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شكـر وتقديــر
اغبمد هلل الذم علم بالقلػم  ,علم اإلنساف ما مل يعلم كالاشكر لو سبحانو على لطفو كفضلو كنعمو  ,فبغَت
شكره ال تدكـ النعم  ,كالصالة كالسػالـ على سيد األنػاـ نبينػا ؿبمد عليو أفضل الصالة كالسػػالـ  ,كبعد
....
بعد االنتهاء من ىذه الرسالة البد أف أتقدـ خبالػص الاشكر إىل كل من ساندين ككاف يل خَت معُت بعد اهلل
كإىل من دعمٍت كسعى حثيثػا لتحقيق مطاليب ككاف يل دبثػابة الركح  ,فأشكػر عائلػيت الكريبة كيف مقدمتػهم
كالدام الكريباف حفظهمػا اهلل كأطػاؿ يف عمريهما  ,ككذلك أخواتػي الفاضالت كأخي العزيػز كفقهم اهلل
كجزآىم عٍت خَت اعبزاء  ,كما أخص باشكرم كخالص امتناين ألستاذم اؼبوقػر الدكتور ناجح ؿبمد حسن
على ما منحٍت من كقت كجهد كفَتين كعلى سعة صدره كاىتمامو البالغ حىت أسبمت عملي على أفضل
كجو اسػأؿ اهلل أف يبػد يف عمره كاف يرزقو بالصحة كالعافية كأف ينفع بعلمو.
كذلك أقػدـ شكرم ؼبنسويب إدارة الًتبيػة كالتعليػم ( للبنات ) دبنطقة عسَت على ما قدموه من تسهيالت
كاخص بالاشكر األستاذة أحالـ حبًت كاألستػاذة بدرية العيسى فأسأؿ اهلل أف هبزؿ ؽبما األجر كالثواب .
كما أف الاشكر موصوؿ إىل كلية الًتبية للبنػات متمثلة يف الدكتورة شنيفاء القرين على ما قدمتو من
تسهيالت إلسباـ ىذه الرسالة فلها جزيل الاشكر  ,كما أتقدـ ألعضاء عبنػة اؼبناقاشػة اؼبتمثلة بالدكتور ؿبمد
اعبودم كالدكتور ؿبمد عبد اؽبادم  ,على تكرمهم بقبوؿ مناقاشة ىذه الرسالة كإتاحػة الفرصػة لالستفادة
من جهودنبا كعلمهما حىت يكتمل ىذا البحث بأفضل صورة .
كأخيػران  ,أسػأؿ اهلل تعاىل أف يوفقنػا إىل ما وببو كيرضػاه كاغبمد هلل رب العاؼبيػن ,,
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الملخـص

تلخصت ماشكلة الدراسة يف السؤاؿ الرئيسي التايل :ما فاعلية استخداـ برنامج كسائط متعددة يف ربصيل طالبات
الصف الثالث اؼبتوسط يف مقرر التاريخ كاذباىاهتن كبو الوسائط اؼبتعددة؟
كقد مت اختيار عينة الدراسة من طالبات الصف الثالث اؼبتوسط ,كذلك عن طريق اختيار مدرستُت ـبتلفتُت ,إحدانبا سبثل
اجملموعة التجريبية كىي اؼبدرسة اؼبتوسطة الثالثة باهبا ,كاألخرل سبثل اجملموعة الضابطة كىي اؼبدرسة اؼبتوسطة الثامنة.
كقد اقتصرت الدراسة على بعض اؼبدارس اؼبتوسطة للبنات التابعة ؼبنطقة عسَت ,كمت إجراء الدراسة علػى عينػة عاشػوائية مػن
طالبات الصف الثالث اؼبتوسط بإحدل اؼبدارس اؼبتوسطة دبدينة أهبا.
كمػا اقتصػرت الدراسػة علػػى "البػاب الرابػع :قيػاـ الدكلػػة السػعودية الثالثػة :الفصػل األكؿ :اؼبلػػك عبػد العزيػز (موحػد الػػبالد)
دبقرر التاريخ للصف الثالث اؼبتوسط ,طبعة 1429ىػ1430/ىػ ,الفصل الدراسي الثاين".
كتتمث ػػل أدكات الدراس ػػة يف اختب ػػار ربص ػػيلي كمقي ػػاس لالذباى ػػات ,كيف ض ػػوء التص ػػميم التج ػ ػرييب للدراس ػػة سب ػػت اؼبعاعبػ ػػة
اإلحصائية للبيانات من خالؿ استخداـ اؼبتوسطات كاالكبرافات اؼبعيارية ,كاختبار  (T) Testكمعامػل االرتبػاط لتحديػد
العالقة بُت التحصيل كاالذباه كبو الوسائط اؼبتعددة.
كتوصلت الدراسة اغبالية إىل النتائج التالية:
 ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبيػة كاجملموعػة الضػابطة يف االختبػارالتحصيلي.
 ال توجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػُت متوسػطي درجػات طالبػات اجملموعػة التجريبيػة كاجملموعػة الضػابطة يف مقيػاساالذباه كبو الوسائط اؼبتعددة.
 ال يوجد ارتباط داؿ إحصائيان بُت درجات الطالبات يف االختبار التحصيلي ,كدرجاهتن يف مقياس االذباه.كيف ضوء ما أسفرت عنو الدراسة ,مت كضع عدد من التوصيات أنبها:
 - 1االىتماـ بتدريب الطالبات على كيفية استخداـ الوسائط اؼبتعددة يف دراسة التاريخ.
 - 2يبكػػن االسًتشػػاد بالجنػػامج اؼبقػػدـ يف ىػػذه الدراسػػة عنػػد تػػدريس التػػاريخ كنمػػوذج لعمػػل ب ػرامج أخػػرل يف مػػنهج
التاريخ لطالبات اؼبرحلة اؼبتوسطة.

 - 3توعية اؼبعلمات بأنبية استخداـ الكمبيوتر يف التدريس ,ألنو يعمل علػى تقليػل الوقػت كاعبهػد اؼببػذكؿ يف الاشػرح
أثناء عرض الطريقة السائدة.
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Abstract
The study problem is briefed in the main following question: what is the
efficiency of using A multimedia program on The achievement of the
Intermediate school third class female students in History Curricula & Their
attitude Towards Multimedia ?
The study sample was chosen from the intermediate school third class,
through choosing two different schools, one of which represents the
experimental group "Abha third intermediate school" and the other
represents the control group as "the eighth intermediate school".
The study is restricted to some girls intermediate schools related to Asir area,
and it is conducted on a random sample from the female students of one of
Abha intermediate schools.
In addition, the study is restricted to the "fourth chapter: Establishment of the
third Saudi country: first section: King Abdul-Aziz (country integrator)
among the history curricula of the intermediate school third class, Edition
1429H/1430H, second semester".
The study tools are represented by achievement test and attitude scale, and in
the light of the study experimental design, the data statistical processing was
took place through using the means, standard deviation, T test and
coefficient of correlation to specify relation between the achievement and
attitude towards multimedia.

The study suggests the following results:

- There are no statistical indicative differences between the two means
of the experimental group female students degrees and the control
group in the achievement test .
- There are no statistical indicative differences between the two means
of the experimental group female students degrees and the control
group in the attitude scale towards multimedia .
- The results reveal that there are no statistically indicative correlation
between students degrees in the achievement test and their degrees in
the attitude scale.
Study recommendations:

1. The essence to run training for female students in order to able
using the multimedia in the history curricula.
2. It is possible to utilize from the program provided in this study
when teaching history curricula as an example to prepare other
programs among the history curricula studied by intermediate
school female students.
3. Enlightening teachers to importantly use the computer in
teaching, that it decreases the time and effort exerted in
explanation, exactly when presenting the prevailing method.
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الفصل األول

مشكلة البحث تحديدىا وخطة دراستها
المقدمة:
شهد القرف اؼباضي كمطلع القرف اغبادم كالعاشرين تغَتات كثَتة كربديات كبَتة يف ـبتلف نػواحي
لوجي ,كلكي ال تعػي الًتبيػة كالتعلػيم بعيػدان عػن ىػذه التطػورات
تقٍت تكنو ي
اغبياة من ثورة معلوماتية كانفجار ي
كاف ال بد أف تستجيب ؽبا كفق أىداؼ كأساليب ككسائل تناسب العصر كمتطلباتو ,كمػن ىنػا كػاف ال بػد
للمعلػم كاؼبػتعلم مػن اللجػوء إىل اسػتخداـ تقنيػات التعلػيم الػيت تعػد عصػب التقػدـ كالتطػور يف العمليػة
التعليمية.
إف الوسائط اؼبتعددة ىى شكل مػن أشػكاؿ االتصػاؿ مػع الكمبيػوتر هبمػع اؼبػادة التعليميػة بأشػكاؿ
متنوعة تاشمل النص اؼبكتوب مع الصوت اؼبسموع مع الصورة الثابتة أك اؼبتحركة.
كللوسػػائط اؼبتعػػددة أنبيػػة كػػجل يف تػػدريس اؼبقػػررات الدراسػػية كيف تػػدريس مػػادة التػػاريخ علػػى كجػػو
اػبصػػوص ,ألهنػػا تسػػاعد يف ربقيػػق األىػػداؼ اؼبعرفيػػة للتػػاريخ مػػن خػػالؿ عرضػػها اغبقػػائق كاؼبفػػاىيم اجملػػردة
بصورة حسية ملموسة أك غَت ملموسة ,كتصبح الطالبات يف ىذه اغبالة أقل عرضة لنسياف ىذه اؼبادة.
كتسػػاعد الوسػػائط اؼبتعػػددة يف ربقيػػق األىػػداؼ اؼبهاريػػة للتػػاريخ كالقػػدرة علػػى التخطػػيط كاالسػػتنتاج
كالنقػد كإصػػدار األحكػػاـ ,فاؽبػدؼ مػػن اسػػتخداـ الوسػيلة التوضػػيح كاغبصػػوؿ علػى معلومػػات إضػػافية كتنميػػة
اعبوانػػب اؼبهاريػػة لػػدل الطالبػػات فمػػثالن ,يعػػد اسػػتخداـ ىػػذه الوسػػائط يف اؼبعػػارؾ اغبربيػػة التارىبيػػة مفيػػدان جػػدان
يف إظهار كشرح كل جوانب اؼبعركة اغبربية من خالؿ عػرض اػبريطػة الػيت توضػح اؼبعركػة كالاشػرح عليهػا ,كىػو
ما يؤدل إىل تنمية مهارة التخطيط كاالستنتاج لدل التالميذ (الفار.)37 :2002 ,

كتعمػػل الوسػػائط اؼبتعػػددة أيضػان علػػى ربقيػق األىػػداؼ الوجدانيػػة حيػػث تسػػهم ىػػذه الوسػػائط ,مػػن
صور كأفالـ ذات صلة بأحداث ككقػائع تارىبيػة معينػة ,يف تكػوين اذباىػات إهبابيػة أك سػلبية كبػو األشػخاص
أك اؼبؤسسػ ػػات أك الػ ػػدكؿ ذات الصػ ػػلة بتلػ ػػك األحػ ػػداث كالوقػ ػػائع ,كتسػ ػػاعد أيض ػ ػان يف ترسػ ػػيخ القػ ػػيم لػ ػػدل
الطالب ػػات ,فم ػػثالن ىبتل ػػف اغب ػػديث الاش ػػفهي اللفظ ػػي ع ػػن أح ػػد األح ػػداث اؼبهم ػػة عنػ ػد اس ػػتخداـ الوس ػػائط
اؼبتعػددة ,حيػػث يػػتم توضػػيح ذلػػك بالصػػور كالرسػػومات ,كتكػػوف الصػػورة ىنػػا مسػػؤكلة عػػن تكػػوين االذباىػػات
السلبية أك اإلهبابية لدل التالميذ (سالمة.)171 :1998 ,
كتسػػاعد الوسػػائط اؼبتعػػددة علػػى تنػػوع مصػػادر اؼبعرفػػة التارىبيػػة فػال تقتصػػر علػػى مصػػدر كاحػػد فقػػط
مػػن مصػػادر اؼبعرفػػة كىػػو الكتػػاب اؼبدرسػػي الػػذم ال يسػػتطيع مواكبػػة الثػػورة اؼبعلوماتيػػة اؽبائلػػة ال ػيت يتميػػز هبػػا
القػػرف اغبػػادم كالعاشػػركف كالتطػػور اؽبائػػل يف اؼبعرفػػة الباشػرية ,حيػػث تعػػددت مصػػادر تلػػك اؼبعرفػػة فتعػػرض مػػن
خالؿ األفالـ كالجامج التعليميػة كبػرامج الكمبيػوتر كاإلنًتنػت كاجملػالت كاعبرائػد ,كىػذا التنػوع مػن شػأنو إثػراء
العملية التعليمية دبا يزيد اغبصيلة اؼبعرفية للتالميذ كيسهم يف تنمية اعبوانب اؼبهارية كالوجدانية لديهم.
كقػػد أصػػبح اسػػتخداـ الوسػػائط اؼبتعػػددة دبػػا تتضػػمنو مػػن مػػؤثرات ـبتلفػػة يف الصػػوت كالصػػورة كاغبركػػة ظبػػة
أساسػػية يف التعلػػيم بصػػفة عامػػة كتػػدريس التػػاريخ بصػػفة خاصػػة مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ اغباسػوب  ,كأصػػبح مػػن اؼبعتػػاد
اقتنػػاء جهػػاز اغباسػػب ا يل كبػػو ـبتلػػف اإلمكانػػات للوسػػائط اؼبتعػػددة حػػىت تسػػاعد علػػى تػػدريس اؼب ػواد اؼبختلفػػة
كخاصة التاريخ.

الحاجة للبحث:
 .1رأت الباحثػػة مػػن خػػالؿ خجهتػػا يف تػػدريس التػػاريخ أف كثػػَتان مػػن الطالبػػات ال ياشػػعرف دبيػػل حقيقػػي
لدراسة التاريخ ,كلعلنا نستطيع إرجاع ذلك إىل ناحيتُت ,األكىل تتعلق بطبيعة مادة التػاريخ ,فمػادة

التػػاريخ علػػى قػػدر عػػاؿ مػػن التجريػػد يف مفاىيمهػػا ,يعػػود ذلػػك إىل بعػػدم الزمػػاف كاؼبكػػاف ,كالثانيػػة
تتعلق بأساليب تدريسو ,فعدـ شعور الطالبات بأنبية ما يدرسونو يرجػع إىل جفػاؼ اؼبػادة كقلػة مػا
ربتويو من أناشطة إثرائية كخجات متنوعة أدل إىل انصراؼ الطالبػات عػن اؼبػادة كضػعف ربصػيلهن
من خالؿ ما اطلعت عليو الباحثة من درجات الطالبات يف مادة التاريخ.1
 .2أنبيػػة الوسػػائط اؼبتعػػددة كنػػوع مػن أنػواع تكنولوجيػػا التعلػػيم اغبديثػػة كالػػيت يبكػػن تفعيلهػػا يف تػػدريس
مادة التاريخ لتجعلو حيا إىل حد ما ,إضافة إىل ما تتميػز بػو ىػذه التقنيػة مػن خصػائص تتمثػل يف
التفاعليػػة ,اإلثػراء  ,التغذيػػة اؼبرتػػدة ,التقػػومي اؼبرحلػػي ,مػػن خػػالؿ مػػا أشػػارت إليػػو دراسػػة (اعبريػػوم,
( ,)41 ,1999السحيم.)39 ,2000 ,
 .3نظريػػات التعلػػيم اغبديثػػة بػػدأت تركػػز علػػى اؼبػػتعلم كفاعليتػػو يف اؼبوقػػف التعليمػػي فهػػو اؼبس ػتهدؼ
األكؿ م ػػن العملي ػػة التعليمي ػػة ,كل ػػذلك هب ػػب مواكب ػػة ى ػػذه النظري ػػات كالعم ػػل هب ػػا كتص ػػميم بػ ػرامج
حاسوبية تزيد من فاعلية اؼبتعلم كربصيلو .
تحديد مشكلة البحث:
يبكن ربديد ماشكلة البحث من خالؿ التساؤؿ التايل :ما فاعلية اسػتخداـ برنػامج كسػائط متعػددة
يف ربصػػيل طالبػػات الصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط يف مقػػرر التػػاريخ كاذباىػػاهتن كبػػو الوسػػائط اؼبتعػػددة؟ كيتفػػرع مػػن
ىذا السؤاؿ الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما فاعلية الجنامج اؼبقًتح يف تنمية ربصيل طالبات الصف الثالث اؼبتوسط يف مادة التاريخ ؟
 -2مػػا فاعليػػة الجنػػامج اؼبقػػًتح يف تنميػػة اذباىػػات طالبػػات الصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط كبػػو اسػػتخداـ الوسػػائط
اؼبتعددة يف دراسة مادة التاريخ ؟

 1ملحق رقم ( )7درجات الطالبات يف مادة التاريخ.

 -3مػػا العالقػػة بػػُت درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة يف التطبيػػق البعػػدم لالختبػػار التحصػيلي كدرجػػاهتن
كمقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة ؟
فروض البحث:
لتحقيق اؽبدؼ من الدراسة سبت صياغة الفركض التالية:
 -1ال توجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػػطي درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة (الػػيت درسػػت
بجنامج الوسائط اؼبتعػددة) كطالبػات اجملموعػة الضػابطة (الػيت درسػت بالطريقػة التقليديػة) يف التطبيػق البعػدم
لالختبار التحصيلي.
 -2التوجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػػطي درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة (الػػيت درسػػت
بجنامج الوسائط اؼبتعػددة) كطالبػات اجملموعػة الضػابطة (الػيت درسػت بالطريقػة التقليديػة) يف التطبيػق البعػدم
ؼبقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة .
 -3ال توجد عالقة ارتباطية بُت درجات طالبات اجملموعة التجريبية يف كل من مقياس االذباه كبو الوسائط
اؼبتعددة كاالختبار التحصيلي يف التطبيق البعدم.
أىداف البحث:
يهدؼ البحث اغبايل إىل:
 -1الكاشف عن فاعلية برنامج حاسويب متعدد الوسائط على ربصيل طالبات الصف الثالث اؼبتوسط يف
" الباب الرابع  :فصل اؼبلك عبد العزيز موحد البالد من كتاب الصف الثالث اؼبتوسط ؼبقرر التاريخ يف
الفصل الدراسي الثاين" .
 -2الكاشف عن فاعلية برنامج حاسويب متعدد الوسائط على اذباىات طالبات الصف الثالث اؼبتوسط
كبو استخداـ الوسائط اؼبتعددة.

 -3تقدمي دليل للطالبات إلستخداـ برنامج الوسائط اؼبتعددة .
أىمية البحث:
ترجع أنبية البحث اغبايل يف أنو سيساعد على:
 -1التغلػػب علػػى جفػػاؼ مػػادة التػػاريخ مػػن حيػػث بعػػدىا عػػن حيػػاة الطالبػػات اليوميػػة ,كذلػػك مػػن خػػالؿ
استخداـ برنامج كسائط متعددة.
 -2إتاحػػة الفرصػػة للطالبػػات ؼبالحقػػة تط ػػورات أحػػداث اؼباضػػي كالتع ػػرؼ عل ػػى طبيعػػة اغبي ػػاة السػػابقة مػػن
خالؿ استخداـ الوسائط اؼبتعددة من صور كأفالـ فيديو كغَتىا.
 -3سػػوؼ تفيػػد نتػػائج البحػػث اغبػػايل القػػائمُت علػػى تػػدريس مػػادة التػػاريخ يف التعػػرؼ علػػى كيفيػػة اسػػتخداـ
برامج الوسائط اؼبتعددة يف تدريس موضوعات التاريخ اؼبختلفة.
حدود البحث:
تقتصر الدراسة على اغبدكد التالية :
 -1الحـدود المكانيـة والبشـرية :بعػض اؼبػدارس اؼبتوسػػطة للبنػات التابعػة ؼبنطقػة عسػَت .كمت إجػراء الدراسػػة
على عينة من طالبات الصف الثالث اؼبتوسط دبدرسة اؼبتوسطة الثالثة دبدينة أهبا.
 -2الحــدود الموضــوعية :اقتصػػرت الدراسػػة علػػى " البػػاب الرابػػع :قيػػاـ الدكلػػة السػػعودية الثالثػػة ,الفصػػل
األكؿ :اؼبلػػك عبػػد العزيػػز (موحػػد الػػبالد) دبقػػرر التػػاريخ للصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط طبعػػة 1430/1429ىػ ػ,
الفصل الدراسي الثاين".
كقد مت إختيار ىذا الباب نظران لالعتبارات التالية:
أ -وبت ػػوم ى ػػذا الفص ػػل عل ػػى الكث ػػَت م ػػن اؼبف ػػاىيم كم ػػا يتطل ػػب م ػػن اؼبعلم ػػة ش ػػرح ؼبواق ػػع أى ػػم اؼب ػػدف
كاذباىات اغبمالت .

ب-ضعف ربصيل الطالبات العلمي يف ىذا الفصل.
مصطلحات البحث:
 -1الفاعلية:
 تعرؼ بأهنا "األثر أك النتيجة لفعل ما" (اػبويل .)152, 1980 , كتعرؼ بأهنا " مدل النجاح يف فبارسة اؼبعلم ؼبهنتو ,كيقاس ذلك النجاح بأثره يف الدارسُت الػذين ياشػرؼعلى تعليمهم ,كما تقيسو االختبارات كاؼبقاييس" (اللقاين كاعبمل .)218 , 2003,
 كتعرفهػػا الباحثػػة بأهنػػا "مػػدل النجػػاح الػػذم وبققػػو اس ػػتخداـ برن ػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة يف رفػػع مس ػػتولربصيل الطالبات يف مادة التاريخ كتنمية اذباىاهتن كبو الوسائط اؼبتعددة".
 -2برنامج:
 يعػػرؼ بأنػػو " اؼبخطػػط العػػاـ الػػذم يوضػػع يف كقػػت سػػابق عػػن عمليػػيت الػػتعلم كالتػػدريس يف مرحلػػة مػػنمراحل التعليم كيلخص إجراءات اؼبوضوعات ,كما يتضمن اػبجات التعليميػة الػيت وبػب أف يكتسػبها اؼبػتعلم
مرتبة ترتيبان يتماشى مع مبوه العقلي كحاجاتو كمتطلباتو" (اللقاين كاعبمل .)24, 2003 ,
 كتعػرؼ الباحثػة الجنػامج إجرائيػا بأنػو " ـبطػط تعليمػي يسػتخدـ فيػو اغباسػوب لعػرض موضػوعات الفصػػلالرابع بكتاب التاريخ للصف الثالث اؼبتوسط حبيث يتضمن خجات تعليمية تقدـ من خالؿ كسػائط متعػددة
تثَت دكافع اؼبتعلم كاذباىاتو كتتماشى مع مبوه العقلي كحاجاتو كمتطلباتو".
-4الوسائط المتعددة:
"ى ػػي منظوم ػػة تعليمي ػػة كامل ػػة ككلي ػػة تاش ػػتمل عل ػػى مكون ػػات م ػػن الوس ػػائط اؼبتع ػػددة (النص ػػوص اؼبكتوب ػػة,
الكلمػػات اؼبنطوقػػة ,الرسػػوـ اػبطيػػة ثنائيػػة كثالثيػػة األبعػػاد ,الصػػور الثابتػػة ,الصػػور اؼبتحركػػة ,لقطػػات الفيػػديو,
الصوتيات كاؼبؤثرات الصوتية) متكاملة مع بعضها البعض كتعمل بطريقة منظومية كباشكل متكامل كمتفاعػل

كوحػػدة كظيفيػػة كاحػػدة يبكػػن للمػػتعلم الػػتحكم فيهػػا كالتفاعػػل معهػػا مػػن خػػالؿ جهػػاز الكمبيػػوتر" (زيتػػوف,
.)74 ,2007
 كتعرفهػػا الباحثػػة إجرائيػػا بأهنػػا "منظومػػة تعليميػػة سبػػزج بػػُت الكتابػػات كالصػػور الثابتػػة كاؼبتحركػػة كالتسػػجيالتالصػػوتية كالرسػػومات اػبطيػػة لعػػرض احملتػػول التعليمػػي يف مػػادة التػػاريخ للمرحلػػة اؼبتوسػػطة ,كىػػي الػػيت يسػػتطيع
اؼبتعلم أف يتفاعل معها من خالؿ اغباسوب".
 -5التحصيل:
 يعػػرؼ بأنػػو "مػػدل اسػػتيعاب الطػػالب للخػجات اؼبعينػػة مػػن خػػالؿ مقػػررات دراسػػية ,كيقػػاس بالدرجػػة الػػيتوبصل عليها الطالب يف االختبارات التحصيلية اؼبعدة ؽبذا الغرض (اللقاين كاعبمل )84, 2003 ,
 كتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو "درجة إتقاف الطالبات للخجات التعليمية اؼبكتسػبة مػن الجنػامج اؼبقػًتح كيقػاسبال ػػدرجات ال ػػيت ربص ػػل عليه ػػا الطالب ػػة يف االختب ػػار التحص ػػيلي يف احملت ػػول التعليم ػػي ؼب ػػادة الت ػػاريخ للمرحل ػػة
اؼبتوسطة".

 -6االتجاه:
 يعػػرؼ بأنػػو "حالػػة مػػن االسػػتعداد العقلػػي تولػػد تػػأثَتان دينامي ػان علػػى اسػػتجابة الفػػرد كتسػػاعده علػػى ازبػػاذالقرارات اؼبناسبة سواء كانت بالرفض أـ باإلهباب فيما يتعرض لو مػن مواقػف كماشػكالت" (اللقػاين كاعبمػل
.)7 , 2003 ,
 كتعرفػو الباحثػة بأنػو "حالػػة مػن االسػتعداد العقلػي الػػيت تولػد تػأثَتا إهبابيػا علػػى اسػتجابة الطالبػة كتسػػاعدىاعلى ازباذ القرارات االهبابية كبو استخداـ الوسائط اؼبتعددة يف مادة التاريخ للمرحلة اؼبتوسطة" .
منهج البحث:

استخدمت الباحثة اؼبنهجُت التاليُت يف الدراسة:
 -1اؼبنهج الوصفي التحليلي :لتحليل ؿبتول الفصل اؼبقًتح.
 -2اؼبنهج شبو التجرييب :لتجريب برنامج الوسائط اؼبتعددة على اجملموعة التجريبية كمتغَت مستقل.
كتأخذ الدراسة بالتصميم اؼبعركؼ بػ "تصميم اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ذات االختبار القبلي
كالبعدم" ,كما ىو موضح باعبدكؿ التايل:
الجدول ()1
التصميم اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ذات االختبار القبلي كالبعدم
اجملموعة

اختبار قبلي
ربصيلي +مقياس

اؼبعاعبة

اذباىات

اختبار بعدم
ربصيلي +مقياس
اذباىات

ذبريبية

√

برنامج الوسائط
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أدوات البحث:
 -1اختبار ربصيلي يف مادة التاريخ يف فصل اؼبلك عبد العزيز (موحد البالد) للصف الثالث اؼبتوسط.
 -2مقياس لالذباىات كبو استخداـ الوسائط اؼبتعددة يف مادة التاريخ.
المواد التعليمية:
 -1برنامج الوسائط اؼبتعددة للفصل الرابع من مادة التاريخ للصف الثالث اؼبتوسط.

 -2دليل الطالبة الستخداـ برنامج الوسائط اؼبتعددة
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إجراءات البحث:
لإلجابة عن سؤايل البحث كاختبار صحة فركضو فإف البحث اغبايل سوؼ يسَت كفق اإلجراءات التالية:
أوال :االطالع على األدبيات كالبحوث العربية كاألجنبية اليت ؽبا عالقة دبجاؿ البحث اغبايل.
ثانيــا :تصػػميم برنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة يف البػػاب الرابػػع مػػن كتػػاب التػػاريخ للصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط كفػػق
اػبطوات التالية:
 -1االطالع على الدراسات اليت تناكلت إعداد برامج الوسائط اؼبتعددة.
 -2ربديد األىداؼ العامة للجنامج.
 -3ترصبة ؿبتول الباب الرابع إىل ـبطط (سيناريو) سبهيدا إلنتاج الجنامج.
 -4ع ػػرض السػ ػػيناريو علػ ػػى اؼبتخصصػ ػػُت يف ؾبػ ػػاؿ اؼبن ػػاىج كطػ ػػرؽ تػ ػػدريس الدراسػ ػػات االجتماعيػ ػػة كؾبػ ػػاؿ
تكنولوجيا التعليم.
 -5إنتاج برنامج الوسائط اؼبتعددة من خالؿ تنفيذ السيناريو.
 -6التأكد من صالحية الجنامج للتطبيق من خالؿ عرضو على اؼبتخصصُت ,كالتعديل يف ضوء آرائهم.
 -7إعداد دليل استخداـ الطالبات للجنامج كعرضو على احملكمُت.
 -8تطبيػػق الجنػػامج علػػى عينػػة اسػػتطالعية للتأكػػد مػػن قػػدرة الطالبػػات علػػى التعامػػل مػػع الجنػػامج ,كتعػػديل
الجنامج يف ضوء مالحظاهتن.
ثالثاً :إعداد االختبار التحصيلي كمقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة كفق اػبطوات التالية:

 2ملحق رقم (  ) 5دليل الطالبة الستخداـ برنامج الوسائط اؼبتعددة .

 -1ربديد اؽبدؼ العاـ كاػباص لكل من االختبار التحصيلي كمقياس االذباىات كصياغة اؼبفردات لكل
منهما.
 -2التأكد من صحة األداتُت من خالؿ عرضهما يف صورهتما األكلية على ؾبموعة من احملكمػُت ,كالتعػديل
يف ضوء آرائهم.
 -3تطبيق األداتُت على عينة استطالعية غبساب ثبات األداتُت كمراجعتهما يف ضوء نتائج ىذا التطبيق.
رابعا :اختيار عينة البحث كفق اػبطوات التالية:
 -1اختيار فصل كاحد من أصل أربعة فصوؿ ؼبرحلة ثالث متوسط من مدرسة اؼبتوسطة الثالثػة للبنػات بأهبػا
ككذلك مت إختيار فصل كاحد من أصل أربعة فصوؿ ؼبرحلػة ثالػث متوسػط مػن اؼبتوسػطة الثامنػة للبنػات بأهبػا
يرشحت من قبل معلمات اؼبادة.
 -2اختيار أحد الفصلُت ليمثل اجملموعة التجريبية كالفصل ا خر ليمثل اجملموعة الضابطة.
خامساً :تطبيق االختبار التحصيلي كمقياس االذباه قبليا على اجملموعتُت التجريبية كالضابطة.
سادس ـاً :تػػدريس (اجملموعػػة التجريبيػػة) كفػػق برنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة بطريقػػة الػػتعلم الػػذاي علػػى أف تكػػوف
اؼبعلمة موجهة كمرشدة  ,كتدريس (اجملموعة الضابطة) بالطريقة اؼبعتادة.
سابعاً :تطبيق االختبار التحصيلي كمقياس االذباه بعديان على ؾبموعيت البحث.
ثامناً :ربليل البيانات باستخداـ األساليب اإلحصائية اؼبناسبة كتفسَت النتائج.
تاسعاً :كضع التوصيات كاؼبقًتحات.

الفصل الثاني
اإلطار النظري

 المحور األول :تدريس التاريخ السعودم القدمي كاغبديث.
 المحور الثاني :الوسائط اؼبتعددة .
 المحور الثالث :الوسائط اؼبتعددة كتدريس التاريخ.
 المحور الرابع :االذباىػػات.

الفصل الثاني
اإلطار النظري
المحور األول
تدريس التاريخ السعودي القديم والحديث
للمرحلة المتوسطة
أوالً :معنى كلمة تاريخ:
التػاريخ اإلنسػاين تػاريخ طويػل ,فقػد بػدأ اإلنسػاف البػدائي يف التػأريخ غبياتػو اليوميػة مػن خػالؿ تلػك الرسػوـ
الػيت خطتهػا يػداه علػػى جػدراف الكهػوؼ كالػػيت تعتػج مػن اؼبصػادر الرئيسػػية الػيت اسػتقى منهػػا اؼبؤرخػوف كالبػاحثوف كػػل
ما دكف كيدكف عن التاريخ القدمي.
كتعػػددت أصػػوؿ كلمػػة التػػاريخ كمعانيهػػا كإف مل تبعػػد كث ػَتان عػػن مض ػموهنا ,فقػػد قيػػل إف أصػػل كلمػػة تػػاريخ
ق ػػد أخ ػػذ م ػػن األص ػػل الس ػػامي لكلم ػػة (كرخ) كى ػػي ال ػػيت ج ػػاءت يف اللغ ػػة العربي ػػة يف كلم ػػيت (ت ػػاريخ) دبع ػػٍت القم ػػر,
ك(تػػدخ) دبعػػٍت الاشػػهر ,كمػػن ي يكػػوف معػػٍت كلمػػة تػػاريخ ىػػو التوقيػػت أم ربديػػد الاشػػهر القمػػرم (أضبػػد:1989 ,
.)15
كيقػػوؿ (برقػػى2008 ,ـ )144 :إف مفهػػوـ التػػاريخ يتػػألف مػػن ثالثػػة مكونػػات تػرتبط مػػع بعضػػها الػػبعض
ارتباطان كثيقان:
 .1ربديػػد ال ػػزمن أك الوقػػت ال ػػذم كقع ػػت فيػػو اغبادث ػػة ,كم ػػن ي ت ػرتبط ك ػػل حادث ػػة بػػزمن لبػػدايتها كآخػػر
لنهايتها.

 .2سجل ػبجات اإلنساف الاشامل عػج العصػور اؼبتعاقبػة ,كىػذا يبكػن أف نطلػق عليػو تفاعػل اإلنسػاف مػع
ما وبػيط بػو مػن ظػواىر ,كمػا يػنجم عنهػا مػن خػجات يف اجملػاالت السياسػية كاالجتماعيػة كاالقتصػادية
كالثقافية.
 .3عملي ػػة البح ػػث كاالستقص ػػاء ع ػػن س ػػجل اػب ػ ػجات كبطريق ػػة تتمي ػػز ب ػػالفحص كالتمح ػػيص كالتفك ػػَت
بالنسبة ؼبا تركو اإلنساف من ـبلفات أك معلومات مدكنة.
ثانيا :أىمية التاريخ:
إف من ػ ػػاىج الت ػ ػػاريخ تتحم ػ ػػل مس ػ ػػؤكلية كب ػ ػػَتة يف تنمي ػ ػػة كغ ػ ػػرس العدي ػ ػػد م ػ ػػن الق ػ ػػيم الركحي ػ ػػة كاألخالقي ػ ػػة
كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالسياسػػية لػػدل األبنػػاء ,كذلػػك إلعػػداد جيػػل قػػادر علػػى االرتبػػاط بػػاهلل كباغبيػػاة ا خػػرة
كإبػراز سػػنن اهلل يف األرض ,كإلبػراز أنبيػػة التوحيػػد كالعالقػػة بػػُت تقػػدـ األمػػم كالاشػػعوب كاإليبػػاف ,لػػذا هبػػب االىتمػػاـ
هبػػذا اعبانػػب يف منػػاىج التػػاريخ .كألف ذباىػػل ىػػذا اعبانػػب عػػج التػػاريخ كيف عاؼبنػػا اؼبعاصػػر يف منػػاىج اليػػوـ سػػوؼ
يتولػػد عنػػو فجػػوة بػػُت فهػػم األبنػػاء للماضػػي كاغباضػػر ,كذلػػك ألف ىنػػاؾ أحػػداثان تارىبيػػة قامػػت علػػى أسػػاس ديػػٍت
(اعبمل.)25: 2004:
كقػػد أثبتػػت الدراسػػات أف دراسػػة التػػاريخ علػػى اؼبسػػتول اؼبدرسػػي ربمػػل خ ػجات كإضػػافات إىل تربيػػة أبنائنػػا,
فهػػو ؾبػػاؿ ىػػاـ إلكسػػاب كتنميػػة اؼبهػػارات اؼبعرفيػػة كاالىتمامػػات كاالذباىػػات كالقػػيم كالػػيت مػػن الصػػعب اكتسػػاهبا مػػن
خالؿ مواد دراسية أخرل ,حيث أنو هبعل اؼبػتعلم قػادران علػى رؤيػة الفوائػد كالعػج الػيت وبتويهػا التػاريخ كالػيت يبكػن أف
يستفيد منها إذا استمرت دراسة التاريخ بوعي كبصَتة (اللقاين1987 ,ـ.)12:
ثالثا :طبيعة مادة التاريخ:
للتاريخ طبيعة خاصة ,حيث يتصف دبا يلي (برقى2008 :ـ:)144-143:
 -1التاريخ مليء بالدركس السياسية كاألخالقية كاليت ال غٌت عنها لفهم اغباضر كاؼبسانبة يف تطويره.

 -2تسهم مادة التػاريخ بػدكر بػارز يف تاشػكيل فكػر الفػرد كتوجهاتػو ,كذلػك نظػران لطبيعتهػا ,كيػأي ىػذا الػدكر نتيجػة
ارتباطها الوثيق باجملتمع كالتغَتات اغبادثة فيو يف اؼباضي كاغباضر كاؼبستقبل.
 -3إف التػػاريخ علػػم نقػػد كربقيػػق ,كىػػو علػػم اجتمػػاعي لػػو منهجػػو يف البحػػث اؼبتعػػارؼ عليػػو ألنػػو ينفػػع يف العظػػة
كالعػجة ,فدراسػػة تػاريخ الػػدكؿ كاؼبملػػوؾ كالاشػعوب لنػػتعلم السياسػة كدراسػػة سػػَت األنبيػاء لنتأسػػى هبػم ,كدراسػػة ذبػػارب
األمم كما كقعت فيو من أخطاء لالستفادة من ىذه األخطاء.
 -4التػػاريخ ىػػو أحػػد العلػػوـ االجتماعيػػة الػػيت هتػػتم بدراسػػة اإلنسػػاف يف سػػياقو االجتمػػاعي كاالقتصػػادم كالسياسػػي
زمنيان كمكانيان.
 -5التاريخ سجل ناطق باألحػداث الػيت عاشػها اإلنسػاف منػذ بػدأ حياتػو علػى األرض ,كمػع اكتمػاؿ العقػل الباشػرم
بػػدأت النهضػػات اغبقيقيػػة لتارىبػػو ,حػػُت كعػػى كارتقػػى مػػن مراحػػل صبػػع الطعػػاـ كالبحػػث عنػػو إىل مراحػػل االسػػتقرار
كإقامة القرل كاؼبدف ليقيم صرح اؼبدينة ,كيضع أسس اغبضارة مسجالن بذلك تاريخ اإلنساف.
كالتاريخ كمادة دراسػية البػد مػن أف يراعػى يف إعػداده كتقديبػو قػدرات التالميػذ كميػوؽبم كمسػتوياهتم
يف النضج ,كما أنو البد من ربرم الدقة كاألمانة عند إعداد اؼبعلومات التارىبية اؼبػراد تدريسػها كالػيت إمبػا ىػي
جػػزء منتقػػى مػػن علػػم التػػاريخ يف صػػورة مبسػػطة يف مسػػتول اؼبرحلػػة التعليميػػة اؼبػراد التػػدريس فيهػػا .كعلػػى ىػػذا
ف ػػإف م ػػادة الت ػػاريخ إمب ػػا ى ػػي عل ػػم الت ػػاريخ يف ص ػػورة مبس ػػطة م ػػن أج ػػل أغػ ػراض تربوي ػػة كثقافي ػػة (الس ػػلمي,
1405ىػ.)24 ,
كيعتػػج علػػم التػػاريخ اؼبصػػدر الرئيسػػي الػػذم نسػػتقي منػػو اؼبعلومػػات كاألفكػػار كاؼبفػػاىيم األساسػػية,
كذلك لتضمينها ؿبتول اؼبنهج .كىذا العلم لو طبيعتو اػباصة بو مػن حيػث طػرؽ البحػث كالتفسػَت ,فػالغرض
األساسي من تدريس التاريخ ىو اؼبساعدة يف تربية الن ء .كعلم التاريخ شأنو شأف العلػوـ األخػرل يسػَت يف

خطى سريعة كبو النمو كالتطور كالكاشف عن اغبقائق اعبديدة كالتفسَتات اؼبستجدة للتطور الباشػرم ,بعيػدان
عن اعبمود كالتأخَت (اؽبايس1412 ,ىػ.)37 ,
كطبيعػػي جػػدان أف يعكػػس ؿبتػػول مػػنهج التػػاريخ الطبيعػػة كطريقػػة البحػػث ؽبػػذا العلػػم .فعنػػدما ك ػػاف
التاريخ يف اؼباضي عرضػان لسػَت العظمػاء كدراسػة اغبػركب كاغبػوادث اؼبهمػة كاؼبثػَتة ,فإنػو ضبػل ىػذا بطابعػو إىل
اؼب ػػنهج اؼبدرس ػػي .كحينم ػػا اذب ػػو البح ػػث كب ػػو أحػ ػواؿ الاش ػػعوب كاألم ػػم كالًتكي ػػز عل ػػى النػ ػواحي االجتماعي ػػة
كاالقتصػػادية كالفكريػػة ,فػػإف مقػػررات أكثػػر اؼبنػػاىج سػػارت بػػنفس االذبػػاه كاقتبسػػت منػػو مفػػاىيم كثػػَتة صػػاغبة
للدراسة بدالن من االقتصار على ناحية كاحدة فقط (اؽبايس1412 ,ىػ.)38 ,
ىػذا كمػػن اؼبهػػم جػدان أف يعػػرض التػػاريخ للطػػالب خبػَته كشػػره كفػػق مسػتوياهتم كحاجػػاهتم ,كالبػػد مػػن
األمانة يف نقل اغبقائق اؼباضية كاغباضرة ,ألف التاريخ أداة من أداكت الًتبية الصادقة ينبغي أف يراعػي األنبيػة
العلمية كأف يعرض صورة حقيقية للماضي خبَته كشره كتقدمو كانتصاراتو كىزائمو ,ففي اؽبػزائم دركس ال تقػل
أنبيتها عن الدركس اليت ضبلتها انتصاراتو.
كيبكػػن القػػوؿ بػػأف تضػػمُت مػػنهج التػػاريخ عػػددان مػػن األحػػداث السياسػػية كاالقتصػػادية كاالذباىػػات الفكريػػة
اغبديثة كاؼبعاصرة كفيل بأف يصقل الطالب ؼبا فيو خَته كخَت ؾبتمعو ,كبالتايل اغبصوؿ على النتيجػة النهائيػة
اؼبناشودة من تػدريس التػاريخ كىػي اؼبسػانبة يف إعػدادىم للمواطنػة الصػاغبة .كمػن اؼبهػم أف يركػز ؿبتػول مػنهج
التاريخ على األحداث كالتطورات كاالذباىات ذات القيمة كاؼبغزل يف التاريخ احمللػي كالعػاؼبي بػدؿ أف يػزدحم
بتفاصيل قليلة القيمة يف تربية الناشئ(اؽبايس1412 ,ىػ.)39 ,
رابعا :وظائف التاريخ كمادة دراسية في المرحلة المتوسطة:
إف دراسة التاريخ كمادة دراسية يسعى لتحقيق الوظائف التالية (برقى2008 :ـ:)150-149:

 .1تسػػتهدؼ اؼباضػػي كموازنتػػو باغباضػػر ,حػػىت يفهػػم اؼبػػتعلم ذلػػك اإلطػػار الػػذم يوجػػد فيػػو ,أم أف دراسػػة
التاريخ ليست ؾبرد دراسة اؼباضي لذاتو ,كإمبا ىي دراسة للماضي من حيث تضمنو جذكر اؼبستقبل.
 .2تنمية فكرة التغيَت لدل اؼبتعلم كمساعدتو على أف يكوف قادران على اؼباشاركة فيو بل كإحداثو.
 .3إف العلػػم العلمػػي إمبػػا ىػػو تػػاريخ يف جػػوىره ,ذلػػك أف العػػامل ال يسػػتطيع أف يتوصػػل إىل معرفػػة مػػىت ككيػػف
كقػػع حػػدث مػػا إال عػػن طريػػق مراجعػػة السػػجالت كالػػيت تكػػوف مراجعتهػػا كتفسػػَتىا مػػن اؼبالمػػح الػػيت سبيػػز
العمل التارىبي.
 .4تنمية اؼبفاىيم األخالقية كترقية األخالؽ كاغبث على الفضائل كترؾ الرذائل.
 .5تك ػ ػػوين النظ ػ ػػرة اؼبوض ػ ػػوعية ل ػ ػػدل اؼب ػ ػػتعلم م ػ ػػن خ ػ ػػالؿ إدراك ػ ػػو الخ ػ ػػتالؼ آراء اؼب ػ ػػؤرخُت ح ػ ػػوؿ األم ػ ػػور
كاألحداث كاختالؼ دكافعهم لتأثَت عواطفهم كدكافعهم اؼبتباينة كاؼبتغَتة إزاء اغبدث التارىبي.
 .6تكوين اؼبواطن الوطٍت كالقومي باشكل إهبايب.
 .7تنميػػة فكػػرة التفػػاىم الػػدكيل كأثػػره عل ػى ترقيػػة الثقافػػة الباش ػرية كتنميػػة اإلحسػػاس بالتعػػاطف مػػع ا خ ػرين
كالتعاكف معهم يف سبيل تطوير حياة الباشر.
 .8إتاحة الفرصة للفرد لإلحساس باألمن.
 .9تاشارؾ يف تنمية اإلحساس االجتماعي كتكوين مالمح صورة متكاملة كأكثر موضوعية.
كالتػػاريخ دبعنػػاه الواسػػع يبحػػث يف األحػػداث اؼباضػػية كيػػدكهنا ابتػػداءن مػػن تكػػوين اػبليقػػة حػػىت كقتنػػا اغباضػػر,
كموضوعو اؼباضي الباشرم باشػىت جوانبػو :السياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػة كالعسػكرية كالثقافيػة كاإلبداعيػة
كاالعتقادية ,فهو ىبتص بدراسة اغباضر كجذكره الضاربة يف اؼباضػي القريػب كالبعيػد ,كمػن ي وبػدد اذباىػات
اؼبس ػػتقبل ,فاغباض ػػر كاالىتم ػػاـ ب ػػو ي ػػدعو للنظ ػػر إىل اؼباض ػػي بقص ػػد تلم ػػس مؤشػ ػراتو كإس ػػهاماتو يف تاش ػػكيل
اغباضػػر كالبحػػث يف كيفيػػة جعػػل مسػػتقبل اغباضػػر متطػػوران عنػػو كعػػن ماضػػيو ,بػػل أف التػػاريخ يعػػد اؼبقي ػػاس

الوحيد لقياس التقدـ الذم أحرزه أم ؾبتمػع يف شػىت جوانػب اغبيػاة ,فهػو سػجل اػبػجات كالتجػارب الباشػرية
(العبادم.)2008 ,
كتػػرل الباحثػػة أف التػػاريخ كمػػادة دراسػػية ؽبػػا مكانتهػػا كقيمتهػػا اؽبامػػة يف الًتبيػػة ,كلػػيس اؽبػػدؼ منهػػا
إعداد جيل من اؼبػؤرخُت القػادرين علػى اسػتخداـ طػرؽ كأسػاليب اؼبػؤرخُت يف البحػث التػارىبي ,كإمبػا القصػد
منها تبسيط علم التاريخ على كبو يالئػم الطػالب كالطالبػات مػن حيػث اؼبسػتول ,كوبقػق األىػداؼ الًتبويػة,
علػى أال يكػػوف ذلػػك علػى حسػػاب اغبقيقػػة التارىبيػة ,كمػػا أنػػو يكػوف لػػديهم فكػػرة التفػاىم الػػدكيل كيكسػػبهم
القدرة على االستفادة من ؿباسن األمور ,كينمي لديهم القدرة على التفكَت كاؼباشاركة يف العامل احمليط هبم.
خامسا :أىداف تدريس مادة التاريخ في المرحلة المتوسطة:
مػػن خػػالؿ مفهػػوـ التػػاريخ السػػابق تعريفػػو يبكػػن ربديػػد أىػػداؼ تػػدريس مػػادة التػػاريخ يف اؼبنػػاىج الدراسػػية
يف اؼبرحلة اؼبتوسطة ,كالذم ياشتمل على ما يلي:
 .1ربديد الزمن كاغبقب طوالن كقصران.
 .2دراسػػة خػجات عػػج العصػػور اؼبختلفػػة ,مػػن حيػث أسػػباهبا كأسػػاليب تطويرىػػا كنتائجهػػا ,سبكػػن الػػدارس مػػن
استنباط مفاىيم كقيم ينتفع هبا يف حياتو اغباضرة كيتزكد هبا يف مسَتتو كبو اؼبستقبل.
 .3إف عمليػػة البحػػث الػػيت يتطلبهػػا التػػاريخ ,تنمػػى يف اؼبػػتعلم مهػػارات االستقصػػاء كالفحػػص كسػػائر اؼبهػػارات
التفكَتية كاليت تستهدؼ الوصوؿ إىل اغبقيقة (برقى2008 :ـ.)145:
كىبتل ػػف الًتبوي ػػوف ح ػػوؿ ربدي ػػد األى ػػداؼ م ػػن ت ػػدريس م ػػادة الت ػػاريخ ,كذل ػػك مرجعػ ػو إىل اتس ػػاع مفه ػػوـ
التػػاريخ نفسػػو ,حيػػث إف التػػاريخ كمػػادة دراسػػية يبكػػن أف وبتػػول علػػى الكثػػَت مػػن جوانػػب اجملتمعػػات اإلنسػػانية يف
اؼباضػػي كاغباضػػر ,فػػاؼبتعلم يبػػارس عمليػػات عديػػدة أكثػػر مػػن ؾبػػرد التػػذكر كاغبف ػ كاالسػػًتجاع ,كتتمثػػل كمػػا يػػذكر
(برقى2008 :ـ )146-145:يف التايل:

 .1معرفة اغبقائق التارىبية.
 .2فهم كتقدير العصور اؼباضية بأحداثها كشعوهبا.
 .3اكتساب القدرة على تقييم النصوص التارىبية كنقدىا.
 .4تعلم الطرؽ الفنية لكتابة حبث تارىبي.
 .5تعلم كتابة التاريخ.
 .6تربية الن ء كتثقيفهم كإعدادىم للمواطنة السليمة يف اجملتمع الذم يعياشوف فيو.
 .7التاريخ بتفسَته للحاضر يف ضوء اؼباضي يوضح لنا اذباىات اؼبستقبل.
 .8تنمية ركح البحث كمهارات التفكَت العلمي كالتفكَت التارىبي.
كتتمثل أىداؼ تدريس مادة التاريخ ؼبواجهة ربديات القرف اعبديد فيما يلي:
( )1تنمية الجوانب الروحية واألخالقية:
تعػػد تنميػػة اعبوانػػب الركحيػػة كاألخالقيػػة أحػػد األىػػداؼ الرئيسػػية لتػػدريس التػػاريخ كالػػيت هبػػب االىتمػػاـ هبػػا
كغرس ػػها ل ػػدل األبن ػػاء باعتب ػػار أف ى ػػذه اعبوان ػػب الركحي ػػة كاألخالقي ػػة ركي ػػزة م ػػن الرك ػػائز ال ػػيت ننطل ػػق هب ػػا إىل آف ػػاؽ
كربػػديات ىػػذا العصػػر ,ككحػػائط صػػد ضػػد كافػػة التيػػارات اؽبدامػػة الػػيت ال تريػػد ؽبػػذا الكوكػػب إال االكبػػالؿ كالفسػػاد,
كانطالق ػان مػػن أف حيػػاة اإلنسػػاف علػػى األرض ليسػػت ىػػي اغبيػػاة الوحيػػدة بػػل ىنػػاؾ حيػػاة أخػػرل ننتقػػل إليهػػا كىػػي
ال ػػدار ا خ ػػرة ,ل ػػذا أص ػػبحت ىن ػػاؾ ض ػػركرة ملح ػػة لالىتمػ ػاـ هب ػػذا اعبان ػػب يف من ػػاىج الت ػػاريخ (اعبم ػػل2005 :ـ:
.)31
كيػػذكر (اؼبقريػػزم) أف دراسػػة التػػاريخ هتػػذب الػػنفس كترتقػػي بػاألخالؽ ,كدراسػػتو ذبعػػل اإلنسػػاف يقبػػل علػػى
ا خ ػػرة كالت ػػزكد ؽب ػػا كالنظ ػػر إىل ال ػػدنيا كالتعام ػػل معه ػػا بع ػػُت العاق ػػل اللبي ػػب ال ػػذم يس ػػلك مس ػػلك الػ ػوالة كالع ػػارفُت
غبسنها كما يتبعها من الذكر اعبميل بعد ذىاهبم منها.

