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 شكـر وتقديــر
 

فبغَت , لى لطفو كفضلو كنعمو علم اإلنساف ما مل يعلم كالاشكر لو سبحانو ع, اغبمد هلل الذم علم بالقلػم 
كبعد , كالصالة كالسػالـ على سيد األنػاـ نبينػا ؿبمد عليو أفضل الصالة كالسػػالـ , شكره ال تدـك النعم 

.... 
بعد االنتهاء من ىذه الرسالة البد أف أتقدـ خبالػص الاشكر إىل كل من ساندين ككاف يل خَت معُت بعد اهلل 

هم ػيت الكريبة كيف مقدمتػفأشكػر عائل, لتحقيق مطاليب ككاف يل دبثػابة الركح  كإىل من دعمٍت كسعى حثيثػا
ز كفقهم اهلل ػي الفاضالت كأخي العزيػككذلك أخوات, كالدام الكريباف حفظهمػا اهلل كأطػاؿ يف عمريهما 

حسن  ر الدكتور ناجح ؿبمدػكما أخص باشكرم كخالص امتناين ألستاذم اؼبوق, عٍت خَت اعبزاء  كجزآىم
على ما منحٍت من كقت كجهد كفَتين كعلى سعة صدره كاىتمامو البالغ حىت أسبمت عملي على أفضل 

 .ينفع بعلموالصحة كالعافية كأف بد يف عمره كاف يرزقو ػكجو اسػأؿ اهلل أف يب
الت قدموه من تسهي دبنطقة عسَت على ما( للبنات ) م ػة كالتعليػالًتبي إدارةشكرم ؼبنسويب  أقػدـ كذلك

 .بدرية العيسى فأسأؿ اهلل أف هبزؿ ؽبما األجر كالثواب  اذةػكاألستحبًت  أحالـ األستاذةكاخص بالاشكر 
موصوؿ إىل كلية الًتبية للبنػات متمثلة يف الدكتورة شنيفاء القرين على ما قدمتو من الاشكر  أفكما 

نػة اؼبناقاشػة اؼبتمثلة بالدكتور ؿبمد كما أتقدـ ألعضاء عب, تسهيالت إلسباـ ىذه الرسالة فلها جزيل الاشكر 
على تكرمهم بقبوؿ مناقاشة ىذه الرسالة كإتاحػة الفرصػة لالستفادة , اعبودم كالدكتور ؿبمد عبد اؽبادم 

 .من جهودنبا كعلمهما حىت يكتمل ىذا البحث بأفضل صورة 
 ,,رب العاؼبيػن أسػأؿ اهلل تعاىل أف يوفقنػا إىل ما وببو كيرضػاه كاغبمد هلل , كأخيػران 
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ط متعددة يف ربصيل طالبات الصف الثالث اؼبتوسط يف مقرر التاريخ فاعلية استخداـ برنامج كسائ :عنوان البحث

 كاذباىاهتن كبو الوسائط اؼبتعددة
.صاغبو إبراىيم علي آؿ مكدم :الباحثة  

 .ناجح ؿبمد حسن ؿبمود. د: المشرف
 .ماجستَت :الدرجة

 الملخـص
مج كسائط متعددة يف ربصيل طالبات ما فاعلية استخداـ برنا: تلخصت ماشكلة الدراسة يف السؤاؿ الرئيسي التايل  

 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 

 ., كاألخرل سبثل اجملموعة الضابطة كىي اؼبدرسة اؼبتوسطة الثامنةباهباة اجملموعة التجريبية كىي اؼبدرسة اؼبتوسطة الثالث
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
( موحػد الػػبالد)اؼبلػػك عبػد العزيػز : الفصػل األكؿ: قيػاـ الدكلػػة السػعودية الثالثػة: البػاب الرابػع"راسػة علػػى كمػا اقتصػرت الد

 ".ىػ, الفصل الدراسي الثاين1430/ىػ1429دبقرر التاريخ للصف الثالث اؼبتوسط, طبعة 
للدراسػػػػة سبػػػػت اؼبعاعبػػػػة  كتتمثػػػػل أدكات الدراسػػػػة يف اختبػػػػار ربصػػػػيلي كمقيػػػػاس لالذباىػػػػات, كيف ضػػػػوء التصػػػػميم التجػػػػرييب

كمعامػل االرتبػاط لتحديػد  Test (T) كاختباراإلحصائية للبيانات من خالؿ استخداـ اؼبتوسطات كاالكبرافات اؼبعيارية, 
 .الوسائط اؼبتعددةالعالقة بُت التحصيل كاالذباه كبو 

 :كتوصلت الدراسة اغبالية إىل النتائج التالية
درجات طالبات اجملموعة التجريبيػة كاجملموعػة الضػابطة يف االختبػار  يمتوسطبُت  ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -

 .التحصيلي
درجػات طالبػات اجملموعػة التجريبيػة كاجملموعػة الضػابطة يف مقيػاس  يبػُت متوسػط ال توجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية -

 .الوسائط اؼبتعددةاالذباه كبو 
 .يف مقياس االذباه نالطالبات يف االختبار التحصيلي, كدرجاهتارتباط داؿ إحصائيان بُت درجات  ال يوجد   -

 : كيف ضوء ما أسفرت عنو الدراسة, مت كضع عدد من التوصيات أنبها
 .التاريخ دراسةعلى كيفية استخداـ الوسائط اؼبتعددة يف  الطالباتاالىتماـ بتدريب  -1
تػػاريخ كنمػػوذج لعمػػل بػػرامج أخػػرل يف مػػنهج يبكػػن االسًتشػػاد بالجنػػامج اؼبقػػدـ يف ىػػذه الدراسػػة عنػػد تػػدريس ال -2

 .التاريخ لطالبات اؼبرحلة اؼبتوسطة
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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

 تها وخطة دراستحديدىا مشكلة البحث 

 :المقدمة

 نػواحي ـبتلف كبَتة يف كربديات كثَتة تغَتات كالعاشرين اغبادم القرف كمطلع اؼباضي القرف شهد

 التطػورات ىػذه عػن بعيػدان  كالتعلػيم تعػي  الًتبيػة ال كلكي ,تكنولوجيي  تقٍتي  كانفجار معلوماتية ثورة من اغبياة

 بػد ال كػاف ىنػا كمػن ,كمتطلباتو العصر تناسب كأساليب ككسائل أىداؼ كفق ؽبا تستجيب بد أف ال كاف

 العمليػة يف كالتطػور التقػدـ عصػب تعػد الػيت تقنيػات التعلػيم إىل اسػتخداـ اللجػوء مػن كاؼبػتعلم للمعلػم

 .التعليمية

بأشػكاؿ  ف الوسائط اؼبتعددة ىى شكل مػن أشػكاؿ االتصػاؿ مػع الكمبيػوتر هبمػع اؼبػادة التعليميػةإ

 .تحركةمتنوعة تاشمل النص اؼبكتوب مع الصوت اؼبسموع مع الصورة الثابتة أك اؼب

اؼبقػػررات الدراسػػية كيف تػػدريس مػػادة التػػاريخ علػػى كجػػو لوسػػائط اؼبتعػػددة أنبيػػة كػػجل يف تػػدريس كل

ألهنػػػا تسػػػاعد يف ربقيػػػق األىػػػداؼ اؼبعرفيػػػة للتػػػاريخ مػػػن خػػػالؿ عرضػػػها اغبقػػػائق كاؼبفػػػاىيم اجملػػػردة , اػبصػػػوص

 .لنسياف ىذه اؼبادة ةضيف ىذه اغبالة أقل عر  الطالباتصبح تك  ,بصورة حسية ملموسة أك غَت ملموسة

كتسػػاعد الوسػػائط اؼبتعػػددة يف ربقيػػق األىػػداؼ اؼبهاريػػة للتػػاريخ كالقػػدرة علػػى التخطػػيط كاالسػػتنتاج 

تنميػػة ك فاؽبػدؼ مػػن اسػػتخداـ الوسػيلة التوضػػيح كاغبصػػوؿ علػى معلومػػات إضػػافية  ,كالنقػد كإصػػدار األحكػػاـ

جػػدان  ان الوسػػائط يف اؼبعػػارؾ اغبربيػػة التارىبيػػة مفيػػداسػػتخداـ ىػػذه  يعػػد ,فمػػثالن  طالبػػاتاعبوانػػب اؼبهاريػػة لػػدل ال

كىػو  ,يف إظهار كشرح كل جوانب اؼبعركة اغبربية من خالؿ عػرض اػبريطػة الػيت توضػح اؼبعركػة كالاشػرح عليهػا

 (.37: 2002 ,الفار) ما يؤدل إىل تنمية مهارة التخطيط كاالستنتاج لدل التالميذ



 

 

مػػن  ,ق األىػػداؼ الوجدانيػػة حيػػث تسػػهم ىػػذه الوسػػائطعلػػى ربقيػػ ان تعمػػل الوسػػائط اؼبتعػػددة أيضػػك 

إهبابيػة أك سػلبية كبػو األشػخاص  اذباىػاتيف تكػوين  ,صور كأفالـ ذات صلة بأحداث ككقػائع تارىبيػة معينػة

كتسػػػػػاعد أيضػػػػػان يف ترسػػػػػيخ القػػػػػيم لػػػػػدل  ,أك اؼبؤسسػػػػػات أك الػػػػػدكؿ ذات الصػػػػػلة بتلػػػػػك األحػػػػػداث كالوقػػػػػائع

الوسػػػائط  اسػػػتخداـ دلاشػػػفهي اللفظػػػي عػػػن أحػػػد األحػػػداث اؼبهمػػػة عنػػػفمػػػثالن ىبتلػػػف اغبػػػديث ا ,طالبػػػاتال

تكػػوف الصػػورة ىنػػا مسػػؤكلة عػػن تكػػوين االذباىػػات ك  ,حيػػث يػػتم توضػػيح ذلػػك بالصػػور كالرسػػومات ,اؼبتعػددة

 (.171: 1998 ,سالمة)السلبية أك اإلهبابية لدل التالميذ 

ال تقتصػػر علػػى مصػػدر كاحػػد فقػػط كتسػػاعد الوسػػائط اؼبتعػػددة علػػى تنػػوع مصػػادر اؼبعرفػػة التارىبيػػة فػػ

 يتميػػز هبػػا يتمػػن مصػػادر اؼبعرفػػة كىػػو الكتػػاب اؼبدرسػػي الػػذم ال يسػػتطيع مواكبػػة الثػػورة اؼبعلوماتيػػة اؽبائلػػة الػػ

مصػػادر تلػػك اؼبعرفػػة فتعػػرض مػػن  تتعػػدد حيػػث ,القػػرف اغبػػادم كالعاشػػركف كالتطػػور اؽبائػػل يف اؼبعرفػػة الباشػػرية

كىػذا التنػوع مػن شػأنو إثػراء  ,كاجملػالت كاعبرائػد اإلنًتنػتامج الكمبيػوتر ك خالؿ األفالـ كالجامج التعليميػة كبػر 

 .   ا يزيد اغبصيلة اؼبعرفية للتالميذ كيسهم يف تنمية اعبوانب اؼبهارية كالوجدانية لديهمدبالعملية التعليمية 

غبركػػة ظبػػة أصػػبح اسػػتخداـ الوسػػائط اؼبتعػػددة دبػػا تتضػػمنو مػػن مػػؤثرات ـبتلفػػة يف الصػػوت كالصػػورة كاقػػد ك 

كأصػػبح مػػن اؼبعتػػاد  ,ب و أساسػػية يف التعلػػيم بصػػفة عامػػة كتػػدريس التػػاريخ بصػػفة خاصػػة مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ اغباسػػ

حػػىت تسػػاعد علػػى تػػدريس اؼبػػواد اؼبختلفػػة  اقتنػػاء جهػػاز اغباسػػب ا يل كبػػو ـبتلػػف اإلمكانػػات للوسػػائط اؼبتعػػددة

 .كخاصة التاريخ

 

 :للبحثالحاجة 

مػػن الطالبػػات ال ياشػػعرف دبيػػل حقيقػػي  ان كثػػَت أف  يف تػػدريس التػػاريخ  هتػػامػػن خػػالؿ خج الباحثػػة  رأت .1

فمػادة , األكىل تتعلق بطبيعة مادة التػاريخ, نا نستطيع إرجاع ذلك إىل ناحيتُتلكلع ,لدراسة التاريخ



 

 

كالثانيػػة , عػػود ذلػػك إىل بعػػدم الزمػػاف كاؼبكػػافي ,مػػن التجريػػد يف مفاىيمهػػا التػػاريخ علػػى قػػدر عػػاؿ

فػاؼ اؼبػادة كقلػة مػا ج يرجػع إىلعدـ شعور الطالبات بأنبية ما يدرسونو ,فب تدريسو تتعلق بأسالي

ربتويو من أناشطة إثرائية كخجات متنوعة أدل إىل انصراؼ الطالبػات عػن اؼبػادة كضػعف ربصػيلهن 

 .1من خالؿ ما اطلعت عليو الباحثة من درجات الطالبات يف مادة التاريخ

ن أنػػواع تكنولوجيػػا التعلػػيم اغبديثػػة كالػػيت يبكػػن تفعيلهػػا يف تػػدريس أنبيػػة الوسػػائط اؼبتعػػددة كنػػوع مػػ .2

تتميػز بػو ىػذه التقنيػة مػن خصػائص تتمثػل  يف  إضافة إىل ما, مادة التاريخ لتجعلو حيا إىل حد ما

 ,اعبريػػوم)مػػن خػػالؿ مػػا أشػػارت إليػػو دراسػػة  ,التقػػومي اؼبرحلػػي ,التغذيػػة اؼبرتػػدة, اإلثػػراء , عليػػةالتفا

 (.39, 2000, لسحيما), (41, 1999

تهدؼ نظريػػػات التعلػػػيم اغبديثػػػة بػػػدأت تركػػػز علػػػى اؼبػػػتعلم كفاعليتػػػو يف اؼبوقػػػف التعليمػػػي فهػػػو اؼبسػػػ .3

, كلػػػػذلك هبػػػب مواكبػػػة ىػػػذه النظريػػػػات كالعمػػػل هبػػػا كتصػػػميم بػػػػرامج األكؿ مػػػن العمليػػػة التعليميػػػة

 .حاسوبية تزيد من فاعلية اؼبتعلم كربصيلو 

 :تحديد مشكلة البحث

ما فاعلية اسػتخداـ برنػامج كسػائط متعػددة : ماشكلة البحث من خالؿ التساؤؿ التايل يبكن ربديد

كيتفػػرع مػػن ؟ يف ربصػػيل طالبػػات الصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط يف مقػػرر التػػاريخ كاذباىػػاهتن كبػػو الوسػػائط اؼبتعػػددة

 :ىذا السؤاؿ الرئيس األسئلة الفرعية التالية

 ؟ الثالث اؼبتوسط يف مادة التاريخ ل طالبات الصففاعلية الجنامج اؼبقًتح يف تنمية ربصي ما -1

اذباىػػات طالبػػات الصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط كبػػو اسػػتخداـ الوسػػائط تنميػػة مػػا فاعليػػة الجنػػامج اؼبقػػًتح يف  -2

 ؟ دراسة مادة التاريخيف اؼبتعددة 

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



 

 

 كدرجػػاهتن يليالتحصػػ ختبػػاريف التطبيػػق البعػػدم لال اجملموعػػة التجريبيػػة لعالقػػة بػػُت درجػػات طالبػػاتا مػػا -3

 ؟ كمقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة

 :البحثفروض 

 :صياغة الفركض التالية تق اؽبدؼ من الدراسة سبيلتحق   

 درسػػتالػػيت )بػػُت متوسػػطي درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة  ةإحصػػائي اللػػةدذات ؽ ك وجػػد فػػر ال ت -1

يف التطبيػق البعػدم ( بالطريقػة التقليديػة درسػتالػيت ) كطالبػات اجملموعػة الضػابطة( بجنامج الوسائط اؼبتعػددة

 .التحصيلي ختبارلال

 درسػػػتالػػػيت )بػػػُت متوسػػػطي درجػػػات طالبػػػات اجملموعػػػة التجريبيػػػة  ةإحصػػػائي ذات داللػػػةؽ ك جػػػد فػػػر التو  -2

يف التطبيػق البعػدم ( بالطريقػة التقليديػة تسػدر الػيت )كطالبػات اجملموعػة الضػابطة ( بجنامج الوسائط اؼبتعػددة

 .ؼبقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة 

الوسائط  رتباطية بُت درجات طالبات اجملموعة التجريبية يف كل من مقياس االذباه كبواتوجد عالقة ال  -3

 .يف التطبيق البعدم التحصيلي االختباراؼبتعددة ك 

 :البحثأىداف 

  :يهدؼ البحث اغبايل إىل

 عدد الوسائط على ربصيل طالبات الصف الثالث اؼبتوسط يفالكاشف عن فاعلية برنامج حاسويب مت -1

فصل اؼبلك عبد العزيز موحد البالد من كتاب الصف الثالث اؼبتوسط ؼبقرر التاريخ يف : الباب الرابع  " 

 ." الثاينالدراسي  لالفص

ط الكاشف عن فاعلية برنامج حاسويب متعدد الوسائط على اذباىات طالبات الصف الثالث اؼبتوس -2

 .كبو استخداـ الوسائط اؼبتعددة



 

 

 .إلستخداـ برنامج الوسائط اؼبتعددة  تقدمي دليل للطالبات -3

 :البحثأىمية 

 :يساعد علىسترجع أنبية البحث اغبايل يف أنو 

كذلػػػك مػػػن خػػػالؿ  ,التغلػػػب علػػػى جفػػػاؼ مػػػادة التػػػاريخ مػػػن حيػػػث بعػػػدىا عػػػن حيػػػاة الطالبػػػات اليوميػػػة -1

 .ةاستخداـ برنامج كسائط متعدد

إتاحػػػة الفرصػػػة للطالبػػػات ؼبالحقػػػة تطػػػورات أحػػػداث اؼباضػػػي كالتعػػػرؼ علػػػى طبيعػػػة اغبيػػػاة السػػػابقة مػػػن  -2

 .خالؿ استخداـ الوسائط اؼبتعددة من صور كأفالـ فيديو كغَتىا

تفيػػد نتػػائج البحػػث اغبػػايل القػػائمُت علػػى تػػدريس مػػادة التػػاريخ يف التعػػرؼ علػػى كيفيػػة اسػػتخداـ  سػػوؼ -3

 .ؼبتعددة يف تدريس موضوعات التاريخ اؼبختلفةبرامج الوسائط ا

 :البحثحدود 

 :تقتصر الدراسة على اغبدكد التالية 

إجػراء الدراسػػة  متك  .بعػض اؼبػدارس اؼبتوسػػطة للبنػات التابعػة ؼبنطقػة عسػَت :الحـدود المكانيـة والبشـرية -1

 .أهبادبدينة  دبدرسة اؼبتوسطة الثالثةعلى عينة من طالبات الصف الثالث اؼبتوسط 

الفصػػػل ,قيػػػاـ الدكلػػػة السػػػعودية الثالثػػػة  :البػػػاب الرابػػػع "الدراسػػػة علػػػى  تقتصػػػر ا: الحـــدود الموضـــوعية -2

  ,ىػػػ1429/1430دبقػػرر التػػاريخ للصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط طبعػػة  (موحػػد الػػبالد)اؼبلػػك عبػػد العزيػػز  :األكؿ

 ."الفصل الدراسي الثاين

 :اليةلالعتبارات الت الباب نظران ىذا  مت إختياركقد 

طلػػػػب مػػػػن اؼبعلمػػػػة شػػػػرح ؼبواقػػػػع أىػػػػم اؼبػػػػدف تكمػػػػا ي اؼبفػػػػاىيموبتػػػػوم ىػػػػذا الفصػػػػل علػػػػى الكثػػػػَت مػػػػن  -أ

 .كاذباىات اغبمالت 



 

 

 .ضعف ربصيل الطالبات العلمي يف ىذا الفصل-ب

 :البحثمصطلحات 

 :الفاعلية -1

 (.152, 1980, اػبويل " )األثر أك النتيجة لفعل ما"تعرؼ بأهنا  -

كيقاس ذلك النجاح بأثره يف الدارسُت الػذين ياشػرؼ  ,مدل النجاح يف فبارسة اؼبعلم ؼبهنتو "كتعرؼ بأهنا  -

 (.218,  2003,اللقاين كاعبمل " )ات كاؼبقاييساالختبار كما تقيسو   ,على تعليمهم

مػػػدل النجػػػاح الػػػذم وبققػػػو اسػػػتخداـ برنػػػامج الوسػػػائط اؼبتعػػػددة يف رفػػػع مسػػػتول "كتعرفهػػػا الباحثػػػة بأهنػػػا  -

 ".الطالبات يف مادة التاريخ كتنمية اذباىاهتن كبو الوسائط اؼبتعددةربصيل 

 :برنامج -2

اؼبخطػػػط العػػػاـ الػػػذم يوضػػػع يف كقػػػت سػػػابق عػػػن عمليػػػيت الػػػتعلم كالتػػػدريس يف مرحلػػػة مػػػن " يعػػػرؼ بأنػػػو  -

م كما يتضمن اػبجات التعليميػة الػيت وبػب أف يكتسػبها اؼبػتعل  ,مراحل التعليم كيلخص إجراءات اؼبوضوعات

 (.24, 2003, اللقاين كاعبمل " )يتماشى مع مبوه العقلي كحاجاتو كمتطلباتو مرتبة ترتيبان 

موضػوعات الفصػػل  لعػرض اغباسػوبـبطػط تعليمػي يسػتخدـ فيػو " كتعػرؼ الباحثػة الجنػامج إجرائيػا بأنػو  -

 سػائط متعػددةتقدـ من خالؿ ك  الرابع بكتاب التاريخ للصف الثالث اؼبتوسط حبيث يتضمن خجات تعليمية

 ."تثَت دكافع اؼبتعلم كاذباىاتو كتتماشى مع مبوه العقلي كحاجاتو كمتطلباتو

 :الوسائط المتعددة-4

 ,النصػػػػوص اؼبكتوبػػػػة)ىػػػػي منظومػػػػة تعليميػػػػة كاملػػػػة ككليػػػػة تاشػػػػتمل علػػػػى مكونػػػػات مػػػػن الوسػػػػائط اؼبتعػػػػددة "

 ,لقطػػات الفيػػديو ,الصػػور اؼبتحركػػة ,بتػػةالصػػور الثا ,الرسػػـو اػبطيػػة ثنائيػػة كثالثيػػة األبعػػاد ,الكلمػػات اؼبنطوقػػة

متكاملة مع بعضها البعض كتعمل بطريقة منظومية كباشكل متكامل كمتفاعػل  ( الصوتيات كاؼبؤثرات الصوتية



 

 

 ,زيتػػوف" )كوحػػدة كظيفيػػة كاحػػدة يبكػػن للمػػتعلم الػػتحكم فيهػػا كالتفاعػػل معهػػا مػػن خػػالؿ جهػػاز الكمبيػػوتر

2007, 74.) 

سبػػزج بػػُت الكتابػػات كالصػػور الثابتػػة كاؼبتحركػػة كالتسػػجيالت  منظومػػة تعليميػػة"بأهنػػا كتعرفهػػا الباحثػػة إجرائيػػا  -

كىػػي الػػيت يسػػتطيع  ,الصػػوتية كالرسػػومات اػبطيػػة لعػػرض احملتػػول التعليمػػي يف مػػادة التػػاريخ للمرحلػػة اؼبتوسػػطة

 ".اؼبتعلم أف يتفاعل معها من خالؿ اغباسوب

 :التحصيل -5

كيقػػاس بالدرجػػة الػػيت  ,ب للخػػجات اؼبعينػػة مػػن خػػالؿ مقػػررات دراسػػيةمػػدل اسػػتيعاب الطػػال"يعػػرؼ بأنػػو  -

 (84, 2003, اللقاين كاعبمل )ة اؼبعدة ؽبذا الغرض التحصيليات االختبار وبصل عليها الطالب يف 

إتقاف الطالبات للخجات التعليمية اؼبكتسػبة مػن الجنػامج اؼبقػًتح كيقػاس  درجة"كتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو  -

يف احملتػػػول التعليمػػػػي ؼبػػػادة التػػػاريخ للمرحلػػػػة  التحصػػػيلي االختبػػػػاررجات الػػػيت ربصػػػػل عليهػػػا الطالبػػػة يف بالػػػد

 ".اؼبتوسطة

 

 :االتجاه -6

علػػػى اسػػػتجابة الفػػػرد كتسػػػاعده علػػػى ازبػػػاذ  ديناميػػػان  حالػػػة مػػػن االسػػػتعداد العقلػػػي تولػػػد تػػػأثَتان "يعػػػرؼ بأنػػػو  -

اللقػاين كاعبمػل " )اب فيما يتعرض لو مػن مواقػف كماشػكالتالقرارات اؼبناسبة سواء كانت بالرفض أـ باإلهب

 ,2003  ,7.) 

هبابيػا علػػى اسػتجابة الطالبػة كتسػػاعدىا إحالػػة مػن االسػتعداد العقلػي الػػيت تولػد تػأثَتا "كتعرفػو الباحثػة بأنػو  -

 ." على ازباذ القرارات االهبابية كبو استخداـ الوسائط اؼبتعددة يف مادة التاريخ للمرحلة اؼبتوسطة

 :البحثمنهج 



 

 

 :الباحثة اؼبنهجُت التاليُت يف الدراسة استخدمت

 .لتحليل ؿبتول الفصل اؼبقًتح: اؼبنهج الوصفي التحليلي -1

 .لتجريب برنامج الوسائط اؼبتعددة على اجملموعة التجريبية كمتغَت مستقل: اؼبنهج شبو التجرييب -2

القبلي  االختبارموعتُت التجريبية كالضابطة ذات تصميم اجمل"ػ كتأخذ الدراسة بالتصميم اؼبعركؼ ب

 :كما ىو موضح باعبدكؿ التايل  ,"كالبعدم

 (1)الجدول 

 القبلي كالبعدم االختبارتصميم اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ذات ال

 
 اجملموعة

 

قبلي  اختبار
مقياس  +ربصيلي

 اذباىات
 اؼبعاعبة

بعدم  اختبار
مقياس  +ربصيلي

 اذباىات

 √ ةذبريبي
برنامج الوسائط 

 √ اؼبتعددة

 √ ضابطة
 الطريقة التقليدية

 √ (اؼبعتادة)

 

 :البحثأدوات 

 .للصف الثالث اؼبتوسط( موحد البالد)ربصيلي يف مادة التاريخ يف فصل اؼبلك عبد العزيز  اختبار -1

 .مقياس لالذباىات كبو استخداـ الوسائط اؼبتعددة يف مادة التاريخ -2

 :يةالمواد التعليم

 .برنامج الوسائط اؼبتعددة للفصل الرابع من مادة التاريخ للصف الثالث اؼبتوسط -1



 

 

 2دليل الطالبة الستخداـ برنامج الوسائط اؼبتعددة -2

 :البحثإجراءات 

 :كفق اإلجراءات التالية البحث اغبايل سوؼ يسَتصحة فركضو فإف  اختبارك  البحثلإلجابة عن سؤايل 

 .اغبايل البحثألجنبية اليت ؽبا عالقة دبجاؿ ادبيات كالبحوث العربية ك االطالع على األ: أوال

تصػػػميم برنػػػامج الوسػػػائط اؼبتعػػػددة يف البػػػاب الرابػػػع مػػػن كتػػػاب التػػػاريخ للصػػػف الثالػػػث اؼبتوسػػػط كفػػػق : ثانيـــا

 :اػبطوات التالية

 .االطالع على الدراسات اليت تناكلت إعداد برامج الوسائط اؼبتعددة -1

 .ىداؼ العامة للجنامجربديد األ -2

 .سبهيدا إلنتاج الجنامج( سيناريو)ترصبة ؿبتول الباب الرابع إىل ـبطط  -3

عػػػػرض السػػػػيناريو علػػػػى اؼبتخصصػػػػُت يف ؾبػػػػاؿ اؼبنػػػػاىج كطػػػػرؽ تػػػػدريس الدراسػػػػات االجتماعيػػػػة كؾبػػػػاؿ  -4

 .تكنولوجيا التعليم

 .إنتاج برنامج الوسائط اؼبتعددة من خالؿ تنفيذ السيناريو -5

 .كالتعديل يف ضوء آرائهم ,التأكد من صالحية الجنامج للتطبيق من خالؿ عرضو على اؼبتخصصُت -6

 .إعداد دليل استخداـ الطالبات للجنامج كعرضو على احملكمُت -7

كتعػػديل  ,تطبيػػق الجنػػامج علػػى عينػػة اسػػتطالعية للتأكػػد مػػن قػػدرة الطالبػػات علػػى التعامػػل مػػع الجنػػامج -8

 .مالحظاهتنالجنامج يف ضوء 

 :كمقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة كفق اػبطوات التالية التحصيلي االختبارإعداد : ثالثاً 

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



 

 

كمقياس االذباىات كصياغة اؼبفردات لكل  التحصيلي االختبارربديد اؽبدؼ العاـ كاػباص لكل من  -1

 .منهما

كالتعػديل  ,ية على ؾبموعة من احملكمػُتالتأكد من صحة األداتُت من خالؿ عرضهما يف صورهتما األكل -2

 .يف ضوء آرائهم

 .تطبيق األداتُت على عينة استطالعية غبساب ثبات األداتُت كمراجعتهما يف ضوء نتائج ىذا التطبيق -3

 :كفق اػبطوات التاليةالبحث اختيار عينة : رابعا

ؼبتوسطة الثالثػة للبنػات بأهبػا مدرسة امن كاحد من أصل أربعة فصوؿ ؼبرحلة ثالث متوسط  اختيار فصل -1

 اؼبتوسػطة الثامنػة للبنػات بأهبػااحد من أصل أربعة فصوؿ ؼبرحلػة ثالػث متوسػط مػن ك ككذلك مت إختيار فصل 

 .ريشحت من قبل معلمات اؼبادة

 .يمثل اجملموعة الضابطةلخر ل اجملموعة التجريبية كالفصل ا حد الفصلُت ليمثأاختيار  -2

 .قبليا على اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ر التحصيلي كمقياس االذباهاالختباتطبيق  :خامساً 

علػػى أف تكػػػوف  كفػػػق برنػػامج الوسػػػائط اؼبتعػػددة بطريقػػػة الػػتعلم الػػػذاي( اجملموعػػة التجريبيػػة) تػػػدريس :سادســاً 

 .بالطريقة اؼبعتادة( اجملموعة الضابطة) كتدريس, اؼبعلمة موجهة كمرشدة 

 .البحثعلى ؾبموعيت  بعديان  تحصيلي كمقياس االذباهاالختبار التطبيق  :سابعاً 

 .ربليل البيانات باستخداـ األساليب اإلحصائية اؼبناسبة كتفسَت النتائج :ثامناً 

 .كضع التوصيات كاؼبقًتحات :تاسعاً 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 األول حورالم

 تدريس التاريخ السعودي القديم والحديث

 للمرحلة المتوسطة

 : كلمة تاريخ  ىمعن: أوالً 

اإلنسػاف البػدائي يف التػأريخ غبياتػو اليوميػة مػن خػالؿ تلػك الرسػـو فقػد بػدأ  ,التػاريخ اإلنسػاين تػاريخ طويػل

مػن اؼبصػادر الرئيسػػية الػيت اسػتقى منهػػا اؼبؤرخػوف كالبػاحثوف كػػل  الػيت خطتهػا يػداه علػػى جػدراف الكهػوؼ كالػػيت تعتػج

 .ف كيدكف عن التاريخ القدميما دك  

ف أصػػل كلمػػة تػػاريخ إفقػػد قيػػل  ,موهناكتعػػددت أصػػوؿ كلمػػة التػػاريخ كمعانيهػػا كإف مل تبعػػد كثػػَتان عػػن مضػػ

, دبعػػػٍت القمػػػر( تػػػاريخ)كىػػػي الػػػيت جػػػاءت يف اللغػػػة العربيػػػة يف كلمػػػيت ( كرخ)قػػػد أخػػػذ مػػػن األصػػػل السػػػامي لكلمػػػة 

 :1989 ,أضبػػد) كمػػن ي يكػػوف معػػٍت كلمػػة تػػاريخ ىػػو التوقيػػت أم ربديػػد الاشػػهر القمػػرم, دبعػػٍت الاشػػهر( تػػدخ)ك

15 .) 

مفهػػـو التػػاريخ يتػػألف مػػن ثالثػػة مكونػػات تػػرتبط مػػع بعضػػها الػػبعض  فإ( 144 :ـ2008 ,برقػػى)كيقػػوؿ 

 : ارتباطان كثيقان 

كمػػػن ي تػػػرتبط كػػػل حادثػػػة بػػػزمن لبػػػدايتها كآخػػػر  ,ربديػػػد الػػػزمن أك الوقػػػت الػػػذم كقعػػػت فيػػػو اغبادثػػػة .1

 . لنهايتها



 

 

مػع  كىػذا يبكػن أف نطلػق عليػو تفاعػل اإلنسػاف, سجل ػبجات اإلنساف الاشامل عػج العصػور اؼبتعاقبػة .2

كمػا يػنجم عنهػا مػن خػجات يف اجملػاالت السياسػية كاالجتماعيػة كاالقتصػادية  ,ما وبػيط بػو مػن ظػواىر

 . كالثقافية

عمليػػػػة البحػػػػث كاالستقصػػػػاء عػػػػن سػػػػجل اػبػػػػجات كبطريقػػػػة تتميػػػػز بػػػػالفحص كالتمحػػػػيص كالتفكػػػػَت  .3

 . بالنسبة ؼبا تركو اإلنساف من ـبلفات أك معلومات مدكنة

 : أىمية التاريخ: ثانيا

إف منػػػػػاىج التػػػػػاريخ تتحمػػػػػل مسػػػػػؤكلية كبػػػػػَتة يف تنميػػػػػة كغػػػػػرس العديػػػػػد مػػػػػن القػػػػػيم الركحيػػػػػة كاألخالقيػػػػػة   

كذلػػػك إلعػػػداد جيػػػل قػػػادر علػػػى االرتبػػػاط بػػػاهلل كباغبيػػػاة ا خػػػرة  ,كاالجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية كالسياسػػػية لػػػدل األبنػػػاء

لػػذا هبػػب االىتمػػاـ  ,تقػػدـ األمػػم كالاشػػعوب كاإليبػػافكإلبػػراز أنبيػػة التوحيػػد كالعالقػػة بػػُت  ,كإبػػراز سػػنن اهلل يف األرض

كألف ذباىػػػل ىػػػذا اعبانػػػب عػػػج التػػػاريخ كيف عاؼبنػػػا اؼبعاصػػػر يف منػػػاىج اليػػػـو سػػػوؼ . هبػػػذا اعبانػػػب يف منػػػاىج التػػػاريخ

تارىبيػػػة قامػػػت علػػػى أسػػػاس ديػػػٍت  ان كذلػػػك ألف ىنػػػاؾ أحػػػداث, بػػػُت فهػػػم األبنػػػاء للماضػػػي كاغباضػػػرفجػػػوة عنػػػو يتولػػػد 

 (.25: 2004:اعبمل)

, مػػل خػػجات كإضػػافات إىل تربيػػة أبنائنػػاربقػػد أثبتػػت الدراسػػات أف دراسػػة التػػاريخ علػػى اؼبسػػتول اؼبدرسػػي ك  

فهػػو ؾبػػاؿ ىػػاـ إلكسػػاب كتنميػػة اؼبهػػارات اؼبعرفيػػة كاالىتمامػػات كاالذباىػػات كالقػػيم كالػػيت مػػن الصػػعب اكتسػػاهبا مػػن 

ى رؤيػة الفوائػد كالعػج الػيت وبتويهػا التػاريخ كالػيت يبكػن أف حيث أنو هبعل اؼبػتعلم قػادران علػ ,خالؿ مواد دراسية أخرل

 (. 12:ـ1987 ,اللقاين)يستفيد منها إذا استمرت دراسة التاريخ بوعي كبصَتة 

 : طبيعة مادة التاريخ: ثالثا

 (: 144-143:ـ2008: برقى) حيث يتصف دبا يلي ,للتاريخ طبيعة خاصة

 . قية كاليت ال غٌت عنها لفهم اغباضر كاؼبسانبة يف تطويرهبالدركس السياسية كاألخال مليءالتاريخ  -1



 

 

كيػأي ىػذا الػدكر نتيجػة  ,كذلػك نظػران لطبيعتهػا ,تسهم مادة التػاريخ بػدكر بػارز يف تاشػكيل فكػر الفػرد كتوجهاتػو -2

 . ارتباطها الوثيق باجملتمع كالتغَتات اغبادثة فيو يف اؼباضي كاغباضر كاؼبستقبل

كىػػػو علػػػم اجتمػػػاعي لػػػو منهجػػػو يف البحػػػث اؼبتعػػػارؼ عليػػػو ألنػػػو ينفػػػع يف العظػػػة  ,قػػػد كربقيػػػقإف التػػػاريخ علػػػم ن -3

كدراسػػة ذبػػارب , فدراسػػة تػاريخ الػػدكؿ كاؼبملػػوؾ كالاشػعوب لنػػتعلم السياسػة كدراسػػة سػػَت األنبيػاء لنتأسػػى هبػم ,كالعػجة

 . ستفادة من ىذه األخطاءلالاألمم كما كقعت فيو من أخطاء 

العلػػـو االجتماعيػػة الػػيت هتػػتم بدراسػػة اإلنسػػاف يف سػػياقو االجتمػػاعي كاالقتصػػادم كالسياسػػي التػػاريخ ىػػو أحػػد  -4

 .زمنيان كمكانيان 

كمػع اكتمػاؿ العقػل الباشػرم  ,التاريخ سجل ناطق باألحػداث الػيت عاشػها اإلنسػاف منػذ بػدأ حياتػو علػى األرض -5

كالبحػػث عنػػو إىل مراحػػل االسػػتقرار  لطعػػاـحػػُت كعػػى كارتقػػى مػػن مراحػػل صبػػع ا ,بػػدأت النهضػػات اغبقيقيػػة لتارىبػػو

 . كيضع أسس اغبضارة مسجالن بذلك تاريخ اإلنساف, كإقامة القرل كاؼبدف ليقيم صرح اؼبدينة

كالتاريخ كمادة دراسػية البػد مػن أف يراعػى يف إعػداده كتقديبػو قػدرات التالميػذ كميػوؽبم كمسػتوياهتم 

ة عند إعداد اؼبعلومات التارىبية اؼبػراد تدريسػها كالػيت إمبػا ىػي رم الدقة كاألمانربكما أنو البد من   ,يف النضج

كعلػػى ىػػذا . جػػزء منتقػػى مػػن علػػم التػػاريخ يف صػػورة مبسػػطة يف مسػػتول اؼبرحلػػة التعليميػػة اؼبػػراد التػػدريس فيهػػا

 ,السػػػػلمي) فػػػػإف مػػػػادة التػػػػاريخ إمبػػػػا ىػػػػي علػػػػم التػػػػاريخ يف صػػػػورة مبسػػػػطة مػػػػن أجػػػػل أغػػػػراض تربويػػػػة كثقافيػػػػة

 . (24, ىػ1405

 ,كيعتػػػج علػػػم التػػػاريخ اؼبصػػػدر الرئيسػػػي الػػػذم نسػػػتقي منػػػو اؼبعلومػػػات كاألفكػػػار كاؼبفػػػاىيم األساسػػػية

الغرض فػ, كىذا العلم لو طبيعتو اػباصة بو مػن حيػث طػرؽ البحػث كالتفسػَت .كذلك لتضمينها ؿبتول اؼبنهج

أف العلػـو األخػرل يسػَت يف كعلم التاريخ شأنو ش. األساسي من تدريس التاريخ ىو اؼبساعدة يف تربية الن ء



 

 

بعيػدان  ,خطى سريعة كبو النمو كالتطور كالكاشف عن اغبقائق اعبديدة كالتفسَتات اؼبستجدة للتطور الباشػرم

 (. 37, ىػ1412 ,اؽبايس)عن اعبمود كالتأخَت 

فعنػػػدما كػػػاف . كطبيعػػػي جػػػدان أف يعكػػػس ؿبتػػػول مػػػنهج التػػػاريخ الطبيعػػػة كطريقػػػة البحػػػث ؽبػػػذا العلػػػم

فإنػو ضبػل ىػذا بطابعػو إىل  ,اؼباضي عرضػان لسػَت العظمػاء كدراسػة اغبػركب كاغبػوادث اؼبهمػة كاؼبثػَتة التاريخ يف

كحينمػػػػا اذبػػػػو البحػػػػث كبػػػػو أحػػػػواؿ الاشػػػػعوب كاألمػػػػم كالًتكيػػػػز علػػػػى النػػػػواحي االجتماعيػػػػة  .اؼبػػػػنهج اؼبدرسػػػػي

مفػػاىيم كثػػَتة صػػاغبة  فػػإف مقػػررات أكثػػر اؼبنػػاىج سػػارت بػػنفس االذبػػاه كاقتبسػػت منػػو, كاالقتصػػادية كالفكريػػة

 (. 38 ,ىػ1412 ,اؽبايس)للدراسة بدالن من االقتصار على ناحية كاحدة فقط 

كالبػػد مػػن  ,يعػػرض التػػاريخ للطػػالب خبػَته كشػػره كفػػق مسػتوياهتم كحاجػػاهتم فىػذا كمػػن اؼبهػػم جػدان أ

األنبيػة  ية ينبغي أف يراعػألف التاريخ أداة من أداكت الًتبية الصادق ,األمانة يف نقل اغبقائق اؼباضية كاغباضرة

ففي اؽبػزائم دركس ال تقػل  ,العلمية كأف يعرض صورة حقيقية للماضي خبَته كشره كتقدمو كانتصاراتو كىزائمو

 . ها انتصاراتوتأنبيتها عن الدركس اليت ضبل

 كيبكػػػن القػػػوؿ بػػػأف تضػػػمُت مػػػنهج التػػػاريخ عػػػددان مػػػن األحػػػداث السياسػػػية كاالقتصػػػادية كاالذباىػػػات الفكريػػػة

كبالتايل اغبصوؿ على النتيجػة النهائيػة  ,اغبديثة كاؼبعاصرة كفيل بأف يصقل الطالب ؼبا فيو خَته كخَت ؾبتمعو

كمػن اؼبهػم أف يركػز ؿبتػول مػنهج . للمواطنػة الصػاغبة ماؼبناشودة من تػدريس التػاريخ كىػي اؼبسػانبة يف إعػدادى

غزل يف التاريخ احمللػي كالعػاؼبي بػدؿ أف يػزدحم التاريخ على األحداث كالتطورات كاالذباىات ذات القيمة كاؼب

 (.39, ىػ1412 ,اؽبايس)بتفاصيل قليلة القيمة يف تربية الناشئ

 :وظائف التاريخ كمادة دراسية في المرحلة المتوسطة: رابعا

 (: 150-149:ـ2008: برقى) التاريخ كمادة دراسية يسعى لتحقيق الوظائف التاليةإف دراسة 



 

 

أم أف دراسػػػة , حػػىت يفهػػم اؼبػػػتعلم ذلػػك اإلطػػار الػػذم يوجػػد فيػػو ,زنتػػو باغباضػػرتسػػتهدؼ اؼباضػػي كموا .1

 . كإمبا ىي دراسة للماضي من حيث تضمنو جذكر اؼبستقبل ,التاريخ ليست ؾبرد دراسة اؼباضي لذاتو

 . حداثوإتنمية فكرة التغيَت لدل اؼبتعلم كمساعدتو على أف يكوف قادران على اؼباشاركة فيو بل ك  .2

ذلػػك أف العػػامل ال يسػػتطيع أف يتوصػػل إىل معرفػػة مػػىت ككيػػف , العلمػػي إمبػػا ىػػو تػػاريخ يف جػػوىرهف العلػػم إ .3

كقػػع حػػدث مػػا إال عػػن طريػػق مراجعػػة السػػجالت كالػػيت تكػػوف مراجعتهػػا كتفسػػَتىا مػػن اؼبالمػػح الػػيت سبيػػز 

 . العمل التارىبي

 . ئلتنمية اؼبفاىيم األخالقية كترقية األخالؽ كاغبث على الفضائل كترؾ الرذا .4

اؼبػػػػػؤرخُت حػػػػػوؿ األمػػػػػور  آراءتكػػػػػوين النظػػػػػرة اؼبوضػػػػػوعية لػػػػػدل اؼبػػػػػتعلم مػػػػػن خػػػػػالؿ إدراكػػػػػو الخػػػػػتالؼ  .5

 . كاألحداث كاختالؼ دكافعهم لتأثَت عواطفهم كدكافعهم اؼبتباينة كاؼبتغَتة إزاء اغبدث التارىبي

 . تكوين اؼبواطن الوطٍت كالقومي باشكل إهبايب .6

ى ترقيػػػة الثقافػػػة الباشػػػرية كتنميػػة اإلحسػػػاس بالتعػػػاطف مػػػع ا خػػػرين تنميػػة فكػػػرة التفػػػاىم الػػػدكيل كأثػػره علػػػ .7

 . كالتعاكف معهم يف سبيل تطوير حياة الباشر

 . للفرد لإلحساس باألمن ةإتاحة الفرص .8

 . تاشارؾ يف تنمية اإلحساس االجتماعي كتكوين مالمح صورة متكاملة كأكثر موضوعية .9

, ة كيػػدكهنا ابتػػداءن مػػن تكػػوين اػبليقػػة حػػىت كقتنػػا اغباضػػرالتػػاريخ دبعنػػاه الواسػػع يبحػػث يف األحػػداث اؼباضػػيك 

السياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػة كالعسػكرية كالثقافيػة كاإلبداعيػة : كموضوعو اؼباضي الباشرم باشػىت جوانبػو

كمػن ي وبػدد اذباىػات  ,فهو ىبتص بدراسة اغباضر كجذكره الضاربة يف اؼباضػي القريػب كالبعيػد, كاالعتقادية

فاغباضػػػر كاالىتمػػػاـ بػػػو يػػػدعو للنظػػػر إىل اؼباضػػػي بقصػػػد تلمػػػس مؤشػػػراتو كإسػػػهاماتو يف تاشػػػكيل , لاؼبسػػػتقب

بػػػل أف التػػػاريخ يعػػػد اؼبقيػػػاس , اغباضػػػر كالبحػػػث يف كيفيػػػة جعػػػل مسػػػتقبل اغباضػػػر متطػػػوران عنػػػو كعػػػن ماضػػػيو



 

 

رب الباشػرية فهػو سػجل اػبػجات كالتجػا, الوحيد لقياس التقدـ الذم أحرزه أم ؾبتمػع يف شػىت جوانػب اغبيػاة

 (.2008 ,العبادم)

كلػػيس اؽبػػدؼ منهػػا , التػػاريخ كمػػادة دراسػػية ؽبػػا مكانتهػػا كقيمتهػػا اؽبامػػة يف الًتبيػػةتػػرل الباحثػػة أف ك 

كإمبػا القصػد , إعداد جيل من اؼبػؤرخُت القػادرين علػى اسػتخداـ طػرؽ كأسػاليب اؼبػؤرخُت يف البحػث التػارىبي

 ,كوبقػق األىػداؼ الًتبويػة, ب كالطالبػات مػن حيػث اؼبسػتولمنها تبسيط علم التاريخ على كبو يالئػم الطػال

ف لػػديهم فكػػرة التفػاىم الػػدكيل كيكسػػبهم كمػػا أنػػو يكػو    ,علػى أال يكػػوف ذلػػك علػى حسػػاب اغبقيقػػة التارىبيػة

 .كاؼباشاركة يف العامل احمليط هبمكينمي لديهم القدرة على التفكَت  ,القدرة على االستفادة من ؿباسن األمور

 :أىداف تدريس مادة التاريخ في المرحلة المتوسطة: خامسا 

مػػن خػػالؿ مفهػػـو التػػاريخ السػػابق تعريفػػو يبكػػن ربديػػد أىػػداؼ تػػدريس مػػادة التػػاريخ يف اؼبنػػاىج الدراسػػية 

 : كالذم ياشتمل على ما يلي ,يف اؼبرحلة اؼبتوسطة

 . ربديد الزمن كاغبقب طوالن كقصران  .1

سبكػػن الػػدارس مػػن  ,ث أسػػباهبا كأسػػاليب تطويرىػػا كنتائجهػػامػػن حيػػ ,دراسػػة خػػجات عػػج العصػػور اؼبختلفػػة .2

 . تو كبو اؼبستقبلَت استنباط مفاىيم كقيم ينتفع هبا يف حياتو اغباضرة كيتزكد هبا يف مس

تنمػػى يف اؼبػػتعلم مهػػارات االستقصػػاء كالفحػػص كسػػائر اؼبهػػارات  ,ف عمليػػة البحػػث الػػيت يتطلبهػػا التػػاريخإ .3

 (. 145:ـ2008: برقى) إىل اغبقيقةالتفكَتية كاليت تستهدؼ الوصوؿ 

إىل اتسػػػاع مفهػػػـو و كذلػػػك مرجعػػػ ,كىبتلػػػف الًتبويػػػوف حػػػوؿ ربديػػػد األىػػػداؼ مػػػن تػػػدريس مػػػادة التػػػاريخ

ف التػػاريخ كمػػادة دراسػػية يبكػػن أف وبتػػول علػػى الكثػػَت مػػن جوانػػب اجملتمعػػات اإلنسػػانية يف إحيػػث  ,التػػاريخ نفسػػو

كمػػا يػػذكر كتتمثػػل   ,يػػدة أكثػػر مػػن ؾبػػرد التػػذكر كاغبفػػ  كاالسػػًتجاعفػػاؼبتعلم يبػػارس عمليػػات عد ,اؼباضػػي كاغباضػػر

 : يف التايل (146-145:ـ2008: برقى)



 

 

 . معرفة اغبقائق التارىبية .1

 . فهم كتقدير العصور اؼباضية بأحداثها كشعوهبا .2

 . اكتساب القدرة على تقييم النصوص التارىبية كنقدىا .3

 . تعلم الطرؽ الفنية لكتابة حبث تارىبي .4

 . كتابة التاريخ  تعلم .5

 . تربية الن ء كتثقيفهم كإعدادىم للمواطنة السليمة يف اجملتمع الذم يعياشوف فيو .6

 .التاريخ بتفسَته للحاضر يف ضوء اؼباضي يوضح لنا اذباىات اؼبستقبل .7

 . تنمية ركح البحث كمهارات التفكَت العلمي كالتفكَت التارىبي .8

 : ربديات القرف اعبديد فيما يلي كتتمثل أىداؼ تدريس مادة التاريخ ؼبواجهة 

 : تنمية الجوانب الروحية واألخالقية( 1)

تعػػد تنميػػة اعبوانػػب الركحيػػة كاألخالقيػػة أحػػد األىػػداؼ الرئيسػػية لتػػدريس التػػاريخ كالػػيت هبػػب االىتمػػاـ هبػػا 

هبػػػػا إىل آفػػػػاؽ كغرسػػػها لػػػػدل األبنػػػػاء باعتبػػػػار أف ىػػػػذه اعبوانػػػب الركحيػػػػة كاألخالقيػػػػة ركيػػػػزة مػػػػن الركػػػائز الػػػػيت ننطلػػػػق 

 ,ككحػػائط صػػد ضػػد كافػػة التيػػارات اؽبدامػػة الػػيت ال تريػػد ؽبػػذا الكوكػػب إال االكبػػالؿ كالفسػػاد ,كربػػديات ىػػذا العصػػر

كانطالقػػان مػػن أف حيػػاة اإلنسػػػاف علػػى األرض ليسػػت ىػػػي اغبيػػاة الوحيػػدة بػػػل ىنػػاؾ حيػػاة أخػػػرل ننتقػػل إليهػػا كىػػػي 

: ـ2005: اعبمػػػػل) اـ هبػػػذا اعبانػػػػب يف منػػػاىج التػػػاريخىنػػػاؾ ضػػػركرة ملحػػػػة لالىتمػػػ تلػػػذا أصػػػػبح ,الػػػدار ا خػػػرة

31 .) 

