذات بعد دراستيا ليذه 
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ت التى تحتاج كذلؾ توضح المقدمة لممعممة أف الدليؿ يمدىا بكؿ المعموماالقصص الرقمية 
 .  إلييا لتدريس الوحدات

ىـ الخطوات اإلجرائية كاستراتيجية تدريسية، ، وأ اوأىميتي القصص الرقميةمفيوـ   -
 لتنفيذىا.

تمؾ الميارات  ، ومميزات وأىمية اكتساب ةوأىـ مياراتو األساسي الجانبيماىية التفكير  -
 في المواد الدراسية أو في مواقؼ حياتية. بالنسبة لمتمميذات

رشادات لممعممة لخطة السير في الدرس المبني عمى  - توظيؼ القصص توجييات وا 
 . الرقمية 

 جزء الثاني : ال -
 .وحدتي ) توعية صحية ( و)األمف والسالمة( دروسىمية مقدمة أل -
 .  الوحداتتدريس العامة لىداؼ األ -
 .  الوحداتالتوزيع الزمني لتعمـ موضوعات  -
عداد المحتوى لمقصصإعداد موضوعات  - كما  الوحدات بتوظيؼ القصص الرقمية وا 

  يمى:
 * مقدمة كؿ موضوع . 

 ت األساسية لكؿ موضوع . * المدركا
 * األىداؼ السموكية متضمنة ) المعرفية ، الميارية ، الوجدانية( . 

 * تحديد الوسائؿ التعميمية واألدوات واألنشطة . 
النقاش قبؿ البدء بعرض القصة الرقمية عف موضوع الدرس السترجاع المعمومات  *

 السابقة.
القصة الرقمية ويطمب مف التمميذات البحث عرض عددًا مف األنشطة القبمية المتعمقة ب-

التمميذات لمقصة، كذلؾ إخبار  صة الرقمية، لزيادة حماس وتشويؽعف إجابتيا في ثنايا الق
 التمميذات بأنو مف الممكف التوقؼ عند بعض المشاىد والسؤاؿ حوليا.

 . اإلنصات إلييا جيدا عرض القصة الرقمية و -
 لرقمية.تنفيذ أنشطة أثناء عرض القصة ا-
وتبادؿ المعمومات   وما تتضمنبعد االنتياء مف القصة الرقمية يتـ السؤاؿ حوليا ومناقشة -

كماؿ  وتمخيص القصة الرقمية لمتحقؽ مف إجابات التمميذات حوؿ األنشطة القبمية ،وا 
 أنشطة كراسة النشاط.

وأسئمة توزيع أوراؽ العمؿ عمى المجموعات ومف ضمنيا رسـ خريطة ذىنية عف الدرس -
 ي.الجانبتنمي ميارات التفكير 

 جمع األوراؽ بعد حميا مع التمميذات ثـ ذكر الحؿ الصحيح ثـ المناقشة حوؿ اإلجابات.-
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 الواجب المنزلي.-
لتوظيؼ القصص بعد االنتياء مف إعداد دليؿ المعممة وأوراؽ العمؿ الالزمة وفقًا  -

مناىج وطرؽ التدريس لمحكـ عمى ، تـ عرضيا عمى مجموعو مف المحكميف في الالرقمية
بداء آرائيـ حولو، وقد أسفرت نتائج أراء السادة  جراءاتو وخطواتو وا  صدؽ الدليؿ وا 
المحكميف إلى إجراء بعض التعديالت في إظيار وتحديد بعض الخطوات الخاصة بالمعممة 

ية ودورىا وكذلؾ في بعض الصياغات المغوية في الدليؿ وتعديؿ بعض األىداؼ اإلجرائ
وبالتالي أصبح دليؿ المعممة في صورتو  ،وصياغتيا والتي أخذت جميعيا في االعتبار

 النيائية وقابؿ لمتطبيؽ في تجربة البحث.
والتي تحتوى عمى أنشطة وميام مرتبطة  تإعداد كراسة النشاط الخاصة بالتمميذا -ثالثا

: الوحدات بخطوات سير كل درس من دروس   
الجانبي وجدارات إلى مساعدة التمميذات عمى تنمية التفكير  ىدفت كراسة النشاط     
مف خالؿ أنشطة إثرائية وصور وأشكاؿ مختمفة، وقد تضمنت كراسة النشاط مقدمة  الذات

وحدتيلتبيف لمتمميذات اليدؼ مف كراسة النشاط، وكذلؾ عنواف كؿ درس مف دروس   
خاصة بنفس ترتيب خطوات  وما يميو مف أنشطة ) توعية صحية ( و)األمف والسالمة( 

 سير كؿ درس .
مجموعو مف المحكميف في وبعد االنتياء مف إعداد كراسة النشاط تـ عرضيا عمى 

مدى مناسبتيا لميدؼ لمحكـ عمى  االقتصاد المنزلي والمناىج وطرؽ التدريس وعمـ النفس
، التمميذات، وكذلؾ مناسبتيا لمستوى سف وخصائص الجانبي وجدارات الذاتلتنمية التفكير 

مناسبة كراسة النشاط لتحقيؽ اليدؼ التى تـ  وقد أسفرت نتائج أراء السادة المحكميف
 .إعدادىا مف أجمو، وبيذا أصبحت صالحة لمتطبيؽ في تجربة البحث

 صائيةالمعالجة اإلح أساليب: 

في إجراء   SPSS ver.22تـ استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 
 ىي: الدراسةحصائية ، واألساليب المستخدمة في ىذا التحميالت اإل

   معادلة كوبرCooper .إليجاد نسب االتفاؽ بيف المحكميف 

 ، عادة اأسموب الفا كرونباخ  لتطبيؽ لحساب ثبات أدوات القياس.والتجزئة النصفية ، وا 

   بيرسوف معامؿ ارتباطPearson ألدوات القياس . الداخمي ساؽلتقدير االت 

 اف وتيني اختبار مMann-Whitney  لمجموعتيف مستقمتيف لحساب الصدؽ التمييزي
 .في أدوات القياس 
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  اختبار "ت" لممجموعات المستقمةt-test  لبحث داللة الفروؽ بيف درجات المجموعتيف
التجريبية والضابطة لتحديد مدى التكافؤ بيف كؿ مف المجموعتيف في كؿ مف ميارات 

 لذات، وتـ التحقؽ مف داللتيا عف طريؽ قيمة )ت( .التفكير الجانبي وجدارات ا
  اختبار "ت" لممجموعات المستقمةt-test  لبحث داللة الفروؽ بيف درجات المجموعتيف

التجريبية والضابطة لتحديد مقدار النمو في مستوى ميارات التفكير الجانبي لكؿ 
 مجموعة، وتـ التحقؽ مف داللتيا عف طريؽ قيمة )ت( .

 "لممجموعات المستقمة  اختبار "تt-test  لبحث داللة الفروؽ بيف درجات المجموعتيف
التجريبية والضابطة لتحديد مقدار النمو في مستوى جدارات الذات لكؿ مجموعة، وتـ 

 التحقؽ مف داللتيا عف طريؽ قيمة )ت( .
  بيرسوف معامؿ ارتباطPearson  بي التفكير الجانإليجاد العالقة االرتباطية بيف تنمية

 لدى تمميذات المجموعة التجريبية . وتنمية جدارات الذات
  " مقياس حجـ التأثير

( لبياف قوة تأثير المعالجة 59، 1997" ) رشدي فاـ،  2
 التجريبية عمي المتغير التابع .

 : الدراسةتنفيذ تجربة 
ؿ ذلؾ في ، وقد تمث الدراسة، بدأ التنفيذ الفعمي لتجربة  الدراسةبعد أف تـ اختيار عينة 

 اآلتي:
 : تطبيق اختبار التفكير الجانبي قبميا 

ىدؼ التطبيؽ القبمي الختبار التفكير الجانبي عمى تمميذات المجموعة التجريبية 
والضابطة إلى التأكد مف تكافؤ المجموعتيف في مستوى التفكير الجانبي قبؿ القياـ 

المجموعتيف )المجموعة التجريبية، بالتدريس، وقد تـ التطبيؽ القبمي لالختبار عمى تمميذات 
والمجموعة الضابطة(، وتـ رصد النتائج ثـ معالجتيا إحصائيا باستخداـ اختبار )ت( 

 (:13لمجموعتيف مستقمتيف، وكانت النتائج كما يوضحيا جدوؿ ) 
 ( 13جدول )

ابطة في قيمة "ت" ومستوى داللتيا لمفرق بين متوسطي درجات تمميذات المجموعتين التجريبية والض
 التطبيق القبمي الختبار ميارات التفكير الجانبي

 العدد المجموعة الميارات
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي
 )م(

االنحراف 
 المعياري
 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة
)ت(  

 المحسوبة

 قيمة
)ت( 
 الجدولية

 الداللة

تقديم 
إدراكات 
 جديدة

 1.977 6.23 30 التجريبية
58 0.556 2.002 

 غير دالة
عند مستوى 
 2.193 6.53 30 الضابطة 0.05

تقديم 
مفاىيم 
 جديدة

 4.430 14.40 30 التجريبية
58 0.000 2.002 

غير دالة 
عند مستوى 
 4.430 14.40 30 الضابطة 0.05

تقديم 
أفكار 
 جديدة

 2.193 6.50 30 التجريبية
58 0.234 2.002 

غير دالة 
عند مستوى 
 2.220 6.37 30 الضابطة 0.05
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 العدد المجموعة الميارات
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي
 )م(