( )2تنمية المهارات (العقلية ،االجتماعية ،الحركية):
تعػػد تنميػػة اؼبه ػػارات بأنواعهػػا اؼبختلفػػة (العقلي ػػة كاالجتماعيػػة كاغبركيػػة) أح ػػد األىػػداؼ الرئيسػػية لتػػدريس
التػػاريخ ,باعتبػػار أف ىػػذه اؼبهػػارات إحػػدل الوسػػائل الػػيت تسػػهم يف قبػػاح الفػػرد يف اغبيػػاة ,كتػػجز أنبيػػة ىػػذه اؼبهػػارات
كضػركرة تنميتهػػا يف ىػػذا العصػػر الػػذم يتميػز بالتقػػدـ التقػػٍت كالثػػورة اؼبعلوماتيػػة كالتقػارب الثقػػايف كتنػػوع مصػػادر اؼبعرفػػة
اليت تستدعي أف تكوف لػدل اؼبتعلمػُت نظػرة نافػذة سبكػنهم مػن تقيػيم كنقػد مػا يقرءكنػو كمػا ياشػاىدكنو كمػا يسػمعونو
حػىت تكػوف لػػديهم القػدرة علػى فهػػم كاسػتيعاب ىػذا التطػػور كالػوعي بإهبابياتػو كسػػلبياتو كمواجهػة التحػديات الثقافيػػة
كالفكريػػة كالتميي ػػز بػػُت الص ػواب كاػبطػػأ كالص ػػان مػػن غ ػػَته كاغبقيقػػة م ػػن الزيػػف ليتجنب ػوا الوقػػوع فريس ػػة لل ػػدعايات
اؼبغرضة كاؽبدامة كاليت تستهدؼ يف الغالب ؾبتمعاتنا العربية كاإلسالمية (اعبمل2005 :ـ.)33 :
كمنػػاىج التػػاريخ يبكػػن أف ربق ػػق ذلػػك مػػن خ ػػالؿ الًتكيػػز علػػى النقػػد كربلي ػػل اؼبعلومػػات التارىبيػػة ,كصب ػػع
األدلػػة مػػن اؼبصػػادر اؼبتنوعػػة الثانويػػة كاألصػػلية ,كتفسػػَت اغبقػػائق التارىبيػػة كالتوجػػو كبػػو النقػػد الػػذاي ,كأيض ػان القيػػاـ
بعملي ػػات االس ػػتنباط كاالس ػػتقراء ,كالتعب ػػَت ع ػػن األح ػػداث التارىبي ػػة كتاب ػػة كماش ػػافهة ,كى ػػذا باإلض ػػافة إىل اس ػػتخداـ
األطػ ػػالس كاػب ػ ػرائط الزمنيػ ػػة ,كق ػ ػراءة الرسػ ػػوـ البيانيػ ػػة كاعبػ ػػداكؿ ,كالتعامػ ػػل مػ ػػع التقنيػ ػػات اغبديثػ ػػة للحصػ ػػوؿ علػ ػػى
اؼبعلومات (الكمبيوتر/اإلنًتنت).
( )3المســاىمة فــي تشــكيل ثقافــة المــتعلم وفــق معتقــداتنا وقيمنــا اإلســالمية للمحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة
لألمة العربية واإلسالمية واالنفتاح على العالم الخارجي:
يع ػػد اكتس ػػاب اؼبع ػػارؼ كاغبق ػػائق التارىبي ػػة ى ػػدفان م ػػن أى ػػداؼ ت ػػدريس الت ػػاريخ ,غ ػػَت أف ى ػػذه اؼبعلوم ػػات
كاغبقائق ليست ىدفان يف حد ذاهتا ,أم إهنا ليسػت غايػة تسػعى إليهػا بػل كسػيلة تتحقػق مػن خالؽبػا كظيفػة تعػد مػن
أى ػػم كظ ػػائف الت ػػدريس كى ػػي تاش ػػكيل اؽبوي ػػة الثقافي ػػة للم ػػتعلم خاص ػػة بع ػػد أف ب ػػرزت اؽبوي ػػة الثقافي ػػة كماش ػػكلة م ػػن

اؼباشكالت اليت تواجػو ؾبتمعاتنػا العربيػة كاإلسػالمية كبعػد أف بػدأ اؼبػد الثقػايف الغػريب يبتػد إىل كافػة اجملػاالت السياسػية
كاالقتصادية كاالجتماعية كيؤثر تأثَتان قويان فيها (اعبمل2005 :ـ.)35-34 :
كدراسػػة التػػاريخ يبكػػن أف ربقػػق ذلػػك عػػن طريػػق إعطػػاء الطػػالب القػػدر الكػػايف مػػن اؼبعلومػػات كاغبقػػائق
التارىبية عػن كطػنهم سياسػيان كاقتصػاديان كاجتماعيػان كثقافيػان بقػدر إعطػائهم القػدر الكػايف عػن كطػنهم بقػدر مػا وببونػو
كيعتػػزكف بػػو ,كإعطػػاء الطػػالب القػػدر الكػػايف مػػن اؼبعلومػػات الػػيت تسػػاعدىم علػػى أف يكون ػوا أكثػػر ارتباط ػان بػػأمتهم
العربية كاإلسػالمية سياسػيان كاقتصػاديان كاجتماعيػان كثقافيػان ,كإعطػاء اؼبػتعلم معلومػات كحقػائق تسػاعده علػى أف يكػوف
مواطن ػ ػان عاؼبي ػ ػان م ػػن خ ػػالؿ دراس ػػتو لثقاف ػػات الاش ػػعوب كقض ػػايا الس ػػالـ الع ػػاؼبي يف إط ػػار معتق ػػداتنا كقيمن ػػا العربي ػػة
كاإلسالمية.
( )4المساىمة في تصحيح المفاىيم الخاصة بالحرب والسالم:
تسػػهم منػػاىج التػػاريخ يف تصػػحيح اؼبفػػاىيم اػباصػػة بػػاغبرب كالسػػالـ ,كذلػػك مػػن خػػالؿ إعطػػاء الطػػالب
اؼبعلومػػات كاغبقػػائق التارىبيػػة الػػيت تظهػػر أف اإلسػػالـ ديػػن سػػالـ ,كيػػدعو للحػػب كالتفػػاىم بػػُت كافػػة الاشػػعوب كينبػػذ
الصػراعات كوبػػًتـ العهػػود كاؼبواثيػػق الدكليػػة ,كلكنػػو يف الوقػػت ذاتػػو يػػدعو للتضػػحية كالفػػداء كيػػدعو للجهػػاد باعتبػػاره
فريضة أمرنا اهلل تعاىل أف كباف عليها حفاظان على أمتنا كليس اعتداءن على ا خرين (اعبمل2005 :ـ.)35 :
أم أف من ػػاىج الت ػػاريخ هب ػػب أف تس ػػهم م ػػن خ ػػالؿ م ػػا تقدم ػػو م ػػن معلوم ػػات كحق ػػائق تارىبي ػػة يف إع ػػداد
متعلم متوازف يسعى إىل السالـ كوبرص عليػو يف حالػة السػلم كيػدافع عػن أمتػو بنفسػو كمالػو يف حالػة اغبػرب ,كذلػك
مػػن خػػالؿ الػػدعوة إىل اغبػػب كالػػود كالتفػػاىم ,كاختيػػار السػػلم عل ػى اغبػػرب كرفػػض فكػػرة االستسػػالـ ,كالتوجػػو غبػػل
اؼباش ػػكالت ب ػػالطرؽ الس ػػلمية ,ى ػػذا باإلض ػػافة إىل ع ػػدـ التفرق ػػة ب ػػُت الاش ػػعوب كب ػػُت األفػ ػراد داخ ػػل اجملتم ػػع الواح ػػد
بسبب اللوف أك اعبنس أك الدين.
( )5تنمية الجانب السياسي لدى المتعلم لتحقيق المشاركة السياسية محلياً وعالمياً:

حي ػػث تس ػػهم دراس ػػة الت ػػاريخ يف تنمي ػػة ال ػػوعي السياس ػػي للم ػػتعلم م ػػن خ ػػالؿ دراس ػػتو ل نظم ػػة السياس ػػية
كاؼبسػػائل اؼبرتبطػػة هبػػا كاحػًتاـ حقػػوؽ الغػػَت كاحػًتاـ الػرأم كالػرأم ا خػػر كعػػدـ االعتػػداء علػػى ا خػرين كاؼبسػػاكاة أمػػاـ
الق ػػانوف .كى ػػذه اؼبف ػػاىيم تس ػػاىم يف الوص ػػوؿ ب ػػاؼبتعلم إىل اؼباش ػػاركة السياس ػػية اؼبتمثل ػػة يف ماش ػػاركتو يف االنتخاب ػػات
كالتنظيمػػات السياسػػية كمناقاشػػة اؼبسػػائل السياسػػية س ػواء كانػػت داخػػل اجملتمػػع الػػذم يعػػي فيػػو أك اجملتمػػع العػػريب
كاإلسالمي (اعبمل2005 :ـ.)36 :
كبالتػػايل فػػإف دراسػػة منػػاىج التػػاريخ تؤكػػد علػػى احػًتاـ الػرأم كالػرأم ا خػػر ,كعلػػى حريػػة الفكػػر كالػرأم دبػػا
يتفق كالقيم اإلسالمية ,كاؼبساكاة أماـ القانوف ,كما تؤكد على قيم الاشورل كقيم سياسية.
( )6تنميــة الجانــب االجتمــاعي لــدى المــتعلم لتحقيــق المشــاركة الفعالــة لــو فــي القًــايا االجتماعيــة محلي ـاً
وعالمياً:
حيػػث تسػػهم دراسػػة التػػاريخ يف إعػػداد اؼبػػتعلم ليكػػوف إنسػػانان عاؼبي ػان صػػاغبان داخػػل اجملتمػػع الػػذم يعػػي فيػػو
كالعػػامل بهس ػػره ,يتص ػػف باإلهبابي ػػة كاؼباش ػػاركة يف كاف ػػة قض ػػايا اجملتم ػػع ,كياش ػػارؾ اجملتم ػػع يف آمال ػػو كانتص ػػاراتو كىزائم ػػو
فتنم ػي لديػػو السػػلوؾ االجتمػػاعي السػػليم كتسػػاعده علػػى فهػػم العديػػد مػػن اؼباشػػكالت االجتماعيػػة الػػيت يعػػاين منهػػا
اجملتمع كربثو على اؼباشاركة يف طرح اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا.
كما تسػاعده أيضػان علػى فهػم طبيعػة اجملتمػع الػذم يعػي فيػو قيمػو كعاداتػو كتقاليػده الػيت هبػب أف وبػاف
عليهػػا كيعمػػل يف إطارىػػا ,كتنمػي لديػػو حػػب العمػػل كالتعػػاكف مػػع ا خػرين كاحػًتاـ آرائهػػم ,كذلػػك مػػن خػػالؿ دراسػػة
القضايا كاؼباشكالت االجتماعية داخل اجملتمع عربيان كإسالميان كعاؼبيان نً (اعبمل2005 :ـ.)38 :
( )7تنميــة الجانــب االقتصــادي لــدى المــتعلم لتحقيــق المشــاركة الفعالــة لــو فــي القًــايا االقتصــادية محلي ـاً
وعالمياً:

حيػػث تسػػهم دراسػػة التػػاريخ يف إعػػداد اؼبػػتعلم ليقػػوـ بالػػدكر اؼبنػػوط بػػو اقتصػػاديان كتنميػػة الػػوعي االقتصػػادم
لديػػو ,كذلػػك مػػن خػػالؿ دراسػػتو عبوانػػب االقتصػػادية كاؼبسػػائل اؼبرتبطػػة بػػو .كيبكػػن ربقيػػق ذلػػك مػػن خػػالؿ تػػدعيم
فكرة االعتمػاد اؼبتبػادؿ كربػط اؼبفػاىيم االقتصػادية باعبانػب الركحػي ,كاغبػث علػى اسػتثمار األمػواؿ يف اعبوانػب ذات
النفع على اجملتمع (اعبمل2005 :ـ.)38 :
( )8تنمية الجانب االقتصادي والسياسي واالجتماعي للمرأة لتحقيق المشاركة الفعالة في المجتمع:
حيػػث تسػػهم دراسػػة التػػاريخ يف تنميػػة الػػوعي بػػاغبقوؽ السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة للم ػرأة ,كذلػػك
مػػن خػػالؿ إب ػراز تلػػك اغبقػػوؽ الػػيت أقرىػػا اإلسػػالـ قبػػل أف تفرضػػها الق ػوانُت كالدسػػاتَت اؼبختلفػػة كالق ػوانُت الوضػػعية
للػدكؿ ,كالػػيت تتػيح للمػرأة التعبػَت كإبػػداء رأيهػا يف كافػػة القضػايا الػػيت زبػص الػػوطن ,كإعطائهػا حقوقهػػا اؼبختلفػة سػواء
السياسػػية أك االقتصػػادية أك االجتماعيػػة .كبالتػػايل فػػإف دراسػػة التػاريخ تؤكػػد علػػى حػػق اؼبػرأة يف تػػويل بعػػض الوظػػائف
يف إطػ ػػار الض ػ ػوابط الاشػ ػػرعية ,كتػ ػػويل أيض ػ ػان مهػ ػػاـ عضػ ػػوية اجملػ ػػالس النيابيػ ػػة كإبػ ػػداء رأيهػ ػػا ذبػ ػػاه اؼبواقػ ػػف السياسػ ػػية
كاألحداث اؽبامة يف الدكلة (اعبمل2005 :ـ.)39-38 :
كمػػا تسػػهم دراسػػة التػػاريخ يف إعػػداد اؼبػػتعلم ليقػػوـ بالػػدكر اؼبنػػوط بػػو اقتصػػاديان كتنميػػة الػػوعي االقتصػػادم
لديػػو ,كذلػػك مػػن خػػالؿ دراسػػتو للجوانػػب االقتصػػادية كاؼبسػػائل اؼبرتبطػػة بػػو .كيبكػػن ربقيػػق ذلػػك مػػن خػػالؿ تػػدعيم
فكرة االعتمػاد اؼبتبػادؿ كربػط اؼبفػاىيم االقتصػادية باعبانػب الركحػي ,كاغبػث علػى اسػتثمار األمػواؿ يف اعبوانػب ذات
النفع على اجملتمع (اعبمل2005 :ـ.)38 :
سادساً :أىداف وأىمية تدريس مادة التاريخ للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية:
تتمثػػل أىػػداؼ تػػدريس مػػادة التػػاريخ للمرحلػػة اؼبتوسػػطة باؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية فيمػػا يلػػي (قبػػم الػػدين,
1426ىػ:)19 -18 ,

 .1أف يكوف تدريس التاريخ لتثبيت العقيػدة اإلسػالمية كترسػيخها حبيػث وبػس الطػالب بػأف ىػذا الكػوف البػد
من موجد لو كمهيمن عليو.
 .2مػػن اؼببػػادئ اإلسػػالمية البػػارزة إعػػداد العػػدة كاألخػػذ بأسػػباب القػػوة ,كيف مقػػدمتها ال ػوالء هلل كال ػجاءة مػػن
أعدائو مع االعتقاد الراسخ بأف النصر بيد اهلل تعاىل.
 .3مػػن أىػػم مػػا يهػػدؼ إليػػو تػػدريس التػػاريخ توضػػيح عػػجه لتكػػوف تبيان ػان لسػػنن اهلل تعػػاىل يف األمػػم ,كأف رق ػي
الباشػ ػرية كتق ػػدمها مق ػػرك هف بقيامه ػػا عل ػػى دي ػػن اهلل كبتطلعه ػػا إىل مثل ػػو العلي ػػا .كأف يك ػػوف اهنيارى ػػا مرتبط ػ ػان
بانصرافها عن اهلل كألواف الفساد اليت تظهر فيها.
 .4استاش ػػعار الثق ػػة باإلس ػػالـ إزاء االض ػػطراب الع ػػاؼبي كاؼباش ػػاكل اإلنس ػػانية كاف ػػة ,احملل ػػي منه ػػا كالع ػػاؼبي ,كأف
اإلسالـ كفيل حبلها.
 .5فهم اػبطوط اغبقيقية للتطػور الباشػرم حػىت العصػر اغبػديث ,كتعلػم طريقػة البحػث التػارىبي كالتػدرب علػى
احملاكمة كالنقد.
 .6تأكيػػد صػػلة أجػزاء العػػامل اإلسػػالمي بعضػػها بػػبعض ,بػػل تأكيػػد كحػػدة العػػامل اإلسػػالمي مػػع تباعػػد أطرافػػو
كاختالؼ أجزائو.
 .7اإلشػػادة بػػالًتاث اإلسػػالمي كمػػا أقبػػزه األجػػداد يف ـبتلػػف جوانػػب اغبضػػارة ,كذلػػك لبػػث االىتمػػاـ دبزيػػد
من التعرؼ عليو كمتابعة البناء كاإلضافة إليو.
 .8إيقاظ الوعي اإلسالمي ؼبقاكمة الصهيونية كاالستعمار كاؼببادئ اؽبدامة.
 .9بػث ركح التػزاـ اإلسػػالـ اغبػق خاليػان مػن البػدع كالاشػوائب الػيت أدخلػػت عليػو كليسػت منػػو كرببيػب الطالػػب
يف فهم اإلسالـ فهمان سلفيان صحيحان ياشمل العقيدة كاػبلق.

كمػػادة التػػاريخ الػػيت يدرسػػها طػػالب كطالبػػات اؼبرحلػػة اؼبتوسػػطة باؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية تقػػدـ أكػػج العػػوف يف
توجيػػو سػػلوؾ الطػػالب كالطالبػػات الوجهػػة الصػػحيحة ,كغػػرس االذباىػػات السػػليمة الػػيت ذبعػػل مػػنهم عناصػػر منتجػػة
فعالة يف األسرة كاجملتمع (اػبضَتم1406 ,ىػ.)59 ,
كقػػد أقامػػت اؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية نظامهػػا الًتبػػوم فجعلػػت القػػرآف الكػػرمي أساسػان لػػو باعتبػػاره دسػػتورىا
يف ك ػػل ش ػػؤكف اغبي ػػاة ,فأس ػػندت إىل اللجن ػػة العلي ػػا للمن ػػاىج كض ػػع أى ػػداؼ منبثق ػػة م ػػن تع ػػاليم ال ػػدين اإلس ػػالمي
لتػػدريس كػػل مػػادة مػػن اؼب ػواد الدراسػػية يف ـبتلػػف اؼبراحػػل كمػػن ضػػمنها مػػادة التػػاريخ .كينبغػػي ألم برنػػامج تعليمػػي
فعػاؿ أف يكػوف لػو أىػػداؼ كاضػحة كخاصػة عنػدما يكػػوف ىػذا الجنػامج متعلػق دبقػػرر دراسػي( .حسػنُت1417 ,ى ػ,
.)37
كنؤكد كذلك علػى أنبيػة التػاريخ كدراسػتو كتدريسػو كمػادة دراسػية ,ألف دراسػة التػاريخ كمػادة مدرسػية تعػد
أمران ىامان كالزمان بالنسبة ألم تلميذ من أم مستول كمن أم مرحلة تعليمية.
كعلػػى ذلػػك يطلػػق مصػػطلح اؼب ػواد االجتماعيػػة عػػادة علػػى اؼبنػػاىج الدراسػػية يف التػػاريخ كاعبغرافيػػا ,كالًتبيػػة
الوطنيػػة ,ككلهػػا مػواد حبكػػم طبيعتهػػا تعػػاا اجملتمػػع ككاقعػػو كتطلعاتػػو كماض ػيو كحاضػػره كمسػػتقبلو ,كىػػي هتػػتم بدراسػػة
العالقات اإلنسػانية مػن ناحيػة كعالقػات اإلنسػاف ببيئتػو مػن ناحيػة أخػرل كاؼباشػكالت كاؼبواقػف الػيت تبػدك كػرد فعػل
لتلػك العالقػػات .كالتػػاريخ مػػن أىػػم مػػا يتعلػػق بالعالقػػات اإلنسػػانية ,ألنػػو يسػػجل تلػػك العالقػػات كمػػا ينػػتج عنهػػا مػػن
أحداث كتغَتات كابتكارات ,فيؤرخها كىبلدىا ل جياؿ القادمة (قبم الدين1426 ,ىػ.)15 ,
كتػ ػػأي أنبيػ ػػة دراسػ ػػة التػ ػػاريخ السػ ػػعودم يف اؼبرحلػ ػػة اؼبتوسػ ػػطة مػ ػػن تعػ ػػرؼ الطػ ػػالب علػ ػػى تيػ ػػارات التغػ ػػَت
كاالذباىات الرئيسية يف اجملتمع ,كتوضيح ما بلغػو اجملتمػع مػن تطػور كربسػن كتقػدـ يف الكثػَت مػن جوانػب اغبيػاة .فبػا
ي ػػؤدل إىل تاش ػػبع نفوس ػػهم ب ػػركح التق ػػدـ كإىل التح ػػرر م ػػن التواك ػػل ,كتنمػ ػي ش ػعورىم دبس ػػؤكليتهم يف احملافظ ػػة عل ػػى
اؼبكاسب اليت حققها اجملتمع يف تطوره كاؼبضي هبا قدمان إىل األماـ.

ػداد كطنيػان سػػليمان هبعلهػػم يفهمػػوف
كيعتػػج التػػاريخ مػػن اؼبػواد الػػيت تسػػهم بطريقػػة فعالػػة يف إعػػداد الطػػالب إعػ ن
اغبيػػاة الوطنيػػة كيتكيفػػوف معهػػا ,كذبعلهػػم يعتػػزكف بػػالوطن كالػوالء لػػو كألىدافػػو الوطنيػػة ,كياشػػعركف بػػدكرىم يف خدمػػة
الوطن كالدفاع عنو كصيانة حقوقو كالنهوض بو (قبم الدين1426 ,ىػ.)16 ,
كمػػا تنمػػي دراسػػة التػػاريخ السػػعودم قػػدرة الطالبػػات علػػى التفكػػَت ,ذلػػك أف التػػاريخ لػػيس سػػجالن غبقػػائق
اؼباضػػي فحسػػب كلكنػػو يف نفػػس الوقػػت طريقػػة مػػن طػػرؽ التفكػػَت يف الاشػػؤكف اإلنسػػانية .كىػػو يهيػػئ فػػرص اكتسػػاب
مهػػارات البحػػث كالتحليػػل الناقػػد كتقػػومي الكلمػػة اؼبطبوعػػة كاؼبنطوقػػة ,كتنميػػة مهػػارات الػربط بػػُت األسػػباب كالنتػػائج,
كإرج ػػاع األم ػػور إىل أس ػػباهبا اغبقيقي ػػة ,كالق ػػدرة عل ػػى اؼبقارن ػػة كاغبك ػػم عل ػػى قيم ػػة اؼبعلوم ػػات عل ػػى أس ػػاس اؼبص ػػادر
اؼبستفادة منها ,كالتمييز بُت اغبقائق ككجهات النظر.
كعمليػة تػػدريس التػػاريخ البػػد كأف تراعػي ظػػركؼ اجملتمػػع كأكضػػاعو كآالمػو كآمالػػو كاالذباىػػات السػػائدة فيػػو,
حيػث إف تغػػَت اجملتمػػع اإلنسػاين كتطػػوره ىػػو اغبقيقػة الكػجل الػػيت يسػػتطيع التػػاريخ كحػده أف يعلمهػػا للناشػػئة كالػػيت ال
يبكن ذباىلها كذباىل مغزاىا عند عملية كضع منهج التاريخ كانتقاء ؿبتواه.
كمػ ػػن ىنػ ػػا فالًتبيػ ػػة يف فلسػ ػػفتها كأىػ ػػدافها كمناىجهػ ػػا ككسػ ػػائلها ال يبكػ ػػن أف تتجاىػ ػػل حاجػ ػػات اجملتمػ ػػع
كظركفػػو كاذباىاتػػو ,فػػاجملتمع ىػػو الػػذم أناشػػأ اؼبػػدارس كاؼبعاىػػد كالكليػػات ػبدمتػػو ,كبالتػػايل البػػد أف يعكػػس مػػنهج
التاريخ مػع غػَته مػن اؼبنػاىج اذباىػات ىػذا اجملتمػع كظركفػو ,علمػان بػأف ىنػاؾ حاجػات ضػركرية كأخػرل غػَت ضػركرية.
فينبغي الًتكيػز علػى اغباجػات الضػركرية القائمػة كالػيت ؽبػا عالقػة بػالواقع كيبكػن االسػتفادة منهػا (اؽبػابس1411 ,ى ػ,
.)37
كمػ ػػن ىن ػ ػا يبكػ ػػن القػ ػػوؿ إف ؿبتػ ػػول مػ ػػنهج الت ػػاريخ يف اؼبرحلػ ػػة اؼبتوسػ ػػط البػ ػػد أف يراعػ ػػي ظػ ػػركؼ اجملتمػ ػػع
السعودم اغباضػرة كاذباىاتػو اؼبسػتقبلية ,كبالتػايل يعكػس ىػذه الظػركؼ كاالذباىػات كفػق حاجػات التالميػذ كقػدراهتم
(اؽبابس1411 ,ىػ.)38 ,

كىنػػاؾ شػػيء ىػػاـ عنػػد تػػدريس مػػادة التػػاريخ ,كىػػي أف نضػػج التالميػػذ كقػػدراهتم كاىتمامػػاهتم كمي ػوؽبم مػػن
األمػور اؽبامػة الػيت ينبغػي مراعاهتػػا عنػد اختيػار ؿبتػول مػػنهج التػاريخ ,فاؼبػادة الػيت تكػػوف فػوؽ مسػتول التالميػذ تواجػػو
التالمي ػػذ بص ػػعوبات يف دراس ػػتها كق ػػد تزع ػػزع ثق ػػة التلمي ػػذ يف نفس ػػو ,كاؼب ػػادة ال ػػيت هت ػػبط ع ػػن مس ػػتول التالمي ػػذ كال
تتحدل قدراهتم قد توحي إليهم بالكسل كالًتاخي يف دراستها (صبعية اؼبعلمُت الكويتية.)71 ,
كلكػػن ينبغػػي اإلشػػارة إىل أنػػو ال يبكػػن بنػػاء اؼبػػنهج علػػى ميػػوؿ التالميػػذ فقػػط ,بػػل البػػد مػػن االعتمػػاد علػػى
اػب ػجات األخ ػػرل ,فمي ػػوؿ التالمي ػػذ كحاج ػػاهتم ليس ػػت إال أساس ػان م ػػن أس ػػس بن ػػاء اؼب ػػنهج اؼبدرس ػػي ,ي إف دراس ػػة
التػ ػػاريخ قػ ػػد تبػ ػػدأ تنازلي ػ ػان أك تصػ ػػاعديان ,أم يبػ ػػدأ بتػ ػػدريس اغباضػ ػػر أكالن ي التػ ػػدرج حػ ػػىت الوصػ ػػوؿ إىل اؼباضػ ػػي ,أك
العكػػس ,أم دراسػػة اؼباضػػي حػػىت نصػػل إىل اغباضػػر .كالبػػد مػػن األخػػذ بعػػُت االعتبػػار أف ميػػوؿ كحاجػػات كقػػدرات
تالميػ ػػذ اؼبرحلػ ػػة اؼبتوس ػ ػػطة زبتلػ ػػف ع ػ ػػن ميػ ػػوؿ كحاج ػ ػػات كقػ ػػدرات تالمي ػ ػػذ اؼبرحلػ ػػة الثانوي ػ ػػة كاالبتدائيػ ػػة (اؽب ػ ػػابس,
1411ىػ.)39 ,

المحور الثاني
الوسائط المتعددة
مفهومها وأىميتها في العملية التعليمية
تمهيد:
م ػ يػرت اغبرك ػػة التعليمي ػػة دبجموع ػػة م ػػن اؼبتغػ ػَتات كالتط ػػورات باعتبارى ػػا عملي ػػة مس ػػتمرة متج ػػددة متع ػػددة
العناصر كاؼبدخالت حىت كصػلنا اليػوـ إىل مرحلػة (التعلػيم الرقمػي) ,ىػذه اؼبرحلػة الػيت أسػهم فيهػا التطػور الضػخم يف
صػػناعة اغباسػػوب كالجؾبيػػات فبػػا جعػػل ا مػػاؿ تنعقػػد علػػى أف ىػػذه اؼبرحلػػة اغبضػػارية الػػيت تعياشػػها الباشػرية سػػتحقق
اغبلػم القػػدمي لػػدفع عمليػػة الػػتعليم كالتعلػػيم إىل أقصػػى إمكانػػات اؼبعرفػػة عػػن طريػػق جعػػل العلػػم يف متنػػاكؿ كػػل طبقػػات
اجملتمع متحدية الفركؽ االجتماعية كاغبدكد اؼبكانية كالتفاكت االقتصادم بُت اجملتمعات اإلنسانية.
أوالً :مفهوم الوسائط المتعددة
يعتػػج مفهػػوـ "تكنولوجيػػا الوسػػائط اؼبتعػػددة  "Multimediaمػػن أكثػػر اؼبفػػاىيم ارتباطػػا حبياتنػػا اليوميػػة
كاؼبهنيػػة ا ف كلفػػًتة مسػػتقبلية ,حيػػث أصػػبح باإلمكػػاف إحػػداث التكامػػل بػػُت ؾبموعػػة مػػن أشػػكاؿ الوسػػائل ,عػػن
طريػػق اإلمكانػػات اؽبائلػػة للحاسػػوب ,كمػػا أصػػبح باإلمكػػاف إحػػداث التفاعػػل بػػُت ىػػذه الوسػػائل كبػػُت اؼبػػتعلم يف
بيئػػات التعلػػيم .كقػػد أدل ظهػػور إمكانػػات إحػػداث التػػزاكج بػػُت الفيػػديو كاغباسػػوب ,إىل حػػدكث طفػػرة ىائلػػة يف
ؾبػػاؿ تصػػميم كإنتػػاج ب ػرامج الوسػػائط اؼبتعػػددة كعرضػػها مػػن خػػالؿ اغباسػػوب كالوسػػائل اإللكًتكنيػػة .ككلمػػا أمكػػن
التعػػرؼ علػػى طبيعػػة بيئػػة الػػتعلم الالزمػػة السػػتخداـ تكنولوجيػػا الوسػػائط اؼبتعػػددة يف التعلػػيم ,ككػػذلك طبيعػػة الفئػػة
اؼبس ػػتهدفة م ػػن اؼبتعلم ػػُت ,كأيض ػػا ربدي ػػد اغب ػػد األدو لع ػػدد الوس ػػائل اؼبس ػػتخدمة يف بن ػػاء ب ػرامج الوس ػػائط اؼبتع ػػددة
كإمكانيػػة توظيفهػػا عنػػد تصػػميم ىػػذه ال ػجامج ,كلمػػا سػػاعد ذلػػك علػػي التميػػز يف تصػػميم كإنتػػاج ب ػرامج الوسػػائط
اؼبتعددة بصورة أفضل (.)Moursund, D.1999: 29

كتعػرؼ الوسػػائط اؼبتعػػددة بأهنػػا عبػػارة عػػن نظػػاـ يسػػتطيع الفػػرد مػػن خاللػػو اسػػتقباؿ كإرسػػاؿ اؼبعلومػػات مػػن
نصػػوص كصػػور كصػػوت كرسػػوـ متحركػػة كلقطػػات فيػػديو عػػن طريػػق األجهػػزة كالػجامج الالزمػػة لتاشػػغيل كعػػاء كسػػائط
متعددة (شاىُت.)63 :1999 ,
ك ػػذلك ى ػػي كس ػػائط حامل ػػة للمعلوم ػػات رب ػػوم مطبوع ػػات كص ػػور س ػػاكنة ثابت ػػة ,كلقطػ ػات في ػػديو ,إىل
جانػػب اؼبػػؤثرات الصػػوتية ,كياشػػًتط أف يػػتم اؼبػػزج بػػُت كسػػيط كآخػػر ,أك كسػػيط كؾبموعػػة كسػػائط ,لتظهػػر مع ػان علػػى
شاشػػة كاحػػدة ,أك يػػتم اؼبػػزج بيػػنهم يف زمػػن متقػػارب ,أك أف يػػتم ربميػػل أكثػػر مػػن كسػػيط علػػى كعػػاء كاحػػد ,هبمعهػػم
القرص الضوئي ( )CD-Romصبيعان (اؽبادم كؿبمد.)179 :1996 ,
كمػ ػػا يعرفهػ ػػا سػ ػػالمة علػ ػػى أهنػ ػػا تكامػ ػػل الصػ ػػورة كالصػ ػػوت كالرسػ ػػوـ اؼبتحركػ ػػة كالنصػ ػػوص داخػ ػػل جهػ ػػاز
اغباسػػوب ,كىػػذا التعريػػف يؤكػػد علػػى تكامػػل عناصػػر الوسػػائط اؼبتعػػددة ,كتفاعلهػػا ,كمػػا أف تصػػميم ىػػذه الوسػػائط
كحفظها كعرضها مرتبط باغباسوب كأجهزتو كبرؾبياتو (سالمة1425 ,ىػ.)92 :
كيعػرؼ عزمػي الوسػائط اؼبتعػددة علػى أهنػا بػرامج اغباسػوب الػيت تتكامػل فيهػا عػدة كسػائط لالتصػاؿ
مثػل :الػنص ,كالصػوت ,كاؼبوسػيقى ,كالصػور الثابتػة كاؼبتحركػة ,كالرسػوـ الثابتػة كاؼبتحركػة ,كالػيت يتعامػل معهػا
اؼبستخدـ الطالب باشػكل تفػاعلي ,كىػو مصػطلح كاسػع االنتاشػار يف عػامل اغباسػوب يرمػز إىل اسػتعماؿ عػدة أجهػزة
إعػػالـ ـبتلفػػة غبمػػل اؼبعلومػػات مثػػل الػػنص ,الصػػوت ,الرسػػومات ,الصػػور اؼبتحركػػة ,الفيػػديو ,كالتطبيقػػات التفاعليػػة
(عزمي.)21 :2001 ,
كتعػػرؼ الوسػػائط اؼبتعػػددة بأهنػػا اسػػتخداـ ؾبموعػػة مػػن اػب ػجات الًتبويػػة الػػيت أحسػػن اختيارىػػا بدقػػة ,كالػػيت
تقػػدـ للمػػتعلم مػػن خػالؿ طػػرؽ التػػدريس اؼبختػػارة لكػػي تعػػزز كتقػػوم بعضػػها الػػبعض لدرجػػة سبكػػن اؼبػػتعلم مػػن ربقيػػق
األىػػداؼ السػػلوكية اؼبرغػػوب فيهػػا .كيعػػد أسػػلوب الوسػػائط اؼبتعػػددة مػػن األسػػاليب اغبديثػػة يف الػػتعلم حيػػث يقػػدـ
خدمػػة ىامػػة إذا مػػا اسػػتخدـ بعنايػػة أثنػػاء عمليػػة الػػتعلم ,حيػػث إف الاشػػرح اللفظػػي ال يكفػػى ,فػػاؼبتعلم ال يسػػتطيع أف

يفهػػم بالاشػػرح إال يف حػػدكد معارفػػو كمعلوماتػػو ,كلكػػن يبكػػن باسػػتخداـ الوسػػائط تػػوفَت حػػدكد أكثػػر كضػػوحان عػػن
اػبجة كالناشاط اؼبراد تعلمو )(Schnotz,2005:47
كتعػػرؼ الوسػػائط اؼبتعػػددة علػػى أهنػػا تقنيػػة تسػػاعد علػػى دمػػج كمػػزج كػػل النصػػوص اؼبكتوبػػة كالصػػور الثابتػػة
كالرسػػومات الثابتػػة كاؼبتحركػػة كالصػػوت كلقطػػات الفيػػديو كاؼبوسػػيقى ,كيقػػدـ كػػل ىػػذا اػبلػػيط يف شػػكل مثػػَت ظبعػػي
كبصػػرم عػػن طريػػق ب ػرامج الكمبيػػوتر اؼبتفاعلػػة دكف اغباجػػة إىل اسػػتخداـ أجهػػزة متعػػددة

&(Kalyuga,

)Sweller. 2005:83
كمػػن خػػالؿ التعريفػػات السػػابقة ,يتضػػح أف النظػػرة إىل الوسػػائط اؼبتعػػددة قػػد تغػػَتت ,حيػػث أصػػبح ينظػػر
إليهػػا علػػى أهنػػا تكنولوجيػػا قائمػػة بػػذاهتا تعتمػػد علػػى اغباسػػوب ,أك أف الوسػػائط اؼبتعػػددة ىػػي ذبميػػع الثنػػُت أك أكثػػر
مػػن كسػػائط االتصػػاؿ باسػػتخداـ اغباسػػوب .وتالح ػ الباحثػػة أف ىػػذا التطػػور يف ؾبػػاؿ الوسػػائط اؼبتعػػددة ارتػػبط
بػػالتحوؿ مػػن التكنولوجيػا التناظريػػة إىل التكنولوجيػػا الرقميػػة ,حيػػث يػػتم ربويػػل كافػػة عناصػػر الوسػػائط اؼبتعػػددة
التفاعلية إىل الصيغة الرقمية اليت يتعامل اغباسوب معها.
كيتض ػػح أيضػ ػان م ػػن خ ػػالؿ التعريف ػػات الس ػػابقة أف بػ ػرامج الوس ػػائط اؼبتع ػػددة عب ػػارة ع ػػن بػ ػرامج سب ػػزج ب ػػُت
الكتاب ػػات كالص ػػور الثابت ػػة كاؼبتحرك ػػة كالتس ػػجيالت الص ػػوتية كالرس ػػومات اػبطي ػػة لع ػػرض الرس ػػالة كى ػػي ال ػػيت يس ػػتطيع
اؼب ػػتعلم أف يتفاع ػػل معه ػػا مس ػػتعينا باغباس ػػوب ,أك أهن ػػا ال ػجامج ال ػػيت تعم ػػل عل ػػى إث ػػارة العي ػػوف كا ذاف كأط ػراؼ
األصػابع ,كمػا تعمػل أيضػا علػى إثػارة العقػوؿ ,كيبكػن تقػديبها للمػتعلم عػن طريػق اغباسػوب أك أم كسػيلة إلكًتكنيػة
أخرل.
كيبكن النظر إىل تكنولوجيا الوسائط اؼبتعددة من ثالث زكايا أساسية ىي:
 )1الوســائط الناقلــة  : Delivery mediaاؼبوجهػػة كبػػو عػػرض كتقػػدمي اؼبػػادة التعليميػػة باسػػتخداـ
اثنػػُت أك أكثػػر مػػن كسػػائل نقػػل اؼبعرفػػة ,كالًتكيػػز ىنػػا علػػى األدكات اؼبسػػتخدمة يف نقػػل اؼبعلومػػات ,كىػػذا

حيػػث إف ىنػػاؾ ضػػركرة السػػتخداـ أكثػػر مػػن أداة أك كسػػيلة لنقػػل اؼبعلومػػات إىل اؼبػػتعلم مثػػل الكمبيػػوتر,
كالتلفزيوف ككامَتا الفيديو ,كأشرطة الكاسيت ...إخل (الؿ2004 ,ـ.)137 :
 )2نم ــااج الع ــرض ) :(Presentation Modelsكيػ ػرل ال ػػبعض ىن ػػا أف "تكنولوجي ػػا الوس ػػائط
اؼبتعددة ىي طريقة لعػرض اؼبػادة التعليميػة الػيت تتطلػب تكامػل كدمػج اثنػُت أك أكثػر مػن الوسػائط الػيت يػتم
الػػتحكم فيهػػا عػػن طريػػق الكمبيػػوتر غبػػدكث مركنػػة يف اسػػتدعاء اؼبعلومػػات ,كأف عػػرض ؾبموعػػة الوسػػائط
يتكامػػل علػػى شاشػػة جهػػاز اغباسػػوب ػبدمػػة الفكػػرة أك اؼببػػدأ اؼب ػراد توصػػيلة ,كال يعػػٌت ذلػػك عػػرض ىػػذه
الوسػائط كاحػػدة بعػػد األخػػرل مػػن خػػالؿ شاشػػات منفصػػلة ,كلكػػن العػػجة أف زبػػدـ ىػػذه العناصػػر الفكػػرة
علػ ػػى شاش ػ ػػة كاح ػ ػػدة ,كاؼبه ػ ػػم ىن ػ ػػا اختي ػ ػػار الوس ػ ػػائط اؼبناس ػ ػػبة كيظهػ ػػر ذلػ ػػك

عل ػ ػػى ىيئ ػ ػػو خلػ ػػيط أك

مزيج ).(Chanlin. 2001: 409
 )3الوسـائط الحسـية  :Sensory Mediaكيف ىػذا الصػدد قبػد أف تكنولوجيػا الوسػائط اؼبتعػددة ىػي
تكنولوجيػا حديثػة تسػتند إىل طبيعػة اؼبػتعلم كإنسػاف متعػدد اغبػواس ( ,)Multi sensoryكتػجز قػدرهتا
علػػى نقػػل كعػػرض اؼبعلومػػات يف أشػػكاؿ كصػػيغ متنوعػػة ,األمػػر الػػذم يسػػهل مػػن عمليػػيت التعلػػيم كالػػتعلم,
كيف ىػػذا الصػػدد يبكػػن القػػوؿ بػػأف تكنولوجيػػا الوسػػائط اؼبتعػػددة ىػػي ترميػػز احملتػػول التعليمػػي ترمي ػزان عقلي ػان
عن طريق اللف أك البصر فبا يسهل عملية التعلم لدم اؼبتعلم (عبد اؼبنعم.)175 :1998 ,
كيالح ػ ػ ػ أف كجهػ ػ ػػة النظػ ػ ػػر األخػ ػ ػػَتة تتمركػ ػ ػػز حػ ػ ػػوؿ اؼبػ ػ ػػتعلم أكثػ ػ ػػر مػ ػ ػػن األجهػ ػ ػػزة أك الوسػ ػ ػػائط باعتبارىػ ػ ػػا
تكنولوجي ػ ػ ػػا زبل ػ ػ ػػق اإلث ػ ػ ػػارة ب ػ ػ ػػالعيوف كا ذاف كأط ػ ػ ػراؼ األص ػ ػ ػػابع ل ػ ػ ػػدل اؼبتعلم ػ ػ ػػُت ,كتق ػ ػ ػػوـ عل ػ ػ ػػى تق ػ ػ ػػدمي ؿبت ػ ػ ػػول
تعليم ػ ػػي يف أش ػ ػػكاؿ ـبتلف ػ ػػة (ن ػ ػػص ,رس ػ ػػوـ ,ص ػ ػػور ,ص ػ ػػوت ..إخل) كتنتق ػ ػػل م ػ ػػن أجه ػ ػػزة االس ػ ػػتقباؿ اغبس ػ ػػية إىل
ال ػ ػػذاكرة طويل ػ ػػة اؼب ػ ػػدل ل ػ ػػدل اؼب ػ ػػتعلم بط ػ ػػرؽ ـبتلف ػ ػػة كم ػ ػان ككيفػ ػ ػان ,كل ػ ػػذا يراع ػ ػػى عن ػ ػػد تص ػ ػػميم بػ ػ ػرامج تكنولوجي ػ ػػا
الوسػ ػ ػ ػػائط اؼبتعػ ػ ػ ػػددة ميػ ػ ػ ػػوؿ كاىتمامػ ػ ػ ػػات اؼبػ ػ ػ ػػتعلم كك ػ ػ ػ ػذلك قدراتػ ػ ػ ػػو كاسػ ػ ػ ػػتعداداتو الفعليػ ػ ػ ػػة لتحقيػ ػ ػ ػػق األىػ ػ ػ ػػداؼ

احملددة (الؿ ,د .ت.)5 :
ثانياً :أىمية الوسائط المتعددة في العملية التعليمية:
أص ػػبح اس ػػتخداـ الوس ػػائط اؼبتع ػػددة دب ػػا تتض ػػمنو م ػػن م ػػؤثرات ـبتلف ػػة يف الص ػػوت كالص ػػورة كاغبرك ػػة ظب ػػة
أساسػػية يف التعلػػيم مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ اغباسػػب ا يل ,كأصػػبح مػػن اؼبعتػػاد اقتنػػاء جهػػاز اغباسػػب ا يل كبػػو ـبتلػػف
اإلمكانات للوسائط اؼبتعػددة .كتاشػَت البحػوث كاإلحصػاءات يف ؾبػاؿ العلػوـ اإلنسػانية أف اإلنسػاف يتلقػى أكثػر مػن
 %80من اؼبعرفة مػن خػالؿ حاسػة السػمع كالبصػر ,فهػو يتلقػى كبػو  %20-13مػن خػالؿ حاسػة السػمع ,كيلػي
ذل ػػك اغبػ ػواس األخ ػػرل ال ػػيت تػ ػًتاكح م ػػا ب ػػُت  %5-1كى ػػي حاس ػػة ال ػػذكؽ كالاش ػػم كاللم ػػس (الاش ػػرىاف:2000 ,
.)185
لق ػػد ك ػػاف لػ ػدخوؿ الوس ػػائط اؼبتع ػػددة حق ػػل التعل ػػيم أنبيت ػػو الواض ػػحة يف إع ػػادة التفك ػػَت بالنس ػػبة للعملي ػػة
التعليميػػة كإمكانيػػة إحػػداث أسػػاليب كطرائػػق جديػػدة تسػػهل عمليػػة التعلػػيم كتزيػػد مػػن فاعليتهػػا يف الوقػػت نفسػػو,
كمػػا أثبتػػت الوسػػائط اؼبتعػػددة مػػدل سبتعهػػا باؼبركنػػة كامتالكهػػا ألسػػاليب التاشػػويق كالدافعيػػة الػػيت افتقػػرت ؽبػػا أسػػاليب
التعليم التقليدية (بدر)25: 1999 ,
كتس ػػاعد الوس ػػائط اؼبتع ػػددة كالتقني ػػات اغبديث ػػة عل ػػى القي ػػاـ بالعدي ػػد م ػػن األدكار بالنس ػػبة لعملي ػػيت التعل ػػيم
كالتعلم يبكن إيضاحها يف التايل:
 -1التغلب على مشكلة زيادة أعداد المتعلمين:
حيث تتزايد أعداد الطالب يف الفصوؿ الدراسية مع الزيادة اؼبطردة يف أعداد السكاف كاىتماـ
أكلي ػػاء األم ػػور بأنبي ػػة التعل ػػيم ألبن ػػائهم ,كأص ػػبحت ى ػػذه اؼباش ػػكلة تواج ػػو اؼبعل ػػم داخ ػػل الفص ػػوؿ الدراس ػػية اؼبكتظػ ػة
بأعداد كبَتة من التالميذ مهما كانت كفاءتو العملية كاؼبهنية.

لػػذلك عبػػأ اؼبعلػػم إىل االسػػتعانة بػػبعض التقنيػػات التعليميػػة اغبديثػػة يف تقػػدمي ؿبتػػول الػػدرس ,كمػػن جانػػب
آخػػر اسػػتطاع اؼبسػؤكلوف توظيػػف الوسػػائل اعبماىَتيػػة كػػالتلفزيوف كالراديػػو يف تقػػدمي بعػػض الػجامج التعليميػػة ,كبالتػػايل
أمكػػن االسػػتفادة مػػن خ ػجات اؼبعلم ػػُت األكفػػاء كذكم اػب ػػجة الكب ػػَتة كمػػا تقدم ػػو الوس ػػائل كالوسػػائط اؼبتع ػػددة م ػػن
أساليب ـبتلفة يف عرض اؼبادة التعليمية (سامل.)58 :2004 ,
 -2التعرف على الفروق الفردية بين الطالب وعالجها:
لق ػػد أدت زي ػػادة أع ػػداد الط ػػالب يف الفص ػػوؿ الدراس ػػية إىل زي ػػادة الف ػػركؽ الفردي ػػة ب ػػُت الط ػػالب كعػ ػػدـ
التجػػانس بيػػنهم ,كمػػع ذلػػك قبػػد أف اؼبؤسسػػات التعليميػػة تسػػَت بطريقػػة كاحػػدة مػػع كػػل الطػػالب دكف مراعػػاة الفػػركؽ
الفرديػػة بيػػنهم ,فػػاؼبقررات الدراسػػية كاحػػدة علػػى صبيػػع الطػػالب كطريقػػة التػػدريس الػػيت يتبعهػػا اؼبعلػػم كاحػػدة كتعتمػػد
على الطريقة اللفظية (سامل2004 ,ـ.)58 :
كم ػػن ىن ػػا ج ػػاءت أنبي ػػة الوس ػػائط التعليمي ػػة اؼبتع ػػددة كال ػػيت يبكنه ػػا مس ػػاعدة الط ػػالب ب ػػاختالؼ ق ػػدراهتم
كاس ػػتعداداهتم ,كيبكنه ػػا التغل ػػب عل ػػى مس ػػتويات الط ػػالب اؼبختلف ػػة دب ػػا تتمي ػػز ب ػػو م ػػن الق ػػدرة عل ػػى ـباطب ػػة اغب ػواس
اؼبختلفة.
كيبكننػػا القػػوؿ بأنػػو كلمػػا تنوع ػت الوسػػائل اؼبسػػتخدمة لتوصػػيل مػػادة علميػػة للطػػالب سػػاعد ذلػػك علػػى
تلبيػػة احتياجػػاهتم كتناسػػبها مػػع قػػدراهتم كاسػػتعدادىم كمي ػوؽبم ,كبالتػػايل ربقيػػق تعلػػم أفضػػل ,حيػػث زبتلػػف قػػدرات
التالميػػذ كاسػػتعداداهتم فمػػن يصػػعب عليػػو ربصػػيل ؿبتػػوم الػػتعلم دبسػػاعدة كسػػيلة قػػد يسػػهل عليػػو ذلػػك باسػػتخداـ
كسيلة أخرل (سويداف ,مبارز.)33 :2007 ,

 -3تحقيق التعلم بجوانبو المختلفة المعرفية والمهارية والوجدانية:

فم ػػن حيػػث تنمي ػػة اعبان ػػب اؼبع ػػريف تسػػاعد الوس ػػائط اؼبتعػػددة عل ػػى اكتسػػاب اؼبفػػاىيم كاغبق ػػائق كاؼبب ػػادئ
كالقػوانُت كالنظريػػات يف كقػػت أقػػل مػػن الطريقػػة اللفظيػػة .كبالتػػايل فإهنػػا تسػػاعد علػػى الفهػػم بتوضػػيح معػػاين الكلمػػات
اجملردة إذا ارتبطت بأشياء ؿبسوسة( .سامل.)59 :2004 ,
كمػػن اعبانػػب اؼبهػػارم فالوسػػائط تسػػاعد علػػى العػػرض العملػػي كتقريػػب الصػػورة اغبقيقيػػة للواقػػع إىل خيػػاؿ
اؼبتعلم ,حيث إف اؼبهارة مػا ىػي إال أداء عمػل مػا بسػرعة كإتقػاف نتيجػة التػدريب كتكػرار اؼبمارسػة حػىت يصػبح خبػَت
هبذا العمل ,كىي سبدنا بوسائل العرض العملي للمهارة اؼبراد تعلمها ,كما سبدنا بأدكات التدريب الالزمة لذلك.
كيف اعبانب الوجداين تلعػب الوسػائط اؼبتعػددة التعليميػة دكرانكبػَتان يف ربقيػق اعبانػب الوجػداين مػن أىػداؼ
الػػتعلم ,ككث ػَتان مػػا نػػرل انفعػػاالت السػػركر كاػبػػوؼ كالتػػوتر عنػػد ماشػػاىدة برنػػامج تلفزيػػوين ,كتػػؤدل ىػػذه االنفعػػاالت
إىل تعديل تدرهبي يف السلوؾ أم إىل تعلم فعاؿ (سامل.)60 :2004 ,
 -4زيادة دافعية التالميذ إلى التعلم والمشاركة واالنتباه:
تس ػػاعد الوس ػػائط اؼبتع ػػددة كالتقني ػػات التعليمي ػػة اغبديث ػػة إىل زي ػػادة الدافعي ػػة يف عملي ػػة ال ػػتعلم ,فق ػػد ياش ػػعر
التالميػػذ أحيان ػان كثػػَتة باؼبلػػل كالكسػػل كالنفػػور مػػن الاشػػرح اللفظػػي للمعلػػم كاتبػػاع طريقػػة كاحػػدة تعتمػػد علػػى اإللقػػاء
كالتلق ػػُت ,كبالت ػػايل ف ػػإف اس ػػتخداـ بع ػػض الوس ػػائط اؼبتع ػػددة م ػػن قب ػػل اؼبعل ػػم ياش ػػعر التالمي ػػذ بالبع ػػد ع ػػن النمطي ػػة يف
الػتعلم كـباطبػػة أكثػػر مػػن حاسػػة فبػػا يػػدفعهم إىل اإلقبػاؿ علػػى تعلػػم اؼبوضػػوعات الػػيت يقػػدمها ؽبػػم (سػػامل2004 ,ـ:
 .)62كتقػػدمي اؼب ػػادة العلمي ػػة لتالمي ػػذ مص ػػحوبة بنم ػػوذج أك ص ػػورة ثابت ػػة أك متحرك ػػة م ػػع اس ػػتخداـ األل ػواف كفني ػػات
التكبػَت كالتصػػغَت يػؤدل إىل اسػػتثارة اىتمػاـ التالميػػذ كبػو موضػػوع الػدرس كياشػػبع حاجػاهتم للػػتعلم (سػويداف ,مبػػارز:
.)32 :2007
 -5تعديل بعض المفاىيم والسلوكيات الخاطئة:

تس ػػاعد الوس ػػائط كالتقني ػػات التعليمي ػػة عل ػػى تع ػػديل بع ػػض اؼبف ػػاىيم كالس ػػلوكيات اػباطئ ػػة ال ػػيت اكتس ػػبوىا
نتيجػة الًتبيػة اػباطئػة يف اؼبنػػزؿ أك النػادم أك الاشػارع مثػػل الكػذب أك إلقػاء القمامػة يف الاشػػارع ,كبالتػايل فمػن خػػالؿ
بعػػض الوسػػائل كالوسػػائط التعليميػػة اؼبتعػػددة يوضػػح للتلميػػذ أف إلقػػاءه القمامػػة يف الطريػػق أك الاشػػارع أمػػر ماشػػُت ,بػػل
هبب كضعها يف الصناديق اؼبخصصة لذلك (سامل.)62 :2004 ,
كيبكننػػا القػػوؿ بػػأف الوسػػائط اؼبتعػػددة تسػػاعد علػػى زيػػادة خػػجة التالميػػذ كذبعلهػػم أكثػػر اسػػتعدادان للػػتعلم,
خاصػػة إذا اسػػتعاف اؼبعلػػم بػػبعض الص ػػور اؼبتحركػػة كالثابتػػة ,كالػػيت تسػػاعد عل ػػى زيػػادة خػػجة التالميػػذ يف ىػػذا اجمل ػػاؿ
(سويداف ,مبارز.)33 :2007 :
 -6التعلم الذاتي:
تس ػػاعد الوسػ ػػائط اؼبتع ػػددة علػ ػػى عملي ػػة تػ ػػدريب كتعل ػػيم اؼبتػ ػػدرب لنفس ػػو بنفسػ ػػو م ػػن خػ ػػالؿ اسػ ػػتخداـ
الجؾبيػػات التعليميػػة الػػيت تقػػوـ علػػى الػػتعلم الػػذاي لتػػدريب التلميػػذ علػػى كيفيػػة تعلػػيم نفسػػو نفسػػو ,كمػػن ىنػػا تػػدرب
التلميػػذ علػػى البحػػث كاإلطػػالع علػػى كػػل مػػا ىػػو جديػػد ,كال يتوقػػف عنػػد ؾبػػرد اؼبعلومػػات الػػيت يتلقاىػػا مػػن اؼبعلػػم
(سامل.)62 :2004 ,
كمػػا أف دكر التلميػػذ يف اؼبوقػػف التعليمػػي الػػذم يغلػػب عليػػو التػػدريس اللفظػػي دكر سػػليب كلكػػن اسػػتخداـ
الوسػػائل التعليميػػة يف التعلػػيم اسػػتخدامان سػػليمان يتػػيح للتالميػػذ فػػرص اؼباشػػاركة اإلهبابيػػة يف اؼبواقػػف ,سػواء عػػن طريػػق
ربديد النواحي اليت يرغبوف يف التعػرؼ إليهػا مػن ماشػاىدة الوسػائل كاالسػتماع إليهػا أك عػن طريػق مناقاشػة مػا رأكه أك
ظبعػػوه منهػػا ي عػػن طريػػق البحػػث عػػن إجابػػات ؼبػػا قػػد يثػػَته اسػػتخداـ الوسػػيلة مػػن إثػػارات جديػػدة حػػوؿ موضػػوع
اػبجة (سويداف ,مبارز.)34-33 :2007 ,

 -7زيادة الثروة اللغوية للتلميذ:

تسػػاعد الوسػػائط اؼبتعػػددة كػػالكمبيوتر كالتسػػجيالت الصػػوتية كاألفػػالـ الناطقػػة يف زيػػادة اؼبفػػردات اللغويػػة
للتالميذ كخاصة األطفاؿ الذين يتعلموف لغتهم األـ ,كالتالميذ الذين يتعلموف لغات حية أجنبية.
 -8بقاء أثر التعلم:
إف التعليم الػذم تسػتخدـ فيػو الوسػائل كالوسػائط التعليميػة اسػتخدامان صػحيحا يكػوف باقيػان كيسػتمر تػذكر
اؼب ػػتعلم ل ػػو ,عل ػػى عك ػػس م ػػا وب ػػدث يف التعل ػػيم اؼبب ػػٍت عل ػػى أس ػػاس م ػػن التلق ػػُت كاغبفػ ػ فق ػػط (س ػػويداف ,مب ػػارز,
.)33 :2007
أم أف ماشاىدة اؼبتعلم لفػيلم تعليمػي أك لجؾبيػة كمبيوتريػة تعليميػة متعػددة الوسػائط كتػرتبط دبوضػوع معػُت
هبع ػػل اؼبعلومػػات ال ػػيت يكتس ػػبها اؼبػػتعلم أبق ػػى يف الػػذاكرة ف ػػًتة أط ػػوؿ كيبك ػػن اس ػػًتجاعها بس ػهولة باؼبقارن ػػة بالطريق ػػة
اللفظي ػػة .فق ػػد أش ػػارت إح ػػدل الدراس ػػات أف األطف ػػاؿ ينس ػػوف %50م ػػن اؼبعلوم ػػات ال ػػيت وبفظوهن ػػا بع ػػد ع ػػاـ م ػػن
دراستها ,كتصػل النسػبة إىل  %75بعػد عػامُت ,يف حػُت أظهػرت إحػدل الدراسػات الػيت أجريػت يف ؾبػاؿ التقنيػات
التعليميػػة أف ؽبػػذه التقنيػػات إمكانػػات متعػػددة يف تأكيػػد الػػتعلم كتقليػػل النسػػياف كجعػػل اؼبعلومػػة أبقػػى أثػػران (سػػامل,
.)63 :2004
كللوسػ ػػائط اؼبتعػ ػػددة فبي ػ ػزات عػ ػػدة زبػ ػػدـ اجملػ ػػاالت التعليميػ ػػة كالًتبويػ ػػة كالًتفيهيػ ػػة ,حيػ ػػث أجريػ ػػت بعػ ػػض
الدراسػػات الػػيت تؤكػػد علػػى فاعلتيهػػا يف التعلػػيم كمردكدىػػا يف عمليػػة اعبمػػع بػػُت اؼبعلومػػات ذات األشػػكاؿ اؼبختلفػػة
يف النصػػوص الكتابيػػة كالرسػػوـ البيانيػػة كالصػػور الفوتوغرافيػػة الثابتػػة كاؼبتحركػػة كالرسػػوـ كاؼبعلومػػات الصػػوتية كالفيػػديو
كغَتىا .كمن أىم فبيزاهتا يف ؾباؿ التعليم ما يلي:
 .1دعم عملية التعليم كتعزيزىا من خالؿ عرض اؼبعلومات بطرائق متنوعة ؼبصادر اؼبعرفة اؼبختلفة.
 .2إثراء التعلم من خالؿ استخداـ اغباسوب.

 .3ذبع ػػل العملي ػػة التعليمي ػػة فبتع ػػة كش ػػيقة ؼب ػػا تعرض ػػو م ػػن ص ػػور كرس ػػوـ كأص ػوات كم ػػؤثرات متنوع ػػة كأف ػػالـ في ػػديو
متحركة تاشد انتباه اؼبستخدـ.
 .4تقػػدـ اؼبعلومػػات باشػػكل جػػذاب كـبتصػػر عػػن طريػػق شػػرح اؼبفػػاىيم باسػػتخداـ رسػػومات بيانيػػة ثالثيػػة األبعػػاد
( )3Dكتوضح كثَتان من اؼبعلومات كتسهلها بطريقة مبسطة (الاشرىاف.)183 :2000 ,
 .5يسػػتطيع بعػػض اؼبتخصصػػُت يف ؾبػػاؿ الجؾبيػػات مػػن الفنيػػُت كالبػػاحثُت كغػػَتىم القيػػاـ بعمػػل موضػػوعات متنوعػػة
تاشتمل على عدد من الوسائط اؼبتعػددة مػن خػالؿ إحػدل الجؾبيػات اعبػاىزة كاؼبتػوفرة يف السػوؽ احملليػة ,كذلػك
بربط النص كالصػور كالرسػوـ كاألشػكاؿ كغَتىػا لتنػاكؿ موضػوع أك برنػامج تعليمػي بواسػطة اسػتخداـ أحػد نظػم
التأليف اػباصة بالوسائط اؼبتعددة.
 .6تعػد الوسػػائط اؼبتعػددة دبػػا يتضػػمنو مػن رسػػوـ كصػور كأشػػكاؿ كأصػوات كغَتىػا مػػن الوسػائل التعليميػػة اؼبسػػاعدة
الػػيت يسػػتطيع اؼبعلػػم اسػػتخدامها يف تػػدريس إحػػدل اؼبػواد الدراسػػية باسػػتخداـ شاشػػة العػػرض اؼبربوطػػة باغباسػػب
ا يل كعرضها على الطالب يف الفصل الدراسي.
 .7هتيػػئ للمػػتعلم الوقػػت الكػػايف ؼبتابعػػة الجنػػامج بالسػػرعة الػػيت توافػػق قدراتػػو العقليػػة كخجتػػو العمليػػة ,كمػػا أهنػػا قػػد
ت ػػزكده بالتغذي ػػة اؼبرت ػػدة أك الراجع ػػة ؼبعرف ػػة مس ػػتواه عن ػػد تاش ػػغيلو للجن ػػامج التعليم ػػي أك الت ػػدرييب ,كنتيج ػػة ل ػػذلك
تصػػبح ىػػذه الوسػػيلة أداة للتقػػومي الػػذاي ؼبسػػتخدـ الجنػػامج ,كمػػا سبنحػػو فرصػػة إعػػادة عػػرض الجنػػامج ألكثػػر مػػن
مرة كفقان غباجة اؼبتعلم (الاشرىاف.)183 :2000 ,
 .8سب ػػنح مس ػػتخدـ الجن ػػامج خصوص ػػية عالي ػػة تس ػػمح ل ػػو ب ػػأف هب ػػرب كىبطػ ػئ باس ػػتخداـ الجن ػػامج دكف أف ياش ػػعر
باغبرج أك اػبوؼ من ا خرين.

