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مستخلص البحث: هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية  
الوصفي  املنهج  واستخدمت   ، االبتدائية  املرحلة  طلبة  لدى  املواطنة  قيم  تنمية  يف  الرقمية  القصص 
املسحي، وأداهتا استبانة مكونة من) 39( قيمًة من قيم املواطنة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  معلمًة  و)49(  معلًما   )55( منهم   )104( عدد  من  العينة  وتكونت 
وكانت نتائجها متوسطة بشكل عام الستخدام القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة 
االبتدائية، وترتبت القيم األكثر استخداًما للقصص الرقمية وفق التايل: قيم املواطنة السياسية مبتوسط 
حسايب 2.26، مث قيم املواطنة االجتماعية مبتوسط حسايب 2.12، مث قيم املواطنة االقتصادية مبتوسط 
حسايب 1.98 وأوصت الباحثة بإدراج معيار دمج التكنولوجيا باملواقف التعليمية ضمن تقومي األداء 
الوظيفي ملعلمي الدراسات االجتماعية؛ لتوافقه مع التوجهات احلديثة يف التعليم إىل جانب عدد من 

التوصيات األخرى. 
الكلمات املفتاحية: لقصص الرقمية، قيم املواطنة، املرحلة االبتدائية، معلمون، الدراسات االجتماع
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Abstract: This study aims to identify the range of digital stories that are used in 
the development citizenship values at the primary grade from teachers’ perspective 
of social studies. The survey descriptive method and its tool used a questionnaire 
consisting of 39 values of political, social and economic citizenship. The sample 
consisted of 104 teachers, 55 male teachers and 49 female ones. The results of  its 
were generally medium for the use of digital stories in the development of citizenship 
values at the primary grade and the most used values for digital stories were arranged 
according to the following: citizenship political values 2.26, then citizenship social 
values 2.12, then citizenship economic values 1.98. The researcher recommended the 
inclusion of the criterion of integrating technology with educational attitudes in the 
evaluation of the performance of social studies teachers to be in line with modern 
trends in education, among other recommendations.
Keywords: digital stories, citizenship values, primary grade, teachers, social studies 
and citizenship.
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مقدمة البحث:
يف عامل االنفتاح احملفوف مبخاطر تشويش الفكر واختالط اخلطأ بالصواب، واخلري 
فََقَد  املتقدمة،  الدول  يف  املتسارع  والتكنولوجي  املعريف  بالتطور  النشء  وانبهار  بالشر، 
البعض ثقته بنفسه، وبدأ ينظر لنفسه بشيء من الدونية وعدم الثقة بالنفس. )احلسان، 
1416، 7(؛ لذا لزم على املناهج الدراسية بصفة عامة ومناهج الدراسات االجتماعية 
واملواطنة بصفة خاصة أن حتافظ على ُهوية اجملتمع، وتعمل على النهوض بروح الشباب، 
وتزرع فيهم الثقة بأنفسهم، وذلك ال يتحقق إال بوجود قيم مواطنة ثابتة وعالية الرسوخ، 
تتشكل مبا حيقق أهداف اجملتمع: السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية. وبث قيم املواطنة 
وغرسها يف املرحلة االبتدائية ذو أمهية بالغة؛ لكوهنا مرحلة نشوء القيم اليت تسعى املدرسة 
احلادي  القرن  يف  للمجتمعات  الوطنية  اهلوية  مواجهة حتديات  سبل  وإحدى  لتعزيزها، 

والعشرين. )األمحد،2010، 167( 
الدراسية؛  املناهج  ضمن  هلا  خيطط  أن  الضروري  فمن  الواعية  املواطنة  ولتكوين 
املواطنة ومؤسساهتا، وتتأصل يف  املفاهيم األساسية عن  الطالب  ليكتسب من خالهلا 
نفوسهم قيمها املأمولة لتكوين مواطن صاحل. )أبو احلمائل، 2019، ص 371( ففي 
قيم  تأصيل  على  االجتماعية  الدراسات  مناهج  تعمل  االجتماعية  املواطنة  قيم  جمال 

 (Ho & Martin and Yap, 2011) .التسامح واالنتماء والوالء واحرتام القوانني
ويذهب عمارة )2006( يف نفس السياق إىل أن إكساب الطالب قيم املواطنة 
واالجتماعية  السياسية  التنمية  حراك  يف  والفعالة  اإلجيابية  للمشاركة  أساسي  متطلب 
واالقتصادية ألفراد اجملتمع. ويؤيده بورفلي (Porfeli, 2007) يف أن تكامل القيم يف املناهج 
الدراسية، وممارسة الطالب هلا يعطيها صفة الثبات. ويشري عبد اللطيف )2014( إىل أن 
تنمية قيم املواطنة لدى الطالب ينمي مهارات التعامل الذكي مع بيئاهتم، وحتسني حياهتم 
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الواقعية، واالتصال الفعال، وممارسة سلوك االعتماد اإلجيايب املتبادل، وتنمية الشخصية 
الواعية املواكبة للقرن احلايل.

ويذكر إجنل(Engel, 2014)  جهود األنظمة التعليمية األوروبية يف جمال تطوير املناهج 
بتضمني موضوعات حقوق  واهتمامها  بإسبانيا،  الطالب  لدى  املواطنة  لتنمية  التعليمية 
اإلنسان واملواطنة احمللية والعاملية يف الكتب الدراسية. وميكن القول: إن قيم املواطنة معايري 
لسلوك الفرد الصاحل يف جمتمعه، حتدد ما هو صائب وما هو غري ذلك، وما هو مفضل وما 
هو أقل من ذلك، ومن املهم أن تعكس املؤسسات التعليمية بكل براجمها قيم املواطنة؛ بغية 

حتقيق السلوك اإلجيايب خلري ومناء اجملتمع. )احلميدي والشاهني، 2019، ص 362(
أبعادها  مبختلف  القيم  تضمني  على  الرتكيز  ضرورة   )2009( عودات  ويرى 
القرن  يف  الطالب  الحتياج  املناسبة  القيم  من  والسياسية،  واالقتصادية،  االجتماعية، 
التطور  نتيجة  العصر احلايل؛  القيم يف  االهتمام مبوضوع  تزايد  احلادي والعشرين. ولقد 
التكنولوجي وتفجر املعلومات؛ كون القيم تشكل حمدًدا رئيًسا للسلوك اإلنساين، ومكونًا 
مهمًّا من مكونات ثقافة اجملتمع، اليت تتباين من جمتمع إىل آخر، تبًعا الختالف األنظمة 