كدراسػػتو ذبعػػل اإلنسػػاف يقبػػل علػػى  ,األخالؽبػػأف دراسػػة التػػاريخ هتػػذب الػػنفس كترتقػػي ( اؼبقريػػزم)كيػػذكر 

ا خػػػرة كالتػػػزكد ؽبػػػا كالنظػػػر إىل الػػػدنيا كالتعامػػػل معهػػػا بعػػػُت العاقػػػل اللبيػػػب الػػػذم يسػػػلك مسػػػلك الػػػوالة كالعػػػارفُت 

 .ا يتبعها من الذكر اعبميل بعد ذىاهبم منهاغبسنها كم



 

 

 (: الحركية ،االجتماعية ،العقلية)تنمية المهارات ( 2) 

أحػػػد األىػػػداؼ الرئيسػػػية لتػػػدريس ( العقليػػػة كاالجتماعيػػػة كاغبركيػػػة)تعػػػد تنميػػػة اؼبهػػػارات بأنواعهػػػا اؼبختلفػػػة 

كتػػجز أنبيػػة ىػػذه اؼبهػػارات  ,لفػػرد يف اغبيػػاةالوسػػائل الػػيت تسػػهم يف قبػػاح ا لحػػدإباعتبػػار أف ىػػذه اؼبهػػارات  ,التػػاريخ

كضػركرة تنميتهػػا يف ىػػذا العصػػر الػػذم يتميػز بالتقػػدـ التقػػٍت كالثػػورة اؼبعلوماتيػػة كالتقػارب الثقػػايف كتنػػوع مصػػادر اؼبعرفػػة 

كمػا يسػمعونو  اليت تستدعي أف تكوف لػدل اؼبتعلمػُت نظػرة نافػذة سبكػنهم مػن تقيػيم كنقػد مػا يقرءكنػو كمػا ياشػاىدكنو

هبابياتػو كسػػلبياتو كمواجهػة التحػديات الثقافيػػة إ تكػوف لػػديهم القػدرة علػى فهػػم كاسػتيعاب ىػذا التطػػور كالػوعي بحػىت

كالفكريػػػة كالتمييػػػز بػػػُت الصػػػواب كاػبطػػػأ كالصػػػان مػػػن غػػػَته كاغبقيقػػػة مػػػن الزيػػػف ليتجنبػػػوا الوقػػػوع فريسػػػة للػػػدعايات 

 (. 33: ـ2005: اعبمل)بية كاإلسالمية اؼبغرضة كاؽبدامة كاليت تستهدؼ يف الغالب ؾبتمعاتنا العر 

كصبػػػع  ,كمنػػػاىج التػػػاريخ يبكػػػن أف ربقػػػق ذلػػػك مػػػن خػػػالؿ الًتكيػػػز علػػػى النقػػػد كربليػػػل اؼبعلومػػػات التارىبيػػػة

كأيضػػػان القيػػػاـ  ,كتفسػػػَت اغبقػػػائق التارىبيػػػة كالتوجػػػو كبػػػو النقػػػد الػػػذاي ,األدلػػػة مػػػن اؼبصػػػادر اؼبتنوعػػػة الثانويػػػة كاألصػػػلية

كىػػػذا باإلضػػػافة إىل اسػػػتخداـ , كالتعبػػػَت عػػػن األحػػػداث التارىبيػػػة كتابػػػة كماشػػػافهة ,كاالسػػػتقراءبعمليػػػات االسػػػتنباط 

صػػػػػوؿ علػػػػػى كالتعامػػػػػل مػػػػػع التقنيػػػػػات اغبديثػػػػػة للح ,كقػػػػػراءة الرسػػػػػـو البيانيػػػػػة كاعبػػػػػداكؿ, األطػػػػػالس كاػبػػػػػرائط الزمنيػػػػػة

 (. اإلنًتنت/الكمبيوتر)اؼبعلومات 

معتقــداتنا وقيمنــا اإلســالمية للمحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة المســاىمة فــي تشــكيل ثقافــة المــتعلم وفــق ( 3) 

 :ية واالنفتاح على العالم الخارجيلألمة العربية واإلسالم

أف ىػػػذه اؼبعلومػػػات  غػػػَت ,يعػػػد اكتسػػػاب اؼبعػػػارؼ كاغبقػػػائق التارىبيػػػة ىػػػدفان مػػػن أىػػػداؼ تػػػدريس التػػػاريخ

تحقػق مػن خالؽبػا كظيفػة تعػد مػن تإليهػا بػل كسػيلة أم إهنا ليسػت غايػة تسػعى  ,كاغبقائق ليست ىدفان يف حد ذاهتا

أىػػػم كظػػػائف التػػػدريس كىػػػي تاشػػػكيل اؽبويػػػة الثقافيػػػة للمػػػتعلم خاصػػػة بعػػػد أف بػػػرزت اؽبويػػػة الثقافيػػػة كماشػػػكلة مػػػن 



 

 

اؼباشكالت اليت تواجػو ؾبتمعاتنػا العربيػة كاإلسػالمية كبعػد أف بػدأ اؼبػد الثقػايف الغػريب يبتػد إىل كافػة اجملػاالت السياسػية 

 (. 35-34: ـ2005: اعبمل) قتصادية كاالجتماعية كيؤثر تأثَتان قويان فيهاكاال

كدراسػػػة التػػػاريخ يبكػػػن أف ربقػػػق ذلػػػك عػػػن طريػػػق إعطػػػاء الطػػػالب القػػػدر الكػػػايف مػػػن اؼبعلومػػػات كاغبقػػػائق 

ا وببونػو التارىبية عػن كطػنهم سياسػيان كاقتصػاديان كاجتماعيػان كثقافيػان بقػدر إعطػائهم القػدر الكػايف عػن كطػنهم بقػدر مػ

كإعطػػػاء الطػػػالب القػػػدر الكػػػايف مػػػن اؼبعلومػػػات الػػػيت تسػػػاعدىم علػػػى أف يكونػػػوا أكثػػػر ارتباطػػػان بػػػأمتهم  ,كيعتػػػزكف بػػػو

كإعطػاء اؼبػتعلم معلومػات كحقػائق تسػاعده علػى أف يكػوف , العربية كاإلسػالمية سياسػيان كاقتصػاديان كاجتماعيػان كثقافيػان 

اتنا كقيمنػػػػا العربيػػػػة الاشػػػػعوب كقضػػػػايا السػػػػالـ العػػػػاؼبي يف إطػػػػار معتقػػػػدمواطنػػػػان عاؼبيػػػػان مػػػػن خػػػػالؿ دراسػػػػتو لثقافػػػػات 

 .كاإلسالمية

 : المساىمة في تصحيح المفاىيم الخاصة بالحرب والسالم( 4) 

كذلػػك مػػن خػػالؿ إعطػػاء الطػػالب  ,تسػػهم منػػاىج التػػاريخ يف تصػػحيح اؼبفػػاىيم اػباصػػة بػػاغبرب كالسػػالـ

كيػػدعو للحػػب كالتفػػاىم بػػُت كافػػة الاشػػعوب كينبػػذ , ف اإلسػػالـ ديػػن سػػالـاؼبعلومػػات كاغبقػػائق التارىبيػػة الػػيت تظهػػر أ

كلكنػػو يف الوقػػت ذاتػػو يػػدعو للتضػػحية كالفػػداء كيػػدعو للجهػػاد باعتبػػاره , الصػػراعات كوبػػًـت العهػػود كاؼبواثيػػق الدكليػػة

    (.35: ـ2005: اعبمل) على ا خرين عتداءن عليها حفاظان على أمتنا كليس ا فريضة أمرنا اهلل تعاىل أف كباف 

أم أف منػػػاىج التػػػاريخ هبػػػب أف تسػػػهم مػػػن خػػػالؿ مػػػا تقدمػػػو مػػػن معلومػػػات كحقػػػائق تارىبيػػػة يف إعػػػداد  

كذلػك  ,متعلم متوازف يسعى إىل السالـ كوبرص عليػو يف حالػة السػلم كيػدافع عػن أمتػو بنفسػو كمالػو يف حالػة اغبػرب

كالتوجػػو غبػػل  ,ى اغبػػرب كرفػػض فكػػرة االستسػػالـكاختيػػار السػػلم علػػ ,مػػن خػػالؿ الػػدعوة إىل اغبػػب كالػػود كالتفػػاىم

ىػػػذا باإلضػػػافة إىل عػػػػدـ التفرقػػػة بػػػُت الاشػػػػعوب كبػػػُت األفػػػراد داخػػػػل اجملتمػػػع الواحػػػػد  ,اؼباشػػػكالت بػػػالطرؽ السػػػػلمية

 . بسبب اللوف أك اعبنس أك الدين

 :تنمية الجانب السياسي لدى المتعلم لتحقيق المشاركة السياسية محلياً وعالمياً ( 5)



 

 

م دراسػػػة التػػػاريخ يف تنميػػػة الػػػوعي السياسػػػي للمػػػتعلم مػػػن خػػػالؿ دراسػػػتو ل نظمػػػة السياسػػػية حيػػػث تسػػػه

كاؼبسػػائل اؼبرتبطػػة هبػػا كاحػػًتاـ حقػػوؽ الغػػَت كاحػػًتاـ الػػرأم كالػػرأم ا خػػر كعػػدـ االعتػػداء علػػى ا خػػرين كاؼبسػػاكاة أمػػاـ 

ة اؼبتمثلػػػػة يف ماشػػػػاركتو يف االنتخابػػػػات كىػػػػذه اؼبفػػػػاىيم تسػػػػاىم يف الوصػػػػوؿ بػػػػاؼبتعلم إىل اؼباشػػػػاركة السياسػػػػي. القػػػػانوف

كالتنظيمػػػات السياسػػػية كمناقاشػػػة اؼبسػػػائل السياسػػػية سػػػواء كانػػػت داخػػػل اجملتمػػػع الػػػذم يعػػػي  فيػػػو أك اجملتمػػػع العػػػريب 

   (.36: ـ2005: اعبمل)كاإلسالمي 

رأم دبػػا علػػى حريػػة الفكػػر كالػػك  ,كبالتػػايل فػػإف دراسػػة منػػاىج التػػاريخ تؤكػػد علػػى احػػًتاـ الػػرأم كالػػرأم ا خػػر

 .  على قيم الاشورل كقيم سياسية , كما تؤكدكاؼبساكاة أماـ القانوف ,يتفق كالقيم اإلسالمية

ــة محليــاً ( 6) ــة لــو فــي القًــايا االجتماعي ــة الجانــب االجتمــاعي لــدى المــتعلم لتحقيــق المشــاركة الفعال تنمي

 :وعالمياً 

يػػان صػػاغبان داخػػل اجملتمػػع الػػذم يعػػي  فيػػو حيػػث تسػػهم دراسػػة التػػاريخ يف إعػػداد اؼبػػتعلم ليكػػوف إنسػػانان عاؼب

كياشػػػارؾ اجملتمػػػع يف آمالػػػو كانتصػػػاراتو كىزائمػػػو  ,يتصػػػف باإلهبابيػػػة كاؼباشػػػاركة يف كافػػػة قضػػػايا اجملتمػػػع ,كالعػػػامل بهسػػػره

لديػػو السػػلوؾ االجتمػػاعي السػػليم كتسػػاعده علػػى فهػػم العديػػد مػػن اؼباشػػكالت االجتماعيػػة الػػيت يعػػاين منهػػا  يفتنمػػ

 .على اؼباشاركة يف طرح اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا اجملتمع كربثو

كعاداتػو كتقاليػده الػيت هبػب أف وبػاف   كما تسػاعده أيضػان علػى فهػم طبيعػة اجملتمػع الػذم يعػي  فيػو قيمػو  

كذلػػك مػػن خػػالؿ دراسػػة  ,لديػػو حػػب العمػػل كالتعػػاكف مػػع ا خػػرين كاحػػًتاـ آرائهػػم يكتنمػػ ,عليهػػا كيعمػػل يف إطارىػػا

ًن ع عربيان كإسالميان كعاؼبيتماعية داخل اجملتمالقضايا كاؼباشكالت االج  (. 38: ـ2005: اعبمل) ان

ــاً ( 7) ــو فــي القًــايا االقتصــادية محلي ــة ل تنميــة الجانــب االقتصــادي لــدى المــتعلم لتحقيــق المشــاركة الفعال

 :وعالمياً 



 

 

عي االقتصػػادم حيػػث تسػػهم دراسػػة التػػاريخ يف إعػػداد اؼبػػتعلم ليقػػـو بالػػدكر اؼبنػػوط بػػو اقتصػػاديان كتنميػػة الػػو 

كيبكػػن ربقيػػق ذلػػك مػػن خػػالؿ تػػػدعيم . دراسػػتو عبوانػػب االقتصػػادية كاؼبسػػػائل اؼبرتبطػػة بػػو ؿكذلػػك مػػن خػػال ,لديػػو

كاغبػث علػى اسػتثمار األمػواؿ يف اعبوانػب ذات , فكرة االعتمػاد اؼبتبػادؿ كربػط اؼبفػاىيم االقتصػادية باعبانػب الركحػي

 (.38: ـ2005: اعبمل) النفع على اجملتمع

 :تنمية الجانب االقتصادي والسياسي واالجتماعي للمرأة لتحقيق المشاركة الفعالة في المجتمع( 8)

كذلػػك  ,حيػػث تسػػهم دراسػػة التػػاريخ يف تنميػػة الػػوعي بػػاغبقوؽ السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة للمػػرأة

ؼبختلفػػة كالقػػػوانُت الوضػػػعية مػػن خػػػالؿ إبػػراز تلػػػك اغبقػػػوؽ الػػيت أقرىػػػا اإلسػػالـ قبػػػل أف تفرضػػػها القػػوانُت كالدسػػػاتَت ا

كإعطائهػا حقوقهػػا اؼبختلفػة سػػواء  ,كالػػيت تتػيح للمػػرأة التعبػَت كإبػػداء رأيهػا يف كافػػة القضػايا الػػيت زبػص الػػوطن ,للػدكؿ

بعػػض الوظػػائف  اريخ تؤكػػد علػػى حػػق اؼبػػرأة يف تػػويلكبالتػػايل فػػإف دراسػػة التػػ. السياسػػية أك االقتصػػادية أك االجتماعيػػة

أيضػػػػػان مهػػػػػاـ عضػػػػػوية اجملػػػػػالس النيابيػػػػػة كإبػػػػػداء رأيهػػػػػا ذبػػػػػاه اؼبواقػػػػػف السياسػػػػػية  كتػػػػػويل, اشػػػػػرعيةيف إطػػػػػار الضػػػػػوابط ال

    (.39-38: ـ2005: اعبمل) كاألحداث اؽبامة يف الدكلة

تسػػهم دراسػػة التػػاريخ يف إعػػداد اؼبػػتعلم ليقػػـو بالػػدكر اؼبنػػوط بػػو اقتصػػاديان كتنميػػة الػػوعي االقتصػػادم  كمػػا

كيبكػػن ربقيػػق ذلػػك مػػن خػػالؿ تػػدعيم . لجوانػػب االقتصػػادية كاؼبسػػائل اؼبرتبطػػة بػػولدراسػػتو  ؿكذلػػك مػػن خػػال ,لديػػو

كاغبػث علػى اسػتثمار األمػواؿ يف اعبوانػب ذات  ,فكرة االعتمػاد اؼبتبػادؿ كربػط اؼبفػاىيم االقتصػادية باعبانػب الركحػي

 (.38: ـ2005: اعبمل)النفع على اجملتمع 

 : مرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعوديةأىداف وأىمية تدريس مادة التاريخ لل: سادساً 

 ,قبػػم الػػدين) تتمثػػل أىػػداؼ تػػدريس مػػادة التػػاريخ للمرحلػػة اؼبتوسػػطة باؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية فيمػػا يلػػي

  (:19 -18,  ىػ1426



 

 

س الطػالب بػأف ىػذا الكػوف البػد وبػسػيخها حبيػث ر أف يكوف تدريس التاريخ لتثبيت العقيػدة اإلسػالمية كت .1

 . ن عليويملو كمهمن موجد 

كيف مقػػػدمتها الػػػوالء هلل كالػػػجاءة مػػػن  ,مػػػن اؼببػػػادئ اإلسػػػالمية البػػػارزة إعػػػداد العػػػدة كاألخػػػذ بأسػػػباب القػػػوة .2

 . أعدائو مع االعتقاد الراسخ بأف النصر بيد اهلل تعاىل

 يرقػػكأف  ,تػػدريس التػػاريخ توضػػيح عػػجه لتكػػوف تبيانػػان لسػػنن اهلل تعػػاىل يف األمػػممػػن أىػػم مػػا يهػػدؼ إليػػو  .3

 كأف يكػػػػوف اهنيارىػػػػا مرتبطػػػػان . مثلػػػػو العليػػػػا ىلبقيامهػػػػا علػػػػى ديػػػػن اهلل كبتطلعهػػػػا إ الباشػػػػرية كتقػػػػدمها مقػػػػركفه 

 . بانصرافها عن اهلل كألواف الفساد اليت تظهر فيها

كأف  ,احمللػػػي منهػػػا كالعػػػػاؼبي ,استاشػػػعار الثقػػػة باإلسػػػالـ إزاء االضػػػطراب العػػػاؼبي كاؼباشػػػػاكل اإلنسػػػانية كافػػػة .4

 .  ل حبلهااإلسالـ كفي

كتعلػم طريقػة البحػث التػارىبي كالتػدرب علػى  ,ة للتطػور الباشػرم حػىت العصػر اغبػديثيفهم اػبطوط اغبقيق .5

 . احملاكمة كالنقد

بػػل تأكيػػد كحػػدة العػػامل اإلسػػالمي مػػع تباعػػد أطرافػػو  ,تأكيػػد صػػلة أجػػزاء العػػامل اإلسػػالمي بعضػػها بػػبعض .6

 . كاختالؼ أجزائو

كذلػػك لبػػث االىتمػػاـ دبزيػػد  ,األجػػداد يف ـبتلػػف جوانػػب اغبضػػارة هأقبػػز اإلشػػادة بػػالًتاث اإلسػػالمي كمػػا  .7

 . من التعرؼ عليو كمتابعة البناء كاإلضافة إليو

 . إيقاظ الوعي اإلسالمي ؼبقاكمة الصهيونية كاالستعمار كاؼببادئ اؽبدامة .8

رببيػب الطالػػب بػث ركح التػزاـ اإلسػػالـ اغبػق خاليػػان مػن البػدع كالاشػػوائب الػيت أدخلػػت عليػو كليسػت منػػو ك  .9

 . يف فهم اإلسالـ فهمان سلفيان صحيحان ياشمل العقيدة كاػبلق



 

 

كمػػادة التػػاريخ الػػيت يدرسػػها طػػالب كطالبػػات اؼبرحلػػة اؼبتوسػػطة باؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية تقػػدـ أكػػج العػػوف يف 

صػػر منتجػػة كغػػرس االذباىػػات السػػليمة الػػيت ذبعػػل مػػنهم عنا ,توجيػػو سػػلوؾ الطػػالب كالطالبػػات الوجهػػة الصػػحيحة

 (. 59, ىػ1406 ,اػبضَتم)فعالة يف األسرة كاجملتمع 

قػػد أقامػػت اؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية نظامهػػا الًتبػػوم فجعلػػت القػػرآف الكػػرمي أساسػػان لػػو باعتبػػاره دسػػتورىا ك 

ىل اللجنػػػػة العليػػػػا للمنػػػػاىج كضػػػػع أىػػػػداؼ منبثقػػػػة مػػػػن تعػػػػاليم الػػػػدين اإلسػػػػالمي إفأسػػػػندت  ,يف كػػػػل شػػػػؤكف اغبيػػػػاة

م برنػػامج تعليمػػػي كينبغػػي أل. كػػل مػػػادة مػػن اؼبػػواد الدراسػػػية يف ـبتلػػف اؼبراحػػل كمػػػن ضػػمنها مػػادة التػػػاريخلتػػدريس  

, ىػػػ1417 ,حسػنُت. )فعػاؿ أف يكػوف لػو أىػػداؼ كاضػحة كخاصػة عنػدما يكػػوف ىػذا الجنػامج متعلػق دبقػػرر دراسػي

37.) 

اسػة التػاريخ كمػادة مدرسػية تعػد ف در أل ,كنؤكد كذلك علػى أنبيػة التػاريخ كدراسػتو كتدريسػو كمػادة دراسػية

 .أم مستول كمن أم مرحلة تعليمية أمران ىامان كالزمان بالنسبة ألم تلميذ من

كالًتبيػػة  ,كعلػػى ذلػػك يطلػػق مصػػطلح اؼبػػواد االجتماعيػػة عػػادة علػػى اؼبنػػاىج الدراسػػية يف التػػاريخ كاعبغرافيػػا

كىػػي هتػػتم بدراسػػة  ,كحاضػػره كمسػػتقبلو يواتػػو كماضػػككلهػػا مػػواد حبكػػم طبيعتهػػا تعػػاا اجملتمػػع ككاقعػػو كتطلع ,الوطنيػػة

العالقات اإلنسػانية مػن ناحيػة كعالقػات اإلنسػاف ببيئتػو مػن ناحيػة أخػرل كاؼباشػكالت كاؼبواقػف الػيت تبػدك كػرد فعػل 

ألنػػو يسػػجل تلػػك العالقػػات كمػػا ينػػتج عنهػػا مػػن  ,كالتػػاريخ مػػن أىػػم مػػا يتعلػػق بالعالقػػات اإلنسػػانية. لتلػك العالقػػات

 (.15, ىػ1426 ,قبم الدين) فيؤرخها كىبلدىا ل جياؿ القادمة ,َتات كابتكاراتأحداث كتغ

كتػػػػػأي أنبيػػػػػة دراسػػػػػة التػػػػػاريخ السػػػػػعودم يف اؼبرحلػػػػػة اؼبتوسػػػػػطة مػػػػػن تعػػػػػرؼ الطػػػػػالب علػػػػػى تيػػػػػارات التغػػػػػَت 

فبػا . يػاةكتوضيح ما بلغػو اجملتمػع مػن تطػور كربسػن كتقػدـ يف الكثػَت مػن جوانػب اغب, كاالذباىات الرئيسية يف اجملتمع

ورىم دبسػػػؤكليتهم يف احملافظػػػة علػػػى عشػػػ يتنمػػػك  ,يػػػؤدل إىل تاشػػػبع نفوسػػػهم بػػػركح التقػػػدـ كإىل التحػػػرر مػػػن التواكػػػل

 . اؼبكاسب اليت حققها اجملتمع يف تطوره كاؼبضي هبا قدمان إىل األماـ



 

 

هبعلهػػم يفهمػػوف  يعتػػج التػػاريخ مػػن اؼبػػواد الػػيت تسػػهم بطريقػػة فعالػػة يف إعػػداد الطػػالب إعػػدادن كطنيػػان سػػليمان ك 

كياشػػعركف بػػدكرىم يف خدمػػة  ,كذبعلهػػم يعتػػزكف بػػالوطن كالػػوالء لػػو كألىدافػػو الوطنيػػة ,اغبيػػاة الوطنيػػة كيتكيفػػوف معهػػا

 (.  16, ىػ1426 ,قبم الدين) الوطن كالدفاع عنو كصيانة حقوقو كالنهوض بو

تػػاريخ لػػيس سػػجالن غبقػػائق ذلػػك أف ال ,دراسػػة التػػاريخ السػػعودم قػػدرة الطالبػػات علػػى التفكػػَتنمػػي ت كمػػا

كىػػو يهيػػئ فػػرص اكتسػػاب . اؼباضػػي فحسػػب كلكنػػو يف نفػػس الوقػػت طريقػػة مػػن طػػرؽ التفكػػَت يف الاشػػؤكف اإلنسػػانية

 ,كتنميػػة مهػػارات الػػربط بػػُت األسػػباب كالنتػػائج ,مهػػارات البحػػث كالتحليػػل الناقػػد كتقػػومي الكلمػػة اؼبطبوعػػة كاؼبنطوقػػة

كالقػػػػدرة علػػػػى اؼبقارنػػػػة كاغبكػػػػم علػػػػى قيمػػػػة اؼبعلومػػػػات علػػػػى أسػػػػاس اؼبصػػػػادر  ,كإرجػػػػاع األمػػػػور إىل أسػػػػباهبا اغبقيقيػػػػة

 .تمييز بُت اغبقائق ككجهات النظركال ,اؼبستفادة منها

 ,كعمليػة تػػدريس التػػاريخ البػػد كأف تراعػي ظػػركؼ اجملتمػػع كأكضػػاعو كآالمػو كآمالػػو كاالذباىػػات السػػائدة فيػػو

ة الكػجل الػػيت يسػػتطيع التػػاريخ كحػده أف يعلمهػػا للناشػػئة كالػػيت ال حيػث إف تغػػَت اجملتمػػع اإلنسػاين كتطػػوره ىػػو اغبقيقػػ

 . ذباىل مغزاىا عند عملية كضع منهج التاريخ كانتقاء ؿبتواهك يبكن ذباىلها 

كمػػػػن ىنػػػػا فالًتبيػػػػػة يف فلسػػػػفتها كأىػػػػدافها كمناىجهػػػػػا ككسػػػػائلها ال يبكػػػػن أف تتجاىػػػػػل حاجػػػػات اجملتمػػػػػع 

كبالتػػػايل البػػػد أف يعكػػػس مػػػنهج  ,اشػػػأ اؼبػػػدارس كاؼبعاىػػػد كالكليػػػات ػبدمتػػػوفػػػاجملتمع ىػػػو الػػػذم أن, كظركفػػػو كاذباىاتػػػو

. أف ىنػاؾ حاجػات ضػركرية كأخػرل غػَت ضػركريةبػعلمػان  ,التاريخ مػع غػَته مػن اؼبنػاىج اذباىػات ىػذا اجملتمػع كظركفػو

, ىػػ1411, ؽبػابسا)فينبغي الًتكيػز علػى اغباجػات الضػركرية القائمػة كالػيت ؽبػا عالقػة بػالواقع كيبكػن االسػتفادة منهػا 

37.)  

ف ؿبتػػػػول مػػػػنهج التػػػػاريخ يف اؼبرحلػػػػة اؼبتوسػػػػط البػػػػد أف يراعػػػػي ظػػػػركؼ اجملتمػػػػع إا يبكػػػػن القػػػػوؿ نػػػػكمػػػػن ى

 كبالتػايل يعكػس ىػذه الظػركؼ كاالذباىػات كفػق حاجػات التالميػذ كقػدراهتم ,السعودم اغباضػرة كاذباىاتػو اؼبسػتقبلية

  (.38, ىػ1411 ,اؽبابس)



 

 

نضػػج التالميػػذ كقػػدراهتم كاىتمامػػاهتم كميػػوؽبم مػػن أف كىػػي  ,مػػادة التػػاريخ كىنػػاؾ شػػيء ىػػاـ عنػػد تػػدريس

فاؼبػادة الػيت تكػػوف فػوؽ مسػتول التالميػذ تواجػػو  ,األمػور اؽبامػة الػيت ينبغػي مراعاهتػػا عنػد اختيػار ؿبتػول مػػنهج التػاريخ

سػػػػتول التالميػػػػذ كال كاؼبػػػػادة الػػػػيت هتػػػػبط عػػػػن م ,التالميػػػػذ بصػػػػعوبات يف دراسػػػػتها كقػػػػد تزعػػػػزع ثقػػػػة التلميػػػػذ يف نفسػػػػو

 (.  71, صبعية اؼبعلمُت الكويتية) تتحدل قدراهتم قد توحي إليهم بالكسل كالًتاخي يف دراستها

بػػل البػػد مػػن االعتمػػاد علػػى  ,كلكػػن ينبغػػي اإلشػػارة إىل أنػػو ال يبكػػن بنػػاء اؼبػػنهج علػػى ميػػوؿ التالميػػذ فقػػط

ي إف دراسػػػة  , مػػػن أسػػػس بنػػػاء اؼبػػػنهج اؼبدرسػػػيميػػػوؿ التالميػػػذ كحاجػػػاهتم ليسػػػت إال أساسػػػان ف ,اػبػػػجات األخػػػرل

أك  ,أم يبػػػػػدأ بتػػػػػدريس اغباضػػػػػر أكالن ي التػػػػػدرج حػػػػػىت الوصػػػػػوؿ إىل اؼباضػػػػػي ,التػػػػػاريخ قػػػػػد تبػػػػػدأ تنازليػػػػػان أك تصػػػػػاعديان 

كالبػػد مػػن األخػػذ بعػػُت االعتبػػار أف ميػػوؿ كحاجػػات كقػػدرات . أم دراسػػة اؼباضػػي حػػىت نصػػل إىل اغباضػػر ,العكػػس

 ,اؽبػػػػػابس) يػػػػػوؿ كحاجػػػػػات كقػػػػػدرات تالميػػػػػذ اؼبرحلػػػػػة الثانويػػػػػة كاالبتدائيػػػػػةموسػػػػػطة زبتلػػػػػف عػػػػػن تالميػػػػػذ اؼبرحلػػػػػة اؼبت

 (.  39, ىػ1411



 

 

 الثاني محورال

 الوسائط المتعددة 

 مفهومها وأىميتها في العملية التعليمية

 :تمهيد

عػػػػددة مػػػػريت اغبركػػػػة التعليميػػػػة دبجموعػػػػة مػػػػن اؼبتغػػػػَتات كالتطػػػػورات باعتبارىػػػػا عمليػػػػة مسػػػػتمرة متجػػػػددة مت

ىػذه اؼبرحلػة الػيت أسػهم فيهػا التطػور الضػخم يف , (التعلػيم الرقمػي)العناصر كاؼبدخالت حىت كصػلنا اليػـو إىل مرحلػة 

صػػناعة اغباسػػوب كالجؾبيػػات فبػػا جعػػل ا مػػاؿ تنعقػػد علػػى أف ىػػذه اؼبرحلػػة اغبضػػارية الػػيت تعياشػػها الباشػػرية سػػتحقق 

قصػػى إمكانػػات اؼبعرفػػة عػػن طريػػق جعػػل العلػػم يف متنػػاكؿ كػػل طبقػػات اغبلػم القػػدمي لػػدفع عمليػػة الػػتعليم كالتعلػػيم إىل أ

 .قتصادم بُت اجملتمعات اإلنسانيةاجملتمع متحدية الفركؽ االجتماعية كاغبدكد اؼبكانية كالتفاكت اال

  مفهوم الوسائط المتعددة: أوالً 

طػػا حبياتنػػا اليوميػػة مػػن أكثػػر اؼبفػػاىيم ارتبا" Multimedia اؼبتعػػددة تكنولوجيػػا الوسػػائط"يعتػػج مفهػػـو 

عػػن  ,حيػػث أصػػبح باإلمكػػاف إحػػداث التكامػػل بػػُت ؾبموعػػة مػػن أشػػكاؿ الوسػػائل, مسػػتقبلية كاؼبهنيػػة ا ف كلفػػًتة

كبػػُت اؼبػػتعلم يف  كمػػا أصػػبح باإلمكػػاف إحػػداث التفاعػػل بػػُت ىػػذه الوسػػائل ,اإلمكانػػات اؽبائلػػة للحاسػػوب طريػػق

إىل حػػػدكث طفػػػرة ىائلػػػة يف  , اغباسػػػوباكج بػػػُت الفيػػػديو ك كقػػػد أدل ظهػػػور إمكانػػػات إحػػػداث التػػػز  .بيئػػػات التعلػػػيم

 ككلمػػػا أمكػػػن .ؾبػػػاؿ تصػػػميم كإنتػػػاج بػػػرامج الوسػػػائط اؼبتعػػػددة كعرضػػػها مػػػن خػػػالؿ اغباسػػػوب كالوسػػػائل اإللكًتكنيػػػة

 ككػػػذلك طبيعػػػة الفئػػػة ,الػػػتعلم الالزمػػػة السػػػتخداـ تكنولوجيػػػا الوسػػػائط اؼبتعػػػددة يف التعلػػػيم التعػػػرؼ علػػػى طبيعػػػة بيئػػػة

بػػػرامج الوسػػػائط اؼبتعػػػددة  كأيضػػػا ربديػػػد اغبػػػد األدو لعػػػدد الوسػػػائل اؼبسػػػتخدمة يف بنػػػاء ,دفة مػػػن اؼبتعلمػػػُتاؼبسػػػته

التميػػز يف تصػػميم كإنتػػاج بػػرامج الوسػػائط  كلمػػا سػػاعد ذلػػك علػػي  ,كإمكانيػػة توظيفهػػا عنػػد تصػػميم ىػػذه الػػجامج

 .(Moursund, D.1999: 29) اؼبتعددة بصورة أفضل



 

 

ة بأهنػػا عبػػارة عػػن نظػػاـ يسػػتطيع الفػػرد مػػن خاللػػو اسػػتقباؿ كإرسػػاؿ اؼبعلومػػات مػػن كتعػرؼ الوسػػائط اؼبتعػػدد

نصػػوص كصػػور كصػػوت كرسػػـو متحركػػة كلقطػػات فيػػديو عػػن طريػػق األجهػػزة كالػػجامج الالزمػػة لتاشػػغيل كعػػاء كسػػائط 

 (. 63: 1999 ,شاىُت)متعددة 

إىل  ,ات فيػػػػديوكلقطػػػػ ,كػػػػذلك ىػػػػي كسػػػػائط حاملػػػػة للمعلومػػػػات ربػػػػوم مطبوعػػػػات كصػػػػور سػػػػاكنة ثابتػػػػة

ظهػػر معػػان علػػى تل ,أك كسػػيط كؾبموعػػة كسػػائط ,كياشػػًتط أف يػػتم اؼبػػزج بػػُت كسػػيط كآخػػر ,جانػػب اؼبػػؤثرات الصػػوتية

هبمعهػػم  ,أك أف يػػتم ربميػػل أكثػػر مػػن كسػػيط علػػى كعػػاء كاحػػد ,أك يػػتم اؼبػػزج بيػػنهم يف زمػػن متقػػارب, شاشػػة كاحػػدة

 (.179 :1996 ,اؽبادم كؿبمد) صبيعان  (CD-Rom)الضوئي  صالقر 

علػػػػػى أهنػػػػػا تكامػػػػػل الصػػػػػورة كالصػػػػػوت كالرسػػػػػـو اؼبتحركػػػػػة كالنصػػػػػوص داخػػػػػل جهػػػػػاز سػػػػػالمة كمػػػػػا يعرفهػػػػػا 

كمػػا أف تصػػميم ىػػذه الوسػػائط ,  كتفاعلهػػا, كىػػذا التعريػػف يؤكػػد علػػى تكامػػل عناصػػر الوسػػائط اؼبتعػػددة, اغباسػػوب

 (.92 :ىػ1425, سالمة) كحفظها كعرضها مرتبط باغباسوب كأجهزتو كبرؾبياتو

 لالتصػاؿ  كسػائط عػدة فيهػا تتكامػل الػيت اغباسػوب الوسػائط اؼبتعػددة علػى أهنػا بػرامج عزمػي ؼكيعػر 

 معهػا يتعامػل كالػيت ,الثابتػة كاؼبتحركػة كالرسػـو, كاؼبتحركػة الثابتػة كالصػور ,كاؼبوسػيقى, كالصػوت, الػنص :مثػل

ز إىل اسػتعماؿ عػدة أجهػزة يرمػ كىػو مصػطلح كاسػع االنتاشػار يف عػامل اغباسػوب, تفػاعلي باشػكل الطالب اؼبستخدـ

 كالتطبيقػػات التفاعليػػة  ,الفيػػديو ,الصػػور اؼبتحركػػة ,الرسػػومات ,الصػػوت ,إعػػالـ ـبتلفػػة غبمػػل اؼبعلومػػات مثػػل الػػنص

 .(21: 2001 ,عزمي)

 كالػػيت ,أحسػػن اختيارىػػا بدقػػة الػػيتؾبموعػػة مػػن اػبػػجات الًتبويػػة  اسػػتخداـ بأهنػػاكتعػػرؼ الوسػػائط اؼبتعػػددة 

الؿ طػػرؽ التػػدريس اؼبختػػارة لكػػي تعػػزز كتقػػوم بعضػػها الػػبعض لدرجػػة سبكػػن اؼبػػتعلم مػػن ربقيػػق تقػػدـ للمػػتعلم مػػن خػػ

الػػػتعلم حيػػػث يقػػػدـ  يفالوسػػػائط اؼبتعػػددة مػػػن األسػػػاليب اغبديثػػة  أسػػػلوبكيعػػػد  .األىػػداؼ السػػػلوكية اؼبرغػػػوب فيهػػا

فػػاؼبتعلم ال يسػػتطيع أف  ,ال يكفػػى اللفظػػيف الاشػػرح إحيػػث  ,مػػا اسػػتخدـ بعنايػػة أثنػػاء عمليػػة الػػتعلم إذاخدمػػة ىامػػة 



 

 

عػػػن  ان كلكػػػن يبكػػػن باسػػػتخداـ الوسػػػائط تػػػوفَت حػػػدكد أكثػػػر كضػػػوح ,حػػػدكد معارفػػػو كمعلوماتػػػو يفيفهػػػم بالاشػػػرح إال 

 (Schnotz,2005:47)  اػبجة كالناشاط اؼبراد تعلمو

 دمػػج كمػػزج كػػل النصػػوص اؼبكتوبػػة كالصػػور الثابتػػة كتعػػرؼ الوسػػائط اؼبتعػػددة علػػى أهنػػا تقنيػػة تسػػاعد علػػى

كيقػػدـ كػػل ىػػذا اػبلػػيط يف شػػكل مثػػَت ظبعػػي  ,كالرسػػومات الثابتػػة كاؼبتحركػػة كالصػػوت كلقطػػات الفيػػديو كاؼبوسػػيقى

 &,Kalyuga) طريػػػق بػػػرامج الكمبيػػػوتر اؼبتفاعلػػػة دكف اغباجػػػة إىل اسػػػتخداـ أجهػػػزة متعػػػددة كبصػػػرم عػػػن

Sweller. 2005:83) 

حيػػث أصػػبح ينظػػر  ,قػػد تغػػَتت ئط اؼبتعػػددةيتضػػح أف النظػػرة إىل الوسػػا, كمػػن خػػالؿ التعريفػػات السػػابقة

ذبميػػع الثنػػُت أك أكثػػر  ىػػيأك أف الوسػػائط اؼبتعػػددة  ,غباسػػوبإليهػػا علػػى أهنػػا تكنولوجيػػا قائمػػة بػػذاهتا تعتمػػد علػػى ا

اؼبتعػػددة ارتػػبط  ؾبػػاؿ الوسػػائط يفتالحػػ  الباحثػػة أف ىػػذا التطػػور و .اسػػوباالتصػػاؿ باسػػتخداـ اغب مػػن كسػػائط

كافػػة عناصػػر الوسػػائط اؼبتعػػددة  حيػػث يػػتم ربويػػل ,التكنولوجيػػا الرقميػػة إىل ا التناظريػػةبػػالتحوؿ مػػن التكنولوجيػػ

 .معها اسوبيتعامل اغب اليتالتفاعلية إىل الصيغة الرقمية 

اؼبتعػػػددة عبػػػارة عػػػن بػػػرامج سبػػػزج بػػػُت  مػػػن خػػػالؿ التعريفػػػات السػػػابقة أف بػػػرامج الوسػػػائط كيتضػػػح أيضػػػان  

كالتسػػػجيالت الصػػػوتية كالرسػػػومات اػبطيػػػة لعػػػرض الرسػػػالة كىػػػي الػػػيت يسػػػتطيع  الكتابػػػات كالصػػػور الثابتػػػة كاؼبتحركػػػة

 أك أهنػػػا الػػػجامج الػػػيت تعمػػػل علػػػى إثػػػارة العيػػػوف كا ذاف كأطػػػراؼ, اسػػػوباؼبػػػتعلم أف يتفاعػػػل معهػػػا مسػػػتعينا باغب

إلكًتكنيػة أك أم كسػيلة  اسػوبتقػديبها للمػتعلم عػن طريػق اغب كيبكػن ,كمػا تعمػل أيضػا علػى إثػارة العقػوؿ  ,األصػابع

  .أخرل

 :كيبكن النظر إىل تكنولوجيا الوسائط اؼبتعددة من ثالث زكايا أساسية ىي

اؼبوجهػػة كبػػو عػػرض كتقػػدمي اؼبػػادة التعليميػػة باسػػتخداـ :  Delivery media الوســائط الناقلــة (1

كىػػذا , كالًتكيػػز ىنػػا علػػى األدكات اؼبسػػتخدمة يف نقػػل اؼبعلومػػات ,اثنػػُت أك أكثػػر مػػن كسػػائل نقػػل اؼبعرفػػة



 

 

, سػػػتخداـ أكثػػر مػػػن أداة أك كسػػػيلة لنقػػػل اؼبعلومػػات إىل اؼبػػػتعلم مثػػػل الكمبيػػػوترالضػػػركرة  حيػػث إف ىنػػػاؾ

 (.137: ـ2004 ,الؿ) خلإ... كأشرطة الكاسيت, كالتلفزيوف ككامَتا الفيديو

تكنولوجيػػػا الوسػػػائط "الػػػبعض ىنػػػا أف  رلكيػػػ :(Presentation Models)نمـــااج العـــرض  (2

عػرض اؼبػادة التعليميػة الػيت تتطلػب تكامػل كدمػج اثنػُت أك أكثػر مػن الوسػائط الػيت يػتم اؼبتعددة ىي طريقة ل

ف عػػرض ؾبموعػػة الوسػػائط , كأالػػتحكم فيهػػا عػػن طريػػق الكمبيػػوتر غبػػدكث مركنػػة يف اسػػتدعاء اؼبعلومػػات

 كال يعػػٌت ذلػػك عػػرض ىػػذه ,علػػى شاشػػة جهػػاز اغباسػػوب ػبدمػػة الفكػػرة أك اؼببػػدأ اؼبػػراد توصػػيلة يتكامػػل

لعناصػػر الفكػػرة اف زبػػدـ ىػػذه أكلكػػن العػػجة  ,بعػػد األخػػرل مػػن خػػالؿ شاشػػات منفصػػلة ةائط كاحػػدالوسػػ

علػػػػػى ىيئػػػػػو خلػػػػػيط أك  اؼبهػػػػػم ىنػػػػػا اختيػػػػػار الوسػػػػػائط اؼبناسػػػػػبة كيظهػػػػػر ذلػػػػػكة, ك علػػػػػى شاشػػػػػة كاحػػػػػد

  (Chanlin. 2001: 409).مزيج

اؼبتعػددة ىػي كيف ىػذا الصػدد قبػد أف تكنولوجيػا الوسػائط  :Media ensorySالوسـائط الحسـية  (3

كتػجز قػدرهتا  ,(Multi sensory)تكنولوجيػا حديثػة تسػتند إىل طبيعػة اؼبػتعلم كإنسػاف متعػدد اغبػواس 

, األمػػر الػػذم يسػػهل مػػن عمليػػيت التعلػػيم كالػػتعلم, نقػػل كعػػرض اؼبعلومػػات يف أشػػكاؿ كصػػيغ متنوعػػةعلػػى 

 ان حملتػػول التعليمػػي ترميػػزان عقليػػا كيف ىػػذا الصػػدد يبكػػن القػػوؿ بػػأف تكنولوجيػػا الوسػػائط اؼبتعػػددة ىػػي ترميػػز

 (.175: 1998, عبد اؼبنعم)عن طريق اللف  أك البصر فبا يسهل عملية التعلم لدم اؼبتعلم 

كيالحػػػػػػػ  أف كجهػػػػػػػة النظػػػػػػػر األخػػػػػػػَتة تتمركػػػػػػػز حػػػػػػػوؿ اؼبػػػػػػػتعلم أكثػػػػػػػر مػػػػػػػن األجهػػػػػػػزة أك الوسػػػػػػػائط باعتبارىػػػػػػػا 

كتقػػػػػػػـو علػػػػػػػى تقػػػػػػػدمي ؿبتػػػػػػػول , اؼبتعلمػػػػػػػُتتكنولوجيػػػػػػػا زبلػػػػػػػق اإلثػػػػػػػارة بػػػػػػػالعيوف كا ذاف كأطػػػػػػػراؼ األصػػػػػػػابع لػػػػػػػدل 

كتنتقػػػػػػل مػػػػػػن أجهػػػػػػزة االسػػػػػػتقباؿ اغبسػػػػػػية إىل ( خلإ. .صػػػػػػوت, صػػػػػػور, رسػػػػػػـو, نػػػػػػص)تعليمػػػػػػي يف أشػػػػػػكاؿ ـبتلفػػػػػػة 

كلػػػػػذا يراعػػػػػى عنػػػػػد تصػػػػػميم بػػػػػرامج تكنولوجيػػػػػا  ,ككيفػػػػػان  الػػػػػذاكرة طويلػػػػػة اؼبػػػػػدل لػػػػػدل اؼبػػػػػتعلم بطػػػػػرؽ ـبتلفػػػػػة كمػػػػػان 

ذلك قدراتػػػػػػػػػو كاسػػػػػػػػػتعداداتو الفعليػػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػػق األىػػػػػػػػػداؼ الوسػػػػػػػػػائط اؼبتعػػػػػػػػػددة ميػػػػػػػػػوؿ كاىتمامػػػػػػػػػات اؼبػػػػػػػػػتعلم ككػػػػػػػػػ



 

 

 .(5: ت. د, الؿ) احملددة

 : أىمية الوسائط المتعددة في العملية التعليمية: ثانياً 

الصػػػػورة كاغبركػػػػة ظبػػػػة ك أصػػػػبح اسػػػػتخداـ الوسػػػػائط اؼبتعػػػػددة دبػػػػا تتضػػػػمنو مػػػػن مػػػػؤثرات ـبتلفػػػػة يف الصػػػػوت 

كأصػػبح مػػن اؼبعتػػاد اقتنػػاء جهػػاز اغباسػػب ا يل كبػػو ـبتلػػف  ,أساسػػية يف التعلػػيم مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ اغباسػػب ا يل

كتاشػَت البحػوث كاإلحصػاءات يف ؾبػاؿ العلػـو اإلنسػانية أف اإلنسػاف يتلقػى أكثػر مػن  .اإلمكانات للوسائط اؼبتعػددة

كيلػي  ,مػن خػالؿ حاسػة السػمع% 20-13فهػو يتلقػى كبػو  ,من اؼبعرفة مػن خػالؿ حاسػة السػمع كالبصػر% 80

: 2000 ,الاشػػػػرىاف)كىػػػػي حاسػػػػة الػػػػذكؽ كالاشػػػػم كاللمػػػػس % 5-1األخػػػػرل الػػػػيت تػػػػًتاكح مػػػػا بػػػػُت ذلػػػػك اغبػػػػواس 

185 .) 