 .9هتي ػػئ للمس ػػتخدـ أس ػػلوب احملاكػ ػاة ع ػػن طري ػػق اس ػػتخداـ ب ػرامج للوس ػػائط اؼبتع ػػددة تتض ػػمن عملي ػػات يص ػػعب
إجراؤىػ ػػا عملي ػ ػان أك فيزيائي ػ ػان بسػ ػػبب كلفتهػ ػػا الباىظػ ػػة أك لتعػ ػػذر القيػ ػػاـ دبثػ ػػل ىػ ػػذه التجػ ػػارب اؼبخجيػ ػػة ػبطػ ػػورة
استخدامها مثل معرفة مكونات اؼبواد اؼباشعة اؼبتفجرات كالتفاعالت النوكية كغَتىا.
.10

اؼبتعػػة كالتاشػويق ؼبػػا فيهمػػا مػػن صػػور كحركػػة كصػػوت ,كتعزيػػز قػػدرة اؼبػػتعلم علػػى التعبػػَت عػػن ذاتػػو إذا أحسػػن

التفاعل مع اؼباشاريع كاؼبهاـ التدريسية اليت ينفذىا(سالمة.)92: 2004 ,
.11للوسػػائط اؼبتع ػػددة دكر فع ػػاؿ يف التػػدريب ؼب ػػا ربتوي ػػو م ػػن بيئػػات تدريبي ػػو خاص ػػة ذبم ػػع ب ػػُت التفاعلي ػػة كفبي ػزات
جهاز اغباسب ا يل.
.12

تعزيػػز قػػدرة اؼبػػتعلم علػػى التعبػػَت عػػن ذاتػػو إذا أحسػػن التفاعػػل مػػع اؼباشػػاريع كاؼبهػػاـ التدريسػػية الػػيت ينفػػذىا

(سالمة .)92: 2004 ,كذلك إسهامها يف تعزيز التعلم ,ألهنا تعمل على ـباطبة اغبواس.
 .13إف التدريب بواسطة اسػتخداـ بػرامج الوسػائط اؼبتعػددة التفاعليػة أقػل تكلفػة مػن الوسػائل التقليديػة يف اجملػاالت
الفنية كاؽبندسية كالعسكرية مثل التدريب على كيفية الطَتاف كقيادة اؼبركبات العسكرية كغَتىا.
.14تتصػػف بعػػض ال ػجامج التدريبيػػة للوسػػائط اؼبتعػػددة بلغػػات ـبتلفػػة هتيػػئ للمسػػتخدـ اختيػػار اللغػػة الػػيت تناسػػبو
(الاشرىاف.)184 : 2000 ,
كمػا يعتػػج اسػػتخداـ الوسػػائط اؼبتعػػددة مػػن الوسػػائل الفعالػة يف ربػػط خطػػط الطػػالب العلميػػة حبيػػاهتم الواقعيػػة
 ,كتع ػػد النظري ػػة التخطيطي ػػة ى ػػي األس ػػاس النظ ػػرم للتفك ػػَت البن ػػاء ,حي ػػث إهن ػػا البدايػ ػة األساس ػػية للت ػػذكر كالفه ػػم
كالتفك ػػَت ال ػػذم يص ػػل بالطال ػػب إىل ال ػػتعلم .ككلم ػػا تق ػػدـ الطال ػػب يف تعليم ػػو ف ػػإف ـبططات ػػو ألس ػػلوب ربص ػػيل
اؼبعلومػػات بالوس ػػائط اؼبتع ػػددة تتح ػػوؿ م ػػن الاش ػػكل اؼب ػػادم احملس ػػوس إىل اجمل ػػرد ,كم ػػن مت يس ػػتطيع الطالػػب ت ػػذكر
عناصػر اؼبعلومػات عػن طريػق تػذكره للمخطػط التعليمػي الػذم أعػده لدراسػتها .ككمثػاؿ عنػد تػدريس اؼبعلػم لوحػدة
اؼبعاعبػة اؼبركزيػة  CPUباغباسػوب قػد يسػأؿ طالبػو عػن كحػدة الػتحكم ,CUأك قػد يقػرأ علػيهم فقػرة عػن ذاكػرة

اغباسػػوب كذلػػك ىػػو االرتبػػاط بػػُت عناصػػر اؼبعلومػػات ,فهػػو يوضػػح االرتبػػاط البنػػاء بػػُت النظريػػة التخطيطيػػة للتعلػػيم
كطريقػػة الوسػػائط اؼبتعػػددة ,حيػػث إف أسػػاس الوسػػائط اؼبتعػػددة يتجسػػد يف إعػػداد مبػػوذج زبطيطػػي عقلػػي أك صػػورة
ذىنيػػة لدراسػػة معلوماهتػػا ,كاسػػتخداـ الطالػػب للوسػػائط اؼبتع ػػددة يتطلػػب منػػو القيػػاـ بعمػػل اختيػػارات تعليميػػة ب ػػُت
عناص ػػر اؼبعلوم ػػات ,كتل ػػك االختي ػػارات تتطل ػػب تفك ػَتان خالق ػان كق ػػدرة عل ػػى ح ػػل اؼباش ػػكالت ,ل ػػذا يفض ػػل ماش ػػاركة
الط ػػالب يف اختي ػػار الوس ػػائط اؼبتع ػػددة أك ياش ػػركهم اؼبعل ػػم يف تص ػػميمها ,كب ػػذلك عن ػػد اس ػػتخدامهم ؽب ػػا س ػػيجد أف
ىنػػاؾ مػػن لديػػو القػػدرة علػػى االسػػتفادة منهػػا كالتعبػػَت عػػن أنفسػػهم مػػن خالؽبػػا باسػػتخداـ النظريػػة التخطيطيػػة الػػيت
سػػبق لكػػل مػػنهم إعػػدادىا غبظػػة ربديػػد اػبطػػوات لتسلسػػل اكتسػػاب اؼبعلومػػات الػػيت تتضػػمنها الوسػػائط الفائقػػة,
كعلػى اؼبعلػم مسػاعدة كػل طالػب علػى بنػاء ـبطػط تعليمػي خػاص بػو عنػد دراسػتو لجنػامج تعلمػي بوسػائط متعػددة,
كيتم ذلك كما يرل (طهبوب ,كآخركف )6 ,2009 ,من خالؿ ما يلي:
 .1إكساب الطالب معلومات أكلية عامة عن عناصر معلومات الوسائط اؼبتعددة.
 .2إكسػػاب الطػػالب معلومػػات أكليػػة عػػن كيفيػػة إعػػداد ـبطػػط عبػػارة عػػن ؾبموعػػة خطػوات متسلسػػلة لدراسػػة
معلومات برنامج الوسائط.
 .3جعل الطالب يف حالة تركيز شديد لتقدمي أية معلومات جديدة.
 .4ؿباكلػػة مراجعػػة اؼبخطػػط التعليمػػي لكػػل طالػػب معػػو كمعاعبػػة اعبوانػػب الناقصػػة بػػو السػػتخدامو يف دراسػػة
برنامج الوسائط.
 .5يعد اؼبخطط التعليمػي الػذم يعػده الطالػب لدراسػة برنػامج الوسػائط اؼبتعػددة مفيػدان لتنميػة تفكػَت الطػالب
للمعلومات عند دراستو للجنامج ,حيث إف ىذا اؼبخطط يساعد الطالب على:
أ -تيسَت تركيز الطالب يف العناصر اؼبعلوماتية بالوسائط فائقة التداخل.
ب  -يساعد الطالب على الربط بُت عناصر اؼبعلومات.

ج -يسمح للطالب بالبحث اؼبنظم داخل عناصر الوسائط فائقة التداخل.
د -يبنح الطالب ؾباالت أكج لفهم ما كرد بعناصر اؼبعلومات.
ق -يساعد الطالب على تلخيص اؼبعلومات اؽبامة اليت وبصل عليها
ك ي-سػػاعد الطالػػب علػػي اسػػًتجاع كتػػذكر اؼبعلومػػات مػػن خػػالؿ تػػذكره السػػتخداـ الوسػػائط فائقػػة
التداخل كالتعرؼ على عناصر معلوماهتا.
لك ػػن هب ػػب الت ػػذكر أف اس ػػتخداـ تع ػػدد الوس ػػائط باش ػػكل عاشػ ػوائي ق ػػد هبع ػػل منه ػػا كس ػػيلة إلض ػػاعة الوق ػػت
كاعبهػػد دكف اػبػػركج بالفائػػدة التعليميػػة اؼبرجػػوة .كػػذلك هبػػب اغبػػذر مػػن كجػػود الوصػػالت التاشػػعبية غػػَت اؼبتوافقػػة
كالػيت قػػد تػػؤدم إىل ضػػياع الطالػػب يف ثنايػػا اؼبواضػػيع اؼبطركحػة كغػػَت اؼبهمػػة كخاصػػة يف حالػػة كجػػود كصػػالت تاشػػعبية
إىل الاشبكة العنكبوتية.

المحور الثالث
الوسائط المتعددة وتدريس التاريخ
أىمية الوسائط التعليمية في تدريس التاريخ:
يعػػد اختيػػار الوس ػػائط التعليميػػة إحػػدل اػبط ػوات األساسػػية يف زبط ػػيط ال ػػدركس كعنص ػػران فعػػاالن م ػػن
عناصػػرىا ال يقػػل أنبيػػة عػػن بقيػػة العناصػػر األخػػرل ,ؼبػػا لػػو مػػن أنبيػػة يف ربقيػػق أىػػداؼ العمليػػة التعليميػػة.
كيقصػػد بالوسػػائط التعليميػػة كػػل مػػا يسػػتخدمو اؼبعلػػم أثنػػاء التػػدريس مػػن مػواد تعليميػػة ظبعيػػة كبصػرية كأجهػػزة
كأدكات تزيد اؼبادة الدراسية كضوحان كتساعد على تعلم مثمر كفعاؿ يسػهم يف ربقيػق أىػداؼ درسػو بوانبهػا
اؼبعرفية كاؼبهارية كالوجدانية.
كمػػن أىػػم مظػػاىر أنبيػػة الوسػػائط التعليميػػة يف تػػدريس التػػاريخ كمػػا ذكػػر (اعبمػػل 2005:ـ-101:
 )104مايلي :
 .1تقلل من اللفظية التي يعتمد عليها في تدريس التاريخ:
حيػػث يغل ػػب علػػى تدريس ػػو اعبانػػب اللفظ ػػي الػػذم يعتم ػػد عل ػػى التلق ػػُت مػػن جان ػػب اؼبعلػػم كاغبف ػ
كاستظهار اؼبعلومات من جانب التالميذ ,كذلك نظران لطبيعة اؼبادة اليت تتسػم بالتجريػد ,حيػث هبػد التالميػذ
أنفسهم أماـ مفاىيم كحقػائق كأحػداث تارىبيػة ؾبػردة تنتقػل ؽبػم بطريقػة لفظيػة فػال يػدركوف معانيهػا فبػا هبعػل
بقاءىا يف الذاكرة ؿبدكدان للغاية .كبالتايل فػإف ىػذه الوسػائط التعليميػة تسػهم باشػكل كبػَت يف عػرض اؼبفػاىيم
كاغبقػػائق التارىبيػػة كاألحػػداث اجملػػردة علػػى ىيئػػة صػػورة مرئيػػة فبػػا يعطػػى كضػػوحان أكثػػر للتالميػػذ كتركيػػزانكب ػَتان
كهبعل أثر بقائها يف الذىن أكج كأقول من الصورة اللفظية اجملردة.
 .2تسهم في تحقيق أىداف تدريس التاريخ المعرفية والمهارية والوجدانية:
حيث تسهم الوسائط التعليمية يف ربقيق األىداؼ اؼبعرفية للتاريخ من خالؿ عرضها اغبقائق

كاؼبفاىيم اجملردة بصػورة حسػية ملموسػة أك غػَت ملموسػة ,كيصػبح التالميػذ يف ىػذه اغبالػة أقػل عرضػة لنسػياف
ىذه اؼبادة ,كالنتيجة النهائية ىي زيادة اغبصيلة اؼبعرفية للتالميذ.
كتسػػهم الوسػػائط التعليميػػة يف ربقيػػق األىػػداؼ اؼبهاريػػة للتػػاريخ كالقػػدرة علػػى التخطػػيط كاالسػػتنتاج
كالنقػػد كإصػػدار األحكػػاـ ,فاؽبػػدؼ مػػن اسػػتخداـ الوسػػيلة لػػيس كمػػا يعتقػػد الكثػػَت مػػن اؼبعلمػػُت التوضػػيح
كاغبصوؿ على معلومات إضػافية فقػط بػل تنميػة اعبوانػب اؼبهاريػة لػدل الطػالب .فمػثالن عػن طريػق اسػتخداـ
ىذه الوسائط يف اؼبعارؾ اغبربية التارىبية قبد أهنا مفيدة جدان يف إظهار كشػرح كػل جوانػب اؼبعركػة اغبربيػة مػن
خالؿ عرض اػبريطة الػيت توضػح اؼبعركػة كالاشػرح عليهػا كىػو مػا يػؤدل إىل تنميػة مهػارة التخطػيط كاالسػتنتاج
لدل التالميذ.
كتسػػهم الوسػػائط التعليميػػة كػػذلك يف ربقيػػق األىػػداؼ الوجدانيػػة ,حيػػث تسػػهم ىػػذه الوسػػائط مػػن
صػػور كأفػػالـ ذات صػػلة بأحػػداث ككقػػائع تارىبيػػة معينػػة يف تكػػوين اذباىػػات إهبابيػػة أك سػػلبية كبػػو األشػػخاص
أك اؼبؤسس ػػات أك ال ػدكؿ ذات الص ػػلة بتل ػػك األح ػػداث كالوق ػػائع ,كم ػػا تس ػػهم أيض ػان يف ترس ػػيخ الق ػػيم ل ػػدل
الط ػػالب .فم ػػثالن ىبتل ػػف اغب ػػديث الاش ػػفهي اللفظ ػػي ع ػػن أح ػػد األح ػػداث اؼبهم ػػة عنػ ػد اس ػػتخداـ الوس ػػائط
التعليميػػة ,حيػػث يػػتم توضػػيح ذلػػك بالصػػور كالرسػػومات كتكػػوف الصػػورة ىنػػا مسػػؤكلة عػػن تكػػوين االذباىػػات
السلبية أك اإلهبابية لدل التالميذ.
 .3تنوع مصادر الحصول على المعرفة التاريخية:
حيث تسهم الوسائط التعليمية يف تنوع مصادر اؼبعرفة التارىبيػة ,فػال تقتصػر علػى مصػدر كاحػد فقػط
مػػن مصػػادر اؼبعرفػػة كىػػو الكتػػاب اؼبدرسػػي الػػذم ال يسػػتطيع مواكبػػة الثػػورة اؼبعلوماتيػػة اؽبائلػػة الػػذم يتميػػز هبػػا
القرف اغبادم كالعاشركف كالتطور اؽبائل يف اؼبعرفة الباشػرية ,إمبػا تتعػدد مصػادر تلػك اؼبعرفػة فتعػرض مػن خػالؿ

األفالـ كالجامج التعليمية كبرامج الكمبيوتر كاإلنًتنت كاجملالت كاعبرائػد ,كىػذا التنػوع مػن شػأنو إثػراء العمليػة
التعليمية فبا يزيد اغبصيلة اؼبعرفية للتالميذ كيسهم يف تنمية اعبوانب اؼبهارية كالوجدانية لديهم.
 .4تثير انتباه الطالب وتزيد من اىتمامهم بدراسة مادة التاريخ:
حيث تسهم ىذه الوسائط يف استثارة انتباه الطالب كبو موضوع الدرس بصفة عامػة كدركس التػاريخ
بصػفة خاصػػة ,فعػرض جػػزء مػػن فػيلم أك صػػورة أك جػػزء مػن حػػديث مسػػجل أك بعػض األشػػياء اغبقيقيػػة ذات
الصػػلة دبوضػػوع الػػدرس سػواء يف بدايػػة الػػدرس كتمهيػػد أك يف أثنػػاء التػػدريس مػػن شػػأنو جػػذب انتبػػاه الطػػالب
كإشعارىم بأنبية اؼبادة كارتباطها بالواقع فيقبلوف على دراستها كمتابعة ما يرتبط هبا من أحداث.
 .5تعمــل الوســائط المتعــددة علــى تيســير تعلــم موضــوعات (تاريخيــة) معينــة قــد يصــعب دونهــا
تدريسها بذات الكفاءة والفاعلية:
حي ػػث إف اؼبق ػػررات الدراس ػػية كثػ ػَتان م ػػا ربت ػػوم عل ػػى بع ػػض اؼبوض ػػوعات ال ػػيت يص ػػعب أك يس ػػتحيل
للتالميػػذ معاياشػػتها إال مػػن خػػالؿ خ ػجات كاقعيػػة مباشػػرة ,كمػػن ي فػػإف اؼبعلػػم مطالػػب باسػػتخداـ الوسػػائط
التعليميػػة كخاصػػة األفػػالـ كالصػػور لتوضػػيحها للطػػالب ,كمػػن ىػػذه اؼبوضػػوعات تلػػك الػػيت تتنػػاكؿ األحػػداث
اؼباضية اليت من الصعب على الطالب القياـ برحالت ؼبعاياشتها يف الواقع.
كيوضػػح ) (Ludwig & Mathieأنبي ػػة الوس ػػائط التعليمي ػػة يف ت ػػدريس الت ػػاريخ كم ػػا يل ػػي
): (Ludwig & Mathie, 2004: 43-44
 )1تسػػتخدـ الوسػػائل التعليمي ػػة يف تػػدريس التػػاريخ عل ػػى نطػػاؽ كاسػػع الستحض ػػار كتقػػدمي اػب ػجات اعبدي ػػدة
للطالػب ,فهػػي تكاشػػف الغمػوض عػػن اؼباضػػي كتنػػَت اغباضػر كتبعػػث الػػركح كاؼبعػٌت يف ؿبتػػول اؼبػػادة اؼبقػػركءة
كتفس ػػر اػبػ ػجات كتض ػػيف إليه ػػا األبع ػػاد كاؼبع ػػاين الض ػػركرية ال ػػيت ق ػػد يك ػػوف م ػػن الص ػػعب عل ػػى الط ػػالب
استجالؤىا كتلمسها.

 )2ذبعػػل تعلػػيم التػػاريخ عمليػػة حسػػية أكثػػر منهػػا عمليػػة لفظيػػة شػػفوية تعتمػػد علػػى اللغػػة فقػػط ,كذلػػك مػػن
خػػالؿ اش ػًتاؾ كػػل ح ػواس الطػػالب أثنػػاء عمليػػة التػػدريس كبػػذلك يكػػوف الػػتعلم أعمػػق أث ػران كأبقػػى نتيجػػة,
كيبكػػن القػػوؿ إف الوسػػائل التعليميػػة "تسػػاىم يف إكسػػاب الطػػالب اػبػػجة الًتبويػػة اؼبتكاملػػة ؼبػػا ربدثػػو مػػن
تغي ػػَت يف شخصػ ػػية الطالػ ػػب ياشػ ػػمل اعبوان ػػب (اإلدراكيػ ػػة كالوجدانيػ ػػة كالسػ ػػلوكية) نتيج ػػة ؼبػ ػػا يتعلمػ ػػو مػ ػػن
معلومػػات كمػػا يكتسػػبو مػػن مهػػارات كقػػيم كاذباىػػات كأسػػاليب تفكػػَت كغَتىػػا مػػن أكجػػو الػػتعلم الػػيت يكػػوف
قد اكتسبها فبا قدـ لو من خجات".
 )3تثػػَت اىتمػػاـ الطػػالب كرغبػػتهم كبػػو دراسػػة التػػاريخ كخاصػػة إذا كانػػت الوسػػائل التعليميػػة مناسػػبة ؼبسػػتواىم
كمالئمػػة ؼبوضػػوع الػػدرس كىػػذا مػػا يًتتػػب عليػػو ازديػػاد إقبػػاؽبم علػػى الػػدرس كالبحػػث كالتحصػػيل كمضػػاعفة
اعبهد يف القياـ بأم ناشاط تعليمي.
 )4هتيػئ الفرصػة الكاملػػة أمػاـ الطػالب لػػَتكا أمػاكن بعيػدة عػػنهم كليػػاشاىدكا أحػداثا تاريػػخية كقعػػت منػذ زمػػن
بعيد ,كلكن بطرؽ حية ككاقعية كىذا فبا هبعلهم أكثر قدرة على التعامل معها كالتأثر هبا كالتعلم منها.
 )5تق ػػوـ ب ػػدكر كب ػػَت يف الت ػػأثَت عل ػػى ق ػػيم كاذباى ػػات كمي ػػوؿ الط ػػالب كخباص ػػة الرادي ػػو كالتلفزي ػػوف كاألف ػػالـ
كالكمبيوتر.
 )6تسػػاعد الوسػػائل التعليميػػة علػػى زيػػادة معلومػػات كمعػػارؼ الطػػالب يف كقػػت يقػػل كث ػَتان عػػن الوقػػت الػػذم
تستغرقو الطريقة اللفظية.
 )7تسػػاعد علػػى زيػػادة نسػػبة تػػذكر حقػػائق كمعلومػػات التػػاريخ ,ذلػػك ألهنػػا تػػوفر اػب ػجات اغبسػػية ذات اؼبعػػٌت
عند الطالب ,كما أهنا تثَت اىتمامهم كناشاطهم الذاي.

 )8ربػػل الوسػػائل التعليميػػة ؿبػػل اػبػػجة اؼبباشػػرة الػػيت يصػػعب الوصػػوؿ إليهػػا ؼباشػػاىدهتا كذلػػك إمػػا ػبطورهتػػا أك
كج حجمها أك كثرة نفقاهتا مثل السػفر إىل دكلػة بعيػدة أك لبعػدىا الزمػاين كاؼبكػاين ,كىػى بػذلك تزيػد مػن
كفاءة تعليم التاريخ كدعمو.
كمػن خػالؿ مػا سػبق يتضػح أف دخػوؿ التكنولوجيػا ميػداف التعلػيم كالنظػر إليهػا علػى أهنػا ؿبصػلة لتفاعػل
ؾبموعػة عوامػل تضػم األجهػزة كالػجامج كطػرؽ التفكػَت معػان أدل إىل إدخػاؿ متغػَتات جديػدة يف اؼبيػداف الًتبػوم,
تطلبػت اتبػاع طػرؽ منهجيػة منظمػة يف االختيػار كاإلعػداد كالتصػميم كاإلنتػاج كاالسػتخداـ الػواعي للتقنيػات
التعليميػة ,كيػأي اسػتخداـ الوسػائط اؼبتعػددة يف ؾبػاؿ الًتبيػة كالتعلػيم مػن خػالؿ تأكيػد التوجهػات الًتبويػة اغبديثػة
اليت هتدؼ إىل ربقيق التعلم الذاي ,كإتاحة الفرص أماـ الطلبة الكتسػاب معػرفتهم اػباصػة كبنائهػا بأنفسػهم ,كمػا
يػوفر توظيػف اغباسػوب يف التعلػيم متعػة للطلبػة يف أثنػاء اكتسػاب اؼبعرفػة كبنائهػا ,كيعػود ذلػك إىل سبتعػو بإمكانػات
ىائلة كمتكاملة ذبمع بُت الكثَت من تقنيات التعليم اؼبختلفة.

المحور الرابع
االتجاىات

تمهيد:
من النادر أف قبد شخصان ؿبايدان أك دكف رأم ذباه موضوع معُت ,فػالواقع ياشػَت إىل أف لكػل شػخص
أشياءن يفضلها كوببها كأشياءن ال يفضػلها كيكرىهػا ,كحينمػا زبػتص آراء كماشػاعر اغبػب كالكراىيػة (التفضػيل/
عػػدـ التفضػػيل) كبػػو قضػػية معينػػة يظهػػر التػػأثَت كاضػػحان يف الظ ػواىر العامػػة ,مثػػل الرضػػا عػػن عمػػل اؼب ػرأة ,لػػذا
فاالذباىات ؽبا أنبية كبَتة يف اغبياة كؽبا تأثَت كاضح على سلوؾ األفراد يف اجملتمع.
كردبػػا تك ػػوف االذباىػػات مػػن أكثػػر اؼبفػػاىيم السػػلوكية اؼبمي ػػزة كاألساسػػية يف ؾبػػاؿ علػػم الػػنفس كعلػػم
االجتمػػاع ,كقػػد تزايػػدت أنبيتهػػا يف دراسػػة كتفسػػَت السػػلوؾ اإلنسػػاين ,كأصػػبحت موضػػوع االىتمػػاـ ال ػرئيس
عند القياـ بالبحوث كالتجارب اؼبختلفة اؼبتعلقة بالسلوؾ ,فاالذباىػات تػؤثر علػى اؼبظػاىر اؼبختلفػة غبيػاة كػل
فػػرد ,كتػػؤثر علػػى الطػػرؽ الػػيت يسػػتخدمها الفػػرد يف تكػػوين كإصػػدار أحكامػػو ,كربػػدد أيضػان سػػلوكو أك رد فعلػػو
ذباه ا خرين ,أك كبو األشياء أك األحداث احمليطة بو ,لذا تعػد االذباىػات مػن أكثػر احملػددات السػلوكية الػيت
ػتخدـ مػػن قبػػل البػػاحثُت يف ؾبػػاؿ العلػػوـ السػػلوكية كيف ؿبػػاؿ اإلدارة يف تفسػػَت السػػلوؾ اإلنسػػاين كالتنبػػؤ بػػو
تيسػ ى
(إدريس ,كاؼبرسي.)246-245 : 2002 ,
يكوهن ػػا األفػ ػراد ع ػػن بع ػػض القض ػػايا
كعلي ػػو فإن ػػو ال ب ػػد م ػػن التع ػػرؼ عل ػػى االذباى ػػات اؼبختلف ػػة ال ػػيت ي
االجتماعيػػة ,كالعمػػل علػػى تعزيػػز االذباىػػات اإلهبابيػػة ,كإهنػػاء االذباىػػات السػػلبية ,كمػػن أجػػل ربقيػػق ذلػػك ال
بد لإلدارة من الوقوؼ على أسػباب تكػوين ىػذه االذباىػات كاػبطػوات الػيت مػرت هبػا مػن أجػل الوصػوؿ إىل
األسلوب اؼبناسب يف معاعبتها ,خاصة السلبية منها (العمياف.)89 :2004 ,

أوالً :مفهوم االتجاىات:

يعرؼ " "Gipsonاالذباه بأنو "شعور أك حالة استعداد ذىٍت ,إهبابيػة أك سػلبية ,مكتسػبة كمنظمػة
مػػن خػػالؿ اػبػػجة كالتجربػػة ,ال ػػذم وبػػدث تػػأثَتان ؿبػػددان يف اسػػتجابة الف ػػرد كبػػو النػػاس كاألشػػياء كاؼبواق ػػف".
كيعػػرؼ " "Lothianاالذبػػاه بأنػػو "ميػػل دائػػم للاشػػعور كالتصػػرؼ بصػػورة معينػػة كبػػو شػػيء مػػا" (يف :حػػرمي,
.)89 :2004
كمػػا يعػ يػرؼ " Halberdك "Achesonاالذباىػػات بأهنػػا "نزعػػة أك ميػػل كبػػو شػػيء أك فكػػرة أك
موقػػف ,كىػػي اسػػتعداد لالسػػتجابة أك عػػدـ االسػػتجابة أك التصػػرؼ أك عػػدـ التصػػرؼ بأسػػلوب معػػُت عنػػدما
يواجػػو الاشػػخص دبث ػَتات معينػػة" .كيػػرل " "Gary Jonesأف االذباىػػات ىػػي عبػػارة عػػن "نزعػػة عاطفيػػة
مستقرة نسبيان لالستجابة باشكل متناسػق لاشػيء ؿبػدد أك ؼبوقػف معػُت ,أك شػخص مػا أك ؾبموعػة معينػة مػن
األفراد" (يف :إدريس ,كاؼبرسي.)255 : 2002 ,
كمػػا تع ػيرؼ االذباىػػات بأهنػػا "تكوينػػات ثابتػػة نسػػبيان مػػن اؼبعتقػػدات كاؼباشػػاعر كالنوايػػا السػػلوكية كبػػو
أشػػياء موجػػودة يف البيئػػة" (سػػلطاف .)192 :2002 ,كيػػرل العػػامل "ألبػػورت" أف االذباىػػات ىػػي "إحػػدل
اسػػتجابات الفػػرد كبػػو األشػػياء كاؼبواقػػف اؼبختلفػػة" (العػػديلي1995 ,ـ .)133 :كيقػػوؿ الغمػػر "إف االذبػػاه
ىػػو "اؼبيػػل كالنػػزكع للتجػػاكب كالتفاعػػل بطريقػػة إهبابيػػة أك سػػلبية ذبػػاه فػػرد آخػػر أك حػػدث معػػُت" (الغمػػرم,
د.ت.)123 :
كيف ضوء التعريفات السابقة لالذباىات كغَتىا نستنتج ما يلي:
 - 1االذباه عملية معرفية ذىنية معقدة.
 - 2االذباه ىو ميل أك نزكع مكتسب كبو شيء أك شخص.
 - 3ىذا اؼبيل أك النزكع يبكن أف يكوف ؿبببان كإهبابيان أك غَت ؿببب كسلبيان.
 - 4ىذا اؼبيل كالنزكع يوجو اإلنساف للتصرؼ بطريقة معينة ذباه الاشيء أك الاشخص.

 - 5إف النزكع أك اؼبيل يتصف بالثبات كاالستمرارية النسبية.
ثانياً :تكوين االتجاىات (مصادرىا):
اىػػتم البػػاحثوف ببيػػاف كيفيػػة تكػػوين االذباىػػات ,كركػػزكا يف ىػػذا الصػػدد علػػى السػػبل الػػيت تعػػد دبثابػػة
مصادر أساسية لتكوينها ,حيث تتكوف االذباىات كما يرل (السلمي ,د.ت )89 :عن طريق كل من :
1ػ إشباع الدكافع كاغباجات األكلية.
2ػ اػبجات االنفعالية اؼبختلفة.
3ػ االرتباط بأمر وبقق رضا ا خرين.
4ػ غرسها يف الفرد بفعل عوامل التناشئة االجتماعية.
كىنػػاؾ مػػن يص ػنيف مصػػادر االذباىػػات إىل :الق ػػيم ,كاألسػػرة ,كصباعػػات العمػػل ,كاؼبواقػػف اغبياتيػػة,
كالقػػيم االجتماعيػػة (مصػػطفى .)2000 ,كأمػػا "جبسػػوف" كزمػػالؤه فيعتقػػدكف أف مصػػادر االذباىػػات الرئيسػػة
ىػػي :األسػػرة ,كصباعػػات الزمالػػة ,كاجملتمػػع ,كخػجات العمػػل السػػابقة .كيبكػػن القػػوؿ باشػػكل عػػاـ إف اغباجػػات
كالرغبات كاألىداؼ تعد دبثابة القول احملركة للفرد ,كمن ي فهي اليت توجهػو كبػو األشػياء كاألىػداؼ اؼبرغوبػة
فيهػػا ,كمػػا أهنػػا ربػػدد مػػدل اسػػتفادتو مػػن اؼبػػؤثرات اغبضػػارية .كفضػالن عػػن اغباجػػات كالرغبػػات ,فػػإف الثقافػػة
تلعب دكران مهمان يف تاشكيل اذباىاتنا دبا سبثلو من نظم دينية كأخالقية كاقتصػادية كسياسػية ,فاإلنسػاف يعػي
يف إطػػار ثقػػايف مركػػب مػػن العػػادات كالتقاليػػد كاالذباىػػات كاؼبعتقػػدات كالقػػيم ,الػػيت تتفاعػػل فيمػػا بينهػػا تفػػاعالن
ديناميكيػان يػػؤثر يف الفػػرد مػػن خػػالؿ عالقاتػػو االجتماعيػػة مػػع بيئتػػو سػواء أكانػػت أسػرية أك مدرسػػية ,دبعػػٌت أف
اختالؼ اعبماعات اليت ينتمي إليها الفػرد يػؤثر يف اكتسػابو الذباىاتػو كتصػوراتو كمواقفػو (منسػي1987 ,ـ:
.)55

كػػذلك فػػإف األمبػػاط الاشخصػػية العامػػة يف اجملتمػػع تلعػػب دكران يف تكػػوين االذباىػػات ,إذ ذبعػػل الفػػرد
ؿبصنان ضد التأثر ببعض االذباىات ,بينما يكوف عرضة للتأثر الاشػديد باذباىػات أخػرل .كقػد أصػبح مػن الثابػت
أف م ػػا يتع ػػرض ل ػػو الف ػػرد م ػػن معلوم ػػات يس ػػهم ب ػػدكره يف تاش ػػكيل اذباىات ػػو تلبيػ ػة غباجات ػػو ,ى ػػذا إىل جان ػػب ت ػػأثَت
الوالػػدين كالعػػرؽ كالقبيلػػة الػػيت ؽبػػا فاعليػػة قويػػة يف تكػػوين اذباىػػات الفػػرد ,حيػػث كجػػد أف أكثػػر اذباىػػات الفػػرد تتػػأثر
إىل حد كبَت باذباىات كالديو ,كذلك من خالؿ عملية التطبيع االجتماعي (منسي1987 ,ـ.)55 :
ثالثاً :مكونات (عناصر) االتجاىات:
يبكن النظر إىل االذباىات باعتبارىا مفهومان مركبان يتضمن ثالثة عناصر متداخلة متكاملة ,كىي ما يلي:
 - 1الجانــب الوجــداني :كتتمثػػل يف ماشػػاعر الفػػرد كأحاسيسػػو كبػػو شػػخص مػػا أك منظمػػة أك منػػتج مػػا ,كال
تتكػوف ىػػذه العواطػػف مػػن فػراغ ,بػػل مػػن تػراكم ماشػػاىدات كقػراءات كخػجات كذبػػارب سػػابقة (مصػػطفى,
 ,)128 : 2000أم أنػػو بنػػاءن علػػى معرفػػة كمعتقػػدات الفػػرد تتكػػوف ماشػػاعر الفػػرد كعواطفػػو ,الػػيت تظهػػر
يف شػػكل تفضػػيل أك عػػدـ تفضػػيل ,كحػػب أك كراىيػػة ,كرضػػا أك عػػدـ رضػػا ,كإعجػػاب أك عػػدـ إعجػػاب
(سلطاف2002 ,ـ.)192 :
 - 2الجانــب المعرفــي :كبصػػفة عامػػة يتعلػػق ىػػذا البعػػد لالذباىػػات دبػػا يتػوافر لػػدل الفػػرد مػػن معلومػػات عػػن
الاش ػػيء أك الف ػػرد أك اؼبك ػػاف أك اؼبوق ػػف موض ػػع االذباى ػػات ,كى ػػذه اؼبعلوم ػػات ال ػػيت يق ػػوـ عليه ػػا البع ػػد
اإلدراكي لالذباىات تتضمن ما يلي:
 اإلدراؾ بوجود الاشيء أك الفرد أك اؼبكاف أك اؼبوقف. االعتقاد كبو خصائص ىذا الاشيء أك الفرد أك اؼبكاف أك اؼبوقف. أحكػػاـ تتعلػػق باألنبيػػة النسػػبية ؽبػػذه اػبصػػائص أك الصػػفات اؼبميػػزة للاشػػيء أك الفػػرد أك اؼبكػػاف أك اؼبوقػػفموضع االذباىات.

أم أف ىػػذا البعػػد أك اؼبكػػوف لالذباىػػات يتعلػػق بكيفيػػة اسػػتقباؿ الفػػرد للاشػػيء موضػػع االذباىػػات كتقييمػػو
للخصائص اؼبميزة لو (إدريس ,كاؼبرسي.)267-266 : 2002 ,
 - 3الجانــب الســلوكي :كىػػو العنصػػر أك اؼبكػػوف الثالػػث لالذباىػػات ,كىػػو "ميػػل الفػػرد للسػػلوؾ بطريقػػة معينػػة
كبػػو الاشػػيء (بصػػداقة أك كد أك عدائيػػة ,أك مسػػاعدة أك غَتىػػا) ,كىػػذه األفعػػاؿ يبكػػن تقػػديرىا كقياسػػها
لفحص اعبانب السلوكي يف االذباىات" (حرمي2004 ,ـ.)91 :
كيسعى األفراد باستمرار إىل إهباد نػوع مػن التوافػق كاؼبواءمػة بػُت اعبوانػب أك اؼبكونػات الثالثػة لالذبػاه ,لكػن قػد
وبدث تنافر كعدـ انسجاـ مسبيبُت حالة عدـ توازف ,كىذه اغبالة يتم زبفيضها فقط بإهباد نوع من التوازف.
رابعاً :خصائص االتجاىات:
سبتاز االذباىات كما يذكر (العمياف )92 : 2004 ,دبجموعة من اػبصائص كالصفات ,ىي:
- 1تعتج االذباىات متعليمة كمكتسبة كتعكس أحيانان طريقة التناشئة يف األسرة كاؼبدرسة كاجملتمع.
- 2االذباىات مرتبطة باؼباشاعر كاالنفعاالت.
- 3سبتاز االذباىات بالثبات النسيب.
- 4تعتػج االذباىػات قابلػػة للتغيػَت ,كتعتمػػد درجػة التغيػَت كالقابليػػة علػى طبيعػػة االذبػاه مػن حيػػث األنبيػة كالفػػرد
كاؼبوقف.
- 5سبتاز االذباىات بالذاتية فهي تعكس اكبياز الفرد (أك اعبماعة) إىل قيمو كعاداتو كما يفضلو.
- 6االذباىػػات ال يبكػػن مالحظتهػػا باشػػكل مباشػػر ,كإمبػػا يسػػتدؿ عليهػػا مػػن خػػالؿ السػػلوؾ أك التصػػرؼ الػػذم
يصدر من الفرد ,أك من خالؿ (استعداداتو للقياـ بسلوؾ أك تصرؼ معُت).
 7تت-س ػػم االذباى ػػات بػػدرجات متفاكت ػػة م ػػن الكثاف ػػة أك الاش ػػدة ,كت ػرتبط ى ػػذه الكثاف ػػة أك الاش ػػدة لالذباى ػػات
بقػػوة اؼبثػػَت موضػػع االذباىػػات .كىػػذه اػباصػػية مهمػػة جػػدان لػػتفهم االذباىػػات يف عمليػػة التنبػػؤ بالسػػلوؾ,

حيػػث كجػػد أف ىنػػاؾ عالقػػة بػػُت كثافػػة االذباىػػات كمضػػموهنا ,فاالذباىػػات اؼبتطرفػػة جػػدان عػػادة مػػا تكػػوف
أكثر قوة ككثافة ,بينما االذباىات احملايدة تكوف أقل كثافة كشدة.
- 8تتفػػاكت االذباىػػات مػػن حيػػث خاصػػية االسػػتمرارية كالػػدكاـ لفػػًتة مػػن الػػزمن ,فاالعتقػػادات السياسػػية غالبػان
مػػا تكػػوف مسػػتقرة كمسػػتمرة خػػالؿ فػػًتة حيػػاة الفػػرد ,بينم ػا اذباىػػات الفػػرد ذبػػاه السػػيارات أك اؼبوضػػة قػػد
تتغَت أكثر من مرة يف حياتو.
 9تت-ف ػػاكت االذباى ػػات م ػػن حي ػػث درج ػػة العم ػػق ,فتك ػػوف أكث ػػر عمقػ ػان م ػػن غَتى ػػا عن ػػدما تلم ػػس الفلس ػػفة
األساسية غبياة اإلنساف.
- 10تعتج االذباىات من ؿبددات السػلوؾ اإلنسػاين ,فهػي تػؤثر فيػو ,كعلػى ىػذا يبكػن اسػتخداـ االذباىػات
يف التنبؤ بالسلوؾ كتفسَته كإدارتو.
- 11تتفػػاكت االذباىػػات مػػن حيػػث درجػػة اوؽبػػا كعموميتهػػا كمػػدل ترابطهػػا مع ػان ,فهنػػاؾ اذباىػػات شػػاملة
كعامػػة قػػد تضػػم بعػػض االذباىػػات الفرعيػػة ,كتتسػػم بػػالًتابط أك التكامػػل ,مثػػاؿ ذلػػك االذباىػػات الدينيػػة
(إدريس ,كاؼبرسي.)177-175 : 2002 ,
خامساً :أنواع االتجاىات:
تنقسم االذباىات إىل األنواع ا تية:
 - 1االتجاىات من حيث الموضوع وتشمل ما يلي:
أ – االتجاىــات العامــة :كىػػي الػػيت تتصػػف بالعموميػػة حػػوؿ شػػيء معػ يػُت مػػا ,كيعػػاب عليهػػا عػػدـ دقتهػػا
أك عدـ صحتها.
ب – االتجاىــات النوعيــة :كىػػي اذباىػػات تكتسػػب صػػفة العموميػػة علػػى اإلطػػالؽ كتكػػوف موجهػػة كبػػو
معُت ,كىي غَت ثابتة عكس االذباىات العامة.
موضوع ؿبدد أك شخص ي

كىذا النوع ينطبق على موضوع الدراسة اغبالية من ناحية االذباه كبو الوسائط اؼبتعددة.
 - 2االتجاىات من حيث درجة الشمولية وتتًمن اآلتي:
أ – اتجاى ــات جماعي ــة :كتك ػػوف عل ػػى مس ػػتول صبيػػع أف ػراد اجملتم ػػع أك صبي ػػع الع ػػاملُت يف اؼبنظم ػػة ح ػػوؿ
موقف معُت ,كىي مهمة عبميع األفراد كتتميز بالقوة كاالستمرارية.
ب – اتجاىات فردية :كىي اذباىات صادرة عن شخص كاحد خبصوص قضية معينة.
 - 3االتجاىات من حيث الهدف وتنقسم إلى:
أ – اتجاى ــات إيجابي ــة :كى ػػي االذباى ػػات ال ػيت تن ػػاؿ الرض ػػا م ػػن الف ػػرد بالتمس ػػك هب ػػا ,باعتب ػػار أف ى ػػذه
االذباىات تاشبع حاجاتو كرغباتو.
ب – اتجاىــات ســلبية :كىػػي االذباىػػات الػػيت تنػػاؿ الػرفض مػػن الفػػرد باعتبارىػػا ال تاشػػبع حاجاتػػو كرغباتػػو
(العمياف2004 ,ـ.)93-92 :
 - 4االتجاىات من حيث الظهور وتتًمن ما يلي:
أ – اتجاىــات س ـرية :كىػػي االذباىػػات الػػيت ال يسػػتطيع الفػػرد التعبػػَت عنهػػا عالنيػػة أمػػاـ ا خ ػرين ,كقػػد
يكوف مردكد ذلك إىل اػبوؼ من اؼبسؤكلية أك من اجملتمع.
ب – اتجاىــات علنيــة :كىػػي اذباىػػات يسػػتطيع الفػػرد التعبػػَت عنهػػا عالنيػػة أمػػاـ ا خػرين ,كىػػي اذباىػػات
ؽبا عالقة بالفرد نفسو كباجملتمع الذم يعي فيو.
 - 5االتجاىات من حيث الشدة وتصنف إلى ما يلي:
أ – اتجاى ــات قوي ــة :كى ػػي االذباى ػػات ال ػػيت تك ػػوف مس ػػتندة عل ػػى اؼبعتق ػػدات الديني ػػة كالع ػػادات كالق ػػيم
كاؼببادئ اليت يتمسك هبا الفرد كيعتز هبا.

ب – اتجاىــات ضــعيفة :كىػػي االذباىػػات الػػيت تتمثػػل يف اؼبوقػػف الضػػعيف كاؼبتهػػاكف ال ػذم يلجػػأ إليػػو
الفػػرد حػػوؿ موقػػف معػػُت ,كيتصػػف ىػػذا النػػوع مػػن االذباىػػات بسػػهولة تعديلػػو كتغيػػَته (العميػػاف-93 : 2004 ,
.)94
سادساً :وظائف االتجاىات:
إف اؼبعرف ػػة بوظ ػػائف االذباى ػػات يبك ػػن أف تس ػػاعدنا يف تفس ػػَت كفه ػػم سػ ػػلوؾ األف ػ ػراد يف اجملتم ػػع ,كزبػ ػػدـ
االذباىات كظائف عدة ,من أنبها ما يلي:
 - 1وظيف ــة المنفع ــة :حي ػػث توج ػػو االذباىػػات س ػػلوؾ الف ػػرد يف اجملتم ػػع كترش ػػده إلش ػػباع حاجات ػػو كرغبات ػػو ,ف ػػالفرد
الػػذم وبمػػل اذباىػػات إهبابيػػة كبػػو اجملتمػػع يسػػلك سػػلوكان مفيػػدان يسػػاعده علػػى ربقيػػق أىدافػػو الاشخصػػية بانػػب
أىداؼ اجملتمع.
 - 2وظيفــة التعبيــر عــن القــيم والمثــل :تسػػتند االذباىػػات إىل قػػيم كاعتقػػادات الفػػرد ,كيبكػػن لالذباىػػات أف تػػوفر
أساس ػ ػان يسػ ػػتطيع األف ػ ػراد كاعبماعػ ػػات مػ ػػن خاللػ ػػو التعبػ ػػَت عػ ػػن قػ ػػيمهم كمػ ػػثلهم كثقػ ػػافتهم اؼبنبثقػ ػػة مػ ػػن البيئػ ػػة
االجتماعيػػة الػػيت يعياشػػوف فيهػػا ,فػػاألفراد يًتصبػػوف ثقػػافتهم كقػػيمهم مػػن خػػالؿ اذباىػػاهتم ,كمػػن الصػػعوبة دبكػػاف
كجػػود شػػخص يتمسػػك باذباىػػات تتنػػا أك تتعػػارض مػػع قيمػػو كعاداتػػو ,فاذباىػػات األف ػراد ذبػػاه مواقػػف معينػػة
تعج عن قيمهم كمعتقداهتم ذباه تلك اؼبواقف (حرمي.)93 : 2004 ,
 - 3وظيفــة الــدفاع الــذاتي :فػػالفرد يتبػػٌت اذباىػػات معينػػة ليحمػػي ذاتػػو مػػن كاقػػع أك حقيقػػة غػػَت مرغوبػػة ,كمػػا قػػد
يسػػتخدـ الفػػرد اذباىاتػػو لتجيػػر سػػلوكو ذبػػاه أشػػخاص آخػرين .كعليػػو فػػإف األف ػراد الػػذين لػػديهم اذباىػػات معينػػة
حياؿ مواقف معينة فإهنم يكونوف قادرين على الػدفاع عػن ذاهتػم فبػا يػنعكس علػى زبفػيض درجػة التػوتر كالقلػق
عنػدىم ,أمػػا األفػراد الػػذين ال يكػػوف لػػديهم اذباىػػات معينػػة فهػػم سػػيكونوف غػػَت قػػادرين علػػى الػػدفاع عػػن ذاهتػػم
(مصطفى)130 : 2000 ,

 - 4وظيفــة تنظــيم المعرفــة :تعمػػل االذباىػػات علػػى توسػػيع التفكػػَت كاؼبعرفػػة لػػدل الفػػرد مػػن خػػالؿ البحػػث عػػن
اؼبعػػارؼ كاؼبعلومػػات كمػػن ي تسػػاعده ىػػذه اؼبعرفػػة يف ازبػػاذ موقػػف مػػا س ػواء كػػاف ىػػذا اؼبوقػػف إهبابي ػان أك سػػلبان.
كبػ ػػذلك فاالذباىػ ػػات تػ ػػوفر أساس ػ ػان لتفسػ ػػَت كتصػ ػػنيف اؼبعلومػ ػػات اعبديػ ػػدة يف ىيكػ ػػل أك إطػ ػػار فكػ ػػرم معػ ػػُت
(العمياف.)95 : 2004 ,
فبػػا سػػبق يتضػػح أف لالذباىػػات كظػػائف متعػػددة ,كالوظيفػػة الػػيت تسػػتخدـ يف موقػػف معػػُت ىػػي الػػيت سػػتؤثر
على تقييم الفرد لاشيء أك قضية أك فرد معُت.
سابعاً :قياس االتجاىات:
ؼب ػػا كان ػػت االذباى ػػات تلع ػػب دكران مهم ػان يف ربدي ػػد س ػػلوؾ الف ػػرد ,فق ػػد سػػعى العلم ػػاء كالبػػاحثوف إىل تط ػػوير
الوس ػػائل كاألدكات كاالختب ػػارات اؼبتنوع ػػة لقي ػػاس اذباى ػػات الع ػػاملُت .كيف اغبقيق ػػة ل ػػيس م ػػن الس ػػهل قي ػػاس ىػ ػػذه
االذباىػػات بصػػورة دقيقػػة صػػحيحة صػػادقة كموثوقػػة ,لػػذا هبػػب عػػدـ اللجػػوء إىل األسػػئلة اؼبباشػرة كتوجيههػػا إىل الفػػرد
لالستفسػػار عػػن اذباىاتػػو ,فقػػد ال يػػؤدم ذلػػك إىل الوصػػوؿ إىل إجابػػات صػػادقة ,كال سػػيما يف اؼبواضػػيع اغبساسػػة
ال ػػيت ىباش ػػى الف ػػرد إب ػػداء رأي ػػو فيه ػػا بص ػ ػراحة ,ل ػػذلك م ػػن اؼبستحس ػػن اللج ػػوء إىل كس ػػائل غ ػػَت مباش ػػرة يف قي ػػاس
االذباىػػات ,أم التعػػرؼ علػػى اذباىػػات الفػػرد مػػن خػػالؿ االسػػتنتاجات كاالسػػتدالالت مػػن سػػلوكو الظػػاىر أك مػػن
بعض ا راء كاالعتقادات اليت يبديها حياؿ موضوع معُت أك اذباه معُت (الغمرم ,د.ت.)137 :
كمػػن اؼبعلػػوـ أف االذباىػػات غػػَت ملموسػػة ,ال نراىػػا ,لكػػن نسػػتنتجها ,لػػذلك مػػن اؼبهػػم جػػدان أف نسػػعى لدقػػة التقيػػيم
كاالسػػتنتاج عنػػدما نقػػيس االذباىػػات ,كرغ ػػم كجػػود أسػػاليب عػػدة ؽبػػذا القي ػػاس ,إال أف ىنػػاؾ ثالثػػة أكثػػر ش ػػيوعان,
ىي :االستقصاء ,كاؼبالحظة ,كاؼبقابلة (مصطفى2000 ,ـ.)130 :
كيعد االستقصاء من أشهر اؼبقػاييس اؼبسػتخدمة يف ؾبػاؿ البحػوث ,حيػث يقػوـ الباحػث بتوجيػو أسػئلة ؽبػا
عالقػػة بػػاؼبيوؿ كاالذباىػػات الػػيت يتمسػػك النػػاس هبػػا حػػوؿ ظػػاىرة معينػػة كيقػػوـ بتوزيعهػػا ,كمػػن ي يقػػوـ بعمليػػة صبعهػػا

كتبويبهػػا كربليلهػػا للحصػػوؿ علػػى النتػػائج ,كمػػن أشػػهر ىػػذه اؼبقػػاييس مقيػػاس ليكػػرت (العػػديلي1995 ,ـ,)135 :
كسباشيان مع التغَت اؼبستمر لالذباىػات مػن كقػت إىل آخػر ,بفعػل اسػتمرار ذبػارب األفػراد كتغػَت ظػركؼ العمػل ,يتعػُت
استخداـ االستقصاء من آف إىل آخر.
ثامناً :تغيير االتجاىات:
ردبا يبدك للوىلة األكىل أف تغيَت االذباىات أمر سهل ,فبما أف االذباىات متعلمة فػال بػد أف يكػوف
تعديل شدهتا أك استبداؿ غَت اؼبرغوب منها أمػران مػن السػهولة دبكػاف ,كمػع ذلػك فػإف االذباىػات ال تتغػَت أك
تتبدؿ بالسهولة نفسها اليت تتعلم هبا .حيث تصبح االذباىػات بعػد ناشػأهتا جانبػان منهجيػان يف شخصػية الفػرد
يؤثر على أسلوبو السلوكي ككل (الصبيحي1420 ,ىػ.)57 :
إف عملي ػػة تغي ػػَت االذباى ػػات ى ػػي عملي ػػة تعل ػػم بالدرج ػػة األكىل ,حي ػػث ىبض ػػع الف ػػرد جملموع ػػة م ػػن
تكوف فيما بينها نظامان متكامالن يؤدم إىل التعديل.
اؼبفاىيم كالنظريات أك اؼبواقف اليت ي
كما أف تغيَت االذباىات ,خباصة تلك اليت تتميز بالقوة اليت ترتبط بغَتىا مػن االذباىػات اؼبكتسػبة,
كتلك الػيت ناشػأت مػع اإلنسػاف يف مراحػل مبكػرة مػن حياتػو ,يعػد أمػران صػعبان للغايػة ,كقػد تكػوف عمليػة تغيػَت
اعبوانب اؼبعرفية يف االذباىات أقل صعوبة من تغيَت اعبوانب الوجدانية كالنزكعية (عوض.)1980 ,
كعلػػى الػػرغم مػػن أف االذباىػػات ثابتػػة نسػػبيان كتقػػاكـ التغيػػَت ,إال أهنػػا عرضػػة للتعػػديل كالتغيػػَت ,نتيجػػة
للتفاعل اؼبستمر بػُت الفػرد كمتغػَتات بيئتػو ,كإلعػادة تقػومي االذباىػات اؼبتعلمػة يف ضػوء مػا يسػتجد علػى بيئػة
الفرد من ظركؼ أك شركط .كقد أكضح شلنجج أف عملية تغيَت االذباىات أشبو مػا تكػوف بعمليػة تغيػَت الػدـ
يف ؾباؿ الطب الباشػرم كأشػار كػاتز كسػتوتالند ( )Katz & Stotlendإىل أف األسػاس الػدافعي لالذبػاه
ىو مفتاح فهم التغيَت أك مقاكمة ىذا التغيَت (عبدالرحيم1981 ,ـ).