االنحراف 
 المعياري
 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة
)ت(  

 المحسوبة

 قيمة
)ت( 
 الجدولية

 الداللة

تقديم 
بدائل 
 جديدة

 4.400 14.43 30 التجريبية
58 0.029 2.002 

غير دالة 
عند مستوى 
 4.430 14.40 30 الضابطة 0.05

تقديم 
إبداعات 
 جديدة

 2.193 6.50 30 التجريبية
58 0.000 2.002 

غير دالة 
عند مستوى 
 2.193 6.50 30 الضابطة 0.05

االختبار 
 ككل

 6.341 48.07 30 يةالتجريب
58 0.070 2.002 

غير دالة 
عند مستوى 
 8.310 48.20 30 الضابطة 0.05

 :(03يتضح من نتائج جدول ) 
  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي

ذات المرحمة لميارة تقديـ إدراكات جديدة باختبار ميارات التفكير الجانبي لدى تممي
( وىي اقؿ مف قيمة )ت( 8.556ة، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )المتوسط

(؛ وىذا 58( بدرجة حرية )8.85( عند مستوى داللة )5.885الجدولية التي بمغت )
يعني أف المجموعتيف متكافئتيف في درجات ميارة تقديـ إدراكات جديدة باختبار ميارات 

 التفكير الجانبي قبؿ التجريب.

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي
لميارة تقديـ مفاىيـ جديدة باختبار ميارات التفكير الجانبي لدى تمميذات المرحمة 

( وىي اقؿ مف قيمة )ت( 8.888ة، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )المتوسط
(؛ وىذا 58( بدرجة حرية )8.85داللة ) ( عند مستوى5.885الجدولية التي بمغت )

يعني أف المجموعتيف متكافئتيف في درجات ميارة تقديـ مفاىيـ جديدة باختبار ميارات 
 التفكير الجانبي قبؿ التجريب.

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي
رات التفكير الجانبي لدى تمميذات المرحمة لميارة تقديـ أفكار جديدة باختبار ميا

( وىي اقؿ مف قيمة )ت( 8.524ة، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )المتوسط
(؛ وىذا 58( بدرجة حرية )8.85( عند مستوى داللة )5.885الجدولية التي بمغت )
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يعني أف المجموعتيف متكافئتيف في درجات ميارة تقديـ أفكار جديدة باختبار ميارات 
 تفكير الجانبي قبؿ التجريب.ال

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي
لميارة تقديـ بدائؿ جديدة باختبار ميارات التفكير الجانبي لدى تمميذات المرحمة 

( وىي اقؿ مف قيمة )ت( 8.859ة، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )المتوسط
(؛ وىذا 58( بدرجة حرية )8.85( عند مستوى داللة )5.885تي بمغت )الجدولية ال

يعني أف المجموعتيف متكافئتيف في درجات ميارة تقديـ بدائؿ جديدة باختبار ميارات 
 التفكير الجانبي قبؿ التجريب.

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي
بي لدى تمميذات المرحمة إبداعات جديدة باختبار ميارات التفكير الجان لميارة تقديـ
( وىي اقؿ مف قيمة )ت( 8.888، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )المتوسطة

(؛ وىذا 58( بدرجة حرية )8.85( عند مستوى داللة )5.885الجدولية التي بمغت )
اعات جديدة باختبار يعني أف المجموعتيف متكافئتيف في درجات ميارة تقديـ إبد

 ميارات التفكير الجانبي قبؿ التجريب.

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي
، حيث بمغت كؿ لدى تمميذات المرحمة المتوسطةالختبار ميارات التفكير الجانبي ك

( 5.885ولية التي بمغت )( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجد8.878قيمة )ت( المحسوبة )
(؛ وىذا يعني أف المجموعتيف متكافئتيف 58( بدرجة حرية )8.85عند مستوى داللة )

 في درجات اختبار ميارات التفكير الجانبي ككؿ قبؿ التجريب.

 ( :  0ويوضح ذلك الشكل البياني التالي ) -
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(1شكل )   
التطبيق القبمي الختبار ميارات التفكير الجانبيرسم بياني يوضح متوسطات درجات   

 لممجموعتين التجريبية والضابطة
 : تطبيق مقياس جدارات الذات قبميا 

ىدؼ التطبيؽ القبمي لمقياس جدارات الذات عمى تمميذات المجموعة التجريبية 
والضابطة إلى التأكد مف تكافؤ المجموعتيف في مستوى جدارات الذات قبؿ القياـ 

دريس، وقد تـ التطبيؽ القبمي لالختبار عمى تمميذات المجموعتيف )المجموعة التجريبية، بالت
والمجموعة الضابطة(، وتـ رصد النتائج ثـ معالجتيا إحصائيا باستخداـ اختبار )ت( 

 (:14لمجموعتيف مستقمتيف، وكانت النتائج كما يوضحيا جدوؿ ) 
 ( 14جدول )

ق بين متوسطي درجات تمميذات المجموعتين التجريبية والضابطة في قيمة "ت" ومستوى داللتيا لمفر
 التطبيق القبمي لمقياس جدارات الذات

 العدد المجموعة األبعاد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي
 )م(

االنحراف 
 المعياري
 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة
)ت( 

 المحسوبة

 قيمة
)ت( 
 الجدولية

 الداللة

تحقيق 
 الذات

 1.426 16.97 30 التجريبية
58 0.181 2.002 

غير دالة 
عند 

مستوى 
 1.426 17.03 30 الضابطة 0.05

فعالية 
 الذات

 0.651 16.30 30 التجريبية
58 0.000 2.002 

غير دالة 
عند 

مستوى 
 0.651 16.30 30 الضابطة 0.05
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 العدد المجموعة األبعاد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي
 )م(

االنحراف 
 المعياري
 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة
)ت( 

 المحسوبة

 قيمة
)ت( 
 الجدولية

 الداللة

التوجو 
نحو 
 النجاح

 4.547 18.87 30 التجريبية
58 0.000 2.002 

غير دالة 
عند 

مستوى 
 4.547 18.87 30 الضابطة 0.05

المقياس 
 ككل

 5.975 52.13 30 التجريبية
58 0.043 2.002 

غير دالة 
عند 

مستوى 
 5.939 52.20 30 الضابطة 0.05

 :(00يتضح من نتائج جدول ) 
  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي

، حيث بمغت لدى تمميذات المرحمة المتوسطة حقيؽ الذات بمقياس جدارات الذاتلبعد ت
( 5.885( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )8.181قيمة )ت( المحسوبة )
(؛ وىذا يعني أف المجموعتيف متكافئتيف 58( بدرجة حرية )8.85عند مستوى داللة )

 الذات قبؿ التجريب.في درجات بعد تحقيؽ الذات بمقياس جدارات 

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي
، حيث بمغت لمرحمة المتوسطةلبعد فعالية الذات بمقياس جدارات الذات لدى تمميذات ا

( 5.885( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )8.888قيمة )ت( المحسوبة )
(؛ وىذا يعني أف المجموعتيف متكافئتيف 58( بدرجة حرية )8.85داللة )عند مستوى 

 في درجات بعد فعالية الذات بمقياس جدارات الذات قبؿ التجريب.

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي
، حيث لمرحمة المتوسطةات لدى تمميذات البعد التوجو نحو النجاح بمقياس جدارات الذ

( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت 8.888بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
(؛ وىذا يعني أف المجموعتيف 58( بدرجة حرية )8.85( عند مستوى داللة )5.885)

 متكافئتيف في درجات بعد التوجو نحو النجاح بمقياس جدارات الذات قبؿ التجريب.

 صائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي عدـ وجود فرؽ داؿ إح
، حيث بمغت قيمة )ت( كؿ لدى تمميذات المرحمة المتوسطةلمقياس جدارات الذات ك

( عند 5.885( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )8.842المحسوبة )
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ف متكافئتيف في (؛ وىذا يعني أف المجموعتي58( بدرجة حرية )8.85مستوى داللة )
ويوضح ذلؾ الشكؿ البياني  التجريبدرجات مقياس جدارات الذات ككؿ قبؿ 

 (:5التالى)
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(2شكل )   

 رسم بياني يوضح متوسطات درجات التطبيق القبمي لمقياس جدارات الذات
 لممجموعتين التجريبية والضابطة

  

 

   تحميل النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا:
الميدانية وذلؾ مف  الدراسةعرض لمنتائج التي أسفرت عنيا تجربة  –فيما يمي  –يتـ 

، ثـ تفسير  الدراسةواختبار صحة كؿ فرض مف فروض  الدراسةخالؿ اإلجابة عف أسئمة 
فيما يمي  –ومناقشة ىذه النتائج في ضوء اإلطار النظري لمبحث والدراسات السابقة ، ويتـ 

 والتحقؽ مف صحة فروضو. الدراسةؤاؿ مف أسئمة اإلجابة عف كؿ س –
 لمبحث : اإلجابة عن السؤال الثانى

ما أثر توظيؼ " وىو :  الدراسة تساؤالتالذي ورد في  لإلجابة عن السؤال الثانى
المنزلي لتنمية ميارات اختبار التفكير الجانبي  االقتصادالقصص الرقمية في تدريس 

 " قامت الباحثة بالتحقؽ مف صحة الفرض التالي : ؟ المتوسطلتمميذات الصؼ الثاني 
 : الدراسة*** التحقق من صحة الفرض األول من فروض 

( 0.05داللة إحصائية عند مستوى ) ذو وجد فرقيوالذي ينص عمى أنو : " 
 التطبيقالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  تمميذاتدرجات ي بين متوسط

 لصالح تمميذات عمى حدة وككل ميارة الجانبي كللتفكير ختبار ميارات االالبعدي 
 ".التجريبية المجموعة 
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ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة )ت( لمجموعتيف مستقمتيف ومدى 
داللتيا لمفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ 

في كؿ ميارة عمى حدة ولالختبار ككؿ، وجدوؿ  الجانبيختبار ميارات التفكير البعدي ال
 ( يوضح ذلؾ : 15)

 ( 05جدول )

 قٌمة "ت" ومستوى داللتها للفرق بٌن متوسطً درجات تلمٌذات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة
 الجانبًختبار مهارات التفكٌر فً التطبٌق البعدي ال

 المجموعة الميارات
 عدد
 الطالب
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي
 )م(

االنحراف 
 المعياري
 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة )ت(
 الداللة

 قيمة
2

η 
 قيمة
d 

حجم 
 الجدولية المحسوبة التأثير

تقديم 
إدراكات 
 جديدة

 1.756 12.87 30 التجريبية
58 15.890 1.672 

دالة 
عند 
مستوى 
0.05 

 كبير 4.173 0.813
 1.552 6.07 30 الضابطة

تقديم 
يم مفاى

 جديدة

 3.203 28.47 30 التجريبية
58 14.146 1.672 

دالة 
عند 
مستوى 
0.05 

 كبير 3.715 0.775
 4.485 14.23 30 الضابطة

تقديم 
أفكار 
 جديدة

 2.297 22.03 30 التجريبية
58 25.040 1.672 

دالة 
عند 

مستوى 
0.05 

 كبير 6.576 0.915
 2.209 7.47 30 الضابطة

تقديم 
ائل بد

 جديدة

 4.803 26.97 30 التجريبية
58 10.935 1.672 

دالة 
عند 

مستوى 
0.05 

 كبير 2.872 0.673
 4.323 14.07 30 الضابطة

تقديم 
إبداعات 
 جديدة

 1.840 22.83 30 التجريبية
58 38.424 1.672 

دالة 
عند 

مستوى 
0.05 

 كبير 10.091 0.962
 1.570 5.87 30 الضابطة

تبار االخ
 ككل

 7.278 113.17 30 التجريبية
58 31.743 1.672 

دالة 
عند 

مستوى 
0.05 

 كبير 8.336 0.946
 8.639 47.70 30 الضابطة
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( :  72يتضح مف الجدوؿ السابؽ )  
ارتفاع متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية )التي درست باستخداـ القصص  -

المجموعة الضابطة )التي درست باستخداـ الطريقة الرقمية( عف متوسط درجات تمميذات 
التقميدية( في ميارة تقديـ إدراكات جديدة باختبار ميارات التفكير الجانبي، حيث حصمت 
تمميذات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ إدراكات جديدة باختبار 

( ، وحصمت 1.756عياري قدره )( بانحراؼ م15.87ميارات التفكير الجانبي عمى متوسط )
تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ إدراكات جديدة باختبار 

(، وقيمة )ت( 1.555( بانحراؼ معياري قدره )6.87ميارات التفكير الجانبي عمى متوسط )
ابطة في المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية والض

( أكبر مف  قيمة )ت( 15.898ميارة تقديـ إدراكات جديدة باختبار التفكير الجانبي بمغت )
( ، وىذا يدؿ 58( بدرجة حرية )8.85( عند مستوى داللة )1.675الجدولية والتي بمغت )

عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية ودرجات 
موعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ إدراكات جديدة باختبار تمميذات المج

قيمة كما أف التفكير الجانبي لصالح تمميذات المجموعة التجريبية ذوي المتوسط األعمى. 
( 0.270) بمغت"  لميارة تقديـ إدراكات جديدة باختبار التفكير الجانبي( "2η) آيتامربع 

ميارة تقديـ إدراكات جديدة باختبار  ف التبايف الحادث في%( م27.0وىذا يعني أف نسبة )
، )المتغير المستقؿ( القصص الرقميةاستخداـ )المتغير التابع( يرجع إلى  التفكير الجانبي
 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير4.172) بمغت (d)كما أف قيمة 

)التي درست باستخداـ القصص ارتفاع متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية  -
الرقمية( عف متوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة )التي درست باستخداـ الطريقة 
التقميدية( في ميارة تقديـ مفاىيـ جديدة باختبار ميارات التفكير الجانبي، حيث حصمت 

ختبار ميارات تمميذات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ مفاىيـ جديدة با
( ، وحصمت 2.582( بانحراؼ معياري قدره )58.52التفكير الجانبي عمى متوسط )

تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ مفاىيـ جديدة باختبار ميارات 
(، وقيمة )ت( 4.485( بانحراؼ معياري قدره )14.52التفكير الجانبي عمى متوسط )

الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية والضابطة في المحسوبة لداللة 
( أكبر مف  قيمة )ت( 14.146ميارة تقديـ مفاىيـ جديدة باختبار التفكير الجانبي بمغت )

( ، وىذا يدؿ 58( بدرجة حرية )8.85( عند مستوى داللة )1.675الجدولية والتي بمغت )
طي درجات تمميذات المجموعة التجريبية ودرجات عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوس
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تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ مفاىيـ جديدة باختبار التفكير 
 آيتاقيمة مربع كما أف الجانبي لصالح تمميذات المجموعة التجريبية ذوي المتوسط األعمى. 

(2η" )( وىذا يعني أف 0.112) بمغت"  ير الجانبيلميارة تقديـ مفاىيـ جديدة باختبار التفك
 ميارة تقديـ مفاىيـ جديدة باختبار التفكير الجانبي %( مف التبايف الحادث في11.2نسبة )

 (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( القصص الرقميةاستخداـ )المتغير التابع( يرجع إلى 
 .ستقؿلممتغير الم ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير2.715) بمغت

ارتفاع متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية )التي درست باستخداـ القصص  -
الرقمية( عف متوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة )التي درست باستخداـ الطريقة 
التقميدية( في ميارة تقديـ أفكار جديدة باختبار ميارات التفكير الجانبي، حيث حصمت 

يبية في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ أفكار جديدة باختبار ميارات تمميذات المجموعة التجر 
( ، وحصمت 5.597( بانحراؼ معياري قدره )55.82التفكير الجانبي عمى متوسط )

تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ أفكار جديدة باختبار ميارات 
(، وقيمة )ت( 5.589معياري قدره ) ( بانحراؼ7.47التفكير الجانبي عمى متوسط )

المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية والضابطة في 
( أكبر مف  قيمة )ت( 55.848ميارة تقديـ أفكار جديدة باختبار التفكير الجانبي بمغت )

( ، وىذا يدؿ 58( بدرجة حرية )8.85( عند مستوى داللة )1.675الجدولية والتي بمغت )
عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية ودرجات 
تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ أفكار جديدة باختبار التفكير 

 آيتاقيمة مربع كما أف الجانبي لصالح تمميذات المجموعة التجريبية ذوي المتوسط األعمى. 
(2η" )( وىذا يعني أف 0.372) بمغت"  لميارة تقديـ أفكار جديدة باختبار التفكير الجانبي

 ميارة تقديـ أفكار جديدة باختبار التفكير الجانبي %( مف التبايف الحادث في37.2نسبة )
 (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( القصص الرقميةاستخداـ )المتغير التابع( يرجع إلى 

 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير6.576) بمغت

ارتفاع متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية )التي درست باستخداـ القصص  -
الرقمية( عف متوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة )التي درست باستخداـ الطريقة 

كير الجانبي، حيث حصمت التقميدية( في ميارة تقديـ بدائؿ جديدة باختبار ميارات التف
تمميذات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ بدائؿ جديدة باختبار ميارات 

( ، وحصمت 4.882( بانحراؼ معياري قدره )56.97التفكير الجانبي عمى متوسط )
رات تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ بدائؿ جديدة باختبار ميا
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(، وقيمة )ت( 4.252( بانحراؼ معياري قدره )14.87التفكير الجانبي عمى متوسط )
المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية والضابطة في 

( أكبر مف  قيمة )ت( 18.925ميارة تقديـ بدائؿ جديدة باختبار التفكير الجانبي بمغت )
( ، وىذا يدؿ 58( بدرجة حرية )8.85( عند مستوى داللة )1.675) الجدولية والتي بمغت

عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية ودرجات 
تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ بدائؿ جديدة باختبار التفكير 