والبيئات االجتماعية. 
لذا أصبح تنمية قيم املواطنة وتعزيزها إحدى سبل مواجهة حتديات القرن احلادي 
والعشرين  احلادي  القرن  حتديات  ظل  -يف  للمجتمعات  احلقيقي  فالتقدم  والعشرين، 
ومستجداته- تصنعه عقول وسواعد الطالب باعتبارهم مواطين املستقبل، ومن مث فإن 
إكساهبم هذه القيم يعد الركيزة األساسية للمشاركة اإلجيابية والفعالة يف التنمية االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية لكل من الفرد واجملتمع. )عمارة، 2006(
قيم  إلدماج  مسبوقة  وغري  للتعليم  جديدة  صيغ  إجياد   )2017( محيدة  وتقرتح 
يسهل  مما  مبتكر؛  بشكل  للطالب  وتقدميها  والتسامح  واحلوار،  املواطنة، كالسالم، 
مذهاًل؛  تطوًرا  الرقمية  الربجميات  تطورت  قد  و   )1100 )ص  وتنميتها.  تعزيزها 
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رقمي"  عامل  يف  "األطفال  العامل  أطفال  حالة  تقرير  جعل (اليونسيف Unicef) يف  مما 
)2017( توصي باستخدام الوسائط الرقمية بشكل معتدل؛ ملا هلا من آثار إجيابية يف 
تعديل سلوكيات الطالب من عمر )8 – 12( وتوجيهها باجتاه سليم بتسخري النافع 

واحلد من الضار.
أخرى  مرة  للحياة  أعادهتا  الرقمية  األدوات  أن  إال  املنشأ،  قدمية  القصة  أن  ورغم 
بشكل يتناسب مع متطلبات عصرنا الرقمي، فدخلت الوسائط الرقمية لتسهم بفاعلية يف 
تعلم املعارف والقيم واملهارات، وأضيف هلا مؤثرات صوتية وحركية؛ مما عزز الفهم لدى 
طالب املرحلة االبتدائية، وجذب انتباهه، وزاد من تركيزه، وكسر الروتني واجلمود للدروس، 

فأصبح يشعر باملتعة والراحة طوال وقت العرض. )أبو عفيفة،2016، ص 3(
ومع تطور وسائل تكنولوجيا التعليم ظهرت القصص الرقمية اليت تعتمد على تصميم 
املتحركة، وتعرض  السيناريو والصور واألصوات والرسوم  القصة بصورة رقمية جتمع بني 
السبورة  بواسطة  الصف  داخل  املعلمون  يستخدمها  أن  وميكن  احلاسوب،  طريق  عن 
 . (Tahriri, Tous & Far, 2015)اإللكرتوين التعلم  مناذج  من  منوذًجا  تعد  فهي  الذكية، 
وجتمع القصص الرقمية بني فن سرد القصص التقليدية ومزج الوسائط الرقمية، كالصور، 
احلاسب  على  املونتاج  برامج  بواسطة  والفيديوهات،  واملوسيقى،  املسجلة،  واألصوات 
اآليل، رواية قصة تدور حول موضوع معني أو مفهوم علمي أو قيم، من وجهة نظر معينة، 
اليت غالًبا ما تكون إرشادية أو توجيهية بشكل مباشر أو غري مباشر، وترتاوح مدة هذه 
القصص بني دقيقتني إىل عشر دقائق، وحتفظ بتنسيق رقمي ميكن املعلمني والطالب من 
إعادة عرضها ومشاركتها، من خالل ملفات الفيديو يف أجهزة احلاسب، أو عرضها على 
 (Robin, .أنواع القصص باختالف حمتواها الفيديو، وختتلف  مواقع ويب خمصصة لرفع 

2016, P18)

ويورد تيسنام(Tecnam, 2013)  عشر مميزات تسهم يف دعم استخدام القصص الرقمية 
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باعتباره تعلًما تفاعليًّا أصياًل، وذا معىن، وتكنولوجيًّا، منظًما، منتًجا، تعاونيًّا، جذابًا، 
حتفيزيًّا، وواقعيًّا، ويراعي الفروق الفردية بني الطالب، وميكن توضيح ذلك على النحو 

اآليت:
- تفاعلي: باعتبار إمكانية مشاركة القصص الرقمية من طالب لطالب، ومن طالب 

ملعلم، ومن معلم لطالب، فهناك تفاعل مستمر أثناء عملية التعلم.
الشخصي ومشاركتها مع  االهتمام  إنشاء قصتهم ذات  للطالب  أصيل: ميكن   -

اآلخرين.
- ذو معىن: تنمي وعي الطالب حبقيقية القصص املتداولة بني الناس.

الرقمية؛  والربامج  األجهزة  مع  التعامل  يف  خربة  الطالب  تكسب  التكنولوجيا:   -
فيتمكن من صنع قصته اخلاصة.

- منظم: تساعد الطالب على تنظيم أفكارهم عن طريق استخدام األدوات الرقمية 
)إنشاء. وحترير وإضافة وحذف(

التأليف والكتابة  - إنتاجية: ينتج الطالب قصًصا حتمل رسائل هادفة من خالل 
والسرد، ودجمها مع الصور والصوت.

- تعاوين: يعمل فيه الطالب كفريق واحد موزع املهام.
- جذاب: توفر القصص الرقمية متعة التعلم، وبالتايل تعطي الطالب دافعية للعمل 

واإلجناز.
- التحفيز: متنح القصص الرقمية دافعية للتعلم الذايت للطالب.

- واقعية: ميكن أن يكون موضوع القصص الرقمية يف أي جمال من جماالت احلياة. 
)ص 28-27( 

واملالحظ أن قدرة حكاية القصص الرقمية مقارنة بالقصص التقليدية على االرتباط 
بأبعاد الشخصيات مع املشاركة واالنتشار الرقمي، جيعل من السهل إنتاجها كأداة تعليمية 
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 (Gregori, 2008) .يف خمتلف املواضيع
ودلت نتائج العديد من الدراسات اليت تناولت القصص الرقمية أن دجمها يف العملية 
التعليمية يساعد الطالب على زيادة الفهم والرتكيز، وتعلم القيم واملثل العليا؛ إذ تذكر 
دراسة أمحد )2011( أن القصص الرقمية من مكونات التعليم املدمج اليت تعزز أداء 

الطالب وتدعم عملية التعلم )ص186(. 
وتظهر نتائج دراسة: هونج، وهوانج، وهانج (Hung, Hwang &Huang, 2012) فعالية 
التدريس القائم على القصص الرقمية وتعزيزه لدافعية تعلم الطالب يف املرحلة االبتدائية، 

وكفاءة حل املشكالت والتحصيل.
وترى كل من: دراسة سيجنس(Signes, 2014) ، ودراسة شاليب كايف، وعبيدا، وجنكنز 
(Shelby-Caffey, Úbéda, and Jenkins, 2014) أن القصص الرقمية تساعد الطالب على 

تطوير مهاراهتم التقنية والرقمية، وقدرهتم على صناعة وإنتاج القصص الرقمية بأنفسهم، 
حول القيم املراد تعلمها.