كم ػػن أق ػػدـ احمل ػػاكالت لتغي ػػَت االذباى ػػات اس ػػتخداـ أس ػػاليب الدعاي ػػة ,كق ػػد م ػػارس ى ػػذه األس ػػاليب
أصػػحاب األعمػػاؿ للدعايػػة ؼبنتجػػاهتم ,كمػػا اسػػتخدمها القػػادة كالساسػػة كاغبزبيػػوف يف العمػػل السياسػػي ,بيػػد
أف أسػػلوب الدعايػػة التقليػػدم كػػاف ذا اذبػػاه كاحػػد ,حيػػث يوجػػو القػػائم بالدعايػػة دعايتػػو إىل اعبمػػاىَت .كمػػن
العوامػػل اؼبسػػاعدة علػػى قبػػاح ىػػذا األسػػلوب يف تغيػػَت االذباىػػات أف يكػػوف القػػائم بالدعايػػة لػػو ظبعتػػو كمركػػزه
كمصػػدر موثػػوؽ يف أقوالػػو كيف صػػدقو ,كىنػػاؾ بعػػض االذباىػػات الػػيت تاشػػبع بعػػض حاجػػات الفػػرد النفسػػية
كاالجتماعيػػة ال يبكػػن تغيَتىػػا بسػػهولة ,إال إذا كجػػد الفػػرد بػػديالن إلشػػباع ىػػذه اغباجػػات ,كمػػن أمثلػػة ذلػػك
األح ػػداث اؼبنحرف ػػوف ال ػػذين يبتلك ػػوف س ػػلوكان غ ػػَت اجتم ػػاعي كيقف ػػوف ض ػػد قػ ػوانُت اجملتم ػػع كنظم ػػو كيتبن ػػوف
اذباىات سالبة ضد اجملتمع كنظمو ,كال يفلح يف تغيَت اذباىات ىػؤالء األحػداث اؼبنحػرفُت كبػو اجملتمػع ككبػو
النػػاس أسػػاليب ال ػػوع كاإلرشػػاد ,لك ػػن يبكػػن تغي ػػَت ىػػذه االذباىػػات ع ػػن طريػػق إش ػػباع حاجػػاهتم النفس ػػية
كاالجتماعيػػة بأسػػاليب ماشػػركعة الػػيت كػػانوا ياشػػبعوهنا مػػن قبػػل عػػن طريػػق االكب ػراؼ (الصػػبيحي1420 ,ىػ ػ:
.)58-57
كىنا تجز صعوبة تغَت االذباىات السالبة كبو قضايا التحديث كالتغَت االجتماعي ,خاصػة إذا عرفنػا
أف بعض من ىػذه االذباىػات لػو عالقػة بػالقيم الدينيػة ,كمعياريػة فهػم الفػرد للقػيم الدينيػة زبتلػف مػن فػرد إىل
آخر ,كما يعزز التمسػك باذبػاه اعبماعػة اؼبرجعيػة الداعمػة كاؼبؤيػدة ؽبػذا االذبػاه ,بغػض النظػر عػن صػحتو أك
خطئػػو ,كإف ىػػذا يػػدخل يف التعصػػب ل فكػػار كاؼبػػذاىب أكثػػر فبػػا ىبضػػعو اإلنسػػاف للفهػػم الصػػحيح للػػدين
كللعقل كاؼبنطق.
كلقػػد كضػػع ركس (1974ـ) يف مسػػح الدراسػػات الػػيت أجريػػت عػػن زبفيػػف حػػدة التعصػػب قائمػػة
بعاشرين حبثػان ـبتلفػان أكضػحت أثػر بػرامج اؼبدرسػة ,كالدعايػة كاإلعػالف اؼبنظمػة ,كاالتصػاؿ الاشخصػي يف تغيػَت

االذباىات ,كمن بُت أكثر تلك الدراسػات الناجحػة يستاشػهد بتلػك الػيت قػاـ هبػا مػافيوس ظبػث (1939ـ)
كريبيوز (1936ـ) (فهمي كقطاف1975 ,ـ).
إف العم ػػل عل ػػى تغي ػػَت اذب ػػاه م ػػا يتطل ػػب اس ػػتخداـ مب ػػادئ التحوي ػػل ,كال ػ ػًتابط ,كإش ػػباع اغباج ػػة,
كينهمك الكثَت من علماء النفس يف إجراء البحوث لتحديد أم اؼبداخل ػ إف كجدت ػ ىػي الفعالػة يف تغيػَت
االذباىػػات مػػن خػػالؿ التحويػػل كتاشػػَت النتػػائج ػ حػػىت ا ف ػ إىل أنػػو وبتمػػل أف ربػػوؿ االذباىػػات اعبديػػدة
باالتصػ ػػاؿ كجه ػ ػان لوجػ ػػو كمناقاش ػ ػػات اعبماعػ ػػة أكث ػ ػػر مػ ػػن ربوؽب ػ ػػا خػ ػػالؿ احملاض ػ ػرات الاشخصػ ػػية أك كس ػ ػػائل
االتصاالت اعبماىَتية (الصبيحي1420 ,ىػ.)59 :
كىػػذا التوجػػو لتغػػَت االذباىػػات مػػن خػػالؿ االتصػػاؿ كجه ػان لوجػػو كمناقاشػػات اعبماعػػة كرصػػد ردكد
أفعػػاؿ األفػراد كاعبماعػػات بعػػد األحػػداث الكبػػَتة يف اجملتمػػع كتبػػٌت تغيػػَت االذباىػػات مػػن قبػػل علمػػاء معػػركفُت
كموثػػوؽ هبػػم ,كػػل ىػػذا يسػػهم يف إحػػداث التغػػَت يف االذباىػػات أكثػػر مػػن احملاضػرات أك كسػػائل االتصػػاالت
اعبماىَتي ػػة ,كتاش ػػَت األدل ػػة يف اؼب ػػدة األخ ػػَتة إىل كج ػػود ف ػػارؽ ثاب ػػت ب ػػُت اعبنس ػػُت يف درج ػػة القابلي ػػة لتغي ػػَت
االذباىات ,حيث إف النساء أكثر قابلية لتغيَت االذباىات من الرجاؿ .كقد قاؿ الػبعض إف ىػذا فقػط مظهػر
مػػن مظػػاىر ظبػػة اػبضػػوع األنثويػػة ,بينمػػا يػػرل الػػبعض ا خػػر أف النسػػاء أكثػػر انتباىػػا لالتصػػاالت اللفظيػػة أك
اؼبكتوبة كأهنن أيضا أفضل من حيث فهم اؼبادة اللفظية.
كتعتمػػد عمليػػة تغيػػَت االذباىػػات علػػى اؼبعاعبػػة الفعالػػة للمجػػاؿ النفسػػي كالبيئػػي للفػػرد ,كلقػػد أكضػػح
ليفُت كجراب ميكانزمات تغيَت االذباىات يف العبارة ا تية:
كمن اؼبمكن أف نفعل الكثَت يف عملية تغيَت االذباىات عن طريق عملية إعادة الًتبية كأثرىػا الفعػاؿ
يف تغيَت اجملاؿ النفسي للفرد (عبدالرحيم1981 ,ـ).

كتأخػػذ بعػػض أسػػاليب تغيػػَت االذباىػػات باالعتمػػاد علػػى اعبانػػب اؼبعػػريف ,كتنطػػوم علػػى اسػػتخداـ
اغبجج اؼبنطقية ,كشرح اؼبعلومات كاغبقائق اؼبوضوعية اػباصة دبوضوع االذبػاه ,كمػا يعتمػد بعػض األسػاليب
األخػػرل علػػى اعبانػػب العػػاطفي ,كتتضػػمن عمليػػة اسػػتثارة دكافػػع معينػػة ,غػػَت أف فاعليػػة أم أسػػلوب تتوقػػف
علػى التوفيػق بػُت مفهػوـ الػذات الػراىن للفػرد ,كطبيعػة االذبػاه موضػوع التعػديل أك التغيػَت ,فاألسػلوب اؼبعػػريف
ال يبػػدك فعػػاالن إال إذا اتصػػف اؼبػػتعلم بعقػػل منفػػتح ,كتقبػػل للحقػػائق اؼبوضػػوعية كاؼبعلومػػات الواقعيػػة (ناشػواي,
1405ىػ).
كاغبقيقػػة أف االذباىػػات تسػػعى إىل احملافظػػة علػػى ذاهتػػا حػػىت ال وبصػػل لإلنسػػاف ارتبػػاؾ يف حياتػػو,
كذلػػك ألف االذباىػػات مػػىت تكونػػت كانػػت صػػعبة التغيػػَت ,ألهنػػا تكػػوف مرتبطػػة باإلطػػار العػػاـ لاشخصػػية الفػػرد
كحباجاتػػو كدبفهومػػو عػػن ذاتػػو ,لكنهػػا علػػى الػػرغم مػػن ذلػػك فهػػي قابلػػة للتغيػػَت ,حيػػث إهنػػا مكتسػػبة كمتعلمػػة
(الصبيحي1420 ,ىػ.)60 ,
إف تغي ػػَت االذباى ػػات ال ب ػػد أف يك ػػوف بواس ػػطة االتص ػػاؿ اؼبباش ػػر ,كذل ػػك م ػػن خ ػػالؿ تع ػػرض الف ػػرد
للموقف ,كالفرد يكوف اذباىاتو يف ضػوء تعرضػو لظػركؼ كعوامػل كثػَتة اكتسػب مػن خالؽبػا اذباىاتػو ,فمػا مل
وبػػدث تغيػػَت يف ىػػذه الظػػركؼ كالعوامػػل فػػإف اذباىاتػػو لػػن تتغػػَت مهمػػا تعػػرض ل ػجامج ؿباض ػرات ,كنػػدكات أك
أفالـ ,أك إنػو يبكػن أف يتغػَت باشػكل سػطحي مؤقػت كلػيس باشػكل عميػق ثابػت كراسػخ (عػامر1409 ,ى ػ,
.)46
غَت الفرد اعبماعة الػيت ينتمػي إليهػا ,كػذلك إذا مػا تغ يػَت اؼبوقػف
إف االذباىات يبكن تعديلها إذا ما ي
الػػذم ناشػػأ فيػػو االذبػػاه ,كمػػع ىػػذا فإنػػو أحيانػان مػػا يغػ يػَت أك يعػػدؿ الفػػرد بعػػض اذباىاتػػو إذا مػػا تعػػرض لظػػركؼ
طارئة تقسره على ىذا (عوض1980 ,ـ.)116 ,

كيوصػػى علمػػاء الػػنفس عامػػة ,بإتبػػاع إسػًتاتيجية تدرهبيػػة يف تغيػػَت االذباىػػات ,ألف ىػػذه االذباىػػات
فعالة كأثرىا أكثر ثباتان كدكامان ,سواء كاف األسلوب اؼبسػتخدـ قائمػان علػى اغبجػج أك اؼبنطػق أك اؼبعلومػات أك
اغبقائق أك العواطف ,كما يوصػى ىػؤالء العلمػاء بتػوفَت منػاخ تسػاؿبي يػتم فيػو تغيػَت االذباىػات (الصػبيحي,
1420ىػ.)60:
برامج الوسائط المتعددة وتغيير االتجاىات:
تتميز الوسائط اؼبتعددة بأهنا تعمل على تكوين بيئات رباكي الواقع ,كتساعد الطالب يف التعرؼ
على اغبقائق من خالؿ ما تتيحو لو من حرية سبكنو من التحكم يف معدؿ عرض اؼبادة اؼبتعلمة ,ككذلك
االختيار بُت البدائل اؼبختلفة يف اؼبوقف التعليمي ,كترل الباحثة أف ىذا يؤدم إىل فهم الطالب للمادة
موضوع التعلم كقبولو ؽبا ,كىي اؼبتغَتات اؼبهمة يف تعلم االذباىات اعبديدة كاليت ركزت عليها النظرية
السلوكية ,حيث تركز ىذه النظرية على أنبية اؼبثَتات اػباصة باالتصاؿ الذم يؤدم إىل تغيَت االذباىات,
كما تأخذ يف اعتبارىا خصائص اؼبرسل كاؼبستقبل كموضوع االتصاؿ ,كينقل عن أف عملية تغيَت
االذباىات تاشبو سبامان التعلم ,كأف مبادئ اكتساب اؼبهارة اللفظية كاغبركية هبب أف تيستخدـ لفهم كيفية
تكوين االذباىات كتغيَتىا.
كتتأثر النواحي الوجدانية بدرجة كبَتة لدل الطالب باستخداـ الوسائل السمعية كالبصرية من
أفالـ ,كصور ,ككسائل ؿباكاة ,كغَتىا فبا توفره برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل ,كالوسائل اؼبختلفة من
صور ,كرسوـ ,كلقطات فيديو ؽبا دكر كبَت يف تكوين كتنمية االذباىات ,كالقيم ,كاؼبيوؿ ,كغَتىا من
اعبوانب االنفعالية األخرل.
كال شك أف تقدمي الوسائط اؼبتعددة بصورة متكاملة متفاعلة من خالؿ اغباسب ا يل لو تأثَت كبَت
على اذباىات الطالبات كبو اؼبوضوع الذم يتم معاعبتو ,كعرضو ,حيث إف لتلك الوسائل ؾبتمعة دكران

رئيسيان يف إحداث التغيَتات السلوكية اعبديدة لدل الطالبات ,حيث يبكن من خالؿ الوسائط اؼبتعددة
تنظيم اؼبادة العلمية لتقديبها للطالبات بصورة ماشوقة ,كتعزيز إدراؾ الطالبات اغبسي للسلوكيات اؼبرغوب
فيها ,كتنمية االذباىات االهبابية لدل الطالبات ذباه تعلم اؼبادة العلمية ,باإلضافة إىل إتاحة الفرصة
للطالبات ؼبمارسة السلوكيات اؼبرغوب فيها ,كزيادة دافعية الطالبات كبو اإلقباؿ على تعلم األمباط السلوكية
اعبديدة باؼبادة العلمية ,كالاشعور بأف لديهن حاجة ماسة لعلمها.
كقد أشارت العديد من الدراسات اليت أجريت يف ؾباؿ تنمية االذباىات بصفة عامة إىل فاعلية برامج
الوسائط اؼبتعددة ,يف التأثَت على اذباىات الطالب كبو اؼبوضوعات اؼبختلفة ,كأهنا تساعد على تغيَت
االذباىات على النحو اؼبطلوب ,كما تساىم يف تنميتها بصورة ملحوظة ,كمن القيم البارزة للوسائل
السمعية كالبصرية اؼبتكاملة أف ما يتم تعلمو عن طريقها يبقى يف الذاكرة ؿبفوظان ؼبدة أطوؿ بكثَت من مدة
بقاء اؼبعلومات اليت ربصل عن طريق التدريس اللفظي.

الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 أكال :الدراسات العربية.
 ثانيا :الدراسات األجنبيػة.

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تق ػػوـ الباحث ػػة يف ى ػػذا الفص ػػل باس ػػتعراض بع ػػض الدراس ػػات الس ػػابقة ال ػػيت أجري ػػت ح ػػوؿ موض ػػوع
الوسائط اؼبتعددة ,كيتم تقسيم ىذه الدراسات إىل دراسات عربية كأجنبية كذلك على النحو التايل:
أوال :الدراسـات العربيـة:
 .1دراسة صالح بن عبداهلل الحمد (.)1990
ىػدفت الدراسػػة إىل التعػػرؼ علػػى أثػر اسػػتخداـ طريقػػة التعلػػيم اؼبػجمج علػػى ربصػػيل التالميػػذ يف كػػل
مػػن اؼبفػػاىيم ,كمسػػتويات اغبف ػ كالتػػذكر ,كالفهػػم كاالسػػتيعاب ,كالتطبيػػق ,يف مػػادة التػػاريخ بالصػػف الثػػاين
اؼبتوسط دبدارس اغبرس الوطٍت دبدينة الرياض.
كاشػػتملت عينػػة الدراسػػة علػػى ( )210طػػالب مػػوزعُت عل ػػى ؾبمػػوعتُت ذبريبيػػة كعػػددىا ()105
طػالب كضػابطة كعػػددىا ( )105طػالب .كقػػد درسػت اجملموعػة التجريبيػػة موضػوع كحػػدة اػبلفػاء الراشػػدين
بطريقة التعليم اؼبجمج بينما درست اجملموعة الضابطة اؼبوضوع نفسو بالطريقة التقليدية.
كقد تألف الجنامج الذم درسو طالب اجملموعة التجريبيػة مػن ( )124إطػاران غطػت موضػوع كحػدة
اػبلفاء الراشدين كذلك بعد أف مت تقويبو على ؾبموعة من الطالب.
كمػػن أجػػل أف تكػػوف اجملموعتػػاف متكػػافئتُت ,التجريبيػػة كالضػػابطة ,فق ػد مت الرجػػوع إىل ربصػػيلهما يف
الدراسات االجتماعية للعاـ الدراسي اؼباضي 1409ىػ ككذلك درجاهتما كأعمارنبا كمقر مدارسهما.
كلغرض قياس ربصيل اجملموعتُت بعد االنتهاء من دراسة موضػوع كحػدة اػبلفػاء الراشػدين فقػد أعػد
الباحث اختباران ربصيليان ضم ( )40سؤاالن من نوع االختيار من متعدد ,كقػد بلػغ ثبػات االختبػار (.)0.79
كقد قاـ الباحث بنفسو بتدريس اجملموعػة التجريبيػة كاإلشػراؼ علػى اجملموعػة الضػابطة كمت التوصػل إىل تفػوؽ

اجملموعة التجريبية اليت درست موضوع كحدة اػبلفاء الراشدين بطريقة التعليم اؼبجمج علػى اجملموعػة الضػابطة
اليت درست اؼبوضوع نفسو بالطريقة التقليدية ككاف الفرؽ ذا داللة إحصائية عند مستول (.)0.01
كاسػػتنتج الباحػػث بعػػد ذلػػك أف التعلػػيم اؼبػػجمج يبكػػن اعتبػػاره طريقػػة فعالػػة يف تػػدريس كحػػدة اػبلفػػاء
الراشػػدين نظ ػران ؼبػػا تسػػهم بػػو ىػػذه الطريقػػة يف رفػػع مسػػتول الطػػالب ذكم التحصػػيل العلمػػي اؼبػػنخفض إىل
مستول أعلى ,كأنو يبكن أف يعوض يف النقص يف عدد اؼبدرسػُت (إف كجػد) ,كمػا أنػو يراعػى الفػركؽ الفرديػة
بُت الطالب ,كيتفق مػع النظريػات الًتبويػة اغبديثػة يف التػدريس الػيت تػدعو إىل أف يعتمػد الطالػب علػى نفسػو
أثن ػػاء ال ػػتعلم .كاس ػػتطاع التعل ػػيم اؼب ػػجمج القض ػػاء عل ػػى عام ػػل اػبج ػػل عن ػػد بع ػػض الط ػػالب م ػػن اػبط ػػأ أم ػػاـ
ا خرين ,باإلضافة إىل أنو عاا ماشكالت االختبارات التقليدية.
 .2دراسة صبري إبراىيم عبد العال الجيزاوي (.)2002
كىػػدفت الدراسػػة إىل الكاشػػف عػػن فاعليػػة برنػػامج كمبيػػوترم متعػػدد الوسػػائل قػػائم علػػى األحػػداث اعباريػػة يف
ربصػػيل طػػالب الصػػف الثالػػث الثػػانوم العػػاـ .كالكاشػػف عػػن فاعليػػة برنػػامج كمبيػػوترم متعػػدد الوسػػائل قػػائم
على األحداث اعبارية يف تنمية اذباىات طالب الصف الثالث الثانوم كبو مادة التاريخ.
كمت اختيار عينة الدراسة حبيث سبثل العينػة األكىل اجملموعػة التجريبيػة كالػيت تبلػغ ( )30طالبػان كتػدرس
باسػػتخداـ (ال ػجامج الكمبيػػوترم متعػػدد الوسػػائل القػػائم علػػى األحػػداث اعباريػػة) ,كاجملموعػػة الضػػابطة كال ػيت
تكونت من ( )30طالبا كدرست نفس الوحدة بالطريقة السائدة.
توصلت ىذه الدراسة إىل النتائج التالية:

أوالً :النتائج الخاصة بأداء الطالب في االختبار التحصيلي:

 توجػػد فػػركؽ داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول داللػػة ( )0.05بػػُت متوسػػطات درجػػات ط ػػالب اجملموعػػةالتجريبية كاجملموعة الضػابطة يف االختبػار التحصػيلي لصػان اجملموعػة التجريبيػة .كىػذا يؤكػد األثػر الفعػاؿ
للجن ػػامج الكمبي ػػوترم يف ربص ػػيل اؼبف ػػاىيم التارىبي ػػة ,حي ػػث أف الجن ػػامج وبت ػػوم عل ػػى العناص ػػر اؼبكون ػػة
للوس ػػائل اؼبتع ػػددة م ػػن (ال ػػنص ,كالص ػػوت ,كاؼبوس ػػيقى ,كالص ػػور الثابت ػػة ,كالص ػػور اؼبتحرك ػػة ,كلقط ػ ػات
الفيػػديو) .كىػػذه العناصػػر تعمػػل علػػى جػػذب انتبػػاه الطػػالب إىل موضػػوعات التػػاريخ ,كمػػا أف اسػػتخداـ
األحػػداث اعباريػػة يف تػػدريس موضػػوعات لوحػػدة تعمػػل علػػى إحيػػاء موضػػوعات التػػاريخ كت ػربط اؼباضػػي
باغباضر الذم يعياشو الطالب.
ثانياً :النتائج الخاصة بأداء الطالب في مقياس االتجاه نحو دراسة المادة:
 توج ػػد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائيان عن ػػد مس ػػتول دالل ػػة ( )0.05ب ػػُت متوس ػػطات درج ػػات ط ػػالب اجملموع ػػةالتجريبية كاجملموعة الضابطة يف مقياس االذباه كبو دراسة مادة التاريخ لصان جملموعة التجريبية.
حيث عمل الجنامج الكمبيوترم على تاشويق الطالب لدراسة مادة التاريخ كاستخداـ األحػداث اعباريػة
عمػػل علػػى إب ػراز أنبيػػة دراسػػة مػػادة التػػاريخ ألهنػػا توضػػح القضػػايا كاؼباشػػكالت اؼبعاصػػرة علػػى السػػاحة كإب ػراز
أسباهبا اؼباضية ألف ىذه القضايا ما ىي إال نتاج أحداث اؼباضي.
ثالثاً :النتائج الخاصة باالرتباط بين األداء البعـدي للطـالب فـي االختبـار التحصـيلي ،وأدائهـم البعـدي
في مقياس االتجاه.
 أظهػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػود ارتبػػاط داؿ إحصػػائيان بػػُت درجػػات الطػػالب يف االختبػػار التحصػػيلي,كدرجاهتم يف مقياس االذباه.

 .3دراسة ابتهال بنت صالح غندورة (1427ىـ).

ى ػػدفت الدراس ػػة إىل الكاش ػػف ع ػػن أث ػػر اس ػػتخداـ برن ػػامج كس ػػائط تعليمي ػػة مقًتح ػػة يف تنمي ػػة اؼبف ػػاىيم
الرياضػػية الكليػػة كيف تنميػػة كػػل مفهػػوـ مػػن اؼبفػػاىيم الرياضػػية التاليػػة :اؼبفػػاىيم اؽبندسػػية ,مفهػػوـ التصػػنيف,
مفهوـ التسلسل ,مفهوـ النمط ,مفهوـ اؼبقابلة أك اؼبزاكجة ,مفهوـ تكافؤ اجملموعات ,مفهػوـ العػدد ,مفهػوـ
الرسػػوـ البيانيػػة لػػدل أطفػػاؿ ريػػاض األطفػػاؿ ,كالكاشػػف عمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ بػػُت الػػذكور كاإلنػػاث مػػن
أف ػراد اجملوع ػػة التجريبيػػة يف ربص ػػيل اؼبف ػػاىيم الرياضػػية الكلي ػػة كيف ربصػػيل ك ػػل مفه ػػوـ م ػػن اؼبف ػػاىيم الرياض ػػية
التاليػػة :اؼبفػػاىيم اؽبندسػػية ,مفهػػوـ التصػػنيف ,مفهػػوـ التسلسػػل ,مفهػػوـ الػػنمط ,مفهػػوـ اؼبقابلػػة أك اؼبزاكجػػة,
مفهوـ تكافؤ اجملموعات ,مفهوـ العدد ,مفهوـ الرسوـ البيانية.
كاتبعػػت الباحثػػة اؼبػػنهج شػػبو التج ػرييب القػػائم علػػى تصػػميم ؾبمػػوعتُت إحػػدانبا سبثػػل اجملموعػػة الضػػابطة,
كاألخػػرل سبثػػل اجملموعػػة التجريبيػػة ذات االختبػػار القبلػػي كالبعػػدم .كمت تطبيػػق الدراسػػة علػػى أطفػػاؿ اؼبسػػتول
التمهيدم يف رياض األطفاؿ اغبكومية بالعاصمة اؼبقدسة.
كاعتمػػدت الباحثػػة يف اختيػػار العينػػة علػػى الطريقػػة العاش ػوائية البسػػيطة ,كقػػد بلغػػت عينػػة الدراسػػة ()٠٤
طفػػال كطفلػػة مػػن أطفػػاؿ اؼبسػػتول التمهيػػدم بالركضػػة الثالثػػة بالعاصػػمة اؼبقدسػػة ,قسػػمت عينػػة الدراسػػة إىل
ؾبموعتُت ؾبموعة ذبريبية بلغ عددىا ( )٠٤طفال كطفلة ,كؾبموعة ضابطة بلغ عددىا ( ٠٤طفال كطفلة).
كاختارت الباحثة ؾبموعة من الوسائط التعليمية اؼبقًتحة ,ككظفتهػا يف أناشػطة تعليميػة ىادفػة لتنميػة
اؼبفاىيم الرياضية احملددة ,كلقياس مبو اؼبفاىيم الرياضية ,كتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها:
 .1كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػػط اجملموعػػة التجريبيػػة كمتوسػػط اجملموعػػة الضػػابطة يف
ربص ػػيل اؼبف ػػاىيم الرياض ػػية الكلي ػػة كيف ربص ػػيل ك ػػل مفه ػػوـ م ػػن اؼبف ػػاىيم الرياض ػػية التالي ػػة :اؼبف ػػاىيم
اؽبندسػػية ,مفهػػوـ التصػػنيف ,مفهػػوـ التسلسػػل ,مفهػػوـ الػػنمط ,مفهػػوـ اؼبقابلػػة أك اؼبزاكجػػة ,مفهػػوـ

تكافؤ اجملموعات ,مفهوـ العدد ,مفهوـ الرسوـ البيانية ,كذلك بعػد ضػبط التحصػيل القبلػي لصػان
اجملموعة التجريبية.
 .2ال توجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت الػػذكور كاإلنػػاث مػػن أف ػراد اجملموعػػة التجريبيػػة يف ربصػػيل
اؼبفػػاىيم الرياضػػية الكليػػة كيف ربصػػيل كػػل مفهػػوـ مػػن اؼبفػػاىيم الرياضػػية التاليػػة  :اؼبفػػاىيم اؽبندسػػية
مفه ػػوـ التص ػػنيف مفهػ ػػوـ التسلس ػػل مفه ػػوـ الػ ػػنمط مفه ػػوـ اؼبقابل ػػة أك اؼبزاكجػ ػػة مفه ػػوـ تكػ ػػافؤ
اجملموعات ,مفهوـ العدد ,كمفهوـ الرسوـ البيانية.
 .4دراسة زكريا بن يحي الل (2004م).
تسػػتهدؼ الدراسػػة استقصػػاء فعاليػػة الوسػػائط اؼبتعػػددة يف التحصػػيل الدراسػػي كتنميػػة مهػػارات إنتػػاج
الاشرائح اؼبتزامنة صوتيان لدل طػالب كليػة الًتبيػة ,جامعػة أـ القػرل باؼبملكػة العربيػة السػعودية ,كربديػد فعاليػة
برنامج تكنولوجي متعدد الوسائل يف التحصيل الدراسػي ,كاسػتخداـ برنػامج يف تكنولوجيػا الوسػائط اؼبتعػددة
يف تنميػػة مهػػارات تصػػميم كإنتػػاج الاش ػرائح اؼبتزامنػػة صػػوتيان ,حيػػث مت اسػػتخداـ اختبػػار ربصػػيلي يف احملتػػول
التعليمي ,كإعداد بطاقػة مالحظػة لتقيػيم أداء الطػالب يف مهػارات تصػميم كإنتػاج الاشػرائح ,مػع برنػامج معػد
على قرص مدمج CD-ROM ,لتقييم احملتول ,كمت ربديػد عينػة الدراسػة مػن ؾبمػوعُت ,ضػابطة قوامهػا
( 25طالبان) ,كذبريبية قوامها ( 25طالبان) ,ي قػاـ الباحػث بتطبيػق الدراسػة علػى عينػة البحػث ,كقػد كاشػفت
نتػػائج الدراسػػة عػػن ع ػػدـ كج ػػود رؽ داؿ بػػُت ربص ػػيل اجملم ػػوعتُت التجريبيػػة كالض ػػابطة قبػػل الب ػػدء يف تطبي ػػق
الجنامج فبا يؤكد ذبانس اجملموعتُت كتكافؤنبا يف احملتػول التعليمػي ,كػذلك كاشػفت الدراسػة عػن كجػود فػرؽ
داؿ إحصائيان بُت متوسطي درجات اجملموعتُت التجريبية كالضابطة لصان اجملموعة التجريبية اليت مت تدريسػها
باستخداـ الجنامج التكنولوجي ,كاختتمت الدراسة بػإبراز أىػم التوصػيات كاؼبقًتحػات الػيت يبكػن مػن خالؽبػا
ربقيق الفائدة اؼبرجوة.

 .5دراسة سعيد نافع السلمي1405( ،ىـ).
كقد حدد الباحث ماشكلة البحث يف السؤاؿ التايل :مػا أثػر تػدريس كحػدة (العػدكاف اػبػارجي علػى
العػػامل اإلسػػالمي يف العصػػور الوسػػطى كالعصػػر اغبػػديث) يف التػػاريخ علػػى ربصػػيل التالميػػذ يف الصػػف الثػػاين
ثانوم أديب بنُت ؟
كقػػد أكضػػحت اإلحصػػاءات أف اؼبتوسػػط اغبسػػايب البعػػدم للمجموعػػة التجريبيػػة ( )67.09أعلػػى
مػ ػػن اؼبتوسػ ػػط اغبسػ ػػايب للمجموعػ ػػة الضػ ػػابطة ( ,)55.18كمػ ػػا أف متوسػ ػػط فػ ػػركؽ الػ ػػدرجات للمجموعػ ػػة
التجريبية  28.575أعلى من متوسط فركؽ الدرجات للمجموعة الضابطة (.)8.48
كيعػػٌت ىػػذا أف تالميػػذ اجملموعػػة التجريبيػػة ىػػم أفضػػل مػػن تالميػػذ اجملموعػػة الضػػابطة يف اإلجابػػة علػػى
االختبار ,كىذا إمبا ىو عائد إىل ما حققو التنظيم اعبديد للمنهج باستخداـ أسلوب الوحدات.
أما بالنسبة غبساب قيمة "ت" كالذم استخرج ؼبعادلة الفركؽ بُت اؼبتوسػطات فقػد اتضػح أف قيمػة
"ت" للمجموعة التجريبية بلغت ( )2.80كىي هبذه القيمػة دالػة عنػد ( )0.01أمػا قيمػة "ت" للمجموعػة
الضػػابطة فقػػد بلغػػت ( )1.34كىػػي هبػػذه القيمػػة غػػَت دالػػة ,كهبػػذا يبكػػن رفػػض الغػػرض الصػػفرم القائػػل بأنػػو
ليست ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت.
كعلػػى ىػػذا فقػػد أثبػػت أسػػلوب الوحػػدات كتنظػػيم جديػػد فعاليتػػو يف ارتفػػاع مسػػتول ربصػػيل طػػالب
اجملموعة التجريبية.

 .6دراسة ىالة طو بخش (2008م).

ىػػدفت الدراسػػة إىل التعػػرؼ علػػى فعاليػػة برنػػامج قػػائم علػػى الوسػػائط اؼبتعػػددة يف العلػػوـ ,يف تنميػػة
حب االستطالع كاالبتكارية لدل تالميذ الصف األكؿ اؼبتوسط باؼبملكة العربية السعودية على عينة مكونػة
م ػػن ( )50تلمي ػػذان ,مت تقس ػػيمهم إىل ؾبم ػػوعتُت إح ػػدانبا ذبريبي ػػة كع ػػددىا ( )25تلمي ػػذان كاألخ ػػرل ض ػػابطة
كعػػددىا ( )25تلميػػذان ,مت تطبيػػق مقيػػاس التفكػػَت االبتكػػارم كمقيػػاس حػػب االسػػتطالع الاشػػكلي كاللفظػػي
عليهما ,تطبيقان قبليان كبعديان ,كباستخداـ اختبار النسبة التائية ,بينت نتائج الدراسة فعاليػة برنػامج قػائم علػى
الوسػػائط اؼبتعػػددة يف العلػػوـ علػػى تنميػػة حػػب االسػػتطالع كاالبتكاريػػة لػػدل تالميػػذ الصػػف األكؿ اؼبتوسػػط
باؼبملكة العربية السعودية ,حيػث كجػدت فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػُت اجملمػوعتُت التجريبيػة كالضػابطة يف
التطبيػػق البعػػدم ؼبقيػػاس التفكػػَت االبتكػػارم كمقيػػاس حػػب االسػػتطالع الاشػػكلي كاللفظػػي لصػػان اجملموعػػة
التجريبية.
ثانيـا :الدراسات األجنبية:
 -1دراسة ):(Lavoie, Good, 1991
بعن ػ ػواف "ربػ ػػديات اسػ ػػتخداـ شػ ػػبكة اإلنًتنػ ػػت يف ت ػػدريس العلػ ػػوـ التارىبيػ ػػة" كهتػ ػػدؼ الدراسػ ػػة إىل
استقصاء فعالية التدريس باستخداـ اإلنًتنت يف تنمية اؼبهػارات اؼبختلفػة مثػل اؼبالحظػة كالتفسػَت كاالسػتنتاج
كالتنبؤ ,ككانت عينة الدراسة مكونػة مػن  46دارسػان كدارسػة يف ؾبمػوعتُت ذبريبيػة كضػابطة ,ككاشػفت النتػائج
أف اجملموعة التجريبية تفوقت يف أدائها بالنسبة لالستنتاج كالتنبؤ.
 -2دراسة كالكسوف (:)Claussen,1992
بعن ػ ػواف "اؼبزاي ػػا الوظيفي ػػة اؼبس ػػاعدة للتع ػػرؼ عل ػػى م ػػدل إدراؾ عين ػػة ـبت ػػارة م ػػن معلم ػػي الت ػػاريخ",
للوس ػػائط اؼبتع ػػددة" ,كق ػػد ى ػػدفت الدراس ػػة إىل التع ػػرؼ عل ػػى م ػػدل إدراؾ عين ػػة ـبت ػػارة م ػػن معلم ػػي الت ػػاريخ
لتكنولوجيا الوسائط اؼبتعددة الضركرية .حيث قاـ الباحػث بإعػداد اسػتبانة مكونػة مػن ( )109كفايػة أدائيػة

ضركرية للنجاح داخل غرفة الصف مت توزيعها علػى اجملموعػات التاليػة :مػدريب معلمػي التػاريخ التكنولػوجيُت,
كمعلمػػي التػػاريخ يف اؼبػػدارس الثانويػػة ,كماشػػريف التكنولوجيػػا .كأىػػم مػػا توصػػلت إليػػو الدراسػػة ىػػو اتفػػاؽ أف ػراد
العينػػة علػػى ( )12مبػػدأ يف التكنولوجيػػا حيػػث كانػػت أعلػػى نسػػبة لػػدل معلمػػي اؼبػػدارس الثانويػػة معػجين عػػن
أقصى اتفاؽ مع ىذه اؼببادئ .كأكد أفراد العينة على أنبية ىذه الكفايات ؼبعلمي التاريخ.
 -3دراسة يالُت (:)Yalin,1993
بعنػ ػواف "ت ػػأثَت اس ػػتخداـ الوس ػػائط اؼبتع ػػددة التعليمي ػػة عل ػػى إدراؾ معلم ػػي الت ػػاريخ" ,كق ػػد ى ػػدفت
الدراسػة إىل ربديػػد أىػم الكفايػػات التكنولوجيػة التعليميػػة الواجػب توافرىػػا يف بػرامج إعػػداد معلمػي التػػاريخ يف
كلي ػػات مقاطع ػػة اليج ػػٍت  Alleghenyبوالي ػػة بنس ػػلفانيا األمريكي ػػة .حي ػػث ق ػػاـ الباح ػػث بإع ػػداد اس ػػتبانة
مكونػة مػػن ( )49كفايػػة تكنولوجيػػة تعليميػة موزعػػة إىل أربعػػة ؾبػػاالت ىػي :مبػػادئ تصػػميم تػػدريس التػػاريخ,
كاؼبواد التعليمية ,كتقنيات إنتاج الوسائل التعليميػة اؼبناسػبة للتػاريخ ,إدراؾ معلمػي التػاريخ للوسػائط اؼبتعػددة.
كدلت نتائج الدراسة على إصباع أعضاء ىيئة التدريس كمعلمي التاريخ على كفايات مبػادئ تصػميم تػدريس
التػػاريخ ,كتقنيػػات إنتػػاج الوسػػائل التعليميػػة اؼبناسػػبة للتػػاريخ ,إدراؾ معلمػػي التػػاريخ للوسػػائط اؼبتعػػددة ,كػػأىم
الكفايػػات التكنولوجيػػة التعليميػػة الواجػػب أف تتضػػمنها ب ػرامج إعػػداد معلمػػي التػػاريخ .يف حػػُت اقػػًتح أعضػػاء
ىيئػة التػدريس أف يػػدرس مسػاؽ" مقدمػػة يف تكنولوجيػا التعلػيم" يف الكليػػات ليػتم تطػػوير كفايػات تكنولوجيػػة
تعليمية لدل اؼبعلمُت.
 -4دراسة كالم (:)Clay,1994
الدراسة بعنواف "الكفايات التكنولوجية كالتدريبية لدل معلمي التاريخ يف اؼبرحلة الثانوية" ,كىػدفت الدراسػة
إىل التع ػػرؼ عل ػػى الكفاي ػػات التكنولوجي ػػة كالتدريبي ػػة ل ػػدل معل ػػم الت ػػاريخ يف مرحل ػػة التعل ػػيم الث ػػانوم اؼببت ػػدئ
كمػػدل مالئمػػة ىػػذه الكفايػػات يف إكسػػابو لصػػفات سبيػػزه عػػن غػػَته مػػن اؼبعلمػػُت لتحسػػُت نوعيػػة التعلػػيم يف

ؾبػػاؿ التػػاريخ .كاسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبانة مكونػػة مػػن ( )33كفايػػة تكنولوجيػػة تدريبيػػة مبنيػػة كفقػػا للمقػػاييس
اؼبطػػورة مػػن قبػػل اعبمعيػػة الدكليػػة السػػتخداـ التكنولوجيػػا يف التعل ػػيم ,كتكون ػػت عينػػة الدراسػػة مػػن ()146
معلم ػ ػان مت إع ػػدادىم يف جامع ػػة بيمج ػػي  Bemidjiيف الوالي ػػات اؼبتح ػػدة األمريكي ػػة باإلض ػػافة إىل ()76
عض ػوان م ػػن أعض ػػاء اؽبيئ ػػة التدريسػػية يف اعبامع ػػة .كدل ػػت نت ػػائج الدراسػػة أف معلم ػػي الت ػػاريخ ل ػػديهم كفاي ػػات
تكنولوجية تعليمية أقل من توقعات أعضاء ىيئة التدريس باعبامعة ,يف حػُت تػدنت اسػتجابات أعضػاء ىيئػة
التػدريس عػػن اؼبقػػاييس الدكليػة .كقػػد أكصػػى الباحػػث بضػركرة توظيػػف تكنولوجيػػا التعلػيم داخػػل غرفػػة الصػػف
لتػػدريس مػػادة التػػاريخ ,كفهػػم عمليػػة التعلػػيم كتقػػدير أنبيػػة تكنولوجيػػا التعلػػيم يف إعػػداد كتطػػوير كتنفيػػذ كتقػػومي
اسًتاتيجيات تدريس التاريخ.
 -5دراسة سبايت (:)Speight,1994
بعن ػ ػواف "تقي ػػيم الكفاي ػػات التكنولوجي ػػة التعليمي ػػة ؼبلعم ػػي الت ػػاريخ" .كى ػػدفت الدراس ػػة إىل تقي ػػيم
الكفايػػات التكنولوجيػػة التعليميػػة الػػيت يكتسػػبها معلمػػي التػػاريخ يف ب ػرامج إعػػدادىم يف الكليػػات كاعبامعػػات
اؼبعتمدة يف الواليات اؼبتحػدة األمريكيػة كالتابعػة للمجلػس الػدكيل لتػدريب اؼبعلمػُت ,كقػاـ بتصػنيفها إىل تسػع
ؾبموعػات كفقػان ؼبسػتول الدرجػػة العلميػة ,كسػنوات اػبػجة ,كعػػدد اػبػرهبُت منهػا سػنويا .ككػػاف مػن نتػائج ىػػذه
الدراسة إثبػات قػدرة معلمػي التػاريخ علػى اكتسػاب الكفايػات التكنولوجيػة التعليميػة الالزمػة ؽبػم ,مػن خػالؿ
ب ػرامج التػػدريب اؼبعتمػػدة يف اعبامعػػات كالكليػػات .كمػػا أكػػد اؼبعلمػػوف علػػى أنبيػػة ال ػجامج يف إكسػػاهبم ؽبػػذه
الكفايات.
 -6دراسة ):(Fraynierz & Lockwood,1995
بعنػواف "اسػػتخداـ برنػػامج كمبيػػوتر متعػػدد الوسػػائط يف التصػػميم التاشػػكيلي ل حػػداث التارىبيػػة" ,كتػػدكر
الدراس ػػة ح ػػوؿ معرف ػػة تػ ػأثَت اس ػػتخداـ برن ػػامج كمبي ػػوتر متع ػػدد الوس ػػائط يف تنمي ػػة ط ػػرؽ التص ػػميم التاش ػػكيلي

ل حػػداث التارىبيػػة لػػدل طػػالب اعبامعػػة ( 58طالبػان) ,كأظهػػرت النتػػائج تفػػوؽ اجملموعػػة التجريبيػػة (34طالبػان)
الػػيت درسػػت بالجنػػامج علػػى اجملموعػػة الضػػابطة ( 24طالبػان) الػػيت درسػػت بالطريقػػة اؼبعتػػادة يف مهػػارات التصػػميم
التاشػػكيلي كاالىتمػػاـ بػػنمط التصػػميم التاشػػكيلي الفوتػػوغرايف يف إنتػػاج أفػػالـ تتضػػمن األحػػداث التارىبيػػة ,كمػػا
كاشػػفت نتػػائج الدراسػػة عػػن أنبيػػة تصػػميم أفػػالـ الاش ػرائح مػػن حيػػث الفكػػر التصػػميمي ل حػػداث التارىبيػػة,
كالتعدد يف أمباط التصميم عند إنتاج الاشرائح ,كاؼبهارات العملية الالزمة للتصميم.
 -7دراسة ماكدكنالد ):)McDonald, 1996
بعنواف "تأثَت التػدريس باسػتخداـ تكنولوجيػا الوسػائط اؼبتعػددة علػى تػدريس منهجيػة التػاريخ" كقػد
استهدفت ىذه الدراسة تأثَت التدريس باستخداـ تكنولوجيػا الوسػائط اؼبتعػددة علػى التحصػيل كاالذبػاه لػدل
طػػالب جامعػػة نجاسػػكا  Nebraskaدبدينػػة ليػػنكن  Lincolnعلػػى تػػدريس منهجيػػة التػػاريخ كعػػددىم
 298طالبان ,ككاشفت نتائج الدراسة عدـ كجود فػركؽ دالػة إحصػائيبا بػُت اجملمػوعتُت :التجريبيػة الػيت درسػت
بتكنولوجيػػا الوسػػائط اؼبتعػػددة ,كالضػػابطة الػػيت درسػػت نفػػس احملتػػول التعليمػػي بالطريقػػة العاديػػة يف كػػل مػػن
التحصيل أك االذباه كبو تدريس منهجية التاريخ.
 -8فياشَت (:)Fisher,1997
دراسة بعنواف "تقصي الكفايات التكنولوجية الالزمة ؼبعلمي التاريخ" ,كىدفت الدراسػة إىل تقصػي
الكفايات التكنولوجية الالزمة ؼبعلمي التاريخ ,كقد خلصت الدراسة إىل أف أىػم الكفايػات التكنولوجيػة ىػي
اؼبتعلقػػة باإلنًتنػػت كاسػػتخداماتو ,ي قػػاـ بًتتيػػب الكفايػػات كالتػػايل  :الكفايػػات اؼبعرفيػػة ,التعامػػل مػػع الػجامج
اغباسػ ػػوبية ,اؼبعلومػ ػػات التارىبيػ ػػة عػ ػػن طريػ ػػق شػ ػػبكة اؼبعلومػ ػػات ,ي أكصػ ػػى بػ ػػأف أىػ ػػم اسػ ػػتخداـ للكفايػ ػػات
التكنولوجيػػة كبػػاألخص اغباسػػوبية ىػػي الػػيت تعمػػل علػػى إدخػػاؿ اغباسػػوب إىل الغرفػػة التعليميػػة كتعمػػل علػػى
إدارة التعليم يف اجملاؿ التارىبي كمان كتعمل على تطوير مستويات التفكَت العليا.

 -9دراسة فابرم ):(Fabry, 1998
بعنواف "استخداـ الجنامج التفاعلي متعدد الوسائط يف تدريس منهجية التاريخ" ,كىػدفت الدراسػة
إىل استقصاء فعاليػة برنػامج تفػاعلي متعػدد الوسػائط كقػائم علػى سبثيػل الظػواىر ,يف التحصػيل الدراسػي لػدل
عددا من الوسائط مثل الرسػوـ اؼبتحركػة,
عينة من تالميذ اؼبرحلة الثانوية قوامها  25تلميذا كتضمن الجنامج ن
كلقطات فيػديو ,كنصػوص ,كصػوت كصػور ,ككاشػفت نتػائج الدراسػة عػن فعاليػة الجنػامج يف زيػادة التحصػيل
الدراسي ألفراد العينة.
 -10دراسة ألن ):(Allen, 1998
بعن ػواف اس ػػتخداـ اغباس ػػوب يف ت ػػدريس الت ػػاريخ لط ػػالب اعبامع ػػة ,كى ػػدفت الدراس ػػة إىل استقص ػػاء
فعاليػػة برنػػامج يف تكنولوجيػػا الوسػػائط اؼبتعػػددة يف ربصػػيل عينػػة مػػن طػػالب اعبامعػػة ( 76طالب ػان) ,بأقسػػاـ
التػاريخ كمعرفػة اذباىػاهتم كبػو اسػتخداـ اغباسػوب متعػدد الوسػائط يف ؿبتػول أديب (التػاريخ) بامعػة تكسػاس
) ,(Texasككاشػػفت نتػػائج الدراس ػػة الػػيت اس ػػتغرقت  16أسػػبوعان عػػن كج ػػود فػػركؽ دال ػػة إحصػػائييان لص ػػان
اجملموعػػة التجريبيػػة الػػيت درسػػت بتكنولوجيػػا الوسػػائط اؼبتعػػددة علػػى اجملموعػػة الضػػابطة الػػيت درسػػت الطريق ػة
اؼبعتادة يف التحصيل كاالذباه كبو اغباسوب.
 -11دراسة "كورفياتس كآخركف" ):(Korfiatis, et.al 1999
بعنواف "استخداـ الوسائط اؼبتعددة يف سبثيل الظػواىر التارىبيػة" فقػد أكضػحت اسػتخداـ برنػامج يف
تكنولوجيػ ػ ػػا الوسػ ػ ػػائط اؼبتعػ ػ ػػددة مع ػ ػ ػدبا مسػ ػ ػػبقان مػ ػ ػػن قبػ ػ ػػل أعضػ ػ ػػاء ىيئػ ػ ػػة التػ ػ ػػدريس بامعػ ػ ػػة سػ ػ ػػَت الػ ػ ػػوينكي
) (Theralonkiباليونػػاف كالػػذم يتضػػمن عػػددان مػػن الوسػػائط مثػػل :الرسػػوـ كالصػػور كالنصػػوص كالصػػوت
لتمثيػػل الظ ػواىر يف علػػم التػػاريخ كيسػػمح الجنػػامج ببنػػاء مبػػاذج كدراسػػة أثػػر متغ ػَتات علػػى متغ ػَتات أخػػرل,
كصػػياغة الظ ػواىر التارىبيػػة كسبثيله ػا ,كتنميػػة مهػػارات الطػػالب يف الن ػواحي التارىبيػػة .كأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة

تفػوؽ اجملموعػػة التجريبيػػة الػيت درسػػت الجنػػامج علػػى اجملموعػة الضػػابطة الػػيت اسػتخدمت معهػػا طريقػػة احملاضػػرة
يف التحصيل كاستيعاب اؼبفاىيم اؼبتضمنة يف احملتول التعليمي.
 -12دراسة شيفلر (:)Scheffler,1999
كىػػي دراسػػة مسػػحية بعن ػواف "تقنيػػة اغباسػػب ا يل يف تػػدريس التػػاريخ بػػالتعليم اعبػػامعي" ,للتعػػرؼ
علػػى الكفايػػات التكنولوجيػػة الالزمػػة للطلبػػة اػبػػرهبُت .كقػػد اشػػتملت االسػػتبانة علػػى ( )15مػػن الكفايػػات
التكنولوجيػػة اؼبهمػػة الػػيت مت تطبيقهػػا علػػى ( )110مػػن اؼباشػػرفُت ك( )65مػػن الطػػالب اػبػػرهبُت ,ي مت رصػػد
اإلجابات كربليلها إحصائيان كترتيب الكفايات التكنولوجية اؼبهمة تصاعديان حسب النسػب اؼبئويػة كخلصػت
الدراس ػػة إىل أف م ػػا نس ػػبتو  %100م ػػن اإلجاب ػػات كان ػػت عل ػػى الكفاي ػػات التالي ػػة :اإلنًتن ػػت كاؼبراس ػػلة يف
تػػدريس التػػاريخ ,اسػػتخداـ الوسػػائط اؼبتعػػددة يف تػػدريس التػػاريخ ,اسػػتخداـ االختبػػارات احملوس ػبة يف تػػدريس
التاريخ ,ازباذ القرارات حوؿ استخداـ الوسػائط التكنولوجيػة األفضػل يف تػدريس التػاريخ ,كمػا نسػبتو %75
  % 98كان ػػت للكفاي ػػات التكنولوجي ػػة التالي ػػة  :اس ػػتخداـ الػ ػجامج اإلحص ػػائية مث ػػل  spssيف مس ػػاعدةالطلبػة يف البحػػث عػن اؼبعلومػػات التارىبيػة عػػج اإلنًتنػػت ,تعلػم التػاريخ عػن بعػػد ,زبػزين كاسػػًتجاع اؼبعلومػػات
التارىبية ,تقييم اؼبعلومات التارىبية اؼبستخرجة من اإلنًتنت ,عمل العركض التقديبية التارىبية.

 -13بيكلي ):(Buckly, 2000
دراسة بعنواف "استخداـ تكنولوجيا الوسائط اؼبتعددة يف اجملاؿ التارىبي" ,كأكضػحت الدراسػة تػأثَت
برنامج تكنولوجيا الوسائط اؼبتعددة اؼبعد مػن قبػل أعضػاء ىيئػة التػدريس بامعػة "سػتانفورد" )(Stanford
عاـ  1992يف ؾباؿ التاريخ على التحصيل كالفهم لدل عينة من طػالب اؼبدرسػة العليػا ( 28طالبػان) دبدينػة
"مدكسًتف" ,كأظهرت النتائج فعالية الجنامج متعدد الوسائط يف التحصيل كالفهم لدل الطالب.

 -14دراسة مَتس ): (Mayor & Taylor, 2000
بعنواف "مقارنة لنجاح معلمي التاريخ كتغيَت مػوقفهم الدراسػي كنتيجػة غبػالتُت تعليميتػُت ـبتلفتػُت",
كىػػدفت الدراسػػة إىل مقارنػػة فعاليػػة كػػل مػػن الاشػػرح اؼبعتػػاد للمػػدرس كأسػػلوب الوسػػائط اؼبتعػػددة

ربصػػيل

الط ػػالب كاذباى ػػاهتم ,كاسػػتخدـ الباح ػػث اؼبػػنهج التج ػرييب ,كق ػػد أجريػػت الدراس ػػة عل ػػى عين ػػة قوامه ػػا ()80
طالب من طالب اعبامعة ,كقد قسمت العينػة اىل ؾبمػوعتُت كاحػدة ضػابطة كاألخػرل ذبريبيػة ,كقػد اسػتخدـ
الباحػػث (ش ػرائط تاشػػغيل -الفػػيلم اؼبػػجمج) اختبػػار ربصػػيلى مػػن تصػػميم الباحػػث .ككػػاف مػػن أىػػم النتػػائج:
ارتفػاع مسػػتول ربصػػيل طػػالب اجملموعػة التجريبيػػة نتيجػػة اسػػتخدامهم ؾبموعػة الوسػػائط حيػػث كانػػت ىنػػاؾ
فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات التحصيل لصػان طػالب اجملموعػة التجريبيػة اؼبسػتخدمة الوسػائط.
كتوض ػػح الدراس ػػة أف الوس ػػائط التعليمي ػػة أظه ػػرت ت ػػأثَتان إهبابيػ ػان عل ػػى اعبوان ػػب اؼبهاري ػػة كاؼبعرفي ػػة كالوجداني ػػة
للمػػتعلم ,كمػػن ىنػػا يتضػػح لنػػا أنبيتهػػا

االرتقػػاء بالعمليػػة التعليميػػة ,حيػػث أهنػػا تسػػاعد اؼبعلػػم علػػى ربقيػػق

أىداؼ الدرس.

 -15دراسة تساك (: )Tsao,2000
بعنػواف "كفايػػات تقنيػػات التعلػػيم لػػدل معلمػػي كمعلمػػات التػػاريخ للمرحلػػة الثانويػػة" ,كقػػد ىػػدفت
الدراسػػة إىل تقػػدير درجػػة أنبيػػة كفايػػات تقنيػػات التعلػػيم لػػدل معلمػػي كمعلمػػات التػػاريخ للمرحلػػة الثانويػػة يف
سػػبع مقاطعػػات رئيسػػية تتبػػع كاليػػة إلينػػوم األمريكيػػة كتوصػػلت الدراسػػة إىل نتػػائج كػػاف مػػن أنبهػػا :حصػػوؿ
كفايػػات تقنيػػة التعلػػيم علػػى درجػػة أنبيػػة عاليػػة مػػن قبػػل معلمػػي التػػاريخ للمرحلػػة الثانويػػة ,يف حػػُت أبػػدت

اؼبعلمػػات أف درجػػة حػػاجتهن إىل التػػدريب علػػى كفايػػات ؾبػػاؿ تقنيػػة التعلػػيم يف تػػدريس التػػاريخ تفػػوؽ درجػػة
اغباجة إليها.
 -16دراسة لويس (:)Lewis, 2001
بعنػ ػ ػواف " فعالي ػ ػػة اس ػ ػػتخداـ الكمبي ػ ػػوتر متع ػ ػػدد الوس ػ ػػائط يف التحص ػ ػػيل األك ػ ػػاديبي للدراس ػ ػػات
التارىبيػػة" ,كأكضػػحت الدراسػػة فعاليػػة اسػػتخداـ الكمبيػػوتر متعػػدد الوسػػائط يف التحصػػيل األكػػاديبي كتنميػػة
القدرات االبتكاريػة لػدل طػالب اؼبرحلػة اعبامعيػة بامعػة نيػودؽبي ,كقامػت الدراسػة بإعػداد الجنػامج يف ضػوء
اسػًتاتيجي يهػػدؼ إىل حػػل اؼباشػػكالت كاالكتاشػػاؼ علػػى أف يتضػػمن كػػل درس عػػددان مػػن شاشػػات العػػرض
اػباصػػة باألىػػداؼ كالتوضػػيح كاألناشػػطة ,كالتقػػومي ,كاألسػػئلة اؼبوضػػوعية ,ككانػػت عينػػة الدراسػػة قوامهػػا 88
طالب ػان يف ؾبمػػوعتُت ذبريبيػػة كضػػابطة ,ككاشػػفت النتػػائج عػػن تفػػوؽ اجملموعػػة التجريبيػػة الػػيت درسػػت بالجنػػامج
( 46طالب ػان) ,عل ػػى اجملموع ػػة الض ػػابطة ( 42طالب ػان) ال ػػيت درس ػػت بالطريق ػػة اؼبعت ػادة يف ك ػػل م ػػن التحص ػػيل,
كالتفكَت االبتكارم.
 -17دراسة (:)Aggrawal, 2003
بعنػ ػواف "فاعلي ػػة تكنولوجي ػػا الوس ػػائط اؼبتع ػػددة يف تنمي ػػة اؼبه ػػارات التارىبي ػػة" كى ػػدفت الدراس ػػة إىل
"معرفػػة فاعليػػة تكنولوجيػػا الوسػػائط اؼبتعػػددة يف تنميػػة اؼبهػػارات التارىبيػػة" كمػػا اسػػتهدفت الدراسػػة استقصػػاء
فعاليػػة برنػػامج يتضػػمن كسػػائل ظبعيػػة كبص ػرية يف مهػػارات إنتػػاج الاش ػرائح لػػدل ط ػػالب كليػػة الًتبيػػة بامعػػة
 , Leedsكاسػ ػػتخدـ يف الجنػ ػػامج ش ػ ػرائط الفيػ ػػديو كالاش ػ ػرائح اؼبتزامنػ ػػة صػ ػػوتيبا ,كنصػ ػػوص ,كصػ ػػوت .كقػ ػػاـ
الجنػػامج علػػى اؼباشػػاىدة كاالسػػتماع لعينػػات مػػن الاش ػرائح اؼبنتجػػة مسػػبقان.ككاشػػفت نتػػائج الدراسػػة عػػن تفػػوؽ
اجملموعػػة التجريبيػػة علػػى اجملموعػػة الضػػابطة يف التحصػػيل للمحتػػول التعليمػػي اػبػػاص دبهػػارات إنتػػاج الاش ػرائح
يف مقرر كسائل كتكنولوجيا التعليم ككذلك تفوقهم يف مهارات إنتاج الاشرائح اؼبتزامنة صوتيبا.

الفصل الرابع
أدوات البحث وإجراءاتو
 إعداد أدكات البحث.
 بنػػاء الجنامػج.
 إجراءات تنفيذ التجربة.