وسػػػػائط اؼبتعػػػػددة حقػػػػل التعلػػػػيم أنبيتػػػػو الواضػػػػحة يف إعػػػػادة التفكػػػػَت بالنسػػػػبة للعمليػػػػة الدخوؿ لػػػػلقػػػػد كػػػػاف 

 , الوقػػػت نفسػػػوالتعليميػػػة كإمكانيػػػة إحػػػداث أسػػػاليب كطرائػػػق جديػػػدة تسػػػهل عمليػػػة التعلػػػيم كتزيػػػد مػػػن فاعليتهػػػا يف

كمػػا أثبتػػت الوسػػائط اؼبتعػػددة مػػدل سبتعهػػا باؼبركنػػة كامتالكهػػا ألسػػاليب التاشػػويق كالدافعيػػة الػػيت افتقػػرت ؽبػػا أسػػاليب 

 (25: 1999, بدر) التعليم التقليدية

العديػػػد مػػػن األدكار بالنسػػػبة لعمليػػػيت التعلػػػيم علػػػى القيػػػاـ بكالتقنيػػػات اغبديثػػػة  اؼبتعػػػددة لوسػػػائطكتسػػػاعد ا

 : م يبكن إيضاحها يف التايلكالتعل

 : التغلب على مشكلة زيادة أعداد المتعلمين -1

 كاىتماـ  يف الفصوؿ الدراسية مع الزيادة اؼبطردة يف أعداد السكاف الطالبحيث تتزايد أعداد 

ة كأصػػػبحت ىػػػػذه اؼباشػػػكلة تواجػػػو اؼبعلػػػم داخػػػػل الفصػػػوؿ الدراسػػػية اؼبكتظػػػػ ,أكليػػػاء األمػػػور بأنبيػػػة التعلػػػػيم ألبنػػػائهم

 . بأعداد كبَتة من التالميذ مهما كانت كفاءتو العملية كاؼبهنية



 

 

كمػػن جانػػب  ,لػػذلك عبػػأ اؼبعلػػم إىل االسػػتعانة بػػبعض التقنيػػات التعليميػػة اغبديثػػة يف تقػػدمي ؿبتػػول الػػدرس

التػػايل كب ,كلوف توظيػػف الوسػػائل اعبماىَتيػػة كػػالتلفزيوف كالراديػػو يف تقػػدمي بعػػض الػػجامج التعليميػػةؤ آخػػر اسػػتطاع اؼبسػػ

اػبػػػجة الكبػػػَتة كمػػػا تقدمػػػو الوسػػػائل كالوسػػػائط اؼبتعػػػددة مػػػن  مأمكػػػن االسػػػتفادة مػػػن خػػػجات اؼبعلمػػػُت األكفػػػاء كذك 

 (. 58: 2004 ,سامل) أساليب ـبتلفة يف عرض اؼبادة التعليمية

 : التعرف على الفروق الفردية بين الطالب وعالجها -2

سػػػػية إىل زيػػػػادة الفػػػػركؽ الفرديػػػػة بػػػػُت الطػػػػالب كعػػػػدـ يف الفصػػػػوؿ الدرا الطػػػػالبزيػػػػادة أعػػػػداد  لقػػػػد أدت

دكف مراعػػاة الفػػركؽ  الطػػالبكمػػع ذلػػك قبػػد أف اؼبؤسسػػات التعليميػػة تسػػَت بطريقػػة كاحػػدة مػػع كػػل  ,التجػػانس بيػػنهم

كطريقػػة التػػدريس الػػيت يتبعهػػا اؼبعلػػم كاحػػدة كتعتمػػد  الطػػالبفػػاؼبقررات الدراسػػية كاحػػدة علػػى صبيػػع  ,الفرديػػة بيػػنهم

 (. 58: ـ2004 ,سامل) ة اللفظيةعلى الطريق

بػػػاختالؼ قػػػدراهتم  الطػػػالبكمػػػن ىنػػػا جػػػاءت أنبيػػػة الوسػػػائط التعليميػػػة اؼبتعػػػددة كالػػػيت يبكنهػػػا مسػػػاعدة 

تميػػػز بػػػو مػػػن القػػػدرة علػػػى ـباطبػػػة اغبػػػواس تاؼبختلفػػػة دبػػػا  الطػػػالبكيبكنهػػػا التغلػػػب علػػػى مسػػػتويات  ,كاسػػػتعداداهتم

 . اؼبختلفة

سػػػاعد ذلػػػك علػػػى  للطػػػالبت الوسػػػائل اؼبسػػػتخدمة لتوصػػػيل مػػػادة علميػػػة كيبكننػػػا القػػػوؿ بأنػػػو كلمػػػا تنوعػػػ

حيػػث زبتلػػف قػػػدرات  ,كبالتػػايل ربقيػػق تعلػػػم أفضػػل ,ىم كميػػوؽبمدتلبيػػة احتياجػػاهتم كتناسػػبها مػػع قػػػدراهتم كاسػػتعدا

التالميػػذ كاسػػتعداداهتم فمػػن يصػػعب عليػػو ربصػػيل ؿبتػػوم الػػتعلم دبسػػاعدة كسػػيلة قػػد يسػػهل عليػػو ذلػػك باسػػتخداـ 

 (.33: 2007 ,مبارز ,سويداف)ة أخرل كسيل

 

 : تحقيق التعلم بجوانبو المختلفة المعرفية والمهارية والوجدانية -3



 

 

فمػػػن حيػػػث تنميػػػة اعبانػػػب اؼبعػػػريف تسػػػاعد الوسػػػائط اؼبتعػػػددة علػػػى اكتسػػػاب اؼبفػػػاىيم كاغبقػػػائق كاؼببػػػادئ 

تسػػاعد علػػى الفهػػم بتوضػػيح معػػاين الكلمػػات كبالتػػايل فإهنػػا . أقػػل مػػن الطريقػػة اللفظيػػة كقػػتكالقػػوانُت كالنظريػػات يف 

 (. 59: 2004 ,سامل. )اجملردة إذا ارتبطت بأشياء ؿبسوسة

إىل خيػػاؿ  لواقػػعكتقريػػب الصػػورة اغبقيقيػػة لوسػػائط تسػػاعد علػػى العػػرض العملػػي كمػػن اعبانػػب اؼبهػػارم فال

رار اؼبمارسػة حػىت يصػبح خبػَت ف اؼبهارة مػا ىػي إال أداء عمػل مػا بسػرعة كإتقػاف نتيجػة التػدريب كتكػإحيث  ,اؼبتعلم

 . كما سبدنا بأدكات التدريب الالزمة لذلك  ,كىي سبدنا بوسائل العرض العملي للمهارة اؼبراد تعلمها ,هبذا العمل

كيف اعبانب الوجداين تلعػب الوسػائط اؼبتعػددة التعليميػة دكران كبػَتان يف ربقيػق اعبانػب الوجػداين مػن أىػداؼ 

كتػػؤدل ىػػذه االنفعػػاالت  ,فعػػاالت السػػركر كاػبػػوؼ كالتػػوتر عنػػد ماشػػاىدة برنػػامج تلفزيػػوينككثػػَتان مػػا نػػرل ان ,الػػتعلم

 (.  60: 2004 ,سامل) إىل تعديل تدرهبي يف السلوؾ أم إىل تعلم فعاؿ

 : زيادة دافعية التالميذ إلى التعلم والمشاركة واالنتباه -4

فقػػػد ياشػػػعر  ,يػػػادة الدافعيػػػة يف عمليػػػة الػػػتعلمتسػػػاعد الوسػػػائط اؼبتعػػػددة كالتقنيػػػات التعليميػػػة اغبديثػػػة إىل ز 

تبػػاع طريقػػة كاحػػدة تعتمػػد علػػى اإللقػػاء االتالميػػذ أحيانػػان كثػػَتة باؼبلػػل كالكسػػل كالنفػػور مػػن الاشػػرح اللفظػػي للمعلػػم ك 

كبالتػػػايل فػػػإف اسػػػتخداـ بعػػػض الوسػػػائط اؼبتعػػػددة مػػػن قبػػػل اؼبعلػػػم ياشػػػعر التالميػػػذ بالبعػػػد عػػػن النمطيػػػة يف  ,كالتلقػػػُت

: ـ2004 ,سػػامل) اطبػػة أكثػػر مػػن حاسػػة فبػػا يػػدفعهم إىل اإلقبػاؿ علػػى تعلػػم اؼبوضػػوعات الػػيت يقػػدمها ؽبػػمالػتعلم كـب

كتقػػػدمي اؼبػػػادة العلميػػػة لتالميػػػذ مصػػػحوبة بنمػػػوذج أك صػػػورة ثابتػػػة أك متحركػػػة مػػػع اسػػػتخداـ األلػػػواف كفنيػػػات  (.62

: مبػػارز ,سػويداف) ياشػػبع حاجػاهتم للػػتعلمالتكبػَت كالتصػػغَت يػؤدل إىل اسػػتثارة اىتمػاـ التالميػػذ كبػو موضػػوع الػدرس ك 

2007 :32 .) 

 : تعديل بعض المفاىيم والسلوكيات الخاطئة -5



 

 

تسػػػاعد الوسػػػائط كالتقنيػػػات التعليميػػػة علػػػى تعػػػديل بعػػػض اؼبفػػػاىيم كالسػػػلوكيات اػباطئػػػة الػػػيت اكتسػػػبوىا 

كبالتػايل فمػن خػػالؿ  ,امػة يف الاشػػارعنتيجػة الًتبيػة اػباطئػة يف اؼبنػػزؿ أك النػادم أك الاشػارع مثػػل الكػذب أك إلقػاء القم

بػػل , ه القمامػػة يف الطريػػق أك الاشػػارع أمػػر ماشػػُتءميػػذ أف إلقػػائط التعليميػػة اؼبتعػػددة يوضػػح للتلبعػػض الوسػػائل كالوسػػا

 (. 62: 2004 ,سامل) هبب كضعها يف الصناديق اؼبخصصة لذلك

 ,كذبعلهػػم أكثػػر اسػػتعدادان للػػتعلمكيبكننػػا القػػوؿ بػػأف الوسػػائط اؼبتعػػددة تسػػاعد علػػى زيػػادة خػػجة التالميػػذ 

 كالػػػيت تسػػػاعد علػػػى زيػػػادة خػػػجة التالميػػػذ يف ىػػػذا اجملػػػاؿ ,خاصػػػة إذا اسػػػتعاف اؼبعلػػػم بػػػبعض الصػػػور اؼبتحركػػػة كالثابتػػػة

 (. 33: 2007: مبارز ,سويداف)

 : التعلم الذاتي -6

سػػػػتخداـ تسػػػػاعد الوسػػػػائط اؼبتعػػػػددة علػػػػى عمليػػػػة تػػػػدريب كتعلػػػػيم اؼبتػػػػدرب لنفسػػػػو بنفسػػػػو مػػػػن خػػػػالؿ ا

كمػػن ىنػػا تػػدرب , الجؾبيػػات التعليميػػة الػػيت تقػػـو علػػى الػػتعلم الػػذاي لتػػدريب التلميػػذ علػػى كيفيػػة تعلػػيم نفسػػو نفسػػو

 كال يتوقػػف عنػػد ؾبػػرد اؼبعلومػػات الػػيت يتلقاىػػا مػػن اؼبعلػػم, التلميػػذ علػػى البحػػث كاإلطػػالع علػػى كػػل مػػا ىػػو جديػػد

 (. 62: 2004 ,سامل)

التعليمػػي الػػذم يغلػػب عليػػو التػػدريس اللفظػػي دكر سػػليب كلكػػن اسػػتخداـ كمػػا أف دكر التلميػػذ يف اؼبوقػػف 

سػػواء عػػن طريػػق  ,الوسػػائل التعليميػػة يف التعلػػيم اسػػتخدامان سػػليمان يتػػيح للتالميػػذ فػػرص اؼباشػػاركة اإلهبابيػػة يف اؼبواقػػف

مناقاشػة مػا رأكه أك ربديد النواحي اليت يرغبوف يف التعػرؼ إليهػا مػن ماشػاىدة الوسػائل كاالسػتماع إليهػا أك عػن طريػق 

ظبعػػوه منهػػػا ي عػػن طريػػػق البحػػث عػػػن إجابػػػات ؼبػػا قػػػد يثػػَته اسػػػتخداـ الوسػػػيلة مػػن إثػػػارات جديػػدة حػػػوؿ موضػػػوع 

 (. 34-33: 2007 ,مبارز ,سويداف) اػبجة

 

 : زيادة الثروة اللغوية للتلميذ -7



 

 

زيػػػادة اؼبفػػػردات اللغويػػػة  تسػػاعد الوسػػػائط اؼبتعػػػددة كػػػالكمبيوتر كالتسػػػجيالت الصػػوتية كاألفػػػالـ الناطقػػػة يف

 . لتالميذ الذين يتعلموف لغات حية أجنبيةاك  ,لتالميذ كخاصة األطفاؿ الذين يتعلموف لغتهم األـل

 : بقاء أثر التعلم -8

إف التعليم الػذم تسػتخدـ فيػو الوسػائل كالوسػائط التعليميػة اسػتخدامان صػحيحا يكػوف باقيػان كيسػتمر تػذكر 

 ,مبػػػػارز ,سػػػػويداف)كاغبفػػػػ  فقػػػػط  التلقػػػػُتث يف التعلػػػػيم اؼببػػػػٍت علػػػػى أسػػػػاس مػػػػن علػػػػى عكػػػػس مػػػػا وبػػػػد, اؼبػػػػتعلم لػػػػو

2007 :33 .) 

ة كمبيوتريػة تعليميػة متعػددة الوسػائط كتػرتبط دبوضػوع معػُت يػأم أف ماشاىدة اؼبتعلم لفػيلم تعليمػي أك لجؾب

هولة باؼبقارنػػػة بالطريقػػػة هبعػػػل اؼبعلومػػػات الػػػيت يكتسػػػبها اؼبػػػتعلم أبقػػػى يف الػػػذاكرة فػػػًتة أطػػػوؿ كيبكػػػن اسػػػًتجاعها بسػػػ

مػػػن اؼبعلومػػػات الػػػيت وبفظوهنػػػا بعػػػد عػػػاـ مػػػن % 50فقػػػد أشػػػارت إحػػػدل الدراسػػػات أف األطفػػػاؿ ينسػػػوف. اللفظيػػػة

يف حػُت أظهػرت إحػدل الدراسػات الػيت أجريػت يف ؾبػاؿ التقنيػات  ,بعػد عػامُت% 75كتصػل النسػبة إىل  ,دراستها

 ,سػػػامل)ان أبقػػػى أثػػػر  علومػػػةأكيػػػد الػػػتعلم كتقليػػػل النسػػػياف كجعػػػل اؼبالتعليميػػػة أف ؽبػػػذه التقنيػػػات إمكانػػػات متعػػػددة يف ت

2004 :63 .) 

حيػػػػػث أجريػػػػػت بعػػػػػض  ,كللوسػػػػائط اؼبتعػػػػػددة فبيػػػػػزات عػػػػػدة زبػػػػدـ اجملػػػػػاالت التعليميػػػػػة كالًتبويػػػػػة كالًتفيهيػػػػة

ختلفػػة الدراسػػات الػػيت تؤكػػد علػػى فاعلتيهػػا يف  التعلػػيم كمردكدىػػا يف عمليػػة اعبمػػع بػػُت اؼبعلومػػات ذات األشػػكاؿ اؼب

يف النصػػػوص الكتابيػػػة كالرسػػػـو البيانيػػػة كالصػػػور الفوتوغرافيػػػة الثابتػػػة كاؼبتحركػػػة كالرسػػػـو كاؼبعلومػػػات الصػػػوتية كالفيػػػديو 

 : كمن أىم فبيزاهتا يف ؾباؿ التعليم ما يلي. كغَتىا

 . دعم عملية التعليم كتعزيزىا من خالؿ عرض اؼبعلومات بطرائق متنوعة ؼبصادر اؼبعرفة اؼبختلفة .1

 . إثراء التعلم من خالؿ استخداـ اغباسوب .2



 

 

ذبعػػػل العمليػػػة التعليميػػػة فبتعػػػة كشػػػيقة ؼبػػػا تعرضػػػو مػػػن صػػػور كرسػػػـو كأصػػػوات كمػػػؤثرات متنوعػػػة كأفػػػالـ فيػػػديو  .3

 . متحركة تاشد انتباه اؼبستخدـ

تقػػػدـ اؼبعلومػػػات باشػػػكل جػػػذاب كـبتصػػػر عػػػن طريػػػق شػػػرح اؼبفػػػاىيم باسػػػتخداـ رسػػػومات بيانيػػػة ثالثيػػػة األبعػػػاد  .4

(3D) (.   183: 2000 ,الاشرىاف) كتوضح كثَتان من اؼبعلومات كتسهلها بطريقة مبسطة 

يسػػتطيع بعػػض اؼبتخصصػػُت يف ؾبػػاؿ الجؾبيػػات مػػن الفنيػػُت كالبػػاحثُت كغػػَتىم القيػػاـ بعمػػل موضػػوعات متنوعػػة  .5

كذلػك  ,يػةتاشتمل على عدد من الوسائط اؼبتعػددة مػن خػالؿ إحػدل الجؾبيػات اعبػاىزة كاؼبتػوفرة يف السػوؽ احملل

بربط النص كالصػور كالرسػـو كاألشػكاؿ كغَتىػا لتنػاكؿ موضػوع أك برنػامج تعليمػي بواسػطة اسػتخداـ أحػد نظػم 

 . التأليف اػباصة بالوسائط اؼبتعددة

تعػد الوسػػائط اؼبتعػددة دبػػا يتضػػمنو مػن رسػػـو كصػور كأشػػكاؿ كأصػػوات كغَتىػا مػػن الوسػائل التعليميػػة اؼبسػػاعدة  .6

خدامها يف تػػدريس إحػػدل اؼبػػواد الدراسػػية باسػػتخداـ شاشػػة العػػرض اؼبربوطػػة باغباسػػب الػػيت يسػػتطيع اؼبعلػػم اسػػت

 .ا يل كعرضها على الطالب يف الفصل الدراسي

كمػػا أهنػػا قػػد   ,هتيػػئ للمػػتعلم الوقػػت الكػػايف ؼبتابعػػة الجنػػامج بالسػػرعة الػػيت توافػػق قدراتػػو العقليػػة كخجتػػو العمليػػة .7

كنتيجػػػة لػػػذلك  ,عرفػػػة مسػػػتواه عنػػػد تاشػػػغيلو للجنػػػامج التعليمػػػي أك التػػػدرييبتػػػزكده بالتغذيػػػة اؼبرتػػػدة أك الراجعػػػة ؼب

كمػػا سبنحػػو فرصػػة إعػػادة عػػرض الجنػػامج ألكثػػر مػػن   ,تصػػبح ىػػذه الوسػػيلة أداة للتقػػومي الػػذاي ؼبسػػتخدـ الجنػػامج

 (.   183: 2000 ,الاشرىاف) مرة كفقان غباجة اؼبتعلم

باسػػػتخداـ الجنػػػامج دكف أف ياشػػػعر  ئبػػػأف هبػػػرب كىبطػػػسبػػػنح مسػػػتخدـ الجنػػػامج خصوصػػػية عاليػػػة تسػػػمح لػػػو  .8

 . باغبرج أك اػبوؼ من ا خرين



 

 

ة عػػػن طريػػػق اسػػػتخداـ بػػػرامج للوسػػػائط اؼبتعػػػددة تتضػػػمن عمليػػػات يصػػػعب اهتيػػػئ للمسػػػتخدـ أسػػػلوب احملاكػػػ .9

 إجراؤىػػػػػا عمليػػػػػان أك فيزيائيػػػػػان بسػػػػػبب كلفتهػػػػػا الباىظػػػػػة أك لتعػػػػػذر القيػػػػػاـ دبثػػػػػل ىػػػػػذه التجػػػػػارب اؼبخجيػػػػػة ػبطػػػػػورة

 . استخدامها مثل معرفة مكونات اؼبواد اؼباشعة اؼبتفجرات كالتفاعالت النوكية كغَتىا

كتعزيػػز قػػدرة اؼبػػتعلم علػػى التعبػػَت عػػن ذاتػػو إذا أحسػػن  ,ويق ؼبػػا فيهمػػا مػػن صػػور كحركػػة كصػػوتاشػػاؼبتعػػة كالت .10

 (. 92: 2004 , سالمة)التفاعل مع اؼباشاريع كاؼبهاـ التدريسية اليت ينفذىا

عػػػددة دكر فعػػػاؿ يف التػػػدريب ؼبػػػا ربتويػػػو مػػػن بيئػػػات تدريبيػػػو خاصػػػة ذبمػػػع بػػػُت التفاعليػػػة كفبيػػػزات للوسػػػائط اؼبت .11

 .جهاز اغباسب ا يل

 تعزيػػز قػػدرة اؼبػػتعلم علػػى التعبػػَت عػػن ذاتػػو إذا أحسػػن التفاعػػل مػػع اؼباشػػاريع كاؼبهػػاـ التدريسػػية الػػيت ينفػػذىا .12

 . ا تعمل على ـباطبة اغبواسألهن ,كذلك إسهامها يف تعزيز التعلم(. 92: 2004  ,سالمة)

إف التدريب بواسطة اسػتخداـ بػرامج الوسػائط اؼبتعػددة التفاعليػة أقػل تكلفػة مػن الوسػائل التقليديػة يف اجملػاالت  .13

 . الفنية كاؽبندسية كالعسكرية مثل التدريب على كيفية الطَتاف كقيادة اؼبركبات العسكرية كغَتىا

 ؼبتعػػػددة بلغػػػات ـبتلفػػػة هتيػػػئ للمسػػػتخدـ اختيػػػار اللغػػػة الػػػيت تناسػػػبوتتصػػػف بعػػػض الػػػجامج التدريبيػػػة للوسػػػائط ا .14

 (. 184:  2000, الاشرىاف)

حبيػػاهتم الواقعيػػة  كمػا يعتػػج اسػػتخداـ الوسػػائط اؼبتعػػددة مػػن الوسػػائل الفعالػة يف ربػػط خطػػط الطػػالب العلميػػة  

ة األساسػػػػية للتػػػػذكر كالفهػػػػم البدايػػػػ حيػػػػث إهنػػػػا, كتعػػػػد النظريػػػػة التخطيطيػػػػة ىػػػػي األسػػػػاس النظػػػػرم للتفكػػػػَت البنػػػػاء ,

الطالػػػػب يف تعليمػػػػو فػػػػإف ـبططاتػػػػو ألسػػػػلوب ربصػػػػيل  ككلمػػػػا تقػػػػدـ. كالتفكػػػػَت الػػػػذم يصػػػػل بالطالػػػػب إىل الػػػػتعلم

كمػػػن مت يسػػػتطيع الطالػػػب تػػػذكر  ,الاشػػػكل اؼبػػػادم احملسػػػوس إىل اجملػػػرد اؼبعلومػػػات بالوسػػػائط اؼبتعػػػددة تتحػػػوؿ مػػػن

 ككمثػاؿ عنػد تػدريس اؼبعلػم لوحػدة. ي الػذم أعػده لدراسػتهاطريػق تػذكره للمخطػط التعليمػ عناصػر اؼبعلومػات عػن

لػيهم فقػرة عػن ذاكػرة ع أك قػد يقػرأ , CUباغباسػوب قػد يسػأؿ طالبػو عػن كحػدة الػتحكم CPU اؼبعاعبػة اؼبركزيػة



 

 

فهػػو يوضػػح االرتبػػاط البنػػاء بػػُت النظريػػة التخطيطيػػة للتعلػػيم  ,اغباسػػوب كذلػػك ىػػو االرتبػػاط بػػُت عناصػػر اؼبعلومػػات

ف أسػػػاس الوسػػائط اؼبتعػػػددة يتجسػػد يف إعػػػداد مبػػوذج زبطيطػػػي عقلػػي أك صػػػورة إحيػػث , لوسػػائط اؼبتعػػػددةكطريقػػة ا

تعليميػػػة بػػػُت  كاسػػػتخداـ الطالػػػب للوسػػػائط اؼبتعػػػددة يتطلػػػب منػػػو القيػػػاـ بعمػػػل اختيػػػارات, معلوماهتػػػا ذىنيػػػة لدراسػػػة

لػػػذا يفضػػػل ماشػػػاركة  ,اشػػػكالتاؼب كتلػػػك االختيػػػارات تتطلػػػب تفكػػػَتان خالقػػػان كقػػػدرة علػػػى حػػػل ,عناصػػػر اؼبعلومػػػات

كبػػػذلك عنػػػد اسػػػتخدامهم ؽبػػػا سػػػيجد أف , الطػػػالب يف اختيػػػار الوسػػػائط اؼبتعػػػددة أك ياشػػػركهم اؼبعلػػػم يف تصػػػميمها

كالتعبػػػَت عػػن أنفسػػػهم مػػػن خالؽبػػػا باسػػتخداـ النظريػػػة التخطيطيػػػة الػػػيت  ىنػػاؾ مػػػن لديػػػو القػػػدرة علػػى االسػػػتفادة منهػػػا

, ات لتسلسػػل اكتسػػاب اؼبعلومػػات الػػيت تتضػػمنها الوسػػائط الفائقػػةاػبطػػو  ربديػػدإعػػدادىا غبظػػة  سػػبق لكػػل مػػنهم

 ,بوسػائط متعػددة كعلػى اؼبعلػم مسػاعدة كػل طالػب علػى بنػاء ـبطػط تعليمػي خػاص بػو عنػد دراسػتو لجنػامج تعلمػي

 :من خالؿ ما يلي (6 , 2009, كآخركف ,طهبوب)كما يرل   كيتم ذلك

 .مات الوسائط اؼبتعددةعناصر معلو  نعإكساب الطالب معلومات أكلية عامة  .1

إكسػػاب الطػػالب معلومػػات أكليػػة عػػن كيفيػػة إعػػداد ـبطػػط عبػػارة عػػن ؾبموعػػة خطػػوات متسلسػػلة لدراسػػة  .2

 .معلومات برنامج الوسائط

 .جعل الطالب يف حالة تركيز شديد لتقدمي أية معلومات جديدة .3

 السػػتخدامو يف دراسػػةؿباكلػػة مراجعػػة اؼبخطػػط التعليمػػي لكػػل طالػػب معػػو كمعاعبػػة اعبوانػػب الناقصػػة بػػو  .4

 .برنامج الوسائط

اؼبتعػددة مفيػدان لتنميػة تفكػَت الطػالب  يعد اؼبخطط التعليمػي الػذم يعػده الطالػب لدراسػة برنػامج الوسػائط .5

 :اؼبخطط يساعد الطالب على حيث إف ىذا ,للمعلومات عند دراستو للجنامج

 .تداخلبالوسائط فائقة ال تيسَت تركيز الطالب يف العناصر اؼبعلوماتية -أ 

 .يساعد الطالب على الربط بُت عناصر اؼبعلومات -ب 



 

 

 .يسمح للطالب بالبحث اؼبنظم داخل عناصر الوسائط فائقة التداخل -ج 

 .الطالب ؾباالت أكج لفهم ما كرد بعناصر اؼبعلومات يبنح -د 

  اؼبعلومات اؽبامة اليت وبصل عليها يساعد الطالب على تلخيص -ق 

علومػػات مػػن خػػالؿ تػػذكره السػػتخداـ الوسػػائط فائقػػة اؼب يسػػاعد الطالػػب علػػي اسػػًتجاع كتػػذكر -ك 

 .معلوماهتا التداخل كالتعرؼ على عناصر

لكػػػن هبػػػب التػػػذكر أف اسػػػتخداـ تعػػػدد الوسػػػائط باشػػػكل عاشػػػوائي قػػػد هبعػػػل منهػػػا كسػػػيلة إلضػػػاعة الوقػػػت 

توافقػػة الوصػػالت التاشػػعبية غػػَت اؼب كػػذلك هبػػب اغبػػذر مػػن كجػػود. كاعبهػػد دكف اػبػػركج بالفائػػدة التعليميػػة اؼبرجػػوة

اؼبطركحػة كغػػَت اؼبهمػػة كخاصػػة يف حالػػة كجػػود كصػػالت تاشػػعبية  كالػيت قػػد تػػؤدم إىل ضػػياع الطالػػب يف ثنايػػا اؼبواضػػيع

 .إىل الاشبكة العنكبوتية



 

 

 الثالث حورالم

 الوسائط المتعددة وتدريس التاريخ

 : أىمية الوسائط التعليمية في تدريس التاريخ

مػػػن  فعػػػاالن  ان اػبطػػػوات األساسػػػية يف زبطػػػيط الػػػدركس كعنصػػػر  لحػػػدإيعػػػد اختيػػػار الوسػػػائط التعليميػػػة  

. ؼبػػػا لػػػو مػػػن أنبيػػػة يف ربقيػػػق أىػػػداؼ العمليػػػة التعليميػػػة ,عناصػػػرىا ال يقػػػل أنبيػػػة عػػػن بقيػػػة العناصػػػر األخػػػرل

كيقصػػد بالوسػػائط التعليميػػة كػػل مػػا يسػػتخدمو اؼبعلػػم أثنػػاء التػػدريس مػػن مػػواد تعليميػػة ظبعيػػة كبصػػرية كأجهػػزة 

ؼبادة الدراسية كضوحان كتساعد على تعلم مثمر كفعاؿ يسػهم يف ربقيػق أىػداؼ درسػو بوانبهػا كأدكات تزيد ا

 . اؼبعرفية كاؼبهارية كالوجدانية

 -101:ـ2005:اعبمػػل ) كمػػا ذكػػركمػػن أىػػم مظػػاىر أنبيػػة الوسػػائط التعليميػػة يف تػػدريس التػػاريخ   

 :مايلي  (104

 : اريختقلل من اللفظية التي يعتمد عليها في تدريس الت .1

حيػػػث يغلػػػب علػػػى تدريسػػػو اعبانػػػب اللفظػػػي الػػػذم يعتمػػػد علػػػى التلقػػػُت مػػػن جانػػػب اؼبعلػػػم كاغبفػػػ   

حيػث هبػد التالميػذ  ,كذلك نظران لطبيعة اؼبادة اليت تتسػم بالتجريػد ,كاستظهار اؼبعلومات من جانب التالميذ

فػال يػدركوف معانيهػا فبػا هبعػل أنفسهم أماـ مفاىيم كحقػائق كأحػداث تارىبيػة ؾبػردة تنتقػل ؽبػم بطريقػة لفظيػة 

كبالتايل فػإف ىػذه الوسػائط التعليميػة تسػهم باشػكل كبػَت يف عػرض اؼبفػاىيم . للغاية ان بقاءىا يف الذاكرة ؿبدكد

كبػػػَتان   ان كاغبقػػائق التارىبيػػة كاألحػػداث اجملػػردة علػػػى ىيئػػة صػػورة مرئيػػة فبػػا يعطػػػى كضػػوحان أكثػػر للتالميػػذ كتركيػػز 

 .أكج كأقول من الصورة اللفظية اجملردةها يف الذىن ئكهبعل أثر بقا

 :تسهم في تحقيق أىداف تدريس التاريخ المعرفية والمهارية والوجدانية .2

 حيث تسهم الوسائط التعليمية يف ربقيق األىداؼ اؼبعرفية للتاريخ من خالؿ عرضها اغبقائق



 

 

لنسػياف  ةذه اغبالػة أقػل عرضػكيصػبح التالميػذ يف ىػ ,كاؼبفاىيم اجملردة بصػورة حسػية ملموسػة أك غػَت ملموسػة

 .كالنتيجة النهائية ىي زيادة اغبصيلة اؼبعرفية للتالميذ ,ىذه اؼبادة

كتسػػػهم الوسػػػائط التعليميػػػة يف ربقيػػػق األىػػػداؼ اؼبهاريػػػة للتػػػاريخ كالقػػػدرة علػػػى التخطػػػيط كاالسػػػتنتاج  

ؼبعلمػػػُت التوضػػػيح فاؽبػػػدؼ مػػػن اسػػػتخداـ الوسػػػيلة لػػػيس كمػػػا يعتقػػػد الكثػػػَت مػػػن ا ,كالنقػػػد كإصػػػدار األحكػػػاـ

فمػثالن عػن طريػق اسػتخداـ . كاغبصوؿ على معلومات إضػافية فقػط بػل تنميػة اعبوانػب اؼبهاريػة لػدل الطػالب

ىذه الوسائط يف اؼبعارؾ اغبربية التارىبية قبد أهنا مفيدة جدان يف إظهار كشػرح كػل جوانػب اؼبعركػة اغبربيػة مػن 

هػا كىػو مػا يػؤدل إىل تنميػة مهػارة التخطػيط كاالسػتنتاج خالؿ عرض اػبريطة الػيت توضػح اؼبعركػة كالاشػرح علي

 .لدل التالميذ

حيػػػث تسػػػهم ىػػذه الوسػػػائط مػػػن  ,كتسػػهم الوسػػػائط التعليميػػػة كػػذلك يف ربقيػػػق األىػػػداؼ الوجدانيػػة 

هبابيػػة أك سػػلبية كبػػو األشػػخاص إصػػور كأفػػالـ ذات صػػلة بأحػػداث ككقػػائع تارىبيػػة معينػػة يف تكػػوين اذباىػػات 

كمػػػا تسػػػهم أيضػػػان يف ترسػػػيخ القػػػيم لػػػدل   ,دكؿ ذات الصػػػلة بتلػػػك األحػػػداث كالوقػػػائعأك اؼبؤسسػػػات أك الػػػ

اسػػػػتخداـ الوسػػػػائط  دفمػػػػثالن ىبتلػػػػف اغبػػػػديث الاشػػػػفهي اللفظػػػػي عػػػػن أحػػػػد األحػػػػداث اؼبهمػػػػة عنػػػػ. الطػػػػالب

تكػػوف الصػػورة ىنػػا مسػػؤكلة عػػن تكػػوين االذباىػػات ك حيػػث يػػتم توضػػيح ذلػػك بالصػػور كالرسػػومات  ,التعليميػػة

 . إلهبابية لدل التالميذالسلبية أك ا

 :تنوع مصادر الحصول على المعرفة التاريخية .3

فػال تقتصػر علػى مصػدر كاحػد فقػط  ,حيث تسهم الوسائط التعليمية يف تنوع مصادر اؼبعرفة التارىبيػة 

مػػن مصػػادر اؼبعرفػػة كىػػو الكتػػاب اؼبدرسػػي الػػذم ال يسػػتطيع مواكبػػة الثػػورة اؼبعلوماتيػػة اؽبائلػػة الػػذم يتميػػز هبػػا 

عػدد مصػادر تلػك اؼبعرفػة فتعػرض مػن خػالؿ تإمبػا ت, قرف اغبادم كالعاشركف كالتطور اؽبائل يف اؼبعرفة الباشػريةال



 

 

كىػذا التنػوع مػن شػأنو إثػراء العمليػة  ,كاجملالت كاعبرائػد اإلنًتنتاألفالـ كالجامج التعليمية كبرامج الكمبيوتر ك 

    .يف تنمية اعبوانب اؼبهارية كالوجدانية لديهمالتعليمية فبا يزيد اغبصيلة اؼبعرفية للتالميذ كيسهم 

 :دراسة مادة التاريخبتثير انتباه الطالب وتزيد من اىتمامهم  .4

حيث تسهم ىذه الوسائط يف استثارة انتباه الطالب كبو موضوع الدرس بصفة عامػة كدركس التػاريخ  

ألشػػياء اغبقيقيػػة ذات فعػرض جػػزء مػػن فػيلم أك صػػورة أك جػػزء مػن حػػديث مسػػجل أك بعػض ا ,بصػفة خاصػػة

الصػػلة دبوضػػوع الػػدرس سػػواء 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

دونهـــا عينـــة قـــد يصـــعب م( يـــةتاريخ)علـــى تيســـير تعلـــم موضـــوعات  المتعـــددةتعمـــل الوســـائط  .5

 :تدريسها بذات الكفاءة والفاعلية

ف اؼبقػػػررات الدراسػػػػية كثػػػَتان مػػػػا ربتػػػوم علػػػى بعػػػػض اؼبوضػػػوعات الػػػػيت يصػػػعب أك يسػػػػتحيل إحيػػػث   

كمػػػن ي فػػػإف اؼبعلػػػم مطالػػػب باسػػػتخداـ الوسػػػائط  ,للتالميػػذ معاياشػػػتها إال مػػػن خػػػالؿ خػػػجات كاقعيػػػة مباشػػرة

كمػػن ىػػذه اؼبوضػػوعات تلػػك الػػيت تتنػػاكؿ األحػػداث  ,صػػور لتوضػػيحها للطػػالبالتعليميػػة كخاصػػة األفػػالـ كال

 .اؼباضية اليت من الصعب على الطالب القياـ برحالت ؼبعاياشتها يف الواقع

 أنبيػػػة الوسػػػائط التعليميػػػة يف تػػػدريس التػػػاريخ كمػػػا يلػػػي (Ludwig & Mathie) كيوضػػػح 

(Ludwig & Mathie, 2004: 43-44) : 

كتقػػػدمي اػبػػػجات اعبديػػػدة  عليميػػػة يف تػػػدريس التػػػاريخ علػػػى نطػػػاؽ كاسػػػع الستحضػػػارتسػػػتخدـ الوسػػػائل الت (1

فهػػي تكاشػػف الغمػوض عػػن اؼباضػػي كتنػػَت اغباضػر كتبعػػث الػػركح كاؼبعػٌت يف ؿبتػػول اؼبػػادة اؼبقػػركءة , للطالػب

كتفسػػػػر اػبػػػػجات كتضػػػػيف إليهػػػػا األبعػػػػاد كاؼبعػػػػاين الضػػػػركرية الػػػػيت قػػػػد يكػػػػوف مػػػػن الصػػػػعب علػػػػى الطػػػػالب 

 .كتلمسها استجالؤىا



 

 

كذلػػػك مػػػن  ,ذبعػػػل تعلػػػيم التػػػاريخ عمليػػػة حسػػػية أكثػػػر منهػػػا عمليػػػة لفظيػػػة شػػػفوية تعتمػػػد علػػػى اللغػػػة فقػػػط (2

,   خػػالؿ اشػػًتاؾ كػػل حػػواس الطػػالب أثنػػاء عمليػػة التػػدريس كبػػذلك يكػػوف الػػتعلم أعمػػق أثػػران كأبقػػى نتيجػػة

ويػػة اؼبتكاملػػػة ؼبػػا ربدثػػػو مػػػن تسػػاىم يف إكسػػػاب الطػػالب اػبػػػجة الًتب" ف الوسػػائل التعليميػػػةإكيبكػػن القػػػوؿ 

نتيجػػػػة ؼبػػػػا يتعلمػػػػو مػػػػن ( اإلدراكيػػػػة كالوجدانيػػػػة كالسػػػػلوكية) تغيػػػػَت يف شخصػػػػية الطالػػػػب ياشػػػػمل اعبوانػػػػب

معلومػػات كمػػا يكتسػػبو مػػن مهػػارات كقػػيم كاذباىػػات كأسػػاليب تفكػػَت كغَتىػػا مػػن أكجػػو الػػتعلم الػػيت يكػػوف 

 ". قد اكتسبها فبا قدـ لو من خجات

كرغبػػتهم كبػػو دراسػػة التػػاريخ كخاصػػة إذا كانػػت الوسػػائل التعليميػػة مناسػػبة ؼبسػػتواىم  تثػػَت اىتمػػاـ الطػػالب (3

كمالئمػػة ؼبوضػػوع الػػدرس كىػػذا مػػا يًتتػػب عليػػو ازديػػاد إقبػػاؽبم علػػى الػػدرس كالبحػػث كالتحصػػيل كمضػػاعفة 

 .اعبهد يف القياـ بأم ناشاط تعليمي

ػاشاىدكا أحػداثا تاريػػػخية كقعػػت منػذ زمػػن هتيػئ الفرصػة الكاملػػة أمػاـ الطػالب لػػَتكا أمػاكن بعيػدة عػػنهم كليػ (4

 .كلكن بطرؽ حية ككاقعية كىذا فبا هبعلهم أكثر قدرة على التعامل معها كالتأثر هبا كالتعلم منها, بعيد

تقػػػػـو بػػػػدكر كبػػػػَت يف التػػػػأثَت علػػػػى قػػػػيم كاذباىػػػػات كميػػػػوؿ الطػػػػالب كخباصػػػػة الراديػػػػو كالتلفزيػػػػوف كاألفػػػػالـ  (5

  .كالكمبيوتر

عليميػػة علػػى زيػػادة معلومػػات كمعػػارؼ الطػػالب يف كقػػت يقػػل كثػػَتان عػػن الوقػػت الػػذم تسػػاعد الوسػػائل الت (6

   .تستغرقو الطريقة اللفظية

ذلػػك ألهنػػا تػػوفر اػبػػجات اغبسػػية ذات اؼبعػػٌت  ,تسػػاعد علػػى زيػػادة نسػػبة تػػذكر حقػػائق كمعلومػػات التػػاريخ (7

 .كما أهنا تثَت اىتمامهم كناشاطهم الذاي ,عند الطالب



 

 

ليميػػة ؿبػػل اػبػػجة اؼبباشػػرة الػػيت يصػػعب الوصػػوؿ إليهػػا ؼباشػػاىدهتا كذلػػك إمػػا ػبطورهتػػا أك  ربػػل الوسػػائل التع (8

كىػى بػذلك تزيػد مػن   ,كج حجمها أك كثرة نفقاهتا مثل السػفر إىل دكلػة بعيػدة أك لبعػدىا الزمػاين كاؼبكػاين

 .كفاءة تعليم التاريخ كدعمو

 لتفاعػل ؿبصػلة أهنػا علػى إليهػا كالنظػر مالتعلػي ميػداف التكنولوجيػا دخػوؿ أفكمػن خػالؿ مػا سػبق يتضػح 

 ,الًتبػوم اؼبيػداف جديػدة يف متغػَتات إدخػاؿ إىل أدل ان معػ التفكػَت كطػرؽ كالػجامج األجهػزة تضػم ؾبموعػة عوامػل

 للتقنيػات الػواعي كاالسػتخداـ  كالتصػميم كاإلنتػاج كاإلعػداد االختيػار يف منظمػة منهجيػة طػرؽ تبػاعا تطلبػت

 اغبديثػة الًتبويػة التوجهػات تأكيػد خػالؿ مػن كالتعلػيم الًتبيػة ؾبػاؿ يف الوسػائط اؼبتعػددة ـاسػتخدا كيػأي ,التعليميػة

 كمػا ,كبنائهػا بأنفسػهم اػباصػة معػرفتهم الكتسػاب الطلبة أماـ الفرص كإتاحة ,الذاي التعلم إىل ربقيق هتدؼ اليت

 بإمكانػات سبتعػو إىل ذلػك كيعػود ,نائهػااؼبعرفػة كب اكتسػاب أثنػاء يف للطلبػة متعػة التعلػيم يف اغباسػوب توظيػف يػوفر

 .التعليم اؼبختلفة تقنيات من الكثَت بُت ذبمع كمتكاملة ىائلة

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع حورالم

 االتجاىات



 

 

 : تمهيد

فػالواقع ياشػَت إىل أف لكػل شػخص  ,من النادر أف قبد شخصان ؿبايدان أك دكف رأم ذباه موضوع معُت 

/ التفضػيل)كماشػاعر اغبػب كالكراىيػة  آراءكحينمػا زبػتص  ,ضػلها كيكرىهػاال يف يفضلها كوببها كأشياءن  أشياءن 

لػػذا  ,مثػػل الرضػػا عػػن عمػػل اؼبػػرأة ,كبػػو قضػػية معيينػػة يظهػػر التػػأثَت كاضػػحان يف الظػػواىر العامػػة( عػػدـ التفضػػيل

 .فاالذباىات ؽبا أنبية كبَتة يف اغبياة كؽبا تأثَت كاضح على سلوؾ األفراد يف اجملتمع

الذباىػػػات مػػػن أكثػػػر اؼبفػػػاىيم السػػػلوكية اؼبميػػػزة كاألساسػػػية يف ؾبػػػاؿ علػػػم الػػػنفس كعلػػػم كردبػػػا تكػػػوف ا 

كأصػػبحت موضػػوع االىتمػػاـ الػػرئيس  ,قػػد تزايػػدت أنبيتهػػا يف دراسػػة كتفسػػَت السػػلوؾ اإلنسػػاينك  ,االجتمػػاع

فػة غبيػاة كػل فاالذباىػات تػؤثر علػى اؼبظػاىر اؼبختل ,عند القياـ بالبحوث كالتجارب اؼبختلفة اؼبتعلقة بالسلوؾ

كربػػدد أيضػػان سػػلوكو أك رد فعلػػو  ,كتػػؤثر علػػى الطػػرؽ الػػيت يسػػتخدمها الفػػرد يف تكػػوين كإصػػدار أحكامػػو ,فػػرد

لذا تعػد االذباىػات مػن أكثػر احملػددات السػلوكية الػيت  ,أك كبو األشياء أك األحداث احمليطة بو ,ذباه ا خرين

كيف ؿبػػاؿ اإلدارة يف تفسػػَت السػػلوؾ اإلنسػػاين كالتنبػػؤ بػػو تيسػػتخدىـ مػػن قبػػل البػػاحثُت يف ؾبػػاؿ العلػػـو السػػلوكية 

 (. 246-245:  2002 ,كاؼبرسي ,إدريس)

كعليػػػػو فإنػػػػو ال بػػػػد مػػػػن التعػػػػرؼ علػػػػى االذباىػػػػات اؼبختلفػػػػة الػػػػيت يكويهنػػػػا األفػػػػراد عػػػػن بعػػػػض القضػػػػايا  

جػػل ربقيػػق ذلػػك ال كمػػن أ ,كإهنػػاء االذباىػػات السػػلبية ,كالعمػػل علػػى تعزيػػز االذباىػػات اإلهبابيػػة ,االجتماعيػػة

بد لإلدارة من الوقوؼ على أسػباب تكػوين ىػذه االذباىػات كاػبطػوات الػيت مػرت هبػا مػن أجػل الوصػوؿ إىل 

 (.89: 2004 ,العمياف)خاصة السلبية منها  ,األسلوب اؼبناسب يف معاعبتها

 

 :مفهوم االتجاىات: أوالً 



 

 

مكتسػبة كمنظمػة  ,إهبابيػة أك سػلبية ,شعور أك حالة استعداد ذىٍت"االذباه بأنو " Gipson"يعرؼ  

". الػػػذم وبػػػدث تػػػأثَتان ؿبػػػددان يف اسػػػتجابة الفػػػرد كبػػػو النػػػاس كاألشػػػياء كاؼبواقػػػف ,مػػػن خػػػالؿ اػبػػػجة كالتجربػػػة

 ,حػػرمي :يف)" ميػػل دائػػم للاشػػعور كالتصػػرؼ بصػػورة معيينػػة كبػػو شػػيء مػػا"االذبػػاه بأنػػو " Lothian"كيعػػرؼ 

2004 :89.) 

نزعػػػة أك ميػػػل كبػػػو شػػػيء أك فكػػػرة أك "االذباىػػػات بأهنػػػا " Achesonك Halberd"كمػػػا يعػػػريؼ  

كىػػي اسػػتعداد لالسػػتجابة أك عػػدـ االسػػتجابة أك التصػػرؼ أك عػػدـ التصػػرؼ بأسػػلوب معػػُت عنػػدما  ,موقػػف

نزعػػة عاطفيػػة "أف االذباىػػات ىػػي عبػػارة عػػن " Gary Jones"كيػػرل . "يواجػػو الاشػػخص دبثػػَتات معيينػػة

أك شػخص مػا أك ؾبموعػة معيينػة مػن  ,تناسػق لاشػيء ؿبػدد أك ؼبوقػف معػُتمستقرة نسبيان لالستجابة باشكل م

 (.255:  2002 ,كاؼبرسي ,إدريس: يف" )األفراد

تكوينػػػات ثابتػػػة نسػػػبيان مػػػن اؼبعتقػػػدات كاؼباشػػػاعر كالنوايػػػا السػػػلوكية كبػػػو "كمػػا تعػػػريؼ االذباىػػػات بأهنػػػا  

إحػػػدل " أف االذباىػػػات ىػػػي" ألبػػػورت"كيػػػرل العػػػامل (. 192: 2002 ,سػػػلطاف" )أشػػػياء موجػػػودة يف البيئػػػة

إف االذبػػاه " كيقػػوؿ الغمػػر(. 133: ـ1995 ,العػػديلي" )اسػػتجابات الفػػرد كبػػو األشػػياء كاؼبواقػػف اؼبختلفػػة

 ,الغمػػػرم" )اؼبيػػل كالنػػػزكع للتجػػاكب كالتفاعػػل بطريقػػػة إهبابيػػة أك سػػلبية ذبػػػاه فػػرد آخػػر أك حػػػدث معػػُت"ىػػو 

 (.123: ت.د

 : ذباىات كغَتىا نستنتج ما يليكيف ضوء التعريفات السابقة لال

 .االذباه عملية معرفية ذىنية معقدة -1

 .االذباه ىو ميل أك نزكع مكتسب كبو شيء أك شخص -2

 .أك غَت ؿببب كسلبيان  ىذا اؼبيل أك النزكع يبكن أف يكوف ؿبببان كإهبابيان  -3

 .ىذا اؼبيل كالنزكع يوجو اإلنساف للتصرؼ بطريقة معيينة ذباه الاشيء أك الاشخص -4



 

 

 .ف النزكع أك اؼبيل يتصف بالثبات كاالستمرارية النسبيةإ -5

 (: مصادرىا)تكوين االتجاىات : ثانياً 

كركػػػزكا يف ىػػػذا الصػػػدد علػػػى السػػػبل الػػػيت تعػػػد دبثابػػػة  ,اىػػتم البػػػاحثوف ببيػػػاف كيفيػػػة تكػػػوين االذباىػػػات 

 : كل من عن طريق   (89: ت.د ,السلمي) كما يرلحيث تتكوف االذباىات   ,مصادر أساسية لتكوينها

 .ػ إشباع الدكافع كاغباجات األكلية1

 .ػ اػبجات االنفعالية اؼبختلفة2

 .ػ االرتباط بأمر وبقق رضا ا خرين3

 . ػ غرسها يف الفرد بفعل عوامل التناشئة االجتماعية4

 ,كاؼبواقػػػف اغبياتيػػػة ,كصباعػػػات العمػػػل ,كاألسػػػرة ,القػػػيم: كىنػػػاؾ مػػػن يصػػػنيف مصػػػادر االذباىػػػات إىل 

كزمػػالؤه فيعتقػػدكف أف مصػػادر االذباىػػات الرئيسػػة " جبسػػوف"كأمػػا (. 2000 ,مصػػطفى)الجتماعيػػة كالقػػيم ا

كيبكػػن القػػوؿ باشػػكل عػػاـ إف اغباجػػات . كخػػجات العمػػل السػػابقة ,كاجملتمػػع ,كصباعػػات الزمالػػة ,األسػػرة: ىػػي

اء كاألىػداؼ اؼبرغوبػة كمن ي فهي اليت توجهػو كبػو األشػي ,كالرغبات كاألىداؼ تعد دبثابة القول احملركة للفرد

فػػإف الثقافػػة  ,كفضػػالن عػػن اغباجػػات كالرغبػػات. كمػػا أهنػػا ربػػدد مػػدل اسػػتفادتو مػػن اؼبػػؤثرات اغبضػػارية ,فيهػػا

فاإلنسػاف يعػي   ,تلعب دكران مهمان يف تاشكيل اذباىاتنا دبا سبثلو من نظم دينية كأخالقية كاقتصػادية كسياسػية

الػػيت تتفاعػػل فيمػػا بينهػػا تفػػاعالن  ,كاالذباىػػات كاؼبعتقػػدات كالقػػيم يف إطػػار ثقػػايف مركػػب مػػن العػػادات كالتقاليػػد

دبعػػٌت أف  ,ديناميكيػػان يػػؤثر يف الفػػرد مػػن خػػالؿ عالقاتػػو االجتماعيػػة مػػع بيئتػػو سػػواء أكانػػت أسػػرية أك مدرسػػية

: ـ1987 ,منسػي)اختالؼ اعبماعات اليت ينتمي إليها الفػرد يػؤثر يف اكتسػابو الذباىاتػو كتصػوراتو كمواقفػو 

55.) 