اليت   (Smeda, Dakich, & Sharda, 2014) وشاردة  ودكش،  دراسة: صميدا،  وتزيد 
دعمت  ذكي  تعلم  أهنا كبيئة  الدراسية  الفصول  يف  الرقمية  القصص  بفعالية  اهتمت 
  (Matiasماتيز، وجروسالند بأنفسهم. ويضيف  ثقتهم  الطالب، وزادت  حتسن سلوك 
 (Grosland, 2016 &أن القصص الرقمية حتفز اإلبداع لدى الطالب وتنمي العديد من 

مهاراهتم، وتساعدهم على تعلم القيم كالعدالة والتفرقة العنصرية.
 (National ويصنف املعهد القومي للتكنولوجيا بالواليات املتحدة األمريكية القصص
Institute for Technology) NIT إىل ثالثة أمناط، تدخل القصة الرقمية يف التصنيف الثاين منها 

ومنط التعلم املدمج املوجه لتطوير السلوك Attitude-Driven ويتم فيه دمج خمتلف األحداث 
ووسائل تقدميها املختلفة؛ من أجل تطوير موقف سلوكي. )الفار،2012، ص 419(

بينما هدفت دراسة املهدي ودرويش واجلرف )2016( إىل الكشف عن فاعلية 
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ملفاهيم  بغزة  األساسي  التاسع  الصف  طالبات  إكساب  الرقمية يف  القصص  استخدام 
التكنولوجيا، وصمم الباحثون مقياًسا ملفاهيم التكنولوجيا، واستخدمت الدراسة أسلوب 
واتفقت  الرقمية.  القصص  إسرتاتيجية  فاعلية  لصاحل  النتائج  وكانت  التجرييب،  البحث 
نتائج دراسة الترتي )2016( مع نتائج الدراسات السابقة فحصلت على نتائج إجيابية 
من توظيف القصص الرقمية لصاحل اجملموعة التجريبية، وأوصت بتدريب املعلمني على 

تصميم القصص الرقمية واستخدامها، وكذلك دراسة منسي. )2019(
 (Truong-White & McLean, 2015) ومكالين  وايت،  ترونج  دراسة:  واهتمت 
املتوسطة  املرحلة  لطالب  العاملية  املواطنة  مفاهيم  لتعليم  الرقمية  القصص  باستخدام 
والثانوية، وأكدت نتائجها على دعم القصص الرقمية لتعلم املفاهيم الذاتية واالجتماعية 
وفهم اآلخرين. وأكدت دراسة قربان )2012( فاعلية استخدام قصص الرسوم املتحركة 

يف تنمية املفاهيم والقيم االجتماعية.
وأظهرت نتائج دراسة: فيج، ومكارتين (Figg & Mc Cartney, 2010) أن استخدام 
يف  جديدة  أساليب  إىل  التعرف  من  املعلمني  مكن  لآلخرين  الرقمية  القصص  حكي 

التدريس، وحسن التحصيل الدراسي للطالب واجتاهاهتم حنو التعلم وحنو التكنولوجيا. 
ومن أهم الدراسات اليت تناولت موضوع القيم يف املرحلة االبتدائية دراسة الدويلة 
)2016(، اليت هدفت إىل التعرف على القيم: السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، 
الدراسة مخسة كتب  وحللت  الكويت،  يف  الوطنية  الرتبية  مناهج  يف  املتضمنة  والدينية 
بأسلوب حتليل احملتوى، وخلصت إىل أن القيم يف كتب الرتبية الوطنية الكويتية باملرحلة 

االبتدائية اعتمدت ختطيطًا غري منظم ال يتحقق فيه الشمول أو التوازن أو التدرج. 
 (Kubravi,  ودراسة كوبريفي، وشاه وجان ،)وتوصي كلٌّ من: دراسة العقيل )2019
 ،(Chan, Churchill & Chiu, 2017) ودراسة شان، وشارشل، وشيو Shah & Jan, 2018)،

  (Burgess & Vivienne,وفيفني بورجس،  ودراسة   )Alismail, 2015)، اليسميل  ودراسة 
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بكافة  الرقمية  القصص  باستخدام   ، (Yang & Wu, 2012) وويو يانج  ودراسة   2013)،

أشكاهلا ملا هلا من أثر إجيايب يف التعلم بصفة عامة وتعلم القيم بصفة خاصة، مما يطرح 
تساؤاًل حول مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية  القصص الرقمية يف تنمية 
واملناسبة  الفعالة  التقنية  ملثل هذه  وتفعيلهم   ، االبتدائية  املرحلة  لدى طلبة  املواطنة  قيم 
للخصائص العمرية للمرحلة االبتدائية، فهي تشعر الطالب باحليوية والتشويق، وتكسر 
روتني يومهم الدراسي، وختفف من الضغط النفسي عليهم الناتج من املمارسات التقليدية. 

مشكلة البحث وأسئلته:
تورد وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية يف املادة )33( من األسس 
العامة اليت يقوم عليها التعليم "تربية املواطن املؤمن ليكون لبنة صاحلة يف بناء أمته، ويشعر 
املادة  يف  ذلك  على  نفسها  الوثيقة  تؤكد  عنها". كما  والدفاع  بالده  مبسؤولياته خلدمة 
)72( عندما تعرف املرحلة االبتدائية على أهنا: القاعدة اليت يرتكز عليها إعداد الناشئني 
للمراحل التالية من حياهتم، وتزويدهم باألساسيات من العقيدة الصحيحة، واالجتاهات 
السليمة، واخلربات واملعلومات واملهارات. وتأيت املادة )79( يف نفس السياق لتنمية وعي 
الطالب ليدرك ما عليه من الواجبات وماله من احلقوق، يف حدود سنة وخصائص املرحلة 
اليت مير هبا، وغرس حب وطنه، واإلخالص لوالة أمره. )وثيقة سياسة التعليم يف اململكة 

العربية السعودية، 1389هـ(
وعليه فإن مل حتظ املواطنة بتفعيل قيمها لديهم سوف تصبح أزمة، وذلك نتيجة 
اليت  والتلقني،  احلفظ  أسلوب  املعلمني  والصعوبات كاستخدام  املشكالت  من  للعديد 
الظروف  هذه  يف  السيما  وطنهم،  جتاه  املواطنة  قيم  ممارسة  تدين  إىل  بدورها  ستؤدي 

املعاصرة. )يوسف، 2011(
واخلربات  االبتدائية  املرحلة  يف  االجتماعية  الدراسات  مناهج  تعمل  أن  حيتم  مما 
التعليمية منسجمة ومتضافرة، وفق منظومة متكاملة من األهداف والعمليات واإلجراءات 
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أن  الباحثة  وترى  لديهم.  املواطنة  قيم  تنمية  خالل  من  الصاحل،  املواطن  لرتبية  والقيم 
القصص الرقمية خري وسيلة لتعزيز قيم املواطنة يف املرحلة االبتدائية؛ لكوهنا تتوافق مع 
توجهات القرن احلادي والعشرين باستخدام التكنولوجيا والتقنية اآلمنة لتعزيز قيم املواطنة؛ 
فهي جتعل الطالب نشيطني وفاعلني، وتليب احتياجات طالب املرحلة االبتدائية للمعرفة 
التكنولوجية، كوهنم مستخدمني ماهرين هلا، فتمنحهم الفرصة ليعربوا عن قيمهم الوطنية 

ومثلهم العليا من خالل القصص الرقمية.
املرحلة  طلبة  لدى  املواطنة  قيم  تنمية  يف  الدراسة  مشكلة  حتديد  أمكن  تقدم  مما 
االبتدائية من خالل استخدام معلمي الدراسات االجتماعية القصص الرقمية. وقد متثل 
السؤال الرئيس يف: ما مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية القصص الرقمية يف 

تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة االبتدائية؟
ويتفرع منه األسئلة التالية:

1-  ما مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية القصص الرقمية يف تنمية قيم 
املواطنة السياسية لدى طلبة املرحلة االبتدائية؟