الفصل الرابع
أدوات البحث وإجراءاتو
مقدمة:
ؼب ػػا كان ػػت ماش ػػكلة البح ػػث اغب ػػايل يف التع ػػرؼ عل ػػى فاعلي ػػة اس ػػتخداـ برن ػػامج كس ػػائط متع ػػددة يف
ربصيل طالبات الصف الثالث اؼبتوسط يف مقرر التاريخ كاذباىاهتن كبو الوسائط اؼبتعددة .لذا فػإف إجػراءات
البحث اغبايل تعتمد على اػبطوات التالية:
أوالً :بناء البرنامج التعليمي ويشمل الخطوات التالية:
 -1اختيار الوحدة الدراسية.
 -2األىداؼ العامة للوحدة الدراسية.
 -3إعداد اؼبوديوالت التعليمية كالعرض على احملكمُت.
 -4انتاج الجنامج على اغباسوب كالعرض على احملكمُت.
 -5التجربة االستطالعية للجنامج.
 -6األناشطة الالزمة عند تاشغيل الجنامج.
ثانيا :إعداد أدوات البحث وتشمل:
أ -إعداد االختبار التحصيلي.
ب -إعداد مقياس االذباه كبو الوسائط اؼبتعددة.
بعػػد ربديػػد متغ ػَتات البحػػث كاؼبتمثلػػة يف اؼبتغ ػَت اؼبس ػػتقل كى ػػو "برنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة" كبي ػػاف
فاعلية الجنامج على اؼبتغَتات التابعة كىي"التحصيل الدراسي كاالذباه كبو الوسائط اؼبتعددة" كسوؼ نتنػاكؿ
يف ىذا الفصل كيفية بناء الجنامج كأدكات الدراسة.

أوالً :بناء البرنامج التعليمي:
الجنامج التعليمي ىو "خطػة يػتم كضػعها لفػرد أك فصػل أك مدرسػة كقػد تكػوف ىػذه اػبطػة عبػزء مػن
يػػوـ دراسػػي أك يػػوـ دراسػػي كامػػل أك شػػهر أك فصػػل دراسػػي كامػػل أك عػػاـ دراسػػي ,كيف ىػػذا الجنػػامج ربػػدد
األناش ػػطة ال ػػيت هب ػػب تنفي ػػذىا يف الفص ػػل يف زم ػػن ؿب ػػدد ,كب ػػذلك ف ػػإف اػبط ػػة تض ػػم ع ػػادة ؾبم ػػوع اػبطػ ػوات
كاإلجراءات كالدركس كاألناشطة اليت تػتم يف الفصػل كاؼبدرسػة يف مػدل معػُت" (أضبػد اللقػاين ,1995 ,ص:
.)17
كاؼبقصػػود بالجنػػامج التعليمػػي يف ىػػذه الدراسػػة ىػػو اػبطػػة الػػيت قامػػت الباحثػػة بوضػػعها باسػػتخداـ
الكمبيػػوتر ؼبسػػاعدة الطالبػػة علػػى التحصػػيل الدراسػػي يف مقػػرر التػػاريخ كتنميػػة اذباىهػػا كبػػو الوسػػائط اؼبتعػػددة
من خالؿ دراسة كحدة اؼبلك عبد العزيز موحد البالد اؼبقررة على طالبات الصف الثالث اؼبتوسط العاـ.
وقد مر إعداد البرنامج بالخطوات اآلتية:
- 1اختيار الوحدة الدراسية:
مت اختيػار كحػدة "اؼبلػػك عبػد العزيػػز موحػد الػػبالد" اؼبقػررة علػػى طالبػات الصػػف الثالػث اؼبتوسػػط العػاـ كذلػػك
لتميز ىذه الوحدة دبا يلي:
أ -

سبثػػل أنبيػػة خاصػػة بالنسػػبة للطالبػػات ألهنػػا تكسػػبهن معرفػػة جوانػػب شخصػػية اؼبلػػك عبػػد العزيػػز
آؿ سعود كجهوده العظيمة يف توحيد البالد.

ب – إف ع ػػرض ؿبت ػػول الوح ػػدة بالاش ػػكل الق ػػائم ب ػػو ا ف يف الكت ػػاب اؼبدرس ػػي ي ػػتم بطريق ػػة الس ػػرد فب ػػا
يصيب الطالبة باؼبلل فبا قد ينعكس على مستول التحصيل.
ج -إف اؼبوضوعات اليت تتناكؽبا ىذه الوحدة تعتج من اؼبوضوعات اليت سبثل العديد مػن أكجػو اغبضػارة
كالبناء اليت قاـ هبا ملوؾ اؼبملكة العربية السعودية.

د -تتضػػمن ىػػذه الوحػػدة العديػػد مػػن اؼبعػػارؾ (الص ػريف ,ركضػػة مهن ػػا ,الكػػوت) كىػػي معػػارؾ مهم ػة يف
تاريخ الدكلة هبب إلقاء الضوء عليها.
كىػػذا مػػا دعػػا الباحثػػة إىل معاعبػػة تلػػك اؼباشػػكالت كالصػػعوبات يف تػػدريس تلػػك الوحػػدة باسػػتخداـ
برنامج كسػائط متعػددة ,حيػث مػن اؼبمكػن أف يػتم تػدريس موضػوعات الوحػدة باسػتخداـ الوسػائط اؼبتعػددة
 Multimediaمن خالؿ اغباسوب ,فبا يضيف إىل تدريس موضػوعات ىػذه الوحػدة نوعػان مػن التاشػويق
كاالستمتاع كيبتعد هبا عن اعبمود ك اعبفاؼ الذم يعاين منو تدريس التاريخ.
 - 2األىداف العامة للوحدة:
تتنػاكؿ كحػدة "اؼبلػك عبػد العزيػػز موحػد الػبالد" اؼبقػررة علػى طالبػػات الصػف الثالػث اؼبتوسػط العػػاـ
عددان من اؼبوضوعات أخذت منها الباحثة موضوعان رئيسيان كىو :اؼبلك عبد العزيز موحد البالد.
كيبكن ربديد بعض األىداؼ العامة الػيت يرجػى ربقيقهػا بعػد االنتهػاء مػن دراسػة الوحػدة .كتتضػمن
ىذه األىداؼ ثالثة جوانب ىي على النحو التايل:
أ  -األىداف المعرفية :Knowledge Objectives
بعد االنتهاء من دراسة ىذه الوحدة أف ستكوف الطالبة قادرنة على:
- 1تعرؼ ناشأة اؼبلك عبد العزيز آؿ سعود.
- 2توضيح أبرز صفات اؼبلك عبد العزيز آؿ سعود.
- 3تعرؼ دكر اؼبلك عبد العزيز يف استعادة الرياض عاصمة اؼبملكة العربية السعودية.
- 4توضيح أسباب حرص اؼبلك عبد العزيز على ضم جنوب قبد بعد استعادة الرياض.
- 5اؼبقارنة بُت دكر اؼبملكة العربية السػعودية يف اسػتعادة األمػاكن اؼبقدسػة كاحملافظػة علػى أمػن اغبجػاج
كرعاية شؤكهنم.

- 6توضيح نتائج معركة ركضة مهنا سنة 1324ىػ.
- 7تعرؼ مراحل تطور االسم الوطٍت للملكة العربية السعودية منذ توحيد قبد حىت عاـ 1351ىػ.
- 8ربليل مؤسبر الرياض سنة 1342ىػ كالذم انتهى إىل ربرير مكة من حكم األشراؼ.
- 9ربديد أبرز إقبازات اؼبوحد اؼبلك عبد العزيز على الصعيدين اغبضارم كاإلسالمي.
 -10ت ػػذكر دكاف ػػع اؼبل ػػك عب ػػد العزي ػػز آؿ س ػػعود الس ػػتعادة مك ػػة اؼبكرم ػػة م ػػن أي ػػدم األش ػ ػراؼ ع ػػاـ
1343ىػ.
 - 10اؼبقارنة بُت أسباب ضم األحساء عاـ 1331ىػ كأسباب ضم جبل ار عاـ 1340ىػ
 - 11ربديد موقف اؼبملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية منذ عهد اؼبلك عبد العزيز.
ب  -األىداف المهارية :Psychomotor Objectives
بعد االنتهاء من دراسة ىذه الوحدة أف ستكوف الطالبة قادرنة على:
 -1رسم خريطة زمنية توضح مراحل تطور توحيد اؼبملكة العربية السعودية يف عهد موحدىا.
 -2إعداد حبوث كتقارير قصَتة توضح سَتة اؼبلك عبد العزيز كأبرز اقبازاتو.
 -3رسم خريطة توضح اغبرمُت الاشريفُت.
 -4تصميم مبوذج لقصر اؼبصمك.
 -5رسم خريطة للمملكة العربية السعودية توضح فيها مدينة الرياض كمنطقة اغبجاز كاألحساء.
 -6تتبع أىم التطورات يف ؾباؿ التعليم.
 -7ذبميع صور تعج عن هنضة اؼبملكة العربية السعودية يف عهد اؼبلك عبد العزيز.
 -8كتابة مقاؿ قصَت تعج فيو عن رأيها يف األحداث اعبارية عن اإلرىاب.
ج -األىداف الوجدانية :Affective Objectives

بعد االنتهاء من دراسة ىذه الوحدة أف ستكوف الطالبة قادرة على:
 -1تقدير دكر اؼبملكة العربية السعودية يف ربقيق التضامن العريب اإلسالمي.
 -2تقدير دكر اؼبملكة العربية السعودية يف نصرة اإلسالـ كبراءتو من اإلرىاب.
 -3االستمتاع دباشاىدة األفالـ التارىبية ذات الصلة بوطنها اؼبعطاء.
 -4تقدير أنبية مادة التاريخ كقيمتها النفعية.
 -5ماشاركة زميالهتا أثناء مناقاشتهم موضوع توحيد اؼبملكة العربية السعودية.
 -6تقدير أنبية األمن كاألماف يف تطور كهنضة البالد.
 -7تقدير جهود اؼبلك عبد العزيز طيب اهلل ثراه يف توحيد البالد كهنضتها.
 -8االىتماـ بإبراز دكر اؼبلك عبد العزيز يف مواجهة اؼبستقبل.
 -9إنكػار سلوؾ اإلرىابيُت يف تعاملهم مع اإلسالـ كمع صبيع الدكؿ.
 -10ماشاركة الرأم يف أنبية احملافظة على الوالء للوطن.
 -11االستجابة للماشاركة يف صبع اؼبعلومات عن اؼبملكة العربية السعودية.
 -12الجىنة على فاعلية اىتماـ اؼبلك عبد العزيز باألماكن اؼبقدسة.
- 3إعداد الموديول التعليمي:
كحيػث إف اؽبػدؼ مػػن ىػذه الدراسػػة ىػو قيػػاس فاعليػة اسػتخداـ برنػػامج كسػائط متعػػددة مػن خػػالؿ
تعلم ذاي للطالبة مع توجيو كاشراؼ اؼبعلمة  .كأثر ذلك على التحصيل كاالذباه كبو الوسػائط اؼبتعػددة لػدل
طالب ػػات الص ػػف الثال ػػث اؼبتوس ػػط ,فق ػػد رأت الباحث ػػة أف بن ػػاء الجن ػػامج هب ػػب أف يتماش ػػى م ػػع إمكاني ػػات
الوسائط اؼبتعددة  Multi mediaكاغباسوب يف التدريس.

كقػػد اسػػتعُت أثنػػاء إعػػداد الجنػػامج اغباسػػويب بالنمػػاذج الػػيت قػػدمها (جَتكلػػد كمػػب  ,1987ترصبػػة
أضبػػد خػػَتم كػػاظم) كالػػيت أكضػػح فيهػػا طػرؽ ازبػػاذ قػرار باشػػأف اختيػػار الوسػػائل التعليميػػة اؼبناسػػبة كفقػان لعػػدد
الطالبات.
كقػػد ركعػ ىػي يف تصػػميم الجنػػامج أف يػػتم اسػػتخداـ اغباسػػوب كوسػػيلة فعالػػة ,حبيػػث يػػتم التفاعػػل بػػُت
الطالبػػة كاغباسػػوب مػػع توجيػػو كارشػػاد مػػن اؼبعلمػػة اذا احتاجػػت الطالبػػة إىل ذلػػك فاغباسػػوب يعػػرض ؿبتػػول
اؼبوضوعات كتتفاعل معو الطالبة.
كسبت صياغة ؿبتول الوحدةيف مديوؿ تعليمي على النحو التايل :3
 اؼبوديوؿ األكؿ :اؼبلك عبد العزيز موحد البالد.كيتضمن اؼبوديوؿ ثالث مكونات ىي:
أ  -صفحة العنوان :كيظهر فيها عنواف الدراسة اغبالية ي عنواف اؼبوديوؿ.
ب  -أىميــة دراســة الموديــول :أك مػػجرات دراسػػة اؼبوديػػوؿ كتظهػػر يف صػػورة فقػػرة ربفػػز الطالبػػة علػػى
دراسة اؼبوديوؿ.
ج -قائمة من األىداف التعليمية في بداية الموديول لتطلع عليها الطالبة.
حي ػػث إف معرف ػػة الطالب ػػة ل ى ػػداؼ مس ػػبقان ذبع ػػل ماش ػػاركتها يف التفاع ػػل أثن ػػاء عملي ػػة ال ػػتعلم فعال ػة
كمتميزة ألهنا ستوجهها كترشدىا أثناء التعلم (أضبد عواد.)112 ,1993 ,
كما يؤكد الكثَت من رجػاؿ الًتبيػة علػى اسػتخداـ األىػداؼ السػلوكية ؼبػا ؽبػا مػن مزايػا متعػددة فهػي
تساعد اؼبعلم على اختيار احملتول كتنظيمو باشكل عاـ كما أهنا تساعد على ربديد اؼبتطلبات
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السػػابقة للػػتمكن مػػن موضػػوع معػػُت كتسػػاعد علػػى اختيػػار الوسػػائل كاألسػػاليب اؼبناسػػبة للتػػدريس كاسػػتخداـ
أساليب التقومي اؼبناسبة (عبد الرضبن ؿبمد شعواف.)649 ,1990 ,
د -االختبار القبلي للموديول ويشمل:
أ -تعليمات االختبار.
حيػػث مت ربديػػد مسػػتول إتقػػاف ( )%95إذا إسػػتطاعت الطالبػػة أف ربصػػل علػػى ىػػذه النس ػبة مػػن
خػػالؿ إجابتهػػا علػػى أسػػئلة االختبػػار القبلػػي ,حيػػث تظهػػر ؽبػػا شاشػة علػػى اغباسػػوب زبجىػػا بأهنػػا ليسػػت يف
حاجػػة لدراسػػة ؿبتػػول ىػػذا اؼبوديػػوؿ كعليهػػا االنتقػػاؿ إىل دراسػػة اؼبوديػػوؿ التػػايل ,كإذا مل تسػػتطع الطالبػػة أف
ذبيب على عدد األسئلة اليت تصل هبا إىل نسبة إتقاف ( )%95تقوـ الطالبة بدراسة ؿبتول اؼبوديوؿ.
ب -يوجد نوع من أسئلة االختبار القبلي ىو:
 أسئلة االختيار من متعدد.سيظهر كل سؤاؿ مػن أسػئلة االختيػار مػن متعػدد علػى شاشػة اغباسػوب علػى حػده ,كتظهػر أسػفل
السؤاؿ أربع اختيارات (بدائل) ,كعلى الطالبة أف زبتار أيان من ىذه البدائل ,كبعػد أف زبتػار اإلجابػة باؼبػاكس
تظهر ؽبا شاشة أخرل هبا السؤاؿ التايل.
 يتم حساب نتيجة اإلجابات الصحيحة ,كتظهر للطالبة النتيجة يف هناية إجابتها على أسئلة االختبار. بعػػد ظهػػور النتيجػػة للطالبػػة علػػى شاشػػة اغباسػػوب ,إذا مل ربقػػق نسػػبة اإلتقػػاف ( )%95يأمرىػػا اغباسػػوببأف تبدأ يف دراسة اؼبوديوؿ.
 -سيظهر أماـ الطالبة أعلى شاشة اغباسوب أيقونات ىي( :سابق ,تايل ,الرئيسية ,فيديو).

 ي تبػػدأ الطالبػػة باسػػتخداـ اؼبػػاكس (الفػػارة) لالسػػتمرار يف الجنػػامج .كذلػػك بػػأف تػػأي بالسػػهم علػػى (تػػايل)كتضػػغط بيػػدىا علػػى اؼبػػاكس (أم تنقػػر علػػى الػػزر األيسػػر للفػػارة) لتفػػتح ؽبػػا شاشػػة جديػػدة كىػػي األناشػػطة
التعليمية ,كىي ؾبموعة من األناشطة اليت تقوـ هبا الطالبة أثناء دراسة اؼبوديوؿ.
 بعد انتهاء الطالبة من قػراءة األناشػطة التعليميػة جيػدان تضػغط باؼبػاكس علػى (تػايل) حيػث تظهػر ؽبػا شاشػةجديدة ىي (القائمة الرئيسية).
حيث مت تقسيم اؼبوضوع الذم يقدمو اؼبوديوؿ إىل عدد مػن العناصػر إبتػداءان مػن اؼبقدمػة إىل اػباسبػة
يف تسلسػػل تػػارىبي .ي تبػػدأ الطالبػػة باالختيػػار مػػن القائمػػة الرئيسػػة .تبع ػان ؽبػػذا التسلسػػل ػ يف داخػػل ؿبتػػول
اؼبوديػػوؿ يوجػػد عػػدد مػػن االختبػػارات تسػػمى اختبػػار التقػػومي الػػذاي ,حيػػث ذبيػػب عليهػػا الطالبػػة كيػػتم تعزي ػز
إجابتها على ىذه االختبارات اليت بداخل احملتول.
 بعػد االنتهػاء مػػن دراسػة ؿبتػػول اؼبوديػوؿ يػػأي االختبػار البعػػدم ,كىػو اختبػػار مكػافئ لالختبػػار القبلػي مػػعتدكير األسئلة اليت ذبيب عليها الطالبة.
 -4العرض على المحكمين:
بعػػد أف قامػػت الباحثػػة بكتابػػة السػػيناريو كتصػػميم الجنػػامج (اؼبوديػػوؿ) يف اؼبرحلػػة الػػيت تسػػبق برؾبػػة
السيناريو على اغباسوب  ,قامت الباحثة بعرض الجنامج على ؾبموعة مػن السػادة احملكمػُت اؼبتخصصػُت يف
اؼبنػػاىج كطػػرؽ تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة كالتػػاريخ اغبػػديث كتكنولوجيػػا التعلػػيم 4كذلػػك إلبػػداء ال ػرأم
حوؿ:
 مدل مناسبة ىذا اؼبوديوؿ ؼبستول طالبات الصف الثالث اؼبتوسط. مدل مناسبة ىذا اؼبوديوؿ للجنامج اؼبقًتح.كقد أبدل السادة احملكموف بعض اؼبالحظات اؼبتعلقة بنقاط التحكيم كما يلي:
4
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 تعديل صياغة بعض مفردات االختبار لتصبح أكثر كضوحان.مثل :الفقرة ( )6من أسئلة االختيار من متعدد  ,كانت (من ىػو أمػَت اػبرمػة الػذم كػاف متػأثرا
بػػدعوة الاشػػيخ ؿبمػػد بػػن عبػػد الوىػػاب)  ,مت تعػػديلها لتصػػبح (كػػاف أمػَتا للخرمػػة كمتػػأثرا بػػدعوة
الاشيخ ؿبمد بن عبد الوىاب) لكي تتناسب مع طريقة طرح األسئلة من ىذا النوع.
 اقًتاح بعض البدائل لبعض مفردات االختبار لتصبح أكثر ارتباطان بالسؤاؿ.مثػػل :الفقػػرة ( )2مػػن أسػػئلة االختيػػار مػػن متعػػدد  ,كانػػت ( قرهبػػا مػػن قاعػػدة ابػػن رشػػيد ) ,مت
تعديلها لتصبح ( خصوبة أرضها ).
كقد راعت الباحثة ىذه التوجيهات كقامت بتعديلها.
 - 5انتـاج البرنامج :
تضػمن السػػيناريو كػػل التفاصػػيل الالزمػة لإلنتػػاج ,كذلػػك مثػػل (بػنط الكتابػػة أك اػبػػط ,دخػػوؿ الػػنص
علػى الاشاشػػة ,لػوف الػػنص ,اػبلفيػػة ,أم خلفيػة الاشاشػػة) ,كيفيػػة كضػع الصػػورة سػواء كانػت ثابتػػة أك متحركػػة
علػػى الاشاشػػة ,كيفيػػة دخػػوؿ الصػػوت علػػى الاشاشػػة ػ ىػػل قبػػل بدايػػة الػػنص؟ أـ أثنػػاء عػػرض الػػنص؟ أـ بعػػد
عرض النص؟ ككيفية عرض لقطة الفيديو على الاشاشة؟
ي قامت الباحثة بإعطاء سيناريو اؼبوديوؿ إىل أحد اؼبتخصصُت يف انتاج برامج الوسائط اؼبتعددة.
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 - 6عرض البرنامج الحاسوبي على المحكمين:
كبع ػػد االنته ػػاء م ػػن إع ػػداد الجن ػػامج التعليم ػػي عل ػػى أقػ ػراص اغباس ػػوب ( )CD-ROMقام ػػت
الباحثػػة بعرضػػو علػػى السػػادة احملكمػػُت إلبػػداء ال ػرأم يف الجنػػامج مػػن حيػػث :بػػنط الكتابػػة كاألل ػواف ,خلفيػػة
الاشاش ػػة ,ع ػػرض لقط ػػة الفي ػػديو ,الص ػػورة الثابت ػػة كاؼبتحرك ػػة ,كمص ػػاحبة الص ػػوت لل ػػنص ,كس ػػهولة اس ػػتخداـ
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الجنػػامج .ككػػاف اؽبػػدؼ مػػن العػػرض علػػى احملكمػػُت ضػػبط الجنػػامج كإقػرار صػػالحيتو ككانػػت ؽبػػم بعػػض ا راء
ككجهػػات النظػػر ,كمت إج ػراء التعػػديالت الػػيت أشػػار إليهػػا السػػادة احملكمػػوف كأصػػبح الجنػػامج التعليمػػي معػػدان
للتجربة االستطالعية.
 - 7التجربة االستطالعية للبرنامج:
مت ع ػػرض اؼبودي ػػوؿ اؼب ػػجمج عل ػػى  30طالب ػػة م ػػن طالب ػػات الص ػػف الثال ػػث اؼبتوس ػػط إلب ػػداء رأيه ػػن
بصفتهن يدرسن ىذا اؼبػنهج ,ي اختػارت الباحثػة فصػالن مػن اؼبدرسػة اؼبتوسػطة ,كمت عػرض الجنػامج اغباسػويب
علػػيهن ,كذلػػك للتأكػػد مػػن قابليػػة الجنػػامج لالسػػتخداـ كمػػدل مناسػػبتو لطالب ػػات الصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط
كمػػدل تسلسػػل احملتػػول العلمػػي ,كمػػن ناحيػػة اإلخ ػراج علػػى شاشػػة اغباسػػوب كمػػدل مناسػػبة األل ػواف كنػػوع
اػبػػط كتناسػػق تلػػك العناصػػر علػػى شاشػػة اغباسػػوب ,مت ذلػػك دبتابعػػة الباحثػػة للطالبػػات ,ي عػػرض الجنػػامج
على ؾبموعة من اؼبعلمات الالي يدرسن ىذه اؼبادة يف اؼبتوسطة إلبداء رأيهن يف الجنامج.
أىم المالحظات التي أسفرت عنها التجربة االستطالعية:
 بعػػض الطالبػػات أبػػدين مالحظػػات حػػوؿ بعػػض اؼبواقػػف يف بعػػض أج ػزاء اؼبوديػػوؿ مثػػل البفػػاض مسػػتولالصوت يف بعض االجزاء  ,كذلك كجود بعض األخطاء اإلمالئية يف النص اؼبكتوب.
 اتفقت آراء الطالبات على مالءمة الجنامج للمحتول الذم كضع من أجلو. اتفقػػت آراء الطالبػػات علػػى مناسػػبة األلػواف كحجػػم اػبػػط ,كعلػػى مناسػػبة الصػػورة كلقطػػات الفيػػديو حملتػػولاؼبوديوؿ.
 اتفقت آراء الطالبات على مالئمة التسلسل اؼبنطقي للجنامج.كبعد مراعاة اؼبالحظات السابقة أصبح الجنامج اغباسويب معدان للتطبيق يف صورتو النهائية.
 -8تحديد األنشطة الالزمة عند تشغيل البرنامج ،وىي على النحو التالي:

 قبل البػدء يف دراسػة الجنػامج قامػت الباحثػة بإثػارة اىتمػاـ الطالبػات كتوجيػو انتبػاىهن كبػو أنبيػة اسػتخداـاغباسوب يف العملية التعليمية ,كمدل االستفادة منو يف تعلم كتدريس مادة التاريخ.
 أثناء استخداـ الجنامج قامت الباحثة دبسػاعدة اؼبعلمػة كأخصػائية معمػل اغباسػوب دبتابعػة الطالبػات أثنػاءقيػػامهن بالتعامػػل مػػع اغباسػػوب كح ػل اؼباشػػكالت الػػيت تصػػادؼ الطالبػػات كاؼبتعلقػػة باسػػتخداـ الجنػػامج أك
استخداـ اغباسوب.
 بعػػد انتهػػاء عػػرض اؼبوديػػوؿ قامػػت الباحثػػة دبسػػاعدة اؼبعلمػػة بتكليػػف الطالبػػات دبمارسػػة كعمػػل األناشػػطةالتعليمية اػباصة بو كاقتصرت الباحثة على قياس اعبانب اؼبعريف من خالؿ االختبار التحصيلي .
ثانياً :إعـداد أدوات البحث:
قامت الباحثة ببناء أدكات البحث اليت تعج عن اؼبتغَتات التابعة ,كتتمثل ىذه األدكات يف:
أ  -االختبار التحصيلي.
ب -مقياس االتجاه نحو الوسائط المتعددة.
أ -إعداد االختبار التحصيلي وضبطو:
قامػػت الباحثػػة بإعػػداد االختبػػار التحصػػيلي يف ضػوء األىػػداؼ اإلجرائيػػة للوحػػدة الػػيت مت اختيارىػػا,
كمت ذلك يف ضوء اػبطوات ا تية :6
- 1تحديد الهدف من االختبار:
يهدؼ االختبار إىل قياس ربصيل طالبات الصف الثالث اؼبتوسط العاـ يف جوانب التعلم اؼبتضمنة
بالوحدة الدراسية اؼبقررة عليهن يف مادة التاريخ .كالوحدة بعنواف "اؼبلك عبد العزيز موحد البالد".
- 2حدود االختبار:
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ملحق رقم (  ) 3االختبار التحصيلي .

بعد ربديد كحدات اؼبعرفة اليت يتضمنها كتاب التاريخ اؼبقػرر علػى طالبػات الصػف الثالػث اؼبتوسػط
العػػاـ قامػػت الباحثػػة بتحديػػد األىػػداؼ اؼبعرفيػػة اؼبطلػػوب ربققهػػا بالنسػػبة للطالبػػات ,ككػػذلك ربديػػد أكجػػو
الػػتعلم اؼبػراد قياسػػها يف اؼبسػػتويات الثالثػػة األكىل يف تصػػنيف بلػػوـ ل ىػػداؼ اؼبعرفيػػة كىػػي( :التػػذكر ,الفهػػم,
التطبيق).
كب ػػذلك يك ػػوف ق ػػد مت ربدي ػػد اإلط ػػار الع ػػاـ ال ػػذم س ػػيتم تص ػػميم االختب ػػار التحص ػػيلي لقي ػػاـ بتل ػػك
األىداؼ اؼبوضوعة سابقان.
كتتكوف أسئلة االختبار من نػوع أسػئلة الصػواب كاػبطػأ كىػي ( )30سػؤاالن ,ككػذلك "االختيػار مػن
متعدد  "Multiple Choiceكيتكوف يف صورتو اؼببدئية من ( )25سؤاالن كيطلب من الطالبػة أف زبتػار
اإلجابة الصحيحة من بُت أربعة اختيارات (بدائل) موضوعة أسفل السؤاؿ.
- 3تحديد نوع المفردات وصياغتها:
يف ض ػػوء األى ػػداؼ اإلجرائي ػػة مت كض ػػع مف ػػردات االختب ػػار كى ػػي م ػػن ن ػػوع أس ػػئلة الصػ ػواب كاػبط ػػأ
كاالختيػار مػن متعػػدد الػيت "تعتػػج مػن قبػػل خػجاء االختبػارات أفضػػل أشػكاؿ االختبػػارات اؼبوضػوعية يف قيػػاس
األىداؼ الًتبوية اؼبتنوعة" (جابر عبد اغبميد ,طاىر ؿبمد عبد الػرزاؽ )1978:104 ,كذلػك ؼبػا تتسػم بػو
تلك األسئلة من الوضوح كسهولة اإلجابػة عليهػا كموضػوعية التصػحيح باإلضػافة إىل إمكانيػة ربليػل نتائجهػا
بدقة.
- 4إعداد جدول مواصفات في صورتو المبدئية:
قامػػت الباحثػػة بإعػػداد جػػدكؿ مواصػػفات االختبػػار كوبتػػول علػػى األكزاف النسػػبية ل سػػئلة كاألكزاف
النسبية لكل مستول من مستويات التعلم اليت ياشملها االختبار كىي (التذكر ,الفهم ,التطبيق).
جدول ()2

مواصفات االختبار في صورتو المبدئيـة
مستويات األىداف

عددىا

نسبتيا إلى جممة

عدد مفردات األسئمة لكل

األى د د د د د د ددداف المت م د د د د د د ددة

38

%69

38

15

%27

2

%4

55

%100

بمستوى التذكر

األى د د د د د د ددداف المت م د د د د د د ددة
بمستوى الفيم
األى د د د د د د ددداف المت م د د د د د د ددة

األىداف

بمستوى التطبيق
المجموع

مستوى

15
2
55

- 5تعليمات االختبار:
مت كضػػع تعليمػػات االختب ػػار يف ص ػػورة كاضػػحة كس ػػهلة كمناسػػبة ؼبسػػتول الطالب ػػات ,كقػػد عرض ػػت
تفصيليان يف الصفحة األكىل من االختبار التحصيلي.
- 6ضبط االختبار التحصيلي:
بعد إعداد الصػورة اؼببدئيػة لالختبػار التحصػيلي يػتم التأكػد مػن صػالحيتو للتطبيػق ,كذلػك يف ضػوء
ربديد صدقو كثباتو ,ككذلك ربديد زمن تطبيقو.
أ -صدق االختبار:
يقصد بالصدؽ أف "االختبار يقيس ما كضع لقياسػو" (فػؤاد البهػى السػيد ,1979 ,ص.)552 :
كيتم ربديد صدؽ االختبار من خالؿ:
ب -صدق المحتوى:
كيطلػػق عليػػو أحيانػان الصػػدؽ اؼبنطقػػي كيقصػػد بػػو "مػػدل سبثيػػل بنػػود االختبػػار سبثػػيالن سػػليمان للمجػػاؿ
الذم يريد قياسو" (رجاء مصطفى أبو عالـ.)277 ,1987 ,

كللتحقػق مػن ذلػك مت عػرض الصػورة اؼببدئيػة لالختبػار ( 55مفػردة) كمرفقػة مػع األىػداؼ السػلوكية
اؼب ػراد ربقيقهػػا لقيػػاس مسػػتويات (التػػذكر ,الفهػػم) علػػى ؾبموع ػة مػػن اؼبتخصصػػُت مػػن ؾبػػاؿ اؼبنػػاىج كطػػرؽ
التدريس ,كعلم النفس التعليمي كاؼباشرفُت الًتبويُت بإدارة أهبػا التعليميػة ,كذلك إلبداء آرائهم فيما يلي:
 مالئمة االختبار ألىداؼ الوحدة كؿبتواىا. مالئمة أسئلة االختبار ؼبستول الطالبات. دقة صياغة مقدمة كل سؤاؿ كمدل اتساؽ البدائل. دقة ككضوح كل مفردة من مفردات االختبار. كضوح تعليمات االختبار.كيف ضوء توجيهات السادة احملكمُت:
مت إعادة صياغة بعض األسػئلة ,مثػل الفقػرة ( )20مػن أسػئلة الصػواب كاػبطػأ كانػت (شػجع اؼبلػك
عبد العزيز على اإلسراع يف ضم اإلحساء ألهنا غنية باؼبوارد الزراعية كألهنا اؼبنفذ الوحيػد علػى اػبلػيج العػريب)
 ,مت تعػػديلها لتصػػبح (شػػجع اؼبلػػك عبػػد العزيػػز علػػى اإلسػراع يف ضػػم اإلحسػػاء ألهنػػا غنيػػة بػػاؼبوارد الزراعيػػة).
كبعػد إجػراء ىػػذه التعػديالت أصبػػع السػػادة احملكمػػوف علػى صػػالحية االختبػػار لالسػتخداـ حيػػث إنػػو مناسػػب
ؼبستول الطالبات كما يقيس األىداؼ السلوكية اؼبراد ربقيقها كأصبحت عػدد مفرداتػو ( 55مفػردة))25( ,
منها من نوع االختيار من متعدد ,ك( )30منها من نوع أسئلة الصواب كاػبطأ.
 -7التجربة االستطالعية:
 أجريػػت التجربػػة االسػػتطالعية لالختبػػار التحصػػيلي علػػى عينػػة مػػن طالبػػات مدرسػػة اؼبتوسػػطة الثامن ػة يػػوـاألربع ػػاء اؼبواف ػػق 1431/3/10ى ػ ػ كق ػػد بل ػػغ ع ػػدد الطالب ػػات ( )35طالب ػػة كذل ػػك هب ػػدؼ ذبري ػػب االختب ػػار
كحساب صدقو كثباتو ,كحساب الزمن الذم يستغرقو تطبيق االختبار.

كقد أخذت الباحثة بنتائج ( )30طالبة فقػط ,كاسػتبعد البػاقي نتيجػة تػركهن كثػَت مػن األسػئلة دكف
اإلجابة عليها ,ككانت نتائج التجربة االستطالعية كما يلي:
أ  -حساب ثبات االختبار:
مت حساب ثبات االختبار بطريقة ربليل التباين (ليكودر ديتاشاردسوف).
كذلك باستخداـ اؼبعادلة ا تية :ر أأ = ف ع - 2ـ(ف-ـ)
(ف)1 -ع2
(فؤاد أبو حطب كآخركف ,1993 ,ص)118 :
حيث يدؿ الرمز (رأأ) على معامل ثبات االختبار.
كالرمز (ف) على عدد أسئلة االختبار.
كالرمز (ع )2على تباين درجات االختبار.
كالرمز (ـ) على متوسط درجات االختبار.
جدول ()3
معامل ثبات االختبار
عدد أسئلة

متوسط درجات

تباين درجات

االنحراف

معامل الثبات

االختبار (ن)

االختبار (م)

االختبار (ع)2

المعياري (ع)

(ر/أأ)

55

27.6

19.89

4.46

0.70

يتضح من اعبدكؿ رقم ( )3ما يلي:
أف االختبػػار التحصػػيلي بتمتػػع بدرجػػة مقبولػػة مػػن الثبػػات يبكػػن االعتمػػاد عليهػػا يف اغبصػػوؿ علػػى النتػػائج,
حيث بلغ معدؿ الثبات ( )0.85كىو معدؿ ثبات مقبوؿ إحصائيان.
ب -حساب زمن االختبار.

ي حساب زمن االختبار يف ضوء اؼبعادلة ا تية:
متوسط زمن االختبار = زمن أسرع طالب  +زمن أبطأ طالب
2
(جابر عبد اغبميد ,أضبد خَتم كاظم)238 ,1978 ,
كبتطبيق اؼبعادلة السابقة يكوف متوسط زمن االختبار =  22.5 = 25 + 20دقيقة
2
كبذلك يكوف زمن االختبار =  22.5دقيقة.
ج  -معامل حساب سهولة مفردات االختبار:
مت حساب معامل سهولة مفردات االختبار باستخداـ اؼبعادلة ا تية:
معامل السهولة = ص
ص+خ
(فؤاد البهى السيد ,1979 ,ص.)325 :
حيث إف ص = اإلجابة الصحيحة.
خ = اإلجابة اػباطئة.
كنظ ػران ألف مع ػػامالت س ػػهولة اؼبف ػػردات تت ػػأثر ب ػػالتخمُت ,خاص ػػة عن ػػدما تعتم ػػد األس ػػئلة عل ػػى االحتم ػػاالت
االختيارية ,فقد مت حساب معامل السهولة اؼبصحح من أثر التخمُت كذلك باستخداـ اؼبعادلة ا تية:
ص-خ
معامل السهولة اؼبصحح من أثر التخمُت = ف – 1
ص+خ

(فؤاد البهى السيد ,1979 ,ص.)626 :
حيث إف  :ص = عدد اإلجابات الصحيحة..
خ = عدد اإلجابات اػباطئة.
ف = عدد االحتماالت االختيارية اليت يتكوف منها السؤاؿ.
كذلك باعتبار أف اؼبفردة اليت يصل معامل السهولة فيها إىل أقل مػن ( )0.1تكػوف اؼبفػردة شػديدة الصػعوبة,
كهبػػب اسػػتبعادىا ,كاؼبفػػردة الػػيت يصػػل معامػػل السػػهولة فيهػػا أكثػػر مػػن ( )0.9تكػػوف مفػػردة شػػديدة السػػهولة
كهبب استبعادىا.
د  -تحديد القدرة التمييزية للمفردات:
كيقص ػػد هب ػػا ق ػػدرة ك ػػل مف ػػردة عل ػػى التميي ػػز ب ػػُت الطالب ػػات ال ػػالي يعط ػػُت إجاب ػػة ص ػػحيحة أك أداءن
مرتفعان كالطالبات الالي ال يعطُت إجابة صحيحة أك أداءن منخفضان.
كقد قامت الباحثة حبساب معامل التمييز بطريقة الفركؽ الطرفية لكػل مفػردة مػن مفػردات االختبػار
كما يلي:
 -1ترتيب الطالبات ترتيبان تنازليان حبسب درجاهتن النهائية يف االختبار التحصيلي.
 -2ربديد  %27من الطالبات اغباصالت على أعلى الدرجات كبلغ عددىن  8طالبات.
 -3ربديد  %27من الطالبات اغباصالت على أدو الدرجات كبلغ عددىن  8طالبات.
 -4تطبيق اؼبعادلة ا تية:
معامل التمييز = ص ع  -ص س
 × 0.27ف
(فؤاد البهى السيد ,1979 ,ص )646 :
 -حيث يدؿ الرمز (ص ع) على إجابات اؼبفردة الصحيحة لطالبات اجملموعة العليا.

 كيدؿ الرمز (ص س) على إجابات اؼبفردة الصحيحة لطالبات اجملموعة الدنيا. -كيدؿ الرمز (ف) على العدد الكلى للطالبات الالي أجنب على مفردات ىذا االختبار.

 -8الصورة النهائية لالختبار:
جدول ()4
مواصفات االختبار في صورته النهائية
مستويات األىداف

عددىا

نسبتيا إلى جممة

عدد مفردات األسئمة لكل

األى د د د د د د ددداف المت م د د د د د د ددة

38

%69

38

15

%27

2

%4

55

%100

بمستوى التذكر
األى د د د د د د ددداف المت م د د د د د د ددة
بمستوى الفيم
األى د د د د د د ددداف المت م د د د د د د ددة
بمستوى التطبيق
المجموع

األىداف

مستوى

15
2
55

ثانياً :إعداد مقياس االتجاه نحو الوسائط المتعددة :
اؼبراحل اليت مر هبا إعداد مقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة لطالبات الصف الثالث اؼبتوسط .7
 الصورة األولية لمقياس االتجاىات:سارت خطوات إعداد اؼبقياس على النحو التايل:
 -1تحديد الهدف من مقياس االتجاىات:
يهدؼ ىذا اؼبقياس إىل التعرؼ على اذباىات طالبات الصف الثالث اؼبتوسط (أفراد العينة) كبو
الوسائط اؼبتعددة.
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ملحق رقم (  ) 4مقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة.

 -2تحديد طبيعة المقياس:
ىناؾ طرؽ عديدة لقياس االذباىات منها ,طريقة ليكرت  ,Likertكطريقة ثرستوف ,Thurstone
كطريقة سبايز اؼبعاين .Semantic Differential
كقد كقع اختيار الباحثة على طريقة ليكرت للتقديرات اؼبتجمعة الستخدامها يف البحث اغبايل ,كذلك
ألسباب منها أهنا :
 -1تتميز بالسهولة عن غَتىا من طرؽ قياس االذباىات.
 -2تزكدنا دبعلومات أقرب إىل الدقة مقارنة بالطرؽ األخرل نتيجة العتمادىا على صبع التقديرات.
 -3من أكثر الطرؽ شيوعا ,كاستخدامان يف البحوث الًتبوية كالنفسية.
-3تحديد محاور (أبعاد) المقياس:
مت ربديد أبعاد اؼبقياس يف ثالثة ؿباكر ىي:
-1االذباىات كبو اعبديد يف الوسائط اؼبتعددة.
-2االذباىات كبو استخداـ الوسائط اؼبتعددة يف العملية التعليمية.
 -3االذباىات كبو أنبية الوسائط اؼبتعددة يف العملية التعليمية.

 -4مصادر اشتقاق عبارات المقياس:
عند بناء اؼبقياس اطلعت الباحثة على العديػد مػن الكتابػات كالدراسػات كالبحػوث ذات الصػلة دبوضػوع
االذباىػػات كأسػػاليب قياسػػها ككيفيػػة قياسػػها .ككػػذلك اطلع ػت علػػى العديػػد مػػن مقػػاييس االذباىػػات يف
زبصصات دراسية ـبتلفة.
 -5قياس شدة االستجابة:

مت كضع طبسة احتماالت لالستجابة على كل عبارة من عبارات اؼبقياس تتفاكت يف شدهتا بُت اؼبوافقة
التامة ,كعدـ اؼبوافقة التامة .كمت كضع ىذه االحتماالت على اؼبدل اػبماسي ,كىو اؼبدل الذم تعتمد
عليو طريقة ليكرت ,كىذه االحتماالت ىي :موافقة باشدة ,موافقة ,ؿبايدة ,غَت موافقة ,غَت موافقة باشدة.
كيطلب من اؼبستجيبة أف تضع عالمة ( )يف اؼبكاف الذم يوافق اذباىها .كتبُت الرقم اؼبوضوع بُت
القوسُت درجة االستجابة ,حيث تدؿ الدرجة اؼبرتفعة على االذباه اؼبوجب بينما تدؿ الدرجة اؼبنخفضة
على االذباه السالب يف حالة العبارات اؼبوجبة ,كالعكس يف حالة العبارات السالبة.
 -6صياغة عبارات المقياس:
مت صياغة عبارات اؼبقياس حبيث سبثل سلوكا لفظيا إجرائيا وباكى السلوؾ الفعلي للفرد عند مواجهتو
لبعض اؼبواقف اؼبرتبطة دبوضوع االذباه كمكوناتو ,كقد راعت الباحثة عند صياغة عبارات اؼبقياس أف تكوف
كل عبارة:
 معجة عن اذباه فكرل قد يكوف مرغوبا أك غَت مرغوبان فيو ,كال تاشَت إىل حقائق. فبثلة لفكرة كاحدة. مرتبطة ارتباطا مباشرا دبوضوع اؼبقياس. مألوفة من حيث األلفاظ.كقد بلغ عدد العبارات يف الصورة اؼببدئية للمقياس ( )50عبارة ,منها ( )31عبارة موجبة ك()19
عبارة سالبة.
 -7وضع تعليمات المقياس:
مت كضع مقدمة للمقياس قصد منها:
 -تعريف الطالبة باؽبدؼ من اؼبقياس كطبيعتو.

 تاشجيع الطالبة على االستجابة بصورة صادقة لتقليل فرص التخمُت. -8عرض المقياس على مجموعة من المحكمين:
مت عرض اؼبقياس على ؾبموعة من أساتذة اؼبناىج طرؽ التدريس كتكنولوجيا التعليم ,كعلم النفس,
كذلك للحكم على عبارات اؼبقياس من حيث:
 إعادة صياغة كتعديل بعض العبارات لتصبح أكثر كضوحان. انتماء كل عبارة للمحور اػباص هبا داخل اؼبقياس. إضافة أك حذؼ أم عبارة أخرل يركف حذفها أك إضافتها.كنتيجة لذلك مت حذؼ العبارات اليت مل تصل إىل نسبة اتفاؽ  % 80من قبل احملكمُت ,كقد
اعتجت نسبة اتفاؽ احملكمُت على عبارات اؼبقياس ,كمدل سبثيل العبارات ؼبوضوع اؼبقياس ,دليالن على
صدقو ,كهبذا يبكن القوؿ بأف مقياس االذباىات كبو تكنولوجيا التعليم صادؽ منطقيان.
 -9تصحيح عبارات المقياس:
غبساب درجة اؼبفحوص على كل عبارة مت إعطاء أكزاف لكل بديل من بدائل االستجابة اػبمسة يف
صورة درجات متتالية تبدأ من  ,5-1كعند التصحيح سبنح أم من الدرجات ()5-4-3-2-1
حبيث تكوف درجة البديل احملايد =  3كتقل الدرجة لالذباه السليب كتزداد لالذباه اإلهبايب كالتايل:
موافقة باشدة موافقة ؿبايدة غَت موافقة غَت موافقة باشدة
1 2 3 4 5
موجبة
5 4 3 2 1
سالبة
كعند التعامل مع العبارات السالبة يتم عكػس التقػدير حػىت يبكػن اغبصػوؿ علػى درجػة كليػة تعػج عػن االذبػاه
اؼبوجب.
الدراسة االستطالعية لمقياس االتجاىات:

ؼبعرفة اػبصائص اإلحصائية ؼبقياس االذباىات مت تطبيقو يف صورتو األكلية على عينة مكونة من
( )30طالبة ,كىى العينة االستطالعية ذاهتا اليت استخدمت يف التطبيق االستطالعي للجنامج ,كاالختبار
التحصيلي ,كذلك هبدؼ اغبصوؿ على البيانات التالية:
( أ ) صدق االتساق الداخلي:
مت حساب االتساؽ الداخلي لعبارات مقياس االذباىػات كبػو الوسػائط اؼبتعػددة عػن طريػق حسػاب
معامل االرتبػاط بػُت الدرجػة الكليػة لكػل عبػارة كالدرجػة الكليػة لكػل فػرد مػن أفػراد العينػة االسػتطالعية ,كقػد
تراكح ػػت مع ػػامالت االرتب ػػاط لعب ػػارات اؼبقي ػػاس ب ػػُت ( )0.63ك( ,)0.85كت ػػدؿ ق ػػيم مع ػػامالت االرتب ػػاط
لعبارات اؼبقياس على أهنا دالة عند مستول (.)0.05
كلتحديػػد مػػا إذا كػػاف كػػل مكػػوف أك ؿبػػور مػػن ؿبػػاكر اؼبقيػػاس األربعػػة يقػػيس مػػا يقيسػػو اؼبقيػػاس ككػػل اسػػتلزـ
األمر إهباد معامل االرتباط بُت كل ؿبور كاؼبقياس ككل ,كيوضح اعبػدكؿ التػايل قػيم معػامالت االرتبػاط الػيت
مت اغبصوؿ عليها ,كىى تعتج قيما مرتفعة تدؿ على صالحية اؼبقياس لالستخداـ.

جدول ()5
قيم معامالت االرتباط بين كل محور من محاور المقياس والمقياس ككل
المح ـ ــور

معامل االرتباط

االذباه كبو اؼبعرفة كاالطالع يف ؾباؿ الوسائط اؼبتعددة.

0.63

االذباه كبو دكر الوسائط اؼبتعددة يف العملية التعليمية.

0.85

االذباه كبو استخداـ تطبيقات الوسائط اؼبتعددة يف العملية التعليمية.

0.74

(ب) ثبات المقياس:
مت حساب معامل الثبات ؼبقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة باستخداـ معامل ألفا كركنباخ
(فؤاد أبو حطب ,سيد أضبد عثماف ,أماؿ صادؽ .)119-1997 ,كمن خاللو مت التعامل مع ؾبموع
تباين درجات اؼبقياس ككل ,كقد بلغ معامل ثبات اؼبقياس ( )0.85فبا يدؿ على أف اؼبقياس يتصف
بدرجة مقبولة من الثبات سبكن من استخدامو عبمع البيانات يف البحث اغبايل.
(ج) تحديد زمن المقياس:
لتحديد زمن اإلجابة على مقياس االذباىات مت تطبيق اؼبقياس على نفس العينة اليت طبق عليها
االختبار التحصيلى استطالعيان كاليت بلغ عدد أفرادىا ( )30طالبة ,كطلب من كل منهن أف تسجل على
اؼبقياس زمن بدايتو لإلجابة كزمن انتهائها منها ,كمت حساب الزمن الالزـ لالستجابة على عبارات اؼبقياس
عن طريق إهباد متوسط الزمن اؼبستغرؽ يف استجابات طالبات العينة االستطالعية على عبارات اؼبقياس
كذلك كفقا للمعادلة التالية:
زمن اإلجابة على اؼبقياس =

ؾبموع زمن استجابات الطالبات على عبارات اؼبقياس

عدد الطالبات
كقد كجد أف الزمن الالزـ لالستجابة على اؼبقياس =  20دقيقة.
ثالثـا :إجراءات تنفيذ تجربة البحث:
 -1التصميم التجريبي للبحث:
ؼبا كاف اؽبدؼ من الدراسػة ىػو ربديػد فاعليػة اسػتخداـ برنػامج كسػائط متعػددة يف ربصػيل طالبػات
الصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط يف مقػػرر التػػاريخ كاذباىػػاهتن كبػػو الوسػػائط اؼبتعػػددة فػػإف التصػػميم التج ػرييب اؼبناسػػب
يف ىذه اغبالة ىو الذم يعتمد على ؾبموعتُت أحدنبا ذبريبية كاألخرل ضابطة.

كلقيػػاس فاعليػػة اؼبتغػػَت اؼبس ػػتقل كىػػو الجنػػامج يػػتم تطبيػػق اؼبتغ ػَتات التابعػػة عل ػػى كلت ػػا اجملم ػػوعتُت,
التجريبية كالضابطة ,أما اؼبتغَت التجرييب فيطبق على اجملموعة التجريبية فقط.
 – 2اختيار عينة البحث:
مت اختيػػار عينػػة الدراسػػة مػػن طالبػػات الصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط ,كذلػػك عػػن طريػػق اختيػػار مدرسػػتُت
ـبتلفتُت إحدانبا سبثل اجملموعة التجريبية كىي اؼبدرسة اؼبتوسطة الثالثة بأهبا ,كاألخرل سبثل اجملموعػة الضػابطة
كىي اؼبدرسة اؼبتوسطة الثامنة .كيرجع اختيار الباحث ألفراد العينة ل سباب التالية:
أ  -عػ ػػدـ تػ ػػأثر طالبػ ػػات اجملموعػ ػػة الضػ ػػابطة بالجنػ ػػامج الػ ػػذم سػ ػػتطبقو الباحثػ ػػة مػ ػػع طالبػ ػػات اجملموعػ ػػة
التجريبية.
ب  -ما ؼبستو الباحثة من الًتحاب من إدارة اؼبدرستُت كتسهيل العقبات.
ج  -معرفة الباحثة بطبيعة العمػل يف ىػاتُت اؼبدرسػتُت كاؼبدرسػات فبػا جعلهػن يتقػبلن اؼباشػاركة يف التجربػة
بركح طيبة.
د  -انضباط الطالبات يف اغبضور.
ق  -توفر أجهزة اغباسب ا يل.

 – 3التطبيق القبلي ألدوات البحث:
 مت تطبيػػق االختبػػار التحصػػيلي كمقيػػاس االذبػػاه علػػى اجملموعػػة الضػػابطة يػػوـ السػػبت 1431/3/13ىػ ػ,كعلى اجملموعة التجريبية يوـ االثنُت 1431/3/15ىػ.
أ – االختبار التحصيلي:
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ملحق رقم (  ) 6خطابات مكتب اإلشراؼ كالتوجيو دبنطقة أهبا .

8

مت تطبيقػ ػػو علػ ػػى طالبػ ػػات اجملمػ ػػوعتُت التجريبيػ ػػة كالضػ ػػابطة قب ػ ػػل الت ػ ػػدريس ,كمت تصػ ػػحيحو كرص ػ ػػد
ال ػػدرجات ,كللتحق ػػق م ػػن ذب ػػانس اجملم ػػوعتُت قام ػػت الباحث ػػة حبس ػػاب اؼبتوس ػػط اغبس ػػايب ,كك ػػذا االكب ػ ػراؼ
اؼبعيػػارم ,كتبػػاين الػػدرجات ,كالنسػػبة الفائيػػة .كمت حسػػاب قيمػػة "ت" غبس ػاب داللػػة الفػػركؽ بػػُت متوسػػطُت
غَت مرتبطُت كعينتُت متساكيتُت يف العدد.
الجدول ()6
نتائج التطبيق القبلي لمجموعتي البحث في االختبار التحصيلي
البيانات
اإلحصائية
المجموعة
التجريبية
المجموعة
الًابطة

العدد

المجموع

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

30

816

27.20

4.95

30

796

26.53

4.49

F

مستوى
الداللة

T

مستوى
الداللة

الوسيط

28.50
0.98

0.32

0.546

27.00

إحصائيان .كذلك يف التطبيق القبلي فبا يؤكد ذبانس اجملموعتُت.
كم ػػا يتض ػػح أف قيم ػػة االلتػ ػواء للمجموع ػػة التجريبي ػػة ( )0.672-فه ػػو التػ ػواء س ػػالب كك ػػذا التػ ػواء
اجملموعة الضابطة ( )1.286-ىو التػواء سػالب قريػب مػن الصػفر ,فبػا يػدؿ علػى اعتداليػة التوزيػع جملمػوعيت

ب – مقياس االتجاه نحو استخدام الوسائط المتعددة:

0.672-

0.587

يتضػػح مػػن اعبػػدكؿ ( )6أف قيمػػة " ؼ " احملسػػوبة  ,0.98كقيمػػة "ت" احملسػػوبة  0.546كىػػي غػػَت دالػػة

الدراسة يف التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي.

االلتواء

1.286-

مت تطبيق مقياس االذباه كبو استخداـ الوسائط اؼبتعددة علػى ؾبمػوعيت البحػث قبػل التػدريس ,ي مت
حسػػاب اؼبتوسػػط اغبسػػايب ,ككػػذا االكب ػراؼ اؼبعيػػارم ,كتبػػاين الػػدرجات ,كالنسػػبة الفائيػػة ,كمت حسػػاب قيمػػة
"ت" لداللػػة الفػػركؽ بػػُت متوسػػطُت غػػَت مػرتبطُت كمتسػػاكيتُت يف العػػدد ,ككػػذلك حسػػاب االلتػواء ,كاعبػػدكؿ
التايل يوضح ذلك.
الجدول ()7
نتائج التطبيق القبلي لمجموعتي البحث على مقياس االتجاه
البيانات
االحصائية
المجموعة
التجريبية
المجموعة
الًابطة

العدد

30

المجموع

4991

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

166.36

F

30

5510

الداللة

37.97

الوسيط

28.500
0.43

183.66

مستوى الداللة

T

مستوى

0.51

35.097

1.83

االلتواء

0.672-

0.070
27.000

1.286-

م ػػن اعب ػػدكؿ الس ػػابق رق ػػم ( )7أف قيم ػػة "ؼ" احملس ػػوبة ( )0.43كقيم ػػة "ت" احملس ػػوبة ()1.83
كىي غَت دالػة عنػد مسػتول داللػة ( )0.05كىػذا يؤكػد أف الفػركؽ بػُت متوسػطي درجػات طالبػات ؾبمػوعيت
الدراسة على مقياس االذباىات غَت داؿ إحصائيان ,كذلك يف التطبيق القبلي فبا يؤكد ذبانس اجملموعتُت.
كم ػػا يتض ػػح أف قيم ػػة االلتػ ػواء للمجموع ػػة التجريبي ػػة ( )0.672-فه ػػو التػ ػواء س ػػالب قري ػػب م ػػن
الصفر ,ككذا التواء اجملموعة الضابطة ( )1.286-فهو التواء سالب قريػب مػن الصػفر أيضػان .فبػا يػدؿ علػى
اعتدالية التوزيع جملموعيت الدراسة يف التطبيق القبلي ؼبقياس االذباه.