 

 

إذ ذبعػػػل الفػػػرد , كػػذلك فػػػإف األمبػػاط الاشخصػػػية العامػػػة يف اجملتمػػع تلعػػػب دكران يف تكػػػوين االذباىػػات 

كقػد أصػبح مػن الثابػت . ر الاشػديد باذباىػات أخػرلرضة للتأثعبينما يكوف  ,ر ببعض االذباىاتؿبصنان ضد التأث

تػػػػأثَت ىػػػػذا إىل جانػػػػب  ,ة غباجاتػػػػوأف مػػػػا يتعػػػػرض لػػػػو الفػػػػرد مػػػػن معلومػػػػات يسػػػػهم بػػػػدكره يف تاشػػػػكيل اذباىاتػػػػو تلبيػػػػ

حيػػث كجػػد أف أكثػػر اذباىػػات الفػػرد تتػػأثر  ,الػػيت ؽبػػا فاعليػػة قويػػة يف تكػػوين اذباىػػات الفػػرد الوالػػدين كالعػػرؽ كالقبيلػػة

 (.55: ـ1987 ,منسي)كذلك من خالؿ عملية التطبيع االجتماعي  ,إىل حد كبَت باذباىات كالديو

 : االتجاىات( عناصر)مكونات : ثالثاً 

 : كىي ما يلي ,يبكن النظر إىل االذباىات باعتبارىا مفهومان مركبان يتضمن ثالثة عناصر متداخلة متكاملة

كال  ,كتتمثػػل يف ماشػػػاعر الفػػػرد كأحاسيسػػو كبػػػو شػػخص مػػػا أك منظمػػة أك منػػػتج مػػػا :الجانــب الوجـــداني -1

 ,مصػػطفى) بػػل مػػن تػػراكم ماشػػاىدات كقػػراءات كخػػجات كذبػػارب سػػابقة ,ىػػذه العواطػػف مػػن فػػراغ تتكػوف

الػػيت تظهػػر  ,أم أنػػو بنػػاءن علػػى معرفػػة كمعتقػػدات الفػػرد تتكػػوف ماشػػاعر الفػػرد كعواطفػػو ,(128:  2000

كإعجػػاب أك عػػدـ إعجػػاب  ,كرضػػا أك عػػدـ رضػػا ,كحػػب أك كراىيػػة ,يف شػػكل تفضػػيل أك عػػدـ تفضػػيل

 (.192: ـ2002 ,سلطاف)

وافر لػػدل الفػػرد مػػن معلومػػات عػػن كبصػػفة عامػػة يتعلػػق ىػػذا البعػػد لالذباىػػات دبػػا يتػػ: الجانــب المعرفــي -2

كىػػػػذه اؼبعلومػػػػات الػػػػيت يقػػػػـو عليهػػػػا البعػػػػد  ,الاشػػػػيء أك الفػػػػرد أك اؼبكػػػػاف أك اؼبوقػػػػف موضػػػػع االذباىػػػػات

 : اإلدراكي لالذباىات تتضمن ما يلي

 .اإلدراؾ بوجود الاشيء أك الفرد أك اؼبكاف أك اؼبوقف -

 .قفاالعتقاد كبو خصائص ىذا الاشيء أك الفرد أك اؼبكاف أك اؼبو  -

أحكػػاـ تتعلػػق باألنبيػػة النسػػبية ؽبػػذه اػبصػػائص أك الصػػفات اؼبميػػزة للاشػػيء أك الفػػرد أك اؼبكػػاف أك اؼبوقػػف  -

 .موضع االذباىات



 

 

أم أف ىػػذا البعػػد أك اؼبكػػوف لالذباىػػات يتعلػػق بكيفيػػة اسػػتقباؿ الفػػرد للاشػػيء موضػػع االذباىػػات كتقييمػػو 

 (.267-266:  2002 ,كاؼبرسي ,إدريس)للخصائص اؼبميزة لو 

ميػػل الفػػرد للسػػلوؾ بطريقػػة معيينػػة "كىػػو  ,كىػػو العنصػػر أك اؼبكػػوف الثالػػث لالذباىػػات: الجانــب الســلوكي -3

كىػػذه األفعػػػاؿ يبكػػن تقػػػديرىا كقياسػػػها  ,(أك مسػػاعدة أك غَتىػػػا ,بصػػداقة أك كد أك عدائيػػػة)كبػػو الاشػػػيء 

 (.91: ـ2004 ,حرمي) "لفحص اعبانب السلوكي يف االذباىات

قػد لكػن  ,مػة بػُت اعبوانػب أك اؼبكونػات الثالثػة لالذبػاهءتمرار إىل إهباد نػوع مػن التوافػق كاؼبواكيسعى األفراد باس

 .كىذه اغبالة يتم زبفيضها فقط بإهباد نوع من التوازف ,ُت حالة عدـ توازفوبدث تنافر كعدـ انسجاـ مسبيب

 :خصائص االتجاىات: رابعاً 

 : ىي ,دبجموعة من اػبصائص كالصفات (92:  2004, العمياف)كما يذكر   سبتاز االذباىات

 .مة كمكتسبة كتعكس أحيانان طريقة التناشئة يف األسرة كاؼبدرسة كاجملتمعتعتج االذباىات متعلي  -1

 .االذباىات مرتبطة باؼباشاعر كاالنفعاالت -2

 .سبتاز االذباىات بالثبات النسيب -3

علػى طبيعػػة االذبػاه مػن حيػػث األنبيػة كالفػػرد  كتعتمػػد درجػة التغيػَت كالقابليػػة ,تعتػج االذباىػات قابلػػة للتغيػَت -4

 .كاؼبوقف

 .إىل قيمو كعاداتو كما يفضلو( أك اعبماعة)سبتاز االذباىات بالذاتية فهي تعكس اكبياز الفرد  -5

كإمبػػا يسػػتدؿ عليهػػا مػػن خػػالؿ السػػلوؾ أك التصػػرؼ الػػذم  ,االذباىػػات ال يبكػػن مالحظتهػػا باشػػكل مباشػػر -6

 (.داداتو للقياـ بسلوؾ أك تصرؼ معُتاستع)أك من خالؿ  ,يصدر من الفرد

كتػػػرتبط ىػػػذه الكثافػػػة أك الاشػػػدة لالذباىػػػات  ,تتسػػػم االذباىػػػات بػػػدرجات متفاكتػػػة مػػػن الكثافػػػة أك الاشػػػدة -7

 ,كىػػػذه اػباصػػػية مهمػػػة جػػػدان لػػػتفهم االذباىػػػات يف عمليػػػة التنبػػػؤ بالسػػػلوؾ. بقػػوة اؼبثػػػَت موضػػػع االذباىػػػات



 

 

فاالذباىػػات اؼبتطرفػػة جػػدان عػػادة مػػا تكػػوف  ,ت كمضػػموهناحيػػث كجػػد أف ىنػػاؾ عالقػػة بػػُت كثافػػة االذباىػػا

 .بينما االذباىات احملايدة تكوف أقل كثافة كشدة ,أكثر قوة ككثافة

فاالعتقػػادات السياسػػية غالبػػان  ,تتفػػاكت االذباىػػات مػػن حيػػث خاصػػية االسػػتمرارية كالػػدكاـ لفػػًتة مػػن الػػزمن -8

ا اذباىػػات الفػػرد ذبػػاه السػػيارات أك اؼبوضػػة قػػد بينمػػ ,مػػا تكػػوف مسػػتقرة كمسػػتمرة خػػالؿ فػػًتة حيػػاة الفػػرد

 .تتغَت أكثر من مرة يف حياتو

فتكػػػػوف أكثػػػػر عمقػػػػان مػػػػن غَتىػػػػا عنػػػػدما تلمػػػػس الفلسػػػػفة  ,تتفػػػػاكت االذباىػػػػات مػػػػن حيػػػػث درجػػػػة العمػػػػق -9

 . األساسية غبياة اإلنساف

االذباىػات كعلػى ىػذا يبكػن اسػتخداـ  ,فهػي تػؤثر فيػو ,تعتج االذباىات من ؿبددات السػلوؾ اإلنسػاين -10

 .يف التنبؤ بالسلوؾ كتفسَته كإدارتو

فهنػػاؾ اذباىػػػات شػػػاملة  ,تتفػػاكت االذباىػػػات مػػن حيػػػث درجػػػة اوؽبػػا كعموميتهػػػا كمػػدل ترابطهػػػا معػػػان  -11

مثػػاؿ ذلػػك االذباىػػات الدينيػػة  ,كتتسػػم بػػالًتابط أك التكامػػل ,كعامػػة قػػد تضػػم بعػػض االذباىػػات الفرعيػػة

 (.177-175:  2002 ,كاؼبرسي ,إدريس)

 : أنواع االتجاىات: مساً خا

 : تنقسم االذباىات إىل األنواع ا تية

 : االتجاىات من حيث الموضوع وتشمل ما يلي -1

كيعػػاب عليهػػا عػػدـ دقتهػػا  ,كىػػي الػػيت تتصػػف بالعموميػػة حػػوؿ شػػيء معػػُتي مػػا :االتجاىــات العامــة –أ 

 .أك عدـ صحتها

علػػى اإلطػػالؽ كتكػػوف موجهػػة كبػػو كىػػي اذباىػػات تكتسػػب صػػفة العموميػػة : االتجاىــات النوعيــة –ب 

 .كىي غَت ثابتة عكس االذباىات العامة ,موضوع ؿبدد أك شخص معُتي 



 

 

 .كىذا النوع ينطبق على موضوع الدراسة اغبالية من ناحية االذباه كبو الوسائط اؼبتعددة

 : االتجاىات من حيث درجة الشمولية وتتًمن اآلتي -2

يػػػع أفػػػراد اجملتمػػػع أك صبيػػػع العػػػاملُت يف اؼبنظمػػػة حػػػوؿ كتكػػػوف علػػػى مسػػػتول صب :اتجاىـــات جماعيـــة –أ  

 .كىي مهمة عبميع األفراد كتتميز بالقوة كاالستمرارية ,موقف معُت

 .كىي اذباىات صادرة عن شخص كاحد خبصوص قضية معيينة :اتجاىات فردية –ب  

 : االتجاىات من حيث الهدف وتنقسم إلى -3

باعتبػػػار أف ىػػػذه  ,يت تنػػػاؿ الرضػػػا مػػػن الفػػػرد بالتمسػػػك هبػػػاكىػػػي االذباىػػػات الػػػ :اتجاىـــات إيجابيـــة –أ  

 .االذباىات تاشبع حاجاتو كرغباتو

كىػػي االذباىػػات الػػيت تنػػاؿ الػػرفض مػػن الفػػرد باعتبارىػػا ال تاشػػبع حاجاتػػو كرغباتػػو  :اتجاىــات ســلبية –ب  

 (.93-92: ـ2004 ,العمياف)

 : االتجاىات من حيث الظهور وتتًمن ما يلي  -4

كقػػػد  ,كىػػػي االذباىػػػات الػػػيت ال يسػػػتطيع الفػػػرد التعبػػػَت عنهػػػا عالنيػػػة أمػػػاـ ا خػػػرين :ةاتجاىـــات ســـري –أ  

 .يكوف مردكد ذلك إىل اػبوؼ من اؼبسؤكلية أك من اجملتمع

كىػػي اذباىػػات  ,كىػػي اذباىػػات يسػػتطيع الفػػرد التعبػػَت عنهػػا عالنيػػة أمػػاـ ا خػػرين :اتجاىــات علنيــة –ب  

 .يعي  فيو ؽبا عالقة بالفرد نفسو كباجملتمع الذم

 : االتجاىات من حيث الشدة وتصنف إلى ما يلي -5

كىػػػػي االذباىػػػػات الػػػػيت تكػػػػوف مسػػػػتندة علػػػػى اؼبعتقػػػػدات الدينيػػػػة كالعػػػػادات كالقػػػػيم  :اتجاىــــات قويــــة –أ  

 .كاؼببادئ اليت يتمسك هبا الفرد كيعتز هبا



 

 

ذم يلجػػػأ إليػػػو كىػػػي االذباىػػػات الػػػيت تتمثػػػل يف اؼبوقػػػف الضػػػعيف كاؼبتهػػػاكف الػػػ :اتجاىـــات ضـــعيفة –ب  

-93:  2004 ,العميػػاف)كيتصػػف ىػػذا النػػوع مػػن االذباىػػات بسػػهولة تعديلػػو كتغيػػَته  ,الفػػرد حػػوؿ موقػػف معػػُت

94.) 

 : وظائف االتجاىات: سادساً 

كزبػػػػدـ  ,إف اؼبعرفػػػػة بوظػػػػائف االذباىػػػػات يبكػػػػن أف تسػػػػاعدنا يف تفسػػػػَت كفهػػػػم سػػػػلوؾ األفػػػػراد يف اجملتمػػػػع

 : ا يليمن أنبها م ,االذباىات كظائف عدة

فػػػالفرد  ,إلشػػػباع حاجاتػػػو كرغباتػػػو هكترشػػػدحيػػػث توجػػػو االذباىػػػات سػػػلوؾ الفػػػرد يف اجملتمػػػع : وظيفـــة المنفعـــة -1

الػػذم وبمػػل اذباىػػات إهبابيػػة كبػػو اجملتمػػع يسػػلك سػػلوكان مفيػػدان يسػػاعده علػػى ربقيػػق أىدافػػو الاشخصػػية بانػػب 

 .أىداؼ اجملتمع

كيبكػػن لالذباىػػات أف تػػوفر  ,قػػيم كاعتقػػادات الفػػردإىل ت تسػػتند االذباىػػا :وظيفــة التعبيــر عــن القــيم والمثــل -2

يسػػػػػتطيع األفػػػػراد كاعبماعػػػػػات مػػػػن خاللػػػػػو التعبػػػػػَت عػػػػن قػػػػػيمهم كمػػػػثلهم كثقػػػػػافتهم اؼبنبثقػػػػة مػػػػػن البيئػػػػػة  أساسػػػػان 

كمػػن الصػػعوبة دبكػػاف  ,فػػاألفراد يًتصبػػوف ثقػػافتهم كقػػيمهم مػػن خػػالؿ اذباىػػاهتم ,االجتماعيػػة الػػيت يعياشػػوف فيهػػا

فاذباىػػات األفػػراد ذبػػاه مواقػػف معيينػػة  ,باذباىػػات تتنػػا  أك تتعػػارض مػػع قيمػػو كعاداتػػو كجػػود شػػخص يتمسػػك

 (.93:  2004 ,حرمي)تعج عن قيمهم كمعتقداهتم ذباه تلك اؼبواقف 

كمػػا قػػد  ,فػػالفرد يتبػػٌت اذباىػػات معيينػػة ليحمػػي ذاتػػو مػػن كاقػػع أك حقيقػػة غػػَت مرغوبػػة :وظيفــة الــدفاع الــذاتي -3

كعليػػو فػػإف األفػػراد الػػذين لػػديهم اذباىػػات معيينػػة . اتػػو لتجيػػر سػػلوكو ذبػػاه أشػػخاص آخػػرينيسػػتخدـ الفػػرد اذباى

حياؿ مواقف معيينة فإهنم يكونوف قادرين على الػدفاع عػن ذاهتػم فبػا يػنعكس علػى زبفػيض درجػة التػوتر كالقلػق 

علػػى الػػدفاع عػػن ذاهتػػم  أمػػا األفػػراد الػػذين ال يكػػوف لػػديهم اذباىػػات معيينػػة فهػػم سػػيكونوف غػػَت قػػادرين ,عنػدىم

 ( 130:  2000 ,مصطفى)



 

 

تعمػػػل االذباىػػػات علػػػى توسػػػيع التفكػػػَت كاؼبعرفػػػة لػػػدل الفػػػرد مػػػن خػػػالؿ البحػػػث عػػػن  :وظيفـــة تنظـــيم المعرفـــة -4

. اؼبعػػارؼ كاؼبعلومػػات كمػػن ي تسػػاعده ىػػذه اؼبعرفػػة يف ازبػػاذ موقػػف مػػا سػػواء كػػاف ىػػذا اؼبوقػػف إهبابيػػان أك سػػلبان 

ساسػػػػػان لتفسػػػػَت كتصػػػػنيف اؼبعلومػػػػات اعبديػػػػػدة يف ىيكػػػػل أك إطػػػػار فكػػػػرم معػػػػػُت كبػػػػذلك فاالذباىػػػػات تػػػػوفر أ

 (.95:  2004 ,العمياف)

كالوظيفػػة الػػيت تسػػتخدـ يف موقػػف معػػُت ىػػي الػػيت سػػتؤثر  ,فبػػا سػػبق يتضػػح أف لالذباىػػات كظػػائف متعػػددة 

 .على تقييم الفرد لاشيء أك قضية أك فرد معُت

 : قياس االتجاىات: سابعاً 

فقػػػد سػػػعى العلمػػػاء كالبػػػاحثوف إىل تطػػػوير  ,اىػػػات تلعػػػب دكران مهمػػػان يف ربديػػػد سػػػلوؾ الفػػػردؼبػػػا كانػػػت االذب 

كيف اغبقيقػػػػة لػػػػيس مػػػػن السػػػػهل قيػػػػاس ىػػػػذه  .ات اؼبتنوعػػػػة لقيػػػػاس اذباىػػػػات العػػػػاملُتاالختبػػػػار الوسػػػػائل كاألدكات ك 

رة كتوجيههػػا إىل الفػػرد لػػذا هبػػب عػػدـ اللجػػوء إىل األسػػئلة اؼبباشػػ ,االذباىػػات بصػػورة دقيقػػة صػػحيحة صػػادقة كموثوقػػة

كال سػػػيما يف اؼبواضػػػيع اغبساسػػػة  ,فقػػػد ال يػػػؤدم ذلػػػك إىل الوصػػػوؿ إىل إجابػػػات صػػػادقة ,لالستفسػػػار عػػػن اذباىاتػػػو

لػػػػذلك مػػػػن اؼبستحسػػػػن اللجػػػػوء إىل كسػػػػائل غػػػػَت مباشػػػػرة يف قيػػػػاس  ,الػػػػيت ىباشػػػػى الفػػػػرد إبػػػػداء رأيػػػػو فيهػػػػا بصػػػػراحة

ؿ االسػػػتنتاجات كاالسػػػتدالالت مػػػن سػػػلوكو الظػػػاىر أك مػػػن أم التعػػػرؼ علػػػى اذباىػػػات الفػػػرد مػػػن خػػػال ,االذباىػػػات

 (.137: ت.د ,الغمرم)كاالعتقادات اليت يبديها حياؿ موضوع معُت أك اذباه معُت  راءبعض ا 

لػػذلك مػػن اؼبهػػم جػػدان أف نسػػعى لدقػػة التقيػػيم  ,لكػػن نسػػتنتجها ,ال نراىػػا ,كمػػن اؼبعلػػـو أف االذباىػػات غػػَت ملموسػػة

 ,إال أف ىنػػػاؾ ثالثػػػة أكثػػػر شػػػيوعان  ,كرغػػػم كجػػػود أسػػػاليب عػػػدة ؽبػػػذا القيػػػاس ,س االذباىػػػاتكاالسػػػتنتاج عنػػػدما نقػػػي

 (.130: ـ2000 ,مصطفى)كاؼبقابلة  ,كاؼبالحظة ,االستقصاء: ىي

حيػث يقػـو الباحػث بتوجيػو أسػئلة ؽبػا  ,كيعد االستقصاء من أشهر اؼبقػاييس اؼبسػتخدمة يف ؾبػاؿ البحػوث

كمػػن ي يقػػـو بعمليػػة صبعهػػا  ,يتمسػػك النػػاس هبػػا حػػوؿ ظػػاىرة معيينػػة كيقػػـو بتوزيعهػػاعالقػػة بػػاؼبيوؿ كاالذباىػػات الػػيت 



 

 

 ,(135: ـ1995 ,العػػديلي)كمػػن أشػػهر ىػػذه اؼبقػػاييس مقيػػاس ليكػػرت  ,كتبويبهػػا كربليلهػػا للحصػػوؿ علػػى النتػػائج

يتعػُت  ,ظػركؼ العمػلبفعػل اسػتمرار ذبػارب األفػراد كتغػَت  ,كسباشيان مع التغَت اؼبستمر لالذباىػات مػن كقػت إىل آخػر

 .استخداـ االستقصاء من آف إىل آخر

 :تغيير االتجاىات: ثامناً 

فبما أف االذباىات متعلمة فػال بػد أف يكػوف  ,ردبا يبدك للوىلة األكىل أف تغيَت االذباىات أمر سهل

تتغػَت أك  كمػع ذلػك فػإف االذباىػات ال ,تعديل شدهتا أك استبداؿ غَت اؼبرغوب منها أمػران مػن السػهولة دبكػاف

حيث تصبح االذباىػات بعػد ناشػأهتا جانبػان منهجيػان يف شخصػية الفػرد . تتبدؿ بالسهولة نفسها اليت تتعلم هبا

 (.57: ىػ1420 ,الصبيحي)يؤثر على أسلوبو السلوكي ككل 

حيػػػػث ىبضػػػػع الفػػػػرد جملموعػػػػة مػػػػن  ,إف عمليػػػػة تغيػػػػَت االذباىػػػػات ىػػػػي عمليػػػػة تعلػػػػم بالدرجػػػػة األكىل

 .ت أك اؼبواقف اليت تكويف فيما بينها نظامان متكامالن يؤدم إىل التعديلاؼبفاىيم كالنظريا

 ,خباصة تلك اليت تتميز بالقوة اليت ترتبط بغَتىا مػن االذباىػات اؼبكتسػبة ,كما أف تغيَت االذباىات

 كقػد تكػوف عمليػة تغيػَت ,يعػد أمػران صػعبان للغايػة ,كتلك الػيت ناشػأت مػع اإلنسػاف يف مراحػل مبكػرة مػن حياتػو

 (.1980 ,عوض)اعبوانب اؼبعرفية يف االذباىات أقل صعوبة من تغيَت اعبوانب الوجدانية كالنزكعية 

نتيجػػة  ,إال أهنػػا عرضػػة للتعػػديل كالتغيػػَت ,كعلػػى الػػرغم مػػن أف االذباىػػات ثابتػػة نسػػبيان كتقػػاـك التغيػػَت

علمػة يف ضػوء مػا يسػتجد علػى بيئػة كإلعػادة تقػومي االذباىػات اؼبت ,للتفاعل اؼبستمر بػُت الفػرد كمتغػَتات بيئتػو

أكضح شلنجج أف عملية تغيَت االذباىات أشبو مػا تكػوف بعمليػة تغيػَت الػدـ  كقد. الفرد من ظركؼ أك شركط

إىل أف األسػاس الػدافعي لالذبػاه ( Katz & Stotlend)يف ؾباؿ الطب الباشػرم كأشػار كػاتز كسػتوتالند 

 (.ـ1981 ,عبدالرحيم) ىو مفتاح فهم التغيَت أك مقاكمة ىذا التغيَت



 

 

كقػػػد مػػػارس ىػػػذه األسػػػاليب  ,كمػػػن أقػػػدـ احملػػػاكالت لتغيػػػَت االذباىػػػات اسػػػتخداـ أسػػػاليب الدعايػػػة

بيػػد  ,كمػػا اسػػتخدمها القػػادة كالساسػػة كاغبزبيػػوف يف العمػػل السياسػػي ,أصػػحاب األعمػػاؿ للدعايػػة ؼبنتجػػاهتم

كمػػن . بالدعايػػة دعايتػػو إىل اعبمػػاىَت حيػػث يوجػػو القػػائم ,أف أسػػلوب الدعايػػة التقليػػدم كػػاف ذا اذبػػاه كاحػػد

العوامػػل اؼبسػػاعدة علػػى قبػػاح ىػػذا األسػػلوب يف تغيػػَت االذباىػػات أف يكػػوف القػػائم بالدعايػػة لػػو ظبعتػػو كمركػػزه  

كىنػػػاؾ بعػػػض االذباىػػػات الػػػيت تاشػػػبع بعػػػض حاجػػػات الفػػػرد النفسػػػية  ,كمصػػػدر موثػػػوؽ يف أقوالػػػو كيف صػػػدقو

كمػػن أمثلػػة ذلػػػك  , إذا كجػػد الفػػرد بػػػديالن إلشػػباع ىػػذه اغباجػػػاتإال ,كاالجتماعيػػة ال يبكػػن تغيَتىػػا بسػػػهولة

األحػػػػداث اؼبنحرفػػػػوف الػػػػذين يبتلكػػػػوف سػػػػلوكان غػػػػَت اجتمػػػػاعي كيقفػػػػوف ضػػػػد قػػػػوانُت اجملتمػػػػع كنظمػػػػو كيتبنػػػػوف 

كال يفلح يف تغيَت اذباىات ىػؤالء األحػداث اؼبنحػرفُت كبػو اجملتمػع ككبػو  ,اذباىات سالبة ضد اجملتمع كنظمو

لكػػػن يبكػػػن تغيػػػَت ىػػػذه االذباىػػػات عػػػن طريػػػق إشػػػباع حاجػػػاهتم النفسػػػية  ,يب الػػػوع  كاإلرشػػػادالنػػػاس أسػػػال

: ىػػػ1420 ,الصػػبيحي) االكبػػراؼكاالجتماعيػػة بأسػػاليب ماشػػركعة الػػيت كػػانوا ياشػػبعوهنا مػػن قبػػل عػػن طريػػق 

57-58.) 

إذا عرفنػا خاصػة  ,كىنا تجز صعوبة تغَت االذباىات السالبة كبو قضايا التحديث كالتغَت االجتماعي

كمعياريػة فهػم الفػرد للقػيم الدينيػة زبتلػف مػن فػرد إىل  ,أف بعض من ىػذه االذباىػات لػو عالقػة بػالقيم الدينيػة

بغػض النظػر عػن صػحتو أك  ,كما يعزز التمسػك باذبػاه اعبماعػة اؼبرجعيػة الداعمػة كاؼبؤيػدة ؽبػذا االذبػاه ,آخر

فبػػا ىبضػػعو اإلنسػػاف للفهػػم الصػػحيح للػػدين  كإف ىػػذا يػػدخل يف التعصػػب ل فكػػار كاؼبػػذاىب أكثػػر ,خطئػػو

 .كللعقل كاؼبنطق

يف مسػػح الدراسػػات الػػيت أجريػػت عػػن زبفيػػف حػػدة التعصػػب قائمػػة ( ـ1974)لقػػد كضػػع ركس ك 

كاالتصػاؿ الاشخصػي يف تغيػَت  ,كالدعايػة كاإلعػالف اؼبنظمػة ,بعاشرين حبثػان ـبتلفػان أكضػحت أثػر بػرامج اؼبدرسػة



 

 

( ـ1939)دراسػات الناجحػة يستاشػهد بتلػك الػيت قػاـ هبػا مػافيوس ظبػث كمن بُت أكثر تلك ال ,االذباىات

 (.ـ1975 ,فهمي كقطاف( )ـ1936)كريبيوز 

 ,كإشػػػػباع اغباجػػػػة ,كالػػػػًتابط ,إف العمػػػػل علػػػػى تغيػػػػَت اذبػػػػاه مػػػػا يتطلػػػػب اسػػػػتخداـ مبػػػػادئ التحويػػػػل

الفعالػة يف تغيػَت كينهمك الكثَت من علماء النفس يف إجراء البحوث لتحديد أم اؼبداخل ػ إف كجدت ػ ىػي 

االذباىػػات مػػن خػػالؿ التحويػػل كتاشػػَت النتػػائج ػ حػػىت ا ف ػ إىل أنػػو وبتمػػل أف ربػػوؿ االذباىػػات اعبديػػدة 

باالتصػػػػػاؿ كجهػػػػػان لوجػػػػػو كمناقاشػػػػػات اعبماعػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػن ربوؽبػػػػػا خػػػػػالؿ احملاضػػػػػرات الاشخصػػػػػية أك كسػػػػػائل 

 (.59: ىػ1420 ,الصبيحي)االتصاالت اعبماىَتية 

االذباىػػػات مػػػن خػػػالؿ االتصػػػاؿ كجهػػػان لوجػػػو كمناقاشػػػات اعبماعػػػة كرصػػػد ردكد كىػػػذا التوجػػػو لتغػػػَت 

أفعػػاؿ األفػػراد كاعبماعػػات بعػػد األحػػداث الكبػػَتة يف اجملتمػػع كتبػػٌت تغيػػَت االذباىػػات مػػن قبػػل علمػػاء معػػركفُت 

كػػل ىػػذا يسػػهم يف إحػػداث التغػػَت يف االذباىػػات أكثػػر مػػن احملاضػػرات أك كسػػائل االتصػػاالت  ,كموثػػوؽ هبػػم

كتاشػػػػَت األدلػػػػة يف اؼبػػػػدة األخػػػػَتة إىل كجػػػػود فػػػػارؽ ثابػػػػت بػػػػُت اعبنسػػػػُت يف درجػػػػة القابليػػػػة لتغيػػػػَت , اىَتيػػػػةاعبم

كقد قاؿ الػبعض إف ىػذا فقػط مظهػر . حيث إف النساء أكثر قابلية لتغيَت االذباىات من الرجاؿ ,االذباىات

نتباىػػا لالتصػػاالت اللفظيػػة أك بينمػػا يػػرل الػػبعض ا خػػر أف النسػػاء أكثػػر ا ,مػػن مظػػاىر ظبػػة اػبضػػوع األنثويػػة

 .اؼبكتوبة كأهنن أيضا أفضل من حيث فهم اؼبادة اللفظية

كلقػػد أكضػػح  ,كتعتمػػد عمليػػة تغيػػَت االذباىػػات علػػى اؼبعاعبػػة الفعالػػة للمجػػاؿ النفسػػي كالبيئػػي للفػػرد

 : ميكانزمات تغيَت االذباىات يف العبارة ا تية ليفُت كجراب

عملية تغيَت االذباىات عن طريق عملية إعادة الًتبية كأثرىػا الفعػاؿ كمن اؼبمكن أف نفعل الكثَت يف 

 (.ـ1981 ,عبدالرحيم)يف تغيَت اجملاؿ النفسي للفرد 



 

 

كتنطػػوم علػػػى اسػػػتخداـ  ,كتأخػػذ بعػػػض أسػػػاليب تغيػػَت االذباىػػػات باالعتمػػػاد علػػى اعبانػػػب اؼبعػػػريف

كمػا يعتمػد بعػض األسػاليب  ,وع االذبػاهكشرح اؼبعلومات كاغبقائق اؼبوضوعية اػباصة دبوض ,اغبجج اؼبنطقية

غػػَت أف فاعليػػة أم أسػػلوب تتوقػػف  ,كتتضػػمن عمليػػة اسػػتثارة دكافػػع معيينػػة ,األخػػرل علػػى اعبانػػب العػػاطفي

فاألسػلوب اؼبعػػريف  ,كطبيعػة االذبػاه موضػوع التعػديل أك التغيػَت ,علػى التوفيػق بػُت مفهػـو الػذات الػراىن للفػرد

 ,ناشػػواي)كتقبػػل للحقػػائق اؼبوضػػوعية كاؼبعلومػػات الواقعيػػة  ,ؼبػػتعلم بعقػػل منفػػتحال يبػػدك فعػػاالن إال إذا اتصػػف ا

 (.ىػ1405

 ,كاغبقيقػػػة أف االذباىػػػات تسػػػعى إىل احملافظػػػة علػػػى ذاهتػػػا حػػػىت ال وبصػػػل لإلنسػػػاف ارتبػػػاؾ يف حياتػػػو

لفػػرد ألهنػػا تكػػوف مرتبطػػة باإلطػػار العػػاـ لاشخصػػية ا ,كذلػػك ألف االذباىػػات مػػىت تكونػػت كانػػت صػػعبة التغيػػَت

حيػػث إهنػػا مكتسػػبة كمتعلمػػة  ,لكنهػػا علػػى الػػرغم مػػن ذلػػك فهػػي قابلػػة للتغيػػَت ,كحباجاتػػو كدبفهومػػو عػػن ذاتػػو

 (.60 ,ىػ1420 ,الصبيحي)

كذلػػػك مػػػن خػػػالؿ تعػػػرض الفػػػرد  ,إف تغيػػػَت االذباىػػػات ال بػػػد أف يكػػػوف بواسػػػطة االتصػػػاؿ اؼبباشػػػر

فمػا مل  ,كثػَتة اكتسػب مػن خالؽبػا اذباىاتػو  كالفرد يكوف اذباىاتو يف ضػوء تعرضػو لظػركؼ كعوامػل ,للموقف

كنػػدكات أك  ,وبػػدث تغيػػَت يف ىػػذه الظػػركؼ كالعوامػػل فػػإف اذباىاتػػو لػػن تتغػػَت مهمػػا تعػػرض لػػجامج ؿباضػػرات

, ىػػ1409 ,عػامر)أك إنػو يبكػن أف يتغػَت باشػكل سػطحي مؤقػت كلػيس باشػكل عميػق ثابػت كراسػخ  ,أفالـ

46.) 

كػذلك إذا مػا تغػَتي اؼبوقػف  , الفرد اعبماعة الػيت ينتمػي إليهػاإف االذباىات يبكن تعديلها إذا ما غَتي 

كمػػع ىػػذا فإنػػو أحيانػػان مػػا يغػػَتي أك يعػػدؿ الفػػرد بعػػض اذباىاتػػو إذا مػػا تعػػرض لظػػركؼ  ,الػػذم ناشػػأ فيػػو االذبػػاه

 (.116, ـ1980 ,عوض)طارئة تقسره على ىذا 



 

 

ألف ىػػذه االذباىػػات  ,االذباىػػات بإتبػػاع إسػػًتاتيجية تدرهبيػػة يف تغيػػَت ,كيوصػػى علمػػاء الػػنفس عامػػة

سواء كاف األسلوب اؼبسػتخدـ قائمػان علػى اغبجػج أك اؼبنطػق أك اؼبعلومػات أك  ,فعالة كأثرىا أكثر ثباتان كدكامان 

 ,الصػبيحي)كما يوصػى ىػؤالء العلمػاء بتػوفَت منػاخ تسػاؿبي يػتم فيػو تغيػَت االذباىػات  ,اغبقائق أك العواطف

 (.60:ىػ1420

 :لمتعددة وتغيير االتجاىاتبرامج الوسائط ا

كتساعد الطالب يف التعرؼ  ,تتميز الوسائط اؼبتعددة بأهنا تعمل على تكوين بيئات رباكي الواقع

ككذلك  ,على اغبقائق من خالؿ ما تتيحو لو من حرية سبكنو من التحكم يف معدؿ عرض اؼبادة اؼبتعلمة

أف ىذا يؤدم إىل فهم الطالب للمادة  ترل الباحثةك  ,االختيار بُت البدائل اؼبختلفة يف اؼبوقف التعليمي

كىي اؼبتغَتات اؼبهمة يف تعلم االذباىات اعبديدة كاليت ركزت عليها النظرية  ,موضوع التعلم كقبولو ؽبا

 ,حيث تركز ىذه النظرية على أنبية اؼبثَتات اػباصة باالتصاؿ الذم يؤدم إىل تغيَت االذباىات ,السلوكية

كينقل عن أف عملية تغيَت  ,ارىا خصائص اؼبرسل كاؼبستقبل كموضوع االتصاؿكما تأخذ يف اعتب

ستخدـ لفهم كيفية هبب أف تي  ف مبادئ اكتساب اؼبهارة اللفظية كاغبركيةأك  ,االذباىات تاشبو سبامان التعلم

 .تكوين االذباىات كتغيَتىا

السمعية كالبصرية من  النواحي الوجدانية بدرجة كبَتة لدل الطالب باستخداـ الوسائلتتأثر ك 

كالوسائل اؼبختلفة من  ,لوسائلاكغَتىا فبا توفره برامج الكمبيوتر متعددة  ,ككسائل ؿباكاة ,كصور ,أفالـ

كغَتىا من  ,كاؼبيوؿ ,كالقيم ,كلقطات فيديو ؽبا دكر كبَت يف تكوين كتنمية االذباىات ,كرسـو ,صور

 .اعبوانب االنفعالية األخرل

وسائط اؼبتعددة بصورة متكاملة متفاعلة من خالؿ اغباسب ا يل لو تأثَت كبَت كال شك أف تقدمي ال

ف لتلك الوسائل ؾبتمعة دكران إحيث  ,كعرضو ,على اذباىات الطالبات كبو اؼبوضوع الذم يتم معاعبتو



 

 

حيث يبكن من خالؿ الوسائط اؼبتعددة  ,رئيسيان يف إحداث التغيَتات السلوكية اعبديدة لدل الطالبات

كتعزيز إدراؾ الطالبات اغبسي للسلوكيات اؼبرغوب  ,نظيم اؼبادة العلمية لتقديبها للطالبات بصورة ماشوقةت

باإلضافة إىل إتاحة الفرصة  ,كتنمية االذباىات االهبابية لدل الطالبات ذباه تعلم اؼبادة العلمية ,فيها

ات كبو اإلقباؿ على تعلم األمباط السلوكية كزيادة دافعية الطالب ,للطالبات ؼبمارسة السلوكيات اؼبرغوب فيها

 .كالاشعور بأف لديهن حاجة ماسة لعلمها ,اعبديدة باؼبادة العلمية

كقد أشارت العديد من الدراسات اليت أجريت يف ؾباؿ تنمية االذباىات بصفة عامة إىل فاعلية برامج 

كأهنا تساعد على تغيَت  ,ؼبختلفةيف التأثَت على اذباىات الطالب كبو اؼبوضوعات ا ,الوسائط اؼبتعددة

كمن القيم البارزة للوسائل  ,كما تساىم يف تنميتها بصورة ملحوظة ,االذباىات على النحو اؼبطلوب

السمعية كالبصرية اؼبتكاملة أف ما يتم تعلمو عن طريقها يبقى يف الذاكرة ؿبفوظان ؼبدة أطوؿ بكثَت من مدة 

 .تدريس اللفظيبقاء اؼبعلومات اليت ربصل عن طريق ال
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

تقػػػـو الباحثػػػػة يف ىػػػػذا الفصػػػػل باسػػػػتعراض بعػػػػض الدراسػػػػات السػػػػابقة الػػػػيت أجريػػػػت حػػػػوؿ موضػػػػوع 

 :سات إىل دراسات عربية كأجنبية كذلك على النحو التايلكيتم تقسيم ىذه الدرا ,الوسائط اؼبتعددة

 :الدراسـات العربيـة: أوال

 (. 1990)دراسة صالح بن عبداهلل الحمد  .1

ىػدفت الدراسػػة إىل التعػػرؼ علػػى أثػر اسػػتخداـ طريقػػة التعلػػيم اؼبػجمج علػػى ربصػػيل التالميػػذ يف كػػل 

يف مػػادة التػػاريخ بالصػػف الثػػػاين  ,كالتطبيػػق ,كالفهػػػم كاالسػػتيعاب ,كمسػػتويات اغبفػػ  كالتػػذكر ,مػػن اؼبفػػاىيم

 .اؼبتوسط دبدارس اغبرس الوطٍت دبدينة الرياض

( 105)طػػػالب مػػػوزعُت علػػػى ؾبمػػػوعتُت ذبريبيػػػة كعػػػددىا ( 210)كاشػػػتملت عينػػػة الدراسػػػة علػػػى 

كقػػد درسػت اجملموعػة التجريبيػػة موضػوع كحػػدة اػبلفػاء الراشػػدين . طػالب( 105)طػالب كضػابطة كعػػددىا 

 .اجملموعة الضابطة اؼبوضوع نفسو بالطريقة التقليديةدرست لتعليم اؼبجمج بينما بطريقة ا

إطػاران غطػت موضػوع كحػدة ( 124)قد تألف الجنامج الذم درسو طالب اجملموعة التجريبيػة مػن ك 

 .اػبلفاء الراشدين كذلك بعد أف مت تقويبو على ؾبموعة من الطالب

ىل ربصػػيلهما يف إد مت الرجػػوع قػػف, التجريبيػػة كالضػػابطة ,كمػػن أجػػل أف تكػػوف اجملموعتػػاف متكػػافئتُت

 .ىػ ككذلك درجاهتما كأعمارنبا كمقر مدارسهما1409الدراسات االجتماعية للعاـ الدراسي اؼباضي 

كلغرض قياس ربصيل اجملموعتُت بعد االنتهاء من دراسة موضػوع كحػدة اػبلفػاء الراشػدين فقػد أعػد 

(. 0.79) االختبػاركقػد بلػغ ثبػات  ,سؤاالن من نوع االختيار من متعدد( 40)ان ربصيليان ضم اختبار الباحث 

قد قاـ الباحث بنفسو بتدريس اجملموعػة التجريبيػة كاإلشػراؼ علػى اجملموعػة الضػابطة كمت التوصػل إىل تفػوؽ ك 



 

 

الضػابطة اجملموعة التجريبية اليت درست موضوع كحدة اػبلفاء الراشدين بطريقة التعليم اؼبجمج علػى اجملموعػة 

 (.0.01)اليت درست اؼبوضوع نفسو بالطريقة التقليدية ككاف الفرؽ ذا داللة إحصائية عند مستول 

كاسػػتنتج الباحػػث بعػػد ذلػػك أف التعلػػيم اؼبػػجمج يبكػػن اعتبػػاره طريقػػة فعالػػة يف تػػدريس كحػػدة اػبلفػػاء 

العلمػػػي اؼبػػػنخفض إىل الراشػػػدين نظػػػران ؼبػػػا تسػػػهم بػػػو ىػػػذه الطريقػػػة يف رفػػػع مسػػػتول الطػػػالب ذكم التحصػػػيل 

كمػا أنػو يراعػى الفػركؽ الفرديػة   ,(إف كجػد)كأنو يبكن أف يعوض يف النقص يف عدد اؼبدرسػُت , مستول أعلى

كيتفق مػع النظريػات الًتبويػة اغبديثػة يف التػدريس الػيت تػدعو إىل أف يعتمػد الطالػب علػى نفسػو  ,بُت الطالب

لػػػػى عامػػػل اػبجػػػػل عنػػػػد بعػػػض الطػػػػالب مػػػن اػبطػػػػأ أمػػػػاـ كاسػػػتطاع التعلػػػػيم اؼبػػػػجمج القضػػػاء ع .لػػػػتعلماأثنػػػاء 

 .ات التقليديةاالختبار باإلضافة إىل أنو عاا ماشكالت  ,ا خرين

 (.2002)دراسة صبري إبراىيم عبد العال الجيزاوي  .2

كىػػدفت الدراسػػة إىل الكاشػػف عػػن فاعليػػة برنػػامج كمبيػػوترم متعػػدد الوسػػائل قػػائم علػػى األحػػداث اعباريػػة يف 

كالكاشػػف عػػن فاعليػػة برنػػامج كمبيػػوترم متعػػدد الوسػػائل قػػائم . الثالػػث الثػػانوم العػػاـ ربصػػيل طػػالب الصػػف

 .على األحداث اعبارية يف تنمية اذباىات طالب الصف الثالث الثانوم كبو مادة التاريخ

كتػدرس  ان طالبػ( 30)كمت اختيار عينة الدراسة حبيث سبثل العينػة األكىل اجملموعػة التجريبيػة كالػيت تبلػغ 

يت لػػػكاجملموعػػػة الضػػػابطة كا ,(الػػػجامج الكمبيػػػوترم متعػػػدد الوسػػائل القػػػائم علػػػى األحػػػداث اعباريػػة)داـ باسػػتخ

 .درست نفس الوحدة بالطريقة السائدةك  اطالب( 30)تكونت من 

 :الدراسة إىل النتائج التاليةىذه توصلت 

 

 :التحصيلي االختبارالنتائج الخاصة بأداء الطالب في : أوالً 



 

 

بػػػُت متوسػػػطات درجػػػات طػػػالب اجملموعػػػة ( 0.05)لػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتول داللػػػة توجػػػد فػػػركؽ دال -

كىػذا يؤكػد األثػر الفعػاؿ . لصػان اجملموعػة التجريبيػة التحصػيلي االختبػارلتجريبية كاجملموعة الضػابطة يف ا

حيػػػػث أف الجنػػػػامج وبتػػػػوم علػػػػى العناصػػػػر اؼبكونػػػػة  ,للجنػػػػامج الكمبيػػػػوترم يف ربصػػػػيل اؼبفػػػػاىيم التارىبيػػػػة

 اتكلقطػػػػ ,كالصػػػػور اؼبتحركػػػػة ,كالصػػػػور الثابتػػػػة ,كاؼبوسػػػػيقى ,كالصػػػػوت ,الػػػػنص)لوسػػػػائل اؼبتعػػػػددة مػػػػن ل

كمػػا أف اسػػتخداـ   ,كىػػذه العناصػػر تعمػػل علػػى جػػذب انتبػػاه الطػػالب إىل موضػػوعات التػػاريخ(. الفيػػديو

حيػػاء موضػػوعات التػػاريخ كتػػربط اؼباضػػي إاألحػػداث اعباريػػة يف تػػدريس موضػػوعات لوحػػدة تعمػػل علػػى 

 .غباضر الذم يعياشو الطالببا

 :النتائج الخاصة بأداء الطالب في مقياس االتجاه نحو دراسة المادة: ثانياً 

بػػػػُت متوسػػػػطات درجػػػػات طػػػػالب اجملموعػػػػة ( 0.05)توجػػػػد فػػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػػائيان عنػػػػد مسػػػػتول داللػػػػة  -

 .التجريبية التجريبية كاجملموعة الضابطة يف مقياس االذباه كبو دراسة مادة التاريخ لصان جملموعة

حيث عمل الجنامج الكمبيوترم على تاشويق الطالب لدراسة مادة التاريخ كاستخداـ األحػداث اعباريػة 

عمػػل علػػى إبػػراز أنبيػػة دراسػػة مػػادة التػػاريخ ألهنػػا توضػػح القضػػايا كاؼباشػػكالت اؼبعاصػػرة علػػى السػػاحة كإبػػراز 

 .أسباهبا اؼباضية ألف ىذه القضايا ما ىي إال نتاج أحداث اؼباضي

وأدائهـم البعـدي  ،التحصـيلي االختبـارالنتائج الخاصة باالرتباط بين األداء البعـدي للطـالب فـي : ثالثاً 

 .في مقياس االتجاه

 ,التحصػػػيلي االختبػػػارأظهػػػرت النتػػػائج عػػػدـ كجػػػود ارتبػػػاط داؿ إحصػػػائيان بػػػُت درجػػػات الطػػػالب يف  -

 .كدرجاهتم يف مقياس االذباه

 

 (. ىـ1427) ةدراسة ابتهال بنت صالح غندور  .3



 

 

كسػػػػائط تعليميػػػػة مقًتحػػػػة يف تنميػػػػة اؼبفػػػػاىيم  برنػػػػامج ىػػػػدفت الدراسػػػػة إىل الكاشػػػػف عػػػػن أثػػػػر اسػػػػتخداـ

 ,مفهػػػـو التصػػػنيف ,اؼبفػػػاىيم اؽبندسػػػية: الرياضػػػية الكليػػػة كيف تنميػػػة كػػػل مفهػػػـو مػػػن اؼبفػػػاىيم الرياضػػػية التاليػػػة

مفهػـو  ,مفهػـو العػدد ,افؤ اجملموعاتمفهـو تك ,مفهـو اؼبقابلة أك اؼبزاكجة ,مفهـو النمط ,مفهـو التسلسل

كالكاشػػف عمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ بػػُت الػػذكور كاإلنػػاث مػػن  ,الرسػػـو البيانيػػة لػػدل أطفػػاؿ ريػػاض األطفػػاؿ

أفػػػراد اجملوعػػػة التجريبيػػػة يف ربصػػػيل اؼبفػػػاىيم الرياضػػػية الكليػػػة كيف ربصػػػيل كػػػل مفهػػػـو مػػػن اؼبفػػػاىيم الرياضػػػية 

  ,مفهػػـو اؼبقابلػػة أك اؼبزاكجػػة ,مفهػػـو الػػنمط ,مفهػػـو التسلسػػل ,التصػػنيف مفهػػـو ,اؼبفػػاىيم اؽبندسػػية: التاليػػة

 .مفهـو الرسـو البيانية  ,مفهـو العدد ,مفهـو تكافؤ اجملموعات

 ,كاتبعػػت الباحثػػة اؼبػػنهج شػػبو التجػػرييب القػػائم علػػى تصػػميم ؾبمػػوعتُت إحػػدانبا سبثػػل اجملموعػػة الضػػابطة

كمت تطبيػػق الدراسػػة علػػى أطفػػاؿ اؼبسػػتول . القبلػػي كالبعػػدم الختبػػاراكاألخػػرل سبثػػل اجملموعػػة التجريبيػػة ذات 

 .التمهيدم يف رياض األطفاؿ اغبكومية بالعاصمة اؼبقدسة

( ٠٤)كقػػد بلغػػت عينػػة الدراسػػة  ,كاعتمػػدت الباحثػػة يف اختيػػار العينػػة علػػى الطريقػػة العاشػػوائية البسػػيطة

قسػػمت عينػػة الدراسػػة إىل  ,بالعاصػػمة اؼبقدسػػةطفػػال كطفلػػة مػػن أطفػػاؿ اؼبسػػتول التمهيػػدم بالركضػػة الثالثػػة 

 .(طفال كطفلة ٠٤)كؾبموعة ضابطة بلغ عددىا  ,طفال كطفلة( ٠٤)ؾبموعتُت ؾبموعة ذبريبية بلغ عددىا 

ككظفتهػا يف أناشػطة تعليميػة ىادفػة لتنميػة  ,كاختارت الباحثة ؾبموعة من الوسائط التعليمية اؼبقًتحة

 :كتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها, س مبو اؼبفاىيم الرياضيةكلقيا ,اؼبفاىيم الرياضية احملددة

كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػػائية بػػُت متوسػػط اجملموعػػة التجريبيػػػة كمتوسػػط اجملموعػػة الضػػػابطة يف  .1

اؼبفػػػاىيم : ربصػػػيل اؼبفػػػاىيم الرياضػػػية الكليػػػة كيف ربصػػػيل كػػػل مفهػػػـو مػػػن اؼبفػػػاىيم الرياضػػػية التاليػػػة

مفهػػـو  ,مفهػػـو اؼبقابلػػة أك اؼبزاكجػػة ,مفهػػـو الػػنمط ,مفهػػـو التسلسػػل ,مفهػػـو التصػػنيف ,اؽبندسػػية



 

 

كذلك بعػد ضػبط التحصػيل القبلػي لصػان , مفهـو الرسـو البيانية ,مفهـو العدد, تكافؤ اجملموعات

 .اجملموعة التجريبية

ل ال توجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت الػػذكور كاإلنػػاث مػػن أفػػراد اجملموعػػة التجريبيػػة يف ربصػػي .2

اؼبفػػاىيم اؽبندسػػية : اؼبفػػاىيم الرياضػػية الكليػػة كيف ربصػػيل كػػل مفهػػـو مػػن اؼبفػػاىيم الرياضػػية التاليػػة 

مفهػػػػـو التصػػػػنيف مفهػػػػـو التسلسػػػػل  مفهػػػػـو الػػػػنمط  مفهػػػػـو اؼبقابلػػػػة أك اؼبزاكجػػػػة  مفهػػػػـو تكػػػػافؤ 

 .كمفهـو الرسـو البيانية ,مفهـو العدد ,اجملموعات

   (.م2004)كريا بن يحي الل ز دراسة  .4

تسػػتهدؼ الدراسػػة استقصػػاء فعاليػػة الوسػػائط اؼبتعػػددة يف التحصػػيل الدراسػػي كتنميػػة مهػػارات إنتػػاج 