 آيتاقيمة مربع كما أف بية ذوي المتوسط األعمى. الجانبي لصالح تمميذات المجموعة التجري
(2η" )( وىذا يعني أف 0.910) بمغت"  لميارة تقديـ بدائؿ جديدة باختبار التفكير الجانبي

 ميارة تقديـ بدائؿ جديدة باختبار التفكير الجانبي %( مف التبايف الحادث في91.0نسبة )
 (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( يةالقصص الرقماستخداـ )المتغير التابع( يرجع إلى 

 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير5.875) بمغت

ارتفاع متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية )التي درست باستخداـ القصص  -
الرقمية( عف متوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة )التي درست باستخداـ الطريقة 

ي ميارة تقديـ إبداعات جديدة باختبار ميارات التفكير الجانبي، حيث حصمت التقميدية( ف
تمميذات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ إبداعات جديدة باختبار 

( ، وحصمت 1.848( بانحراؼ معياري قدره )55.82ميارات التفكير الجانبي عمى متوسط )
تطبيؽ البعدي لميارة تقديـ إبداعات جديدة باختبار تمميذات المجموعة الضابطة في ال

(، وقيمة )ت( 1.578( بانحراؼ معياري قدره )5.87ميارات التفكير الجانبي عمى متوسط )
المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية والضابطة في 

( أكبر مف  قيمة )ت( 28.454بمغت ) ميارة تقديـ إبداعات جديدة باختبار التفكير الجانبي
( ، وىذا يدؿ 58( بدرجة حرية )8.85( عند مستوى داللة )1.675الجدولية والتي بمغت )

عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية ودرجات 
باختبار  تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارة تقديـ إبداعات جديدة

قيمة كما أف التفكير الجانبي لصالح تمميذات المجموعة التجريبية ذوي المتوسط األعمى. 
( 0.395) بمغت"  لميارة تقديـ إبداعات جديدة باختبار التفكير الجانبي( "2η) آيتامربع 

ميارة تقديـ إبداعات جديدة باختبار  %( مف التبايف الحادث في39.5وىذا يعني أف نسبة )
، )المتغير المستقؿ( القصص الرقميةاستخداـ )المتغير التابع( يرجع إلى  فكير الجانبيالت

 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير18.891) بمغت (d)كما أف قيمة 
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ارتفاع متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية )التي درست باستخداـ القصص  -
ت المجموعة الضابطة )التي درست باستخداـ الطريقة الرقمية( عف متوسط درجات تمميذا

التقميدية( في اختبار ميارات التفكير الجانبي ككؿ، حيث حصمت تمميذات المجموعة 
التجريبية في التطبيؽ البعدي باختبار ميارات التفكير الجانبي ككؿ عمى متوسط 

الضابطة في  ( ، وحصمت تمميذات المجموعة7.578( بانحراؼ معياري قدره )112.17)
( بانحراؼ 47.78التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير الجانبي ككؿ عمى متوسط )

(، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات 8.629معياري قدره )
( أكبر 21.742المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الجانبي ككؿ بمغت )

( بدرجة حرية 8.85( عند مستوى داللة )1.675( الجدولية والتي بمغت )مف  قيمة )ت
( ، وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعة 58)

التجريبية ودرجات تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير الجانبي 
 آيتاقيمة مربع كما أف بية ذوي المتوسط األعمى. ككؿ لصالح تمميذات المجموعة التجري

(2η" )( مف 30.9( وىذا يعني أف نسبة )0.309) بمغت" الختبار التفكير الجانبي ككؿ%
استخداـ )المتغير التابع( يرجع إلى ككؿ  اختبار التفكير الجانبي التبايف الحادث في

( وىي تعبر عف 8.226) بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( القصص الرقمية
 .لممتغير المستقؿ حجـ تأثير كبير

وىذا ما يشير إلي انو قد حدث نمو واضح وداؿ في اختبار ميارات التفكير الجانبي لدى  -
تمميذات المجموعة التجريبية أكثر مف تمميذات المجموعة الضابطة؛ وذلؾ نتيجة لمتأثير 

 قؿ(.)المتغير المست األساسي الستخداـ القصص الرقمية
, ويشير ىذا إلى أنو حدث نمو واضح الدراسةويعني ىذا قبول الفرض األول من فروض  -

 ودال في ميارات التفكير الجانبي كل عمى حدة وككل لدى تمميذات المجموعة التجريبية.

 (: 3وٌمكن توضٌح هذه النتٌجة من خالل الشكل التالً )
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( 3شكل )  
وضح متوسطات درجات التطبيق البعدي الختبار ميارات التفكير الجانبيرسم بياني ي  

 لممجموعتين التجريبية والضابطة
, كما أنو يجيب عن السؤال  الدراسةويعني ىذا قبول الفرض األول من فروض 

ويشير ىذا إلى أنو حدث نمو واضح ودال في مستوى  الدراسةاألول الذي ورد في مشكمة 
عينة  المتوسطجانبي كل عمى حدة وككل لدى تمميذات الصف الثاني ميارات التفكير ال

.الدراسة  
 

 : اإلجابة عن السؤال الثالث لمدراسة
ما أثر توظيؼ " وىو :  الدراسةتساؤالت الذي ورد في  لإلجابة عن السؤال الثالث

المنزلي لتنمية أبعاد مقياس جدارات الذات  االقتصادالقصص الرقمية في تدريس 
 " قامت الباحثة بالتحقؽ مف صحة الفرض التالي : ؟ المتوسطذات الصؼ الثاني لتممي

 : الدراسة*** التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض 
( 0.05داللة إحصائية عند مستوى ) ذو وجد فرقيوالذي ينص عمى أنو : " 

 قالتطبيالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  تمميذاتدرجات ي بين متوسط
 لصالح تمميذات لمقياس جدارات الذات وأبعاده كل عمى بعد عمى حدة وككلالبعدي 

 ".التجريبية المجموعة 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة )ت( لمجموعتيف مستقمتيف ومدى 
داللتيا لمفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ 

( 16جدارات الذات في كؿ بعد عمى حدة ولممقياس ككؿ، وجدوؿ )  البعدي لمقياس
 يوضح ذلؾ :
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 ( 16جدول )
 قيمة "ت" ومستوى داللتيا لمفرق بين متوسطي درجات تمميذات المجموعتين التجريبية والضابطة

 في التطبيق البعدي لمقياس جدارات الذات

 المجموعة األبعاد
 عدد
 الطالب
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي
 )م(

النحراف ا
 المعياري
 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة )ت(
 قيمة الداللة

2
η 

 قيمة
d 

حجم 
 الجدولية المحسوبة التأثير

تحقيق 
 الذات

 2.234 21.67 30 التجريبية
58 9.109 1.672 

دالة 
عند 

مستوى 
0.05 

 كبير 2.372 0.584
 1.608 16.97 30 الضابطة

فعالية 
 الذات

 2.306 21.17 30 يةالتجريب
58 9.131 1.672 

دالة 
عند 

مستوى 
0.05 

 كبير 2.358 0.582
 1.243 16.80 30 الضابطة

التوجو 
نحو 
 النجاح

 6.039 25.50 30 التجريبية
58 4.223 1.672 

دالة 
عند 

مستوى 
0.05 

 كبير 1.081 0.226
 4.037 19.90 30 الضابطة

المقياس 
 ككل

 7.364 68.33 30 التجريبية
58 8.752 1.672 

دالة 
عند 

مستوى 
0.05 

 5.479 53.67 30 الضابطة كبير 2.223 0.553

( : 79يتضح مف الجدوؿ السابؽ )   
ارتفاع متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية )التي درست باستخداـ القصص  -

رست باستخداـ الطريقة الرقمية( عف متوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة )التي د
التقميدية( في بعد تحقيؽ الذات بمقياس جدارات الذات، حيث حصمت تمميذات المجموعة 
التجريبية في التطبيؽ البعدي لبعد تحقيؽ الذات بمقياس جدارات الذات عمى متوسط 

( ، وحصمت تمميذات المجموعة الضابطة في 5.524( بانحراؼ معياري قدره )51.67)
( بانحراؼ 16.97عدي لبعد تحقيؽ الذات بمقياس جدارات الذات عمى متوسط )التطبيؽ الب

(، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات 1.688معياري قدره )
المجموعتيف التجريبية والضابطة في بعد تحقيؽ الذات بمقياس جدارات الذات بمغت 

( 8.85( عند مستوى داللة )1.675لتي بمغت )( أكبر مف  قيمة )ت( الجدولية وا9.189)
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( ، وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات تمميذات 58بدرجة حرية )
المجموعة التجريبية ودرجات تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبعد تحقيؽ 

ذوي المتوسط األعمى. الذات بمقياس جدارات الذات لصالح تمميذات المجموعة التجريبية 
( 0.220) بمغت" لبعد تحقيؽ الذات بمقياس جدارات الذات( "2η) آيتاقيمة مربع كما أف 

بعد تحقيؽ الذات بمقياس جدارات  %( مف التبايف الحادث في22.0وىذا يعني أف نسبة )
قيمة كما أف ، )المتغير المستقؿ( القصص الرقميةاستخداـ )المتغير التابع( يرجع إلى  الذات

(d) لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير5.275) بمغت. 