2-  ما مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية القصص الرقمية يف تنمية قيم 
املواطنة االجتماعية لدى طلبة املرحلة االبتدائية؟

3-  ما مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية القصص الرقمية يف تنمية قيم 
املواطنة االقتصادية لدى طلبة املرحلة االبتدائية؟

أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل إىل التعرف على مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية 
طلبة  لدى  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  املواطنة  قيم  تنمية  يف  الرقمية  القصص 

املرحلة االبتدائية.
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أمهية البحث:
تكنولوجيا  بتوظيف  التعليم  اهتمام  من  تنبع  يف كوهنا  احلايل  البحث  أمهية  تتمثل 
وحتسني  الطالب  باحتياجات  وربطها  الّتعلمّية،  التعليمية  املواقف  يف  ودجمها  التعليم 

خمرجات التعلم، على النحو التايل:
1-  تتوافق الدراسة احلالية مع التوجهات احلديثة يف وزارة التعليم، اليت تنادي بدمج 

التكنولوجيا يف التعليم، واستخدام األدوات الرقمية كمعينات يف العملية التعليمية.
املواطنة من  قيم  باحلفاظ على  الرتبويني  استجابة لدعوات  الدراسة  تأيت هذه   -2

الذوبان يف العوملة، وهو مطلب من مطالب التعليم يف القرن احلادي والعشرين. 
3- تفيد هذه الدراسة صانعي القرار يف تطوير إسرتاتيجيات التدريس للدراسات 
تكشف  إذ  املعلمني؛  لتدريب  التعليمي  املهين  للتطوير  الوطين  واملركز  االجتماعية، 
املواطنة،  قيم  تنمية  الرقمية يف  للقصص  الدراسات االجتماعية  استخدام معلمي  مدى 

وانسجامهم مع التوجهات احلديثة.   
حدود البحث:

احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة مدى استخدام معلمي الدراسات 
االجتماعية القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة السياسية واالجتماعية واالقتصادية لدى 

طلبة املرحلة االبتدائية.
احلدود املكانية: مدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية.

احلدود الزمانية: العام الدراسي 2020-2019  
مصطلحات البحث:

أو خيالية  نثرية  أهنا:" حكاية  الباسط )2011(  عبد  ويعرفها  الرقمية:  القصص 
قائمة على استخدام برجمية )فوتو ستوري Photo Story3 (يف املزج املنظم للصور واخلرائط 
والنصوص واخللفيات املوسيقية والتعليق الصويت، بغرض جتسيد األحداث والشخصيات 
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واملواقف والظاهرات اليت تدعم حتقيق هدف أو أكثر من أهداف التعليم".
وتعرفها الدراسة احلالية بأهنا: عملية جتمع بني القصة اللفظية، وعدد من الصور والرسوم 
املتحركة واملوسيقى، بواسطة التقنيات احلديثة إلنتاج القصة ومشاركتها لتنمية قيم املواطنة.     
 قيم املواطنة: ويعرفها أبو احلمائل )2019( بأهنا: "جمموعة املعايري واملبادئ واملثل 
مع  تفاعله  خالل  من  االبتدائية  املرحلة  طالب  يتشرهبا  واقعية  مبضامني  املتصلة  العليا 
اجلماعة، وترتبط هذه القيم باجملاالت السياسية والقانونية والثقافية واالجتماعية، وتكون 
مبنزلة ضوابط لسلوكه من أجل حتقيق وظائف مستقبلية معينة بالنسبة له والدولة وتساعد 

يف رقي اجملتمع وتطوره". )ص 375(
الطالب،  تؤثر يف شخصية  اليت  العليا  واملثل  املبادئ  بأهنا:  احلايل  البحث  ويعرفها 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  مبسؤوليته  وواعًيا  لوطنه،  انتمائه  يف  ملتزًما  فتجعله 

املتوافقة مع دوره املستقبلي. 
الطريقة وإجراءات البحث:

منهج البحث:
استخدم هذا البحث املنهج الوصفي املسحي لتحقيق أهدافها، "لوصف ظاهرة أو 
تقصي آراء ومعتقدات واجتاهات عينة الدراسة حول طبيعتها أو مدى وجودها يف الواقع". 

(Johnson & Christensen, 2008) لكونه مناسًبا هلدف الدراسة.

جمتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من مجيع معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية يف املرحلة 
وجمموع  معلًما،  و)521(  معلمًة،   )458( عددهم  والبالغ  الرياض،  مبنطقة  االبتدائية 
)979( معلًما ومعلمًة خالل الفصل الدراسي األول لعام 1440- 1441ه. )اإلدارة 

العامة للتعليم مبنطقة الرياض، 1441هـ(
عينة البحث:

املستجيبون للبحث خالل فرتة إجرائها، وتوزعت العينة على النحو التايل: )55( معلًما 
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بنسبة 52.9%، و)49( معلمة بنسبة 47.1%، مبجموع )104( معلمني ومعلمات.
أداة البحث وإجراءاته:

صممت الباحثة استبانة قياس مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية القصص 
الرقمية يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة االبتدائية، وقد مر تصميمها بعدة مراحل:

-االطالع على الدراسات السابقة يف جمال استخدام القصص الرقمية يف تنمية قيم 
املواطنة لدى املرحلة االبتدائية.

- تصميم االستبانة يف صورهتا األولية وتضمنت قسمني، األول: حيتوي بيانات عامة 
والثاين:  اجلنس(،  واملواطنة )االسم،  الدراسات االجتماعيات  ملعلم ومعلمة  إلزامية  غري 
حيتوي على متغريات الدراسة وتكونت من )38( قيمة من قيم املواطنة للمرحلة االبتدائية، 
موزعًة على ثالثة حماور: احملور األول القيم السياسية؛ حيث اشتمل على )14( عبارًة، 
القيم  الثالث  احملور  عبارًة،   )14( على  اشتمل  حيث  االجتماعية؛  القيم  الثاين  احملور 

االقتصادية؛ حيث اشتمل على )10( عبارات.
مفردات جمتمع  األبعاد الستجابات  الثالثي  ليكرت  مقياس  الباحثة  -استخدمت 
الدراسة على النحو التايل: )عالية – متوسطة – منخفضة(، حبيث تأخذ االستجابة عالية 
تقديرات  درجة  لتحديد  واحدة،  درجة  ومنخفضة  درجتني،  ومتوسطة  درجات،  ثالث 
استخدام معلمي الدراسات االجتماعية القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة 

املرحلة االبتدائية، وفق قيم املتوسطات.
- صدق االستبانة الظاهري: اعتمدت الدراسة فيه على صدق احملتوى أو صدق 
حمكًما   )18( على  االستبانة  وعرضت  والعملية،  العملية  اخلربة  أهل  من  احملكمني 
واجلغرافيا،  التاريخ،  ويف  االجتماعية،  الدراسات  تدريس  املناهج وطرق  متخصصني يف 
جيدة  أداة  االستبانة  لتصبح  االجتماعية،  الدراسات  ومعلمي  االجتماعيات،  ومشريف 
األولية،  اخلاصة يف صورهتا  واملعلومات  البيانات  وحتليل  الدراسة، ومجع  لتطبيق  صاحلة 
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إلبداء الرأي حول مدى مالءمة فقرات االستبانة من حيث وضوح فقراهتا، ومن حيث 
املضمون، والصياغة، واللغة، ومدى مناسبة الفقرة للمحور الذي تنتمي إليه، ومت قبول 