كربديػد فعاليػة  ,القػرل باؼبملكػة العربيػة السػعودية ـجامعػة أ ,الاشرائح اؼبتزامنة صوتيان لدل طػالب كليػة الًتبيػة

مج يف تكنولوجيػا الوسػائط اؼبتعػددة كاسػتخداـ برنػا ,برنامج تكنولوجي متعدد الوسائل يف التحصيل الدراسػي

ربصػػػيلي يف احملتػػػول  اختبػػػارحيػػػث مت اسػػػتخداـ  ,يف تنميػػػة مهػػػارات تصػػػميم كإنتػػػاج الاشػػػرائح اؼبتزامنػػػة صػػػوتيان 

مػع برنػامج معػد  ,كإعداد بطاقػة مالحظػة لتقيػيم أداء الطػالب يف مهػارات تصػميم كإنتػاج الاشػرائح ,التعليمي

ضػابطة قوامهػا  ,كمت ربديػد عينػة الدراسػة مػن ؾبمػوعُت ,وللتقييم احملت CD-ROM ,على قرص مدمج

كقػد كاشػفت  ,ي قػاـ الباحػث بتطبيػق الدراسػة علػى عينػة البحػث ,(طالبان  25)كذبريبية قوامها  ,(طالبان  25)

نتػػػائج الدراسػػػة عػػػن عػػػدـ كجػػػود رؽ داؿ بػػػُت ربصػػػيل اجملمػػػوعتُت التجريبيػػػة كالضػػػابطة قبػػػل البػػػدء يف تطبيػػػق 

كػذلك كاشػفت الدراسػة عػن كجػود فػرؽ  ,د ذبانس اجملموعتُت كتكافؤنبا يف احملتػول التعليمػيالجنامج فبا يؤك

اجملموعة التجريبية اليت مت تدريسػها  داؿ إحصائيان بُت متوسطي درجات اجملموعتُت التجريبية كالضابطة لصان

ت الػيت يبكػن مػن خالؽبػا كاختتمت الدراسة بػإبراز أىػم التوصػيات كاؼبقًتحػا ,باستخداـ الجنامج التكنولوجي

 .ربقيق الفائدة اؼبرجوة



 

 

 (.ىـ1405) ،دراسة سعيد نافع السلمي .5

العػدكاف اػبػارجي علػى )مػا أثػر تػدريس كحػدة : كقد حدد الباحث ماشكلة البحث يف السؤاؿ التايل

يف التػػاريخ علػػى ربصػػيل التالميػػذ يف الصػػف الثػػاين ( لعػػامل اإلسػػالمي يف العصػػور الوسػػطى كالعصػػر اغبػػديثا

 ؟ثانوم أديب بنُت 

أعلػػى  (67.09)كقػػد أكضػػحت اإلحصػػاءات أف اؼبتوسػػط اغبسػػايب البعػػدم للمجموعػػة التجريبيػػة 

كمػػػػػا أف متوسػػػػط فػػػػػركؽ الػػػػػدرجات للمجموعػػػػػة  ,(55.18)مػػػػن اؼبتوسػػػػػط اغبسػػػػػايب للمجموعػػػػة الضػػػػػابطة 

 .(8.48)أعلى من متوسط فركؽ الدرجات للمجموعة الضابطة  28.575التجريبية 

ف تالميػػذ اجملموعػػة التجريبيػػة ىػػم أفضػػل مػػن تالميػػذ اجملموعػػة الضػػابطة يف اإلجابػػة علػػى عػػٌت ىػػذا أيك 

 .كىذا إمبا ىو عائد إىل ما حققو التنظيم اعبديد للمنهج باستخداـ أسلوب الوحدات ,االختبار

كالذم استخرج ؼبعادلة الفركؽ بُت اؼبتوسػطات فقػد اتضػح أف قيمػة " ت"أما بالنسبة غبساب قيمة 

للمجموعػة " ت"أمػا قيمػة  (0.01)كىي هبذه القيمػة دالػة عنػد  (2.80)مجموعة التجريبية بلغت لل" ت"

كهبػػذا يبكػػن رفػػض الغػػرض الصػػفرم القائػػل بأنػػو  ,كىػػي هبػػذه القيمػػة غػػَت دالػػة (1.34)الضػػابطة فقػػد بلغػػت 

 .ليست ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت

نظػػيم جديػػد فعاليتػػو يف ارتفػػاع مسػػتول ربصػػيل طػػالب كعلػػى ىػػذا فقػػد أثبػػت أسػػلوب الوحػػدات كت

 .اجملموعة التجريبية

 

 

 (.م2008)دراسة ىالة طو بخش  .6



 

 

يف تنميػػة  ,ىػػدفت الدراسػػة إىل التعػػرؼ علػػى فعاليػػة برنػػامج قػػائم علػػى الوسػػائط اؼبتعػػددة يف العلػػـو

سعودية على عينة مكونػة حب االستطالع كاالبتكارية لدل تالميذ الصف األكؿ اؼبتوسط باؼبملكة العربية ال

تلميػػػػذان كاألخػػػرل ضػػػػابطة ( 25)مت تقسػػػيمهم إىل ؾبمػػػػوعتُت إحػػػدانبا ذبريبيػػػػة كعػػػددىا  ,تلميػػػػذان ( 50)مػػػن 

االسػػتطالع الاشػػكلي كاللفظػػي حػػب مت تطبيػػق مقيػػاس التفكػػَت االبتكػػارم كمقيػػاس  ,تلميػػذان ( 25)كعػػددىا 

بينت نتائج الدراسة فعاليػة برنػامج قػائم علػى  ,ة التائيةالنسب اختباركباستخداـ  ,تطبيقان قبليان كبعديان  ,عليهما

الوسػػائط اؼبتعػػددة يف العلػػـو علػػى تنميػػة حػػب االسػػتطالع كاالبتكاريػػة لػػدل تالميػػذ الصػػف األكؿ اؼبتوسػػط 

حيػث كجػدت فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػُت اجملمػوعتُت التجريبيػة كالضػابطة يف  ,باؼبملكة العربية السعودية

ؼبقيػػػاس التفكػػػَت االبتكػػػارم كمقيػػػاس حػػػب االسػػػتطالع الاشػػػكلي كاللفظػػػي لصػػػان اجملموعػػػة التطبيػػػق البعػػػدم 

 .التجريبية

 :الدراسات األجنبية: ثانيـا

 :(Lavoie, Good, 1991)دراسة  -1

كهتػػػػدؼ الدراسػػػػة إىل " يف تػػػػدريس العلػػػػـو التارىبيػػػػة اإلنًتنػػػػتربػػػػديات اسػػػػتخداـ شػػػػبكة "بعنػػػػواف  

يف تنمية اؼبهػارات اؼبختلفػة مثػل اؼبالحظػة كالتفسػَت كاالسػتنتاج  اإلنًتنتاـ استقصاء فعالية التدريس باستخد

ككاشػفت النتػائج , كدارسػة يف ؾبمػوعتُت ذبريبيػة كضػابطة ان دارسػ 46ت عينة الدراسة مكونػة مػن ككان, كالتنبؤ

 .أف اجملموعة التجريبية تفوقت يف أدائها بالنسبة لالستنتاج كالتنبؤ

 :(Claussen,1992)دراسة كالكسوف  -2

  ,"اؼبزايػػػػا الوظيفيػػػػة اؼبسػػػػاعدة للتعػػػػرؼ علػػػػى مػػػػدل إدراؾ عينػػػػة ـبتػػػػارة مػػػػن معلمػػػػي التػػػػاريخ"بعنػػػػواف  

كقػػػد ىػػػدفت الدراسػػػة إىل التعػػػرؼ علػػػى مػػػدل إدراؾ عينػػػة ـبتػػػارة مػػػن معلمػػػي التػػػاريخ  ,"للوسػػػائط اؼبتعػػػددة

كفايػة أدائيػة ( 109)مكونػة مػن  حيث قاـ الباحػث بإعػداد اسػتبانة. لتكنولوجيا الوسائط اؼبتعددة الضركرية



 

 

 ,مػدريب معلمػي التػاريخ التكنولػوجيُت: ضركرية للنجاح داخل غرفة الصف مت توزيعها علػى اجملموعػات التاليػة

كأىػػم مػػا توصػػلت إليػػو الدراسػػة ىػػو اتفػػاؽ أفػػراد . كماشػػريف التكنولوجيػػا ,كمعلمػػي التػػاريخ يف اؼبػػدارس الثانويػػة

جيػػا حيػػث كانػػت أعلػػى نسػػبة لػػدل معلمػػي اؼبػػدارس الثانويػػة معػػجين عػػن مبػػدأ يف التكنولو ( 12)العينػػة علػػى 

 .كأكد أفراد العينة على أنبية ىذه الكفايات ؼبعلمي التاريخ. أقصى اتفاؽ مع ىذه اؼببادئ

 :(Yalin,1993)يالُت  دراسة -3

ت كقػػػػد ىػػػػدف  ,"تػػػػأثَت اسػػػػتخداـ الوسػػػػائط اؼبتعػػػػددة التعليميػػػة علػػػػى إدراؾ معلمػػػػي التػػػػاريخ"بعنػػػواف 

الدراسػة إىل ربديػػد أىػم الكفايػػات التكنولوجيػة التعليميػػة الواجػب توافرىػػا يف بػرامج إعػػداد معلمػي التػػاريخ يف  

حيػػػث قػػػاـ الباحػػػث بإعػػػداد اسػػػتبانة . نيا األمريكيػػػةابواليػػػة بنسػػػلف Alleghenyكليػػػات مقاطعػػػة اليجػػػٍت 

 ,بػػادئ تصػػميم تػػدريس التػػاريخم: كفايػػة تكنولوجيػػة تعليميػة موزعػػة إىل أربعػػة ؾبػػاالت ىػي( 49)مكونػة مػػن 

. إدراؾ معلمػي التػاريخ للوسػائط اؼبتعػددة ,كتقنيات إنتاج الوسائل التعليميػة اؼبناسػبة للتػاريخ ,كاؼبواد التعليمية

دلت نتائج الدراسة على إصباع أعضاء ىيئة التدريس كمعلمي التاريخ على كفايات مبػادئ تصػميم تػدريس ك 

كػػأىم  ,إدراؾ معلمػػي التػػاريخ للوسػػائط اؼبتعػػددة ,التعليميػػة اؼبناسػػبة للتػػاريخكتقنيػػات إنتػػاج الوسػػائل  ,التػػاريخ

يف حػػُت اقػػًتح أعضػػاء . الكفايػػات التكنولوجيػػة التعليميػػة الواجػػب أف تتضػػمنها بػػرامج إعػػداد معلمػػي التػػاريخ

جيػػة تطػػوير كفايػات تكنولو  يف الكليػػات ليػتم" ولوجيػا التعلػيممقدمػػة يف تكن" ىيئػة التػدريس أف يػػدرس مسػاؽ

 .تعليمية لدل اؼبعلمُت

 :(Clay,1994)كالم   دراسة -4   

كىػدفت الدراسػة  ,"الكفايات التكنولوجية كالتدريبية لدل معلمي التاريخ يف اؼبرحلة الثانوية"دراسة بعنواف ال 

إىل التعػػػرؼ علػػػى الكفايػػػات التكنولوجيػػػة كالتدريبيػػػة لػػػدل معلػػػم التػػػاريخ يف مرحلػػػة التعلػػػيم الثػػػانوم اؼببتػػػدئ 

كمػػدل مالئمػػة ىػػذه الكفايػػات يف إكسػػابو لصػػفات سبيػػزه عػػن غػػَته مػػن اؼبعلمػػُت لتحسػػُت نوعيػػة التعلػػيم يف 



 

 

كفايػػة تكنولوجيػػة تدريبيػػة مبنيػػة كفقػػا للمقػػاييس ( 33)كاسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبانة مكونػػة مػػن . ؾبػػاؿ التػػاريخ

( 146)عينػػػة الدراسػػػة مػػػن  كتكونػػػت ,اؼبطػػػورة مػػػن قبػػػل اعبمعيػػػة الدكليػػػة السػػػتخداـ التكنولوجيػػػا يف التعلػػػيم

( 76)يف الواليػػػػات اؼبتحػػػػدة األمريكيػػػػة باإلضػػػػافة إىل  Bemidjiمت إعػػػػدادىم يف جامعػػػػة بيمجػػػػي  معلمػػػػان 

كدلػػػت نتػػػائج الدراسػػػة أف معلمػػػي التػػػاريخ لػػػديهم كفايػػػات . عضػػػوان مػػػن أعضػػػاء اؽبيئػػػة التدريسػػػية يف اعبامعػػػة

يف حػُت تػدنت اسػتجابات أعضػاء ىيئػة  ,باعبامعةتكنولوجية تعليمية أقل من توقعات أعضاء ىيئة التدريس 

كقػػد أكصػػى الباحػػث بضػركرة توظيػػف تكنولوجيػػا التعلػيم داخػػل غرفػػة الصػػف . التػدريس عػػن اؼبقػػاييس الدكليػة

كفهػػم عمليػػة التعلػػيم كتقػػدير أنبيػػة تكنولوجيػػا التعلػػيم يف إعػػداد كتطػػوير كتنفيػػذ كتقػػومي  ,لتػػدريس مػػادة التػػاريخ

 .ريخس التاياسًتاتيجيات تدر 

 :(Speight,1994)سبايت  دراسة -5

ىػػػػدفت الدراسػػػػة إىل تقيػػػػيم ك  ."ؼبلعمػػػػي التػػػػاريخ تقيػػػػيم الكفايػػػػات التكنولوجيػػػػة التعليميػػػػة"بعنػػػػواف  

الكفايػػات التكنولوجيػػة التعليميػػة الػػيت يكتسػػبها معلمػػي التػػاريخ يف بػػرامج إعػػدادىم يف الكليػػات كاعبامعػػات 

كقػاـ بتصػنيفها إىل تسػع  ,ة كالتابعػة للمجلػس الػدكيل لتػدريب اؼبعلمػُتاؼبعتمدة يف الواليات اؼبتحػدة األمريكيػ

ككػػاف مػن نتػائج ىػػذه . كعػػدد اػبػرهبُت منهػا سػنويا ,كسػنوات اػبػجة ,ؾبموعػات كفقػان ؼبسػتول الدرجػػة العلميػة

مػن خػالؿ  ,قػدرة معلمػي التػاريخ علػى اكتسػاب الكفايػات التكنولوجيػة التعليميػة الالزمػة ؽبػمإثبػات الدراسة 

كمػػا أكػػد اؼبعلمػػوف علػػى أنبيػػة الػػجامج يف إكسػػاهبم ؽبػػذه . بػػرامج التػػدريب اؼبعتمػػدة يف اعبامعػػات كالكليػػات

 .الكفايات

 :(Fraynierz & Lockwood,1995)دراسة  -6

كتػػدكر  ,"سػػتخداـ برنػػامج كمبيػػوتر متعػػدد الوسػػائط يف التصػػميم التاشػػكيلي ل حػػداث التارىبيػػةا"بعنػػواف  

أثَت اسػػػتخداـ برنػػػػامج كمبيػػػوتر متعػػػػدد الوسػػػائط يف تنميػػػػة طػػػرؽ التصػػػػميم التاشػػػػكيلي معرفػػػة  تػػػػالدراسػػػة حػػػػوؿ 



 

 

( طالبػػان 34)كأظهػػرت النتػػائج تفػػوؽ اجملموعػػة التجريبيػػة  ,(طالبػػان  58)  ل حػػداث التارىبيػػة لػػدل طػػالب اعبامعػػة

هػػارات التصػػميم الػػيت درسػػت بالطريقػػة اؼبعتػػادة يف م (طالبػػان  24) الػػيت درسػػت بالجنػػامج علػػى اجملموعػػة الضػػابطة

كمػػا   ,بػػنمط التصػػميم التاشػػكيلي الفوتػػوغرايف يف إنتػػاج أفػػالـ تتضػػمن األحػػداث التارىبيػػة كاالىتمػػاـالتاشػػكيلي 

 ,كاشػػػفت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػن أنبيػػػة تصػػػميم أفػػػالـ الاشػػػرائح مػػػن حيػػػث الفكػػػر التصػػػميمي ل حػػػداث التارىبيػػػة

 .عملية الالزمة للتصميمكاؼبهارات ال ,كالتعدد يف أمباط التصميم عند إنتاج الاشرائح

 :((McDonald, 1996كدكنالد ا دراسة م -7

كقػد " سػتخداـ تكنولوجيػا الوسػائط اؼبتعػددة علػى تػدريس منهجيػة التػاريخاتأثَت التػدريس ب"بعنواف  

استهدفت ىذه الدراسة تأثَت التدريس باستخداـ تكنولوجيػا الوسػائط اؼبتعػددة علػى التحصػيل كاالذبػاه لػدل 

علػػى  تػػدريس منهجيػػة التػػاريخ كعػػددىم  Lincolnدبدينػػة ليػػنكن  Nebraskaجاسػػكا طػػالب جامعػػة ن

التجريبيػة الػيت درسػت : ككاشفت نتائج الدراسة عدـ كجود فػركؽ دالػة إحصػائيبا بػُت اجملمػوعتُت, طالبان  298

كػػل مػػػن كالضػػابطة الػػيت درسػػػت نفػػس احملتػػػول التعليمػػي بالطريقػػة العاديػػػة يف  , بتكنولوجيػػا الوسػػائط اؼبتعػػػددة

 .التحصيل أك االذباه كبو تدريس منهجية التاريخ

 :(Fisher,1997)فياشَت  -8

كىدفت الدراسػة إىل تقصػي  ,"تقصي الكفايات التكنولوجية الالزمة ؼبعلمي التاريخ"دراسة بعنواف  

ة ىػي كقد خلصت الدراسة إىل أف أىػم الكفايػات التكنولوجيػ ,الكفايات التكنولوجية الالزمة ؼبعلمي التاريخ

التعامػػل مػػع الػػجامج  ,الكفايػػات اؼبعرفيػػة: ي قػػاـ بًتتيػػب الكفايػػات كالتػػايل  ,كاسػػتخداماتو اإلنًتنػػتاؼبتعلقػػة ب

ي أكصػػػػى بػػػػػأف أىػػػػم اسػػػػػتخداـ للكفايػػػػػات  ,اؼبعلومػػػػػات التارىبيػػػػة عػػػػػن طريػػػػق شػػػػػبكة اؼبعلومػػػػػات ,اغباسػػػػوبية

إىل الغرفػػة التعليميػػة كتعمػػل علػػى  التكنولوجيػػة كبػػاألخص اغباسػػوبية ىػػي الػػيت تعمػػل علػػى إدخػػاؿ اغباسػػوب

 .كتعمل على تطوير مستويات التفكَت العليا ان إدارة التعليم يف اجملاؿ التارىبي كم



 

 

 :(Fabry, 1998)دراسة فابرم  -9

ىػدفت الدراسػة ك  ,"الجنامج التفاعلي متعدد الوسائط يف تدريس منهجية التاريخ استخداـ"بعنواف  

يف التحصػيل الدراسػي لػدل , فػاعلي متعػدد الوسػائط كقػائم علػى سبثيػل الظػواىرستقصاء فعاليػة برنػامج تاإىل 

, تلميذا كتضمن الجنامج عددنا من الوسائط مثل الرسػـو اؼبتحركػة 25عينة من تالميذ اؼبرحلة الثانوية قوامها 

ل ككاشػفت نتػائج الدراسػة عػن فعاليػة الجنػامج يف زيػادة التحصػي, كصػوت كصػور, كنصػوص,كلقطات فيػديو 

 .الدراسي ألفراد العينة

       :(Allen, 1998)دراسة ألن  -10

ستقصػػػاء ىل اىػػػدفت الدراسػػػة إك  ,يف تػػػدريس التػػػاريخ لطػػػالب اعبامعػػػة اغباسػػػوبسػػػتخداـ ابعنػػػواف 

بأقسػػػاـ  ,(طالبػػػان  76)فعاليػػػة برنػػػامج يف تكنولوجيػػػا الوسػػػائط اؼبتعػػػددة يف ربصػػػيل عينػػػة مػػػن طػػػالب اعبامعػػػة 

بامعػة تكسػاس  (التػاريخ)متعػدد الوسػائط يف ؿبتػول أديب  اغباسػوبهتم كبػو اسػتخداـ التػاريخ كمعرفػة اذباىػا

(Texas),  لصػػػان  ان عػػػن كجػػػود فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيي  أسػػػبوعان  16ككاشػػػفت نتػػػائج الدراسػػػة الػػػيت اسػػػتغرقت

ة اجملموعػػة التجريبيػػة الػػيت درسػػت بتكنولوجيػػا الوسػػائط اؼبتعػػددة علػػى اجملموعػػة الضػػابطة الػػيت درسػػت الطريقػػػ

 .اغباسوباؼبعتادة يف التحصيل كاالذباه كبو 

 :(Korfiatis, et.al 1999)" تس كآخركفياكورف" دراسة -11

سػتخداـ برنػامج يف افقػد أكضػحت " ستخداـ الوسائط اؼبتعددة يف سبثيل الظػواىر التارىبيػةا"بعنواف  

ا مسػػػػػػػبقان مػػػػػػن قبػػػػػػػل أعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػػة التػػػػػػدريس ب امعػػػػػػػة سػػػػػػَت الػػػػػػػوينكي تكنولوجيػػػػػػا الوسػػػػػػائط اؼبتعػػػػػػػددة معػػػػػػدب

(Theralonki)  الرسػػـو كالصػػور كالنصػػوص كالصػػوت : مػػن الوسػػائط مثػػل ان كالػػذم يتضػػمن عػػددباليونػػاف

 ,لتمثيػػػل الظػػػواىر يف علػػػم التػػػاريخ كيسػػػمح الجنػػػامج ببنػػػاء مبػػػاذج كدراسػػػة أثػػػر متغػػػَتات علػػػى متغػػػَتات أخػػػرل

كأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة  .لنػػواحي التارىبيػػةكتنميػػة مهػػارات الطػػالب يف ا, اكصػػياغة الظػػواىر التارىبيػػة كسبثيلهػػ



 

 

تفػوؽ اجملموعػػة التجريبيػػة الػيت درسػػت الجنػػامج علػػى اجملموعػة الضػػابطة الػػيت اسػتخدمت معهػػا طريقػػة احملاضػػرة 

 .يف التحصيل كاستيعاب اؼبفاىيم اؼبتضمنة يف احملتول التعليمي

 :(Scheffler,1999)ر لشيفدراسة  -12

للتعػػػرؼ  ,"يػػة اغباسػػػب ا يل يف تػػدريس التػػاريخ بػػالتعليم اعبػػامعيتقن"دراسػػة مسػػحية بعنػػواف  كىػػي

مػػػن الكفايػػػات ( 15)كقػػػد اشػػػتملت االسػػػتبانة علػػػى . علػػػى الكفايػػػات التكنولوجيػػػة الالزمػػػة للطلبػػػة اػبػػػرهبُت

ي مت رصػػد  ,مػػن الطػػالب اػبػػرهبُت( 65)مػػن اؼباشػػرفُت ك( 110)التكنولوجيػػة اؼبهمػػة الػػيت مت تطبيقهػػا علػػى 

ليلها إحصائيان كترتيب الكفايات التكنولوجية اؼبهمة تصاعديان حسب النسػب اؼبئويػة كخلصػت اإلجابات كرب

كاؼبراسػػػػلة يف  اإلنًتنػػػػت: مػػػػن اإلجابػػػػات كانػػػػت علػػػػى الكفايػػػػات التاليػػػػة% 100الدراسػػػػة إىل أف مػػػػا نسػػػػبتو 

بة يف تػػدريس ات احملوسػػاالختبػػار اسػػتخداـ  ,اسػػتخداـ الوسػػائط اؼبتعػػددة يف تػػدريس التػػاريخ ,تػػدريس التػػاريخ

% 75كمػا نسػبتو  ,ازباذ القرارات حوؿ استخداـ الوسػائط التكنولوجيػة األفضػل يف تػدريس التػاريخ ,التاريخ

يف مسػػػػاعدة  spssاسػػػتخداـ الػػػػجامج اإلحصػػػائية مثػػػػل : كانػػػت للكفايػػػػات التكنولوجيػػػة التاليػػػػة %  98 -

سػػًتجاع اؼبعلومػػات ازبػزين ك  ,اريخ عػن بعػػدتعلػم التػػ ,اإلنًتنػػتالطلبػة يف البحػػث عػن اؼبعلومػػات التارىبيػة عػػج 

 .عمل العركض التقديبية التارىبية ,اإلنًتنتتقييم اؼبعلومات التارىبية اؼبستخرجة من  ,التارىبية

 

 :(Buckly, 2000)بيكلي  -13

تػأثَت الدراسػة ت أكضػحك  ,"استخداـ تكنولوجيا الوسائط اؼبتعددة يف اجملاؿ التارىبي"بعنواف دراسة  

 (Stanford)" سػتانفورد"تكنولوجيا الوسائط اؼبتعددة اؼبعد مػن قبػل أعضػاء ىيئػة التػدريس بامعػة برنامج 

دبدينػة ( طالبػان  28)يف ؾباؿ التاريخ على التحصيل كالفهم لدل عينة من طػالب اؼبدرسػة العليػا  1992عاـ 

 .لدل الطالب كأظهرت النتائج فعالية الجنامج متعدد الوسائط يف التحصيل كالفهم ,"مدكسًتف"



 

 

 : (Mayor & Taylor, 2000) مَتس دراسة -14

, "مقارنة لنجاح معلمي التاريخ كتغيَت مػوقفهم الدراسػي كنتيجػة غبػالتُت تعليميتػُت ـبتلفتػُت"بعنواف 

لوسػػائط اؼبتعػػددة   ربصػػيل كػػل مػػن الاشػػرح اؼبعتػػاد للمػػدرس كأسػػلوب ا ىل مقارنػػة فعاليػػةإالدراسػػة  كىػػدفت

( 80)كقػػػد أجريػػػت الدراسػػػة علػػػى عينػػػة قوامهػػػا  ,اسػػػتخدـ الباحػػػث اؼبػػػنهج التجػػػرييبك  ,كاذباىػػػاهتم الطػػػالب

كقػد اسػتخدـ  ,كقد قسمت العينػة اىل ؾبمػوعتُت كاحػدة ضػابطة كاألخػرل ذبريبيػة ,من طالب اعبامعة طالب

: ككػػاف مػػن أىػػم النتػػائج .تصػػميم الباحػػث ربصػػيلى مػػن اختبػػار( الفػػيلم اؼبػػجمج -شػػرائط تاشػػغيل)الباحػػث 

نتيجػػة اسػػتخدامهم ؾبموعػة الوسػػائط حيػػث كانػػت ىنػػاؾ  اع مسػػتول ربصػػيل طػػالب اجملموعػة التجريبيػػةارتفػ

 .فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات التحصيل لصػان طػالب اجملموعػة التجريبيػة اؼبسػتخدمة الوسػائط

اؼبعرفيػػػػة كالوجدانيػػػػة علػػػػى اعبوانػػػػب اؼبهاريػػػػة ك  هبابيػػػػان إان َت الدراسػػػػة أف الوسػػػػائط التعليميػػػػة أظهػػػػرت تػػػػأث كتوضػػػػح

حيػػث أهنػػا تسػػاعد اؼبعلػػم علػػى ربقيػػق  ,كمػػن ىنػػا يتضػػح لنػػا أنبيتهػػا   االرتقػػاء بالعمليػػة التعليميػػة ,للمػػتعلم

 .أىداؼ الدرس

 

 

 :( Tsao,2000)تساك  دراسة -15

كقػػد ىػػدفت  ,"كفايػػات تقنيػػات التعلػػيم لػػدل معلمػػي كمعلمػػات التػػاريخ للمرحلػػة الثانويػػة"بعنػػواف  

ىل تقػػدير درجػػة أنبيػػة كفايػػات تقنيػػات التعلػػيم لػػدل معلمػػي كمعلمػػات التػػاريخ للمرحلػػة الثانويػػة يف الدراسػػة إ

حصػػوؿ  : لينػػوم األمريكيػػة كتوصػػلت الدراسػػة إىل نتػػائج كػػاف مػػن أنبهػػاإسػػبع مقاطعػػات رئيسػػية تتبػػع كاليػػة 

يف حػػػُت أبػػػدت , يػػػةالثانو كفايػػػات تقنيػػػة التعلػػػيم علػػػى درجػػػة أنبيػػػة عاليػػػة مػػػن قبػػػل معلمػػػي التػػػاريخ للمرحلػػػة 



 

 

أف درجػػة حػػاجتهن إىل التػػدريب علػػى كفايػػات ؾبػػاؿ تقنيػػة التعلػػيم يف تػػدريس التػػاريخ تفػػوؽ درجػػة اؼبعلمػػات 

 .اغباجة إليها

 :(Lewis, 2001)دراسة  لويس  -16

فعاليػػػػػػة اسػػػػػػتخداـ  الكمبيػػػػػػوتر متعػػػػػػدد الوسػػػػػػائط يف التحصػػػػػػيل األكػػػػػػاديبي للدراسػػػػػػات " بعنػػػػػػواف  

فعاليػػة اسػػتخداـ الكمبيػػوتر متعػػدد الوسػػائط يف التحصػػيل األكػػاديبي كتنميػػة  راسػػةكأكضػػحت الد ,"التارىبيػػة

كقامػت الدراسػة بإعػداد الجنػامج يف ضػوء , القدرات االبتكاريػة لػدل طػالب اؼبرحلػة اعبامعيػة بامعػة نيػودؽبي

مػػن شاشػػات العػػرض  ان الكتاشػػاؼ علػػى أف يتضػػمن كػػل درس عػػددسػػًتاتيجي يهػػدؼ إىل حػػل اؼباشػػكالت كاا

 88ككانػػػت عينػػػة الدراسػػػة قوامهػػػا , كاألسػػػئلة اؼبوضػػػوعية, كالتقػػػومي, صػػػة باألىػػػداؼ كالتوضػػػيح كاألناشػػػطةاػبا

ككاشػػفت النتػػائج عػػن تفػػوؽ اجملموعػػة التجريبيػػة الػػيت درسػػت بالجنػػامج , يف ؾبمػػوعتُت ذبريبيػػة كضػػابطة ان طالبػػ

, ادة يف كػػػل مػػػن التحصػػػيلالػػػيت درسػػػت بالطريقػػػة اؼبعتػػػ (ان طالبػػػ 42)علػػػى اجملموعػػػة الضػػػابطة , (ان طالبػػػ 46)

 .كالتفكَت االبتكارم

 :(Aggrawal, 2003)دراسة  -17

الدراسػػػػة إىل  كىػػػػدفت "دة يف تنميػػػػة اؼبهػػػػارات التارىبيػػػػةفاعليػػػػة تكنولوجيػػػػا الوسػػػػائط اؼبتعػػػػد"بعنػػػػواف 

 كمػػا اسػػتهدفت الدراسػػة استقصػػاء" معرفػػة فاعليػػة تكنولوجيػػا الوسػػائط اؼبتعػػددة يف تنميػػة اؼبهػػارات التارىبيػػة"

فعاليػػػة برنػػػامج يتضػػػمن كسػػػائل ظبعيػػػة كبصػػػرية يف مهػػػارات إنتػػػاج الاشػػػرائح لػػػدل طػػػالب كليػػػة الًتبيػػػة بامعػػػة 

Leeds  ,كقػػػػػاـ  .كصػػػػوت, كنصػػػػػوص, كاسػػػػتخدـ يف الجنػػػػامج شػػػػػرائط الفيػػػػديو كالاشػػػػػرائح اؼبتزامنػػػػة صػػػػوتيبا

ج الدراسػػة عػػن تفػػوؽ ككاشػػفت نتػػائ.الجنػػامج علػػى اؼباشػػاىدة كاالسػػتماع لعينػػات مػػن الاشػػرائح اؼبنتجػػة مسػػبقان 

اجملموعػػة التجريبيػػة علػػى اجملموعػػة الضػػابطة يف التحصػػيل للمحتػػول التعليمػػي اػبػػاص دبهػػارات إنتػػاج الاشػػرائح 

 .يف مقرر كسائل كتكنولوجيا التعليم ككذلك تفوقهم يف مهارات إنتاج الاشرائح اؼبتزامنة صوتيبا
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 الفصل الرابع

 أدوات البحث وإجراءاتو

 : مقدمة

ؼبػػػػا كانػػػػت ماشػػػػكلة البحػػػػث اغبػػػػايل يف التعػػػػرؼ علػػػػى فاعليػػػػة اسػػػػتخداـ برنػػػػامج كسػػػػائط متعػػػػددة يف  

لذا فػإف إجػراءات  .سائط اؼبتعددةربصيل طالبات الصف الثالث اؼبتوسط يف مقرر التاريخ كاذباىاهتن كبو الو 

 : البحث اغبايل تعتمد على اػبطوات التالية

 : بناء البرنامج التعليمي ويشمل الخطوات التالية: أوالً 

 .اختيار الوحدة الدراسية -1

 .األىداؼ العامة للوحدة الدراسية -2

 .إعداد اؼبوديوالت التعليمية كالعرض على احملكمُت -3

 .كالعرض على احملكمُت اغباسوبعلى  انتاج الجنامج -4

 .التجربة االستطالعية للجنامج -5

 .األناشطة الالزمة عند تاشغيل الجنامج -6

 : إعداد أدوات البحث وتشمل: ثانيا

 . التحصيلي االختبارإعداد  -أ

 .إعداد مقياس االذباه كبو الوسائط اؼبتعددة -ب

كبيػػػاف " برنػػػامج الوسػػػائط اؼبتعػػػددة"َت اؼبسػػػتقل كىػػػو بعػػػد ربديػػػد متغػػػَتات البحػػػث كاؼبتمثلػػػة يف اؼبتغػػػ 

كسوؼ نتنػاكؿ " التحصيل الدراسي كاالذباه كبو الوسائط اؼبتعددة"فاعلية الجنامج على اؼبتغَتات التابعة كىي

 .يف ىذا الفصل كيفية بناء الجنامج كأدكات الدراسة



 

 

 : بناء البرنامج التعليمي: أوالً 

يػتم كضػعها لفػرد أك فصػل أك مدرسػة كقػد تكػوف ىػذه اػبطػة عبػزء مػن خطػة "الجنامج التعليمي ىو  

كيف ىػػذا الجنػػامج ربػػدد  ,يػػـو دراسػػي أك يػػـو دراسػػي كامػػل أك شػػهر أك فصػػل دراسػػي كامػػل أك عػػاـ دراسػػي

كبػػػذلك فػػػإف اػبطػػػة تضػػػم عػػػادة ؾبمػػػوع اػبطػػػوات  ,األناشػػػطة الػػػيت هبػػػب تنفيػػػذىا يف الفصػػػل يف زمػػػن ؿبػػػدد

: ص ,1995 ,أضبػد اللقػاين)" ناشطة اليت تػتم يف الفصػل كاؼبدرسػة يف مػدل معػُتكاإلجراءات كالدركس كاأل

17.) 

كاؼبقصػػػود بالجنػػػامج التعليمػػػي يف ىػػػذه الدراسػػػة ىػػػو اػبطػػػة الػػػيت قامػػػت الباحثػػػة بوضػػػعها باسػػػتخداـ 

ة الكمبيػػوتر ؼبسػػاعدة الطالبػػة علػػى التحصػػيل الدراسػػي يف مقػػرر التػػاريخ كتنميػػة اذباىهػػا كبػػو الوسػػائط اؼبتعػػدد

 .من خالؿ دراسة كحدة اؼبلك عبد العزيز موحد البالد اؼبقررة على طالبات الصف الثالث اؼبتوسط العاـ

 : وقد مر إعداد البرنامج بالخطوات اآلتية

 : اختيار الوحدة الدراسية -1

 اؼبقػررة علػػى طالبػات الصػػف الثالػث اؼبتوسػػط العػاـ كذلػػك" اؼبلػػك عبػد العزيػػز موحػد الػػبالد"مت اختيػار كحػدة 

 : لتميز ىذه الوحدة دبا يلي

سبثػػل أنبيػػة خاصػػة بالنسػػبة للطالبػػات ألهنػػا تكسػػبهن معرفػػة جوانػػب شخصػػية اؼبلػػك عبػػد العزيػػز  - أ

 .آؿ سعود كجهوده العظيمة يف توحيد البالد

إف عػػػرض ؿبتػػػول الوحػػػدة بالاشػػػكل القػػػائم بػػػو ا ف يف الكتػػػاب اؼبدرسػػػي يػػػتم بطريقػػػة السػػػرد فبػػػا  –ب 

 .ا قد ينعكس على مستول التحصيليصيب الطالبة باؼبلل فب

إف اؼبوضوعات اليت تتناكؽبا ىذه الوحدة تعتج من اؼبوضوعات اليت سبثل العديد مػن أكجػو اغبضػارة   -ج

  .كالبناء اليت قاـ هبا ملوؾ اؼبملكة العربية السعودية



 

 

ة يف كىػػي معػػارؾ مهمػػ (الكػػوت ,ركضػػة مهنػػػا, الصػػريف)ضػػمن ىػػذه الوحػػدة العديػػد مػػن اؼبعػػارؾ تت -د

 .تاريخ الدكلة  هبب إلقاء الضوء عليها

كىػػذا مػػا دعػػا الباحثػػة إىل معاعبػػة تلػػك اؼباشػػكالت كالصػػعوبات يف تػػدريس تلػػك الوحػػدة باسػػتخداـ 

حيػث مػن اؼبمكػن أف يػتم تػدريس موضػوعات الوحػدة باسػتخداـ الوسػائط اؼبتعػددة  ,برنامج كسػائط متعػددة

Multimedia  دريس موضػوعات ىػذه الوحػدة نوعػان مػن التاشػويق ىل تإفبا يضيف  ,اغباسوبمن خالؿ

 .كاالستمتاع كيبتعد هبا عن اعبمود ك اعبفاؼ الذم يعاين منو تدريس التاريخ

 : األىداف العامة للوحدة  -2

اؼبقػررة علػى طالبػػات الصػف الثالػث اؼبتوسػط العػػاـ " اؼبلػك عبػد العزيػػز موحػد الػبالد"تتنػاكؿ كحػدة  

 . اؼبلك عبد العزيز موحد البالد: كىو ان رئيسي ان لباحثة موضوععددان من اؼبوضوعات أخذت منها ا

كتتضػمن . كيبكن ربديد بعض األىداؼ العامة الػيت يرجػى ربقيقهػا بعػد االنتهػاء مػن دراسػة الوحػدة

 : ىذه األىداؼ ثالثة جوانب ىي على النحو التايل

 : Knowledge Objectivesاألىداف المعرفية   - أ

 : تكوف الطالبة قادرةن علىسه الوحدة أف بعد االنتهاء من دراسة ىذ

 .تعرؼ ناشأة اؼبلك عبد العزيز آؿ سعود -1

 .توضيح أبرز صفات اؼبلك عبد العزيز آؿ سعود -2

 .تعرؼ دكر اؼبلك عبد العزيز يف استعادة الرياض عاصمة اؼبملكة العربية السعودية -3

 .رياضتوضيح أسباب حرص اؼبلك عبد العزيز على ضم جنوب قبد بعد استعادة ال -4

اؼبقارنة بُت دكر اؼبملكة العربية السػعودية يف اسػتعادة األمػاكن اؼبقدسػة كاحملافظػة علػى أمػن اغبجػاج  -5

 .كرعاية شؤكهنم



 

 

 .ىػ1324توضيح نتائج معركة ركضة مهنا سنة  -6

  .ىػ1351تعرؼ مراحل تطور االسم الوطٍت للملكة العربية السعودية منذ توحيد قبد حىت عاـ  -7

 .ىػ كالذم انتهى إىل ربرير مكة من حكم األشراؼ1342ض سنة ربليل مؤسبر الريا -8

 .ربديد أبرز إقبازات اؼبوحد اؼبلك عبد العزيز على الصعيدين اغبضارم كاإلسالمي -9

تػػػػذكر دكافػػػػع اؼبلػػػػك عبػػػػد العزيػػػػز آؿ سػػػػعود السػػػػتعادة مكػػػػة اؼبكرمػػػػة مػػػػن أيػػػػدم األشػػػػراؼ عػػػػاـ  -10

 .ىػ1343

 ىػ1340ىػ كأسباب ضم جبل ار عاـ 1331عاـ  األحساءاؼبقارنة بُت أسباب ضم  -10

 .ربديد موقف اؼبملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية منذ عهد اؼبلك عبد العزيز -11

 :Psychomotor Objectivesاألىداف المهارية   - ب

 : تكوف الطالبة قادرةن علىسبعد االنتهاء من دراسة ىذه الوحدة أف  

 .توحيد اؼبملكة العربية السعودية يف عهد موحدىا رسم خريطة زمنية توضح مراحل تطور -1

  .إعداد حبوث كتقارير قصَتة توضح سَتة اؼبلك عبد العزيز كأبرز اقبازاتو -2

  .رسم خريطة توضح اغبرمُت الاشريفُت -3

 .لقصر اؼبصمك تصميم مبوذج -4

 .األحساءاز ك مدينة الرياض كمنطقة اغبج رسم خريطة للمملكة العربية السعودية توضح فيها -5

  .تتبع أىم التطورات يف ؾباؿ التعليم -6

 .ذبميع صور تعج عن هنضة اؼبملكة العربية السعودية يف عهد اؼبلك عبد العزيز -7

  .تعج فيو عن رأيها يف األحداث اعبارية عن اإلرىاب قصَت كتابة مقاؿ  -8

 : Affective Objectivesاألىداف الوجدانية   -ج



 

 

 : تكوف الطالبة قادرة علىسمن دراسة ىذه الوحدة أف بعد االنتهاء  

 .تقدير دكر اؼبملكة العربية السعودية يف ربقيق التضامن العريب اإلسالمي -1

  .تقدير دكر اؼبملكة العربية السعودية يف نصرة اإلسالـ كبراءتو من اإلرىاب -2

 .طاءاع دباشاىدة األفالـ التارىبية ذات الصلة بوطنها اؼبعتاالستم -3

 .تقدير أنبية مادة التاريخ كقيمتها النفعية -4

  .ماشاركة زميالهتا أثناء مناقاشتهم موضوع توحيد اؼبملكة العربية السعودية -5

 .تقدير أنبية األمن كاألماف يف تطور كهنضة البالد -6

  .تقدير جهود اؼبلك عبد العزيز طيب اهلل ثراه يف توحيد البالد كهنضتها -7

 .بإبراز دكر اؼبلك عبد العزيز يف مواجهة اؼبستقبل االىتماـ -8

  .إنكػار سلوؾ اإلرىابيُت يف تعاملهم مع اإلسالـ كمع صبيع الدكؿ -9

  .ماشاركة الرأم يف أنبية احملافظة على الوالء للوطن -10

  .االستجابة  للماشاركة يف صبع اؼبعلومات عن اؼبملكة العربية السعودية -11

  .اعلية اىتماـ اؼبلك عبد العزيز باألماكن اؼبقدسةالجىنة على ف -12

 : إعداد الموديول التعليمي -3

مػن خػػالؿ ف اؽبػدؼ مػػن ىػذه الدراسػػة ىػو قيػػاس فاعليػة اسػتخداـ برنػػامج كسػائط متعػػددة إكحيػث  

كأثر ذلك على التحصيل كاالذباه كبو الوسػائط اؼبتعػددة لػدل . تعلم ذاي للطالبة مع توجيو كاشراؼ اؼبعلمة 

فقػػػػد رأت الباحثػػػػة أف بنػػػػاء الجنػػػػامج هبػػػػب أف يتماشػػػػى مػػػػع إمكانيػػػػات  , البػػػػات الصػػػػف الثالػػػػث اؼبتوسػػػػطط

 . يف التدريس اغباسوبك   Multi mediaالوسائط اؼبتعددة 



 

 

ترصبػػة  ,1987جَتكلػػد كمػػب )بالنمػػاذج الػػيت قػػدمها  اغباسػػويبلجنػػامج ا أثنػػاء إعػػداداسػػتعُت قػػد ك 

رؽ ازبػػاذ قػػرار باشػػأف اختيػػار الوسػػائل التعليميػػة اؼبناسػػبة كفقػػان لعػػدد كالػػيت أكضػػح فيهػػا طػػ( أضبػػد خػػَتم كػػاظم

 . الطالبات

حبيػػث يػػتم التفاعػػل بػػُت  ,كوسػػيلة فعالػػةاغباسػػوب  يف تصػػميم الجنػػامج أف يػػتم اسػػتخداـ  ركعػػيى كقػػد 

يعػػرض ؿبتػػول  اغباسػػوبف مػػع توجيػػو كارشػػاد مػػن اؼبعلمػػة اذا احتاجػػت الطالبػػة إىل ذلػػك كاغباسػػوبالطالبػػة 

 . ضوعات كتتفاعل معو الطالبةاؼبو 

 :3 يف مديوؿ تعليمي على النحو التايلةصياغة ؿبتول الوحد تكسب

 . اؼبلك عبد العزيز موحد البالد: اؼبوديوؿ األكؿ -

 : كيتضمن اؼبوديوؿ ثالث مكونات ىي

 .كيظهر فيها عنواف الدراسة اغبالية ي عنواف اؼبوديوؿ :صفحة العنوان - أ

أك مػػػجرات دراسػػػة اؼبوديػػػوؿ كتظهػػػر يف صػػػورة فقػػػرة ربفػػػز الطالبػػػة علػػػى  :أىميـــة دراســـة الموديـــول  - ب

 . دراسة اؼبوديوؿ

 .قائمة من األىداف التعليمية في بداية الموديول لتطلع عليها الطالبة  -ج

 ةف معرفػػػة الطالبػػػة ل ىػػػداؼ مسػػػبقان ذبعػػػل ماشػػػاركتها يف التفاعػػػل أثنػػػاء عمليػػػة الػػػتعلم فعالػػػإحيػػػث 

 (. 112 ,1993 ,أضبد عواد)ا كترشدىا أثناء التعلم كمتميزة ألهنا ستوجهه

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

                                                 
 .اؼبوديوؿ ؿبتول (  2) ملحق رقم   3



 

 

علػػى اختيػػار الوسػػائل كاألسػػاليب اؼبناسػػبة للتػػدريس كاسػػتخداـ  السػػابقة للػػتمكن مػػن موضػػوع معػػُت كتسػػاعد

 (.649 ,1990 ,عبد الرضبن ؿبمد شعواف)أساليب التقومي اؼبناسبة 

 : القبلي للموديول ويشمل االختبار  -د

 . االختبارتعليمات  -أ

بة مػػػن إذا إسػػػتطاعت الطالبػػػة أف ربصػػػل علػػػى ىػػػذه النسػػػ%( 95)حيػػػث مت ربديػػػد مسػػػتول إتقػػػاف  

زبجىػػا بأهنػػا ليسػػت يف  اغباسػػوبعلػػى  ةحيػػث تظهػػر ؽبػػا شاشػػ ,القبلػػي االختبػػارؿ إجابتهػػا علػػى أسػػئلة خػػال

ع الطالبػػة أف كإذا مل تسػػتط ,النتقػػاؿ إىل دراسػػة اؼبوديػػوؿ التػػايلعليهػػا احاجػػة لدراسػػة ؿبتػػول ىػػذا اؼبوديػػوؿ ك 

 .دراسة ؿبتول اؼبوديوؿلطالبة باتقـو %( 95)ذبيب على عدد األسئلة اليت تصل هبا إىل نسبة إتقاف 

 : القبلي ىو االختباريوجد نوع من أسئلة  -ب

 . أسئلة االختيار من متعدد -

كتظهػر أسػفل  ,علػى حػده اغباسػوبسيظهر كل سؤاؿ مػن أسػئلة االختيػار مػن متعػدد علػى شاشػة  

باؼبػاكس اإلجابػة ر كبعػد أف زبتػا ,من ىذه البدائل ان كعلى الطالبة أف زبتار أي ,(بدائل)السؤاؿ أربع اختيارات 

 .تظهر ؽبا شاشة أخرل هبا السؤاؿ التايل

 .االختباركتظهر للطالبة النتيجة يف هناية إجابتها على أسئلة  ,يتم حساب نتيجة اإلجابات الصحيحة -

 اغباسػػوبيأمرىػػا %( 95) إذا مل ربقػػق نسػػبة اإلتقػػاف ,اغباسػػوببعػػد ظهػػور النتيجػػة للطالبػػة علػػى شاشػػة  -

 .سة اؼبوديوؿبأف تبدأ يف درا

 (. فيديو, الرئيسية, تايل ,سابق: )أيقونات ىي اغباسوبشاشة  أعلىسيظهر أماـ الطالبة  -



 

 

( تػػايل)كذلػػك بػػأف تػػأي بالسػػهم علػػى . لالسػػتمرار يف الجنػػامج( الفػػارة)ي تبػػدأ الطالبػػة باسػػتخداـ اؼبػػاكس  -

ؽبػػػا شاشػػػة جديػػػدة كىػػػي األناشػػػطة لتفػػػتح ( أم تنقػػػر علػػػى الػػػزر األيسػػػر للفػػػارة)كتضػػػغط بيػػػدىا علػػػى اؼبػػػاكس 

 .كىي ؾبموعة من األناشطة اليت تقـو هبا الطالبة أثناء دراسة اؼبوديوؿ ,التعليمية

حيػث تظهػر ؽبػا شاشػة ( تػايل)بعد انتهاء الطالبة من قػراءة األناشػطة التعليميػة جيػدان تضػغط باؼبػاكس علػى  -

 (.القائمة الرئيسية)جديدة ىي 

يقدمو اؼبوديوؿ إىل عدد مػن العناصػر إبتػداءان مػن اؼبقدمػة إىل اػباسبػة حيث مت تقسيم اؼبوضوع الذم  

تبعػػان ؽبػػذا التسلسػػل ػ يف داخػػل ؿبتػػول . ي تبػػدأ الطالبػػة باالختيػػار مػػن القائمػػة الرئيسػػة. يف تسلسػػل تػػارىبي

ز حيػػث ذبيػػب عليهػػا الطالبػػة كيػػتم تعزيػػ ,التقػػومي الػػذاي اختبػػارات تسػػمى االختبػػار اؼبوديػػوؿ يوجػػد عػػدد مػػن 

 .ات اليت بداخل احملتولاالختبار إجابتها على ىذه 

القبلػي مػػع  ختبػػارمكػافئ لال اختبػػاركىػو  ,البعػػدم االختبػاربعػد االنتهػاء مػػن دراسػة ؿبتػػول اؼبوديػوؿ يػػأي  -