كمن خالؿ اعبدكلُت السابقُت رقم ( )6كرقم ( )7تبػُت أف ىنػاؾ ذبانسػان كتكػافؤان بػُت ؾبمػوعيت الدراسػة
من حيث األداء القبلي لكل من االختبار التحصيلي كمقياس االذباه كبو دراسة اؼبادة.
التدريس لمجموعتي البحث:
كبعػػد أف تأكػػد للباحثػػة تكػػافؤ ؾبمػػوعيت الدراسػػة (التجريبيػػة الػػيت تػػدرس الوحػػدة اؼبختػػارة باسػػتخداـ
الجنػػامج ,كالضػػابطة الػػيت تػػدرس الوحػػدة بالطريقػػة السػػائدة) يف اؼبتغ ػَتات التابعػػة ,مت تػػدريس الوحػػدة اؼبختػػارة
لطالبات اجملموعتُت كما يلي:
أ  -التدريس للمجموعة التجريبية:
قامت الباحثة بتطبيق الجنامج يف كحػدة (اؼبلػك عبػد العزيػز موحػد الػبالد 1293ى ػ  1373 -ى ػ)
كمت التطبيق على اجملموعة التجريبية يف معمل اغباسوب اػباص باؼبدرسة.
ب  -التدريس للمجموعة الًابطة:
قامت الباحثة بإسناد التدريس للمجموعة الضػابطة ؼبعلمػة الفصػل الػيت تػدرس نفػس ؿبتػول الوحػدة
كاؼبوضوعات اليت ربتويها ,كقد راعت الباحثة يف ذلك ما يلي:
 .1متابعة سَت عملية التدريس للمجموعة الضابطة.
 .2مت التػػدريس للمجموعػػة الضػػابطة بواقػػع حصػػتُت أسػػبوعيان (طبق ػان للتوزيػػع اؼبعتمػػد كاػبػػاص بتػػدريس مقػػرر
التاريخ).
 .3مت تدريس ؿبتول الوحدة (ؾباؿ التجريب) للمجموعتُت يف نفس الفًتة الزمنية.
ج -زمن التجربة:

مت تطبيػ ػػق التجربػ ػػة علػ ػػى عينػ ػػة البحػ ػػث يػ ػػوـ االثنػ ػػُت 1431/3/15ىػ ػ ػ كمت االنتهػ ػػاء مػ ػػن تػ ػػدريس
موضػػوعات الوحػػدة للمجمػػوعتُت الضػػابطة كالتجريبيػػة يػػوـ األربعػػاء 1431/4/15ىػػ ,أم اسػػتغرؽ التطبيػػق
أربعة أسابيع بواقع شبانية حصص.
 – 5التطبيق البعدي ألدوات البحث:
قامػػت الباحثػػة بتطبيػػق االختبػػار التحصػػيلي كمقيػػاس االذباىػػات تطبيق ػان بعػػديان يػػوـ األربعػػاء اؼبوافػػق
1431/4/15ىػ على اجملموعة التجريبية .
ي قام ػ ػػت الباحث ػ ػػة بتطبي ػ ػػق االختبػ ػ ػػار التحص ػ ػػيلي كمقي ػ ػػاس االذب ػ ػػاه بعػ ػ ػػديان ي ػ ػػوـ الس ػ ػػبت اؼبوافػ ػ ػػق
1431/4/18ىػ على اجملموعة الضابطة .كمت تصحيح أكراؽ اإلجابة جملموعيت الدراسة.
ي رص ػػدت ال ػػدرجات سبهي ػػدان ؼبعاعبته ػػا إحص ػػائيان كلتحليله ػػا كتفس ػػَتىا كمناقاش ػػتها يف ض ػػوء ف ػػركض
الدراسة اغبالية.
 - 6المعالجة اإلحصائية:
يف ضػػوء التصػػميم التج ػرييب للبحػػث اغبػػايل سبػػت اؼبعاعبػػة اإلحصػػائية لبيانػػات البحػػث علػػى النحػػو
التايل:
 - 1أساليب اإلحصاء الوصفي اليت الت اؼبتوسطات كاالكبرافات اؼبعيارية.
 - 2أسػػاليب اإلحصػػاء اإلسػػتداليل للتحقػػق مػػن صػػحة الفػػركض كاإلجابػػة عػػن التسػػاؤالت الػػيت يطرحهػػا
البحث كالت ما يلي:
 اختب ػػار (ت)  (T) Testكذل ػػك ؼبقارن ػػة متوس ػػطي درج ػػت طالب ػػات اجملموع ػػة التجريبي ػػة كالض ػػابطة يفالتطبيق البعدم على االختبار التحصيلي كمقياس االذباه.

 ربليػػل التب ػػاين أح ػػادم االذب ػػاه للمقارنػػة ب ػػُت التطبي ػػق البع ػػدم للمجموعػػة التجريبي ػػة كالض ػػابطة كمالزم ػػةالتطبيق القبلي ؽبما على البعدم.
 معامل االرتباط لتحديد العالقة بُت التحصيل كاالذباه كبو استخداـ الوسائط اؼبتعددة. – 8اختيار مستوى الداللة اإلحصائية:
اعتمػػد البحػػث علػػى مسػػتول داللػػة ( )0.01للتحقػػق مػػن كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت
اؼبتوسطات كذلك لاشيوع استخدامو يف البحوث الًتبوية.

الفصل الخامس
نتائج البحث وتفسيرىا ومناقشتها

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
مقدمة:
فيمػػا يلػػي عرضػػا لنتػػائج البحػػث اغبػػايل كتفسػػَت ىػػذه النتػػائج كمناقاشػػتها  ,حيػػث يػػتم عػػرض كتفسػػَت كمناقاشػػة
نتائج كل جزء مرتب كفق أسئلة البحث:
وفيما يلي عرض ىذه النتائج:
أوال :تفس ــير ومناقش ــة النت ــائج المرتبط ــة بالسـ ـؤال األول  ":م ــا فاعلي ــة البرن ــامج المقت ــرح ف ــي تنمي ــة
تحصيل طالبات الصف الثالث المتوسط في مادة التاريخ ؟"
كباستعراض نتائج التطبيق البعدم لالختبار التحصيلي كربليلها إحصائيا من خالؿ اعبدكؿ التايل:
الجدول ()8
داللة الفرق بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والًابطة في االختبار
التحصيلي البعدي
البيانات

العدد المجموع

اإلحصائية
المجموعة
التجريبية
المجموعة
الًابطة

30

1432

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

47.73

F

30

883

الداللة

T

الداللة

حجم األثر

6.07
0.72

29.43

مستوى

مستوى

5.85

0.39

11.87

0.01

0.71

يتضػػح مػػن اعبػػدكؿ السػػابق رقػػم ( )8أف متوسػػط درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة الػػيت درسػػت
باسػػتخداـ برنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة أكػػج مػػن متوسػػط درجػػات طالبػػات اجملموعػػة الضػػابطة كالػػيت درس ػػت
بالطريقة السائدة.
كما يتضػح مػن قيمػة (ت) احملسػوبة (  ) 1.83كىػي دالػة إحصػائيان عنػد مسػتول ( )0.01كجػود
فرؽ داؿ إحصائيان بُت متوسطات درجات طالبات اجملموعة التجريبية كمتوسطات درجات طالبػات اجملموعػة
الضابطة لصان اجملموعة التجريبية.
كيتضػح أيضػا أف حجػم األثػر مرتفػع ( )0.71كىػذا يػدؿ علػى قابليػة عاليػة للجنػامج يف التحصػػيل,
حيػػث أف حجػػم األثػػر (إيتػػا )2حيػػث ( 0.02ضػػعيف 0.05 -متوسػػط 0.15 -مرتفػػع) ( أبػػو حط ػػب,
كصادؽ ) 416 , 1994 ,
كىذا يؤدم إىل قبوؿ الفرض األكؿ من فركض الدراسة كالذم ينص على:
يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتول داللػػة ( )0.01بػػُت متوسػػطي درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة
كطالبات اجملموعة الضابطة يف االختبار لتحصيلي البعدم لصان طالبات اجملموعة التجريبية.
كدبناقاشة النتائج السابقة نستنتج أف برنامج الوسائط اؼبتعػددة أكثػر فاعليػة مػن الطريقػة اؼبتبعػة مػن حيػث
التأثَت على األداء البعدم لطالبات اجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي.
كبذلك تكوف الباحثة قد أجابت على السؤاؿ األكؿ من أسئلة الدراسة.
التفسير والمناقشة:
كيبكن إرجاع ىػذه النتػائج إىل عػدة عوامػل أنبهػا دراسػة اجملموعػة التجريبيػة مػن خػالؿ الجنػامج التعليمػي
متعػػدد الوسػػائط اؼبػػزكد بالصػػور كالرسػػومات كلقطػػات الفيػػديو فبػػا جعػػل طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة وبصػػلن
على درجات مرتفعة عن درجات اجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي البعدم يف مقرر التاريخ.

كمػػا أف أسػػلوب دراسػػة اؼبوديػػوؿ التعليمػػي (البػػاب الرابػػع :قيػػاـ الدكلػػة السػػعودية الثالثػػة ,الفصػػل األكؿ
اؼبلك عبد تالعزيز موحد البالد) ؼبقرر التػاريخ للصػف الثالػث اؼبتوسػط عػن طريػق إحػدل اسػًتاتيجيات تفريػد
التعل ػػيم (اؼب ػػديوالت) ال ػػيت هت ػػتم ب ػػالفركؽ الفردي ػػة ب ػػُت الطالب ػػات كتع ػػدد األناش ػػطة كالوس ػػائل التعليمي ػػة داخ ػػل
اؼبػديوؿ ,ككػػذلك ربػػوؿ الطالبػة مػػن متلقيػػة للمعلومػػة مػن قبػػل اؼبعلمػػة إىل طالبػػة ناشػطة كمتفاعلػػة ,حيػػث يػػوفر
اؼبػػديوؿ التعليمػػي الظػػركؼ الػػيت ت ػؤدم إىل دافعيػػة التعل ػػيم مثػػل االنتب ػػاه كاإلش ػػباع ,كأف إعطػػاء الطالبػػة ح ػػق
الػػتحكم يف عمليػػة الػػتعلم هبعػػل العمليػػة التعليميػػة أكثػػر مالءمػػة كاسػػتجابة غباجتهػػا التعليميػػة ,كىػػذا يزيػػد مػػن
توقػػع قبػػاح الطالبػػة كحصػػوؽبا علػػى درجػػات مرتفعػػي يف االختبػػار التحصػػيلي ,كمػػا أف التغذيػػة الراجعػػة الػػيت
تتوفر يف اؼبديوؿ التعليمي كانػت عػامالن أساسػيان يف زيػادة دافعيػة الػتعلم ,كمػا أف اسػتخداـ الوسػائل التعليميػة
اؼبتنوعة (رسوـ – فيديو) جعلت عمليات تدريس مادة التاريخ عملية حسية أكثر منها عملية لفظية.
كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة مثل:
 .1دراسػػة صػػان بػػن عبػػد اهلل اغبمػػد (1991ـ) .كال ػيت توصػػلت إىل أف التعلػػيم اؼبػػجمج يبكػػن اعتبػػاره
طريقػػة فعالػػة يف تػػدريس كحػػدة اػبلفػػاء الراشػػدين ,نظ ػران ؼبػػا تسػػهم بػػو ىػػذه الطريقػػة يف رفػػع مسػػتول
الطالب ذكم التحصيل العلمي اؼبنخفض إىل مستول أعلى.
 .2دراس ػػة ص ػػجم إبػ ػراىيم عب ػػد الع ػػاؿ اعبيػ ػزاكم (2112ـ) ,كال ػػيت توص ػػلت إىل كج ػػود ف ػػركؽ دالل ػػة
إحصائية عند مستول داللة ( )1015بُت متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية كاجملموعػة
الض ػػابطة يف االختب ػػار التحص ػػيلي لص ػػان اجملموع ػػة التجريبي ػػة .كى ػػذا يؤك ػػد األث ػػر الفع ػػاؿ للجن ػػامج
الكمبيوترم يف ربصيل اؼبفاىيم التارىبية.
 .3دراسة ابتهاؿ بنت صان غندكرة (1427ىػ) كاليت توصػلت إىل كجػود فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
بُت متوسط اجملموعة التجريبية كمتوسػط اجملموعػة الضػابطة يف ربصػيل اؼبفػاىيم الرياضػية الكليػة كيف

ربصيل كل مفهوـ من اؼبفاىيم الرياضية التالية :اؼبفاىيم اؽبندسية ,مفهوـ التصػنيف ,دراسػة ذكريػا
بػػن وبػػي الؿ (2114ـ) الػػيت كاشػػفت نتائجهػػا عػػن عػػدـ كجػػود فػػرؽ داؿ بػػُت ربصػػيل اجملمػػوعتُت
التجريبية كالضابطة قبل البدء يف تطبيق الجنػامج ,فبػا يؤكػد ذبػانس اجملمػوعتُت كتكافؤنبػا يف احملتػول
التعليمي ,كذلك كاشفت الدراسػة عػن كجػود فػرؽ داؿ إحصػائيان بػُت متوسػطي درجػات اجملمػوعتُت
التجريبية كالضابطة لصان اجملموعة التجريبية اليت مت تدريسها باستخداـ الجنامج التكنولوجي.
 .4دراسة سعيد نافع السلمي1415( ,ىػ) كقد أكضػحت اإلحصػاءات أف اؼبتوسػط اغبسػايب البعػدم
للمجموعة التجريبية  67019أعلى من اؼبتوسط اغبسػايب للمجموعػة الضػابطة  ,55018كمػا أف
متوس ػػط ف ػػركؽ ال ػػدرجات للمجموع ػػة التجريبي ػػة  28.575أعل ػػى م ػػن متوس ػػط ف ػػركؽ ال ػػدرجات
للمجموعة الضابطة .8048
 .5دراسة ىالة طو خب (2118ـ) اليت بينت نتائجها فعالية برنػامج قػائم علػى الوسػائط اؼبتعػددة يف
العلػوـ يف تنميػة حػب االسػتطالع كاالبتكاريػة لػػدل تالميػذ الصػف األكؿ اؼبتوسػط باؼبملكػة العربيػػة
السعودية ,حيث كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق
البعػػدم ؼبقيػػاس التفكػػَت االبتكػػارم كمقيػػاس حػػب االسػػتطالع الاشػػكلي كاللفظػػي لصػػان اجملموعػػة
التجريبية.
ثاني ــا :تفس ــير ومناقش ــة النت ــائج المرتبط ــة بإجاب ــة الس ــؤال الث ــاني " م ــا فاعلي ــة البرن ــامج المقت ــرح ف ــي
اتجاىات طالبات الصف الثالث المتوسط تحو استخدام الوسائط المتعددة؟"
كباستعراض نتائج التطبيق البعدم ؼبقياس االذباىات كبو استخداـ الوسػائط اؼبتعػددة كربليلهػا إحصػائيا مػن
خالؿ اعبدكؿ التايل:
الجدول ()9

داللة الفرق بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والًابطة في مقياس االتجاه البعدي
البيانات
اإلحصائية
المجموعة
التجريبية
المجموعة
الًابطة

العدد

30

المجموع

5930

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

197.66

F

30

5350

الداللة

الداللة

25.39
1.55

178.33

مستوى

T

مستوى

حجم األثر

0.21

2.75

0.01

0.12

28.79

يتضػػح مػػن اعبػػدكؿ السػػابق رقػػم ( )9أف متوسػػط درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة الػػيت درسػػت
باسػػتخداـ برنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة أكػػج مػػن متوسػػط درجػػات طالبػػات اجملموعػػة الضػػابطة كالػػيت درس ػػت
بالطريقة السائدة.
كم ػ ػػا يتض ػ ػػح كج ػ ػػود ف ػ ػػرؽ داؿ إحص ػ ػػائيان ب ػ ػػُت متوس ػ ػػطات درج ػ ػػات طالب ػ ػػات اجملموع ػ ػػة التجريبي ػ ػػة
كمتوسطات درجات طالبات اجملموعة الضابطة لصان اجملموعة التجريبية.
كيتضح أيضا أف حجم األثر مرتفع ( )0.12كىػذا يػدؿ علػى قابليػة عاليػة للجنػامج يف االذباىػات,
حيػػث أف حجػػم األثػػر (إيتػػا )2حيػػث ( 0.02ضػػعيف 0.05 -متوسػػط 0.15 -مرتفػػع) ( أبػػو حطػػب,
كصادؽ ) 416 , 1994 ,
كىذا يؤدم إىل قبوؿ الفرض الثاين من فركض الدراسة كالذم ينص على:
يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتول داللػػة ( )0.01بػػُت متوسػػطي درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة
كطالبات اجملموعة الضابطة يف مقياس االذباه البعدم لصان طالبات اجملموعة التجريبية.
التفسير والمناقشة:

كيبكػػن تفسػػَت ىػػذه النتيجػػة إىل تعػػرض طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة للجنػػامج متعػػدد الوسػػائط مػػن خػػالؿ
اؼبديوؿ التعليمي ,حيث تأثرت الطالبات كجدانيان بدرجة كبَتة باسػتخداـ الوسػائل اؼبتعػددة مػن أفػالـ كصػور
داخل الجنامج فبا ساعد يف تنمية اذباىاهتم كبو تلك الوسائط.
كمػػا أف اسػػتخداـ الوسػػائط اؼبتعػػددة بصػػورة متكاملػػة أدل إىل إحػػداث تغيػَتات سػػلوكية لػػدل الطالبػػات
كتعزيػػز إدراكهػػن اغبسػػي للسػػلوكيات اؼبرغػػوب فيهػػا كتنميػػة اذباىػػاهتن كبػػو تلػػك الوسػػائط الػػيت سػػاعدهتن يف
تفهم مادة التاريخ.
كمػػا يبكػػن إرجػػاع النتيجػػة مػػن ناحيػػة أخػػرل إىل مػػا تتيحػػو ب ػرامج اغباسػػوب متعػػددة الوسػػائط مػػن
اؼباشػػاركة الفعالػػة للطالبػػة يف تنفيػػذ األناشػػطة كإعطائهػػا اغبريػػة أثنػػاء الدراسػػة ألف الوسػػائط اؼبتعػػددة تسػػاعد علػػى
عمليػػة تػػدريب كتعلػػيم اؼبتػػدرب لنفسػػو بنفسػػو مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ الجؾبيػػات التعليميػػة الػػيت تقػػوـ علػػى الػػتعلم الػػذاي
لتدريب الطالبة علػى كيفيػة تعلػيم نفسػها بنفسػها ,كمػن ىنػا تػدرب الطالبػة علػى البحػث كاإلطػالع علػى كػل مػا ىػو
جديد ,كال يتوقف عند ؾبرد اؼبعلومات اليت تتلقاىا من اؼبعلمة .
كمػػا أف دكر الطالبػػة يف اؼبوقػػف التعليمػػي الػػذم يغلػػب عليػػو التػػدريس اللفظػػي دكر سػػليب كلكػػن اسػػتخداـ
الوسػػائل التعليميػػة يف التعلػػيم اسػػتخدامان سػػليمان يتػػيح للطالبػػات فػػرص اؼباشػػاركة اإلهبابيػػة يف اؼبواقػػف ,سػواء عػػن طريػػق
ربديػد النػواحي الػػيت يػرغنب يف التعػػرؼ إليهػػا مػن ماشػػاىدة الوسػػائل كاالسػتماع إليهػػا أك عػػن طريػق مناقاشػػة مػػا رأكه أك
ظبعػػوه منهػػا ي عػػن طريػػق البحػػث عػػن إجابػػات ؼبػػا قػػد يثػػَته اسػػتخداـ الوسػػيلة مػػن إثػػارات جديػػدة حػػوؿ موضػػوع
اػبجة .
كل ذلك ردبا يكوف قد ساعد يف تكوين اذباىات إهبابية كبو الوسائط اؼبتعددة.
كقػػد يرجػػع تفػػوؽ طالبػػا اجملموعػػة التجريبيػػة كبػػو اسػػتخداـ الوسػػائط اؼبتعػػددة إىل أسػػلوب معاعبػػة احملتػػول
الذم يعتمد على توفَت بيئػة تعليميػة متنوعػة ذبػد فيهػا الطالبػة كػل مػا يناسػبها ,حيػث ربقػق ذلػك مػن خػالؿ

توفَت ؾبموعة من البدائل كاػبيارات أماـ الطالبة ,كل ذلك ساىم يف جعل دراسة اؼبديوؿ (اؼبلػك عبػد العزيػز
موحد البالد) أكثر كظيفية بالنسبة للطالبات.
كما يبكن إرجاع تلك النتيجة إىل سعادة الطالبات بدراسػة اؼبػديوؿ مػع شػعورىن دبػدل فائػدة دراسػتهن
ؽبػػا بعكػػس ؾبموعػػة الطالبػػات الػػيت تػػدرس بالطريقػػة السػػائدة التقليدي ػة كالػػيت شػػعر باؼبلػػل أثنػػاء الاشػػرح نظػػران
لطبيعػػة مػػادة التػػاريخ فبػػا يػػنعكس سػػلبان علػػى اذباىػػات طالبػػات اجملموعػػة الضػػابطة كبػػو اسػػتخداـ الوسػػائط
اؼبتعددة.

الجدول ()10
ملخص للمقاييس اإلحصائية الناذبة عن تطبيق مقياس االذباه القبلي كالبعدم
البيانات
اإلحصائية

التطبيق

عدد الطالبات

ؾبموع
الدرجات

اؼبتوسط

االكبراؼ
اؼبعيارم

اجملموعة

قبلي

30

4991

166.36

37.97

التجريبية

بعدم

30

5930

197.66

25.39

اجملموعة

قبلي

30

5510

183.66

35.09

الضابطة

بعدم

30

5350

178.33

28.79

يتضػػح مػػن اعبػػدكؿ الس ػابق رقػػم ( )10أف متوسػػط طالبػػات اجملموعػػة الضػػابطة يف التطبيػػق القبلػػي
أكػػج مػػن متوسػػط نفػػس اجملموعػػة يف التطبيػػق البعػػدم ,يف حػػُت ارتفػػع متوسػػط درجػػات طالبػػات اجملموعػػة
التجريبية عن متوسط درجاهتم يف التطبيق البعدم.
ثالثا  :تفسير ومناقشة النتائج المرتبطة بالسؤال الثالث" ما لعالقـة بـين درجـات الطالبـات فـي التطبيـق
البعدي لالختبار التحصيلي ومقياس االتجاىات نحو الوسائط المتعددة؟"
مت ربليػػل درجػػات الطالبػػات يف اجملمػػوعتُت التجريبيػػة كالضػػابطة يف مقيػػاس االذبػػاه كبػػو دراسػػة مػػادة
التػػاريخ ,كذلػػك الختبػػار صػػحة الفػػرض التػػايل :توجػػد عالقػػة ارتباطي ػو موجبػػة بػػُت درجػػات طالبػػات اجملموعػػة
التجريبية يف كل من مقياس االذباه كبو الوسائط اؼبتعددة كاالختبار التحصيلي يف التطبيق البعدم.
كالختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة حبسػاب اؼبتوسػط اغبسػايب لػدرجات طالبػات اجملمػوعتُت التجريبيػة
كالضابطة يف مقياس االذباه كبو دراسة مادة التاريخ ,ككذلك االكبراؼ اؼبعيارم.
الجدول ()11
معامل االرتباط بين االختبار التحصيلي البعدي ومقياس االتجاه البعدي للمجموعة التجريبية
البيانات

العدد

اإلحصائية
االختبار
التحصيلي س
مقياس االذباه
ص

30

اؼبتوسط

االكبراؼ

قيمة (ر)

مستول

اغبسايب

اؼبعيارم

احملسوبة

الداللة

47.73

6.079
0.10

30

197.66

25.39

0.599

يتضح مػن اعبػدكؿ السػابق رقػم ( )11أف قيمػة االرتبػاط احملسػوبة ( )0.10أقػل مػن قيمػة االرتبػاط
اعبدكليػػة عن ػػد مس ػػتول دالل ػػة ( ,)0.01كمػػن ىن ػػا يبك ػػن الق ػػوؿ إن ػػو ال يوجػػد ارتب ػػاط داؿ ب ػػُت مب ػػو ربص ػػيل
الطالبات كبُت مبو اذباىاهتم كبو الوحدة اؼبدركسة.
كىذا يؤدم إىل رفض الفػرض الثالػث مػن فػركض الدراسػة كالػذم يػنص علػى :توجػد عالقػة ارتباطيػو
موجبػػة بػػُت درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة يف كػػل مػػن مقيػػاس االذبػػاه كبػػو الوسػػائط اؼبتعػػددة كاالختبػػار
التحصيلي يف التطبيق البعدم.
التفسير والمناقشة:
يبكن تفسػَت ذلػك حيػث قبػد أف اىتمػاـ الطالبػات باغبصػوؿ علػى درجػات يف االختبػار التحصػيلي
أكثػػر مػػن اىتمػػامهن مػػن االسػػتمتاع دبػػادة التػػاريخ بػػالرغم مػػن ربسػػن نتػػائج كػػل مػػن التحصػػيل كاالذبػػاه كبػػو
الوسائط اؼبتعددة لدل اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدم لكل منهما .
فم ػػن حيػ ػػث تنمي ػػة اعبانػ ػػب اؼبع ػػريف لػ ػػدل الطالب ػػات سػ ػػاعد برن ػػامج الوسػ ػػائط اؼبتع ػػددة علػ ػػى اكتسػ ػػاهبن
للمفاىيم كاغبقائق كاؼببػادئ كالقػوانُت كالنظريػات يف كقػت أقػل مػن الطريقػة اللفظيػة .كبالتػايل فإنػو سػاعد علػى الفهػم
بتوضيح اؼبواقف التارىبية اجملردة عندما ارتبطت بأشياء ؿبسوسة.
كمػػن اعبانػػب اؼبهػػارم فجنػػامج الوس ػائط سػػاعد علػػى العػػرض العملػػي أك اؼباشػػاىدة علػػى الواقػػع ,حيػػث إف
اؼبهػػارة مػػا ىػػي إال أداء عمػػل مػػا بسػػرعة كإتقػػاف نتيجػػة التػػدريب كتك ػرار اؼبمارسػػة حػػىت تصػػبح الطالبػػة خبػػَتة هبػػذا
العمل ,كقد أمدنا بوسائل العرض العملي للمهارة اؼبراد تعلمها ,كما أمدنا بأدكات التدريب الالزمة لذلك.
كيف اعبانػػب الوجػػداين لعػػب برنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة التعليميػػة دكرانكب ػَتان يف ربقيػػق اعبانػػب الوجػػداين مػػن
أىػػداؼ الػػتعلم ,ككث ػَتان مػػا نػػرل انفعػػاالت السػػركر كاػبػػوؼ كالتػػوتر عنػػد ماشػػاىدة مقػػاطع الفيػػديو أك عنػػد التػػدرج يف

إجاب ػػات االختب ػػار التحص ػػيلي أك عن ػػد التعام ػػل م ػػع الجن ػػامج باش ػػكل ع ػػاـ  ,كت ػػؤدل ى ػػذه االنفع ػػاالت إىل تع ػػديل
تدرهبي يف السلوؾ أم إىل تعلم فعاؿ .
ك ػػذلك س ػػاعد الجن ػػامج يف زي ػػادة الدافعي ػػة يف عملي ػػة ال ػػتعلم ,فق ػػد تاش ػػعر الطالب ػػات أحيانػ ػان كث ػػَتة باؼبل ػػل
كالكس ػػل كالنف ػػور م ػػن الاش ػػرح اللفظ ػػي للمعلم ػة كإتب ػػاع طريق ػػة كاح ػػدة تعتم ػػد عل ػػى اإللق ػػاء كالتلق ػػُت ,كبالت ػػايل ف ػػإف
استخداـ الجنامج من قبل الطالبات ياشعرىن بالبعػد عػن النمطيػة يف الػتعلم كـباطبػة أكثػر مػن حاسػة فبػا دفعهػن إىل
اإلقبػػاؿ علػػى تعلػػم اؼبوضػػوعات الػػيت يقػػدمها ؽبػػم .كتقػػدمي اؼبػػادة العلميػػة للطالبػػات مصػػحوبة بنمػػوذج أك صػػورة ثابتػػة
أك متحركػػة مػػع اسػػتخداـ األل ػواف كفنيػػات التكبػػَت كالتصػػغَت أدل إىل اسػػتثارة اىتمػػاـ الطالبػػات كبػػو موضػػوع الػػدرس
كأشبع حاجتهن للتعلم .

الفصل السادس
ملخص البحث وتوصياتو ومقترحاتو

الفصل السادس
ملخص البحث وتوصياتو ومقترحاتو
نتنػػاكؿ يف ىػػذا الفصػػل ملخػػص البحػػث كالتوصػػيات كاؼبقًتحػػات اؼبتعلقػػة دباشػػكالت أخ ػرل متصػػلة
دبتغَتات البحث يبكن تقديبها إلجراء مزيد من البحوث يف ىذا اجملاؿ ,كفيما يلي عرض ىذه اعبوانب:
خالصـة البحث:
تناكؿ ىذ البحث ربديد فاعلية استخداـ برنامج كسائط متعددة يف ربصيل طالبات الصف الثالػث اؼبتوسػط
يف مقرر التاريخ كاذباىاهتن كبو الوسائط اؼبتعددة
وتلخصــت مشــكلة البحــث فــي الســؤال الرئيســي التــالي :مػػا فاعليػػة اسػػتخداـ برنػػامج كسػػائط
متعددة يف ربصيل طالبات الصف الثالث اؼبتوسط يف مقرر التاريخ كاذباىاهتن كبو الوسائط اؼبتعددة؟
وتطلب الك اإلجابة على األسئلة اآلتية:
 .1ما فاعلية الجنامج اؼبقًتح يف تنمية ربصيل طالبات الصف الثالث اؼبتوسط يف مادة التاريخ؟
 .2مػػا فاعليػػة الجنػػامج اؼبقػػًتح يف اذباىػػات طالبػػات الصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط كبػػو اسػػتخداـ الوسػػائط
اؼبتعددة كدراسة مادة التاريخ؟
 .3ما العالقػة بػُت درجػات الطالبػات يف التطبيػق البعػدم لالختبػار التحصػيلي كمقيػاس االذباىػات كبػو
الوسائط اؼبتعددة؟
ولإلجابة عن تساؤالت البحث ،تم اختبار صحة الفروض التالية:
 -1ال توجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػػطي درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة (الػػيت تػػدرس
بجنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة) كطالبػػات اجملموعػػة الضػػابطة (الػػيت تػػدرس بالطريقػػة التقليديػػة) يف التطبيػػق البعػػدم
لالختبار التحصيلي.

 -2ال توجػػد فػػركؽ ذات دااللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػػطي درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة (الػػيت تػػدرس
بجنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة) كطالبػػات اجملموعػػة الضػػابطة (الػػيت تػػدرس بالطريقػػة التقليديػػة) يف التطبيػػق البعػػدم
ؼبقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة.
 -3ال توجػد عالقػػة ارتباطيػة موجبػػة بػػُت درجػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػة يف كػػل مػػن مقيػاس االذبػػاه كبػػو
الوسائط اؼبتعددة كاالختبار التحصيلي يف التطبيق البعدم.
عينة البحث:
مت اختيػػار عينػػة البحػػث مػػن طالبػػات الصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط كذلػػك عػػن طريػػق اختيػػار مدرسػػتُت
ـبتلفت ػػُت ,إح ػػدانبا سبث ػػل اجملموع ػػة التجريبي ػػة كى ػػي اؼبدرس ػػة اؼبتوس ػػطة الثالث ػػة بأهب ػػا ,كاألخ ػػرل سبث ػػل اجملموع ػػة
الضابطة كىي اؼبدرسة اؼبتوسطة الثامنة.
حدود البحث:
اقتصرت البحث اغبالية على:
 -1الحــدود المكانيــة والبشـرية :بعػػض اؼبػػدارس اؼبتوسػػطة للبنػػات التابعػػة ؼبنطقػػة عسػػَت ,كمت إجػراء البحػػث
على عينة عاشوائية من طالبات الصف الثالث اؼبتوسط باؼبتوسطةالثالثة دبدينة أهبا.
 -2الحــدود الموضــوعية  :يقتصػػر البحػػث علػػى البػػاب الرابػػع قيػػاـ الدكلػػة السػػعودية الثالثػػة الفصػػل األكؿ
اؼبلك عبػد العزيػز (موحػد الػبالد) دبقػرر التػاريخ للصػف الثالػث اؼبتوسػط طبعػة 1429ى ػ1431/ى ػ الفصػل
الدراسي الثاين.
كقد اختارت الباحثة "الباب الرابع ,قياـ الدكلة السعودية الثالثة ,الفصل األكؿ ,اؼبلك عبد العزيز موحػد
البالد".

أدوات البحث:
تتمثل أدكات البحث يف:
أ  -اختبار ربصيلي يف مادة التاريخ يف فصل اؼبلػك عبػد العزيػز (موحػد الػبالد) للصػف الثالػث
اؼبتوسط.
ب -مقياس لالذباىات كبو استخداـ الوسائط اؼبتعددة يف مادة التاريخ.
ج -برنامج الوسائط اؼبتعددة للفصل الرابع من مادة التاريخ للصف الثالث اؼبتوسط.
د-دليل الطالبة الستخداـ برنامج الوسائط اؼبتعددة.
إجراءات البحث:
لإلجابة عن سؤايل البحث كاختبار صحة فركضو فإف البحث اغبايل سار كفق اإلجراءات التالية:
أوال :االطالع على األدبيات والبحوث العربية واألجنبية التي لها عالقة بمجال البحث الحالي.
ثانيا :تصميم برنامج الوسائط المتعددة في الباب الرابع من كتاب التاريخ للصف الثالث المتوسط
وفق الخطوات التالية:
 -1االطالع على الدراسات اليت تناكلت إعداد برامج الوسائط اؼبتعددة.
 -2ربديد األىداؼ العامة للجنامج.
 -3ترصبة ؿبتول الباب الرابع إىل ـبطط (سيناريو) سبهيدا إلنتاج الجنامج.
 -4عرض السيناريو على اؼبتخصصُت يف ؾباؿ اؼبناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية كؾباؿ
تكنولوجيا التعليم.
 -5إنتاج برنامج الوسائط اؼبتعددة من خالؿ تنفيذ السيناريو.
 -6التأكد من صالحية الجنامج للتطبيق من خالؿ عرضو على اؼبتخصصُت كالتعديل يف ضوء آرائهم.

 -7إعداد دليل استخداـ الطالبات للجنامج كعرضو على احملكمُت.
 -8تطبيق الجنامج على عينة استطالعية للتأكد من قدرة الطالبات على التعامل مع الجنامج.
ثالثا :إعداد االختبار التحصيلي ومقياس االتجاىات نحو استخدام الوسائط المتعددة وفق الخطوات
التالية:
 -1ربديػد اؽبػدؼ العػاـ كاػبػاص لكػل مػن االختبػػار التحصػيلي كمقيػاس االذباىػات كصػياغة اؼبفػردات لكػػل
منهما.
 -2التأكد من صحة األداتُت من خالؿ عرضهما يف صػورهتما األكليػة علػى ؾبموعػة مػن احملكمػُت كالتعػديل
يف ضوء آرائهم.
 -3تطبيق األداتُت على عينة استطالعية غبساب ثبات األداتُت كمراجعتهما يف ضوء نتائج ىذا التطبيق.
رابعا :اختيار عينة البحث وفق الخطوات التالية:
 -1اختيار فصلُت بطريقة عاشوائية من إحدل اؼبدارس اؼبتوسطة للبنات باؼبنطقة.
 -2اختيار أحد الفصلُت ليمثل اجملموعة التجريبية كالفصل ا خر ليمثل اجملموعة الضابطة.
خامسا :تطبيق االختبار التحصيلي كمقياس االذباه قبليا على اجملموعتُت التجريبية كالضابطة.
سادســا :التػػدريس جملموعػػة البحػػث (اجملموعػػة التجريبيػػة) كفػػق برنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة بطريقػػة الػػتعلم الػػذاي
(اجملموعة الضابطة) بالطريقة اؼبعتادة.
سابعا :تطبيق االختبار التحصيلي كمقياس االذباه بعديا على ؾبموعيت الدراسة.
ثامنا :ربليل البيانات باستخداـ األساليب اإلحصائية اؼبناسبة كتفسَت النتائج.
تاسعا :كضع التوصيات كاؼبقًتحات.

المعالجة اإلحصائية:
يف ضػػوء التصػػميم التج ػرييب للبحػػث اغبػػايل سبػػت اؼبعاعبػػة اإلحصػػائية لبيانػػات البحػػث علػػى النحػػو
التايل:
 - 1أساليب اإلحصاء الوصفي اليت الت اؼبتوسطات كاالكبرافات اؼبعيارية.
 - 2أسػػاليب اإلحصػػاء االسػػتداليل للتحقػػق مػػن صػػحة الفػػركض كاإلجابػػة عػػن التسػػاؤالت الػػيت تطرحهػػا
الدراسة كالت ما يلي:
 - 3اختبػػار (ت)  (T) Testكذلػػك ؼبقارنػػة متوسػػطي درجػػت طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة كالضػػابطة
يف التطبيق البعدم على االختبار التحصيلي كمقياس االذباه.
 - 4ربليل التباين أحػادم االذبػاه للمقارنػة بػُت التطبيػق البعػدم للمجموعػة التجريبيػة كالضػابطة كمالزمػة
التطبيق القبلي ؽبما على البعدم.
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معامل اإلرتباط لتحديد العالقة بُت التحصيل كاالذباه كبو استخداـ الوسائط اؼبتعددة.

نتائج البحث:
توصل البحث اغبايل إىل النتائج التالية:
أوالً :النتائج الخاصة بأداء الطالبات في االختبار التحصيلي:
 توج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػ ػتول دالل ػػة ( )1011ب ػػُت متوس ػػطات درج ػػات طالب ػػاتاجملموعػػة التجريبيػػة كاجملموعػػة الض ػػابطة يف االختبػػار التحصػػيلي لصػػان اجملموع ػػة التجريبيػػة .كىػػذا يؤك ػػد
األثػػر الفعػػاؿ لجنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة يف التحصػػيل ,حيػػث إف الجنػػامج وبتػػوم علػػى العناصػػر اؼبكونػػة
للوسػ ػػائل اؼبتعػ ػػددة مػ ػػن (الػ ػػنص ,كالصػ ػػوت ,كاؼبوسػ ػػيقى ,كالصػ ػػورة الثابتػ ػػة ,كالصػ ػػورة اؼبتحركػ ػػة ,كلقط ػ ػػة
الفيديو) .كىذه العناصر تعمل على جذب انتباه الطالبات إىل اؼبوضوع اؼبدركس.

ثانياً :النتائج الخاصة بأداء الطالبات في مقياس االتجاه نحو استخدام الوسائط المتعددة:
 توج ػػد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائيان عن ػػد مس ػػتول دالل ػػة ( )1011ب ػػُت متوس ػػطات درج ػػات طالب ػػات اجملموع ػػةالتجريبية كاجملموعة الضابطة يف مقياس االذبػاه كبػو اسػتخداـ الوسػائط اؼبتعػدة لصػان جملموعػة التجريبيػة,
حيث عمل الجنامج على تاشويق الطالبات لدراسة مادة التاريخ.
ثالثاً :النتائج الخاصة باالرتباط بين األداء البعدي للطالبات في االختبار التحصـيلي ،وأدائهـم البعـدي
في مقياس االتجاه.
 أظهػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػود ارتبػػاط داؿ إحصػػائيان بػػُت درجػػات الطالبػػات يف االختبػػار التحصػػيلي,كدرجاهتم يف مقياس االذباه.
توصيات البحث:
يف ضوء ما أسفر عنو البحث ,نعرض فيما يلي ؾبموعة من التوصيات اؼبنبثقة من النتائج اليت سػبق
عرضها ,كاليت يبكن أف تأخذ هبذه النتائج إىل حيز التطبيق العملي.
لذلك توصى الباحثة بما يلي:
 - 4االىتماـ بتدريب طالبات اؼبرحلة اؼبتوسطة على اغباسوب.
 - 5إناشاء مراكز إلنتاج برامج الوسائط اؼبتعػددة لكػل إدارة تعليميػة تتػوىل إنتػاج مثػل ىػذه الػجامج ,نظػران
للصعوبات اليت كاجهتها الباحثة عند إنتاج برنامج الوسائط اؼبتعددة.
 - 6االىتماـ بتدريب معلمات مادة التاريخ على كيفية استخداـ الوسائط اؼبتعددة يف تدريس التاريخ.
 - 7يبكن االسًتشاد بالجنامج اؼبقدـ يف ىػذه الدراسػة عنػد تػدريس التػاريخ كنمػوذج لعمػل بػرامج أخػرل
يف منهج التاريخ لطالبات اؼبرحلة اؼبتوسطة.

 - 8نظران للتكلفة العالية لجامج الوسائط اؼبتعددة توصى الباحثة كزارة الًتبيػة كالتعلػيم بعمػل ىػذه الػجامج
لكافة اؼبناىج كخاصة مناىج التاريخ.
 - 9توعي ػػة اؼبعلم ػػات بأنبي ػػة اس ػػتخداـ اغباس ػػوب يف الت ػػدريس ألن ػػو يعم ػػل عل ػػى تقلي ػػل الوق ػػت كاعبه ػػد
اؼببذكؿ يف الاشرح أثناء عرض الطريقة السائدة.
مقترحات البحث:
من خالؿ إجراء ىذا البحث تقًتح الباحثة القياـ بالدراسات ا تية:
 - 1االحتياجات التدريبية لطالبات اؼبرحلة اؼبتوسطة كبو استخداـ اغباسوب يف التعليم.
 - 2مػػن خػػالؿ إج ػراء الدراسػػة اغباليػػة كاحتكػػاؾ الباحث ػة باؼبػػدارس اؼبتوسػػطة ,كجػػدت الباحث ػة أف
اؼبدرسػػات غػػَت مػػدربات علػػى اسػػتخداـ طػػرؽ التػػدريس اغبديثػػة ,لػػذلك تقػػًتح الباحث ػة إج ػراء
دراسػػة لتحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة الالزمػػة ؼبعلمػػات التػػاريخ أثنػػاء اػبدمػػة عل ػػى اس ػػتخداـ
طرؽ التدريس اغبديثة يف تدريس التاريخ.
 - 3أثػػر اسػػتخداـ الوسػػائط اؼبتعػػددة يف تػػدريس التػػاريخ علػػى تنميػػة التفكػػَت الناقػػد لػػدل طالبػػات
اؼبرحلة اؼبتوسطة.
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Abstracts 0

المــالحــق

ملحـق ( ) 1
قائمـة بأسمـاء المحكميــن

قائمـة بأسمـاء المحكمين
التخصـص

م

االس ــم

1

د .أماين سعيدة سيد

أستاذ ماشارؾ علم النفس الًتبوم كلية الًتبية للبنات -جامعة اؼبلك خالد

2

د.آمنة عبد القادر

أستاذ تكنولوجيا التعليم اؼبساعد بكلية الًتبية للبنات -جامعة اؼبلك خالد

3

د .ظباح السيد

أستاذ تكنولوجيا التعليم اؼبساعد بكلية الًتبية للبنات -جامعة اؼبلك خالد

4

أ.د /عبد العزيز السيد

أستاذ مساعد مناىج كطرؽ تدريس التاريخ كلية الًتبية -جامعة اؼبلك خالد

5

د .إيناس الاشافعي

ؿباضر مناىج كطرؽ تدريس اعبغرافيا كلية الًتبية للبنات -جامعة اؼبلك خالد

6

أ.د /ىويدا األلفي أبو سريع

أستاذ مساعد اؼبناىج كطرؽ تدريس اللغة االقبليزية كلية الًتبية للبنات -جامعة اؼبلك خالد

7

أ.د /سباـ إظباعيل سباـ

أستاذ اؼبناىج كطرؽ التدريس كلية الًتبية -جامعة اؼبلك خالد

8

أ .فوزية عبد اهلل آؿ ىتاف

رئيسة قسم االجتماعيات دبكتب اإلشراؼ الًتبوم بأهبا

9

أ .فوزية الاشهرم

ماشرفة اجتماعيات دبكتب اإلشراؼ الًتبوم بأهبا

 11أ .حياة البكرم

ماشرفة اجتماعيات دبكتب اإلشراؼ الًتبوم بأهبا

 11أ.د /نادية فهمي إمبايب

أستاذ مناىج كطرؽ تدريس التاريخ اؼبساعد بكلية الًتبية -جامعة اؼبلك خالد

 12أ.د /عبد اهلل علي ؿبمد إبراىيم

أستاذ اؼبناىج كطرؽ تدريس العلوـ بكلية الًتبية – جامعة اؼبلك خالد

 13د .ؿبمد ؿبمد عبد اؽبادم

أستاذ تقنيات التعليم اؼبساعد بكلية الًتبية – جامعة اؼبلك خالد

 14د.لبٌت حسُت العجمي

أستاذ اؼبناىج كطرؽ تدريس العلوـ اؼبساعد بكلية الًتبية – جامعة اؼبلك خالد

 15أ.د /ماجدة حباشي

أستاذ مناىج كطرؽ تدريس العلوـ كرئيسة قسم اؼبناىج كأصوؿ الًتبية بكلية الًتبية – جامعة
اؼبلك خالد

ملحـق ( ) 2
محتـوى الموديـول

محتوى الموديول
الملك عبد العزيز (موحد البالد) 1293ىـ  1373 -ىـ
أوال :مولده ونشأتو :
كلد يف مدينة الرياض سنة  1293ىػ.
نسبػػو :
عبدالعزيز بن عبد الرضبن بن فيصل بن تركي بن عبداهلل ؿبمد بن سعود.
ناشأتو :
ناشأ ربػت رعايػة كالديػو كعنايتهمػا ,ككػاف لوالدتػو الفضػل الكبػَت يف توجيهػو ؼبعػايل األمػور ,كأمػا كالػده فكػاف
لػػو دكر كبػػَت يف تعليمػػو ,كإعػػداده ػبػػوض غمػػار اغبيػػاة فػػتعلم الق ػراءة كالكتابػػة ,ي ق ػرأ القػػرآف الكػػرمي كػػامالن ,
كحف بعض سوره .كقد كاف وبب قراءة السَتة النبوية ككتب التاريخ كالاشعر.
كبرزت مهارتو يف ؾبالُت نبا :
اجملػػاؿ اغبػػريب  :اكتسػػب مهػػارات منػػذ سػػن مبكػػرة مثػػل  :الرمايػػة كاؼببػػارزة كركػػوب اػبيػػل ,كفنػػوف القتػػاؿ ,كقػػد
كانت إقامتو الطويلة يف الصحراء فرصة لو للتدرب على ذلك.
اجملاؿ السياسي :
أ -كػػاف أكؿ إسػػهاـ لػػو عنػػدما أشػػركو كالػػده كىػػو يف سػػن الرابعػػة عاشػػرة مػػع الوفػػد الػػذم فػػاكض
ؿبمد بن عبداهلل بن رشيد لفك اغبصارعن الرياض.
ب  -كػػاف اسػػتقراره يف النهايػػة يف الكويػػت فرصػػة لػػو لصػػقل معارفػػو السياسػػية ,حيػػث تعػػد إقامتػػو يف
الكويت مدرستة األكىل يف السياسة العملية.

معركة الصريف :
أع ػػد اؼبل ػػك عب ػػدالعزيز ب ػػن رش ػػيد -ال ػػذم آؿ إلي ػػو حك ػػم ب ػػالد قب ػػد – الع ػػدة لغ ػػزك الكوي ػػت ,فب ػػا دف ػػع أم ػػَت
الكويت إىل إعداد ضبلة كبَتة ؼبهاصبة ابػن الرشػيد ,كقػد تسػابق زعمػاء قبػد اؼبوجػودكف يف الكويػت لاللتحػاؽ
هبذه اغبملة ككاف علي رأسهم اإلماـ عبدالرضبن الفيصػل آؿ سػعود كابنػو عبػد العزيػز .كرغػم اإلمكانيػات الػيت
حظيػػت هبػػا ىػػذه اغبملػػو إال أف اهلل مل يكتػػب ؽبػػا النجػػاح ,حيػػث اهنزمػػت أمػػاـ ق ػوات ابػػن رشػػيد يف معركػػة
الصريف عاـ  1318ىػ.
معامل :
الصريف :موضع قرية صغَتة تقع ااؿ شرؽ مدينة بريدة دبنطقة القصيم.
ثانيا  :الجوانب اإلنسانية في سيرتو :
كاف للجوانب اإلنسانية يف سَتتو دكر بارز كمؤثر كمنها :
عالقتو مع أسرتو:
أ – كاف عبد العزيز منذ شبابو  ,كحىت بعد أف أصبح ملكان ,وبرص على يبر كالػده كتػوقَته كاحًتامػو كخدمتػو
طواؿ حياتو  ,كمن أمثلة ذلك :
 كػاف يقػػوـ بزيػارة كالػػده كػػل صػباح  ,كإذا دخػػل ؾبلػس كالػػده ماشػػى كقػبيػػل يػػده احًتمػان لػػو ي هبلػػس
يف آخر اجمللس.
 كان ػا يف اؼبسػػجد اغب ػراـ  ,ككػػاف الوالػػد مريض ػان  ,فبػػادر ابنػػو عبػػدالعزيز كضبلػػو علػػى كتفيػػو مػػن بػػاب
السالـ ,كدخل بو إىل حيث مصالة  ,كمل ياشأ أف يقوـ هبذه اؼبهمة أحد اػبدـ.

ب -حرصو على أوالده :
كاف عبد العزيز رغم اناشغالو ببناء الدكلة حريصان علي ابنائو متابعػان ؽبػم يف عبػاداهتم كتعلػيمهم كتػربيتهم علػي
مكارـ األخالؽ  ,كمن ذلك :
* كاف يتفقدىم يف ؿبافظتهم على الصلوات اعبمعة ك اعبماعة  ,كيعاقب من يتخلف منهم.
* كاف يزكر اؼبدرسة اليت يدرس فيها أكالده ,كياشجعهم على ربصيل العلم كاعبد يف طلبو.
ج -صلتة لرحمو :
كاف فبا اشتهر عن اؼبلك عبدالعزيز صلة الرحم كحسن العالقة بأفراد األسرة من آؿ سعود كمن ذلك:
 عطفو الاشامل على أفراد األسرة من آؿ سعود.
 حرصو على تفقد أحواؿ نساء األسرة من آؿ سعود.
 اىتمامو بالصغار كاعتناؤه هبم كمداعبتهم كاللعب معهم.
عالقتو مع شعبو :
من اعبوانب اإلنسانية يف سَتة اؼبلك عبد العزيز  :العدؿ  ,كالعفو كالوفاء  ,كالكرـ.
أ -العدل
 ألػيػف ىيئات للتفتي ذبوب اؼبدف كالقرل كالبوادم تبحث عن أحواؿ الناس كتسػتمع إىل شػكواىم
كتصغي إىل مظاؼبهم.
 كضع صندكقان للمظامل كالاشكاكل مفتاحو بيده.
 كاف وبث علي تبيطق العدالة  ,كقضاء حوائج الناس  ,كنصرة الضعيف.
ب  -العفو والوفاء :
 عفا عن أشخاص ناصبوه العداء مدة طويلة  ,أك نقضوا العهد مرات.

 كاف ؿببان ألصدقائو القدماء  ,كفيان ؽبم.
ج -الكرم :
 كاف زكاره بقصره يف الرياض اليقلوف عن طبسمائة شخص يف األياـ العادية.
 كاف ىناؾ دار كاسعة أعدت لرجاؿ القبائل بصفة خاصة يؤموهنا من كل مكاف.
 كاف يرصد مبالغ يوزعها دبعرفة من يثق بو من خاصتو على األرامل كذكم اغباجات.
استعــادة البالد وتوحيدىا
أصبعػػت اؼبصػػادر الػػيت تناكلػػت سػػَتة اؼبلػػك عبػػد العزيػػز  ,كناشػػأة اؼبملكػػة  ,أف اؼبلػػك مل يقػػم حبػػرب إال كىػػو
مضطر ؽبا  ,كبعد استنفاد كل الوسائل السلمية.
أوالً  :استعادة الرياض :
خػػالؿ إقامػػة اؼبلػػك عبػػد العزيػػز يف الكويػػت مل تكػػن الريػػاض تفػػارؽ ـبيلتػػو غبظػػة كاحػػدة .كقػػد قػػاـ دبحػػاكلتُت
الستعادهتا لكل منهما ظركفها كنتائجها كما يلي :
أ – المحاولة األولى الستعادة الرياض سنة  1318ىـ.
أحداثها :
عندما كصلت ضبلة الاشيخ مبارؾ إىل الاشوكي ,قرر عبػد العزيػز أف وبقػق حلمػو بػدخوؿ الريػاض ,فػانفرد بقػوة
صػغَتة اذبػو هبػػا إليهػا كدخلهػا بسػػهولة ,كقػد رحػب بػػو أىلهػا كسبنػوا عػػودة اغبكػم السػعودم .كحاصػػرعبدالعزيز
عامػػل ابػػن رشػػيد يف قصػػر اؼبصػػمك ,لكنػػو اضػػطر إىل فػػك اغبصػػار عػػن الريػػاض كمغادرهتػػا عنػػدما علػػم هبزيبػػة
ضبلة الاشيخ مبارؾ يف معركة الصريف.

نتـ ــائجها :
على الرغم من أف ىذه احملاكلة مل ربقق ىدفها كىو استعادة الريػاض ,إال أهنػا حققػت أىػدافان مهػدت الطريػق
لنجاحو يف ربقيق حلمو باستعادة ملك ا باء كاألجداد.
كمن ىذه األىداؼ :
 - 1أكدت يف نفسو القناعة بأف استعادة الرياض أمران فبكنان.
 -2عرؼ الكثَت من أكضاع الرياض بعد عاشر سنوات من خركجو منها.
 -3أدرؾ شعور أىل الرياض ككفاءىم كمدل تعلقهم باغبكم السعودم.
 -4شعر بضيق أىل الرياض من حكم ابن رشيد.
معـالم :
الاشوكي  :موضع ماء على بعد قرابة مائة كستُت كلم ااؿ الرياض.
اؼبصػػمك  :أك اؼبسػػمك يعػػٍت البنػػاء السػػميك اؼبرتفػػع اغبصػػُت  ,كىػػو اغبصػػن اؼباشػػهور يف قلػػب مدينػػة الريػػاض
ىو ا ف معلم تراثي يبثل مرحلة من مراحل تأسيس اؼبملكة العربية السعودية.
ب -استعادة الرياض سنة  1319ىـ.
مقدمتها :
شػػجعت احملاكلػػة األكىل السػػًتداد الريػػاض اؼبلػػك عبػػد العزي ػز علػػى التخطػػيط كالتفكػػَت يف ؿباكلػػة جديػػدة,
ففػػور عودتػػو إىل الكويػػت بػػدأ يتخػػذ اػبط ػوات العمليػػة لتحقيػػق ىػػذا اؽبػػدؼ ,ككػػاف أكىل ىػػذه اػبطػوات الػػيت
قب ػػح فيه ػػا ى ػػي إقن ػػاع كال ػػده بالس ػػماح ل ػػو باس ػػتعادة حك ػػم ا ب ػػاء كاألج ػػداد .فق ػػاد ضبل ػػة قليل ػػة الع ػػدد كب ػػَتة
الطمػػوح ,تضػػم نفػػران قلػػيالن اذبػػو هب ػم إىل األحسػػاء حيػػث انضػػمت إليػػو فئػػات مػػن القبائػػل  ,ي بػػدأ يهػػاجم
القبائل اؼبؤيدة البن رشيد.

خطتو :
عل ػػم اب ػػن رش ػػيد بتحرك ػػات عب ػػدالعزيز كأح ػػس ب ػػاػبطر دكف أف يع ػػرؼ اؽب ػػدؼ النه ػػائي لتل ػػك التحرك ػػات,
فاستنجد بالدكلة العثمانية  ,فازبذت اػبطوات التالية.
 -1هتديد اإلماـ عبد الرضبن بقطع راتبو إف مل يبنع ابنو من القياـ بأم عملية عسكرية هتدد ابن رشيد.
التموف من األحساء.
 -2تكليف كايل األحساء دبنع عبد العزيز من ي
 -3هتديد اؼبوالُت ل سرة السعودية من العاشائر اؼبقيمة يف اؼبنطقة.
أشبػػرت ىػػذه التهديػػدات ,فػػانفض عػػن عبػػد العزيػػز مػػن حولػػو كمل يبػػق معػػو إال الػػذين خػػرج هبػػم مػػن الكويػػت,
فاستقر هبم يف كاحة يجين ,كمنها توجو إىل الرياض .كؼبا كصل ضػلع الاشػقيب ,بػدأ ىبطػط لػدخوؿ الريػاض,
ي
فقسم رجػالو رغم قلة عددىم إىل ثالث ؾبموعات ,كدخل مع ؾبموعتو بيتان ؾبػاركان لبيػت عامػل ابػن الرشػيد
علػػى الريػػاض (ابػػن عجػػالف)  ,كانتظػػر اعبميػػع خركجػػو مػػن القصػػر يف الصػػباح ,حػػىت إذا طلعػػت الاشػػمس
كخرج متجهان إىل بيتػو انقػض عليػو عبػد العزيػز كرفاقػو ,كاسػتطاعوا قتلػو مػع عػدد مػن أتباعػو  ,كأجػجكا البػاقُت
علي االستسالـ.
اسػػتيق أىػػل الريػػاض علػػى منػػاد كقػػف علػػى مًتفػػع كأخػػذ ينػػادم (اهلل أكػػج  ,اغبكػػم هلل ي لعبػػد العزيػػز بػػن
عبدالرضبن) .كىكذا انتهت ملحمة الرياض الكجل يف شواؿ عاـ  1319ىػ.
مع ــالم :
يجين  :صحراء تقع على بعد  270كلم إىل اعبنوب الغريب من اؽبفوؼ قريبان من هنايػة خػور العديػد .كانػت
بَتين من البالد اؼبعمورة اؼباشهورة حىت القرف الرابع اؽبجرم.
ضػػلع الاشػػقيب  :ىػػو تػػل يقػػع يف اعبنػػوب الاشػػرقي مػػن الريػػاض ,يف اؼبنطقػػة الواقعػػة اػػاؿ مصػػنع اإلظبنػػت,
حيث تقع ىناؾ حديقة ا ف ربمل اسم اؼبلك عبدالعزيز ,كما تسمى حديقة اؼبناخ.