االستبانة بدون ملحوظات من احملكمني.
جدول رقم )1(:معامالت ارتباط حماور االستبانة ابلدرجة الكلية لالستبانة )العينة االستطالعية: ن=25(

معامل االرتباطاحملور

0.9431**قيم املواطنة السياسية
0.9401**قيم املواطنة االجتماعية
0.9328**قيم املواطنة االقتصادية

** دالة عند مستوى 0.01

- معامالت االرتباط: حسبت معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني حماور 
االستبانة، بالدرجة الكلية لالستبانة، ويوضح جدول 1 معامالت االرتباط، اليت تشري إىل 

الصدق الداخلي ألداة الدراسة.
العينة االستطالعية من  العينة االستطالعية: تكونت  -ثبات االستبانة من خالل 
)25( معلًما ومعلمًة للدراسات االجتماعية يف املرحلة االبتدائية من خارج عينة الدراسة، 
ألفا كرونباخ Cronbach’s alpha؛  الدراسة فقد طبق معامل  أداة  ثبات  وحلساب معدل 
حيث بلغ معامل الثبات العينة االستطالعية )0.98(، وهي درجة مرتفعة تدل على أن 

األداة صاحلة للتطبيق، ويعرض جدول 2 معامل ثبات كرونباخ ألفا حملاور الدراسة. 
جدول رقم )2( معامالت ثبات ألفا كرونباخ حملاور الدراسة )العينة االستطالعية: ن=25(

معامل ثبات ألفا كرونباخعدد البنوداحملور
140.95قيم املواطنة السياسية

140.96قيم املواطنة االجتماعية
100.96قيم املواطنة االقتصادية
380.98الثبات الكلي لالستبانة
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تقدمت الباحثة إىل عمادة البحث العلمي باجلامعة للحصول على خطاب أخالقيات 
الرياض،  تعليم  الدراسة إلدارة  بتطبيق  الباحثة  العلمي، وخطاب تسهيل مهمة  البحث 
ومن مث التوجه إلدارة التخطيط والتطوير بالرياض واحلصول على خطاب إلدارات مدارس 

املرحلة االبتدائية بتسهيل مهمة الباحثة لتطبيق الدراسة. 
األساليب اإلحصائية:

متت عملية تفريغ البيانات يف احلاسب اآليل وذلك باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية 
(SPSS)، مث عوجلت إحصائيًّا باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:

- حساب التكرارات والنسب املئوية: اليت تتعلق خبصائص عينة البحث واستجابات 
أفراد العينة عن حماور االستبانة.

- املتوسطات احلسابية: ملعرفة إجابات أفراد العينة عن كل فقرات االستبانة املتعلقة 
باحملاور الثالثة.

- االحنراف املعياري: لقياس تشتت اإلجابات ومدى احنرافها عن متوسطها احلسايب، 
وكلما كان االحنراف صغريًا كان معناه أن القيم متجمعة حول متوسطها احلسايب؛ وبالتايل 

فإن قيمة املتوسط متثل إمجايل اإلجابات متثياًل صادقًا.
- معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود االستبانة بالدرجة الكلية للمحور 

املنتمية إليه، وبالدرجة الكلية لالستبانة.
- حساب معامل ألفا كرونباخ (Cronbach’s) لقياس صدق وثبات أداة الدراسة.

نتائج البحث ومناقشته:
استخدام  مدى  على  التعرف  إىل  هدف  الذي  البحث  نتائج  اجلزء  هذا  يتضمن 
معلمي الدراسات االجتماعية القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة 

االبتدائية، وسيتم عرض النتائج باالعتماد على أسئلة الدراسة.
لإلجابة على السؤال األول الذي ينص على: ما مدى استخدام معلمي الدراسات 
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االجتماعية القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة السياسية لدى طلبة املرحلة االبتدائية؟ 
قامت الدراسة حبساب املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ملدى استخدام القصص 
الرقمية يف تنمية قيم املواطنة السياسية لدى طلبة املرحلة االبتدائية لكل حمور من حماور 

االستبانة، وجدول 3 يبني ذلك.  
جدول رقم )3( املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلًيا إلجاابت عينة الدراسة عن مدى استخدامهم القصص 

الرقمية يف تنمية قيم املواطنة السياسية لدى طلبة املرحلة االبتدائية

املتوسط قيم املواطنة لدى املرحلة االبتدائيةم
احلسايب

االحنراف 
الوصفالرتتيباملعياري

عالية2.590.581الوالء للقيادة السياسية باململكة العربية السعودية.1
عالية2.540.622االنتماء للوطن.3
عالية2.460.673تاريخ الوطن ومنجزاته.5
عالية2.400.654االنتماء واالعتزاز باألمة العربية اإلسالمية.7
عالية2.400.735االعتزاز باهلوية الوطنية.12
متوسطة2.260.746حب التضحية من أجل الوطن.13
متوسطة2.240.727احرتام العهود واملواثيق املربمة مع الدول األخرى.4
متوسطة2.230.678مبادئ الشورى.2
متوسطة2.210.729قيم التسامح واحرتام اآلخرين.8
متوسطة2.140.7610التمسك باحلقوق والواجبات.9
متوسطة2.140.7610مبادئ حقوق اإلنسان.11
متوسطة2.100.7011حق املواطن يف املشاركة يف اختيار اجملالس البلدية.6
متوسطة2.090.7812احلرية يف إبداء الرأي والدفاع عنه.10
متوسطة1.860.8313حقوق املرأة ودورها يف املسامهة يف بناء اجملتمع.14