 .ذبيب عليها الطالبة اليتتدكير األسئلة 

 : العرض على المحكمين  -4

يف اؼبرحلػػة الػػيت تسػػبق برؾبػػة ( اؼبوديػػوؿ)لجنػػامج بعػػد أف قامػػت الباحثػػة بكتابػػة السػػيناريو كتصػػميم ا 

قامت الباحثة بعرض الجنامج على ؾبموعة مػن السػادة احملكمػُت اؼبتخصصػُت يف  ,اغباسوب السيناريو على 

كذلػػػك إلبػػػداء الػػػرأم  4اؼبنػػػاىج كطػػػرؽ تػػػدريس الدراسػػػات االجتماعيػػػة كالتػػػاريخ اغبػػػديث كتكنولوجيػػػا التعلػػػيم

 : حوؿ

 .اؼبوديوؿ ؼبستول طالبات الصف الثالث اؼبتوسطمدل مناسبة ىذا  -

 .مدل مناسبة ىذا اؼبوديوؿ للجنامج اؼبقًتح -

 :كما يلي كقد أبدل السادة احملكموف بعض اؼبالحظات اؼبتعلقة بنقاط التحكيم 
                                                 

 .قائمة أظباء احملكمُت (  1) ملحق رقم   4



 

 

 .لتصبح أكثر كضوحان  االختبارتعديل صياغة بعض مفردات  -

من ىػو أمػَت اػبرمػة الػذم كػاف متػأثرا )كانت من أسئلة االختيار من متعدد ,  ( 6)الفقرة : مثل

كػػاف أمػػَتا للخرمػػة كمتػػأثرا بػػدعوة )مت تعػػديلها لتصػػبح ,  (بػػدعوة الاشػػيخ ؿبمػػد بػػن عبػػد الوىػػاب

 .لكي تتناسب مع طريقة طرح األسئلة من ىذا النوع( الاشيخ ؿبمد بن عبد الوىاب

 .السؤاؿلتصبح أكثر ارتباطان ب االختباراقًتاح بعض البدائل لبعض مفردات  -

مت ,( قرهبػػا مػػن قاعػػدة ابػػن رشػػيد ) مػػن أسػػئلة االختيػػار مػػن متعػػدد , كانػػت ( 2)الفقػػرة : مثػػل

 (.خصوبة أرضها ) تعديلها لتصبح 

 .كقد راعت الباحثة ىذه التوجيهات كقامت بتعديلها

 : انتـاج البرنامج  -5

دخػػوؿ الػػنص  ,اػبػػط بػنط الكتابػػة أك)كذلػػك مثػػل  ,تضػمن السػػيناريو كػػل التفاصػػيل الالزمػة لإلنتػػاج 

كيفيػػة كضػع الصػػورة سػػواء كانػت ثابتػػة أك متحركػػة  ,(أم خلفيػة الاشاشػػة, اػبلفيػػة ,لػوف الػػنص ,علػى الاشاشػػة

أـ بعػػد  ؟أـ أثنػػاء عػػرض الػػنص ؟كيفيػػة دخػػوؿ الصػػوت علػػى الاشاشػػة ػ ىػػل قبػػل بدايػػة الػػنص ,علػػى الاشاشػػة

 ؟ككيفية عرض لقطة الفيديو على الاشاشة ؟عرض النص

 5.انتاج برامج الوسائط اؼبتعددةؼبوديوؿ إىل أحد اؼبتخصصُت يف اثة بإعطاء سيناريو ي قامت الباح 

 : على المحكمين الحاسوبيعرض البرنامج  -6

قامػػػػت ( CD-ROM) اغباسػػػوبكبعػػػد االنتهػػػاء مػػػن إعػػػػداد الجنػػػامج التعليمػػػي علػػػػى أقػػػراص  

خلفيػػة  ,بػػنط الكتابػػة كاأللػػواف: إلبػػداء الػػرأم يف الجنػػامج مػػن حيػػث علػػى السػػادة احملكمػػُت  رضػػوحثػػة بعالبا

كسػػػػهولة اسػػػػتخداـ  ,كمصػػػػاحبة الصػػػػوت للػػػػنص ,الصػػػػورة الثابتػػػػة كاؼبتحركػػػػة ,عػػػػرض لقطػػػػة الفيػػػػديو ,الاشاشػػػػة

                                                 
 .السينػاريو (  8) ملحق رقم   5



 

 

 راءككػػاف اؽبػػدؼ مػػن العػػرض علػػى احملكمػػُت ضػػبط الجنػػامج كإقػػرار صػػالحيتو ككانػػت ؽبػػم بعػػض ا  .الجنػػامج

أصػػػبح الجنػػػامج التعليمػػػي معػػػدان ك هػػػا السػػػادة احملكمػػػوف التعػػػديالت الػػػيت أشػػػار إليكمت إجػػػراء  ,ككجهػػػات النظػػػر

 . للتجربة االستطالعية

 : التجربة االستطالعية للبرنامج  -7

إلبػػػػداء رأيهػػػػن الصػػػػف الثالػػػػث اؼبتوسػػػػط مػػػػن طالبػػػػات  طالبػػػػة 30مت عػػػػرض اؼبوديػػػػوؿ اؼبػػػػجمج علػػػػى  

 اغباسػويب عػرض الجنػامج كمت ,درسػة اؼبتوسػطةاؼبمػن  ي اختػارت الباحثػة فصػالن  ,بصفتهن يدرسن ىذا اؼبػنهج

كذلػػػك للتأكػػػد مػػػن قابليػػػة الجنػػػامج لالسػػػتخداـ كمػػػدل مناسػػػبتو لطالبػػػات الصػػػف الثالػػػث اؼبتوسػػػط  ,علػػػيهن

كمػػدل مناسػػػبة األلػػواف كنػػػوع  اغباسػػوبكمػػن ناحيػػػة اإلخػػراج علػػى شاشػػػة , كمػػدل تسلسػػل احملتػػػول العلمػػي

ي عػػرض الجنػػامج  ,الباحثػػة للطالبػػات مت ذلػػك دبتابعػػة ,اغباسػػوباػبػػط كتناسػػق تلػػك العناصػػر علػػى شاشػػة 

 . على ؾبموعة من اؼبعلمات الالي يدرسن ىذه اؼبادة يف اؼبتوسطة إلبداء رأيهن يف الجنامج

 : أىم المالحظات التي أسفرت عنها التجربة االستطالعية

 مثػػل البفػػاض مسػػتول اؼبوديػػوؿأجػػزاء بعػػض الطالبػػات أبػػدين مالحظػػات حػػوؿ بعػػض اؼبواقػػف يف بعػػض  -

 .الصوت يف بعض االجزاء , كذلك كجود بعض األخطاء اإلمالئية يف النص اؼبكتوب

 .مة الجنامج للمحتول الذم كضع من أجلوءالطالبات على مال آراءاتفقت  -

كعلػػى مناسػػبة الصػػورة كلقطػػات الفيػػديو حملتػػول  ,الطالبػػات علػػى مناسػػبة األلػػواف كحجػػم اػبػػط آراءاتفقػػت  -

 . اؼبوديوؿ

 .الطالبات على مالئمة التسلسل اؼبنطقي للجنامج ءآرااتفقت  -

 . معدان للتطبيق يف صورتو النهائية اغباسويبكبعد مراعاة اؼبالحظات السابقة أصبح الجنامج 

 : وىي على النحو التالي ،تحديد األنشطة الالزمة عند تشغيل البرنامج  -8



 

 

تمػاـ الطالبػات كتوجيػو انتبػاىهن كبػو أنبيػة اسػتخداـ قبل البػدء يف دراسػة الجنػامج قامػت الباحثػة بإثػارة اى -

 .  كمدل االستفادة منو يف تعلم كتدريس مادة التاريخ ,يف العملية التعليمية اغباسوب

دبتابعػة الطالبػات أثنػاء  اغباسػوبالباحثة دبسػاعدة اؼبعلمػة كأخصػائية معمػل  قامتأثناء استخداـ الجنامج  -

ل اؼباشػػػكالت الػػػيت تصػػػادؼ الطالبػػػات كاؼبتعلقػػػة باسػػػتخداـ الجنػػػامج أك حػػػك  اغباسػػػوبقيػػػامهن بالتعامػػػل مػػػع 

 . اغباسوباستخداـ 

الباحثػػة دبسػػاعدة اؼبعلمػػة بتكليػػف الطالبػػات دبمارسػػة كعمػػل األناشػػطة  قامػػتاؼبوديػػوؿ عػػرض بعػػد انتهػػاء  -

 . ي كاقتصرت الباحثة على قياس اعبانب اؼبعريف من خالؿ االختبار التحصيل التعليمية اػباصة بو

 : إعـداد أدوات البحث: ثانياً 

 : كتتمثل ىذه األدكات يف, غَتات التابعةاليت تعج عن اؼبتقامت الباحثة ببناء أدكات البحث 

 . التحصيلي االختبار  - أ

 .مقياس االتجاه نحو الوسائط المتعددة -ب

 : وضبطو التحصيلي االختبارإعداد  - أ

 ,وء األىػػداؼ اإلجرائيػػة للوحػػدة الػػيت مت اختيارىػػايف ضػػ التحصػػيلي االختبػػارقامػػت الباحثػػة بإعػػداد  

 :6 كمت ذلك يف ضوء اػبطوات ا تية

 : االختبارتحديد الهدف من   -1

 إىل قياس ربصيل طالبات الصف الثالث اؼبتوسط العاـ يف جوانب التعلم اؼبتضمنة االختباريهدؼ 

  ".اؼبلك عبد العزيز موحد البالد"كالوحدة بعنواف . يف مادة التاريخ نبالوحدة الدراسية اؼبقررة عليه

 : االختبارحدود   -2

                                                 
 .االختبار التحصيلي (  3) ملحق رقم   6



 

 

بعد ربديد كحدات اؼبعرفة اليت يتضمنها كتاب التاريخ اؼبقػرر علػى طالبػات الصػف الثالػث اؼبتوسػط  

ككػػػذلك ربديػػػد أكجػػػو  ,العػػػاـ قامػػػت الباحثػػػة بتحديػػػد األىػػػداؼ اؼبعرفيػػػة اؼبطلػػػوب ربققهػػػا بالنسػػػبة للطالبػػػات

 ,الفهػػم ,التػػذكر: )اؼبسػػتويات الثالثػػة األكىل يف تصػػنيف بلػػـو ل ىػػداؼ اؼبعرفيػػة كىػػيالػػتعلم اؼبػػراد قياسػػها يف 

 (. التطبيق

لقيػػػاـ بتلػػػك  التحصػػػيلي االختبػػػاركبػػػذلك يكػػػوف قػػػد مت ربديػػػد اإلطػػػار العػػػاـ الػػػذم سػػػيتم تصػػػميم 

 .ة سابقان وعاألىداؼ اؼبوض

االختيػار مػن "ككػذلك  ,الن سػؤا (30) كىػيمن نػوع أسػئلة الصػواب كاػبطػأ  االختباركتتكوف أسئلة  

كيطلب من الطالبػة أف زبتػار  سؤاالن ( 25)كيتكوف يف صورتو اؼببدئية من " Multiple Choiceمتعدد 

 . موضوعة أسفل السؤاؿ( بدائل)اإلجابة الصحيحة من بُت أربعة اختيارات 

 : تحديد نوع المفردات وصياغتها  -3

كىػػػػي مػػػػن نػػػػوع أسػػػػئلة الصػػػػواب كاػبطػػػػأ  بػػػػاراالختيف ضػػػػوء األىػػػػداؼ اإلجرائيػػػػة مت كضػػػػع مفػػػػردات  

قيػػاس  ات اؼبوضػوعية يفاالختبػػار ات أفضػػل أشػكاؿ االختبػار تعتػػج مػن قبػػل خػجاء "الػيت  االختيػار مػن متعػػددك 

كذلػك ؼبػا تتسػم بػو ( 1978:104 ,طاىر ؿبمد عبد الػرزاؽ ,جابر عبد اغبميد)" األىداؼ الًتبوية اؼبتنوعة

 هػاجابػة عليهػا كموضػوعية التصػحيح باإلضػافة إىل إمكانيػة ربليػل نتائجتلك األسئلة من الوضوح كسهولة اإل

 .بدقة

 : إعداد جدول مواصفات في صورتو المبدئية  -4

وبتػػول علػػػى األكزاف النسػػبية ل سػػػئلة كاألكزاف ك  االختبػػػارقامػػت الباحثػػػة بإعػػداد جػػػدكؿ مواصػػفات  

 (.التطبيق ,الفهم ,التذكر) كىي االختبار هاالنسبية لكل مستول من مستويات التعلم اليت ياشمل

 (2)جدول 



 

 

 مواصفات االختبار في صورتو المبدئيـة

نسبتيا إلى جممة  عددىا مستويات األىداف
 األىداف

عدد مفردات األسئمة لكل 
 مستوى

األىددددددددددددددددداف المت م ددددددددددددددددة 
 بمستوى التذكر

38 69% 38 

األىددددددددددددددددداف المت م ددددددددددددددددة 
 بمستوى الفيم

15 27% 15 

األىددددددددددددددددداف المت م ددددددددددددددددة 
 لتطبيقبمستوى ا

2 4% 2 

 55 %100 55 المجموع
 

 : االختبارتعليمات   -5

كقػػػد عرضػػػت  ,يف صػػػورة كاضػػػحة كسػػػهلة كمناسػػػبة ؼبسػػػتول الطالبػػػات االختبػػػارمت كضػػػع تعليمػػػات  

 . التحصيلي االختبارتفصيليان يف الصفحة األكىل من 

 : التحصيلي االختبارضبط   -6

كذلػك يف ضػوء  ,م التأكػد مػن صػالحيتو للتطبيػقيػت التحصػيلي ختبػاربعد إعداد الصػورة اؼببدئيػة لال 

 .ككذلك ربديد زمن تطبيقو ,ربديد صدقو كثباتو

 : االختبارصدق  -أ

(. 552: ص ,1979 ,فػؤاد البهػى السػيد" )يقيس ما كضع لقياسػو االختبار"يقصد بالصدؽ أف  

 :من خالؿ االختباركيتم ربديد صدؽ 

 : صدق المحتوى -ب

سبثػػيالن سػػليمان للمجػػاؿ  االختبػػارمػػدل سبثيػػل بنػػود " اؼبنطقػػي كيقصػػد بػػو كيطلػػق عليػػو أحيانػػان الصػػدؽ

 (. 277 ,1987 ,رجاء مصطفى أبو عالـ" )الذم يريد قياسو



 

 

كمرفقػة مػع األىػداؼ السػلوكية ( ةمفػرد 55) ختبػاركللتحقػق مػن ذلػك مت عػرض الصػورة اؼببدئيػة لال

ة مػػػن اؼبتخصصػػػُت مػػػن ؾبػػػاؿ اؼبنػػػاىج كطػػػرؽ علػػػى ؾبموعػػػ( الفهػػػم ,التػػػذكر)اؼبػػػراد ربقيقهػػػا لقيػػػاس مسػػػتويات 

 :رائهم فيما يليآكذلك إلبداء , كعلم النفس التعليمي كاؼباشرفُت الًتبويُت بإدارة أهبػا التعليميػة ,التدريس

 . ألىداؼ الوحدة كؿبتواىا االختبارمالئمة  -

 .ؼبستول الطالبات االختبارمالئمة أسئلة  -

 . ساؽ البدائلدقة صياغة مقدمة كل سؤاؿ كمدل ات -

 .االختباردقة ككضوح كل مفردة من مفردات  -

 . االختباركضوح تعليمات  -

 : كيف ضوء توجيهات السادة احملكمُت

شػجع اؼبلػك )مػن أسػئلة الصػواب كاػبطػأ كانػت ( 20)الفقػرة مثػل  ,مت إعادة صياغة بعض األسػئلة 

( كألهنا اؼبنفذ الوحيػد علػى اػبلػيج العػريب الزراعيةعبد العزيز على اإلسراع يف ضم اإلحساء ألهنا غنية باؼبوارد 

 (.شػػجع اؼبلػػك عبػػد العزيػػز علػػى اإلسػػراع يف ضػػم اإلحسػػاء ألهنػػا غنيػػة بػػاؼبوارد الزراعيػػة)مت تعػػديلها لتصػػبح , 

نػػو مناسػػب إلالسػتخداـ حيػػث  االختبػػاركبعػد إجػػراء ىػػذه التعػديالت أصبػػع السػػادة احملكمػػوف علػى صػػالحية 

( 25), (ةمفػرد 55)يقيس األىداؼ السلوكية اؼبراد ربقيقها كأصبحت عػدد مفرداتػو  ؼبستول الطالبات كما

 .نها من نوع أسئلة الصواب كاػبطأم( 30)ك, منها من نوع االختيار من متعدد

  :التجربة االستطالعية  -7

يػػـو  ةاؼبتوسػػطة الثامنػػعلػػى عينػػة مػػن طالبػػات مدرسػػة  التحصػػيلي ختبػػارأجريػػت التجربػػة االسػػتطالعية لال -

 االختبػػػارطالبػػػة كذلػػػك هبػػػدؼ ذبريػػػب ( 35)كقػػػد بلػػػغ عػػػدد الطالبػػػات  ىػػػػ10/3/1431اؼبوافػػػق  األربعػػػاء

 . االختباركحساب الزمن الذم يستغرقو تطبيق  ,كحساب صدقو كثباتو



 

 

كثػَت مػن األسػئلة دكف   نسػتبعد البػاقي نتيجػة تػركهاك  ,طالبة فقػط( 30)كقد أخذت الباحثة بنتائج  

 : ككانت نتائج التجربة االستطالعية كما يلي ,اإلجابة عليها

 : االختبارحساب ثبات  -أ 

 (.ليكودر ديتاشاردسوف)بطريقة ربليل التباين  االختبارمت حساب ثبات 

 (ـ-ف)ـ - 2ف ع=  ر أأ : ستخداـ اؼبعادلة ا تيةاكذلك ب

 2ع(1 -ف)                                             

 (118: ص ,1993 ,كففؤاد أبو حطب كآخر )

 . االختبارعلى معامل ثبات   (رأأ)حيث يدؿ الرمز 

 . االختبارعلى عدد أسئلة    (ف)كالرمز    

 .االختبارعلى تباين درجات (   2ع)كالرمز    

 . االختبارعلى متوسط درجات    (ـ)كالرمز    

 (3)جدول 
 االختبارمعامل ثبات 

عدد أسئلة 
 (ن) االختبار

 متوسط درجات
 (م) االختبار

 تباين درجات
 (2ع) االختبار

 االنحراف
 (ع)المعياري 

 معامل الثبات
 (أأ/ر)

55 27.6 19.89 4.46 0.70 
 

 : ما يلي( 3)يتضح من اعبدكؿ رقم 

 ,بتمتػػػع بدرجػػػة مقبولػػػة مػػػن الثبػػات يبكػػػن االعتمػػػاد عليهػػػا يف اغبصػػػوؿ علػػػى النتػػػائج التحصػػػيلي االختبػػارأف 

 . كىو معدؿ ثبات مقبوؿ إحصائيان  (0.85)حيث بلغ معدؿ الثبات 

 .االختبارحساب زمن  -ب



 

 

 : يف ضوء اؼبعادلة ا تية االختباري حساب زمن  

  زمن أبطأ طالب+ زمن أسرع طالب =   االختبارمتوسط زمن  

                                              2 

 (238 ,1978 ,أضبد خَتم كاظم ,جابر عبد اغبميد)

                        دقيقة 22.5=  25+  20=  االختبارطبيق اؼبعادلة السابقة يكوف متوسط زمن كبت  

                                                                  2 

 .دقيقة 22.5=    االختباركبذلك يكوف زمن 

 : االختبارمعامل حساب سهولة مفردات  -ج 

 : باستخداـ اؼبعادلة ا تية االختبارلة مفردات مت حساب معامل سهو 

 ص    =معامل السهولة       

 خ + ص                          

 (. 325: ص ,1979 ,فؤاد البهى السيد)

 . اإلجابة الصحيحة=   ص     فإحيث 

 . اإلجابة اػباطئة =خ               

خاصػػػة عنػػػدما تعتمػػػد األسػػػئلة علػػػى االحتمػػػاالت  ,ُتكنظػػػران ألف معػػػامالت سػػػهولة اؼبفػػػردات تتػػػأثر بػػػالتخم

 :   فقد مت حساب معامل السهولة اؼبصحح من أثر التخمُت كذلك باستخداـ اؼبعادلة ا تية ,االختيارية

 خ -ص             

 1 –ف  =معامل السهولة اؼبصحح من أثر التخمُت 

 خ+ ص            



 

 

 (. 626: ص ,1979 ,فؤاد البهى السيد)

 ..عدد اإلجابات الصحيحة= ص :  ف إحيث 

 . عدد اإلجابات اػباطئة= خ               

 . عدد االحتماالت االختيارية اليت يتكوف منها  السؤاؿ= ف               

 ,تكػوف اؼبفػردة شػديدة الصػعوبة( 0.1)كذلك باعتبار أف اؼبفردة اليت يصل معامل السهولة فيها إىل أقل مػن 

تكػػوف مفػػردة شػػديدة السػػهولة ( 0.9)كاؼبفػػردة الػػيت يصػػل معامػػل السػػهولة فيهػػا أكثػػر مػػن  ,كهبػػب اسػػتبعادىا

 . كهبب استبعادىا

 : تحديد القدرة التمييزية للمفردات -د 

كيقصػػػد هبػػػا قػػػدرة كػػػل مفػػػردة علػػػى التمييػػػػز بػػػُت الطالبػػػات الػػػالي يعطػػػُت إجابػػػة صػػػػحيحة أك أداءن  

 . صحيحة أك أداءن منخفضان مرتفعان كالطالبات الالي ال يعطُت إجابة 

  االختبػارقد قامت الباحثة حبساب معامل التمييز بطريقة الفركؽ الطرفية لكػل مفػردة مػن مفػردات ك 

 : كما يلي

 . التحصيلي االختبارترتيب الطالبات ترتيبان تنازليان حبسب درجاهتن النهائية يف  -1

 .طالبات 8 لغ عددىنمن الطالبات اغباصالت على أعلى الدرجات كب% 27ربديد  -2

 .طالبات 8 من الطالبات اغباصالت على أدو الدرجات كبلغ عددىن% 27ربديد  -3

 : تطبيق اؼبعادلة ا تية -4

  ص س  -ص ع   =معامل التمييز 
 ف ×  0.27                     

 (646: ص  ,1979 ,فؤاد البهى السيد)        

 . فردة الصحيحة لطالبات اجملموعة العلياعلى إجابات اؼب( ص ع)حيث يدؿ الرمز  -



 

 

 . على إجابات اؼبفردة الصحيحة لطالبات اجملموعة الدنيا( ص س)كيدؿ الرمز  -

 . االختبارعلى العدد الكلى للطالبات الالي أجنب على مفردات ىذا ( ف)كيدؿ الرمز  -

 : ختبارالصورة النهائية لال -8

 (4)جدول 
 النهائيةفي صورته  االختبارمواصفات 

نسبتيا إلى جممة  عددىا مستويات األىداف
 األىداف

عدد مفردات األسئمة لكل 
 مستوى

األىددددددددددددددددداف المت م ددددددددددددددددة 
 بمستوى التذكر

38 69% 38 

األىددددددددددددددددداف المت م ددددددددددددددددة 
 بمستوى الفيم

15 27% 15 

األىددددددددددددددددداف المت م ددددددددددددددددة 
 بمستوى التطبيق

2 4% 2 

 55 %100 55 المجموع
 

 :ه نحو الوسائط المتعددة إعداد مقياس االتجا: ثانياً  

 .7 اؼبراحل اليت مر هبا إعداد مقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة لطالبات الصف الثالث اؼبتوسط

 :الصورة األولية لمقياس االتجاىات -

 :سارت خطوات إعداد اؼبقياس على النحو التايل   

 :تحديد الهدف من مقياس االتجاىات -1

كبو ( أفراد العينة)يهدؼ ىذا اؼبقياس إىل التعرؼ على اذباىات طالبات الصف الثالث اؼبتوسط 

 .الوسائط اؼبتعددة

                                                 
 .مقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة(  4) ملحق رقم   7



 

 

 :تحديد طبيعة المقياس -2

 ,Thurstone كطريقة ثرستوف ,Likertطريقة ليكرت  ,ىناؾ طرؽ عديدة لقياس االذباىات منها 

 .Semantic Differentialكطريقة سبايز اؼبعاين 

كذلك  ,كقد كقع اختيار الباحثة على طريقة ليكرت للتقديرات اؼبتجمعة الستخدامها يف البحث اغبايل  

 : ألسباب منها أهنا 

 .تتميز بالسهولة عن غَتىا من طرؽ قياس االذباىات -1   

 .تزكدنا دبعلومات أقرب إىل الدقة مقارنة بالطرؽ األخرل نتيجة العتمادىا على صبع التقديرات -2   

 .يف البحوث الًتبوية كالنفسية كاستخدامان  ,من أكثر الطرؽ شيوعا -3   

 :المقياس( أبعاد)تحديد محاور -3

 :مت ربديد أبعاد اؼبقياس يف ثالثة ؿباكر ىي

 .االذباىات كبو اعبديد يف الوسائط اؼبتعددة-1

 .االذباىات كبو استخداـ الوسائط اؼبتعددة يف العملية التعليمية-2

 .ذباىات كبو أنبية الوسائط اؼبتعددة يف العملية التعليميةاال -3 

 

 :مصادر اشتقاق عبارات المقياس -4

عند بناء اؼبقياس اطلعت الباحثة على العديػد مػن الكتابػات كالدراسػات كالبحػوث ذات الصػلة دبوضػوع 

اىػػات يف علػػى العديػػد مػػن مقػػاييس االذب تككػػذلك اطلعػػ .ككيفيػػة قياسػػها كأسػػاليب قياسػػها االذباىػػات

 .زبصصات دراسية ـبتلفة

 :قياس شدة االستجابة -5



 

 

مت كضع طبسة احتماالت لالستجابة على كل عبارة من عبارات اؼبقياس تتفاكت يف شدهتا بُت اؼبوافقة 

كىو اؼبدل الذم تعتمد  ,كمت كضع ىذه االحتماالت على اؼبدل اػبماسي .كعدـ اؼبوافقة التامة ,التامة

 .غَت موافقة باشدة ,غَت موافقة ,ؿبايدة ,موافقة ,موافقة باشدة: ىذه االحتماالت ىيك  ,عليو طريقة ليكرت

كتبُت الرقم اؼبوضوع بُت . يف اؼبكاف الذم يوافق اذباىها ()كيطلب من اؼبستجيبة أف تضع عالمة 

فضة حيث تدؿ الدرجة اؼبرتفعة على االذباه اؼبوجب بينما تدؿ الدرجة اؼبنخ ,القوسُت درجة االستجابة

 .كالعكس يف حالة العبارات السالبة ,على االذباه السالب يف حالة العبارات اؼبوجبة

 :صياغة عبارات المقياس -6

مت صياغة عبارات اؼبقياس حبيث سبثل سلوكا لفظيا إجرائيا وباكى السلوؾ الفعلي للفرد عند مواجهتو 

لباحثة عند صياغة عبارات اؼبقياس أف تكوف  كقد راعت ا ,لبعض اؼبواقف اؼبرتبطة دبوضوع االذباه كمكوناتو

 :كل عبارة

 .كال تاشَت إىل حقائق ,فيو معجة عن اذباه فكرل قد يكوف مرغوبا أك غَت مرغوبان  -

 .فبثلة لفكرة كاحدة -

 .مرتبطة ارتباطا مباشرا دبوضوع اؼبقياس -

 .مألوفة من حيث األلفاظ -

( 19)ك عبارة موجبة( 31) منها ,عبارة( 50)مقياس كقد بلغ عدد العبارات يف الصورة اؼببدئية لل

 .عبارة سالبة

 :وضع تعليمات المقياس -7

 :مت كضع مقدمة للمقياس قصد منها  

 .تعريف الطالبة باؽبدؼ من اؼبقياس كطبيعتو - 



 

 

 .تاشجيع الطالبة على االستجابة بصورة صادقة لتقليل فرص التخمُت -

 :مينعرض المقياس على مجموعة من المحك -8

 ,كعلم النفس ,مت عرض اؼبقياس على ؾبموعة من أساتذة اؼبناىج طرؽ التدريس كتكنولوجيا التعليم 

 :كذلك للحكم على عبارات اؼبقياس من حيث

 .إعادة صياغة كتعديل بعض العبارات لتصبح أكثر كضوحان  -

 .قياسانتماء كل عبارة للمحور اػباص هبا داخل اؼب -

 .رة أخرل يركف حذفها أك إضافتهاإضافة أك حذؼ أم عبا -

كقد  ,من قبل احملكمُت % 80كنتيجة لذلك مت حذؼ العبارات اليت مل تصل إىل نسبة اتفاؽ 

على  دليالن  ,كمدل سبثيل العبارات ؼبوضوع اؼبقياس ,اعتجت نسبة اتفاؽ احملكمُت على عبارات اؼبقياس

 .ولوجيا التعليم صادؽ منطقيان كهبذا يبكن القوؿ بأف مقياس االذباىات كبو تكن ,صدقو

 :تصحيح عبارات المقياس -9

يف  ةغبساب درجة اؼبفحوص على كل عبارة مت إعطاء أكزاف لكل بديل من بدائل االستجابة اػبمس

 (5-4-3-2-1) كعند التصحيح سبنح أم من الدرجات ,5-1صورة درجات متتالية تبدأ من 

 :درجة لالذباه السليب كتزداد لالذباه اإلهبايب كالتايلكتقل ال 3= حبيث تكوف درجة البديل احملايد 

 غَت موافقة باشدة  غَت موافقة  ؿبايدة   موافقة    موافقة باشدة

 1      2     3     4     5       موجبة
  5      4     3     2     1        سالبة

ؿ علػى درجػة كليػة تعػج عػن االذبػاه كعند التعامل مع العبارات السالبة يتم عكػس التقػدير حػىت يبكػن اغبصػو 

 .اؼبوجب

 :الدراسة االستطالعية لمقياس االتجاىات



 

 

ؼبعرفة اػبصائص اإلحصائية ؼبقياس االذباىات مت تطبيقو يف صورتو األكلية على عينة مكونة من 

 تباراالخك , كىى العينة االستطالعية ذاهتا اليت استخدمت يف التطبيق االستطالعي للجنامج, طالبة( 30)

 :كذلك هبدؼ اغبصوؿ على البيانات التاليةالتحصيلي, 

 :صدق االتساق الداخلي (أ ) 

مت حساب االتساؽ الداخلي لعبارات مقياس االذباىػات كبػو الوسػائط اؼبتعػددة عػن طريػق حسػاب 

كقػد , معامل االرتبػاط بػُت الدرجػة الكليػة لكػل عبػارة كالدرجػة الكليػة لكػل فػرد مػن أفػراد العينػة االسػتطالعية

كتػػػػدؿ قػػػػيم معػػػػامالت االرتبػػػػاط , (0.85)ك( 0.63)تراكحػػػػت معػػػػامالت االرتبػػػػاط لعبػػػػارات اؼبقيػػػػاس بػػػػُت 

 (.0.05) لعبارات اؼبقياس على أهنا دالة عند مستول

كلتحديػػد مػػا إذا كػػاف كػػل مكػػوف أك ؿبػػور مػػن ؿبػػاكر اؼبقيػػاس األربعػػة يقػػيس مػػا يقيسػػو اؼبقيػػاس ككػػل اسػػتلـز 

معػامالت االرتبػاط الػيت  كيوضح اعبػدكؿ التػايل قػيم, باط بُت كل ؿبور كاؼبقياس ككلاألمر إهباد معامل االرت

 .لالستخداـ ا مرتفعة تدؿ على صالحية اؼبقياسكىى تعتج قيم, مت اغبصوؿ عليها

 

 

 (5)جدول 

 قيم معامالت االرتباط بين كل محور من محاور المقياس والمقياس ككل

 

 معامل االرتباط المحـــــور
 0.63 .اه كبو اؼبعرفة كاالطالع يف ؾباؿ الوسائط اؼبتعددةاالذب

 0.85 .االذباه كبو دكر الوسائط اؼبتعددة يف العملية التعليمية
 0.74 .االذباه كبو استخداـ تطبيقات الوسائط اؼبتعددة يف العملية التعليمية



 

 

 :ثبات المقياس (ب)

 خئط اؼبتعددة باستخداـ معامل ألفا كركنبا مت حساب معامل الثبات ؼبقياس االذباىات كبو الوسا

كمن خاللو مت التعامل مع ؾبموع  (.119-1997 ,أماؿ صادؽ ,سيد أضبد عثماف ,فؤاد أبو حطب)

فبا يدؿ على أف اؼبقياس يتصف ( 0.85) كقد بلغ معامل ثبات اؼبقياس ,تباين درجات اؼبقياس ككل

 .لبيانات يف البحث اغبايلبدرجة مقبولة من الثبات سبكن من استخدامو عبمع ا

 :تحديد زمن المقياس( ج) 

لتحديد زمن اإلجابة على مقياس االذباىات مت تطبيق اؼبقياس على نفس العينة اليت طبق عليها 

كطلب من كل منهن أف تسجل على  ,طالبة (30)كاليت بلغ عدد أفرادىا  التحصيلى استطالعيان  االختبار

كمت حساب الزمن الالـز لالستجابة على عبارات اؼبقياس  ,من انتهائها منهااؼبقياس زمن بدايتو لإلجابة كز 

عن طريق إهباد متوسط الزمن اؼبستغرؽ يف استجابات طالبات العينة االستطالعية على عبارات اؼبقياس 

 :كذلك كفقا للمعادلة التالية

      =زمن اإلجابة على اؼبقياس 

 .دقيقة 20= ى اؼبقياس كقد كجد أف الزمن الالـز لالستجابة عل

 :تجربة البحثتنفيذ إجراءات : ثالثـا

 :للبحثالتصميم التجريبي  -1

ؼبا كاف اؽبدؼ من الدراسػة ىػو ربديػد فاعليػة اسػتخداـ برنػامج كسػائط متعػددة يف ربصػيل طالبػات 

 اؼبناسػػب الصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط يف مقػػرر التػػاريخ كاذباىػػاهتن كبػػو الوسػػائط اؼبتعػػددة فػػإف التصػػميم التجػػرييب

 .يف ىذه اغبالة ىو الذم يعتمد على ؾبموعتُت أحدنبا ذبريبية كاألخرل ضابطة

 ؾبموع زمن استجابات الطالبات على عبارات اؼبقياس      
 

 عدد الطالبات



 

 

 ,كلقيػػػاس فاعليػػػة اؼبتغػػػَت اؼبسػػػتقل كىػػػو الجنػػػامج يػػػتم تطبيػػػق اؼبتغػػػَتات التابعػػػة علػػػى كلتػػػا اجملمػػػوعتُت

 .يطبق على اجملموعة التجريبية فقطفأما اؼبتغَت التجرييب , التجريبية كالضابطة

 :البحثار عينة اختي – 2

كذلػػك عػػن طريػػق اختيػػار مدرسػػتُت  ,مت اختيػػار عينػػة الدراسػػة مػػن طالبػػات الصػػف الثالػػث اؼبتوسػػط

كاألخرل سبثل اجملموعػة الضػابطة , حدانبا سبثل اجملموعة التجريبية كىي اؼبدرسة اؼبتوسطة الثالثة بأهباإـبتلفتُت 

 :فراد العينة ل سباب التاليةكيرجع اختيار الباحث أل .كىي اؼبدرسة اؼبتوسطة الثامنة

عػػػػدـ تػػػػأثر طالبػػػػات اجملموعػػػػة الضػػػػابطة بالجنػػػػػامج الػػػػذم سػػػػتطبقو الباحثػػػػة مػػػػع طالبػػػػات اجملموعػػػػػة  -أ 

 .التجريبية

 .ما ؼبستو الباحثة من الًتحاب من إدارة اؼبدرستُت كتسهيل العقبات -ب 

ن اؼباشػاركة يف التجربػة يتقػبلن معرفة الباحثة بطبيعة العمػل يف ىػاتُت اؼبدرسػتُت كاؼبدرسػات فبػا جعلهػ -ج 

 .بركح طيبة

 .انضباط الطالبات يف اغبضور -د 

 .توفر أجهزة اغباسب ا يل -ق 

 

 :البحثالتطبيق القبلي ألدوات  – 3

, ىػػػػ13/3/1431 السػػػبتكمقيػػػاس االذبػػػاه علػػػى اجملموعػػػة الضػػػابطة يػػػـو  التحصػػػيلي ختبػػػارالامت تطبيػػػق  -

  8.ىػ15/3/1431 االثنُتكعلى اجملموعة التجريبية يـو 

 :التحصيلي االختبار –أ 

                                                 
 .خطابات مكتب اإلشراؼ كالتوجيو دبنطقة أهبا (  6) ملحق رقم   8



 

 

كمت تصػػػػػحيحو كرصػػػػػد  ,مت تطبيقػػػػػو علػػػػػى طالبػػػػػات اجملمػػػػػوعتُت التجريبيػػػػػة كالضػػػػػابطة قبػػػػػل التػػػػػدريس

 االكبػػػػراؼككػػػػذا , كللتحقػػػػق مػػػػن ذبػػػػانس اجملمػػػػوعتُت قامػػػػت الباحثػػػػة حبسػػػػاب اؼبتوسػػػػط اغبسػػػػايب, الػػػػدرجات

اب داللػػة الفػػركؽ بػػُت متوسػػطُت غبسػػ" ت"كمت حسػػاب قيمػػة . كالنسػػبة الفائيػػة, كتبػػاين الػػدرجات, اؼبعيػػارم

 .غَت مرتبطُت كعينتُت متساكيتُت يف العدد

 (6)الجدول 

 التحصيلي االختبارفي  البحثنتائج التطبيق القبلي لمجموعتي 

 

كىػػػي غػػَت دالػػػة  0.546احملسػػوبة " ت"كقيمػػػة , 0.98احملسػػوبة " ؼ " أف قيمػػػة ( 6)يتضػػح مػػػن اعبػػدكؿ 

 .ذبانس اجملموعتُت كذلك يف التطبيق القبلي فبا يؤكد. إحصائيان 

فهػػػو التػػػواء سػػػالب ككػػػذا التػػػػواء ( 0.672-)كمػػػا يتضػػػح أف قيمػػػة االلتػػػواء للمجموعػػػة التجريبيػػػػة 

عتداليػة التوزيػع جملمػوعيت افبػا يػدؿ علػى  ,ىو التػواء سػالب قريػب مػن الصػفر( 1.286-)اجملموعة الضابطة 

 .التحصيلي ختبارالدراسة يف التطبيق القبلي لال

 :استخدام الوسائط المتعددةه نحو مقياس االتجا –ب 

البيانات 

 اإلحصائية
 المجموع العدد

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
F 

مستوى 

 الداللة
T 

 مستوى

 الداللة
 االلتواء الوسيط

موعة المج

 التجريبية
30 816 27.20 4.95 

0.98 0.32 0.546 0.587 

 

28.50 

 

27.00 

 

-0.672 

 

-1.286 
المجموعة 

 الًابطة
30 796 26.53 4.49 



 

 

ي مت , قبػل التػدريس البحػثعلػى ؾبمػوعيت  استخداـ الوسائط اؼبتعددةمت تطبيق مقياس االذباه كبو 

كمت حسػػاب قيمػػة , كالنسػػبة الفائيػػة, كتبػػاين الػػدرجات, اؼبعيػػارم االكبػػراؼككػػذا , حسػػاب اؼبتوسػػط اغبسػػايب

كاعبػػدكؿ , ككػػذلك حسػػاب االلتػػواء, كمتسػػاكيتُت يف العػػددلداللػػة الفػػركؽ بػػُت متوسػػطُت غػػَت مػػرتبطُت " ت"

 .التايل يوضح ذلك

 (7)الجدول 

 على مقياس االتجاه  البحثنتائج التطبيق القبلي لمجموعتي 

 

( 1.83)احملسػػػػوبة " ت"كقيمػػػة ( 0.43)احملسػػػوبة " ؼ"قيمػػػة  أف( 7)مػػػن اعبػػػدكؿ السػػػابق رقػػػم 

كػد أف الفػركؽ بػُت متوسػطي درجػات طالبػات ؾبمػوعيت كىػذا يؤ ( 0.05)كىي غَت دالػة عنػد مسػتول داللػة 

 .كذلك يف التطبيق القبلي فبا يؤكد ذبانس اجملموعتُت, غَت داؿ إحصائيان  مقياس االذباىاتالدراسة على 

فهػػػػو التػػػػواء سػػػػالب قريػػػػب مػػػػن ( 0.672-)كمػػػػا يتضػػػػح أف قيمػػػػة االلتػػػػواء للمجموعػػػػة التجريبيػػػػة 

فبػا يػدؿ علػى . فهو التواء سالب قريػب مػن الصػفر أيضػان ( 1.286-)ككذا التواء اجملموعة الضابطة , الصفر

 .عتدالية التوزيع جملموعيت الدراسة يف التطبيق القبلي ؼبقياس االذباها

البيانات 

 االحصائية
 المجموع العدد

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
F مستوى الداللة T 

 مستوى

 الداللة
 االلتواء الوسيط

المجموعة 

 التجريبية 
30 4991 166.36 37.97 

0.43 0.51 1.83 0.070 

28.500 

 

27.000 

-0.672 

 

-1.286 
المجموعة 

 الًابطة 
30 5510 183.66 35.097 



 

 

بػُت ؾبمػوعيت الدراسػة  ان كتكػافؤ  ان تبػُت أف ىنػاؾ ذبانسػ( 7)كرقم ( 6)كمن خالؿ اعبدكلُت السابقُت رقم 

 .كمقياس االذباه كبو دراسة اؼبادة التحصيليار بمن حيث األداء القبلي لكل من االخت

 :البحثالتدريس لمجموعتي 

التجريبيػػة الػػيت تػػدرس الوحػػدة اؼبختػػارة باسػػتخداـ )كبعػػد أف تأكػػد للباحثػػة تكػػافؤ ؾبمػػوعيت الدراسػػة 

مت تػػدريس الوحػػدة اؼبختػػارة , يف اؼبتغػػَتات التابعػػة( الػػيت تػػدرس الوحػػدة بالطريقػػة السػػائدةالضػػابطة ك , الجنػػامج

 :لطالبات اجملموعتُت كما يلي

 :التدريس للمجموعة التجريبية  - أ

( ىػػ 1373 -ىػػ 1293اؼبلػك عبػد العزيػز موحػد الػبالد )قامت الباحثة بتطبيق الجنامج يف كحػدة 

 .اػباص باؼبدرسة اغباسوبكمت التطبيق على اجملموعة التجريبية يف معمل 

 :التدريس للمجموعة الًابطة - ب

الػيت تػدرس نفػس ؿبتػول الوحػدة  لتدريس للمجموعة الضػابطة ؼبعلمػة الفصػلقامت الباحثة بإسناد ا

 :كقد راعت الباحثة يف ذلك ما يلي, كاؼبوضوعات اليت ربتويها

 .متابعة سَت عملية التدريس للمجموعة الضابطة .1

للتوزيػػع اؼبعتمػػد كاػبػػاص بتػػدريس مقػػرر  ان طبقػػ)مت التػػدريس للمجموعػػة الضػػابطة بواقػػع حصػػتُت أسػػبوعيان  .2

 (.لتاريخا

 .للمجموعتُت يف نفس الفًتة الزمنية( ؾباؿ التجريب)مت تدريس ؿبتول الوحدة  .3

 :زمن التجربة  -ج



 

 

كمت االنتهػػػػػاء مػػػػػن تػػػػػدريس  ىػػػػػػ15/3/1431مت تطبيػػػػق التجربػػػػػة علػػػػػى عينػػػػػة البحػػػػػث يػػػػػـو االثنػػػػػُت 

التطبيػػق أم اسػػتغرؽ  ىػػػ,15/4/1431موضػػوعات الوحػػدة للمجمػػوعتُت الضػػابطة كالتجريبيػػة يػػـو األربعػػاء 

 .أربعة أسابيع بواقع شبانية حصص

 :البحثالتطبيق البعدي ألدوات  – 5

تطبيقػػان بعػػديان يػػـو األربعػػاء اؼبوافػػق كمقيػػاس االذباىػػات  التحصػػيلي االختبػػارقامػػت الباحثػػة بتطبيػػق 

 . التجريبية ةىػ على اجملموع15/4/1431

بعػػػػػػديان يػػػػػػـو السػػػػػػبت اؼبوافػػػػػػق مقيػػػػػػاس االذبػػػػػػاه االختبػػػػػػار التحصػػػػػػيلي ك ي قامػػػػػػت الباحثػػػػػػة بتطبيػػػػػػق 

 .كمت تصحيح أكراؽ اإلجابة جملموعيت الدراسة. الضابطة ةىػ على اجملموع18/4/1431

ي رصػػػدت الػػػدرجات سبهيػػػدان ؼبعاعبتهػػػا إحصػػػائيان كلتحليلهػػػا كتفسػػػَتىا كمناقاشػػػتها يف ضػػػوء فػػػركض 

 .الدراسة اغبالية

 :المعالجة اإلحصائية - 6

علػػػى النحػػػو  لبحػػػثاغبػػػايل سبػػػت اؼبعاعبػػػة اإلحصػػػائية لبيانػػػات ا للبحػػػثيف ضػػػوء التصػػػميم التجػػػرييب 

 :التايل

 .ات اؼبعياريةاالكبرافأساليب اإلحصاء الوصفي اليت الت اؼبتوسطات ك  -1

طرحهػػا يأسػػاليب اإلحصػػاء اإلسػػتداليل للتحقػػق مػػن صػػحة الفػػركض كاإلجابػػة عػػن التسػػاؤالت الػػيت  -2

 :كالت ما يلي بحثال

ارنػػػة متوسػػػطي درجػػػػت طالبػػػات اجملموعػػػة التجريبيػػػة كالضػػػػابطة يف كذلػػػك ؼبق Test (T)( ت) اختبػػػار -

 .كمقياس االذباه التحصيلي االختبارالتطبيق البعدم على 



 

 

ربليػػػل التبػػػاين أحػػػادم االذبػػػاه للمقارنػػػة بػػػُت التطبيػػػق البعػػػدم للمجموعػػػة التجريبيػػػة كالضػػػابطة كمالزمػػػة  -

 .التطبيق القبلي ؽبما على البعدم

 .استخداـ الوسائط اؼبتعددةعالقة بُت التحصيل كاالذباه كبو معامل االرتباط لتحديد ال -

 :اختيار مستوى الداللة اإلحصائية – 8

للتحقػػق مػػن كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت ( 0.01)علػػى مسػػتول داللػػة البحػػث  اعتمػػد

 .اؼبتوسطات كذلك لاشيوع استخدامو يف البحوث الًتبوية

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 ومناقشتها يرىاالبحث وتفسنتائج 

 



 

 

 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 :مقدمة

حيػػث يػػتم عػػرض كتفسػػَت كمناقاشػػة , لنتػػائج البحػػث اغبػػايل كتفسػػَت ىػػذه النتػػائج كمناقاشػػتها  فيمػػا يلػػي عرضػػا

 :نتائج كل جزء مرتب كفق أسئلة البحث

 :وفيما يلي عرض ىذه النتائج

مـــا فاعليـــة البرنــــامج المقتـــرح فـــي تنميــــة " :ؤال األول تفســـير ومناقشـــة النتـــائج المرتبطــــة بالســـ: أوال

 "تحصيل طالبات الصف الثالث المتوسط في مادة التاريخ ؟

 :كباستعراض نتائج التطبيق البعدم لالختبار التحصيلي كربليلها إحصائيا من خالؿ اعبدكؿ التايل

 (8)الجدول 

 االختبارجريبية والًابطة في داللة الفرق بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين الت

 التحصيلي البعدي 

 
 

البيانات 

  اإلحصائية

 المتوسط المجموع العدد

 الحسابي

اف ر االنح

 المعياري
F 

مستوى 

 الداللة
T 

 مستوى

 الداللة
 حجم األثر

المجموعة 

 التجريبية 
30 1432 47.73 6.07 

0.72 0.39 11.87 0.01 0.71 
المجموعة 

 الًابطة 
30 883 29.43 5.85 



 

 

أف متوسػػط درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة الػػيت درسػػت ( 8)يتضػػح مػػن اعبػػدكؿ السػػابق رقػػم 

باسػػػتخداـ برنػػػامج الوسػػػائط اؼبتعػػػددة أكػػػج مػػػن متوسػػػط درجػػػات طالبػػػات اجملموعػػػة الضػػػابطة كالػػػيت درسػػػت 

 .بالطريقة السائدة

كجػود ( 0.01)د مسػتول كىػي دالػة إحصػائيان عنػ(  1.83) احملسػوبة ( ت)مػن قيمػة  كما يتضػح

فرؽ داؿ إحصائيان بُت متوسطات درجات طالبات اجملموعة التجريبية كمتوسطات درجات طالبػات اجملموعػة 

 .الضابطة لصان اجملموعة التجريبية

كىػذا يػدؿ علػى قابليػة عاليػة للجنػامج يف التحصػػيل,  (0.71)كيتضػح أيضػا أف حجػم األثػر مرتفػع 

 ,أبػػػو حطػػػب)  (مرتفػػػع0.15 -متوسػػػط  0.05 -ضػػػعيف 0.02)يػػػث ح( 2إيتػػػا)حيػػػث أف حجػػػم األثػػػر 

 ( 416,  1994, كصادؽ 

 :كىذا يؤدم إىل قبوؿ الفرض األكؿ من فركض الدراسة كالذم ينص على

بػػُت متوسػػطي درجػػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػػة ( 0.01)يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػػائيان عنػػد مسػػتول داللػػػة 

 .لتحصيلي البعدم لصان طالبات اجملموعة التجريبية راالختباكطالبات اجملموعة الضابطة يف 

كدبناقاشة النتائج السابقة نستنتج أف برنامج الوسائط اؼبتعػددة أكثػر فاعليػة مػن الطريقػة اؼبتبعػة مػن حيػث 

 .التحصيلي االختبارالتأثَت على األداء البعدم لطالبات اجملموعة التجريبية يف 

 .سؤاؿ األكؿ من أسئلة الدراسةكبذلك تكوف الباحثة قد أجابت على ال

 :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 

 .البعدم يف مقرر التاريخ التحصيلي االختباردرجات اجملموعة الضابطة يف على درجات مرتفعة عن 

 



 

 

كؿ ألالفصػػل ا, قيػػاـ الدكلػػة السػػعودية الثالثػػة :البػػاب الرابػػع)كمػػا أف أسػػلوب دراسػػة اؼبوديػػوؿ التعليمػػي 