ارتفاع متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية )التي درست باستخداـ القصص  -
الرقمية( عف متوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة )التي درست باستخداـ الطريقة 

رات الذات، حيث حصمت تمميذات المجموعة التقميدية( في بعد فعالية الذات بمقياس جدا
التجريبية في التطبيؽ البعدي لبعد فعالية الذات بمقياس جدارات الذات عمى متوسط 

( ، وحصمت تمميذات المجموعة الضابطة في 5.286( بانحراؼ معياري قدره )51.17)
بانحراؼ ( 16.88التطبيؽ البعدي لبعد فعالية الذات بمقياس جدارات الذات عمى متوسط )

(، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات 1.542معياري قدره )
المجموعتيف التجريبية والضابطة في بعد فعالية الذات بمقياس جدارات الذات بمغت 

( 8.85( عند مستوى داللة )1.675( أكبر مف  قيمة )ت( الجدولية والتي بمغت )9.121)
وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات تمميذات ( ، 58بدرجة حرية )

المجموعة التجريبية ودرجات تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبعد فعالية 
الذات بمقياس جدارات الذات لصالح تمميذات المجموعة التجريبية ذوي المتوسط األعمى. 

( 0.225) بمغت" ية الذات بمقياس جدارات الذاتلبعد فعال( "2η) آيتاقيمة مربع كما أف 
بعد فعالية الذات بمقياس جدارات  %( مف التبايف الحادث في22.5وىذا يعني أف نسبة )

كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( القصص الرقميةاستخداـ )المتغير التابع( يرجع إلى  الذات
(d) ر المستقؿلممتغي ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير5.258) بمغت. 

ارتفاع متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية )التي درست باستخداـ القصص  -
الرقمية( عف متوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة )التي درست باستخداـ الطريقة 
التقميدية( في بعد التوجو نحو النجاح بمقياس جدارات الذات، حيث حصمت تمميذات 

التطبيؽ البعدي لبعد التوجو نحو النجاح بمقياس جدارات الذات المجموعة التجريبية في 



 

416 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( ، وحصمت تمميذات المجموعة 6.829( بانحراؼ معياري قدره )55.58عمى متوسط )
الضابطة في التطبيؽ البعدي لبعد التوجو نحو النجاح بمقياس جدارات الذات عمى متوسط 

لمحسوبة لداللة الفرؽ بيف (، وقيمة )ت( ا4.827( بانحراؼ معياري قدره )19.98)
متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية والضابطة في بعد التوجو نحو النجاح 

( أكبر مف  قيمة )ت( الجدولية والتي بمغت 4.552بمقياس جدارات الذات بمغت )
(، وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ 58( بدرجة حرية )8.85( عند مستوى داللة )1.675)

ف متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية ودرجات تمميذات المجموعة إحصائيا بي
الضابطة في التطبيؽ البعدي لبعد التوجو نحو النجاح بمقياس جدارات الذات لصالح 

لبعد ( "2η) آيتاقيمة مربع كما أف تمميذات المجموعة التجريبية ذوي المتوسط األعمى. 
( وىذا يعني أف نسبة 0.559) بمغت" اتالتوجو نحو النجاح بمقياس جدارات الذ

)المتغير  بعد التوجو نحو النجاح بمقياس جدارات الذات %( مف التبايف الحادث في55.9)
 بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( القصص الرقميةاستخداـ التابع( يرجع إلى 

 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير1.888)

سط درجات تمميذات المجموعة التجريبية )التي درست باستخداـ القصص ارتفاع متو  -
الرقمية( عف متوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة )التي درست باستخداـ الطريقة 
التقميدية( في مقياس جدارات الذات ككؿ، حيث حصمت تمميذات المجموعة التجريبية في 

( بانحراؼ معياري قدره 68.22مى متوسط )التطبيؽ البعدي لمقياس جدارات الذات ككؿ ع
( ، وحصمت تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس جدارات 7.264)

(، وقيمة )ت( المحسوبة 5.479( بانحراؼ معياري قدره )52.67الذات ككؿ عمى متوسط )
مقياس  لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية والضابطة في

( 1.675( أكبر مف  قيمة )ت( الجدولية والتي بمغت )8.755جدارات الذات ككؿ بمغت )
(، وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف 58( بدرجة حرية )8.85عند مستوى داللة )

متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية ودرجات تمميذات المجموعة الضابطة في 
س جدارات الذات ككؿ لصالح تمميذات المجموعة التجريبية ذوي التطبيؽ البعدي لمقيا
 بمغت" ككؿ لمقياس جدارات الذات( "2η) آيتاقيمة مربع كما أف المتوسط األعمى. 

 مقياس جدارات الذات %( مف التبايف الحادث في22.0( وىذا يعني أف نسبة )0.220)
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كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( القصص الرقميةاستخداـ )المتغير التابع( يرجع إلى ككؿ 
(d) لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير5.552) بمغت. 

لدى تمميذات مقياس جدارات الذات وىذا ما يشير إلي انو قد حدث نمو واضح وداؿ في  -
المجموعة التجريبية أكثر مف تمميذات المجموعة الضابطة؛ وذلؾ نتيجة لمتأثير األساسي 

 )المتغير المستقؿ(. القصص الرقمية الستخداـ

, ويشير ىذا إلى أنو حدث نمو الدراسةويعني ىذا قبول الفرض الثاني من فروض 
واضح ودال في أبعاد مقياس جدارات الذات كل عمى حدة وككل لدى تمميذات المجموعة 

 التجريبية.
 (: 0وٌمكن توضٌح هذه النتٌجة من خالل الشكل التالً ) -
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(4شكل )   

 رسم بياني يوضح متوسطات درجات التطبيق البعدي لمقياس جدارات الذات
 لممجموعتين التجريبية والضابطة

, كما أنو يجيب عن السؤال  الدراسةويعني ىذا قبول الفرض الثاني من فروض 
مستوى  ويشير ىذا إلى أنو حدث نمو واضح ودال في الدراسةالثاني الذي ورد في مشكمة 

عينة  المتوسطأبعاد مقياس جدارات الذات كل عمى حدة وككل لدى تمميذات الصف الثاني 
 .الدراسة

 : لمدراسة الرابعاإلجابة عن السؤال 
ما العالقة " وىو : الدراسةتساؤالت الذي ورد في  الرابعلإلجابة عن السؤال 

لدى تمميذات ت الذات التفكير الجانبي وأبعاد جداراميارات تنمية بيف االرتباطية 
 " قامت الباحثة بالتحقؽ مف صحة الفرض التالي :؟الثاني المتوسطالصؼ 
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 : الدراسةمن فروض  الثالثالتحقق من صحة الفرض  
موجبة دالة إحصائيا عند مستوى  وتوجد عالقة ارتباطيوالذي ينص عمى أنو : " 

الصف الثاني  تمميذاتلدى  ت الذاتاجدار وأبعاد  التفكير الجانبيبين ميارات ( 0.05)
 ". المتوسط

 Pearsonولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف 
بيف درجات تمميذات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير الجانبي، 

 ( يوضح ذلؾ :17ودرجاتيف عمى مقياس جدارات الذات، وجدوؿ ) 
 (  17 جدول )

التطبيق البعدي الختبار التفكير الجانبي  في المجموعة التجريبية تمميذاتبين درجات  االرتباطيةقة العال
 ودرجاتين عمى مقياس جدارات الذات

 أطراف العالقة العدد
قٌمة معامل 

 االرتباط )ر(

مستوى 

 الداللة

مدى 

قوى 

 العالقة

 اتجاه العالقة

37 
وأبعاد  × مهارات التفكٌر الجانبً

الذات جدارات  
7.828 7.75 

العالقة 

 قوٌة
 طردٌة موجبة

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
التفكير  توجود عالقة ارتباطية )طردية موجبة( بيف درجات التمميذات في اختبار ميارا -

الجانبي ودرجاتيف في مقياس جدارات الذات بإبعاده ؛ حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط 
 ( .8.85مستوى ) ( وىي دالة عند8.858بيرسوف )

 ارتباط مرتبطيفجدارات الذات بإبعاده  ومتغيرالتفكير الجانبي ،  تميارا متغير أف -
 . معا ويتناقصا معا االثنيف فيتزايداقوي  طردي

, ويشير ىذا إلى وجود الدراسةويعني ىذا قبول الفرض الثالث من فروض 
رات الذات لدي تمميذات عالقة طردية قوية بين ميارات التفكير الجانبي وأبعاد جدا

 ( .الدراسةالمجموعة التجريبية )عينة 
 (:5وٌوضح ذلك الشكل البٌانً التالً )  -
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(5شكل )  
العالقة االرتباطية بين درجات تمميذات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار ميارات التفكير 

 الجانبي ودرجاتين في مقياس جدارات الذات
 ) مناقشتيا وتفسيرىا (:  الدراسةنتائج 

 : ميارات التفكير الجانبيالنتائج المتعمقة باختبار  -1
 أسفرت نتائج الدراسة عما يمى:

 درجات ي ( بين متوسط0.05داللة إحصائية عند مستوى ) ذات قوفر  ودوج
ختبار الالبعدي  التطبيقالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  تمميذات

المجموعة  لصالح تمميذات عمى حدة وككل ميارة الجانبي كلارات التفكير مي
  .التجريبية

 : وترجع الباحثة ىذه النتائج إلى ما يمى 

دروس الوحدة القائمة عمى القصص الرقمية ، واستخداـ األحداث المختمفة التى  أتاحت -
ساعد عمى بالتالي ،و  مختمفةتخاطب حواس  فإنياتمزج الصوت بالصور والرسـو 

( باف نظريو  2010الحويمو ، أمثاؿ) توذكر  وىذا يتفؽ مع ما المعمومةسرعة استرجاع 
معا يتـ تخزينيا في  والبصرية السمعيةالمعمومات  أف أكدتمعالجة المعمومات التي 

، وىذا الجديدةدوف نسيانيا ومف ثـ سيولة استرجاعيا في المواقؼ  أطوؿمده  الذاكرة
عمى تنمية ميارات التفكير الجانبي القائمة عمى إيجاد الحموؿ  ما ساعد التمميذات
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والبدائؿ والمفاىيـ الجديدة وحؿ المشكالت المختمفة وتطبيقيا عمى مواقؼ ومشكالت 
 جديدة .