متوسطة2.260.53املتوسط* العام للمحور

* املتوسط احلسايب من 3 درجات
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القصص  االجتماعية  الدراسات  معلمي  استخدام  مدى  نتائج  جدول3  ويعرض 
توجد مخس  وأنه  االبتدائية،  املرحلة  طلبة  لدى  السياسية  املواطنة  قيم  تنمية  الرقمية يف 
عبارات كانت االستجابة هلا عالية؛ فقد حصلت على املرتبة األوىل عبارة رقم )1( وهي: 
الوالء للقيادة السياسية باململكة العربية السعودية مبتوسط حسايب 2.59 واحنراف معياري 
للوطن مبتوسط حسايب2.46  االنتماء  العبارة رقم )3(  الثانية  املرتبة  يليها يف   ،0.58
ومنجزاته  الوطن  تاريخ   )5( رقم  العبارة  الثالثة  املرتبة  يليها يف  معياري0.62،  واحنراف 
مبتوسط حسايب2.46 واحنراف معياري 0.73، يليها يف املرتبة الرابعة العبارة رقم )7( 
االنتماء واالعتزاز باألمة العربية اإلسالمية مبتوسط حسايب2.40 واحنراف معياري 0.65، 
يليها يف املرتبة اخلامسة العبارة رقم )12( االعتزاز باهلوية الوطنية مبتوسط حسايب2.40  
متوسطة  استجابة  سجلت  اليت  السياسية  املواطنة  قيم  يليها   ،0.73 معياري  واحنراف 
وتأيت وفق الرتتيب التايل يف قيم املواطنة السياسية، ففي املرتبة السادسة العبارة رقم )13( 
حب التضحية من أجل الوطن مبتوسط حسايب2.26  واحنراف معياري 0.74، يليها 
يف املرتبة السابعة العبارة رقم )4( احرتام العهود واملواثيق املربمة مع الدول األخرى مبتوسط 
مبادئ   )2( رقم  العبارة  الثامنة  املرتبة  يليها يف  معياري0.72،  واحنراف  حسايب2.24 
الشورى مبتوسط حسايب 2.23  واحنراف معياري 0.67، يليها يف املرتبة التاسعة العبارة 
رقم )8( قيم التسامح واحرتام اآلخرين مبتوسط حسايب2.21  واحنراف معياري 0.72، 
يليها يف املرتبة العاشرة بتكرار عبارتني يف نفس الرتتيب مها: رقم )9( التمسك باحلقوق 
والواجبات، وعبارة رقم )11( مبادئ حقوق اإلنسان مبتوسط حسايب2.14 واحنراف 
معياري 0.76، يليها يف املرتبة احلادية عشرة العبارة رقم )6( حق املواطن يف املشاركة يف 
اختيار اجملالس البلدية مبتوسط حسايب 2.10 واحنراف معياري 0.70،  يليها يف املرتبة 
الثانية عشرة العبارة رقم )10( احلرية يف إبداء الرأي والدفاع عنه مبتوسط حسايب 2.09  
الثالثة عشرة واألخرية يف ترتيب قيم املواطنة  واحنراف معياري 0.78،  يليها يف املرتبة 
اجملتمع  بناء  املسامهة يف  ودورها يف  املرأة  )14( حقوق  رقم  العبارة  املتوسطة  السياسية 
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مبتوسط حسايب 1.86 واحنراف معياري 0.53، ولعل سبب ذلك يرجع لتأخر حصول 
املرأة يف اململكة العربية السعودية على حقوقها السياسية إىل اخلمس سنوات األخرية.

الدراسات  معلمي  استخدام  مدى  تقيس  اليت  األول  احملور  عبارات  فإن  سبق  مما 
االجتماعية القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة السياسية لدى طلبة املرحلة االبتدائية 
تكون من )14( عبارة، أعالها استجابة العبارة رقم )1( الوالء للقيادة السياسية باململكة 
العربية السعودية، وأقلها العبارة رقم )14( حقوق املرأة ودورها يف املسامهة يف بناء اجملتمع 
وهي ما ال يعكس اهتمام خمططي املناهج وتوجهات سياسة التعليم والقيم املتضمنة يف 
املنهج، وتتفق مع هذه النتيجة دراسة الدويلة )2016(، اليت خلصت إىل أن القيم يف 
كتب الرتبية الوطنية باملرحلة االبتدائية اعتمدت ختطيطًا غري منظم ال يتحقق فيه الشمول 
أو التوازن أو التدرج ، ومن خالل استجابات عينة الدراسة على هذه العبارات وجدت 
الباحثة أن هناك استخداًما بدرجة متوسطة وهي درجة املتوسط العام للمحور مبتوسط 
حسايب قدره  2.26 واحنراف معياري 0.53، مما يشري إىل وجود حاجة إىل االرتقاء 
مبهارات معلمي الدراسات االجتماعية التكنولوجية وصناعة احملتوى القصصي؛ ليتمكنوا 
النتائج السابقة. ويرى  من تقدمي القصص الرقمية يف بعض قيم املواطنة السياسية وفق 
أمحد )2005( أن أنسب أنواع القصص للقيم السياسية هو القصة التارخيية اليت تعرض 
قدميًا  فارقة  عالمات  بإجياد  أعمال  من  به  متيزوا  وما  العامل،  يف  املشهورة  الشخصيات 
وكذلك  خطاهم،  على  للسري  وتشجيًعا  الطالب،  عقول  يف  ألمسائهم  ختليًدا  وحديثًا؛ 
قصص املغامرات اليت تنمي حب االستطالع واالستكشاف يف نفوس الطالب، وزرع 

القيم واملثل العليا من خالل عرض حياة بعض الرحالة واملكتشفني. 
لإلجابة على السؤال الثاين والذي ينص على: ما مدى استخدام معلمي الدراسات 
االجتماعية القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة االجتماعية لدى طلبة املرحلة االبتدائية؟

استخدام  ملدى  املعياري  واالحنراف  احلسابية  املتوسطات  حبساب  الدراسة  قامت 
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القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة االجتماعية لدى طلبة املرحلة االبتدائية لكل حمور 
من حماور االستبانة، وجدول)4 (  يبني ذلك.  

جدول رقم )4( املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلًيا إلجاابت عينة الدراسة عن مدى استخدامهم القصص 

الرقمية يف تنمية قيم املواطنة االجتماعية لدى طلبة املرحلة االبتدائية

املتوسط قيم املواطنة لدى املرحلة االبتدائيةم
احلسايب

االحنراف 
الوصفالرتتيباملعياري

متوسطة2.260.741حق كل مواطن يف التعليم.24
متوسطة2.250.722مبدأ العدل واملساواة بني أبناء الوطن.16
متوسطة2.200.723مبدأ احلق يف احلياة لكل إنسان.19
متوسطة2.180.734حب النظام واحرتام األنظمة والتقيد هبا.18
متوسطة2.170.705مهارات التعامل مع اآلخرين.17
متوسطة2.160.746الوحدة الوطنية بني خمتلف فئات اجملتمع السعودي.21
متوسطة2.110.657العادات والتقاليد.15
متوسطة2.110.727أمهية احملافظة على النظافة العامة.22
متوسطة2.110.767احلفاظ على كرامة كل مواطن.23
متوسطة2.070.748املسؤولية االجتماعية.20
متوسطة2.070.758التضامن والتعاون بني أفراد اجملتمع.25
متوسطة2.000.719التكافل االجتماعي.26
متوسطة1.990.7310املشاركة باألعمال اخلريية والتطوعية.27
متوسطة1.970.8511مبدأ السالم االجتماعي والتعايش مع اآلخر.28