يػد سػًتاتيجيات تفر اؼبقرر التػاريخ للصػف الثالػث اؼبتوسػط عػن طريػق إحػدل ( عبد تالعزيز موحد البالد لكاؼب

الػػػيت هتػػػتم بػػػالفركؽ الفرديػػػة بػػػُت الطالبػػػات كتعػػػدد األناشػػػطة كالوسػػػائل التعليميػػػة داخػػػل ( اؼبػػػديوالت)التعلػػػيم 

حيػػث يػػوفر  ,ككػػذلك ربػػوؿ الطالبػة مػػن متلقيػػة للمعلومػػة مػن قبػػل اؼبعلمػػة إىل طالبػػة ناشػطة كمتفاعلػػة ,اؼبػديوؿ

كأف إعطػػػاء الطالبػػػة حػػػق , نتبػػػاه كاإلشػػػباعدم إىل دافعيػػػة التعلػػػيم مثػػػل االؤ اؼبػػػديوؿ التعليمػػػي الظػػػركؼ الػػػيت تػػػ

كىػػذا يزيػػد مػػن  ,مػػة كاسػػتجابة غباجتهػػا التعليميػػةءالػػتحكم يف عمليػػة الػػتعلم هبعػػل العمليػػة التعليميػػة أكثػػر مال

كمػػػا أف التغذيػػػة الراجعػػػة الػػػيت التحصػػػيلي,   االختبػػػارتوقػػػع قبػػػاح الطالبػػػة كحصػػػوؽبا علػػػى درجػػػات مرتفعػػػي يف 

كمػا أف اسػتخداـ الوسػائل التعليميػة   ,يف زيػادة دافعيػة الػتعلم ان أساسػي انػت عػامالن تتوفر يف اؼبديوؿ التعليمي ك

 . جعلت عمليات تدريس مادة التاريخ عملية حسية أكثر منها عملية لفظية( فيديو –رسـو )اؼبتنوعة 

 :كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة مثل

يت توصػػلت إىل أف التعلػػيم اؼبػػجمج يبكػػن اعتبػػاره كالػػ(. ـ1991)اهلل اغبمػػد  دراسػػة صػػان بػػن عبػػد .1

نظػػران ؼبػػا تسػػهم بػػو ىػػذه الطريقػػة يف رفػػع مسػػتول  ,طريقػػة فعالػػة يف تػػدريس كحػػدة اػبلفػػاء الراشػػدين

 .الطالب ذكم التحصيل العلمي اؼبنخفض إىل مستول أعلى

اللػػػػة كالػػػػيت توصػػػػلت إىل كجػػػػود فػػػػركؽ د, (ـ2112)دراسػػػػة صػػػػجم إبػػػػراىيم عبػػػػد العػػػػاؿ اعبيػػػػزاكم  .2

بُت متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية كاجملموعػة ( 1015)إحصائية عند مستول داللة 

كىػػػػذا يؤكػػػػد األثػػػػر الفعػػػػاؿ للجنػػػػامج . لصػػػػان اجملموعػػػػة التجريبيػػػػة التحصػػػػيلي االختبػػػػارالضػػػػابطة يف 

 .الكمبيوترم يف ربصيل اؼبفاىيم التارىبية

د فػركؽ ذات داللػة إحصػائية و كجػيت توصػلت إىل كال( ىػ1427) ةابتهاؿ بنت صان غندكر دراسة  .3

الضػابطة يف ربصػيل اؼبفػاىيم الرياضػية الكليػة كيف  اجملموعػةالتجريبية كمتوسػط  اجملموعةبُت متوسط 



 

 

دراسػة ذكريػا   ,مفهـو التصػنيف ,اؼبفاىيم اؽبندسية: اؼبفاىيم الرياضية التالية ربصيل كل مفهـو من

عػػن عػػدـ كجػػود فػػرؽ داؿ بػػُت ربصػػيل اجملمػػوعتُت  هػػائجكاشػػفت نتاالػػيت   (ـ2114)بػػن وبػػي الؿ 

فبػا يؤكػد ذبػانس اجملمػوعتُت كتكافؤنبػا يف احملتػول  ,التجريبية كالضابطة قبل البدء يف تطبيق الجنػامج

كذلك كاشفت الدراسػة عػن كجػود فػرؽ داؿ إحصػائيان بػُت متوسػطي درجػات اجملمػوعتُت ,  التعليمي

 .التجريبية اليت مت تدريسها باستخداـ الجنامج التكنولوجيالتجريبية كالضابطة لصان اجملموعة 

كقد أكضػحت اإلحصػاءات أف اؼبتوسػط اغبسػايب البعػدم ( ىػ1415), دراسة سعيد نافع السلمي .4

كمػا أف ,  55018أعلى من اؼبتوسط اغبسػايب للمجموعػة الضػابطة  67019للمجموعة التجريبية 

أعلػػػػى مػػػػن متوسػػػػط فػػػػركؽ الػػػػدرجات  28.575متوسػػػػط فػػػػركؽ الػػػػدرجات للمجموعػػػػة التجريبيػػػػة 

 .8048للمجموعة الضابطة 

فعالية برنػامج قػائم علػى الوسػائط اؼبتعػددة يف  هابينت نتائجاليت  (ـ2118)دراسة ىالة طو خب   .5

تنميػة حػب االسػتطالع كاالبتكاريػة لػػدل تالميػذ الصػف األكؿ اؼبتوسػط باؼبملكػة العربيػػة  يفالعلػـو 

داللة إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق  حيث كجدت فركؽ ذات, السعودية

البعػػدم ؼبقيػػاس التفكػػَت االبتكػػارم كمقيػػاس حػػب االسػػتطالع الاشػػكلي كاللفظػػي لصػػان اجملموعػػة 

 .التجريبية

ـــامج المقتـــرح فـــي " تفســـير ومناقشـــة النتـــائج المرتبطـــة بإجابـــة الســـؤال الثـــاني : ثانيـــا مـــا فاعليـــة البرن

 "ات الصف الثالث المتوسط تحو استخدام الوسائط المتعددة؟اتجاىات طالب

كباستعراض نتائج التطبيق البعدم ؼبقياس االذباىات كبو استخداـ الوسػائط اؼبتعػددة  كربليلهػا إحصػائيا مػن 

 :خالؿ اعبدكؿ التايل

 (9)الجدول 



 

 

 داللة الفرق بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والًابطة في مقياس االتجاه البعدي 

 

أف متوسػػط درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة الػػيت درسػػت ( 9)كؿ السػػابق رقػػم يتضػػح مػػن اعبػػد

باسػػػتخداـ برنػػػامج الوسػػػائط اؼبتعػػػددة أكػػػج مػػػن متوسػػػط درجػػػات طالبػػػات اجملموعػػػة الضػػػابطة كالػػػيت درسػػػت 

 .بالطريقة السائدة

كمػػػػػا يتضػػػػػح كجػػػػػود فػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػائيان بػػػػػُت متوسػػػػػطات درجػػػػػات طالبػػػػػات اجملموعػػػػػة التجريبيػػػػػة 

 .ات درجات طالبات اجملموعة الضابطة لصان اجملموعة التجريبيةكمتوسط

كىػذا يػدؿ علػى قابليػة عاليػة للجنػامج يف االذباىػات,  (0.12)كيتضح أيضا أف حجم األثر مرتفع 

 ,أبػػػو حطػػػب)  (مرتفػػػع0.15 -متوسػػػط  0.05 -ضػػػعيف 0.02)حيػػػث ( 2إيتػػػا)حيػػػث أف حجػػػم األثػػػر 

 ( 416,  1994, كصادؽ 

 :قبوؿ الفرض الثاين من فركض الدراسة كالذم ينص علىكىذا يؤدم إىل 

بػػُت متوسػػطي درجػػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػػة ( 0.01)يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػػائيان عنػػد مسػػتول داللػػػة 

 .لصان طالبات اجملموعة التجريبية كطالبات اجملموعة الضابطة يف مقياس االذباه البعدم

 :التفسير والمناقشة

البيانات 

 اإلحصائية
 المجموع العدد

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
F 

ى مستو 

 الداللة
T 

 مستوى

 الداللة
 حجم األثر

المجموعة 

 التجريبية
30 5930 197.66 25.39 

1.55 0.21 2.75 0.01 0.12 
المجموعة 

 الًابطة
30 5350 178.33 28.79 



 

 

نتيجػػة إىل تعػػرض طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة للجنػػامج متعػػدد الوسػػائط مػػن خػػالؿ كيبكػػن تفسػػَت ىػػذه ال

بدرجة كبَتة باسػتخداـ الوسػائل اؼبتعػددة مػن أفػالـ كصػور  ان حيث تأثرت الطالبات كجداني, اؼبديوؿ التعليمي

 .داخل الجنامج فبا ساعد يف تنمية اذباىاهتم كبو تلك الوسائط

عػػددة بصػػورة متكاملػػة أدل إىل إحػػداث تغيػػَتات سػػلوكية لػػدل الطالبػػات كمػػا أف اسػػتخداـ الوسػػائط اؼبت

يف  نذباىػػاهتن كبػػػو تلػػػك الوسػػائط الػػػيت سػػػاعدهتاكتعزيػػز إدراكهػػػن اغبسػػي للسػػػلوكيات اؼبرغػػػوب فيهػػا كتنميػػػة 

 .تفهم مادة التاريخ

كمػػا يبكػػن إرجػػاع النتيجػػة مػػن ناحيػػة أخػػرل إىل مػػا تتيحػػو بػػرامج اغباسػػوب متعػػددة الوسػػائط مػػن 

علػػى  تسػػاعد الوسػػائط اؼبتعػػددةألف  ؼباشػػاركة الفعالػػة للطالبػػة يف تنفيػػذ األناشػػطة كإعطائهػػا اغبريػػة أثنػػاء الدراسػػةا

عمليػػة تػػدريب كتعلػػيم اؼبتػػدرب لنفسػػو بنفسػػو مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ الجؾبيػػات التعليميػػة الػػيت تقػػـو علػػى الػػتعلم الػػذاي 

علػى البحػث كاإلطػالع علػى كػل مػا ىػو  الطالبػةا تػدرب كمػن ىنػ, انفسػهب اعلػى كيفيػة تعلػيم نفسػه الطالبةلتدريب 

 .ة لقاىا من اؼبعلمتتكال يتوقف عند ؾبرد اؼبعلومات اليت , جديد

يف اؼبوقػػف التعليمػػي الػػذم يغلػػب عليػػو التػػدريس اللفظػػي دكر سػػليب كلكػػن اسػػتخداـ  الطالبػػةكمػػا أف دكر 

سػػواء عػػن طريػػق , فػػرص اؼباشػػاركة اإلهبابيػػة يف اؼبواقػػف تللطالبػػاالوسػػائل التعليميػػة يف التعلػػيم اسػػتخدامان سػػليمان يتػػيح 

ربديػد النػػواحي الػػيت يػرغنب يف التعػػرؼ إليهػػا مػن ماشػػاىدة الوسػػائل كاالسػتماع إليهػػا أك عػػن طريػق مناقاشػػة مػػا رأكه أك 

ظبعػػوه منهػػػا ي عػػن طريػػػق البحػػث عػػػن إجابػػػات ؼبػػا قػػػد يثػػَته اسػػػتخداـ الوسػػػيلة مػػن إثػػػارات جديػػدة حػػػوؿ موضػػػوع 

 . اػبجة

 .كل ذلك ردبا يكوف قد ساعد يف تكوين اذباىات إهبابية كبو الوسائط اؼبتعددة 

تعػػددة إىل أسػػلوب معاعبػػة احملتػػول كقػػد يرجػػع تفػػوؽ طالبػػا اجملموعػػة التجريبيػػة كبػػو اسػػتخداـ الوسػػائط اؼب

الؿ حيػث ربقػق ذلػك مػن خػذبػد فيهػا الطالبػة كػل مػا يناسػبها,  الذم يعتمد على توفَت بيئػة تعليميػة متنوعػة



 

 

اؼبلػك عبػد العزيػز )كل ذلك ساىم يف جعل دراسة اؼبديوؿ ,  ةبتوفَت ؾبموعة من البدائل كاػبيارات أماـ الطال

 .أكثر كظيفية بالنسبة للطالبات( موحد البالد

كما يبكن إرجاع تلك النتيجة إىل سعادة الطالبات بدراسػة اؼبػديوؿ مػع شػعورىن دبػدل فائػدة دراسػتهن 

 ان كالػػػيت شػػػعر باؼبلػػػل أثنػػػاء الاشػػػرح نظػػػر  ةلبػػػات الػػػيت تػػػدرس بالطريقػػػة السػػػائدة التقليديػػػؽبػػػا بعكػػػس ؾبموعػػػة الطا

علػػػى اذباىػػػات طالبػػػات اجملموعػػػة الضػػػابطة كبػػػو اسػػػتخداـ الوسػػػائط  ان لطبيعػػػة مػػػادة التػػػاريخ فبػػػا يػػػنعكس سػػػلب

 .اؼبتعددة

 

 

 

 

 

 (10)الجدول 

 ي كالبعدمملخص للمقاييس اإلحصائية الناذبة عن تطبيق مقياس االذباه القبل

يانات بال

 اإلحصائية
 عدد الطالبات التطبيق

ؾبموع 

 الدرجات
 اؼبتوسط

االكبراؼ 

 اؼبعيارم

اجملموعة 

 التجريبية

 37.97 166.36 4991 30 قبلي

 25.39 197.66 5930 30 بعدم

اجملموعة 

 الضابطة

 35.09 183.66 5510 30 قبلي

 28.79 178.33 5350 30 بعدم



 

 

 

أف متوسػػػط طالبػػػات اجملموعػػػة الضػػػابطة يف التطبيػػػق القبلػػػي ( 10)ابق رقػػػم يتضػػػح مػػػن اعبػػػدكؿ السػػػ

يف حػػػُت ارتفػػػع متوسػػػط درجػػػات طالبػػػات اجملموعػػػة , أكػػػج مػػػن متوسػػػط نفػػػس اجملموعػػػة يف التطبيػػػق البعػػػدم

 .التجريبية عن متوسط درجاهتم يف التطبيق البعدم

عالقـة بـين درجـات الطالبـات فـي التطبيـق ل ام "تفسير ومناقشة النتائج المرتبطة بالسؤال الثالث: ثالثا 

 "؟ومقياس االتجاىات نحو الوسائط المتعددة التحصيلي ختبارالبعدي لال

مقيػػاس االذبػػاه كبػػو دراسػػة مػػادة مت ربليػػل درجػػات الطالبػػات يف اجملمػػوعتُت التجريبيػػة كالضػػابطة يف 

بػػُت درجػػات طالبػػات اجملموعػػة موجبػػة  وتوجػػد عالقػػة ارتباطيػػ :صػػحة الفػػرض التػػايل ختبػػاركذلػػك ال ,التػػاريخ

 .يف التطبيق البعدم التحصيلي االختبارالتجريبية يف كل من مقياس االذباه كبو الوسائط اؼبتعددة ك 

قامت الباحثة حبسػاب اؼبتوسػط اغبسػايب لػدرجات طالبػات اجملمػوعتُت التجريبيػة  صحة ىذا الفرض ختباركال

 .اؼبعيارم االكبراؼككذلك , ريخمقياس االذباه كبو دراسة مادة التاكالضابطة يف 

 (11)الجدول 

 البعدي  ومقياس االتجاه البعدي للمجموعة التجريبية   التحصيلي االختبارمعامل االرتباط بين 

البيانات 

 اإلحصائية

 اؼبتوسط العدد

 اغبسايب

االكبراؼ 

 اؼبعيارم

( ر)قيمة 

 احملسوبة

 مستول

 الداللة

االختبار 

 التحصيلي س
30 47.73 6.079 

0.10 0.599 
 مقياس االذباه

 ص
30 197.66 25.39 



 

 

 

أقػل مػن قيمػة االرتبػاط ( 0.10)أف قيمػة االرتبػاط احملسػوبة ( 11)يتضح مػن اعبػدكؿ السػابق رقػم 

ال يوجػػػد ارتبػػػاط داؿ بػػػُت مبػػػو ربصػػػيل  إنػػػوكمػػػن ىنػػػا يبكػػػن القػػػوؿ , (0.01)اعبدكليػػػة عنػػػد مسػػػتول داللػػػة 

 . لوحدة اؼبدركسةالطالبات كبُت مبو اذباىاهتم كبو ا

رتباطيػو توجػد عالقػة ا :مػن فػركض الدراسػة كالػذم يػنص علػى الثالػثالفػرض  رفضكىذا يؤدم إىل 

 االختبػػارموجبػػة بػػُت درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة يف كػػل مػػن مقيػػاس االذبػػاه كبػػو الوسػػائط اؼبتعػػددة ك 

 .يف التطبيق البعدم التحصيلي

 :التفسير والمناقشة

قبػد أف اىتمػاـ الطالبػات باغبصػوؿ علػى درجػات يف االختبػار التحصػيلي  حيػث يبكن تفسػَت ذلػك

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 

 نالوسػػػػائط اؼبتعػػػػددة علػػػػى اكتسػػػػاهببرنػػػػامج سػػػػاعد لػػػػدل الطالبػػػػات  فمػػػػن حيػػػػث تنميػػػػة اعبانػػػػب اؼبعػػػػريف

سػاعد علػى الفهػم  نػوكبالتػايل فإ. الطريقػة اللفظيػة أقػل مػن كقػتلمفاىيم كاغبقائق كاؼببػادئ كالقػوانُت كالنظريػات يف ل

 .ارتبطت بأشياء ؿبسوسة عندما اجملردة اؼبواقف التارىبيةبتوضيح 

ف إحيػػث  ,ائط سػػاعد علػػى العػػرض العملػػي أك اؼباشػػاىدة علػػى الواقػػعالوسػػجنػػامج كمػػن اعبانػػب اؼبهػػارم ف

هبػػػذا  ةخبػػػَت  تصػػػبح الطالبػػػةاؼبهػػػارة مػػػا ىػػػي إال أداء عمػػػل مػػػا بسػػػرعة كإتقػػػاف نتيجػػػة التػػػدريب كتكػػػرار اؼبمارسػػػة حػػػىت 

  .بأدكات التدريب الالزمة لذلك أمدناكما   ,بوسائل العرض العملي للمهارة اؼبراد تعلمها كقد أمدنا ,العمل

الوسػػائط اؼبتعػػددة التعليميػػة دكران كبػػَتان يف ربقيػػق اعبانػػب الوجػػداين مػػن  لعػػب برنػػامجكيف اعبانػػب الوجػػداين 

مقػػاطع الفيػػديو أك عنػػد التػػدرج يف ككثػػَتان مػػا نػػرل انفعػػاالت السػػركر كاػبػػوؼ كالتػػوتر عنػػد ماشػػاىدة  ,أىػػداؼ الػػتعلم



 

 

كتػػػػؤدل ىػػػػذه االنفعػػػػاالت إىل تعػػػػديل  اشػػػػكل عػػػػاـ ,إجابػػػػات االختبػػػػار التحصػػػػيلي أك عنػػػػد التعامػػػػل مػػػػع الجنػػػػامج ب

  . تدرهبي يف السلوؾ أم إىل تعلم فعاؿ

أحيانػػػػان كثػػػػَتة باؼبلػػػػل  الطالبػػػػاتاشػػػػعر تفقػػػػد  ,زيػػػػادة الدافعيػػػػة يف عمليػػػػة الػػػػتعلم يف الجنػػػػامجسػػػػاعد كػػػػذلك 

كبالتػػػايل فػػػإف  ,طريقػػػة كاحػػػدة تعتمػػػد علػػػى اإللقػػػاء كالتلقػػػُت تبػػػاعإك  ةكالكسػػػل كالنفػػػور مػػػن الاشػػػرح اللفظػػػي للمعلمػػػ

إىل  نبالبعػد عػن النمطيػة يف الػتعلم كـباطبػة أكثػر مػن حاسػة فبػا دفعهػ الطالبات ياشعرىنمن قبل  الجنامجاستخداـ 

مصػػحوبة بنمػػوذج أك صػػورة ثابتػػة  للطالبػػاتكتقػػدمي اؼبػػادة العلميػػة  .اإلقبػػاؿ علػػى تعلػػم اؼبوضػػوعات الػػيت يقػػدمها ؽبػػم

كبػػو موضػػوع الػػدرس  الطالبػػاتدل إىل اسػػتثارة اىتمػػاـ أالتكبػػَت كالتصػػغَت أك متحركػػة مػػع اسػػتخداـ األلػػواف كفنيػػات 

  . للتعلم نشبع حاجتهأك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل السادس

 ملخص البحث وتوصياتو ومقترحاتو

 



 

 

 الفصل السادس

 ملخص البحث وتوصياتو ومقترحاتو

رل متصػػلة نتنػػاكؿ يف ىػػذا الفصػػل ملخػػص البحػػث كالتوصػػيات كاؼبقًتحػػات اؼبتعلقػػة دباشػػكالت أخػػ

 :كفيما يلي عرض ىذه اعبوانب ,دبتغَتات البحث يبكن تقديبها إلجراء مزيد من البحوث يف ىذا اجملاؿ

 :خالصـة البحث

 فاعلية استخداـ برنامج كسائط متعددة يف ربصيل طالبات الصف الثالػث اؼبتوسػطربديد  البحثتناكؿ ىذ 

 كبو الوسائط اؼبتعددة كاذباىاهتن يف مقرر التاريخ

فاعليػػة اسػػػتخداـ برنػػامج كسػػػائط مػػػا  :فـــي الســؤال الرئيســـي التــالي البحــثتلخصــت مشـــكلة و 

 ؟كبو الوسائط اؼبتعددة كاذباىاهتن يف مقرر التاريخ متعددة يف ربصيل طالبات الصف الثالث اؼبتوسط

 :وتطلب الك اإلجابة على األسئلة اآلتية

 صف الثالث اؼبتوسط يف مادة التاريخ؟ما فاعلية الجنامج اؼبقًتح يف تنمية ربصيل طالبات ال .1

مػػػا فاعليػػػة الجنػػػامج اؼبقػػػًتح يف اذباىػػػات طالبػػػات الصػػػف الثالػػػث اؼبتوسػػػط كبػػػو اسػػػتخداـ الوسػػػائط  .2

 اؼبتعددة كدراسة مادة التاريخ؟

كمقيػاس االذباىػات كبػو  التحصػيلي ختبػارما العالقػة بػُت درجػات الطالبػات يف التطبيػق البعػدم لال .3

 الوسائط اؼبتعددة؟

 :صحة الفروض التالية اختبارتم  ،البحثلإلجابة عن تساؤالت و 

الػػػيت تػػػدرس )بػػػُت متوسػػػطي درجػػػات طالبػػػات اجملموعػػػة التجريبيػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية ؽ ك وجػػػد فػػػر ال ت -1

يف التطبيػػق البعػػدم ( الػػيت تػػدرس بالطريقػػة التقليديػػة)كطالبػػات اجملموعػػة الضػػابطة ( بجنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة

 .حصيليالت ختبارلال



 

 

الػػػيت تػػػدرس )بػػػُت متوسػػػطي درجػػات طالبػػػات اجملموعػػػة التجريبيػػة لػػػة إحصػػائية داالذات ؽ ك وجػػد فػػػر ال ت -2

يف التطبيػػق البعػػدم ( الػػيت تػػدرس بالطريقػػة التقليديػػة)كطالبػػات اجملموعػػة الضػػابطة ( بجنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددة

 .ؼبقياس االذباىات كبو الوسائط اؼبتعددة

اطيػة موجبػػة بػػُت درجػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػة يف كػػل مػػن مقيػاس االذبػػاه كبػػو رتباتوجػد عالقػػة ال  -3

 .يف التطبيق البعدم التحصيلي االختبارالوسائط اؼبتعددة ك 

 :البحثعينة 

كذلػػػك عػػػن طريػػػق اختيػػػار مدرسػػػتُت  طالبػػػات الصػػػف الثالػػػث اؼبتوسػػػط مػػػن البحػػػثمت اختيػػػار عينػػػة 

كاألخػػػرل سبثػػػػل اجملموعػػػػة  ,ريبيػػػػة كىػػػي اؼبدرسػػػػة اؼبتوسػػػطة الثالثػػػػة بأهبػػػػاحػػػػدانبا سبثػػػل اجملموعػػػػة التجإ ,ـبتلفتػػػُت

 .الضابطة كىي اؼبدرسة اؼبتوسطة الثامنة

 :البحثحدود 

 :اغبالية على البحثاقتصرت 

البحػػث كمت إجػػراء  ,بعػػض اؼبػػدارس اؼبتوسػػطة للبنػػات التابعػػة ؼبنطقػػة عسػػَت :الحــدود المكانيــة والبشــرية -1

 .دبدينة أهبا الثالثةاؼبتوسطةبلبات الصف الثالث اؼبتوسط على عينة عاشوائية من طا

علػػى البػػاب الرابػػع قيػػاـ الدكلػػة السػػعودية الثالثػػة الفصػػل األكؿ  البحػػثقتصػػر ي: الحــدود الموضــوعية  -2

ىػػ  الفصػل 1431/ىػػ1429دبقػرر التػاريخ للصػف الثالػث اؼبتوسػط طبعػة ( موحػد الػبالد)اؼبلك عبػد العزيػز 

 .الدراسي الثاين

اؼبلك عبد العزيز موحػد  ,الفصل األكؿ, قياـ الدكلة السعودية الثالثة ,الباب الرابع"د اختارت الباحثة كق

 ."البالد

 



 

 

 :بحثأدوات ال

 :يف بحثتتمثل أدكات ال

للصػف الثالػث ( موحػد الػبالد)ربصيلي يف مادة التاريخ يف فصل اؼبلػك عبػد العزيػز  اختبار - أ

 .اؼبتوسط

 .تخداـ الوسائط اؼبتعددة يف مادة التاريخمقياس لالذباىات كبو اس -ب

 .برنامج الوسائط اؼبتعددة للفصل الرابع من مادة التاريخ للصف الثالث اؼبتوسط -ج             

 .دليل الطالبة الستخداـ برنامج الوسائط اؼبتعددة-د  

 :البحثإجراءات 

 :ر كفق اإلجراءات التاليةاغبايل سا بحثصحة فركضو فإف ال اختبارك  بحثلإلجابة عن سؤايل ال

 .الحالي بحثألجنبية التي لها عالقة بمجال الااالطالع على األدبيات والبحوث العربية و : أوال

تصميم برنامج الوسائط المتعددة في الباب الرابع من كتاب التاريخ للصف الثالث المتوسط : ثانيا

 :وفق الخطوات التالية

 .لت إعداد برامج الوسائط اؼبتعددةاالطالع على الدراسات اليت تناك  -1

 .ربديد األىداؼ العامة للجنامج -2

 .سبهيدا إلنتاج الجنامج( سيناريو)ترصبة ؿبتول الباب الرابع إىل ـبطط  -3

عرض السيناريو على اؼبتخصصُت يف ؾباؿ اؼبناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية كؾباؿ  -4

 .تكنولوجيا التعليم

 .الوسائط اؼبتعددة من خالؿ تنفيذ السيناريو إنتاج برنامج -5

 .التأكد من صالحية الجنامج للتطبيق من خالؿ عرضو على اؼبتخصصُت كالتعديل يف ضوء آرائهم -6



 

 

 .إعداد دليل استخداـ الطالبات للجنامج كعرضو على احملكمُت -7

 .التعامل مع الجنامجتطبيق الجنامج على عينة استطالعية للتأكد من قدرة الطالبات على  -8

الوسائط المتعددة وفق الخطوات  استخدام ومقياس االتجاىات نحو التحصيلي االختبارإعداد : ثالثا

 :التالية

كمقيػاس االذباىػات كصػياغة اؼبفػردات لكػػل  التحصػيلي االختبػػارربديػد اؽبػدؼ العػاـ كاػبػاص لكػل مػن  -1

 .منهما

يف صػورهتما األكليػة علػى ؾبموعػة مػن احملكمػُت كالتعػديل  التأكد من صحة األداتُت من خالؿ عرضهما -2

 .يف ضوء آرائهم

 .تطبيق األداتُت على عينة استطالعية غبساب ثبات األداتُت كمراجعتهما يف ضوء نتائج ىذا التطبيق -3

 :وفق الخطوات التالية بحثاختيار عينة ال: رابعا

 .توسطة للبنات باؼبنطقةاختيار فصلُت بطريقة عاشوائية من إحدل اؼبدارس اؼب -1

 .يمثل اجملموعة الضابطةلخر ثل اجملموعة التجريبية كالفصل ا حد الفصلُت ليمأاختيار  -2

 .قبليا على اجملموعتُت التجريبية كالضابطة االختبار التحصيلي كمقياس االذباهتطبيق : خامسا

الوسػػائط اؼبتعػػددة بطريقػػة الػػتعلم الػػذاي كفػػق برنػػامج ( اجملموعػػة التجريبيػػة) بحػػثالتػػدريس جملموعػػة ال: سادســا

 .بالطريقة اؼبعتادة( اجملموعة الضابطة)

 .بعديا على ؾبموعيت الدراسة االختبار التحصيلي كمقياس االذباهتطبيق : سابعا

 .ربليل البيانات باستخداـ األساليب اإلحصائية اؼبناسبة كتفسَت النتائج: ثامنا

 .كضع التوصيات كاؼبقًتحات: تاسعا



 

 

 :المعالجة اإلحصائية

علػػػى النحػػػو  بحػػػثسبػػػت اؼبعاعبػػػة اإلحصػػػائية لبيانػػػات ال اغبػػػايل للبحػػػثيف ضػػػوء التصػػػميم التجػػػرييب 

 :التايل

 .ات اؼبعياريةاالكبرافأساليب اإلحصاء الوصفي اليت الت اؼبتوسطات ك  -1

هػػا سػػتداليل للتحقػػق مػػن صػػحة الفػػركض كاإلجابػػة عػػن التسػػاؤالت الػػيت تطرحأسػػاليب اإلحصػػاء اال -2

 :الدراسة كالت ما يلي

كذلػػػك ؼبقارنػػػة متوسػػػطي درجػػػت طالبػػػات اجملموعػػػة التجريبيػػػة كالضػػػابطة  Test (T)( ت) اختبػػػار -3

 .كمقياس االذباه التحصيلي االختباريف التطبيق البعدم على 

ليل التباين أحػادم االذبػاه للمقارنػة بػُت التطبيػق البعػدم للمجموعػة التجريبيػة كالضػابطة كمالزمػة رب -4

 .طبيق القبلي ؽبما على البعدمالت

 .استخداـ الوسائط اؼبتعددةمعامل اإلرتباط لتحديد العالقة بُت التحصيل كاالذباه كبو   -5

 :بحثنتائج ال

 :اغبايل إىل النتائج التالية توصل البحث

 :التحصيلي االختبارفي  النتائج الخاصة بأداء الطالبات: أوالً 

 طالبػػػػاتبػػػػُت متوسػػػػطات درجػػػػات ( 1011)تول داللػػػػة داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػذات توجػػػػد فػػػػركؽ  -

كىػػػذا يؤكػػػد . لصػػػان اجملموعػػػة التجريبيػػػة التحصػػػيلي االختبػػػارتجريبيػػػة كاجملموعػػػة الضػػػابطة يف الاجملموعػػػة 

ف الجنػػامج وبتػػوم علػػى العناصػػر اؼبكونػػة إحيػػث  ,التحصػػيليف  لجنػػامج الوسػػائط اؼبتعػػددةاألثػػر الفعػػاؿ 

كلقطػػػػػة  ,كالصػػػػػورة اؼبتحركػػػػػة ,كالصػػػػػورة الثابتػػػػػة ,كاؼبوسػػػػػيقى ,الصػػػػػوتك  ,الػػػػػنص)للوسػػػػػائل اؼبتعػػػػػددة مػػػػػن 

 .اؼبدركسوضوع اؼبإىل  الطالباتكىذه العناصر تعمل على جذب انتباه (. الفيديو



 

 

 :استخدام الوسائط المتعددةفي مقياس االتجاه نحو  الطالباتالنتائج الخاصة بأداء : ثانياً 

اجملموعػػػة  طالبػػػاتبػػػُت متوسػػػطات درجػػػات ( 1011) توجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتول داللػػػة -

, اسػتخداـ الوسػائط اؼبتعػدة لصػان جملموعػة التجريبيػةالتجريبية كاجملموعة الضابطة يف مقياس االذبػاه كبػو 

 .لدراسة مادة التاريخ الطالباتحيث عمل الجنامج على تاشويق 

وأدائهـم البعـدي  ،التحصـيلي االختبارفي  للطالباتالنتائج الخاصة باالرتباط بين األداء البعدي : ثالثاً 

 .االتجاهفي مقياس 

 ,التحصػػيلي االختبػػاريف  الطالبػػاتأظهػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػود ارتبػػاط داؿ إحصػػائيان بػػُت درجػػات  -

 .االذباهكدرجاهتم يف مقياس 

 :البحثتوصيات 

ائج اليت سػبق نعرض فيما يلي ؾبموعة من التوصيات اؼبنبثقة من النت ,بحثيف ضوء ما أسفر عنو ال

 .كاليت يبكن أف تأخذ هبذه النتائج إىل حيز التطبيق العملي ,عرضها

 :بما يلي ةوصى الباحثتلذلك 

 .ىتماـ بتدريب طالبات اؼبرحلة اؼبتوسطة على اغباسوباال -4

 ان نظػر  ,إنتػاج مثػل ىػذه الػجامجتتػوىل إناشاء مراكز إلنتاج برامج الوسائط اؼبتعػددة لكػل إدارة تعليميػة  -5

 .بات اليت كاجهتها الباحثة عند إنتاج برنامج الوسائط اؼبتعددةللصعو 

 .يف تدريس التاريخ الوسائط اؼبتعددةعلى كيفية استخداـ  معلمات مادة التاريخاالىتماـ بتدريب  -6

يبكن االسًتشاد بالجنامج اؼبقدـ يف ىػذه الدراسػة عنػد تػدريس التػاريخ كنمػوذج لعمػل بػرامج أخػرل  -7

 .لبات اؼبرحلة اؼبتوسطةلطايف منهج التاريخ 



 

 

كزارة الًتبيػة كالتعلػيم بعمػل ىػذه الػجامج  الباحثةنظران للتكلفة العالية لجامج الوسائط اؼبتعددة توصى  -8

 .لكافة اؼبناىج كخاصة مناىج التاريخ

يف التػػػدريس ألنػػػو يعمػػػل علػػػى تقليػػػل الوقػػػت كاعبهػػػد  اغباسػػػوببأنبيػػػة اسػػػتخداـ  اؼبعلمػػػاتتوعيػػػة  -9

 .أثناء عرض الطريقة السائدةاؼببذكؿ يف الاشرح 

 :مقترحات البحث

 :القياـ بالدراسات ا تية ةقًتح الباحثت ىذا البحثمن خالؿ إجراء 

 .االحتياجات التدريبية لطالبات اؼبرحلة اؼبتوسطة كبو استخداـ اغباسوب يف التعليم -1

أف  ةاحثػػػالب تكجػػػد ,اؼبتوسػػػطةباؼبػػػدارس  ةمػػػن خػػػالؿ إجػػػراء الدراسػػػة اغباليػػػة كاحتكػػػاؾ الباحثػػػ -2

إجػػػراء  ةقػػػًتح الباحثػػػتلػػػذلك  ,علػػػى اسػػػتخداـ طػػػرؽ التػػػدريس اغبديثػػػة اتغػػػَت مػػػدرب اؼبدرسػػػات

التػػػاريخ أثنػػػاء اػبدمػػػة علػػػى اسػػػتخداـ  ؼبعلمػػػاتدراسػػػة لتحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة الالزمػػػة 

 .طرؽ التدريس اغبديثة يف تدريس التاريخ

 طالبػػػاتتنميػػػة التفكػػػَت الناقػػػد لػػػدل  أثػػػر اسػػػتخداـ الوسػػػائط اؼبتعػػػددة يف تػػػدريس التػػػاريخ علػػػى -3

 .اؼبتوسطةاؼبرحلة 
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أثـــر اســـتخدام تقنيـــات الوســـائط المتعـــددة فـــي  :(ىػػػػ1421)حصػػػة عبػػػد اهلل عبػػػد الكػػػرمي  ,الػػػدخيل -

ة اؼبلػػػك جامعػػػ ,تعلـــيم األطفـــال اوي اإلعاقـــة العقليـــة البســـيطة علـــى تحســـين النطـــق والكـــالم لـــديهم

 . الرياض ,سعود

ثـــر اســـتخدام الوســـائط المتعـــددة علـــى تحصـــيل أ :(ـ2004)أضبػػػد عبػػػد اهلل إبػػػراىيم  ,الػػػدريوي  -

 . الرياض ,جامعة اؼبلك سعود ,طالب الصف الثاني المتوسط في مادة العلوم بمدينة الرياض

تخدام الوســـائط فعاليـــة برنـــامج تعليمـــي باســـ :(ت. د)ؼبيػػػاء فػػػوزم  ,ؿبػػػركس ,ؿبمػػػد سػػػعد ,زغلػػػوؿ -

التعليميـــة المتعـــددة علـــى جوانـــب الـــتعلم فـــي كـــرة الســـلة لتلميـــذات الحلقـــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم 

 .األساسي

مكتبػػػة األقبلػػػو  ,علـــم التـــاريخ واتجاىـــات تفســـيره اقتــراب جديـــد :(ـ2007) أنػػػور ؿبمػػود ,زنػػاي -

 . القاىرة ,اؼبصرية



 

 

 .عامل الكتب ,القاىرة ,1ط ,رشاد النفسيالتوجيو واإل: ( ـ1980)حامد عبد السالـ  ,زىراف -

 .دارالصولتية, الرياض ,  الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم(: 2007)حسن حسُت ,زيتوف -     
ــــديا :(ـ1996)علػػػػي  ,زيػػػػن العابػػػػدين - ــــات الملتيمي  ,الطبعػػػػة العربيػػػػة PCؾبلػػػػة  ,مقدمــــة فــــي تقني

 . ديب( 8)العدد

ـــيم اإللكترونـــيتك :(ـ2004)أضبػػػد ؿبمػػػد  ,سػػػامل - ـــيم والتعل ـــا التعل مكتبػػػة  ,الطبعػػػة األكىل ,نولوجي

 . الرياض ,الرشد

 . الرياض ,دار اػبرهبي للناشر ,تطبيقات الحاسوب في التعليم :(ىػ1425)عبد اغباف   ,سالمة -

 الفكػر دار,عمػاف ,التعلـيم فـي والتكنولوجيـا االتصـال وسـائل :(1998) اغبػاف  عبػد ,سػالمة -

 .الطبعة األكىل ,كالناشر للطباعة

 ,دار اػبرهبػػػػي للناشػػػػر ,تصــــميم الوســــائط المتعــــددة فــــي التعلــــيم :(ـ2004)عبػػػػد اغبػػػػاف  ,سػػػػالمة -

 . الرياض

 ,دار اعبامعػة اعبديػدة للناشػر ,السـلوك اإلنسـاني فـي المنظمـات :(ـ2002)ؿبمد سعيد  ,سلطاف -

 .اإلسكندرية

التــاريخ اإلســالمي علــى تحصــيل أثــر تــدريس وحــدة فــي مــنهج :(ىػػػ1405) سػػعيد نػػافع ,السػػلمي -

قسػم اؼبنػاىج كطػرؽ  ,كلية الًتبيػة ,رسالة ماجستَت جامعة أـ القرل ,تالميذ الصف الثاني ثانوي أدبي

 .التدريس

 .القاىرة ,دار غريب للطابعة ,السلوك اإلنساني في اإلدارة :(ت. د)علي  ,السلمي -

التقنيـــة فـــي التعلـــيم مقـــدمات  :(ـ2007) عبػػػد العػػػاؿ مبػػػارز ,أمػػػل عبػػػد الفتػػػاح ك منػػػاؿ ,سػػػويداف -

 .دار الفكر عماف ,الطبعة األكىل ,أساسية للطالب المعلم



 

 

ؾبلػة االذباىػات اغبديثػة  ,الوسـائط المتعـددة والوسـائط الفائقـة :(ـ1999)شريف كامػل  ,شاىُت -

 . القاىرة ,(12)العدد ,اجمللد السادس ,يف اؼبكتبات كالعلـو

 ,الوســـائل التعليميـــة ومســـتجدات تكنولوجيـــة التعلـــيم :(ىػػػػ1422)صبػػػاؿ عبػػػد العزيػػػز  ,الاشػػػرىاف -

 . الرياض ,مطابع اغبميضي ,الطبعة األكىل

اتجاىــــات المرشــــدين الطالبيــــين نحــــو مهنــــة  :(ىػػػػػ1420)عبػػػػد الػػػػرضبن بػػػػن عبػػػػد اهلل  ,الصػػػػبيحي -

جامعػة  ,رسالة ماجسػتَت, اإلرشاد النفسي في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية والبيئة المدرسية

 .اؼبلك سعود

مركػػػز الكتػػػػاب  ,منظومـــة الوســـائط المتعــــددة فـــي التعلـــيم الرســـمي :(ـ1999)صػػػان  ,الضػػػبياف -

 . القاىرة ,للناشر

اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تصــميمات المســـاقات : (ـ2009)رضػػواف كآخػػركف ,طهبػػوب -

 .فلسطُت ,جامعة بوليتكنيك ,النمنهجية لطلبة المدارس

دار  ,جػػػػدة ,1ط ,مقدمــــة فــــي علــــم الــــنفس ودراســــات المســــلمين: ( ىػػػػػ1409)أضبػػػػد  ,عػػػػامر -

 .الاشركؽ

 .دار الثقافة ,القاىرة ,2ط,علم النفس االجتماعي المعاصر :(ـ1981)طلعت  ,عبد الرحيم -

معهػػػد اإلدارة  ,منظـــور كلـــي مقـــارن ،الســـلوك اإلنســـاني والتنظيمـــي: (ـ1995)ناصػػػر  ,العػػػديلي - 

 .الرياض ,العامة

 ,االتجاىــات الحديثــة فــي طــرق تــدريس التربيــة الرياضــية :(ـ2000)أبػػو النجػػا أضبػػد  ,ينعػػز الػػد -

 . اؼبنصورة ,دار األصدقاء



 

 

 للناشػر اؽبػدل دار ,القػاىرة ,المتعـددة للوسـائط التعليمـي التصـميم(:  2001)جػاد  نبيػل ,عزمي -

 .كالتوزيع

دار كائػػل  ,2ط ,األعمــالالســلوك التنظيمــي فــي منظمــات  :(ـ2004)ؿبمػػود سػػلماف  ,العميػػاف -

 .األردف ,عماف ,للناشر

 .دار اؼبعرفة اعبامعية ,بَتكت ,1ط ,علم النفس االجتماعي :(ـ1980)عباس  ,عوض -

 .اإلسكندرية ,دار اؼبعارؼ اؼبصرية ,السلوك اإلنساني واإلدارة الحديثة :(ت.د)إبراىيم  ,الغمرم -

اســـتخدام وســائط تعليميـــة مقترحـــة فـــي  أثـــر :(ىػػػ1427)ابتهػػػاؿ بنػػت صػػػان بػػن حسػػػن  ,غنػػدكره -

 ,رسػػالة ماجسػػتَت ,تنميــة بعــض المفــاىيم الرياضــية لــدى أطفــال ريــاض األطفــال بالعاصــمة المقدســة

 .قسم اؼبناىج كطرؽ التدريس ,كلية الًتبية دبكة اؼبكرمة ,جامعة أـ القرل

الفكػر للطباعػة  ردا ,عمػاف ,التعلـيم فـي الوسـائط المتعـددة اسـتخدام :(2002) إبػراىيم ,الفػار -

 .كالناشر

فاعليـــــة برنـــــامج مقتـــــرح لتـــــدريب المشـــــرفات  :(ـ2005)أميمػػػػػة بنػػػػػت أيػػػػػوب يوسػػػػػف ,فلمبػػػػػاف -

التربويــات علــى اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تــدريس العلــوم الطبيعيــة بمدينتيــة مكــة المكرمــة 

 .مكة اؼبكرمة ,كلية الًتبية ,جامعة أـ القرل ,رسالة ماجستَت ,وجدة

دراســــــات نظريــــــة  –علــــــم الــــــنفس االجتمــــــاعي  :(ـ1975)ؿبمػػػػػػد  ,صػػػػػػطفى كقطػػػػػػافم ,فهمػػػػػػي -

 .مكتبة األقبلو ,القاىرة ,1ط ,وتطبيقات عملية

فعاليــة الوســائط المتعــددة فــي التحصــيل الدراســي وتنميــة مهــارات  :(ـ2004) زكريػػا وبيػػي ,الؿ -

اؼبملكػػة  ,مكػػة اؼبكرمػػة ,لجامعػػة أـ القػػر  ,لــدى طــالب كليــة التربيــة اً ح المتزامنــة صــوتيإنتــاج الشــرائ

 .العربية السعودية



 

 

 . القاىرة ,دار الثقافة ,الوسائط التعليمية :(ـ1983) , فيصلاس الدينك  رشدم ,لبيب -

 .القاىرة ,داؿ عامل الكتب ,اتجاىات في تدريس التاريخ :(ـ1979)أضبد حسُت  ,اللقاين -

المصطلحات التربوية المعرفة في معجم (: 2003)علي , أضبد حسُت كاعبمل , اللقاين  -    
 المناىج 

 .عامل الكتب, القاىرة ,  وطرق التدريس      
 . عماف ,دار اؼبسَتة ,تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق :(ىػ1428)توفيق اضبد  ,مرعي -

 .القاىرة ,رؤية معاصرة ,إدارة السلوك التنظيمي :(ـ2000)أضبد سيد  ,ىمصطف -

 ,اؼبكتػػػػب اعبػػػػامعي اغبػػػػديث ,قــــراءات فــــي علــــم الــــنفس :(ـ1987)عبػػػػد اغبلػػػػيم  ؿبمػػػػود ,منسػػػػي -

 .اإلسكندرية

واقع استخدام القراءات الخارجيـة كمصـدر  :(ىػ1426)حناف عبد اعبليل عبد الغفور ,قبم الدين -

جامعػػة أـ  ,رسػػالة ماجسػػتَت ,فــي تــدريس مــادة التــاريخ لــدى معلمــات المرحلــة الثانويــة بمدينــة جــدة

 .مكة اؼبكرمة ,القرل

 .دار الفرقاف ,بَتكت ,1ط ,علم النفس التربوي: ( ىػ1405)عبد اجمليد  ,ناشواي -

واقــع مــنهج التــاريخ فــي المرحلــة المتوســطة مــن  :(ىػػػ1411)عبػػد اهلل عبػػد العزيػػز احملمػػد  ,اؽبػػايس -

امعػػة أـ ج ,رسػػالة ماجسػػتَت ,وجهــة نظــر المعلمــين بالمنطقــة الغربيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية

 . مكة اؼبكرمة ,القرل

 .األساس التكنولوجي لبناء المناىج التعليمية :(ت. د)سلطاف عماف ,كزارة الًتبية كالتعليم -
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 قائمـة بأسمـاء المحكميــن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المحكميناء ـسمقائمـة بأ

 التخصـص االســـم م
 جامعة اؼبلك خالد -أستاذ ماشارؾ علم النفس الًتبوم كلية الًتبية للبنات أماين سعيدة سيد. د 1

 جامعة اؼبلك خالد -أستاذ تكنولوجيا التعليم اؼبساعد بكلية الًتبية للبنات آمنة عبد القادر.د 2
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 ( 2) ملحـق 
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 محتوى الموديول

ىـ 1373 -ىـ 1293 (موحد البالد)الملك عبد العزيز   

:مولده ونشأتو : أوال  

.ىػ 1293كلد يف مدينة الرياض سنة   

 نسبػػو :

.عبدالعزيز بن عبد الرضبن بن فيصل بن  تركي بن عبداهلل ؿبمد بن سعود  

 ناشأتو :

كأمػا  كالػده فكػاف , ككػاف لوالدتػو الفضػل الكبػَت يف توجيهػو ؼبعػايل األمػور, ة كالديػو كعنايتهمػاناشأ ربػت رعايػ

,  ي قػػرأ القػػرآف الكػػرمي كػػامالن , كإعػػداده ػبػػوض غمػػار اغبيػػاة فػػتعلم القػػراءة كالكتابػػة, لػػو دكر كبػػَت يف تعليمػػو

 .ركقد كاف وبب قراءة السَتة النبوية ككتب التاريخ كالاشع .كحف  بعض سوره

:كبرزت مهارتو يف ؾبالُت نبا   

كقػػد  , كفنػػوف القتػػاؿ, الرمايػػة كاؼببػػارزة كركػػوب اػبيػػل: منػػذ سػػن مبكػػرة مثػػل  اكتسػػب مهػػارات: اجملػػاؿ اغبػػريب 

 .كانت إقامتو الطويلة يف الصحراء فرصة لو للتدرب على ذلك

 :اجملاؿ السياسي 

بعػػة عاشػػرة مػػػع الوفػػد الػػذم فػػػاكض كػػاف أكؿ إسػػهاـ لػػو عنػػػدما أشػػركو كالػػده كىػػػو يف سػػن الرا   -أ  

 .ؿبمد بن عبداهلل بن رشيد لفك اغبصارعن الرياض

حيػػث تعػػد إقامتػػو  يف , كػػاف اسػػتقراره يف النهايػػة يف الكويػػت فرصػػة لػػو لصػػقل معارفػػو السياسػػية - ب

  .الكويت مدرستة األكىل يف السياسة العملية

 



 

 

 :معركة الصريف 

فبػػػا دفػػػع أمػػػَت , العػػػدة لغػػػزك الكويػػػت –حكػػػم بػػػالد قبػػػد الػػػذم آؿ إليػػػو  -أعػػػد اؼبلػػػك عبػػػدالعزيز بػػػن رشػػػيد

لتحػاؽ كف يف الكويػت لالوجػودكقػد تسػابق زعمػاء قبػد اؼب, د ضبلة كبَتة ؼبهاصبة ابػن الرشػيدالكويت إىل إعدا

كرغػم اإلمكانيػات الػيت  .آؿ سػعود كابنػو عبػد العزيػز هبذه اغبملة ككاف علي رأسهم اإلماـ عبدالرضبن الفيصػل

حيػػػث اهنزمػػػت أمػػػاـ قػػػوات ابػػػن رشػػػيد يف معركػػػة  ,هلل مل يكتػػػب ؽبػػػا النجػػػاحاغبملػػػو إال أف حظيػػػت هبػػػا ىػػػذه ا

 .ىػ 1318الصريف عاـ 

:معامل   

.موضع قرية صغَتة تقع ااؿ شرؽ مدينة بريدة دبنطقة القصيم: الصريف  

:الجوانب اإلنسانية في سيرتو : ثانيا   

:ا  نية يف سَتتو دكر بارز كمؤثر كمنهاكاف للجوانب اإلنس  

:عالقتو مع أسرتو  

وبرص على بري كالػده كتػوقَته كاحًتامػو كخدمتػو , كحىت بعد أف أصبح ملكان , ذ شبابو كاف عبد العزيز من –أ 

 :كمن أمثلة ذلك , طواؿ حياتو 

  كإذا دخػػل ؾبلػس كالػػده ماشػػى كقػبيػػل يػػده  احًتمػان لػػو ي  هبلػػس , كػاف يقػػـو بزيػارة كالػػده كػػل صػباح

 .يف آخر اجمللس

 ز كضبلػػػو علػػػى كتفيػػػو مػػػن بػػػاب فبػػػادر ابنػػػو عبػػػدالعزي,  ان ككػػػاف الوالػػػد مريضػػػ, ا يف اؼبسػػػجد اغبػػػراـ كانػػػ

 .كمل ياشأ أف يقـو هبذه اؼبهمة أحد اػبدـ, كدخل بو إىل حيث مصالة , السالـ

 

 



 

 

:حرصو على أوالده  -ب  

داهتم كتعلػيمهم كتػربيتهم علػي علي ابنائو متابعػان ؽبػم يف عبػا ان كاف عبد العزيز رغم اناشغالو ببناء الدكلة حريص

 :كمن ذلك , مكاـر األخالؽ 

 .كيعاقب من يتخلف  منهم, كاف يتفقدىم يف ؿبافظتهم على الصلوات اعبمعة ك اعبماعة * 

 .كياشجعهم على ربصيل العلم كاعبد يف طلبو, كاف يزكر اؼبدرسة اليت يدرس فيها أكالده* 

 :صلتة لرحمو  -ج 

 :بدالعزيز صلة الرحم كحسن العالقة بأفراد األسرة من آؿ سعود كمن ذلككاف فبا اشتهر عن اؼبلك ع

 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  

 .كالكـر, كالعفو كالوفاء , العدؿ : عبد العزيز  من اعبوانب اإلنسانية يف سَتة اؼبلك

 العدل  -أ  

  ألػيػف ىيئات للتفتي  ذبوب اؼبدف كالقرل كالبوادم تبحث عن أحواؿ الناس كتسػتمع إىل شػكواىم

 .كتصغي إىل مظاؼبهم

 للمظامل كالاشكاكل مفتاحو بيده ان كضع صندكق. 