نتــائجو :
 - 1حقق اؼبلك عبدالعزيز ماكاف وبلم بو.
 -2تعد عملية استعادة الرياض من األحداث اليت غَتت ؾبرل التاريخ يف شبو اعبزيرة العربية.
 -3تعتج ىذه العملية اؼبرحلة األكىل كاؼبهمة يف مسَتة توحيد البالد السعودية.
 -4شرع اؼبلك عبد العزيز يف اعادة أسوار الرياض اؼبهدمة.
ثانيا  :ضم بالد جنوب نجد سنة  1320ىـ.
أسب ــابو :
حرص اؼبلك عبدالعزيز أف يبدأ ناشاطو العسكرم بضم بالد جنوب قبد إىل حكمػو بعػد اسػتعادة الريػاض ,
ألسباب منها :
 – 1كانت بالد جنوب قبد موالية ل سرة السعودية منذ عهد الدكلة السعودية األكىل.
 _ 2بيعدىا عن حائل  -مركز ابن رشيد  -كضعف سيطرتو عليها.
 _3تأمُت مواقعو اػبلفية عند التحرؾ لضم بالد ااؿ قبد كغرهبا.
أحداثـ ــو :
دخلػت اػبػػرج كاغبوطػة كاغبريػػق كاألفػالج كصبيػػع القػػرل حػىت كادم الدكاسػػر ربػت طاعتػػو ـبتػارة .كرغػػم كػػج
مساحة ىذه البالد إال أف اؼبلك عبدالعزيز سبكن من ضمها إىل حكمو يف أقل من ستة أشهر.
استدراج ابن رشيد :
خرج اؼبلك عبد العزيز من الرياض إىل جنوب قبد الستدراج خصمو ابن رشيد يف معارؾ ىنػاؾ.
ربرؾ ابن رشيد بموعو متوجها إىل الريػاض لكنػو فػوجئ بػأف الريػاض ؿبصػنة ربػت قيػادة اإلمػاـ عبػدالرضبن
 ,كما أف اؼبلك عبدالعزيز يستعد ؼبالقاتو يف اػبرج.

اذبو ابن رشػيد إىل اػبػرج كدارت بػُت الطػرفُت اشػتباكات غػَت حاظبػة لكنهػا أظهػرت البػن رشػيد مػدل قػوة
اؼبلك عبد العزيز.
نت ــائجو :
 -1قلل من السمعة كاؽبيبة العسكرية اليت كاف يتمتع ابن رشيد هبا.
 -2عزز الثقة بالنفس لدل رجاؿ اؼبلك عبد العزيز.
ثالثــا  :ضم الوشم وسدير سنة  1321ىـ.
ضم الوشم :
أسػرع اؼبلػػك عبػدالعزيز بالتوجػػو إىل الوشػم كسػػدير اػاؿ الريػػاض لضػمها إىل حكمػػو .كيف الوقػت نفسػػو ربػػرؾ
ابن رشيد إىل ىذين اإلقليمُت حملػاكلة االحتفاظ هبما .كال شك أف كالء معظم أىل الوشم للدكلػة السػعودية
قد خيب آماؿ ابن رشيد .كمل ربدث ؾباهبة عسػكرية كبػَتة بػُت الطػرفُت بػل حصػلت اشػتباكات ؿبػدكدة بػُت
حاميات ابن رشيد كسرايا اؼبلك عبد العزيز نتج عنها دخوؿ الوشم ربت حكم عبد العزيز.
ضم سدير:
عنػػدما علػػم ابػػن رشػػيد بػػدخوؿ الوشػػم ربػػت حكػػم اؼبلػػك عبػػد العزيػػز  ,ككػػاف موجػػودان يف سػػدير  ,ارربػػل إىل
القصيم لَتتب دفاعاتو ,لعملو أف القصيم خط اؼبواجهة اؼبقبلة بينو كبُت اؼبلك عبدالعزيز.
كعنػػدما علػػم اؼبلػػك عبػػدالعزيز جهػػز قػػوة كبػػَتة كػػاف علػػى رأسػػها متجه ػان إىل سػػدير  ,فضػػمها كمل يبػػق خػػارج
سلطتو إال اجملمعة اليت تأخر انضمامها بعض الوقت.

رابعاً  :ضم القصيم سنة  1324 – 1322ىـ :

عنيزة سنة 1321ىـ :
قػػاد اؼبلػػك عبػػدالعزيز صبوعػػو كاذبػػو إىل القصػػيم كيف الطريػػق ىػػاصبوا س ػرية ابػػن رشػػيد يف السػػر ,ي اذبػػو إىل
عني ػػزة كطل ػػب م ػػن آؿ س ػػليم أف يه ػػاصبوا اؼبدين ػػة ففعل ػوا كاس ػػتطاعوا دخوؽب ػػا كقتلػ ػوا عام ػػل اب ػػن رش ػػيد فيه ػػا
كأجػػجت اغباميػػة علػػى االستسػػالـ .كقػػد اسػػتطاع آؿ سػػليم دخػػوؿ البلػػدة كتػػويل إمرهتػػا رب ػػت رايػػة اؼبل ػػك
عبدالعزيز.
بريدة سنة 1322ىـ :
عنػػدما علػػم كبػػار أىػػل بريػػدة بػػتمكن اؼبلػػك عبػػدالعزيز مػػن دخػػوؿ عنيػػزة قػػدـ إليػػو كفػػد مػػن أىلهػػا مػػرحبُت,
كأبػػدكا اسػػتعدادىم للوقػػوؼ معػػو ,كأعلن ػوا الػػدخوؿ يف طاعتػػو ,فبعػػث معهػػم (آؿ مهنػػا) فاسػػقبلهم أىلهػػا
حبماس كدخلوا البلد دكف مقاكمة .ي حاصر اؼبلك عبدالعزيز رئيس حامية ابن رشيد يف بريدة حػيت اضػطر
إىل طلب الصلح كرحل.
روضة مهنـا سنة 1324ىـ.
ؼب ػػا غ ػػادر اؼبل ػػك عب ػػدالعزيز القص ػػيم اس ػػتغل اب ػػن رش ػػيد ى ػػذه الظ ػػركؼ كأس ػػرع إىل القص ػػيم كان ػػتقم م ػػن أىل ػػو
ؼبػواالهتم للملػك عبػد العزيػز .سػار اؼبلػك عبػدالعزيز إىل الزلفػي ,كباغػت ابػن رشػيد هبجػوـ ليلػي ,ككقعػت بػػُت
الطرفُت معركة كبَتة ,تداخلت فيها القوات فدخل ابن رشيد يف صفوؼ خصػمو دكف أف يعلػم فعرفػو رجػاؿ
اؼبلك عبدالعزيز فبادركه بنَتاهنم كأردكه قتيالن فاهنزمت قواتو ,كحالف النصر اؼبلك عبد العزيز.
ككاف من نتائج معركة ركضة مهنا :
 -1دخوؿ اجملمعة ك الرس ربت طاعة اؼبلك عبدالعزيز.
 -2عقد صلح بُت متعب بن رشيد الذم خلف كالده يف اإلمارة كبُت اؼبلك عبدالعزيز.
 -3خضوع منطقة القصيم كلها غبكم اؼبلك عبدالعزيز.

 -4رحيل العثمانيُت من القصيم.
خامساً  :ضم األحساء سنة 1331ىـ.
كيف خرجت األحساء من حكم الدكلة السعودية الثانية ؟
أسبابو :
شجع اؼبلك عبدالعزيز على اإلسراع يف ضم األحساء إىل دكلتو أمور منها :
 -1تعد اؼبنفذ البحرم الوحيد لنجد على البحر  ,فضالن عن غناىا باؼبوارد الزراعية.
 -2كانت تاشكل إحدل اؼبناطق اؼبهمة للدكلة السعودية األكىل كالثانية.
 -3حرص اؼبلك عبدالعزيز على استكماؿ توحيد البالد بضم األحساء إىل قبد.
كجد اؼبلك عبدالعزيز كػل الػدالئل اؼباشػجعة علػى قباحػو يف ضػم األحسػاء ,فاغباميػة العثمانيػة ضػعيفة ,كأىػل
األحساء يرحبوف باغبكم السعودم الذم عرفوه سابقان كعاشوا ربت حكمو سنوات.
أحداثو :
ؼبا كصل اؼبلك عبدالعزيز كجياشو اؽبفوؼ ,صػنع اعبنػود مػن جػذكع النخػل كاغببػاؿ سػالمل تسػلقوا عليهػا إىل
أعلى السور حيث فاجأكا اغبراس ,ي انتاشر اعبنود يف أحياء اؽبفوؼ ,كدخل اؼبلػك عبػد العزيػز كبػاقي رجالػو
اؼبدينة ,كسارع أعياف كأىل البالد إىل مبايعة اؼبلك عبدالعزيز ,كقد استباشركا الناس هبذه النصر العظيم.
أمػػا رجػػاؿ اغباميػػة العثمانيػػة فقػػد حاصػػرىم اؼبلػػك عبػػدالعزيز حػػىت استسػػلموا  ,كقػػد عػػاملهم اؼبلػػك عبػػدالعزيز
معاملة ,حسنة ي رحلهم إىل العقَت كمنها إىل البحرين ,حيث سافركا من ىناؾ إىل العراؽ.
ككاف لضم األحساء نتائج مهمة على الصعيدين السياسي كاالقتصادم احمللي كاػبارجي كمنها :
 -1ربسُت الوضع االقتصادم للدكلة السعودية.
 -2ازدياد مساحة الدكلة السعودية.

 -3اتصاؿ الدكلة بالعامل اػبارجي من خالؿ اؼبنافذ البحرية علي اػبليج العريب.
سادســا  :ضم جبل شمر سنة  1340ىـ.
أسبابو :
تدىورت إمارة آؿ رشيد باشكل سريع  ,كذلك راجع لعدة أسباب منها :
 -1االنتصارات اؼبتوالية اليت حققها اؼبلك عبدالعزيزيف بالد قبد ك األحساء.
 -2ىزيبة الدكلة العثمانية يف اغبرب العاؼبية األكىل كىي اؼبناصر القوم ؿ رشيد.
 -3اػبالفات كالنزعات للسيطرة على اغبكم داخل أسرة آؿ رشيد.
أحداثو :
تػوىل ؿبمػد بػػن طػالؿ اإلمػػارة يف حائػل ,كأخػػذ يوسػع نفػػوذه .فػأدرؾ اؼبلػػك عبػد العزيػػز أنػو حػػاف الوقػت لضػػم
حائل باشكل هنائي إىل اغبكم السعودم.
زحف اؼبلك عبدالعزيز بقواتو إىل حائل كشدد اغبصػار عليهػا ,كمػع شػدة اغبصػار كنفػاد كثػَت مػن اؼبػؤف اقتنػع
األى ػػايل بع ػػدـ ج ػػدكل اؼبقاكم ػػة فاتص ػػل بعض ػػهم باؼبل ػػك عب ػػدالعزيز كس ػػهلوا دخ ػػوؿ قوات ػػو يف مقاب ػػل األم ػػاف
ألىلهػػا ,كعنػػدىا اضػػطر ؿبمػػد بػػن ط ػالؿ إىل االستسػػالـ عػػاـ  1340ى ػ .فأخػػذ ىػػو كبقيػػة أم ػراء آؿ رشػػيد
معززين مكرمُت إىل الرياض.
كاف اؼبلك عبدالعزيز حبسو اإلنساين يػدرؾ مػدل اؼبعانػاة الػيت ذاقهػا أىػل حائػل مػن جػراء اغبػركب كاغبصػار,
كلذلك أمر حاؿ دخولو حائل بإرساؿ األقوات إليهم فأغاثهم كأعاد الطمأنينة إىل نفوسهم.
سابعا ضم عسير  1341ىـ :
أحداثو :

استقل حسن بن عائض بإمارة عسػَت بعػد انسػحاب العثمػانيُت ,كحػدثت خالفػات بينػو كبػُت بعػض القبائػل
العسػَتية فحػػاكؿ اؼبلػػك عبػػدالعزيز التوسػػط غبػػل ىػػذه اػبالفػػات ,لكػػن األمػػَت حسػػن رفػػض ىػػذه الوسػػاطة فبػػا
تسبب يف توتر العالقة بينو كبُت اؼبلك عبدالعزيز.
أمػػر اؼبلػػك عبػػد العزيػػز اعبػػي السػػعودم بقيػػادة عبػػد العزيػػز بػػن مسػػاعد بالتوجػػو إىل عسػػَت سػػنة  1338ى ػ,
حيػث دارت بػُت اعبػانبُت معركػة يف حجػػال اهنػزـ فيهػا ابػن عػائض .كدخلػػت القػوات السػعودية أهبػا .كيف عػػاـ
1342ى ػ ,استسػػلم ابػػن عػػائض ي نقػػل إىل الريػػاض مػػع أف ػراد أس ػرتو حيػػث عػػاش مكرمػان ىنػػاؾ حػػىت كفاتػػو.
كبذلك انتهت اؼباشكالت يف عسَت ك أصبحت إحدل مناطق اؼبملكة تنعم باألمن كاؽبدكء.
ثامنا  :ضم الحجاز سنة  1344ىـ :
ك ػػاف اغبج ػػاز وبك ػػم م ػػن قب ػػل األشػ ػراؼ باس ػػم الدكل ػػة العثماني ػػة .كعن ػػدما اس ػػتعاد اؼبل ػػك عب ػػدالعزيز اغبك ػػم
كامتػػدت حػػدكد دكلتػػو لتاشػػمل قبػػد كاألحسػػاء ,أحػػس ش ػريف اغبجػػاز حسػػُت بػػن علػػي بػػاػبطر ,خاصػػة أف
اغبجاز كاف تابعان للدكلة السعودية األكىل .فبا أدل إىل انتاشار دعوة الاشيخ ؿبمد بن عبد الوىػاب بػُت قبائػل
اغبجاز.
ىزيمة جيش الشريف في تربة  1337ىـ :
ذبػدد اػبػػالؼ بػػُت اؼبلػػك عبػػدالعزيز كالاشػريف حسػػُت بسػػبب النػزاع حػػوؿ كاحػيت تربػػة كاػبرمػػة ,كمػػا زاد عمػػق
اػبالؼ خركج أمَت اػبرمة الاشريف خالد بن لؤم عن طاعة الاشريف حسػُت فحػاكؿ القػبض عليػو فاسػتنجد
خالد باؼبلك عبد العزيز فأقبده بفرقة من جياشو استطاعت ىزيبة قوات الاشريف حسُت.
تطػػور األمػػر بػػُت الطػػرفُت فأرسػػل الاشػريف حسػػُت جياشػان مػػزكدان بالرشاشػػات كاؼبػػدافع بقيػػادة ابنػػو عبػػد اهلل إىل
تربػػة كاػبرمػػة إلخضػػاع خالػػد بػػن لػػؤم .كعنػػدما علػػم اؼبلػػك عبػػدالعزيز طلػػب مػػن فرقػػة مػػن جياشػػو أف تتوجػػو

لنجػػدة خالػػد بػػن لػػؤم .فهػػاصبوا جػػي الاشػريف لػػيالن كأغبقػوا بػػو ىزيبػػة قاسػػية ,ككػػاد جياشػػو يبيػػد ,كمػػا غنمػوا
كثَتأ من أسلحتو كعتاده.
مؤتمر الرياض 1342ىـ :
أصدر الاشريف حسُت أمران دبنع أتباع اؼبلك عبػدالعزيز مػن أداء اغبػج (ؼب ػػاذا؟) كإزاء ىػذا التصػرؼ دعػا اؼبلػك
عبػػدالعزيز إىل م ػؤسبر عػػاـ يف الريػػاض برئاسػػة كالػػده اإلمػػاـ عبػػدالرضبن حضػػره العلمػػاء كأم ػراء البلػػداف كرؤسػػاء
القبائل .ي أطلعهػم علػى قػرار الاشػريف حسػُت بػالتحكم يف أداء فريضػة اغبػج .كبعػد تػدارس األمػر مػن صبيػع
جوانبو قرر اجملتمعوف ضركرة زبليص اغبجاز من حكم األشراؼ.
الطـائف  1343ىـ :
أرسل اؼبلك عبػدالعزيز جياشػأ كبػَتان إىل اغبويػة تقابػل مػع جػي األشػراؼ بقيػادة علػي بػن حسػُت الػذم اهنػزـ
أمػامهم كفػػر مػع كبػػار األعيػاف مػػن الطػائف إىل اؽبػػدا ,فػدخل اعبػػي السػعودم الطػػائف ,ي اذبهػوا إىل اؽبػػدا
كىاصبوا علي بن اغبسُت لكنو مل يستطع اؼبقاكمة ففر ىاربان إىل مكة اؼبكرمة.
مكة المكرمة 1343ىـ :
أمػػاـ ىػػذا الوضػػع اجتمػػع كجهػػاء اغبجػػاز ,كتدارسػوا الوضػػع اغبػػريب مػػع تراجػػع قػوات الاشػريف أمػػاـ القػوات
السعودية .كأدركوا فاشل الاشػريف حسػُت يف إدارة اغبجػاز فػرأكا ضػركرة تنازلػو عػن اغبكػم البنػو علػي ,أمػالن يف
كقف اغبرب ,فتنازؿ الاشريف حسُت.
إزاء ىذه التطورات أصبح الطريق فبهدان أماـ القػوات السػعودية إىل مكػة اؼبكرمػة  ,فاسػتأذنوا اؼبلػك عبػدالعزيز
ف ػػأذف ؽب ػػم ,لكن ػػو ش ػػدد عل ػػيهم دبراع ػػاة حرم ػػة مك ػػة اؼبكرم ػػة كمراع ػػاة أح ػواؿ س ػػكاهنا  ,كطل ػػب م ػػنهم ع ػػدـ
مهاصبتها كاالكتفاء حبصارىا إذا قاكـ سكاهنا دخوؽبم.

كعنػػدما اقًتبػػت القػوات السػػعودية مػػن مكػػة اؼبكرمػػة مل يسػػتطع علػػي بػػن اغبسػػُت اجملاهبػػة كفضػػل مغادرهتػػا إىل
جػػدة .كدخػػل أف ػراد اعبػػي السػػعودم مكػػة اؼبكرمػػة ؿبػػرمُت بػػالعمرة .ي تػػوىل خالػػد بػػن لػػؤم األمػػور يف مكػػة
اؼبكرمة.
كصػل اؼبلػك عبػدالعزيز مػع حاشػيتو إىل مكػة اؼبكرمػة ؿبػرمُت بػالعمرة  ,كبعػد أف اسػتقر فيهػا أقبػل عليػو أىلهػا
مػرحبُت بػػو كمبػايعُت كبػػادؽبم نفػػس الاشػعور كبػػُت ؽبػم أف تصػػرفات الاشػريف حسػُت أججتػػو علػى التعامػػل معػػو
بػػالقوة .ي كعػػدىم بتحقيػػق األمػػن ؼبكػػة اؼبكرمػػة كسػػكاهنا كإزالػػة اؼبظػػامل الػػيت ياشػػتكوف منهػػا يف ظػػل تطبيػػق
أحكاـ الاشريعة اإلسالمية.
جدة والمدينة المنورة 1344ىـ :
أصبحت جدة آخػر اؼبعاقػل العسػكرية لقػوات الاشػريف علػي بػن اغبسػُت ,فتقػدمت القػوات السػعودية بقيػادة
اؼبلػػك عبػػدالعزيز إىل جػػدة .كقػػد ت ػزامن ذل ػك مػػع قػػرب موسػػم اغبػػج فلػػم يرغػػب اؼبلػػك عبػػدالعزيز مهاصبتهػػا
رباشػػيان غبصػػوؿ أذل غبجػػاج بيػػت اهلل اغبػراـ .كمػػا أف جػػدة تضػػم قنصػػليات الػػدكؿ األجنبيػػة كؽبػػا حصػػانتها
الدبلوماسية ,ففضل اؼبلك عبدالعزيز فرض اغبصار عليها.
كلكي يثبت اؼبلك عبدالعزيز عزمػو علػى مواصػلة حصػار جػدة حػيت تستسػلم ,أرسػل فرقػان عسػكرية أخضػعت
رابغ كالقنفذة ,كأعلن صالحيتها الستقباؿ اغبجاج.
كالستكماؿ إخضاع اغبجاز أرسل اؼبلك عبد العزيز جياشان حاصػر اؼبدينػة ,فأرسػل أىلهػا إليػو أف يبعػث أحػد
أبنائو ليسلموا لو اؼبدينة  ,فبعث إليهم ابنو ؿبمدان .ككاف ذلك سنة  1344ىػ.
كبعد مفاكضات بُت الاشريف علي بن اغبسُت مت االتفاؽ سنو 1344ىػ على مايلي :
 -1يتنازؿ الاشريف علي بن اغبسُت عن اغبكم كيغادر جدة دبمتلكاتو الاشخصية فقط.
 -2يسلم للملك عبدالعزيز كل ماىبص حكومة اغبجاز من أمواؿ كأسلحة.

 -3يضمن اؼبلك عبدالعزيز سالمة اؼبوظفُت كالعسكريُت كاألشراؼ كسكاف جدة.
كبنػػاء علػػي ىػػذه الاشػػركط غػػادر الاشػريف علػػي بػػن اغبسػػُت جػػدة .كبعػػد ازبػػاذ الًتتيبػػات الالزمػػة دخلهػػا اؼبلػػك
عبدالعزيز  ,كرحب بو األىايل باؽبتاؼ كالتأييد كالدعاء لو بػالتوفيق .كىكػذا انتهػى حكػم األشػراؼ للحجػاز
كدخل يف حكم اؼبلك عبدالعزيز حيث توحد مع باقي مناطق البالد.
تـاسعا  :ضم جازان  1351ىـ.
ؼبػػا اسػػتلم السػػيد ؿبمػػد بػػن علػػي اإلدريسػػي اإلمػػارة يف جػػازاف كانػػت العالقػػات بينػػو كبػػُت اؼبلػػك عبػػدالعزيز
عالقػة كد كاحػًتاـ كتقػدير متبػػادؿ .كبعػد كفاتػو سػػنة  1341ى ػ تعرضػت بػالده للخطػػر ,فقػد دب النػزاع بػػُت
كرثتو على اإلمارة ,كمل يستطع ابنو علي الػذم تػوىل اغبكػم ,السػيطرة علػى الوضػع ,األمػر الػذم ع يػرض أجػزاء
كثػػَتة مػػن الػػبالد األطمػػاع بعػػض الق ػػول اجملػػاكرة .كمػػا ازدادت مطػػامع الػػدكؿ العظم ػػى الػػيت ؽب ػػا مصػػان يف
اؼبنطقة ,فتدخل اؼبلك عبدالعزيز غبل اػبالؼ كضباية اؼبنطقة ,حيث بويع عمو اغبسن أمَتان .كلػدرء األخطػار
احملدقة باؼبنطقة كضع اغبسن البالد ربت ضباية اؼبلك عبدالعزيز ,مع بقائو يف اإلمارة ,ي أرسل لػو اؼبلػك عبػد
العزيز مندكبا يساعده يف تصريف شؤكف البالد.
كيف عػػاـ 1349ى ػ قبػػح أعػػداء اغبكػػم السػػعودم يف الوقيعػػة بػػُت اؼبلػػك عبػػدالعزيز كاغبسػػن اإلدريسػػي ,حيػػث
ػاغًت بػرأيهم ,ي اعتقػل منػدكب اؼبلػك كموظفيػو .فأرسػل اؼبلػك عبػدالعزيز ضبلػة عسػكرية
حرضوه علي الثػورة ف ي
إىل منطقة جازاف قبحت يف االستيالء علي اؼبنطقة ,لتدخل يف طاعة اؼبلك عبدالعزيز كتكوف جػزءان مػن ىػذا
الكياف الكبَت الذم الو اسم اؼبملكة العربية السعودية ,حيث نعمت باألمن كاالستقرار كالرفاىية.
وفـاة الملك عبد العزيز :
انتقػػل اؼبلػػك عبػػدالعزيز إىل رضبػػة اهلل تعػػاىل عػػاـ  1373ى ػ .يف مدينػػة الطػػائف ,ي نقػػل جثمانػػو إىل الريػػاض
كدفن يف مقجة العود كغَته من اؼبسلمُت (كم كاف عمره عند كفاتو ؟).

بواكير النهًة الحديثة في عهد الملك عبدالعزيز
تطور االسم الوطني للمملكة :
بعػػد اسػػتعادة اؼبلػػك عبػػد العزيػػز لػػبالد قبػػد أصػػبح لقبػػو (سػػلطاف قبػػد) .ي أطلػػق عليػػو لقػػب (سػػلطاف قبػػد
كملحقاهتا) بعد ضمو األحساء كامتداد حكمو خارج قبد.
كبعد دخولو اغبجاز طلب أعياف اغبجاز تعديل لقب اؼبلك عبػد العزيػز ليصػبح (ملػك اغبجػاز كسػلطاف قبػد
كملحقاهتا) ي عدؿ اللقب إىل (ملك اغبجاز كقبد كملحقاهتا).
كبعػد توحيػد الػبالد بضػم صبيػع اؼبنػاطق ,أصػػدر مرسػوما مليكػان باختيػار يػوـ  21صبػادم األكىل سػػنة 1351
ىػ اؼبوافق اليوـ األكؿ من اؼبيزاف يومان إلعالف توحيػد الػبالد باسػم اؼبملكػة العربيػة السػعودية كأف يصػبح لقلػب
اؼبلك (ملك اؼبملكة العربية السعودية) ,كأصبح ىذا اليوـ يومان كطنيان للمملكة يرمز إىل كحدهتا.
توطين البــادية وإقامة الهجر :
كاف نسبة كبَتة من السكاف يف بداية عهد اؼبلك عبػدالعزيز تضػم البػدك الرحػل كأىػل القػرل كاألريػاؼ .كمػن
ذبربػػة خاصػػة أدرؾ اؼبلػػك عبػػد العزيػػز ا ثػػار السػػلبية غبيػػاة سػػكاف الباديػػة غػػَت اؼبسػػتقرة ,كأف جهلهػػم بػػأمور
الػػدين يفقػػدىم الػػتحكم بتصػػرفاهتم ككالئهػػم ,كأف بعػػدىم عػػن م ػواطن االسػػتقرار يقلػػل مػػن الت ػزامهم بأنظمػػة
الدكلة كقوانينها.
كقد أؽبم اهلل اؼبلك عبد العزيز للتفكَت يف ماشركع إصالحي ىو تػوطُت الباديػة فيمػا ظبػي بػاؽبجر الػيت تؤسػس
يف أماكن تواجػدىم ,بػدؿ أف ينتقلػوا ىػم إىل اؼبػدف ,كأف يرسػل إلػيهم الػدعاة كالوعػاظ كملعمػي الػدين  ,كقػد
حققػػت ىػػذه اػبطػػوة نتػػائج فبلموسػػة حيػػث اسػػتجاب كثػػَت مػػن القبائػػل ؽبػػذا اؼباشػػورع عنػػدما رأكا أنػػو وبقػػق
طموحػػاهتم كمتطلبػػاهتم يف أمػػاكن تواجػػدىم .كقػػد اسػػتفاد اؼبلػػك عبػػدالعزيز مػػن ىػػذه القػػوة الباشػرية فأصػػبحوا
ىم عمػاد جياشو يف بداية توحيد البالد ؼبا يتمتعوف بو من شجاعة كإقداـ.

التطور الحًــاري في عهد الملك عبدالعزيز :
لقد تنوع اىتماـ اؼبلك عبدالعزيز يف األخػذ بػالتطور اغبضػارم يف صبيػع اجملػاالت الباشػرية كالسياسػية كاألداريػة
كالعلمية كاالقتصادية كالزراعية كالعمرانية كغَتىا من ؾباالت اغبياة.
في المجـال السياسي :
نتيجػػة لػػدخوؿ اغبجػػاز ربػػت حكػػم اؼبلػػك عبػػد العزيػػز بػػدأ اع ػًتاؼ الػػدكؿ اإلسػػالمية كالعاؼبيػػة حبكومتػػو .ي
تطػ ػػورت بنيػ ػػة اؼبملكػ ػػة السياسػ ػػية بإناشػ ػػاء كزارة اػبارجيػ ػػة عػ ػػاـ  1394ىػ ػ ػ كافتتػ ػػاح السػ ػػفارات كالقنصػ ػػليات
كاؼبمثليات السعودية يف اػبارج.
في مجـال التعليم :
حرص اؼبلك عبدالعزيز علػى ناشػر التعلػيم باجملػاف ,كالتاشػجيع عليػو باإلعانػات كاؼبكافػهت .كيف عهػده مت فػتح
اؼبػػدارس النظاميػػة يف كػػل مدينػػة كقريػػة ,كأناشػػئت معاىػػد كمػػدارس التػػدريب اؼبهػػٍت كالصػػناعي ,كمػػا أناشػػئت
اؼبكتبات العامة كاػباصة.
في المجـال األمني والعسكري :
حػػرص اؼبلػػك عبػػدالعزيز علػػى إناشػػاء اإلدرات اؼبعنيػػة بتطػػوير القػػدرات األمنيػػة اؼبؤىلػػة ,كمػػن ذلػػك إناشػػاء كزارة
الداخلية عاـ 1350ىػ ككزارة الدفاع عاـ 1362ىػ.
في مجال الزراعة :
نقل اؼبلك عبدالعزيز الزراعة من استخداـ الوسائل البدائية إىل اغبديثة ,ككفر اؼبيػاه حبفػر ا بػار كبنػاء السػدكد
 ,كاستورد ا الت الزراعية كمكائن الرم ككزعها على اؼبزارعُت بأسعار رخيصة مؤجلة.
في مجـال المواصالت :

حػػرص اؼبلػػك عبػػدالعزيز علػػى رصػػف الطػػرؽ الجيػػة الطويلػػة ,كإناشػػاء اؼبطػػارات كشػراء الطػػائرات ,كأناشػػأ سػػكة
اغبديد بُت الرياض كاؼبنطقة الاشرقية.
في مجال الصحــة :
كػاف للصػػحة نصػػيب كبػَت مػػن حػػرص اؼبلػك عبػػدالعزيز  ,كذلػػك بإناشػاء اؼبستاشػػفيات كاؼبستوصػػفات كاؼبراكػػز
الصحية ,ككذلك احملاجر الصحية للحجاج.
في مجال العمران :
ناشػػطت اغبركػػة العمرانيػػة بعػػد اسػػتقرار الػػبالد كاالنتهػػاء مػػن حػػركب توحيػػد الػػبالد .كاىػػتم اؼبلػػك عبػػدالعزيز-
بص ػػفة خاص ػػة  -بعم ػػارة اغب ػػرمُت الاشػ ػريفُت كتوس ػػعتهما بع ػػد ازدي ػػاد اغبج ػػاج كاؼبعتمػ ػرين كال ػػزكار للماش ػػاعر
اؼبقدسة.
إنش ــاء مجلس الشورى :
بعػػد دخػػوؿ اؼبلػػك عبػػدالعزيز مكػػة اؼبكرمػػة ,أمػػر بإناشػػاء ؾبلػػس استاشػػارم ,ي تطػػور تػػدرهبيان بعػػدد أعضػػائو
ككظائفو كصالحياتو حىت أصػبح ؾبلسػان للاشػورل ,كقػد شػكل عػاـ 1346ى ػ برئاسػة اؼبلػك يف اغبجػاز األمػَت
فيصل بن عبد العزيز.

إنشاء مجلس الوزراء :
بػػدأ التحػػوؿ مػػن ؾبلػػس الػػوكالء إىل ؾبلػػس الػػوزراء بعػػد إحػػداث كزارات اػبارجيػػة كاؼبالي ػة كالداخليػػة كالػػدفاع
كاؼبواصالت ,ي صدكر مرسوـ ملكي بإناشاء ؾبلس الوزراء قبيل كفاة اؼبلك عبد العزيز باشهر كاحد.

أسئلة المديول:
 -1كلد اؼبلك عبد العزيز رضبو اهلل يف الرياض سنة:
أ 1293 -ىػ
ب 1254 -ىػ
ج 1295 -ىػ
د1274 -ىػ
 -2كانت آخر ؿبطة استقر فيها الاشاب عبد العزيز بعيدان عن مسقط رأسو ككانت فرصة لصقل مواىبو
السياسية ,ىي:
أ -قطر
ب -الكويت
ج -عػيػماف
د -اإلمارات
 -3مت استعادة الرياض على يد اؼبلك عبد العزيز يف ليلة اػبامس من شواؿ سنة:
أ 1312 -ىػ
ب 1316 -ىػ
ج 1319 -ىػ
د1320 -ىػ
 -4بدأ اؼبلك عبد العزيز ناشاطو العسكرم بعد استعادة الرياض باؼبنطقة اعبنوبية من قبد ألسباب منها:
أ -بعدىا عن قاعدة ابن رشيد.

ب -خصوبة أرضها.
ج -ش يدة عداكة أىلها لو.
د -االنتقاؿ إليها كاالستقرار فيها.
 -5سبكن ابن رشيد من ىزيبة ضبلة أمَت الكويت ك أمراء قبد بقيادة اإلماـ عبد الرضبن الفيصل آؿ سعود
يف معركة :
أ -الدمل
ب -الصريف
ج -الاشوكي
د -البكَتية
 -6رتب اؼبلك عبد العزيز خطة لدخوؿ عنيزة مع :
أ -آؿ يسػليم
ب -آؿ مهنيػا
ج -آؿ مجكؾ
د -آؿ عائض
 -7دخل اؼبلك عبد العزيز بريدة:
أ -بعد مقاكمة شديدة من أىلها
ب -قدـ إليو كفد من أىلها مرحبُت بو
ج -بعد فرض اغبصار عليها
د -بعد مقتل زعيمهػا

 -8من أىم نتائج ىذه اؼبعركة خضوع منطقة القصيم كاملة ربت حكم اؼبلك عبد العزيز كالتخلص من
خصمو العنيد عبد العزيز بن رشيد:
أ -ضلع شقيب
ب -ركضة مهنا
ج -الصريف
د -الاشوكي
 -9من أىم نتائج ضم األحساء:
أ -تبديد أمواؿ الدكلة
ب -سبكُت العثمانيُت من اػبليج العريب
ج -ربسن الوضع االقتصادم للدكلة السعودية
د -االستيالء على كاحة يجين
 -10بعث اؼبلك عبد العزيز جياشان حملاربة حسن بن عائض يف عسَت سنة 1338ىػ بقيادة :
أ -عبد العزيز بن مساعد
ب -خالد بن لؤم
ج -األمَت سعود
د -األمَت فيصل
 -11توترت العالقة بُت الاشريف اغبسُت بن علي كاؼبلك عبد العزيز حوؿ كاحيت:
أ -يجين كاؽبفوؼ
ب -تربة كاػبرمة

ج -عنيزة كبريدة
د -ركضة مهنػا كالاشوكي
 -12من ىو أمَت اػبرمة الذم كاف متأثرا بدعوة الاشيخ ؿبمد بن عبد الوىاب ؟
أ -خالد بن لؤم
ب -فيصل بن مساعد
ج -ؿبمد بن علي
د -حسن بن عائض
 -13السبب يف عقد مؤسبر الرياض ىو منع الاشريف حسُت رعايا اؼبلك عبد العزيز من دخوؿ :
أ -جدة
ب -مكة اؼبكرمة ألداء فريضة اغبج
ج -الطائف
د -اؽبفوؼ
 -14كاف من أبرز قرارات مؤسبر الرياض زبليص اغبجاز من حكم:
أ -األشراؼ
ب -حسن بن عائض
ج -اإلدريسي
د -خالد بن لؤم
 -15دخلت الطائف ربت اغبكم السعودم بعد:
أ -فرار قوات األشراؼ منها

ب -حصار مستمر
ج -معارؾ دامية
د -عقد صلػح
 -16سبكن خالد بن لؤم كسلطاف بن باد من الدخوؿ إىل مكة بأفراد اعبيوش ؿبرمُت بالعمرة سنة:
أ 1342 -ىػ
ب 1345 -ىػ
ج 1346 -ىػ
د 1343 -ىػ
 -17تنازؿ اغبسُت بن علي عن اغبكم لبنو علي بناء على:
أ -رأم زكجتو
ب -رأم كجهاء اغبجاز
ج -رأم كالده
د -رأيو الاشخصي
 -18استكمل اؼبلك عبد العزيز فتح اغبجاز حيث حاصر اؼبدينة اؼبنورة فأرسل إليو أىلها من أجل :
أ -يثبتوا لو استمرار اؼبقاكمة
ب -يبعث إليهم أحد أبنائو كيسلمونو اؼبدينة
ج -كتابة شركط صلح
د -يتػأكدكف من مصداقيػة اؼبلك عبد العزيز
 -19ثار أىل جازاف على علي بن ؿبمد اإلدريسي كبايعوا عمو اغبسن من أجل :

أ -ضباية البالد من عدكاف القول اجملاكرة
ب -لتقليل طمع األشراؼ فيهم
ج -لص يد اغبكم السعودم
د -لتفكيك اشتباكات األىايل
 -20مت تسمية البالد باؼبملكة العربية السعودية  21صبادل األكىل كيعرؼ باليوـ الوطٍت للمملكة:
أ1355 -ىػ
ب1354 -ىػ
ج1351 -ىػ
د1357 -ىػ
 -21كانت احملاكلة األكىل الستعادة الرياض عاـ :
أ1318 -ىػ
ب1314 -ىػ
ج1315 -ىػ
د1324 -ىػ
 -22مت ضم جبل ار "حائل" سنة :
أ1344 -ىػ
ب1342 -ىػ
ج1340 -ىػ
د1346 -ىػ

 -23استقل حبكم عسَت بعد انسحاب القوات العثمانية منها :
أ -ؿبمد بن طالؿ
ب -حسن بن عائض
ج -عبد اهلل بن متعب
د -خالد بن لؤم
 -24كاف وبكم اغبجاز الاشريف اغبسُت بن علي باسم الدكلة :
أ -السعودية
ب -العثمانية
ج -الفاطمية
د -الجيطانيػة
 -25يعقد مؤسبر الرياض سنة :
أ – 1335ىػ
ب1342 -ىػ
ج1340 -ىػ
د1344 -ىػ
 -26تنازؿ اغبسُت بن علي عن اغبكم البنو علي بعد ىزيبة قوات األشراؼ يف:
أ -الطائف
ب -جازاف
ج -عسَت

د -جنوب قبد
 -27انتهى حكم األشراؼ للحجاز سنة :
أ1344 -ىػ
ب1342 -ىػ
ج1335 -ىػ
د1348 -ىػ
 -28كاف اؼبلك عبد العزيز يلقب قبل أف يبتد حكمو إىل خارج قبد :
أ -سلطاف قبد كملحقاهتا
ب -سلطاف قبد
ج -ملك اغبجاز كسلطاف قبد كملحقاهتا
د -ملك اؼبملكػة العربيػة السعوديػة

ملحـق ( ) 3
االختبـار التحصيلـي

بسم اهلل الرحــمن الرحـيم
جامعة الملك خالد
كلية التربية للبنات
قسم التربية وعلم النفس

اختبار تحصيلي في مادة التاريخ للصف الثالث المتوسط (بنات)
إعداد

صالحة إبراىيم علي آل مكدي
إشراف
األستاا الدكتور
ناجح حسن محمود
أستاا مساعد (مشارك)
بقسم تكنولوجيا التعليم
كليـة التربيـة – جامعة الملك خالد

1341ىـ0212/م

االســم ................................................................................:

الصف................................................................................... :
التاريخ .................................................................................:
عزٌزتً الطـالبـت :
يهدف هذا االختببر إنً مسبعدتك عهً تحديد مدي تحصيهك في مبدة انتبريخ نهصف انثبنث انمتىسظ
 ,واالختببر يتكىن مه ( )55عببرة  ,مىهب ( )31منه ونىا انصنىاة وان ن  )25( ,مىهنب منه ونىا
االختيبر مه متعدد 00
تعلٍمــاث االختبار :
أوال :مه فضنهك ارزيني نم عبنبرة درنت يني أنيبني عىهنب ى ن ع منت ( )نهعبنبراث انصنحيحت
وع مت (  ) Xنهعببراث ان بطئت في ان بوت انمىنىدة خهنف نم عبنبرة وانم صصنت نكنم ونىا منه
اإلنب بث وإنيك مثبل ()1
العبـــــــــــــــارة
 -1عدد فصول السنة أربع فصول .

()


()X

ثانيدا :النوع الثاني أسئمة االختيار من مت دد  ,اقرئي كل عبارة بدقة ثم أجيبي بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة
واليك المثال
مثال ()2
 يوجد المسجد الحرام في مدينة :أ -الرياض.
ب -الدمام .
مكة مكة
ج-
المكرمة

المكرمة
د -تبددوك.

 -2يرجى منك كتابة اسمك وفصمك وتاريخ اليوم في المكان المخصص لذلك.
 -3ال تتركي سؤال دون اإلجابة عميو .
 -4ال تض ي عالمتان عمى سؤال واحد ألن ذلك سيمغي درجة السؤال .
 -5زمن االختبار ( )41دقي ة .
مع متنياتي لكن بالتوفيق

أوال :

ض ي عالمة ( )أمدام ال بارة الصحيحدة وعالمة ( )Xأمام ال بارة الخاطئة فيما يمي :
العبـــــــــــــــارة

 -1ولد الممك عبد ال زيز في الرياض سنة  1293ىد .
 -2تم است ادة الرياض عمى يد الممك عبد ال زيز في ليمة الخامس من شوال
سنة  1312ىد .

 -3تمكن ابن رشيد من ىزيمة حممة أمير الكويت و أمراء نجد ب يادة اإلمام
عبد الرحمن الفيصل آل س ود في م ركة الصريف .

 -4دخل الممك عبد ال زيز بريده ب د م اومة شديدة من أىميا .
 -5من أىم نتائج ضم اإلحساء تحسن الوضع االقتصادي لمدولة الس ودية.
 -6توترت ال القة بين الشريف الحسين بن عمي والممك عبد ال زيز حول
واحتي تربة والخرمة.

 -7ع د مؤتمر الرياض بسبب منع الشريف حسين رعايا الممك عبد ال زيز
من دخول الطائف.

 -8دخمت الطائف تحت الحكم الس ودي ب د فرار قوات األشراف منيا.
 -9تنازل الحسين بن عمي عن حكم الحجاز ألبنو عمي بناء عمى رأي
زوجتو.
 -11ثار أىل جازان ضد عمي بن محمد اإلدريسي وباي وا عمو الحسن من
أجل حماية البالد من عدوان ال وى المجاورة.
 -11كانت المحاولة األولى الست ادة الرياض عام 1315ىد.
 -12است ل حسن بن عائض بحكم عسير ب د انسحاب ال وات ال ثمانية
منيا.

ُ -13ع د مؤتمر الرياض سنة 1342ىد.
 -14انتيى حكم األشراف لمحجاز سنة 1344ىد.
 -15تدىورت أوضاع إمارة آل رشيد في حائل بسبب وقوف الدولة ال ثمانية
ضدىا .

 -16توفي الممك عبد ال زيز في مدينة الطائف سنة 1377ىد .
 -17ضم الممك عبد ال زيز عنيزة ب د م ارك شديدة مع ابن رشيد.

()

() X

العبـــــــــــــــارة

()

 -18ب د دخول مكة تحت حكم الممك عبد ال زيز أمر بإنشاء مجمس
الشورى
 -19حرص الممك عبد ال زيز عمى أن يبدأ بضم بالد جنوب نجد ألنيا
كانت موالية لألسرة الس ودية منذ عيد الدولة الس ودية األولى .
 -21شجع الممك عبد ال زيز عمى اإلسراع في ضم اإلحساء ألنيا غنية
بالموارد الزراعية .

 -21تم لمممك عبد ال زيز ضم جازان عام 1355ىد .
 -22اىتم الممك عبد ال زيز بمجال المواصالت فأنشأ سكة الحديد التي
تربط بين تبوك والمدينة المنورة .

 -23فضل الممك عبد ال زيز عدم مياجمة جدة وفرض الحصار عمييا لمنع
حصول أذى لمحجاج .

َ -24ش َر الممك عبد ال زيز بضيق أىل الرياض من حكم ابن رشيد ب د
محاولتو األولى الست ادة الرياض.
 -25من كرم الممك عبد ال زيز أنو كان محبا ألصدقائو ال دماء  ,وفياً ليم.
 -26كانت آخر الم اقل ال سكرية ل وات الشريف عمي بن الحسين في مكة
.

 -27نتج عن انتصارات الممك عبد ال زيز في جنوب نجد ت زيز الث ة
بالنفس لدى جيشو .

 -28دخمت الخرج والحوطة والحريق تحت طاعة الممك عبد ال زيز مختارة .
 -29تطورت بنية المممكة السياسية بإنشاء و ازرة الخارجية عام 1349ىد.
 -31قمل الممك عبد ال زيز من اآلثار السمبية لحياة البادية بتوطينيم في
أماكن مست رة .

ثانيـا:
اختاري اإلجدابة الصحيحدة ممدا يمي :

تب عـي

() X

 -1است ر الشاب عبد ال زيز بن عبد الرحمن آل س ود ب يدا عن مس ط رأسو لص ل مواىبو
السياسية في دولة :
أ -قطر

ب -الكويت

ج -عدُدمان
د -اإلمارات

 -2بدأ الممك عبد ال زيز نشاطو ال سكري ب د است ادة الرياض بالمنط ة الجنوبية من نجد ل دة
أسباب منيا :

أ -ب دىا من قاعدة ابن رشيد .

ب -خصوبة أرضيا .

شدة عداوة أىميا لو .
جّ -
د -االنت ال إلييا واالست رار فييا.
 -3رتب الممك عبد ال زيز خطة لدخول عنيزة مع -:
أ -آل ُسدميم

ميندا
ب -آل ّ

ج -آل مبروك

د -آل عائض

 -4خض ت منط ة ال صيم بكامميا تحت حكم الممك عبد ال زيز وتخمص من خصمو ال نيد عبد
ال زيز بن رشيد من أىم نتائج م ركة:

أ -ضمع ش يب

ب -روضة مينا
ج -الصريف

د -الشوكي

 -5ب ث الممك عبد ال زيز جيش لمحاربة حسن بن عائض في عسير سنة 1338ىد ب يادة :
أ -عبد ال زيز بن مساعد

ب -خالد بن لؤي

ج -األمير س ود بن عبد ال زيز

د -األمير فيصل بن عبد ال زيز

 -6كان أمي ار لمخرمة و متأث ار بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب ؟
أ -خالد بن لؤي

تب عـي

ب -فيصل بن مساعد
ج -محمد بن عمي

د -حسن بن عائض

 -7كان من أبرز ق اررات مؤتمر الرياض تخميص الحجاز من حكم :
أ -األشراف

ب -حسن بن عائض
ج -اإلدريسي

د -خالد بن لؤي

 -8تمكن خالد بن لؤي وسمطان بن بجاد من دخول مكة بأفراد الجيوش محرمين بال مرة عام:
أ 1342 -ىد

ب 1345 -ىد
ج 1346 -ىد

د 1343 -ىد

 -9استكمل الممك عبد ال زيز فتح الحجاز حيث حاصر المدينة المنورة فأرسل إليو أىميا من أجل
أن:

أ -يثبتوا لو استمرار الم اومة

ب -يب ث إلييم أحد أبنائو ويسممونو المدينة
ج -كتابة شروط صمح

د -يتدأكدوا من مصداقيدة الممك عبد ال زيز

 -11تم تسمية البالد بالمممكة ال ربية الس ودية 21جمادى األولى وي رف باليوم الوطني لممممكة
عام :

أ1355 -ىد

ب1354 -ىد
ج1351 -ىد

د1357 -ىد
تب عـي

 -11تم ضم جبل شمر "حائل " سندة :
أ1344 -ىد

ب1342 -ىد
ج1341 -ىد

د1346 -ىد

 -12يمثل المخطط الذي أمامك م ركة " الكوت " ومن أىم نتائجيا ضم منط ة :

أ -اإلحساء
ب -عسير
ج -نجد

د -الحجداز
 -13حكم الشريف الحسين بن عمي الحجاز باسم الدولة :
أ -الس ودية

ب -ال ثمانية
ج -الفاطمية

د -البريطانيدة
 -14تنازل الحسين بن عمي عن الحكم البنو عمي ب د ىزيمة قوات األشراف في :
أ -الطائف

ب -جازان
ج -عسير

د -جنوب نجد

 -15كان الممك عبد ال زيز يم ب قبل أن يمتد حكمو إلى خارج نجد بد :
أ -سمطان نجد وممح اتيا

تب عـي

ب -سمطان نجد

ج -ممك الحجاز وسمطان نجد وممح اتيا
د -ممك المممكدة ال ربيدة الس وديدة

 -16يشير المخطط الذي أمددامك عن مرحمدة ميمة من مراحل توحيد البالد وىي مرحمة:

أ -است ادة الرياض
ب – ضدم حائدل

ج  -ضدم عسير
د -ضدم اإلحساء

 -17وضع الممك عبد ال زيز صندوق لممظالم كان مفتاحو بيده وذلك دليل عمى :
أ -الكرم.

ب -ال فو والوفاء.
ج -ال دل .

دّ -بره بوالده .
 -18من أىم نتائج ضم اإلحساء :
أ -تبديد أموال الدولة

ب -تمكين ال ثمانيين من الخميج ال ربي

ج -تحسن الوضع االقتصادي لمدولة الس ودية

د -االستيالء عمى واحة يبرين

 -19كانت المحاولة األولى الست ادة الرياض عام :
أ1318 -ىد

تب عـي

ب1314 -ىد
ج1315 -ىد

د1324 -ىد

 -21كان أىم مشروع إصالحي قام بو الممك عبد ال زيز ىو توطين البادية وسمي ىذا المشروع بد
:

أ -اإلصالح .

ب -ال ِيجدَر .
ج -الم اىد .

د -التأسيس .

 -21رحيل ال ثمانيين من منط ة ال صيم من أىم النتائج التي ترتبت عمى م ركة :
أ -روضة مينا .

ب -الكوت .

ج -الصريف.

د -تربدو .

 -22كان أول إسيام سياسي لمممك عبد ال زيز عندما أشركو والده مع الوفد الذي فاوض محمد بن
رشيد لفك الحصار عن الرياض وىو في سدن :

أ -الثالثين .

ب -الخامسة وال شرين .
ج -الثامنة عشر .

د -الراب ة عشر .

 -23اتصمت الدولة الس ودية بال الم الخارجي عن طريق الخميج ال ربي ب د ضم :
أ -عسير.

ب -جدة والمدينة المنورة .
ج -اإلحساء.

د -جازان .

تب عـي

 -24قامت الم ركة بين قوات الممك عبد ال زيز وقوات حسن بن عائض لضم عسير في :
أ -حجدال.

ب -الشوكي .
ج -يبرين .

د -اليفوف .

 -25أطمق ل ب " سمطان نجد وممح اتيا " الممك عبد ال زيز ب د ضمو لد:
أ -نجد .

ب -نجد واإلحساء.

ج -جميع مناطق المممكة .

د -نجد والحجداز
واإلحساء.

ملحـق ( ) 4
مقيـاس االتجاىات نحو استخدام الوسائط المتعددة

بسم اللـو الرحمن الرحيـم
جامعة الملك خالد
كلية التربية للبنات
قسم التربية وعلم النفس
مقياس االتجاىات نحو استخدام الوسائط المتعددة
إعداد

صالحة إبراىيم علي آل مكدي
إشراف

األستاا الدكتور
ناجح حسن محمود
أستاا مساعد (مشارك)
بقسم تكنولوجيا التعليم

كليـة التربيـة – جامعة الملك خالد

1341هـ 0212/م

االســم............................................................................:
الصف ...............................................................................:

عزيزتي الطـالبـة :
بين يديك قائمة تتضمن ( )51عبارة تشكل في مجموعيا م ياسا لالتجاىات نحو الوسائط المت دددة,
وقدد صددمم ىددذا الم يدداس لم رفددة اتجاىددك نحوىددا .وال بدارات التددي يتضددمنيا الم يدداس قددد تدواف ين عمددي
ب ضيا في حين ال تواف ين عمى الب ض اآلخر  ,والمرجو منك أن ت رئي كل عبارة بدقة ثدم تحدددي

موقفك منيا وذلك بوضع عالمة( )فدي الخاندة الموجدودة أمدام ال بدارة والتدي ت بدر عدن موقفدك مدن
بين خمس اختيارات ت طى لك خمف كل عبارة وىي:
مواف ة بشدة -مواف ة – محايدة –غير مواف ة – غير مواف ة بشدة
واليك مثال يوضح ذلك:
م

العبارة

1

أكره الظمدم ألن ا ت دالى

مواف ة

مواف ة

محايدة

بشدة

غير

غير مواف ة

مواف ة

بشدة



حرمو بين ال باد
* الحظي أن نتيجة الم ياس الذي بين يديك ال يتوقف عمية تحصيمك في الدراسة ,كما ال توجد بو
عبارات صحيحة وأخرى خاطئدة ,فدأي اختيدار تختاريندو يكدون صدحيحا طالمدا ي بدر عدن شد ورك
الح ي ي ,لذا كوني صادقة مع نفسك واختاري ما ي بر عن ش ورك الح ي ي.
م

1

العبـــــــــارة

أش ر بالس ادة عندما أرى الم ممات يستخدمن
الوسائط المت ددة.

2

أتمنى أن ي مم نظام الت ميم من خالل الوسائط
المت ددة في كثير من الم ررات التي أدرسيا

3

أرى أن الم ممة التي ال ت در قيمة الوسائط المت ددة
لن تكون م ممة ناجحة.

4

أستمتع ب راءة الكتب والدوريات التي تتحدث عن
الوسائط المت ددة واستخداماتيا.

موافقة
بشدة

موافقة

محايدة

غير
موافقة

غير موافقة
بشدة

5

أش ر بالس ادة حينما أالحظ زيادة اىتمام المسئولين

6

أرى عدم الت امل مع الوسائط المت ددة ألنيا أكبر

عن الت ميم بالوسائط المت ددة.

من قدراتي.
7

أعت د أن استخدام الوسائط المت ددة لو مردود سمبي

8

أخشى الت امل مع الوسائط المت ددة ألنيا تحتاج إلى

عمى تحصيمي.

زمن طويل في التدريب عمييا.
9

أرى أن ت تصر الدراسة بواسطة الوسائط المت ددة
عمى م رر التاريخ وليس عمى جميع الم ررات.

 11أش ر بأن الوسائط المت ددة يمكن االستغناء عنيا في
ال ممية الت ميمية ونحصل عمى ت مم جيد.

العبـــــــــارة

م

 11أنصح زميالتي في الصف بأال يستخدمن الوسائط
المت ددة .
 12أعت د أن الم ممة ميما كانت متمكنة من مادتيا
ال ممية لن تستغني عن الوسائط المت ددة.
 13أرى أنو ينبغي زيادة االىتمام الوسائط المت ددة في
تدريس الم ررات ال ممية.

 14أش ر بالذكاء حينما أت امل مع الوسائط المت ددة .
 15أعت د أن ت مم الم رر بواسطة الوسائط المت ددة ال
يزيد من قدرتي في التفكير.

 16أعت د أن الوسائط المت ددة البد أن تستخدم لممتفوقات

موافقة
بشدة

موافقة

محايدة

غير
موافقة

غير موافقة
بشدة

ف ط.
 17أىتم بالحديث مع زميالتي وم مماتي عن الجديد في
الوسائط المت ددة .

 18أعت د أن الوسائط المت ددة تسيل تطبيق المادة
وحفظيا.

 19أش ر بالس ادة إذا اشتركت في أي دورة تدريبية أو
ندوة تتناول الوسائط المت ددة وكيفية استخداميا.
 21أعت د أن الوسائط المت ددة ت د وسيمة ت ميمية جديدة
لمت ميم الذاتي.
 21أرى أنو ال غنى ألي طالبة عن دراسة الم ررات
بواسطة الوسائط المت ددة.
 22أش ر ب دم الحاجة إلى الوسائط المت ددة ألنيا تضيع
وقتي .

العبـــــــارة

م

 23أعت د أن الوسائط المت ددة ليس ليا قيمة في ال ممية
الت ميمية.
 24أعت د أنني لن استخدم الوسائط المت ددة حينما أصبح
م ممة .
 25حينما اطمع عمى كتاب أو مجالت تتحدث عن
الوسائط المت ددة سرعان ما اتركيا.

 26أرى ضرورة دخول الوسائط المت ددة في المدارس.
 27أش ر بالضيق حينما اعمم أن برامج الوسائط المت ددة
في ب ض المؤسسات الت ميمية ال تستخدم.

موافقة
بشدة

موافقة

محايدة

غير
موافقة

غير موافقة
بشدة

 28أعت د أن الوسائط المت ددة ليست ميمة في تدريس
التاريخ .

 29أرى ضرورة زيادة الوقت المخصص لدراسة الوسائط
المت ددة.

 31أعت د أن الم ممة الناجحة ال تيتم بالوسائط المت ددة.
 31أرى أن دراسة الم ررات بواسطة الوسائط المت ددة
اختيارية.

 32أفضل التدريس بالوسائط المت ددة ب د التخرج.
 33أعت د أن الوسائط المت ددة ستجد المزيد من االىتمام
بيا في المست بل.
العبـــــــــــارة

م

 34أعت د أن الت مم بالوسائط المت ددة بحاجة إلى التطور
ليواكب التغيرات الم اصرة.