يتيح توظيؼ القصص الرقمية عرض المحتوى التعميمي لمتمميذات بصورة شيقة ومختمفة  -
ة العقؿ والبصر وجعؿ الموقؼ التعميمة أكثر عف الطريقة التقميدية، تتمثؿ في مخاطب

تفاعميا، وتغيير دور المتعمـ مف الدور السمبي إلى الدور اإليجابي في الحصوؿ عمى 
ساعد عمى اختصار المعمومات وتسريع وقت التعمـ المعمومات وفيميا وتحميميا، كما ت

 . وبقائيا في الذاكرة طويمة المدى
تنمية ميارة االستنتاج والتنبؤ باألحداث والكشؼ عف  ساعدت القصص الرقمية عمىكما  -

أىداؼ المتحدث ودوافعو ، كذلؾ طورت القصص الرقمية قدرة التمميذات عمى الربط 
يجاد مفاىيـ ومدركات جديدة واستنباط إشارات مخفية ساعدت  بيف المعارؼ المختمفة وا 

بداعات جديدة كؿ ذلؾ ساعد عمى تنمية ميا رات التفكير الجانبية عمى إيجاد بدائؿ وا 
( ودراسة ) حمداف 2014المختمفة وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة ) غادة المطيري 

( الذيف أكدوا عمى أف استخداـ القصص الرقمية ساعد عمى تنمية 2013الغامدي ،
  التحميؿ واالستنتاج والنقد .

مى تحسيف وتنمية كما أف التدريب عمى االستماع الجيد لمقصص واألحداث ساعد ع -
ميارات التفكير الجانبي، فإعماؿ العقؿ يؤدى إلى التفكير، والتفكير مف خالؿ ربط 
يجاد الحموؿ والبدائؿ لممشكالت، ساعد ذلؾ عمى تنمية  األحداث وتفسيرىا وتحميميا وا 
التفكير الجانبي، كما ساعدت طبيعة مادة االقتصاد المنزلي لما تحتويو مف مواد 

بالصور المختمفة والمواقؼ الحياتية عمى وضع التمميذات في بيئة مميئة وأنشطة ثرية 
 بالمثيرات والمواقؼ التي تنمى التفكير الجانبي.

وتتفؽ نتائج ىذا الدراسة مع ما توصمت إلية بعض الدراسات التي أكدت عمى فاعمية 
توظيؼ القصص الرقمية وكذلؾ فاعمية بعض الطرؽ واالستراتيجيات عمى تنمية 

 -لتفكير الجانبي كدراسة كال مف:ا
     (De Bonon for Business, 2010 ()إدوارد دى بونو 6100، إيماف عصفور ()

 ،6100) 

 (Alismail,2015( )Yamac and ulusoy,2016،6102( )سلمي الحزبي) 
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-Abdel() 2018()رفيعة الغامدى،2013()محمود عبد القادر،2016)ىيا أبو عفيفة،

hack and Helwa,2014(  )Yurt & Aktas, 2017 ()Chang,2017  داليا ()

 (.6102العدوى ،

 : قياس جدارات الذاتمبالنتائج المتعمقة  -2
 أسفرت نتائج الدراسة عما يمى:

 درجات ي ( بين متوسط0.05داللة إحصائية عند مستوى ) ذات قروف ودوج
لمقياس عدي الب التطبيقالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  تمميذات

المجموعة  لصالح تمميذات جدارات الذات وأبعاده كل عمى بعد عمى حدة وككل
 ".التجريبية 

 وترجع الباحثة ىذه النتائج إلى ما يمى :

يعمؿ عمى الخروج مف  أسموبا جديداً التدريس بتوظيؼ القصص الرقمية يعطى  -    
إثارة دافعية التمميذات وتحفيزىـ الموقؼ التعميمي التقميدى إلى جوًا تفاعميًا يعمؿ عمى 

 لمحصوؿ عمى المعمومات.
كما أف تعبير التمميذات عف أفكارىف مف خالؿ تقديـ حموؿ وبدائؿ وأفكار جديدة ،  -

وكذلؾ تقديـ إبداعات مختمفة لممواقؼ التعميمية ساعد ذلؾ عمى تنمية الثقة بالنفس 
 وتقدير الذات لدييف . ةوالدافعي

بيف تمميذات المجموعات في إنتاج الصور البديمة والمواقؼ والمفاىيـ كما أف التشارؾ  -
واألفكار والمدركات الجديدة ، وجو األلفة والحرية في العمؿ والمتعة في التعمـ ساعد 

 عمى زيادة تنمية أبعاد جدارات الذات.
كما أف القصص الرقمية زاد مف حماس التمميذات ودافعيتيف نحو التعمـ، واإلحساس -

االنتماء إلى بيئة التعمـ  التى أصبحت جاذبة ليف كونيا خاطبت خصائصيف النفسية ب
 واالنفعالية مما ساعد ذلؾ عمى تنمية شخصياتيف وثقتيف بأنفسيف .   

المنزلي مف العموـ اليامة المرتبطة بحياة الفرد في شتى المجاالت  االقتصادكما أف عمـ  -
واالتجاىات وميارات التفكير وخاصة مع ممارسة ويساىـ في اكتساب العديد مف القيـ 

ت الحياتية التي العديد مف األنشطة التي تمس الحياة االجتماعية واألكاديمية والميارا
ع ىذه اإلمكانات والمميزات التي وال شؾ أف جمي في حياتيـ اليومية. تمميذاتيمارسيا ال

 رات الذات لدييف.توظيؼ القصص الرقمية ساعد عمى تنمية أبعاد جداوفرىا ي
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 وتتفؽ نتائج ىذا الدراسة مع ما توصمت إليو نتائج بعض الدراسات كدراسة :
 ,Liu, C.H.,Chiu Y.H.& Chang)  (Geng , 2013)، (2015) ريياـ الكيالني ، 

J.H.,2017 ) 
 (Crocker ,et.al.,2003 ) ، (.2015()زكى صقر ، 2019) سمير الوائمى 

ميارات اختبار التفكير الجانبي وأبعاد القة االرتباطية بين النتائج المتعمقة بالع -3
 : مقياس جدارات الذات

 فقد أسفرت نتائج الدراسة عما يمى :
 توجود عالقة ارتباطية )طردية موجبة( بيف درجات التمميذات في اختبار ميارا -

معامؿ التفكير الجانبي ودرجاتيف في مقياس جدارات الذات بإبعاده ؛ حيث بمغت قيمة 
، وقد يرجع ذلؾ إلى أف ( 0.02( وىي دالة عند مستوى )0.252ارتباط بيرسوف )

استخداـ القصص الرقمية بما تتضمنو مف عناصر الجذب واالنتباه والمتعة والتشويؽ 
وزيادة اإليجابية في الموقؼ التعميمي، واستخداـ التمميذات لجميع قدراتيـ العقمية 

واقؼ وكذلؾ إيجاد البدائؿ واإلبداعات الجديدة والصور والحسية في حؿ المشكالت والم
المختمفة  أثناء الموقؼ التدريسي أدى ظيور عالقة ارتباطية إيجابية بيف تنمية ميارات 
التفكير الجانبي وتكويف شخصياتيف واإلحساس بتحقيؽ الذات وتقديرىا ، وكذلؾ 

عمى النجاح والسعي مف أجمو  الشعور بأىمية الذات والدافعية ، والثقة بالنفس والقدرة
كؿ ذلؾ يعد مف أبعاد جدارات الذات  التمميذات التى تـ تنميتيا لدى التمميذات في 

 التعمـ . 
 التوصيات:

 :باآلتي ةتم التوصي الدراسةبناء عمى النتائج التي توصل إلييا  
 ضرورة تشجيع المعممات عمى االىتماـ باستراتيجيات تدريسية حديثة والخروج مف .1