متوسطة2.120.60املتوسط* العام للمحور

* املتوسط احلسايب من )3 ( درجات

ويعرض جدول ) 4 ( نتائج مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية القصص 
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الرقمية يف تنمية قيم املواطنة االجتماعية لدى طلبة املرحلة االبتدائية، وأن مجيع العبارات 
من )15 – 28( على هذا احملور كانت االستجابة هلا متوسطة، فقد حصلت على املرتبة 
األوىل عبارة رقم )24( وهي حق كل مواطن يف التعليم مبتوسط حسايب 2.26 واحنراف 
معياري 0.74، يليها يف املرتبة الثانية العبارة رقم )16( مبدأ العدل واملساواة بني أبناء 
الوطن مبتوسط حسايب2.25 واحنراف معياري0.72، يليها يف املرتبة الثالثة العبارة رقم 
)19( مبدأ احلق يف احلياة لكل إنسان مبتوسط حسايب2.20 واحنراف معياري 0.72، 
يليها يف املرتبة الرابعة العبارة رقم )18(حب النظام واحرتام األنظمة والتقيد هبا مبتوسط 
حسايب2.18 واحنراف معياري 0.73، يليها يف املرتبة اخلامسة العبارة رقم )17( مهارات 
التعامل مع اآلخرين مبتوسط حسايب 2.17  واحنراف معياري 0.70، يليها يف املرتبة 
السادسة العبارة رقم )21( الوحدة الوطنية بني خمتلف فئات اجملتمع السعودي مبتوسط 
حسايب2.16 واحنراف معياري 0.74، يليها يف املرتبة السابعة بتكرار ثالث عبارات هي 
رقم )15( العادات والتقاليد، ورقم )22( أمهية احملافظة على النظافة العامة، ورقم )23( 
احلفاظ على كرامة كل مواطن مبتوسط حسايب2.11 واحنراف معياري 0.65، وترجع 
الباحثة السبب كون العبارات الثالث تتضمن حمتوًى يتعلق بالعادات والتقاليد السعودية، 
يليها يف املرتبة الثامنة تكرار عبارتني مها: رقم )20( املسؤولية االجتماعية، وعبارة )25( 
التضامن والتعاون بني أفراد اجملتمع مبتوسط حسايب 2.07 واحنراف معياري 0.74، يليها 
يف املرتبة التاسعة العبارة رقم )26( التكافل االجتماعي مبتوسط حسايب2.00  واحنراف 
اخلريية  باألعمال  املشاركة   )27( رقم  العبارة  العاشرة  املرتبة  يف  يليها  معياري0.71، 
والتطوعية مبتوسط حسايب1.99 واحنراف معياري 0.73، يليها يف املرتبة احلادية عشرة 
واألخرية يف ترتيب قيم املواطنة االجتماعية العبارة رقم )28( مبدأ السالم االجتماعي 
والتعايش مع اآلخر مبتوسط حسايب 1.97 واحنراف معياري 0.85، ولعل سبب ذلك 
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أن اجملتمع السعودي مل ينفتح على العامل إال متأخرًا؛ مما جعل استخدام معلمي الدراسات 
االجتماعية واملواطنة للقصص الرقمية يف تدعيم هذا اجملال أقل من العبارات األخرى، وإن 
جاءت االستجابات للمحور الثاين متوسطة بشكل عام مبتوسط حسايب 2.12 واحنراف 
 (Truong-White معياري 0.60، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ترونج وايت، ومكالين
(McLean, 2015 & اليت أكدت نتائجها على دعم القصص الرقمية لتعلم املفاهيم الذاتية 

فاعلية  إىل  أشارت  اليت   )2012( قربان  دراسة  وكذلك  اآلخرين.  وفهم  واالجتماعية 
االجتماعية. ويضيف أمحد  والقيم  املفاهيم  تنمية  املتحركة يف  الرسوم  استخدام قصص 
)2005( أن القصص االجتماعية تلقي الضوء على أمناط احلياة االجتماعية املختلفة ويف 

جمتمع الطالب وتعرفهم على أساليب التعامل مع اجملتمع بكافة فئاته وطبقاته.
القيم  منظومة  االجتماعية جزًءا من  القيم  إىل كون  النتائج      وميكن عزو هذه 
اإلسالمية اليت حتظى باهتمام معلمي الدراسات االجتماعية للقصص الرقمية وترسيخها 
عند الطالب، مما يشري إىل وجود حاجة للرتكيز على القيم ذات النتائج األقل يف الرتتيب 
كالقيمة رقم )27( و )28( وفق النتائج السابقة؛ ألن استخدام القصص الرقمية يلعب 
التمثيل الذايت واالجتماعي من خالل املشاركة والتعبري عن الرأي،  دورًا مهمًّا يف دعم 
والتخلص من االنطوائية واخلجل، وحتسني مهارات التواصل، سواء أمسعية كانت أم بصرية 

(Sadiq, 2008) .أم كتابية
لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على: ما مدى استخدام معلمي الدراسات 
االجتماعية القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة االقتصادية لدى طلبة املرحلة االبتدائية؟ 
استخدام  ملدى  املعياري  واالحنراف  احلسابية  املتوسطات  حبساب  الدراسة  قامت 
القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة االقتصادية لدى طلبة املرحلة االبتدائية لكل حمور 

من حماور االستبانة، وجدول )5( يبني ذلك. 
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جدول رقم )5( املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا إلجاابت عينة الدراسة عن مدى استخدامهم القصص 
الرقمية يف تنمية قيم املواطنة االقتصادية لدى طلبة املرحلة االبتدائية

املتوسط قيم املواطنة لدى املرحلة االبتدائيةم
احلسايب

االحنراف 
الوصفالرتتيباملعياري

متوسطة2.130.711احرتام العمل وإتقانه.31

متوسطة2.120.652العناية بثروات الوطن واحملافظة على مقدراته.30

متوسطة2.110.683محاية املوارد الطبيعية واستغالهلا.29

متوسطة2.010.684االلتزام بالواجبات املالية جتاه الدولة.33

متوسطة1.990.685دعم العمالة الوطنية وتنميتها.32

متوسطة1.980.716احملافظة على املمتلكات العامة واخلاصة.35

متوسطة1.950.707احرتام العمل اليدوي واحلريف وتقديره.34

متوسطة1.880.778ترشيد االستهالك واإلنفاق.37

متوسطة1.840.719القيام مبشاريع اقتصادية صغرية.36

متوسطة1.780.8210تشجيع الصناعات الوطنية.38

متوسطة1.980.60املتوسط* العام للمحور

* املتوسط احلسايب من ) 3 ( درجات

يعرض جدول)5( نتائج مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية القصص الرقمية 
يف تنمية قيم املواطنة االقتصادية لدى طلبة املرحلة االبتدائية، وأن مجيع العبارات من )29 
– 38( على هذا احملور كانت االستجابة هلا متوسطة، فقد حصلت على املرتبة األوىل 
معياري  واحنراف  مبتوسط حسايب 2.13  وإتقانه  العمل  احرتام  وهي:   )31( رقم  عبارة 
0.71، يليها يف املرتبة الثانية العبارة رقم )30( العناية بثروات الوطن واحملافظة على مقدراته 
مبتوسط حسايب2.12  واحنراف معياري0.65، يليها يف املرتبة الثالثة العبارة رقم )29( 
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محاية املوارد الطبيعية واستغالهلا مبتوسط حسايب2.11  واحنراف معياري 0.68، يليها يف 
املرتبة الرابعة العبارة رقم )33( االلتزام بالواجبات املالية جتاه الدولة مبتوسط حسايب2.02  
واحنراف معياري 0.68، يليها يف املرتبة اخلامسة العبارة رقم )32( دعم العمالة الوطنية 
وتنميتها مبتوسط حسايب 1.99 واحنراف معياري 0.68، يليها يف املرتبة السادسة العبارة 
رقم )35( احملافظة على املمتلكات العامة واخلاصة مبتوسط حسايب1.98 واحنراف معياري 
0.71، يليها يف املرتبة السابعة العبارة رقم )34( احرتام العمل اليدوي واحلريف وتقديره 
مبتوسط حسايب1.95 واحنراف معياري0.70، يليها يف املرتبة الثامنة العبارة رقم )37( 
ترشيد االستهالك واإلنفاق مبتوسط حسايب 1.88 واحنراف معياري 0.77، يليها يف املرتبة 
التاسعة العبارة رقم )36( القيام مبشاريع اقتصادية صغرية مبتوسط حسايب 1.84 واحنراف 
معياري0.71، يليها يف املرتبة العاشرة العبارة رقم )38( تشجيع الصناعات الوطنية مبتوسط 