 35أس ى دائما لمت رف عمى الجديد في مجال الوسائط
المت ددة .
 36أعت د أنو ال قيمة لتخصيص قسم لموسائط المت ددة
في المدارس .

 37اش ر بمت ة كبيرة عند دراستي لمموضوعات الم ررة
من خالل الوسائط المت ددة.

 38اعت د أن ت ميمي من خالل الوسائط المت ددة زاد من
فيمي لمموضوعات الم ررة.

موافقة
بشدة

موافقة

محايدة

غير
موافقة

غير موافقة
بشدة

 39اش ر بالممل أثناء ت ممي الموضوعات الم ررة من
خالل الوسائط المت ددة.
 41أجد مت ة عند اتصالي بالم ممة لحصولي عمى

إرشادات ت اونني في دراستي لمموضوعات الم ررة
من خالل الوسائط المت ددة.

 41اش ر بالس ادة عندما أتفاعل مع البرنامج في

الموضوعات الم ررة عند ت ممي من خالل الوسائط

المت ددة.
 42أفضل حضور الدروس الم تادة داخل المدرسة في
الموضوعات الم ررة عن أن أت مميا بمفردي من
خالل الوسائط المت ددة

العبـــــــــــارة

م

 43أجد مش ة بالغة عند استخدامي الوسائط المت ددة في
ت ممي الموضوعات الم ررة

 44اش ر ب دم جذب انتباىي عند دراسة الموضوعات
الم ررة من خالل الوسائط المت ددة

 45أش ر بزيادة ث تي في نفسي وفي الم مومات التي

اكتسبيا عند دراستي لمموضوعات الم ررة من خالل

الوسائط المت ددة
 46أىتم بالمحافظة عمى المواد الت ميمية التي أخزنيا
لدراسة الموضوعات الم ررة من خالل الوسائط

المت ددة

 47أبحث بشغف عن المواقع والبرامج التي يوضح لي

موضوعات مرتبطة بالم ررات التي أدرسيا من خالل

الوسائط المت ددة
48

أتمنى أن ٌطبق التعلٌم من خالل الوسائط المتعددة على

موافقة موافقة محايدة
بشدة

غير

موافقة

غير موافقة
بشدة

جمٌع المقررات الدراسٌة.

49
51

أشعر بسعادة بالغة للتحسن الذي طرأ على مستوى
معلوماتً عند تعلمً من خالل الوسائط المتعددة
أشعر بمتعة أقل عند دراستً للموضوعات المقررة من
خالل الوسائط المتعددة من المتعة التً أشعر بها عند
دراستً عن طرٌق الدروس المعتادة.

ملحـق ( ) 5
دليـل الطـالبـة الستخدام برنامج الوسائط المتعددة

بسم اهلل الرحــمن الرحـيم

جامعة الممك خالد
كمية التربية لمبنات
قسم التربية وعمم النفس

دليل الطالبـة الستخدام برنامج وسائط متعددة في مادة التاريخ للصف الثالث المتوسط

إعداد
صالحه إبراهيم علي آل مكدي

إشراف
األستاذ الدكتور

ناجح حسن محمود

أستاذ مساعد ( مشارك )
بقسم تكنولوجيا التعميم

كميـة التربيـة – جامعة الممك خالد

1341هـ0212/م

مقدمة-:
عزيزي الطالبة …
لعلػك تاشػاركينا الػرأم يف أنبيػة تطػوير اؼبمارسػات التعليميػة ,لتتناسػب مػع طبيعػة العصػر الػذم نعػي فيػو,
لكي يبكنك أف سبتلكي اؼبعارؼ كالقدرات كاؼبهارات ,اليت سبكنك من اؼباشاركة الفعالة كاإلهبابية يف التعليم.
إف الوحدات اليت بُت يػديك ,سبثػل حاجػة ملحػة بالنسػبة لكػي شحيػث تاشػتمل علػى العديػد مػن اؼبعػارؼ
كاؼبهارات اؼبرتبطة دبادة التاريخ  ,اليت هبب أف تكوين على دراية هبا.
كمن اؼبهم أف تتعريف على ىذه اؼبعارؼ ,كسبارسي اؼبهارات ,لكي تزيد من فاعلية ما تدرسينو يف اؼبستقبل.
كلقد صممت الوحدات حبيث تسمح لكي بالتعلم الذاي ,كركعػي أف تتنػوع فيهػا اؼبػواد التعليميػة كاألناشػطة
التعليمية.
أوالً  :األىداف التعليمية للوحدات-:
عزيزي الطالبة إف اؽبدؼ الرئيسي ؽبذه الوحدات أف تكوين قادرة على :
 -1تعرؼ ناشأة اؼبلك عبد العزيز آؿ سعود.
 -2توضيح أبرز صفات اؼبلك عبد العزيز آؿ سعود.

 -3تعرؼ دكر اؼبلك عبد العزيز يف استعادة الرياض عاصمة اؼبملكة العربية السعودية .
 -4توضيح أسباب حرص اؼبلك عبد العزيز على ضم جنوب قبد بعد استعادة الرياض.
 -5اؼبقارنة بُت دكر اؼبملكة العربيػة السػعودية يف اسػتعادة األمػاكن اؼبقدسػة كاحملافظػة علػى أمػن اغبجػاج
كرعاية شؤكهنم .
 -6توضيح نتائج معركة ركضة مهنا سنة 1324ىػ .
تعرؼ مراحل تطور االسم الوطٍت للملكة العربية السعودية منذ توحيد قبد حىت عاـ 1351ىػ
 -7ربديد مواقع بعض اؼبعارؾ اؼبهمة على خريطة اؼبملكة.
 -8تقدير دكر اؼبملكة العربية السعودية يف ربقيق التضامن العريب اإلسالمي.
 -9تقدير دكر اؼبملكة العربية السعودية يف نصرة اإلسالـ كبراءتو من اإلرىاب .

ثانياً :مفهوم الوحدات التعليمية الصغيرة-:
شػػاع اسػػتخداـ مفهػػوـ اؼبوديػػوؿ بػػدالن مػػن الوحػػدة التعليميػػة الصػػغَتة كخاصػػة يف ؾبػػاؿ اؽبندسػػة ,كىػو يػػدؿ
على كحدات مقننة ,كقد استخدـ اؼبفهوـ يف ؾباؿ التعليم ,كيسمى التعليم القائم على استخداـ اؼبوديػوالت
. Instruction Modular
كالوحػػدة التعليميػػة الصػػغَتة تاشػػكل جػػزءان مػػن كػػل ,كىػػى مكتفيػػة بػػذاهتا مػػن حيػػث مكوناهتػػا ,كتسػػتخدـ يف
مواقف التعليم الذاي حيث تصمم الوحدة حبيث يستخدمها اؼبتعلم بنفسو.

كيقػػًتب حجػػم الوحػػدة مػػن حجػػم الػػدرس العػػادم ,كيتفػػاكت زمػػن دراسػػتو مػػن دقػػائق إىل سػػاعات حيػػث
يتوقف ذلك على طوؿ كنوعية كأىداؼ كؿبتول الوحدة ,كما يتوقف على معدؿ سرعة التعلم للمستخدـ.
كتقػػوـ اسػػتخداـ الوحػػدات التعليميػػة الصػػغَتة يف التعلػػيم علػػى فكػػرة إتقػػاف الػػتعلمش حيػػث إف اسػػتخدامها
يضمن كصوؿ نسبة كبَتة من اؼبتعلمُت إىل مستول إتقاف وبدد بنسبة معينة من األىػداؼ التعليميػة ,يػراد أف
تتحقق كال يسمح باالنتقاؿ من كحدة إيل أخرل ,إال إذا كصل إىل مستول اإلتقاف احملدد.
ثالثاً ًً:مكونات الوحدة التعليمية الصغيرة-:
( )1صفحة العنواف.
( )2مجرات دراسة الوحدة.
( )3األىداؼ التعليمية.

( )4االختبار القبلي.
( )5احملتول.
( )6األناشطة.
( )7أسئلة التقومي الذاي.
( )8االختبار البعدم .
رابعاً  :طريقة السير في دراسة الوحدة-:
عزيزي الطالبة 000
ؼبعرفة طريقة سَتؾ يف دراسة الوحدات ,اتبعي اػبطوات التالية-:
( )1ضعي القرص يف ؿبرؾ األقراص اؼبخصص لذلك .
( )2سيظهر لك الجنامج باشكل تلقائي عند ادخاؿ القرص كتاشغيلو .
( )3لكػػي تنتقلػػي إىل الصػػفحة األخػػرل انقػػرم باؼبػػاكس علػػى أيقونػػة ( التػػايل ) كللعػػودة إىل الصػػفحة السػػابقة
انقرم باؼباكس على أيقونة ( السابق ) كلتعودم للقائمة الرئيسية انقرم باؼباكس على أيقونة ( الرئيسية )
( )4بعد أف تنتهي من دراسة جزئيات الوحدة يبكنك متابعة الفيديو ,انقرم باؼباكس على أيقونة ( فيديو)
( )3اقرئي مجرات الوحدة ش حيث توضح لك أنبية موضوع الوحدة بالنسبة لك.
( )5تعػػريف علػػى األىػػداؼ التعليميػػة اإلجرائيػػة ,الػػيت يػراد أف تتحقػػق بعػػد أف تنتهػػي مػػن دراسػػة الوحػػدة حػػىت
توجهي ناشاطك التعليمي لتحقيقها.
( )6أجيػػيب عػػن االختبػػار القبلػػي للوحػػدة ش حيػػث يعمػػل علػػى هتيئػػة العمليػػات العقليػػة لػػديك كتنظػػيم
الًتكيػػب اؼبعػػريف لتلقػػى اؼبعلومػػات اعبديػػدة فبػػا يسػػهل عمليػػة الػػتعلم ككػػذلك يبكنػػك بعػػد اإلجابػػة علػػى
االختبار القبلي أف تتخذم قرار يتعلق دبواصلة دراسة الوحدة أك االنتقاؿ إىل الوحدة اليت تليها ,كذلػك
عن طريق إتباع التعليمات ,اليت توجد قبل االختبار القبلي يف كل كحدة.
( )7أقرئي ؿبتول كل قسم من األقساـ اؼبوجودة بكل كحدة  ,مستعينة باألناشطة الػيت تسػاعدؾ علػى القيػاـ
بعملية التعلم يف صورة منهجية منظمة مع العلم أف ىناؾ أناشطة ـبتلفة حسب اجملموعة اليت تدرسُت هبا.
( )8أجيػػيب عػػن اوختبػػارات التقػػومي الػػذاي اؼبوجػػودة ,بعػػد كػػل قسػػم مػػن أقسػػاـ الوحػػدة ,ؼبعرفػػة مػػدل تقػػدمك
كبو ربقيق األىداؼ اؼبرجوة منك
( )9أجيػػيب عػػن االختبػػار البعػػدم اؼبوجػػود يف هنايػػة كػػل كحػػدة  ,فهػػو يبكنػػك ؼبعرفػػة مػػدل ربقيػػق أىػػداؼ
دراسة الوحدة

( )10ادرسػػي اللوحػػة اؼبسػػارية يف الاشػػكل التػػايل ,كالػػيت توضػػح كيفيػػة السػػَت يف دراسػػة الوحػػدة لتتعػػريف علػػى
كيفية دراسة الوحدات >--

ابدئً

اقزئً مبزراث دراست
الوحدة

تعزفً على األهداف التعلٍمٍت

وعي

أجٍبً عن االختبار
القبلً

ال
هل الوحدة
هً األخٍزة

وعي

ال

هل حققتً
%99؟

نفذي األنشطت التعلٍمٍت

أجٍبً عن االختبار البعدي

انتقلً إلى الوحدة
التالٍت

توقفً

وعي
هل حققتً
%99؟

ال

لوحة مسارية توضح كيفية السَت يف
دراسة الوحدة
خامساً مكان دراسة الوحدات

أ -يتم دراسة الوحدة دبركز مصادر التعلم باؼبتوسطة األكىل – أهبػا
ب -مكاف لورش العمل دبركز مصادر التعلم ؾبهز باألدكات الالزمة للعمل.

سادساً :مواعيد الدراسة-:
تبدأ الدراسة خالؿ فًتة التطبيق يوميان من الساعة السابعة صباحان نً كحىت الساعة الواحدة كالنصف مساءان
حىت انتهاء فًتة التطبيق .

ملحـق ( ) 6
خطابات مكتب اإلشراف والتوجيو بمنطقة أبها

ملحـق ()7
درجات الطـالبـات في مادة التاريخ

ملحـق ( ) 8
السينـ ــاريــو

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة اؼبلك خالد
كلية الًتبية
قسم الًتبية كعلم النفس

نمواج لسيناريو البرنامج الكمبيوتري المتعدد الوسائط في مقرر التاريخ للصف الثالث المتوسط
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القائمة الرئيسية للموديوؿ
 01مقدمة
 02مجرات دراسة اؼبوديوؿ
 03أىداؼ اؼبوديوؿ
 04االختبار القبلي
 05ؿبتول اؼبوديوؿ
 06االختبار البعدم
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مقدمة اؼبوديوؿ
 -تعريف عاـ دبوضوع اؼبوديوؿ (اؼبوضوع  .اإلعداد  .اإلشراؼ )
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مجرات دراسة اؼبوديوؿ
 01التعرؼ على سَتة اؼبلك عبدالعزيز كبداية حكمة
 02التعرؼ على جهود اؼبلك عبدالعزيز يف سبيل توحيد البالد
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أىداؼ اؼبوديوؿ
عند إالنتها من دراسة اؼبوديوؿ يرجى منك عزيز الطالبة أف تكوين قادرة على:
 01التعرؼ على نسب اؼبلك عبدالعزيز ك ناشأتو
 02التعرؼ على ؿباكالت اؼبلك عبدالعزيز الستعادة الرياض
 03تذكر جهود اؼبلك عبدالعزيز يف ضم كل من  ( :قبد – اإلحساء – جبل ار –
عسَت – اغبجاز – جازاف )
 04التعرؼ على اؼبعارؾ األساسية اليت خاضها اؼبلك عبدالعزيز
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االختبار القبلي للموديوؿ
مالحظات :

 -يتم عرض كل سؤال من األسئلة على حدة.

 -يجب على الطالبة اختيار إجابة واحده فقط.

 -فور إجابة الطالبة على السؤال ستظهر اإلجابة أسفل

أسئلة االختيار من متعدد :أمثلة :
 -1كلد اؼبلك عبد العزيز رضبو اهلل يف الرياض سنة
أ 1293 -ىػ ب 1254 -ىػ ج 1295 -ىػ د-
1274ىػ

 -2كانت آخر ؿبطة استقر فيها الاشاب عبد العزيز
االختيارات األربعة لتأكيد ما تم اختياره.
بعيدا عن مسقط رأسو ككانت فرصة لصقل مواىبو
 يمكن للطالبة تغيير اإلجابة إاا لزم األمر. بعد االستقرار على إجابة ولالنتقال للسؤال التالي يجب السياسية :أ -قطر ب -الكويت ج -عػيػماف د -اإلمارات
الًغط على كلمة التالي.
 -3رتب اؼبلك عبد العزيز خطة لدخوؿ عنيزة مع :
أ -آؿ يسػليم ب -آؿ مهنيػا ج -آؿ مجكؾ د -آؿ
عائض
شاشة رقم ()5
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ؿبتول اؼبوديوؿ

مالحظات :
 يتم عرض الشرح على شاشة الكمبيوتروبعد أن تقراىاالطالبة يتم المرور فقط على

 االستماع إىل شرح كل عنواف يف اؼبوديوؿ. أك قراءة النص مع مالحظة العنواف الرئيسيللواجهة اؼبعركضة
 ك التمعن يف الصورة التوضيحية اؼبتعلقة هبذااؼبوضوع

مفتاح التالي لالنتقال إلى الواجهة التالية.

شاشة رقم ()6
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الواجهة األكىل للموديوؿ
مالحظات :

( اؼبلك عبد العزيز آؿ سعود )

 لالنتقال يكفي المرور علىالزر التالي

شاشة رقم ()7

فيديو

نـ ــص

صـ ــوت
حوار مؤثرات موسيقى

النوع
Tradition
al Arabic

صــورة

الحجم اللون الخصائص
16

مالحظات :
 يتم عرض النص على يمين الشاشةفي كل الشاشات والصورة على يسار الشاشة.
 يوضع في كل شاشة األزرار التالية:( التالي – السابق – الرئيسية – الفيديو )
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قائمة ؿبتويات اؼبوديوؿ:
 سَتة اؼبلك عبدالعزيز كبداية حكمة نسبة ك مولدة كناشأتو احملاكلة األكىل الستعادة الرياض جهود اؼبلك عبدالعزيز يف سبيل توحيد البالد -ضم قبد
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تابع قائمة ؿبتويات اؼبوديوؿ:
 دخوؿ عنيزة دخوؿ بريدة معركة البكَتية سنة 1322ىػ معركة شنانة سنة  1322ىػ معركة ركضة مهنا سنة  1324ىػ معركة الطرفية سنة  1325ىػ ضم االحساء سنة  1331ىػشاشة رقم ()9
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 معركة تربة سنة  1337ىػ مؤسبر الرياض عاـ  1342ىػ دخوؿ الطائف ربت اغبكم السعودم دخوؿ مكة اؼبكرمة ربت اغبكم السعودم دخوؿ بقية اؼبدف اغبجازية ضم جازاف تسمية البالد باظبها الوطٍت كفاة اؼبلك عبدالعزيزشاشة رقم ()19
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اؼبلك عبد العزيز ( موحد البالد ) 1293ىػ  1373 -ىػ
أكال :مولده كناشأتو :كلد يف مدينة الرياض سنة  1293ىػ .
نسبػ ػػو :عبدالعزيز بن عبد الرضبن بن فيصل بن تركي بن عبداهلل ؿبمد بن سعود .
ناشأتو :
ناشأ ربت رعاية كالديو كعنايتهما  ,ككاف لوالدتو الفضل الكبَت يف توجيهو ؼبعايل األمور  ,كأما كالده
فكاف لو دكر كبَت يف تعليمو  ,كإعداده ػبوض غمار اغبياة فتعلم القراءة كالكتابة  ,ي قرأ القرآف
الكرمي كامالي  ,كحف بعض سوره  .كقد كاف وبب قراءة السَتة النبوية ككتب التاريخ كالاشعر.
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كبرزت مهارتو يف ؾبالُت نبا :
اجملاؿ اغبريب  :اكتسب مهاراهتا منذ سن مبكرة مثل  :الرماية كاؼببارزة كركوب اػبيل  ,كفنوف القتاؿ ,
كقد كانت إقامتو الطويلة يف الصحراء فرصة لو للتدرب على ذلك .
اجملاؿ السياسي :
أ -كاف أكؿ إسهاـ لو عندما أشركو كالده كىو يف سن الرابعة عاشرة مع الوفد الذم فاكض ؿبمد
بن عبداهلل بن رشيد لفك اغبصار عن الرياض .
ب -كاف استقراره يف النهاية يف الكويت فرصة لو لصقل معارفو السياسية  ,حيث تعد إقامتو يف
الكويت مدرستو األكىل يف السياسة العملية .
شاشة رقم ()12
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معركة الصريف :
أعد اؼبلك عبدالعزيز بن رشيد -الذم آؿ إليو حكم بالد قبد – العدة لغزك الكويت  ,فبا دفع أمَت
الكويت إىل إعداد ضبلة كبَتة ؼبهاصبة ابن الرشيد  ,كقد تسابق زعماء قبد اؼبتواجدكف يف الكويت
لاللتحاؽ هبذه اغبملة ككاف علي رأسهم اإلماـ عبدالرضبن الفيصل آؿ سعود كابنو عبد العزيز – كرغم
اإلمكانيات اليت حظيت هبا ىذه اغبملو إال أف هلل مل يكتب ؽبا النجاح حيث اهنزمت أماـ قوات ابن
رشيد يف معركة الصريف عاـ  1318ىػ .
معامل :
الصريف :موضع قرية صغَتة تقع ااؿ شرؽ مدينة بريدة دبنطقة القصيم .
شاشة رقم ()13

صـ ــوت
حوار مؤثرات موسيقى

نـ ــص
النوع
Tradition
al Arabic

صــورة

الحجم اللون الخصائص
16

ثابتة

متحركة

فيــديو
رسوم
متحركة

فيديو

ثابتة

ثانيا  :اعبوانب اإلنسانية يف سَتتو :
كاف للجوانب اإلنسانية يف سَتتو دكر بارز كمؤثر كمنها  :عالقتو مع أسرتو :
أ – كاف عبد العزيز منذ شبابو  ,كحىت بعد أف أصبح ملكاي  ,وبرص على يبر كالده كتوقَته كاحًتامو
كخدمتو طواؿ حياتو  ,كمن أمثلة ذلك :
* كاف يقوـ بزيارة كالده كل صباح  ,كإذا دخل ؾبلس كالده ماشى كقػبيػل يده احًتمان لو ي هبلس يف

آخر اجمللس .
*كانا يف اؼبسجد اغبراـ  ,ككاف الوالد مريضاي  ,فبادر ابنو عبدالعزيز كضبلو على كتفيو من باب السالـ ,
كدخل بو إىل حيث مصاله  ,كمل ياشأ أف يقوـ هبذه اؼبهمة أحد اػبدـ .
شاشة رقم ()14
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ب -صلتو لرضبو :
كاف فبا اشتهر عن اؼبلك عبدالعزيز صلة الرحم كحسن العالقة بأفراد األسرة من آؿ سعود كمن ذلك:
عطفو الاشامل على أفراد األسرة من آؿ سعود .
حرصو على تفقد أحواؿ نساء األسرة من آؿ سعود .
اىتمامو بالصغار كاعتناؤه هبم كمداعبتهم كاللعب معهم .
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عالقتو مع شعبو :
من اعبوانب اإلنسانية يف سَتة اؼبلك عبد العزيز  :العدؿ  ,كالعفو كالوفاء  ,كالكرـ .
أ -العدؿ  :ألػيػف ىيئات للتفتي ذبوب اؼبدف كالقرل كالبوادم تبحث عن أحواؿ الناس كتستمع إىل
شكواىم كتصغي إىل مظاؼبهم .
كضع صندكقأي للمظامل كالاشكاكل مفتاحو بيده .
كاف وبث علي تبيطق العدالة  ,كقضاء حوائج الناس  ,كنصرة الضعيف .
ب  -العفو كالوفاء :عفا عن أشخاص ناصبوه العداء مدة طويلة ,أك نقضوا العهد مرات .
كاف ؿببان ألصدقائو القدماء  ,كفيان ؽبم .
شاشة رقم ()16
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ج -الكرـ :
كاف زكاره بقصره يف الرياض ال يقلوف عن طبسمائة شخص يف األياـ العادية .
كاف ىناؾ دار كاسعة أعدت لرجاؿ القبائل بصفة خاصة يؤموهنا من كل مكاف .
كاف يرصد مبالغ يوزعها دبعرفة من يثق بو من خاصتو على األرامل كذكا اغباجات

شاشة رقم ()17
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استعػ ػ ػ ػػادة البالد كتوحيدىا
أصبعت اؼبصادر اليت تناكلت سَتة اؼبلك عبد العزيز  ,كناشأة اؼبملكة  ,أف اؼبلك مل يقم حبرب إال كىو
مضطر ؽبا  ,كبعد استنفاد كل الوسائل السلمية .
أكالي  :استعادة الرياض :
خالؿ إقامة اؼبلك عبد العزيز يف الكويت مل تكن الرياض تفارؽ ـبيلتو غبظة كاحدة .
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كقد قاـ دبحاكلتُت الستعادهتا لكل منهما ظركفها كنتائجها كما يلي :
أ – احملاكلة األكىل الستعادة الرياض سنة  1318ىػ .
أحداثها :
عندما كصلت ضبلة الاشيخ مبارؾ إىل الاشوكي  ,قرر عبد العزيز أف وبقق حلمو بدخوؿ الرياض ,
فانفرد بقوة صغَتة اذبو هبا إليها كدخلها بسهولة  ,كقد رحب بو أىلها كسبنوا عودة اغبكم السعودم .
كحاصرعبدالعزيز عامل ابن رشيد يف قصر اؼبصمك  ,لكنو اضطر إىل فك اغبصار عن الرياض
كمغادرهتا عندما علم هبزيبة ضبلة الاشيخ مبارؾ يف معركة الصريف .
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نتػ ػػائجها :
على الرغم من أف ىذه احملاكلة مل ربقق ىدفها كىو استعادة الرياض ,إال أهنا حققت أىدافان مهدت
الطريق لنجاحو يف ربقيق حلمو باستعادة ملك ا باء كاألجداد
كمن ىذه األىداؼ :
 - 1أكدت يف نفسو القناعة بأف استعادة الرياض أمران فبكنا .
 -2عرؼ الكثَت من أكضاع الرياض بعد عاشر سنوات من خركجو منها .
 -3أدرؾ شعور أىل الرياض ككفاءىم كمدل تعلقهم باغبكم السعودم .
 -4شعر بضيق أىل الرياض من حكم ابن رشيد .
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معػ ػ ػ ػ ػػامل :
الاشوكي  :موضع ماء على بعد قرابة مائة كستُت كياله ااؿ الرياض .
اؼبصمك  :أك اؼبسمك يعٍت البناء السميك اؼبرتفع اغبصُت  ,كىو اغبصن اؼباشهور يف قلب مدينة
الرياض ىو ا ف معلم تراثي يبثل مرحلة من مراحل تأسيس اؼبملكة العربية السعودية .
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ب -استعادة الرياض سنة  1319ىػ .
مقدمتها :
شجعت احملاكلة األكىل السًتداد الرياض اؼبلك عبد العزيز على التخطيط كالتفكَت يف ؿباكلة جديدة
الستعادة الرياض  ,ففور عودتو إىل الكويت بدأ يتخذ اػبطوات العملية لتحقيق ىذا اؽبدؼ  ,ككاف
أكؿ ىذه اػبطوات اليت قبح فيها ىي إقناع كالده بالسماح لو باستعادة حكم ا باء كاألجداد  .فقاد
ضبلة قليلة العدد كبَتة الطموح  ,تضم نفراي قليالي اذبو هبم إىل اإلحساء حيث انضمت إليو فئات من
القبائل  ,ي بدأ يهاجم القبائل اؼبؤيدة البن رشيد .
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خطتو :
علم ابن رشيد بتحركات عبدالعزيز كأحس باػبطر دكف أف يعرؼ اؽبدؼ النهائي لتلك التحركات ,
فأستنجد بالدكلة العثمانية  ,فازبذت اػبطوات التالية .
 -1هتديده اإلماـ عبد الرضبن بقطع راتبو إف مل يبنع ابنو من القياـ بأم علمية عسكرية هتدد ابن رشيد .
التموف من اإلحساء
 -2تكليف كايل اإلحساء دبنع عبد العزيز من ي
 -3هتديد اؼبوالُت ل سرة السعودية من العاشائر اؼبقيمة يف اؼبنطقة .

فاستقر هبم يف
أشبرت ىذه التهديدات  ,فانفض عن عبد العزيز من حولو كمل يبق معو إال الذين خرج هبم من الكويت,
ي
كاحة يجين
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 ,كمنها توجو إىل الرياض  .كؼبا كصل ضلع الاشقيب  ,بدأ ىبطط لدخوؿ الرياض  ,فقسم رجػالو رغم
قلة عددىم إىل ثالث ؾبموعات  ,كدخل مع ؾبموعتو بيتاه ؾباكرا لبيت عامل ابن الرشيد على الرياض
( ابن عجالف )  ,كانتظر اعبميع خركجو من القصر يف الصباح  ,حىت إذا طلعت الاشمس كخرج
متجهاي إىل بيتو انقض عليو عبد العزيز كرفاقو ,كاستطاعوا قتلو مع عدد من أتباعو  ,كأججكا الباقُت
علي االستسالـ .
مناد كقف على مًتفع كأخذ ينادم ( اهلل أكج  ,اغبكم هلل ي لعبد العزيز بن
استيق أىل الرياض على ي
عبدالرضبن )  .كىكذا انتهت ملحمة الرياض الكجل يف شواؿ عاـ  1319ىػ .
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معػ ػ ػ ػ ػ ػػامل :
يجين  :صحراء تقع على بعد  271كم  .إىل اعبنوب الغريب من اؽبفوؼ قريباي من هناية خور العديد
 .كانت بَتين من البالد اؼبعمورة اؼباشهورة حىت القرف الرابع اؽبجرم .
ضلع الاشقيب  :ىو تل يقع يف اعبنوب الاشرقي من الرياض  ,يف اؼبنطقة الواقعة ااؿ مصنع اإلظبنت
 ,حيث تقع ىناؾ حديقة ا ف ربمل اسم اؼبلك عبدالعزيز  ,كما تسمى حديقة اؼبناخ .
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نتػػائجو :
 - 1حقق اؼبلك عبدالعزيز ماكاف وبلم بو .
 -2تعد عملية استعادة الرياض من األحداث اليت غَتت ؾبرل التاريخ يف شبة اعبزيرة العربية .
 -3تعتج ىذه العملية اؼبرحلة األكىل كاؼبهمة يف مسَتة توحيد البالد السعودية .
 -4شرع اؼبلك عبد العزيز يف إعادة أسوار الرياض اؼبهدمة .
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ثانيا  :ضم بالد جنوب قبد سنة  1321ىػ .
أسب ػػابو :
حرص اؼبلك عبدالعزيز أف يبدأ ناشاطو العسكرم بضم بالد جنوب قبد إىل حكمو بعد استعادة
الرياض  ,ألسباب منها :
 – 1كانت بالد جنوب قبد مواليو ل سرة السعودية منذ عهد الدكلة السعودية األكىل .
 _ 2بيعدىا عن حائل  -مركز ابن رشيد  -كضعف سيطرتو عليها .
 _3تأمُت مواقعو اػبليفة عند التحرؾ لضم بالد ااؿ قبد كغرهبا .
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استدراج ابن رشيد :
خرج اؼبلك عبد العزيز من الرياض إىل جنوب قبد الستدراج خصمو ابن رشيد يف معارؾ ىنػاؾ
ربرؾ ابن رشيد بموعو متوجها إىل الرياض لكنو فوجئ بأف الرياض ؿبصنة ربت قيادة اإلماـ
عبدالرضبن  ,كما أف اؼبلك عبدالعزيز يستعد ؼبالقاتو يف اػبرج .
اذبو ابن رشيد إىل اػبرج كدارت بُت الطرفُت اشتباكات غَت حاظبة لكنها أظهرت البن رشيد مدل قوة
اؼبلك عبد العزيز .نت ػػائجو :
 -1قللت من السمعة كاؽبيبة العسكرية اليت كاف يتمتع ابن رشيد هبا .
 -2عززت الثقة بالنفس لدل رجاؿ اؼبلك عبد العزيز .
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ثالثػػا  :ضم الوشم كسدير سنة  1321ىػ .
ضم الوشم :أسرع اؼبلك عبدالعزيز بالتوجو إىل الوشم كسدير ااؿ الرياض لضمها إىل حكمو  .كيف الوقت
نفسو ربرؾ ابن رشيد إىل ىذين اإلقليمُت حملػاكلة االحتفاظ هبما  .كال شك أف كالء معظم أىل الوشم
للدكلة السعودية قد خيب آماؿ ابن رشيد  .كمل ربدث ؾباهبة عسكرية كبَتة بُت الطرفُت بل حصلت
اشتباكات ؿبدكدة بُت حاميات ابن رشيد كسرايا اؼبلك عبد العزيز نتج عنها دخوؿ الوشم ربت حكم
عبد العزيز .
ضم سدير:عندما علم ابن رشيد بدخوؿ الوشم ربت حكم اؼبلك عبد العزيز  ,ككاف موجوداه يف سدير ,
ارربل إىل القصيم لَتتب دفاعاتو  ,لعملو أف القصيم خط اؼبواجهة اؼبقبلة بينو كبُت اؼبلك عبدالعزيز .
كعندما علم اؼبلك عبدالعزيز جهز قوة كبَتة كاف على رأسها متجهان إىل سدير  ,فضمها كمل يبق خارج
سلطتو إال اجملمعة اليت تأخر انضمامها بعض الوقت .
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رابع ػاه  :ضم القصيم سنة  1324 – 1322ىػ :

عنيزة سنة 1321ىػ :قاد اؼبلك عبدالعزيز صبوعو كاذبو إىل القصيم كيف الطريق ىاصبوا سرية ابن رشيد يف
السر  ,ي اذبو إىل عنيزة كطلب من آؿ سليم أف يهاصبوا اؼبدينة ففعلوا كاستطاعوا دخوؽبا كقتلوا عامل ابن
رشيد فيها كأججت اغبامية على االستسالـ  .كقد استطاع آؿ سليم دخوؿ البلدة كتويل إمرهتا ربت راية
اؼبلك عبدالعزيز .
بريدة سنة 1322ىػ :عندما علم كبار أىل بريدة بتمكن اؼبلك عبدالعزيز من دخوؿ عنيزة قدـ إليو كفد
من أىلها مرحبُت  ,كأبدكا استعدادىم للوقوؼ معو  ,كأعلنوا الدخوؿ يف طاعتو  ,فبعث معهم ( آؿ مهنا )
فاستقبلهم أىلها حبماس دخلوا البلد دكف مقاكمة  .ي حاصر اؼبلك عبدالعزيز رئيس حامية ابن رشيد يف
بريدة حىت اضطر إىل طلب الصلح كرحل .
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ركضػػة مهنػا سنة 1324ىػ .
ؼبا غادر اؼبلك عبدالعزيز القصيم استغل ابن رشيد ىذه الظركؼ كأسرع إىل القصيم كانتقم من أىلو ؼبواالهتم
للملك عبد العزيز  .سار اؼبلك عبدالعزيز إىل الزلفي  .كباغت ابن رشيد هبجوـ ليلي  ,ككقعت بُت الطرفُت
معركة كبَتة  ,تداخلت فيها القوات فدخل ابن رشيد يف صفوؼ خصمو دكف أف يعلم فعرفو رجاؿ اؼبلك
عبدالعزيز فبادركه بنَتاهنم كأردكه قتيالن فاهنزمت قواتو  ,كحالف النصر اؼبلك عبد العزيز.ككاف من نتائج معركة
ركضة مهنا  -1:دخوؿ اجملمعة ك الرس ربت طاعة اؼبلك عبدالعزيز .
 -2عقد صلح بُت متعب بن رشيد الذم خلف كالده يف اإلمارة كبُت اؼبلك عبدالعزيز  -3.خضوع منطقة
القصيم كلها غبكم اؼبلك عبدالعزيز  -4.رحيل العثمانُت من القصيم .
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خامساي  :ضم اإلحساء سنة 1331ىػ .

كيف خرجت اإلحساء من حكم الدكلة السعودية الثانية ؟
أسبابو :
شجع اؼبلك عبدالعزيز على اإلسراع يف ضم اإلحساء إىل دكلتو أمور منها :
 -1تعد اؼبنفذ البحرم الوحيد لنجد على البحر  ,فضالن عن غناىا باؼبوارد الزراعية .
 -2كانت تاشكل إحدل اؼبناطق اؼبهمة للدكلة السعودية األكىل كالثانية .
 -3حرص اؼبلك عبدالعزيز على استكماؿ توحيد البالد بضم اإلحساء إىل قبد .
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كجد اؼبلك عبدالعزيز كل الدالئل اؼباشجعة على قباحو يف ضم اإلحساء  .فاغبامية العثمانية ضعيفة ,
كأىل اإلحساء يرحبوف باغبكم السعودم الذم عرفوه سابقاه كعاشوا ربت حكمو سنوات .
أحداثو :
ؼبا كصل اؼبلك عبدالعزيز كجياشو اؽبفوؼ  ,صنع اعبنود من جذكع النخل كاغبباؿ سالمل تسلقوا عليها
إىل أعلى السور حيث فاجئوا اغبراس  ,ي انتاشر اعبنود يف أحياء اؽبفوؼ  ,كدخل اؼبلك عبد العزيز
كباقي رجالو اؼبدينة  ,كسارع أعياف كأىل البالد إىل مبايعة اؼبلك عبدالعزيز  ,كقد استباشركا الناس هبذه
النصر العظيم .
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أما رجاؿ اغبامية العثمانية فقد حاصرىم اؼبلك عبدالعزيز حىت استسلموا  ,كقد عاملهم اؼبلك
عبدالعزيز معاملة  ,حسنة ي رحلهم إىل العقَت كمنها إىل البحرين  ,حيث سافركا من ىناؾ إىل العراؽ
.
ككاف لضم اإلحساء نتائج مهمة على الصعيدين السياسي كاالقتصادم احمللي كاػبارجي كمنها :
 -1ربسُت الوضع االقتصادم للدكلة السعودية .
 -2ازدياد مساحة الدكلة السعودية .
 -3اتصاؿ الدكلة بالعامل اػبارجي من خالؿ اؼبنافذ البحرية علي اػبليج العريب .
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سادسػػا  :ضم جبل ار سنة  1341ىػ .
أسبابو :
تدىورت إمارة آؿ رشيد باشكل سريع  ,كذلك راجع لعدة أسباب منها :
 -1النتصارات اؼبتوالية اليت حققها اؼبلك عبدالعزيز يف بالد قبد ك اإلحساء .
 -2ىزيبة الدكلة العثمانية يف اغبرب العاؼبية األكىل كىي اؼبناصر القوم ؿ رشيد .
 -3اػبالفات كالنزعات للسيطرة على اغبكم داخل أسرة آؿ رشيد .
أحداثو :توىل ؿبمد بن طالؿ اإلمارة يف حائل  ,كأخذ يوسع نفوذه  .فأدرؾ اؼبلك عبد العزيز أنو حاف
الوقت لضم حائل باشكل هنائي إىل اغبكم السعودم .
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زحف اؼبلك عبدالعزيز بقواتو إىل حائل كشدد اغبصار عليها كمع شدة اغبصار كنفاذ كثَت من اؼبؤف
أقتنع األىايل بعدـ جدكل اؼبقاكمة فاتصل بعضهم باؼبلك عبدالعزيز كسهلوا دخوؿ قواتو يف مقابل
األماف ألىلها  ,كعندىا اضطر ؿبمد بن طالؿ إىل االستسالـ عاـ  1341ىػ .فأخذ ىو كبقية أمراء
آؿ رشيد معززين مكرمُت إىل الرياض .
كاف اؼبلك عبدالعزيز حبسو اإلنساين يدرؾ مدل اؼبعاناة اليت ذاقها أىل حائل من جراء اغبركب
كاغبصار  ,كلذلك أمر حاؿ دخولو حائل بإرساؿ األقوات إليهم فأغاثهم كأعاد الطمأنينة إىل نفوسهم
.
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ساب ػ ػػعا ضم عسَت  1341ىػ :
أحداثو :استقل حسن بن عائض بإمارة عسَت بعد انسحاب العثمانُت  ,كحدثت خالفات بينو كبُت بعض
القبائل العسَتية فحاكؿ اؼبلك عبدالعزيز التوسط غبل ىذه اػبالفات  ,لكن األمَت حسن رفض ىذه الوساطة
فبا تسبب يف توتر العالقة بينو كبُت اؼبلك عبدالعزيز .أمر اؼبلك عبد العزيز اعبي السعودم بقيادة عبد العزيز
بن مساعد بالتوجو إىل عسَت سنة  1338ىػ.
حيث دارت بُت اعبانبُت معركة يف حجال اهنزـ فيها ابن عائض  .كدخلت القوات السعودية أهبا  .كيف عاـ
1342ىػ  ,استسلم ابن عائض ي نقل إىل الرياض مع أفراد أسرتو حيث عاش مكرما ىناؾ حىت كفاتو .
كبذلك انتهت اؼباشكالت يف عسَت ك أصبحت إحدل مناطق اؼبملكة تنعم باألمن كاؽبدكء.
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ثامنا  :ضم اغبجاز سنة  1344ىػ :
كاف اغبجاز وبكم من قبل األشراؼ باسم الدكلة العثمانية  .كعندما استعاد اؼبلك عبدالعزيز اغبكم
كامتدت حدكد دكلتو لتاشمل قبد كاإلحساء  ,أحس شريف اغبجاز حسُت بن علي باػبطر  ,خاصة
أف اغبجاز كاف تابعان للدكلة السعودية األكىل  .فبا أدل إىل انتاشار دعوة الاشيخ ؿبمد بن عبد الوىاب
بُت قبائل اغبجاز .ىزيبة جي الاشريف يف تربة  1337ىػ :ذبدد اػبالؼ بُت اؼبلك عبدالعزيز
كالاشريف حسُت بسبب النزاع حوؿ كاحيت تربة كاػبرمة  ,ككما زاد عمق اػبالؼ خركج أمَت اػبرمة
الاشريف خالد بن لؤم عن طاعة الاشريف حسُت فحاكؿ القبض عليو فاستنجد خالد باؼبلك عبد
العزيز فاقبده بفرقة من جياشو استطاعت ىزيبة قوات الاشريف حسُت .
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تطور األمر بُت الطرفُت فأرسل الاشريف حسُت جياشا مزكداه بالرشاشات كاؼبدافع بقيادة ابنو عبد اهلل

إىل تربة كاػبرمة إلخضاع خالد بن لؤم  .كعندما علم اؼبلك عبدالعزيز طلب من فرقة من جياشو أف
تتوجو لنجدة خالد بن لؤم  .فهاصبوا جي الاشريف لياله  .كأغبقت بو ىزيبة قاسية  ,ككاد جياشو أف
يبيد  ,كما غنموا كثَتا من أسلحتو كعتاده .
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مؤسبر الرياض 1342ىػ :
أصدر الاشريف حسُت أمراي دبنع أتباع اؼبلك عبدالعزيز من أداء اغبج (ؼبػػاذا؟ ) كإزاء ىذا التصرؼ دعا
اؼبلك عبدالعزيز إىل مؤسبر عاـ يف الرياض برئاسة كالده اإلماـ عبدالرضبن حضره العلماء كأمراء البلداف
كرؤساء القبائل  .ي أطلعهم على قرار الاشريف حسُت بالتحكم يف أداء فريضة اغبج .كبعد تدارس
األمر من صبيع جوانبو قرر اجملتمعوف ضركرة زبليص اغبجاز من حكم األشراؼ .
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الط ػػائف  1343ىػ :
أرسل اؼبلك عبدالعزيز جياشأ كبَتاي إىل اغبوية تقابل مع جي األشراؼ بقيادة علي بن حسُت الذم
اهنزـ أمامهم كفر مع كبار األعياف من الطائف إىل اؽبدا  ,فدخل اعبي السعودم الطائف  ,ي اذبهوا
إىل اؽبدا كىاصبوا علي بن اغبسُت لكنو مل يستطع اؼبقاكمة ففر ىارباه إىل مكة اؼبكرمة .
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مكة اؼبكرمة 1343ىػ :
أماـ ىذا الوضع اجتمع كجهاء اغبجاز  ,كتدارسوا الوضع اغبريب مع تراجع قوات الاشريف أماـ
القوات السعودية  .كأدركوا فاشل الاشريف حسُت يف إدارة اغبجاز فرأكا ضركرة تنازلو عن اغبكم البنو
علي  ,أمالن يف كقف اغبرب  ,فتنازؿ اغبسُت.

إزاء ىذه التطورات أصبح الطريق فبهدان أماـ القوات السعودية إىل مكة اؼبكرمة  ,فاستأذنوا اؼبلك
عبدالعزيز فأذف ؽبم  .لكنو شدد عليهم دبراعاة حرمة مكة اؼبكرمة كمراعاة أحواؿ سكاهنا  ,كطلب
منهم عدـ مهاصبتها كاالكتفاء حبصارىا إذا قاكـ سكاهنا دخوؽبم .
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كعندما اقًتبت القوات السعودية من مكة اؼبكرمة مل يستطع علي بن اغبسُت اجملاهبة كفضل مغادرهتا
إىل جدة  .كدخل أفراد اعبي السعودم مكة اؼبكرمة ؿبرمُت بالعمرة  .ي توىل خالد بن لؤم األمور
يف مكة اؼبكرمة .
كصل اؼبلك عبدالعزيز مع حاشيتو إىل مكة اؼبكرمة ؿبرمُت بالعمرة  ,كبعد أف استقر فيها أقبل عليو
أىلها مرحبُت بو كمبايعُت كبادؽبم نفس الاشعور كبُت ؽبم أف تصرفات الاشريف حسُت أججتو على
التعامل معو بالقوة  .ي كعدىم بتحقيق األمن ؼبكة اؼبكرمة كسكاهنا كإزالة اؼبظامل اليت ياشتكوف منها
يف ظل تطبيق أحكاـ الاشريعة اإلسالمية .
شاشة رقم ()43

نـ ــص

صـ ــوت
حوار مؤثرات موسيقى

النوع
Tradition
al Arabic

صــورة

الحجم اللون الخصائص
16

ثابتة

متحركة

فيــديو
رسوم
متحركة

فيديو

ثابتة

جدة كاؼبدينة اؼبنورة 1344ىػ :
أصبحت جدة آخر اؼبعاقل العسكرية لقوات الاشريف علي بن اغبسُت  ,فتقدمت القوات السعودية بقيادة
اؼبلك عبدالعزيز إىل جدة  .كقد تزامن ذلك مع قرب موسم اغبج فلم يرغب اؼبلك عبدالعزيز مهاصبتها
رباشيان غبصوؿ أذل غبجاج بيت اهلل اغبراـ  .كما أف جدة تضم قنصليات الدكؿ األجنبية كؽبا حصانتها
الدبلوماسية  ,ففضل اؼبلك عبدالعزيز فرض اغبصار عليها.كلكي يثبت اؼبلك عبدالعزيز عزمو على مواصلة
حصار جدة حىت تستسلم أرسل فرقان عسكرية أخضعت رابغ كالقنفذة  ,كأعلن صالحيتها الستقباؿ اغبجاج
.كالستكماؿ إخضاع اغبجاز أرسل اؼبلك عبد العزيز جياشاه حاصر اؼبدينة ,فأرسل أىلها إليو أف يبعث أحد
أبنائو ليسلموا لو اؼبدينة  ,فبعث إليهم ابنو ؿبمداي  .ككاف ذلك سنة  1344ىػ .
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كبعد مفاكضات بُت الاشريف علي بن اغبسُت مت االتفاؽ سنو 1344ىػ  .على مايلي :
 -1يتنازؿ الاشريف علي بن اغبسُت عن اغبكم كيغادر جدة دبمتلكاتو الاشخصية فقط .
 -2يسلم للملك عبدالعزيز كل ماىبص حكومة اغبجاز من أمواؿ كأسلحة .
 -3يضمن اؼبلك عبدالعزيز سالمة اؼبوظفُت كالعسكريُت كاألشراؼ كسكاف جدة .
كبناء علي ىذه الاشركط غادر الاشريف علي بن اغبسُت جدة  .كبعد ازباذ الًتتيبات الالزمة دخلها
اؼبلك عبدالعزيز  ,كرحب بو األىايل باؽبتاؼ كالتأييد كالدعاء لو بالتوفيق  .كىكذا انتهى حكم
األشراؼ للحجاز كدخل يف حكم اؼبلك عبدالعزيز حيث توحد مع باقي مناطق البالد .
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ت ػػاسعا  :ضم جازاف  1351ىػ .
ؼبا استلم اإلمارة يف جازاف السيد ؿبمد بن علي اإلدريسي كانت العالقات بينو كبُت اؼبلك عبدالعزيز عالقة كد كاحًتاـ كتقدير

متبادؿ  .كبعد كفاتو سنة  1341ىػ  .تعرضت بالده للخطر  ,فقد دب النزاع بُت كرثتو على اإلمارة  ,كمل يستطع ابنو علي الذم
عرض أجزاء كثَتة من البالد األطماع بعض القول اجملاكرة  .كما ازدادت مطامع
توىل اغبكم  ,السيطرة على الوضع األمر الذم ي
الدكؿ العظمى اليت ؽبا مصان يف اؼبنطقة .فتدخل اؼبلك عبدالعزيز غبل اػبالؼ كضباية اؼبنطقة  ,حيث بويع عمو اغبسن أمَتاه .
كلدرء األخطار احملدقة باؼبنطقة كضع اغبسن البالد ربت ضباية اؼبلك عبدالعزيز  ,مع بقائو يف اإلمارة  ,ي أرسل لو اؼبلك عبد العزيز
مندكبا يساعده يف تصريف شؤكف البالد .كيف عاـ 1349ىػ .قبح أعداء اغبكم السعودم يف الوقيعة بُت اؼبلك عبدالعزيز كاغبسن
اإلدريسي ’ حيث حرضوه علي الثورة فاغًتي برأيهم  ,ي اعتقل مندكب اؼبلك كموظفيو  .فأرسل ضبلة عسكرية إىل منطقة جازاف
قبحت يف االستيالء علي اؼبنطقة  ,لتدخل منطقو جازاف يف طاعة اؼبلك عبدالعزيز كتكوف جزاءان من ىذا الكياف الكبَت الذم الو
اسم اؼبملكة العربية السعودية حيث نعمت باألمن كاالستقرار كالرفاىية .
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كف ػػاة اؼبلك عبد العزيز :
انتقل اؼبلك عبدالعزيز إىل رضبة اهلل تعاىل عاـ  1373ىػ  .يف مدينة الطائف  ,ي نقل جثمانو إىل
الرياض كدفن يف مقجة العود كغَته من اؼبسلمُت ( كم كاف عمره عند كفاتو ؟).
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بواكَت النهضة اغبديثة يف عهد اؼبلك عبدالعزيز
تطور االسم الوطٍت للمملكة :بعد استعادت اؼبلك عبد العزيز لبالد قبد أصبح لقبو ( سلطاف قبد ) .
ي أطلق عليو لقب ( سلطاف قبد كملحقاهتا ) بعد ضمو األحساء كامتداد حكمو خارج قبد .
كبعد دخولو اغبجاز طلب أعياف اغبجاز تعديل لقب اؼبلك عبد العزيز ليصبح ( ملك اغبجاز
كسلطاف قبد كملحقاهتا ) ي عدؿ اللقب إىل ( ملك اغبجاز كقبد كملحقاهتا )كبعد توحيد البالد
بضم صبيع اؼبناطق  ,أصدر مرسوما مليكان باختيار يوـ  21صبادم األكىل سنة  1351ىػ  .اؼبوافق
اليوـ األكؿ من اؼبيزاف يومان إلعالف توحيد البالد باسم اؼبملكة العربية السعودية كأف يصبح لقلب اؼبلك
( ملك اؼبملكة العربية السعودية )  ,كأصبح ىذا اليوـ يومان كطنيان للمملكة يرمز إىل كحدهتا.
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توطُت البػػادية كإقامة اؽبجر :
كاف نسبة كبَتة من السكاف يف بداية عهد اؼبلك عبدالعزيز تضم البدك الرحل كأىل القرل كاألرياؼ.
كمن ذبربة خاصة أدرؾ اؼبلك عبد العزيز ا ثار السلبية غبياة سكاف البادية غَت اؼبستقرة  ,كأف جهلهم
بأمور الدين يفقدىم التحكم بتصرفاهتم ككالئهم  ,كأف بعدىم عن مواطن االستقرار يقلل من التزامهم
بأنظمة الدكلة كقوانينها .
كقد أؽبم اهلل اؼبلك عبد العزيز للتفكَت يف ماشركع إصالحي ىو توطُت البادية فيما ظبي باؽبجر اليت
تؤسس يف أماكن تواجدىم  ,بدؿ أف ينتقلوا ىم إىل اؼبدف.
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كأف يرسل إليهم الدعاة كالوعاظ كمعلمي الدين  ,كقد حققت ىذه اػبطوة نتائج ملموسة حيث
استجاب كثَت من القبائل ؽبذا اؼباشركع عندما رأكا أنو وبقق طموحاهتم كمتطلباهتم يف أماكن
تواجدىم  .كقد استفاد اؼبلك عبدالعزيز من ىذه القوة الباشرية فأصبحوا ىم عمػاد جياشو يف بداية
توحيد البالد ؼبا يتمتعوف بو من شجاعة كإقداـ .
التطور اغبضػػارم يف عهد اؼبلك عبدالعزيز :
لقد تنوع اىتماـ اؼبلك عبدالعزيز يف األخذ بالتطور اغبضارم يف صبيع اجملاالت الباشرية كالسياسية
كاإلدارية كالعلمية كاالقتصادية كالزراعية كالعمرانية كغَتىا من ؾباالت اغبياة .
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يف اجملػاؿ السياسي :
نتيجة لدخوؿ اغبجاز ربت حكم اؼبلك عبد العزيز بدأ اعًتاؼ الدكؿ اإلسالمية كالعاؼبية حبكومتو  .ي
تطورت بنية اؼبملكة السياسية بإناشاء كزارة اػبارجية عاـ  1394ىػ  .كافتتاح السفارات كالقنصليات
كاؼبمثليات السعودية يف اػبارج .
يف ؾبػاؿ التعليم :
حرص اؼبلك عبدالعزيز على ناشر التعليم باجملاف  ,كالتاشجيع عليو باإلعانات كاؼبكافهت  .كيف عهده
مت فتح اؼبدارس النظامية يف كل مدينة كقرية  .كأناشئت معاىد كمدارس التدريب اؼبهٍت كالصناعي ,
كما أناشئت اؼبكتبات العامة كاػباصة .
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يف اجملػاؿ األمٍت كالعسكرم :
حرص اؼبلك عبدالعزيز على إناشاء اإلدارات اؼبعنية بتطوير القدرات األمنية اؼبؤىلة  ,كمن ذلك
إناشاء كزارة الداخلية عاـ 1351ىػ ككزارة الدفاع عاـ 1362ىػ .
يف ؾباؿ الزراعة :نقل اؼبلك عبدالعزيز الزراعة من استخداـ الوسائل البدائية إىل اغبديثة  ,ككفر
اؼبياه حبفر ا بار كبناء السدكد  ,كاستورد ا الت الزراعية كمكائن الرم ككزعها على اؼبزارعُت
بأسعار رخيصة مؤجلة .
يف ؾبػاؿ اؼبواصالت :حرص اؼبلك عبدالعزيز على رصف الطرؽ الجية الطويلة  .كإناشاء
اؼبطارات كشراء الطائرات  .كاناشأ سكة اغبديد بُت الرياض كاؼبنطقة الاشرقية .
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يف ؾباؿ الصحػػة :
كاف للصحة نصيب كبَت من حرص اؼبلك عبدالعزيز  ,كذلك بإناشاء اؼبستاشفيات  ,كاؼبستوصفات ,
كاؼبراكز الصحية  .ككذلك احملاجر الصحية للحجاج .
يف ؾباؿ العمراف :
ناشطت اغبركة العمرانية بعد استقرار البالد كاالنتهاء من حركب توحيد البالد  .كاىتم اؼبلك
عبدالعزيز -بصفة خاصة  -بعمارة اغبرمُت الاشريفُت كتوسعتهما بعد ازدياد اغبجاج كاؼبعتمرين كالزكار
للماشاعر اؼبقدسة .
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إناش ػػاء ؾبلس الاشورل :
بعد دخوؿ اؼبلك عبدالعزيز مكة اؼبكرمة  ,أمر بإناشاء ؾبلس استاشارم  ,ي تطور تدرهبيان بعدد
أعضائو ككظائفو كصالحياتو حىت أصبح ؾبلسان للاشورل  ,كقد شكل عاـ 1346ىػ برئاسة اؼبلك يف
اغبجاز األمَت فيصل بن عبد العزيز .
إناشاء ؾبلس الوزراء :
بدأ التحوؿ من ؾبلس الوكالء إىل ؾبلس الوزراء بعد إحداث كزارات اػبارجية كاؼبالية كالداخلية
كالدفاع كاؼبواصالت  ,ي صدكر مرسوـ ملكي بإناشاء ؾبلس الوزراء قبيل كفاة اؼبلك عبد العزيز باشهر
كاحد .
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اختبار التقومي الذاي
مالحظات :
 يتم عرض سؤال بعد كل عدد معينمن الشروح
 ممكن أن يكون سؤال واحد أو أكثر يتم التعزيز من خالل الكمبيوتر في حالةاإلجابة الصحيحة أو الخاطئة

مثاؿ:
كانت آخر ؿبطة استقر فيها الاشاب عبد العزيز بعيدا عن
مسقط رأسو ككانت فرصة لصقل مواىبو السياسية :
أ  -قطر
ة  -الكويت
ث  -عػيػماف
ج -اإلمارات
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النص على
الشاشة

مالحظات :
 نفس مالحظات االختبارالقبلي تطبق على االختبار القبلي.

االختبار القبلي للموديوؿ
أسئلة االختيار من متعدد:
أمثلة :
 -1كلد اؼبلك عبد العزيز رضبو اهلل يف الرياض سنة
أ 1293 -ىػ ب 1254 -ىػ ج 1295 -ىػ د1274 -ىػ
 -3رتب اؼبلك عبد العزيز خطة لدخوؿ عنيزة مع :
أ -آؿ يسػليم ب -آؿ مهنيػا ج -آؿ مجكؾ د -آؿ عائض
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مالحظات :
 يتم الًغط على كل رابط على حده. -تلقائياً يبدأ العرض.

الفيديو
كيتم عرض اؼبقاطع التالية:
 فيلم إعالف الدكلة فيلم استعادة اغبجاز ؿباكلة اسًتجاع الرياض -اغبكم هلل ي لعبد العزيز
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خركج

 للخروج من الموديول يجب الًغط علىخروج
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