الموقؼ التقميدي في العممية التعميمية ، وتوظيؼ القصص الرقمية لما لو مف 
أىمية بالغة في تنمية جوانب مختمفة لدى التمميذات، فيي تساعد عمى تنمية 
عماؿ العقؿ، وينعكس ذلؾ  وتنشيط التفكير الجانبي والقدرة عمى حؿ المشكالت وا 

 .عمى تعمميـ لممواد الدراسية المختمفة 
عداد تطوير  .2 كفايات المعمميف والمعممات وتدريبيـ أثناء الخدمة عمى استخداـ وا 

القصص الرقمية اليادفة ، وما لو مف أثر كبير عمى زيادة  ذوتصميـ وتنفي
 التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير وجعؿ الموقؼ التعميمي أكثر ثراًء ومتعة.
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الرقمية حتى تتيح فرصة االىتماـ بإعادة تصميـ المقررات الدراسية بتقنية القصص  .3
لممتعمميف بالتعامؿ مع المحتوى التعميمي مف خالؿ التعمـ الذاتي داخؿ وخارج 

 المدرسة.
تضميف مقرر عممي بكميات التربية إلنتاج واستخداـ الوسائط المتعددة في طرؽ  .4

 التدريس .
اجيا توعية المعمميف والمعممات بأىمية تنمية ميارات التفكير الجانبي، وأىمية إدر  .5

في جميع األنشطة اإلثرائية ، فيي تنمى لدى المتعمميف القدرة عمى حؿ 
المشكالت، والثقة بالنفس والتخيؿ واإلبداع والقدرة عمى اتخاذ القرار، وكذلؾ تساعد 

 عمى تفعيؿ الدور اإليجابي لممتعمميف في العممية التعميمية .
لذات وتقوية الشخصية االىتماـ بتنمية جدارات الذات فيو يعمؿ عمى تنظيـ ا .6

وزيادة كفاءة وفعالية المتعمميف بالعممية التعميمية مف خالؿ توجيو القائميف عمى 
 العممية التعميمية بضرورة توفير مناخ تعميمي آمف.

 :البحوث المقترحة     
 والكشؼ عف ماالمنزلي لمراحؿ تعميمية مختمفة  االقتصادتحميؿ محتوى مقررات  .1

  نشطة إثرائية لتنشيط التفكير الجانبي وجدارات الذات.وسائؿ وأ تتضمنو مف
الواقع المعزز في تنمية الخياؿ العممي والمفاىيـ القصص الرقمية بتقنية فاعمية  .2

 العممية .
إجراء المزيد مف البحوث لدراسة أثر تقنية القصص الرقمية عمى متغيرات مختمفة  .3

 لتحسيف العممية التعميمية.
اثمة تعالج الجوانب المختمفة لمبحث عمى عينات أخرى كي إجراء دراسات أخرى مم .4

 يمكف تعميـ نتائج ىذا الدراسة .
دراسة مقارنة بيف القصص الرقمية والقصص العادية في مقررات دراسية مختمفة  .5

 عمى متغيرات الدراسة وفي مراحؿ دراسية مختمفة.
قي لدى المتعمميف برنامج إثرائي قائـ عمى القصص الرقمية لتنمية التفكير األخال .6

 بالمراحؿ المختمفة.
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 المراجع
  :أوال المراجع العربٌة

 ،القاىرة : عالـ الكتب .3.ط"معجم المصطمحات التربوية المعرفة" (.2013) مؿجالعمى المقاني و أحمد  -
 " أثر استخداـ نظريو التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس التاريخ( .2017أحمد بدوى أحمد كماؿ ) -

مجمة الجمعية التربوية عمى تنميو ميارات التخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي لتالميذ المرحمة االبتدائية ، 
 . 76- 34( ، ص ص 95، جامعو عيف شمس ، كميو التربية ، ع ) لمدراسات االجتماعية

مجمة الجامعة "  ( ." التفكير الجانبي وعالقتو باالنيماؾ التعميمي لدى طمبو2018أفراح طعمو راضي ) -
 .462 -439كميو اآلداب ، ص ص  ،جامعو بغداد اآلداب ,

سيكولوجية الذاكرة الداللية واألحداث الشخصية في ضوء نظرية " (.2010) الحويمة أمثاؿ ىادي -
 ..القاىرة :البراؾ لمطباعة والنشر "معالجة المعمومات

"، تعريب تفكير الجانبي لخمق أفكار جديدةاإلبداع الجاد استخدام قوة ال(."2005إدوارد دى بونو) -
 ( الرياض : مكتبة العبيكاف .1باسمة النورى ، ط )

برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير الجانبي لتنميو ميرات التفكير ( ."2011إيماف حسنيف عصفور ) -
ات في المناىج وطرق مجمة دراس،  "التوليدي وفاعمية الذات لمطالبات المعممات شعبة الفمسفة واالجتماع

 .65 – 13( الجزء الثانى ، ص 177، ع )التدريس
في تنمية الميارات المغوية  المغناة الرقميةفاعمية القصص " (.2018) صالح صالح الديف إيماف -

 .320-282(، 19،ع) المجمة المعبرة لمدراسات المتخصصة , "لممعاقيف عقميًا فئة القابميف لمتعمـ
" التفكير الجانبي وعالقتو بسمات الشخصية وفؽ ( .2012ـ ذيب وعمر محمد عمواف )يإيماف عبد الكر  -

 ،(201العراؽ ، ع ) ،مجمو األستاذ،  "أنموذج قائـ عمى العوامؿ الخمسة لمشخصية لدى طمبو الجامعة
 .1540 – 436ص ص 

ل لتغير طريقة لغزا" تدريسيا" لمعق 50التفكير الجانبي : كيف تفكر " ( .2014تشارلز فيميبس ) -
 ، الرياض : مكتبة جرير. تفكيرك

فاعمية استخداـ استراتيجية القصص الرقمية في  "(.2016) الجرؼ وريـدرويش و عطا ميدي حسف  -
مجمة جامعة القدس المفتوحة . "ةالتكنولوجيإكساب طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة المفاىيـ 

 . 180-145(، 1(،ع)4), والنفسيةلألبحاث والدراسات التربوية 
  PhotoStory3فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ برمجية "(. 2010)عبد الباسط حسيف محمد  -

مجمة ،  "في تنمية مفيـو وميارات تصميـ وتطوير القصص الرقمية الالزمة لمعممي الجغرافيا قبؿ الخدمة
 – 194( ،  29امعة عيف شمس ، العدد )، كمية التربية ، ج الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية

220. 
القائمة عمى الرسـو  الرقميةاثر اختالؼ نمط عرض القصة " (.2015)الغامدي اهلل  حناف عبد -

 ،كمية التربية ، رسالة ماجستير. "لتمميذات المرحمة االبتدائية عداداألالمتحركة في تنمية ميارة تمييز 
 عودية .جامعة الباحة ،المممكة العربية الس
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(."فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى القصص اإللكترونية في تنمية بعض 2013حمداف الغامدي ) -
 ، كمية التربية ، جامعة الباحة. . رسالة ماجستير"  ةميارات االستماع لدى تالميذ المرحمة االبتدائي

لبصري لمخط البسيط في قصة رقمية مقترحة كمدخؿ لتحسيف اإلدراؾ ا"(. 5102) العدوىداليا حسني  -
 الفنية التربية كمية - والفنون الفنية التربية في بحوث مجمة ."الطبيعة لدى األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ

 .61-0 ص ص ،64ع مصر، - حمواف جامعة -
 التربية بكمية العميا الدراسات طالبات مف عينة لدى النفسية الضغوط (."5105) عمى مرزوؽ راندا -

 رسالة. ( كمينيكيو سيكومترية واالجتماعية)دراسة النفسية المتغيرات ببعض وعالقتيا الزواج في المتأخرات
 . شمس عيف جامعة ، التربية كمية ، ماجستير

المجمة المصرية لمدراسات ( : "حجـ التأثير " الوجو المكمؿ لمداللة اإلحصائية ، 1997رشدي فاـ ) -
 يونيو . ، (16)، العدد  (7)، المجمد النفسية 

السعودية. العربية  المممكة. " تنمية التفكير من خالل المنيج المدرسي "(.2010)البكر رشيد النوري -
 : مكتبة الرشد.ضالريا
الفروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي التحصيؿ األكاديمي في كؿ مف إدارة الوقت (."2019رضا سمير عمر) -

جامعة عيف  كمية التربية في العموم النفسية ة,مجم“مستوى الطموح لدى طالب الجامعة وتحقيؽ الذات و 
 شمس.