حسايب 1.78  واحنراف معياري 0.82.
مما سبق يتضح أن عبارات احملور الثالث اليت تقيس مدى استخدام معلمي الدراسات 
االجتماعية القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة االقتصادية لدى طلبة املرحلة االبتدائية، 
العمل  احرتام  وهي:   )31( رقم  العبارة  استجابة  أعالها  عبارات،   )10( من  تكونت 
وإتقانه مبتوسط حسايب 2.13 واحنراف معياري 0.71، وأقلها العبارة رقم )38( تشجيع 
الصناعات الوطنية مبتوسط حسايب 1.78 واحنراف معياري 0.82، وتشكل ترتيًبا تنازلًيا 
يعكس اهتمام معلمي الدراسات االجتماعية باستخدام القصص الرقمية يف تنمية قيم 
العبارات وجدت  الدراسة على هذه  عينة  استجابات  االقتصادية، ومن خالل  املواطنة 
الباحثة أن استخدام القصص الرقمية جاء بدرجة متوسطة للمحور الثالث وهي: درجة 

املتوسط العام للمحور مبتوسط حسايب 1.98 واحنراف معياري 0.60.
   وميكن حتسني هذه النتائج وفق ما يذكره فويل (Foley, 2013) أن القصص الرقمية 
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تدفع الطالب إىل اإلبداع واالبتكار، وحتفز مهارات حل املشكالت، ومهارات البحث 
واالستقصاء. مما يشري إىل وجود حاجة ماسة يف قطاع التعليم لتطوير تعامل املعلمني مع 

استخدام القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة االقتصادية وفق النتائج السابقة.    
استخدام  مدى  ما  على:  ينص  والذي  للدراسة  الرئيس  السؤال  عن  ولإلجابة 
معلمي الدراسات االجتماعية القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة 

االبتدائية؟
حسبت الدراسة املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ملدى استخدام القصص 
الرقمية يف تنمية قيم املواطنة لدى املرحلة االبتدائية لكل حمور من حماور االستبانة، وجدول 

)6( يبني ذلك.  
جدول رقم )6( املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا ملدى استخدام القصص الرقمية يف تنمية

 قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة االبتدائية

املتوسط* احملاور
احلسايب

االحنراف 
الوصفالرتتيباملعياري

متوسطة2.260.531قيم املواطنة السياسية.
متوسطة2.120.602قيم املواطنة االجتماعية.
متوسطة1.980.603قيم املواطنة االقتصادية.

متوسطة2.130.53الدرجة الكلية لقيم املواطنة

* املتوسط من )3( درجات

ويعرض جدول ) 6( تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية يف املرحلة االبتدائية 
ملدى استخدام القصص الرقمية يف تنمية قيم املواطنة لثالثة حماور االستبانة قد جاءت 
متوسطة، وذلك مبتوسط حسايب كلي 2.13، واحنراف معياري كلي0.53، وقد جاءت 
األول  املركز  يف  السياسية  املواطنة  قيم  التايل:  الرتتيب  وفق  متوسطة  بدرجة  تقديراهتم 
مبتوسط حسايب 2.26، واحنراف معياري 0.53، ويف املركز الثاين جاءت قيم املواطنة 
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االجتماعية مبتوسط حسايب 2.12، واحنراف معياري 0.60، ويف املركز الثالث واألخري 
جاءت قيم املواطنة االقتصادية مبتوسط حسايب 1.98، واحنراف معياري 0.60، وتشري 
هذه النتيجة إىل انتشار استخدام القصص الرقمية بني معلمي الدراسات االجتماعية يف 
املرحلة االبتدائية بدرجة متوسطة، ويعود ذلك إىل جهود وزارة التعليم يف اململكة العربية 
للتطوير  الوطين  املركز  إنشائها  بتدريبهم، ومن ذلك  أدائهم واالهتمام  بتطوير  السعودية 
أحدث  على  وتدريبهم  وتعريفهم  واملعلمات  املعلمني  بتطوير   NIEPD التعليمي  املهين 
آن  القيم يف  وتنمي  املعريف  منوه  الطالب وحتسن  مهارات  اليت تصقل  والوسائل  الربامج 
واحد كمرحلة أوىل، ودعم االبتكار واالخرتاع لدى الطالب من خالل متكني املعلمني 
واملعلمات من املهارات التقنية ومنها استخدام القصص الرقمية وإنتاجها، مما يعزز اجلانب 
 (NIEPD, الوطين 2020  للتحول  التعليمية؛ كدعم  والصناعة  االقتصادي  االستثماري 
(2019. وهو ما يتفق مع نتائج دراسة فيج، ومكارتين (Figg & Mc Cartney, 2010). إال 

أن استخدام معلمي الدراسات االجتماعية يف املرحلة االبتدائية للقصص الرقمية يف تنمية 
قيم املواطنة ال يعكس املأمول من معلم القرن احلادي والعشرين كمعلم تقين حمرتف، وهذا 
ما تشري إليه نتائج هذه الدراسة أنه حباجة إىل الدعم للوصول إىل املستوى املطلوب. وهذا 
ما أكدته دراسة أمحد )2011( من أن دمج القصص الرقمية يف العملية التعليمية يساعد 

الطالب على زيادة الفهم والرتكيز، وتعلم القيم واملثل العليا.
توصيات البحث:

التكنولوجيا  االجتماعية يف دمج  الدراسات  ملعلمي ومعلمات  تدريبية  - عمل دورات 
باملواقف التعليمية بصفة عامة، ودمج القصص الرقمية وإنتاجها بصفة خاصة.

- إدراج معيار دمج التكنولوجيا باملواقف التعليمية ضمن تقومي األداء الوظيفي للمعلمني 
واملعلمات؛ لتوافقه مع التوجهات احلديثة يف التعليم.

خرباء  مع  للتعليم  املواطنة  قيم  قصص  مؤلفي  جهود  تضافر  ضرورة  على  العمل   -
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التكنولوجيا، ومعلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية إلنتاج قصص رقمية تنمي قيم املواطنة 
متوافقة مع أهداف مناهج الدراسات االجتماعية واملواطنة للمرحلة االبتدائية.

مقرتحات البحث:
عمل دراسات حبثية فيما يلي:

- واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية يف املرحلة االبتدائية للوسائط الرقمية.

- مدى استخدام اليوتيوب يف تدريس مفاهيم املواطنة لدى طلبة املرحلة االبتدائية.
املرحلة  طلبة  لدى  املواطنة  قيم  تنمية  يف  االفرتاضية  الفصول  استخدام  فاعلية   -

االبتدائية. 
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