في القصص الرقمية اثر اختالؼ نمط عرض المثيرات البصرية " (.2018)الغامدي  رفيعة محمد -
،كمية رسالة ماجستير . "ت الفيـ القرائي لدى تمميذات المرحمة االبتدائية بمنطقة الباحةرالتنمية بعض ميا

 ،المممكة العربية السعودية .التربية ،جامعة الباحة 
فاعمية استخداـ القصص التعميمية الرقمية بتقنية وايت بورد انيميشف " (.2017)طمبة ياـ حسف ير  -

Animation Board white   تنمية ميارات تكنولوجيا المعمومات والتفكير البصري لدى التالميذ
( 3مج) ، د المعمم وتنميتو بالوطن العربيالمؤتمر الدولي الثالث :مستقبل إعدا. "المعاقيف سمعيًا 

،583-609. 
" الجدارة وعالقتيا بالتوافؽ الشخصي واالجتماعي لدى عينو مف طمبو (.2015) ريياـ محمد الكيالني -

 غزة فمسطيف .، ,جامعة األزىرجامعة األزىر المستوى الرابع " 
الستراتيجية : دراسة تطبيقية في ضوء عمى الجدارة ا في( " أثر الذكاء العاط2015زكى محمود صقر ) -

، كمية التجارة ، جامعة عيف شمس  المجمة العممية لالقتصاد والتجارة،  "ةالمتغيرات التنظيمية والديموغرافي
 .39-9( ، ص 2، ع )

أثر اختالؼ تصميـ مستويات التفاعؿ االجتماعي في القصص " (.2013) إسماعيؿزينب محمد  -
"، الويب في تنمية التفكير التأممي لدى طالب تكنولوجيا التعميـ واتجاىاتيـ نحوىا الرقمية التعميمية عبر

 .64-15(،201،مصر،ع) مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس
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(." أثر استخداـ االختبارات اإللكترونية في تنمية الفاعمية الذاتية لدى طمبة 2018سامى عايد العنزي) -
(، ص 45، الجامعة األردنية ، مج) مجمة دراسات العموم التربويةويت ". المرحمة المتوسطة بدولة الك

 .425-411ص
فاعمية القصص الرقمية في تنمية ميارات االستماع الناقد في مقرر المغة  "(.5104) الحربيسممى عيد  -

، صصةالمتخ . المجمة الدولية التربوية"اإلنجميزية لدى طالبات المرحمة الثانوية في مدينة الرياض
 .818-514ص ص، 8، ع2مج

" التنظيـ االنفعالي وعالقتو بأصالو التفكير وجدارة الذات لدى طمبة ( .2019سمير غانـ الوائمي ) -
 ، كمية التربية لمعمـو اإلنسانية ، جامعو كربالء. رسالة ماجستير،الجامعة " 

 دار الثقافة لمنشر والتوزيع ." عماف :  االتجاىات الحديثة في العموم" ( .2012سناء أبو عاذرة ) -
: مركز  "" التفكير الجانبي : تدريبات وتطبيقات عمميو األردن( .2013عبد الواحد حميد الكبيس ) -

 ديبونو لتعميـ التفكير .
أثر استخداـ القصة المحوسبة في تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث " (.2010)أبو اليجاء عدناف محمد  -

 ،كمية التربية ،جامعة اليرموؾ . ة ماجستيررسال . " االساسي في العمـو
فاعمية رواية القصة الرقمية في تنمية بعض ميارات التواصؿ " (.2015)الطويرقى الرحمف  غادة عبد -

،جامعة  . رسالة ماجستير "المغوي في المغة االنجميزية لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مدينة جدة
 ربية السعودية .العزيز ،المممكة الع الممؾ عبد

( عمى ميارات التفكير Tabletأثر القصص الرقمية باستخداـ تقنية التابمت)" (.2014)المطيريغادة  -
، كمية رسالة ماجستير. "الناقد في مادة التربية األسرية لدى طالبات المرحمة المتوسطة في مدينة الرياض

 ية، المممكة العربية السعودية.   ، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالماالجتماعيةالعمـو 
" مجمو  التفكير الجانبي لدى طمبة الجامعة"  (.2014ؿ صالح ، قصى عجاج سعود )فاضؿ زام -

 .33:62( ص ص 209( ، ع )2، بغداد العراؽ ج ) االستاذ
القصصي في التدريس  األسموباستخدام "(.2013) الشمري وتماضر ناجيالعتيبي فرات كاظـ  -

 دار المسيمة لمنشر والتوزيع . .الكويت :"والتدريب 
(." الخصائص السيكومتريو لمقياس تحقيؽ الذات 2015فيوليت فؤاد وأسماء مختار ومحمد حامد ) -

 .555-531(، ص ص 42جامعة عيف شمس ،ع) مجمة اإلرشاد النفسى ,لمراشدات ". 
في تدريس الدراسات االجتماعية  فاعمية القصص الرقمية التشاركية" (.2013)أبو مغنـ كرامي بدوي  -

 ، مجمة الثقافة والتنمية .اإلعدادية " لدى تالميذ المرحمة  األخالقيةفي التحصيؿ وتنمية القيـ 
 .180-93(،75مصر،ع)

 ".كمية التربية ،جامعة المنوفية. (." مقياس تحقيق الذات2001مجدى الدسوقي ) -
 . القاىرة :د.ف. "والتربية قراءات في المعموماتية(.2012) الدسوقيمحمد  -
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قمية التعميمية )ثنائية /ثالثية( ر اثر اختالؼ تصميـ بيئات القصص ال"(.2014) السيدمحمد حمدي  -
 مجمة التربية.  المتوسط األوؿلتنمية ميارات التفكير البصري والتحصيؿ لدى طالب الصؼ  األبعاد
 .209-256(،161(،ع)3،ج)
.القاىرة : دار  "النظرية والتاريخية لتكنولوجيا التعمم االلكتروني األصول"(. 2012)خميس  محمد -

 . السحاب لمطباعة والنشر والتوزيع
, مجمة دراسات " عادات العقؿ المنبئة بالتفكير الجانبي " ( .2016حمد عبد الرؤوؼ عبد ربو)م  -

 . 575:  521ر ، ص ص ( ، سبتمب77، ع)عربيو في التربية وعمم النفس 
لتنمية ميارات االستماع  الرقميةبرنامج مقترح قائـ عمى القصص " (.2013)عبد القادرىالؿ  محمود -

مجمة دراسات .  "في الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ منخفضي التحصيؿ بالمرحمة االبتدائية وأثرهالنشط 
 .11-56( ،2(،ج)41،ع) عربية في التربية وعمم النفس

فاعمية استراتيجية حكي القصص الرقمية التشاركية في تنمية " (.2016)عطية  الخالؽ مختار عبد  -
مجمة الثقافة . "ميارات الفيـ االستماعي والدافعية لتعمـ المغة العربية لدى متعممييا غير الناطقيف بيا

 .71-142( ،100( ،ع)160،س) والتنمية
يؿ والتفكير الجانبي لدى طمبو ( : فاعميو استخداـ نموذج دانياؿ في التحص2017ميدى عواد الدليمي ) -

، كميو العمـو التربوية ، جامعة  , رسالة ماجستيرالصؼ الثانى متوسط في مادة الرياضيات في العراؽ 
 آؿ البيت .

(."العالقة بيف القدرة عمى تحمؿ اإلحباط وتحقيؽ الذات لدى عينة مف 2005نانسي رسمي مرقص ) -
 ربية ، جامعة عيف شمس.، كمية الت ".رسالة ماجستيرالمراىقيف 

ية ودراسة فاعميتو في تنميو التفكير ضيات الفاز ( : برنامج مقترح في الريا2018ىبة محمد عبد العاؿ ) -
مجمة تربويات الرياضيات , الجمعية المصرية الجانبي وحب االستطالع لدى طالب المرحمة الثانوية ، 

 . 176 – 142، ص ص  لتربويات الرياضيات
ه لدى (." أساليب التنشئة األسرية وعالقتيا بالفاعمية الذاتية وجودة الحيا2016ؿ الخرش )ىديؿ جما -

 ، جامعة مؤتو ، األردف . "جامعة مؤتو طمبة كمية العمـو التربوي في
أثر تدريس مادة المغة العربية باستخداـ القصة الرقمية لمصؼ الثالث " (.2016)أبو عفيفة  ىيا محمد -

 ،كمية العمـو التربوية ، رسالة ماجستير. "اإلبداعيية ميارات االستماع النشط والتفكير االساسي في تنم
 . األوسطجامعة الشرؽ 

( ." فاعمية استراتيجية تدريس مقترح قائـ عمى التعمـ السريع لتنمية 2016وجية المرسى إبراىيـ ) -
مجمة تربويات ،  "الثانى اإلعدادي التفكير الجانبي والتنظيـ الذاتي في الرياضيات لدى تالميذ الصؼ

 . 83 – 31( يناير ، ص ص 2( ، ع )19، كمية التربية ، جامعو بنيا ، مج ) الرياضيات
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العالقة بيف الضغوط النفسية وتحقيؽ الذات لدى طالب المرحمة  (."2012وضحى ساير العنزى ) -
( ، 151جامعة األزىر ، ع)، التربية مجمة كميةالثانوية بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية ، 

 .248 -205( ، ص ص 4ج)
جامعو بغداد ( :"األحداث المشروطة لجدارة الذات لدى طمبو الجامعة " 2017وليد قحطاف محمود ) -

 .60 – 27( ، ص ص 25، ع) مركز الدراسات التربوية
رابات االنفعالية لدى عينة مف (." الفاعمية الذاتية االجتماعية وعالقتيا باالضط2016يوسؼ السعود ) -

(،ص 12(، ع)30، جامعة النجاح الوطنية ،مج ) مجمة جامعة النجاح لألبحاثطمبة جامعة اليرموؾ". 
 . 2456 -2421ص 
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