  صرة الضعيفكن, كقضاء حوائج الناس , كاف وبث علي تبيطق العدالة. 

 :العفو والوفاء   -ب 

  أك نقضوا العهد مرات ,عفا عن أشخاص ناصبوه العداء مدة طويلة. 



 

 

  كفيان ؽبم, كاف ؿببان ألصدقائو القدماء. 

 :الكرم  -ج

 كاف زكاره بقصره يف الرياض اليقلوف عن طبسمائة شخص يف األياـ العادية.   

 خاصة يؤموهنا من كل مكاف كاف ىناؾ دار كاسعة أعدت لرجاؿ القبائل بصفة.  

  اغباجات مكاف يرصد مبالغ يوزعها دبعرفة من يثق بو من خاصتو على األرامل كذك. 

 استعــادة البالد وتوحيدىا 

أف اؼبلػػػك مل يقػػػم حبػػػرب إال كىػػػو , كناشػػػأة اؼبملكػػػة , أصبعػػػت اؼبصػػػادر الػػػيت تناكلػػػت سػػػَتة اؼبلػػػك عبػػػد العزيػػػز 

 .ل السلميةاد كل الوسائنفكبعد است, مضطر ؽبا 

 :استعادة الرياض :  أوالً 

كقػػد قػػاـ دبحػػاكلتُت  .خػػالؿ إقامػػة اؼبلػػك عبػػد العزيػػز يف الكويػػت مل تكػػن الريػػاض تفػػارؽ ـبيلتػػو غبظػػة كاحػػدة

 :الستعادهتا لكل منهما ظركفها كنتائجها كما يلي 

 .ىـ 1318المحاولة األولى الستعادة الرياض سنة  –أ 

 :أحداثها 

فػانفرد بقػوة , قرر عبػد العزيػز أف وبقػق حلمػو بػدخوؿ الريػاض, يخ مبارؾ إىل الاشوكيعندما كصلت ضبلة الاش

كحاصػػرعبدالعزيز  .كقػد رحػب بػػو أىلهػا كسبنػوا عػػودة اغبكػم السػعودم, صػغَتة اذبػو هبػػا إليهػا كدخلهػا بسػػهولة

يبػػة لكنػػو اضػػطر إىل فػػك اغبصػػار عػػن الريػػاض كمغادرهتػػا عنػػدما علػػم هبز , عامػػل ابػػن رشػػيد يف قصػػر اؼبصػػمك

 .ضبلة الاشيخ مبارؾ يف معركة الصريف

 

 



 

 

 :نتــــائجها 

إال أهنػا حققػت أىػدافان مهػدت الطريػق , على الرغم من أف ىذه احملاكلة مل ربقق ىدفها كىو استعادة الريػاض

 .لنجاحو يف ربقيق حلمو باستعادة ملك ا باء كاألجداد

 :كمن ىذه األىداؼ  

 .دة الرياض أمران فبكنان أكدت يف نفسو القناعة بأف استعا  - 1

 .عرؼ الكثَت من أكضاع الرياض بعد عاشر سنوات من خركجو منها -2

  .أدرؾ شعور أىل  الرياض ككفاءىم كمدل تعلقهم باغبكم السعودم -3

 .شعر بضيق أىل الرياض من حكم ابن رشيد -4

 :ـالم مع

 .ااؿ الرياض كلمقرابة مائة كستُت   موضع ماء على بعد :الاشوكي 

كىػػو اغبصػػن اؼباشػػهور يف قلػػب مدينػػة الريػػاض , أك اؼبسػػمك يعػػٍت البنػػاء السػػميك اؼبرتفػػع اغبصػػُت  :صػػمك اؼب

 .ىو ا ف معلم تراثي يبثل مرحلة من مراحل تأسيس اؼبملكة العربية السعودية

 .ىـ 1319استعادة الرياض سنة  -ب

 :مقدمتها 

, ز علػػى التخطػػيط كالتفكػػَت يف ؿباكلػػة جديػػدةشػػجعت احملاكلػػة األكىل السػػًتداد الريػػاض اؼبلػػك عبػػد العزيػػ 

ىػػذه اػبطػػوات الػػيت  ككػػاف أكىل, ففػػور عودتػػو إىل الكويػػت بػػدأ يتخػػذ اػبطػػوات العمليػػة لتحقيػػق ىػػذا اؽبػػدؼ

د ضبلػػػة قليلػػػة العػػػدد كبػػػَتة فقػػػا .قبػػػح فيهػػػا ىػػػي إقنػػػاع كالػػػده بالسػػػماح لػػػو باسػػػتعادة حكػػػم ا بػػػاء كاألجػػػداد

ي بػػػدأ يهػػػاجم , حيػػػث انضػػػمت إليػػػو فئػػػات مػػػن القبائػػػل  األحسػػػاءم إىل اذبػػػو هبػػػ قلػػػيالن  ان تضػػػم نفػػػر , الطمػػػوح

 .القبائل اؼبؤيدة البن رشيد



 

 

 : خطتو 

, علػػػػم ابػػػػن رشػػػػيد بتحركػػػػات عبػػػػدالعزيز كأحػػػػس بػػػػاػبطر دكف أف يعػػػػرؼ اؽبػػػػدؼ النهػػػػائي لتلػػػػك التحركػػػػات 

 .زبذت اػبطوات التاليةاف, ستنجد بالدكلة العثمانية اف

 .ية عسكرية هتدد ابن رشيدملضبن بقطع راتبو إف مل يبنع ابنو من القياـ بأم عاإلماـ عبد الر  هتديد -1

  .األحساءدبنع عبد العزيز من التمويف من  األحساءتكليف كايل  -2

 .هتديد اؼبوالُت ل سرة السعودية من العاشائر اؼبقيمة يف اؼبنطقة -3

, معػػو إال الػػذين خػػرج هبػػم مػػن الكويػػت فػػانفض عػػن عبػػد العزيػػز مػػن حولػػو كمل يبػػق, أشبػػرت ىػػذه التهديػػدات

, بػدأ ىبطػط لػدخوؿ الريػاض, كؼبا كصل ضػلع الاشػقيب .كمنها توجو إىل الرياض, فاستقري هبم يف كاحة يجين

لبيػت عامػل  ابػن الرشػيد  ان ؾبػارك  كدخل مع ؾبموعتو بيتان , فقسم رجػالو رغم قلة عددىم إىل ثالث ؾبموعات

حػػػىت إذا طلعػػػت الاشػػػمس , اعبميػػػع خركجػػػو مػػػن القصػػػر يف  الصػػػباحكانتظػػػر , ( ابػػػن عجػػػالف)علػػػى الريػػػاض 

كأجػجكا البػاقُت , كاسػتطاعوا قتلػو مػع عػدد مػن أتباعػو , وإىل بيتػو انقػض عليػو عبػد العزيػز كرفاقػ ان كخرج متجه

 .علي االستسالـ

يػػز بػػن اغبكػػم هلل ي لعبػػد العز , اهلل أكػػج )كقػػف علػػى مًتفػػع كأخػػذ  ينػػادم  منػػاداسػػتيق  أىػػل الريػػاض علػػى 

 .ىػ 1319كىكذا انتهت ملحمة الرياض الكجل يف شواؿ  عاـ  .(عبدالرضبن

 : معـــالم 

كانػت   .من هنايػة خػور العديػد ان م إىل اعبنوب الغريب من اؽبفوؼ قريبلك  270صحراء تقع على بعد : يجين 

 .بَتين من البالد اؼبعمورة اؼباشهورة حىت القرف الرابع اؽبجرم

, يف اؼبنطقػػػة الواقعػػػة اػػػاؿ مصػػػنع اإلظبنػػػت, يقػػػع يف اعبنػػػوب الاشػػػرقي مػػػن الريػػػاض ىػػػو تػػػل: ضػػػلع الاشػػػقيب 

 .كما تسمى حديقة اؼبناخ, حيث تقع ىناؾ حديقة ا ف ربمل اسم اؼبلك عبدالعزيز



 

 

 : نتــائجو 

 .حقق اؼبلك عبدالعزيز ماكاف وبلم بو - 1

  .اعبزيرة العربية ويف شب تعد عملية استعادة الرياض من األحداث اليت غَتت ؾبرل التاريخ -2

 .تعتج ىذه العملية اؼبرحلة األكىل كاؼبهمة يف مسَتة توحيد البالد السعودية -3

 .شرع اؼبلك عبد العزيز يف اعادة أسوار الرياض اؼبهدمة -4

 .ىـ 1320ضم بالد جنوب نجد سنة : ثانيا 

 :أسبـــابو 

, د جنوب قبد إىل حكمػو بعػد اسػتعادة الريػاض حرص اؼبلك عبدالعزيز  أف يبدأ ناشاطو العسكرم بضم بال

 :ألسباب منها 

 .ل سرة السعودية منذ عهد الدكلة السعودية األكىل ةكانت بالد جنوب قبد موالي  – 1

 .كضعف سيطرتو عليها -مركز ابن رشيد  -بيعدىا عن حائل _  2

 .ة عند التحرؾ لضم بالد ااؿ قبد كغرهبافيتأمُت مواقعو اػبل_ 3

 :ــــو أحداث

كرغػػم كػػج  .دخلػت اػبػػرج كاغبوطػة كاغبريػػق كاألفػالج كصبيػػع القػػرل حػىت كادم الدكاسػػر ربػت طاعتػػو ـبتػارة

 .أشهر ةمساحة ىذه البالد إال أف اؼبلك عبدالعزيز سبكن من ضمها إىل حكمو يف أقل من ست

 :استدراج ابن رشيد 

 .مو ابن رشيد يف معارؾ ىنػاؾخرج اؼبلك عبد العزيز من الرياض إىل جنوب قبد الستدراج خص

ربرؾ ابن رشيد بموعو متوجها إىل الريػاض لكنػو فػوجئ بػأف الريػاض ؿبصػنة ربػت قيػادة اإلمػاـ عبػدالرضبن 

 .كما أف اؼبلك عبدالعزيز يستعد ؼبالقاتو يف اػبرج, 



 

 

ل قػوة اذبو ابن رشػيد إىل اػبػرج كدارت بػُت الطػرفُت اشػتباكات غػَت حاظبػة لكنهػا أظهػرت البػن رشػيد مػد

 .اؼبلك عبد العزيز

 :نتـــائجو 

 .من السمعة كاؽبيبة العسكرية اليت كاف يتمتع ابن رشيد هبا قلل -1

 .الثقة بالنفس لدل رجاؿ اؼبلك عبد العزيز عزز -2

 .ىـ 1321ضم الوشم وسدير سنة : ثالثــا 

 : ضم الوشم 

كيف الوقػت نفسػػو ربػػرؾ  .ها إىل حكمػػوأسػرع اؼبلػػك عبػدالعزيز بالتوجػػو إىل الوشػم كسػػدير اػاؿ الريػػاض لضػم

كال شك أف كالء معظم أىل الوشم  للدكلػة السػعودية  .ابن رشيد إىل ىذين اإلقليمُت حملػاكلة االحتفاظ هبما

كمل ربدث ؾباهبة عسػكرية كبػَتة بػُت الطػرفُت بػل حصػلت اشػتباكات ؿبػدكدة بػُت  .قد خيب آماؿ ابن رشيد

 .العزيز نتج عنها  دخوؿ الوشم ربت حكم عبد العزيزحاميات ابن رشيد كسرايا اؼبلك عبد 

 :ضم سدير

ارربػػل إىل , يف سػػدير  ككػػاف موجػػودان , اؼبلػػك عبػػد العزيػػز  عنػػدما علػػم ابػػن رشػػيد بػػدخوؿ الوشػػم ربػػت حكػػم

 .لعملو أف القصيم خط اؼبواجهة اؼبقبلة بينو كبُت اؼبلك عبدالعزيز, القصيم لَتتب دفاعاتو

فضػػمها كمل يبػػق خػػارج , زيز جهػػز قػػوة كبػػَتة كػػاف علػػى رأسػػها متجهػػان إىل سػػدير كعنػػدما علػػم اؼبلػػك عبػػدالع

 .سلطتو إال اجملمعة اليت تأخر انضمامها بعض الوقت

 

 

 :ىـ  1324 – 1322ضم القصيم سنة :  اً رابع



 

 

 :ىـ 1321عنيزة سنة 

ي اذبػػػو إىل , السػػػرقػػػاد اؼبلػػػك عبػػػدالعزيز صبوعػػػو كاذبػػػو إىل القصػػػيم كيف الطريػػػق ىػػػاصبوا سػػػرية ابػػػن رشػػػيد يف 

عنيػػػزة كطلػػػب مػػػن آؿ سػػػليم أف يهػػػاصبوا اؼبدينػػػة ففعلػػػوا كاسػػػتطاعوا دخوؽبػػػا كقتلػػػوا عامػػػل ابػػػن رشػػػيد فيهػػػا 

كقػػػد اسػػػتطاع آؿ سػػػليم دخػػػوؿ البلػػػدة كتػػػويل إمرهتػػػا ربػػػت رايػػػة اؼبلػػػك  .كأجػػػجت اغباميػػػة علػػػى االستسػػػالـ

 .عبدالعزيز

 :ىـ 1322بريدة سنة 

, كن اؼبلػػك عبػػدالعزيز مػػن دخػػوؿ عنيػػزة قػػدـ إليػػو كفػػد مػػن أىلهػػا مػػرحبُتعنػػدما علػػم كبػػار أىػػل بريػػدة بػػتم

فاسػػػقبلهم أىلهػػػا  (آؿ مهنػػػا)فبعػػػث معهػػػم , كأعلنػػػوا الػػػدخوؿ يف طاعتػػػو, كأبػػػدكا اسػػػتعدادىم للوقػػػوؼ معػػػو

ي حاصر اؼبلك عبدالعزيز رئيس حامية ابن رشيد يف بريدة حػيت اضػطر  .دخلوا البلد دكف مقاكمةك حبماس 

 .لح كرحلإىل طلب الص

 .ىـ1324روضة مهنـا سنة 

ؼبػػػا غػػػادر اؼبلػػػك عبػػػدالعزيز القصػػػيم اسػػػتغل ابػػػن رشػػػيد ىػػػذه الظػػػركؼ كأسػػػرع إىل القصػػػيم كانػػػتقم مػػػن أىلػػػو 

ككقعػت بػػُت , كباغػت ابػن رشػيد هبجػـو ليلػي ,سػار اؼبلػك عبػدالعزيز إىل الزلفػي .ؼبػواالهتم للملػك عبػد العزيػز

ات فدخل ابن رشيد يف صفوؼ خصػمو دكف  أف يعلػم فعرفػو رجػاؿ تداخلت فيها القو , الطرفُت معركة كبَتة

 .كحالف النصر اؼبلك عبد العزيز, اؼبلك عبدالعزيز فبادركه بنَتاهنم  كأردكه قتيالن فاهنزمت قواتو

 :ككاف من نتائج معركة ركضة مهنا 

 .دخوؿ اجملمعة ك الرس ربت طاعة اؼبلك عبدالعزيز -1

 .الذم خلف كالده يف اإلمارة كبُت اؼبلك عبدالعزيزعقد صلح بُت متعب بن رشيد  -2

 .خضوع منطقة القصيم كلها غبكم اؼبلك عبدالعزيز -3



 

 

 .ُت من القصيميرحيل العثمان -4

 .ىـ1331سنة  األحساءضم :  اً خامس

  ؟من حكم الدكلة السعودية الثانية  األحساءكيف خرجت 

 : أسبابو 

 :أمور منها إىل دكلتو  األحساء شجع اؼبلك عبدالعزيز على اإلسراع يف ضم

 .فضالن عن غناىا باؼبوارد الزراعية, تعد اؼبنفذ البحرم الوحيد لنجد على البحر  -1

 .كانت تاشكل إحدل اؼبناطق اؼبهمة للدكلة السعودية األكىل كالثانية  -2

 .إىل قبد األحساءحرص اؼبلك عبدالعزيز على استكماؿ توحيد البالد بضم  -3

كأىػل , فاغباميػة العثمانيػة ضػعيفة ,األحسػاءبدالعزيز كػل الػدالئل اؼباشػجعة علػى قباحػو يف ضػم كجد اؼبلك ع

 .كعاشوا ربت حكمو سنوات ان يرحبوف باغبكم السعودم الذم عرفوه سابق األحساء

 :أحداثو 

ىل صػنع اعبنػود مػن جػذكع النخػل كاغببػاؿ سػالمل تسػلقوا عليهػا إ, ؼبا كصل اؼبلك عبدالعزيز كجياشو اؽبفوؼ 

كدخل اؼبلػك عبػد العزيػز كبػاقي رجالػو , ي انتاشر اعبنود يف أحياء اؽبفوؼ, أعلى السور حيث فاجأكا اغبراس

 .كقد استباشركا الناس هبذه النصر العظيم, كسارع أعياف كأىل البالد إىل مبايعة اؼبلك عبدالعزيز, اؼبدينة

كقػػد عػػاملهم اؼبلػػك عبػػدالعزيز , استسػػلموا  أمػػا رجػػاؿ اغباميػػة العثمانيػػة فقػػد حاصػػرىم اؼبلػػك عبػػدالعزيز حػػىت

 .حيث سافركا من ىناؾ إىل العراؽ, حسنة ي رحلهم إىل العقَت كمنها إىل البحرين, معاملة

 :نتائج مهمة على الصعيدين السياسي كاالقتصادم احمللي كاػبارجي كمنها  األحساءككاف لضم 

  .ربسُت الوضع االقتصادم للدكلة السعودية -1

 .اد مساحة الدكلة السعوديةازدي -2



 

 

 .اتصاؿ الدكلة بالعامل اػبارجي من خالؿ اؼبنافذ البحرية علي اػبليج العريب -3

 .ىـ 1340ضم جبل شمر سنة : سادســا 

 :أسبابو 

 :كذلك راجع لعدة أسباب منها , تدىورت إمارة آؿ رشيد باشكل سريع 

 .األحساء بالد قبد ك النتصارات اؼبتوالية اليت حققها اؼبلك عبدالعزيزيفا -1

 .ىزيبة الدكلة العثمانية يف اغبرب العاؼبية األكىل كىي اؼبناصر القوم   ؿ رشيد -2

 .اػبالفات كالنزعات للسيطرة على اغبكم داخل أسرة آؿ رشيد -3

 : أحداثو

ت لضػػم درؾ اؼبلػػك عبػد العزيػػز أنػو حػػاف الوقػأفػ .كأخػػذ يوسػع نفػػوذه, تػوىل ؿبمػد بػػن طػالؿ اإلمػػارة يف حائػل

 .حائل باشكل هنائي إىل اغبكم السعودم

قتنػع اكثػَت مػن اؼبػؤف   دكمػع شػدة اغبصػار كنفػا ,زحف اؼبلك عبدالعزيز بقواتو إىل حائل كشدد اغبصػار عليهػا

األىػػػايل بعػػػدـ جػػػدكل اؼبقاكمػػػة فاتصػػػػل بعضػػػهم باؼبلػػػك عبػػػدالعزيز كسػػػػهلوا دخػػػوؿ قواتػػػو يف مقابػػػل األمػػػػاف 

فأخػػذ ىػػو كبقيػػة أمػػراء آؿ رشػػيد . ىػػػ 1340الؿ إىل االستسػػالـ عػػاـ كعنػػدىا اضػػطر ؿبمػػد بػػن طػػ, ألىلهػػا

 .معززين مكرمُت إىل الرياض

, اغبػركب كاغبصػاركاف اؼبلك عبدالعزيز حبسو اإلنساين يػدرؾ مػدل اؼبعانػاة الػيت ذاقهػا أىػل حائػل مػن جػراء 

 .فوسهمكلذلك أمر حاؿ دخولو حائل بإرساؿ األقوات إليهم فأغاثهم كأعاد الطمأنينة إىل ن

 : ىـ  1341عا ضم عسير ساب

 : أحداثو 



 

 

كحػدثت خالفػات بينػو كبػُت بعػض القبائػل , ُتاستقل حسن بن عائض بإمارة عسػَت بعػد انسػحاب العثمػاني

لكػػن األمػػَت حسػػن رفػػض ىػػذه الوسػػاطة فبػػا , العسػػَتية فحػػاكؿ اؼبلػػك عبػػدالعزيز التوسػػط غبػػل ىػػذه اػبالفػػات

 .ك عبدالعزيزتسبب يف توتر العالقة بينو كبُت اؼبل

, ىػػػ 1338سػػنة  أمػػر اؼبلػػك عبػػد العزيػػز اعبػػي  السػػعودم بقيػػادة عبػػد العزيػػز بػػن مسػػاعد بالتوجػػو إىل عسػػَت

كيف عػػاـ  .كدخلػػت القػوات السػعودية أهبػا .حيػث دارت بػُت اعبػانبُت معركػة يف حجػػال اهنػـز فيهػا ابػن عػائض

 .ىنػػاؾ حػػىت كفاتػػو يػػث عػػاش مكرمػػان استسػػلم ابػػن عػػائض ي نقػػل إىل الريػػاض مػػع أفػػراد أسػػرتو ح ,ىػػػ1342

 .كبذلك انتهت اؼباشكالت يف عسَت ك أصبحت إحدل مناطق اؼبملكة تنعم باألمن كاؽبدكء

 :ىـ  1344ضم الحجاز سنة : ثامنا 

كعنػػػػدما اسػػػتعاد اؼبلػػػك عبػػػدالعزيز اغبكػػػػم  .كػػػاف اغبجػػػاز وبكػػػم مػػػن قبػػػػل األشػػػراؼ باسػػػم الدكلػػػة العثمانيػػػة

خاصػػة أف , أحػػس شػػريف اغبجػػاز حسػػُت بػػن علػػي بػػاػبطر, األحسػػاءك  كامتػػدت حػػدكد دكلتػػو لتاشػػمل قبػػد

فبا أدل إىل انتاشار دعوة الاشيخ ؿبمد بن عبد الوىػاب بػُت قبائػل  .اغبجاز كاف تابعان للدكلة السعودية األكىل

 .اغبجاز

 :ىـ  1337ىزيمة جيش الشريف في تربة 

كمػػا زاد عمػػق , حػػوؿ كاحػيت تربػػة كاػبرمػػةذبػدد اػبػػالؼ بػػُت اؼبلػػك عبػػدالعزيز كالاشػريف حسػػُت بسػػبب النػػزاع 

اػبالؼ خركج أمَت اػبرمة الاشريف خالد بن لؤم عن طاعة الاشريف حسػُت فحػاكؿ القػبض عليػو فاسػتنجد 

 .قبده بفرقة من جياشو استطاعت ىزيبة قوات الاشريف حسُتأخالد باؼبلك عبد العزيز ف

لرشاشػػات كاؼبػػدافع بقيػػادة ابنػػو عبػػد اهلل إىل با ان مػػزكد ان رسػػل الاشػػريف حسػػُت جياشػػأتطػػور األمػػر بػػُت الطػػرفُت ف

كعنػػدما علػػم اؼبلػػك عبػػدالعزيز طلػػب مػػن فرقػػة مػػن جياشػػو أف تتوجػػو  .تربػػة كاػبرمػػة إلخضػػاع خالػػد بػػن لػػؤم



 

 

كمػػا غنمػػوا  , ككػػاد جياشػػو يبيػػد, بػػو ىزيبػػة قاسػػية واكأغبقػػ فهػػاصبوا جػػي  الاشػػريف لػػيالن  .لنجػػدة خالػػد بػػن لػػؤم

 .كثَتأ من أسلحتو كعتاده

 :ىـ 1342لرياض مؤتمر ا

كإزاء ىػذا التصػرؼ دعػا اؼبلػك  (؟ؼبػػػاذا)دبنع أتباع اؼبلك عبػدالعزيز مػن أداء اغبػج  ان أصدر الاشريف حسُت أمر 

عبػػدالعزيز إىل مػػؤسبر عػػاـ يف الريػػاض برئاسػػة كالػػده اإلمػػاـ عبػػدالرضبن حضػػره العلمػػاء كأمػػراء  البلػػداف كرؤسػػاء 

كبعػد تػدارس األمػر مػن صبيػع . بػالتحكم يف أداء فريضػة اغبػجي أطلعهػم علػى قػرار الاشػريف حسػُت  .القبائل

 .نبو قرر اجملتمعوف ضركرة زبليص اغبجاز من حكم األشراؼواج

 :ىـ  1343ـائف الط

إىل اغبويػة تقابػل مػع جػي  األشػراؼ بقيػادة علػي بػن حسػُت الػذم اهنػـز  ان أرسل اؼبلك عبػدالعزيز جياشػأ كبػَت 

ي اذبهػوا إىل  اؽبػػدا , فػدخل اعبػػي  السػعودم الطػػائف, ئف إىل اؽبػػداأمػامهم كفػػر مػع كبػػار األعيػاف مػػن الطػا

 .إىل مكة اؼبكرمة ان كىاصبوا علي بن اغبسُت لكنو مل يستطع اؼبقاكمة ففر ىارب

 :ىـ 1343مكة المكرمة 

كتدارسػػوا الوضػػع اغبػػريب مػػع تراجػػع قػػوات الاشػػريف أمػػاـ القػػوات , أمػػاـ ىػػذا الوضػػع  اجتمػػع كجهػػاء اغبجػػاز 

أمػالن يف , كأدركوا فاشل الاشػريف حسػُت يف إدارة اغبجػاز فػرأكا ضػركرة تنازلػو عػن اغبكػم البنػو علػي .السعودية

 .سُتاشريف حفتنازؿ ال, كقف اغبرب

فاسػتأذنوا اؼبلػك عبػدالعزيز , إزاء ىذه التطورات أصبح الطريق فبهدان أماـ القػوات السػعودية إىل مكػة اؼبكرمػة 

كطلػػػب مػػػنهم عػػػدـ , حرمػػػة مكػػػة اؼبكرمػػػة كمراعػػػاة أحػػػواؿ  سػػػكاهنا لكنػػػو شػػػدد علػػػيهم دبراعػػػاة  ,فػػػأذف ؽبػػػم

 .مهاصبتها كاالكتفاء حبصارىا إذا قاـك سكاهنا دخوؽبم



 

 

كعنػػدما اقًتبػػت القػػوات السػػعودية مػػن مكػػة اؼبكرمػػة مل يسػػتطع علػػي بػػن اغبسػػُت اجملاهبػػة كفضػػل مغادرهتػػا إىل 

ي تػػوىل خالػػد بػػن لػػؤم األمػػور يف مكػػة  .ةكدخػػل أفػػراد اعبػػي  السػػعودم مكػػة اؼبكرمػػة ؿبػػرمُت بػػالعمر  .جػػدة

 .اؼبكرمة

كبعػد أف اسػتقر فيهػا أقبػل عليػو أىلهػا , كصػل اؼبلػك عبػدالعزيز مػع حاشػيتو إىل مكػة اؼبكرمػة ؿبػرمُت بػالعمرة 

مػرحبُت بػػو كمبػايعُت كبػػادؽبم نفػػس الاشػعور كبػػُت ؽبػم أف تصػػرفات الاشػػريف حسػُت أججتػػو علػى التعامػػل معػػو 

قيػػػق األمػػػن ؼبكػػػة اؼبكرمػػػة كسػػػكاهنا كإزالػػػة اؼبظػػػامل الػػػيت ياشػػػتكوف منهػػػا يف ظػػػل تطبيػػػق ي كعػػػدىم بتح .بػػػالقوة

 .أحكاـ الاشريعة اإلسالمية

 :ىـ 1344جدة والمدينة المنورة 

فتقػدمت القػوات السػعودية بقيػادة , أصبحت جدة آخػر اؼبعاقػل العسػكرية لقػوات الاشػريف علػي بػن اغبسػُت

ك مػػػع قػػػرب موسػػػم اغبػػػج فلػػػم يرغػػػب اؼبلػػػك عبػػػدالعزيز مهاصبتهػػػا كقػػػد تػػػزامن ذلػػػ .اؼبلػػػك عبػػػدالعزيز إىل جػػػدة

كمػػا أف جػػدة تضػػم قنصػػليات الػػدكؿ األجنبيػػة كؽبػػا حصػػانتها   .رباشػػيان غبصػػوؿ أذل غبجػػاج بيػػت اهلل اغبػػراـ

 .ففضل اؼبلك عبدالعزيز فرض اغبصار عليها, الدبلوماسية

أرسػل فرقػان عسػكرية أخضػعت  ,لمكلكي يثبت اؼبلك عبدالعزيز عزمػو علػى مواصػلة حصػار جػدة حػيت تستسػ

 .كأعلن صالحيتها الستقباؿ اغبجاج ,رابغ كالقنفذة

فأرسػل أىلهػا إليػو أف يبعػث أحػد , حاصػر اؼبدينػة ان كالستكماؿ إخضاع اغبجاز أرسل اؼبلك عبد العزيز جياش

 .ىػ 1344ككاف ذلك سنة  .ان فبعث إليهم ابنو ؿبمد, أبنائو ليسلموا لو اؼبدينة 

 :ىػ على مايلي 1344تفاؽ سنو بُت الاشريف علي بن اغبسُت مت اال كبعد مفاكضات

 .يتنازؿ الاشريف علي بن اغبسُت عن اغبكم كيغادر جدة دبمتلكاتو الاشخصية فقط -1

 .يسلم للملك عبدالعزيز كل ماىبص حكومة اغبجاز من أمواؿ كأسلحة -2



 

 

  .سكاف جدةيضمن اؼبلك عبدالعزيز سالمة اؼبوظفُت كالعسكريُت كاألشراؼ ك  -3

كبعػػد ازبػػاذ الًتتيبػػات الالزمػػة دخلهػػا اؼبلػػك  .كبنػػاء علػػي ىػػذه الاشػػركط غػػادر الاشػػريف علػػي بػػن اغبسػػُت جػػدة

كىكػذا انتهػى حكػم األشػراؼ للحجػاز  .كرحب بو األىايل باؽبتاؼ كالتأييد كالدعاء لو بػالتوفيق, عبدالعزيز 

 .دكدخل يف حكم اؼبلك عبدالعزيز حيث توحد مع باقي مناطق البال

 .ىـ 1351ضم جازان : تـاسعا 

اإلمػػارة يف جػػازاف كانػػػت العالقػػات بينػػو كبػػُت اؼبلػػك عبػػػدالعزيز السػػيد ؿبمػػد بػػػن علػػي اإلدريسػػي ؼبػػا  اسػػتلم 

فقػد دب النػزاع بػػُت , ىػػ تعرضػت بػالده للخطػػر 1341كبعػد كفاتػو سػػنة  .عالقػة كد كاحػًتاـ كتقػدير متبػػادؿ

األمػر الػذم عػريض أجػزاء   ,السػيطرة علػى الوضػع, الػذم تػوىل اغبكػمكمل يستطع ابنو علي , كرثتو على اإلمارة

كمػػػا ازدادت مطػػػامع الػػػدكؿ العظمػػػى الػػػيت ؽبػػػا مصػػػان يف   .كثػػػَتة مػػػن الػػػبالد األطمػػػاع بعػػػض القػػػول اجملػػػاكرة

كلػدرء األخطػار  .ان حيث بويع عمو اغبسن أمَت , ةفتدخل اؼبلك عبدالعزيز غبل اػبالؼ كضباية اؼبنطق, اؼبنطقة

ي أرسل لػو اؼبلػك عبػد , مع بقائو يف اإلمارة, باؼبنطقة كضع اغبسن البالد ربت ضباية اؼبلك عبدالعزيز احملدقة

 .العزيز مندكبا يساعده يف تصريف شؤكف البالد

حيػػث  ,ىػػػ قبػػح أعػػداء اغبكػػم السػػعودم يف الوقيعػػة بػػُت اؼبلػػك عبػػدالعزيز كاغبسػػن اإلدريسػػي1349كيف عػػاـ 

ضبلػة عسػكرية اؼبلػك عبػدالعزيز فأرسػل  .ي اعتقػل منػدكب اؼبلػك كموظفيػو, أيهمحرضوه علي الثػورة فػاغًتي بػر 

ءان مػن ىػذا جػز لتدخل يف طاعة اؼبلك عبدالعزيز كتكوف , إىل منطقة جازاف قبحت يف االستيالء علي اؼبنطقة

 .ةحيث نعمت  باألمن كاالستقرار كالرفاىي ,الكياف الكبَت الذم الو اسم اؼبملكة العربية السعودية

 :ـاة الملك عبد العزيز وف

ي نقػػل جثمانػػو إىل الريػػاض , يف مدينػػة الطػػائف .ىػػػ 1373انتقػػل  اؼبلػػك عبػػدالعزيز إىل رضبػػة اهلل تعػػاىل عػػاـ 

 (. ؟كم كاف عمره عند كفاتو )كدفن يف مقجة العود كغَته من اؼبسلمُت 



 

 

 بواكير النهًة الحديثة  في عهد الملك عبدالعزيز

 :للمملكة تطور االسم الوطني 

سػػػلطاف قبػػػد )ي أطلػػػق عليػػػو لقػػػب  .(سػػػلطاف قبػػػد)اؼبلػػػك عبػػػد العزيػػػز لػػػبالد قبػػػد أصػػػبح لقبػػػو  ةبعػػػد اسػػػتعاد

 .كامتداد حكمو خارج قبد األحساءبعد ضمو  (كملحقاهتا

ملػك اغبجػاز كسػلطاف قبػد )كبعد دخولو اغبجاز طلب أعياف اغبجاز تعديل لقب اؼبلك عبػد العزيػز ليصػبح 

 (.ملك اغبجاز كقبد كملحقاهتا)دؿ اللقب إىل ي ع (كملحقاهتا

 1351صبػادم األكىل سػػنة  21أصػػدر مرسػوما مليكػان باختيػار يػـو , كبعػد توحيػد الػبالد بضػم صبيػع اؼبنػاطق

ىػ اؼبوافق اليـو األكؿ من اؼبيزاف يومان إلعالف توحيػد الػبالد باسػم اؼبملكػة العربيػة السػعودية كأف يصػبح لقلػب 

 .كأصبح ىذا اليـو يومان كطنيان للمملكة يرمز إىل كحدهتا, (العربية السعودية ملك اؼبملكة)اؼبلك 

 :توطين البــادية وإقامة الهجر 

كمػن . كاف نسبة كبَتة من السكاف يف بداية عهد اؼبلك عبػدالعزيز تضػم البػدك الرحػل كأىػل القػرل كاألريػاؼ

كأف جهلهػػػم بػػػأمور , اف الباديػػة غػػػَت اؼبسػػتقرةذبربػػة خاصػػػة أدرؾ اؼبلػػك عبػػػد العزيػػز ا ثػػػار السػػػلبية غبيػػاة سػػػك

كأف بعػػدىم عػػن مػػواطن االسػػتقرار يقلػػل مػػن التػػزامهم بأنظمػػة , الػػدين يفقػػدىم الػػتحكم بتصػػرفاهتم ككالئهػػم

 .الدكلة كقوانينها

كقد أؽبم اهلل اؼبلك عبد العزيز للتفكَت يف ماشركع إصالحي ىو تػوطُت الباديػة فيمػا ظبػي بػاؽبجر الػيت تؤسػس 

كقػد , كأف يرسػل إلػيهم الػدعاة كالوعػاظ كملعمػي الػدين  ,بػدؿ أف ينتقلػوا ىػم إىل اؼبػدف, ن تواجػدىميف أماك

حققػػػت ىػػػذه اػبطػػػوة نتػػػائج فبلموسػػػة حيػػػث اسػػػتجاب كثػػػَت مػػػن القبائػػػل ؽبػػػذا اؼباشػػػورع عنػػػدما رأكا أنػػػو وبقػػػق 

ة الباشػػرية فأصػػبحوا كقػػد اسػػتفاد اؼبلػػك عبػػدالعزيز مػػن ىػػذه القػػو  .طموحػػاهتم كمتطلبػػاهتم  يف أمػػاكن تواجػػدىم

 .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 

 .اعية كالعمرانية كغَتىا من ؾباالت اغبياةكالعلمية كاالقتصادية كالزر 

 : في المجـال السياسي 

ي  .نتيجػػة لػػػدخوؿ اغبجػػػاز ربػػػت حكػػػم اؼبلػػػك عبػػػد العزيػػػز بػػػدأ اعػػػًتاؼ الػػػدكؿ اإلسػػػالمية كالعاؼبيػػػة حبكومتػػػو

ىػػػػػ كافتتػػػػاح السػػػػفارات كالقنصػػػػػليات   1394تطػػػػورت بنيػػػػة اؼبملكػػػػة السياسػػػػية بإناشػػػػاء كزارة اػبارجيػػػػة عػػػػاـ 

 .ت السعودية يف اػبارجكاؼبمثليا

 : في مجـال التعليم 

كيف عهػده مت فػتح  .كالتاشػجيع عليػو باإلعانػات كاؼبكافػهت, حرص اؼبلك عبدالعزيز علػى ناشػر التعلػيم باجملػاف

كمػػا أناشػػئت , كأناشػػئت معاىػػد كمػػدارس التػػدريب اؼبهػػٍت كالصػػناعي ,اؼبػػدارس النظاميػػة يف كػػل مدينػػة كقريػػة

 .اؼبكتبات العامة كاػباصة

 :المجـال األمني والعسكري  في

كمػػن ذلػػك إناشػػاء كزارة , حػػرص اؼبلػػك عبػػدالعزيز علػػى إناشػػاء اإلدرات اؼبعنيػػة بتطػػوير القػػدرات األمنيػػة اؼبؤىلػػة

 .ىػ1362ىػ ككزارة الدفاع عاـ 1350الداخلية عاـ 

 : في مجال الزراعة 

ككفر اؼبيػاه حبفػر ا بػار كبنػاء السػدكد , ةنقل اؼبلك عبدالعزيز الزراعة من استخداـ الوسائل البدائية إىل اغبديث

 .كاستورد ا الت الزراعية  كمكائن الرم ككزعها على اؼبزارعُت بأسعار رخيصة مؤجلة, 

 : في مجـال المواصالت 



 

 

ناشػػأ سػػكة أك  ,ناشػػاء اؼبطػػارات كشػػراء الطػػائراتإك  ,حػػرص اؼبلػػك عبػػدالعزيز علػػى رصػػف الطػػرؽ الجيػػة الطويلػػة

 .نطقة الاشرقيةاغبديد بُت الرياض كاؼب

 : في مجال الصحــة 

ناشػاء اؼبستاشػػفيات كاؼبستوصػػفات كاؼبراكػػز إكذلػػك ب, كػاف للصػػحة نصػػيب كبػَت مػػن حػػرص اؼبلػك عبػػدالعزيز 

 .ككذلك احملاجر الصحية للحجاج ,يةصحال

 : في مجال العمران 

 -اؼبلػػك عبػػدالعزيز كاىػػتم .ناشػػطت اغبركػػة العمرانيػػة بعػػد اسػػتقرار الػػبالد كاالنتهػػاء مػػن حػػركب توحيػػد الػػبالد

بعمػػػػارة اغبػػػػرمُت الاشػػػػريفُت كتوسػػػػعتهما بعػػػػد ازديػػػػاد اغبجػػػػاج كاؼبعتمػػػػرين كالػػػػزكار للماشػػػػاعر  -بصػػػػفة خاصػػػػة 

 .اؼبقدسة

 :إنشـــاء مجلس الشورى 

ي تطػػػور تػػػدرهبيان بعػػػدد أعضػػػائو , أمػػػر بإناشػػػاء ؾبلػػػس استاشػػػارم, بعػػػد دخػػػوؿ اؼبلػػػك عبػػػدالعزيز مكػػػة اؼبكرمػػػة

ىػػ برئاسػة اؼبلػك يف اغبجػاز األمػَت 1346كقػد شػكل عػاـ , صػبح ؾبلسػان للاشػورلككظائفو كصالحياتو حىت أ

 .فيصل بن عبد العزيز

 

 

 :إنشاء مجلس الوزراء 

ة كالداخليػػة  كالػػدفاع بػػدأ التحػػوؿ مػػن ؾبلػػس الػػوكالء إىل ؾبلػػس الػػوزراء بعػػد إحػػداث كزارات اػبارجيػػة كاؼباليػػ

 .راء قبيل كفاة اؼبلك عبد العزيز باشهر كاحدي صدكر مرسـو ملكي بإناشاء ؾبلس الوز , كاؼبواصالت



 

 

 :أسئلة المديول

  :كلد اؼبلك عبد العزيز رضبو اهلل يف الرياض سنة -1

 ىػ 1293 -أ

 ىػ 1254 -ب

 ىػ  1295 -ج

 ىػ1274 -د

عن مسقط رأسو ككانت فرصة لصقل مواىبو  كانت آخر ؿبطة استقر فيها الاشاب عبد العزيز بعيدان   -2

 :, ىيالسياسية

 قطر  -أ

 الكويت  -ب

 عػيػماف  -ج

 اإلمارات -د

 :مت استعادة الرياض على يد اؼبلك عبد العزيز يف ليلة اػبامس من شواؿ سنة -3

 ىػ 1312 -أ

 ىػ 1316 -ب

 ىػ 1319 -ج

 ىػ1320 -د

 :بدأ اؼبلك عبد العزيز ناشاطو العسكرم بعد استعادة الرياض باؼبنطقة اعبنوبية من قبد ألسباب منها -4 

 .ن قاعدة ابن رشيدعبعدىا  -أ



 

 

  .خصوبة أرضها -ب

 .شدية عداكة أىلها لو -ج

 .االنتقاؿ إليها كاالستقرار فيها -د

سبكن ابن رشيد من ىزيبة ضبلة أمَت الكويت ك أمراء قبد بقيادة اإلماـ عبد الرضبن الفيصل آؿ سعود  -5 

 :يف معركة 

 الدمل  -أ 

 الصريف  -ب

 الاشوكي  -ج

 البكَتية  -د

 :رتب اؼبلك عبد العزيز خطة لدخوؿ عنيزة مع  -6

 آؿ سيػليم  -أ

 آؿ مهنيػا  -ب

 آؿ مجكؾ  -ج

 آؿ عائض  -د

 :ةدخل اؼبلك عبد العزيز بريد -7

 بعد مقاكمة شديدة من أىلها  -أ

 قدـ إليو كفد من أىلها مرحبُت بو -ب

 بعد فرض اغبصار عليها  -ج

 بعد مقتل زعيمهػا  -د



 

 

ه اؼبعركة خضوع منطقة القصيم كاملة ربت حكم اؼبلك عبد العزيز كالتخلص من من أىم نتائج ىذ -8

 :خصمو العنيد عبد العزيز بن رشيد

 ضلع شقيب  -أ

 ركضة مهنا  -ب

 الصريف -ج

 الاشوكي -د

 :األحساءمن أىم نتائج ضم  -9

 تبديد أمواؿ الدكلة  -أ

 سبكُت العثمانيُت من اػبليج العريب  -ب

 تصادم للدكلة السعوديةربسن الوضع االق -ج

 االستيالء على كاحة يجين  -د

 :ىػ  بقيادة 1338حملاربة حسن بن عائض يف عسَت سنة  ان بعث اؼبلك عبد العزيز جياش -10

 عبد العزيز بن مساعد -أ 

 خالد بن لؤم  -ب

 األمَت سعود  -ج

 األمَت فيصل -د

 :العزيز حوؿ كاحيتتوترت العالقة بُت الاشريف اغبسُت بن علي كاؼبلك عبد  -11

 يجين كاؽبفوؼ  -أ

 ةتربة كاػبرم -ب



 

 

 ةعنيزة كبريد -ج

 ركضة مهنػا كالاشوكي -د

 ؟من ىو أمَت اػبرمة الذم كاف متأثرا بدعوة الاشيخ ؿبمد بن عبد الوىاب  -12

 خالد بن لؤم  -أ

 فيصل بن مساعد -ب

 ؿبمد بن علي -ج

 حسن بن عائض -د

 :منع الاشريف حسُت رعايا اؼبلك عبد العزيز من دخوؿ  السبب يف عقد مؤسبر الرياض ىو -13

 جدة  -أ

 مكة اؼبكرمة ألداء فريضة اغبج  -ب

 الطائف -ج

 اؽبفوؼ -د

 :كاف من أبرز قرارات مؤسبر الرياض زبليص اغبجاز من حكم  -14

 األشراؼ -أ

 حسن بن عائض -ب

 اإلدريسي -ج

 خالد بن لؤم -د

 :عددخلت الطائف ربت اغبكم السعودم ب -15

 فرار قوات األشراؼ منها -أ



 

 

 حصار مستمر -ب

 معارؾ دامية -ج

 عقد صلػح -د

 : ةسبكن خالد بن لؤم كسلطاف بن باد من الدخوؿ إىل مكة بأفراد اعبيوش ؿبرمُت بالعمرة سن -16

 ىػ 1342 -أ

 ىػ 1345 -ب

 ىػ 1346 -ج

 ىػ 1343 -د

 : بنو علي بناء علىتنازؿ اغبسُت بن علي عن اغبكم ل -17

 رأم زكجتو  -أ

 رأم كجهاء اغبجاز -ب

 رأم كالده  -ج

 رأيو الاشخصي -د

 :استكمل اؼبلك عبد العزيز فتح اغبجاز حيث حاصر اؼبدينة اؼبنورة فأرسل إليو أىلها من أجل  -18

 يثبتوا لو استمرار اؼبقاكمة  -أ

 يبعث إليهم أحد أبنائو كيسلمونو اؼبدينة -ب

 كتابة شركط صلح   -ج

 ف من مصداقيػة اؼبلك عبد العزيز يتػأكدك  -د

 :ثار أىل جازاف على علي بن ؿبمد اإلدريسي كبايعوا عمو اغبسن من أجل  -19 



 

 

 ضباية البالد من عدكاف القول اجملاكرة  -أ

 لتقليل طمع األشراؼ فيهم  -ب

 لصدي اغبكم السعودم  -ج

 لتفكيك اشتباكات األىايل -د

 :صبادل األكىل كيعرؼ باليـو الوطٍت للمملكة 21ية السعودية مت تسمية البالد باؼبملكة العرب -20

 ىػ1355 -أ

 ىػ1354 -ب

 ىػ1351 -ج

 ىػ1357 -د

 :كانت احملاكلة األكىل الستعادة الرياض عاـ   -21

 ىػ1318 -أ

 ىػ1314 -ب

 ىػ1315 -ج

 ىػ1324 -د

 :سنة " حائل"مت ضم جبل ار  -22

 ىػ1344 -أ

 ىػ1342 -ب

 ىػ1340 -ج

 ىػ1346 -د



 

 

 :استقل حبكم عسَت بعد انسحاب القوات العثمانية منها  -23

 ؿبمد بن طالؿ  -أ

 حسن بن عائض -ب

 عبد اهلل بن متعب -ج

 خالد بن لؤم -د

 :كاف وبكم اغبجاز الاشريف اغبسُت بن علي باسم الدكلة    -24

 السعودية -أ

 العثمانية -ب

 الفاطمية -ج

 الجيطانيػة  -د

 :عيقد مؤسبر الرياض سنة  -25

 ىػ1335 –أ 

 ىػ1342 -ب

 ىػ1340 -ج

 ىػ1344 -د

  :تنازؿ اغبسُت بن علي عن اغبكم البنو علي بعد ىزيبة قوات األشراؼ يف -26

 الطائف  -أ

 جازاف  -ب

 عسَت -ج



 

 

 جنوب قبد  -د

 :انتهى حكم األشراؼ للحجاز سنة  -27

 ىػ1344 -أ

 ىػ1342 -ب

 ىػ 1335 -ج

 ىػ1348 -د

 :ز يلقب قبل أف يبتد حكمو إىل خارج قبد كاف اؼبلك عبد العزي   -28

 سلطاف قبد كملحقاهتا  -أ

 سلطاف قبد  -ب

 ملك اغبجاز كسلطاف قبد كملحقاهتا  -ج

 ملك اؼبملكػة العربيػة السعوديػة -د

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 3) ملحـق 
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 األستاا الدكتور 

 ناجح حسن محمود

 (مشارك)أستاا مساعد 

  بقسم تكنولوجيا التعليم

 جامعة الملك خالد –كليـة التربيـة 



 

 

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

 .................................................................................:التاريخ 

 

 :عزٌزتً الطـالبـت 

يهدف هذا االختببر إنً مسبعدتك عهً تحديد مدي تحصيهك في مبدة انتبريخ نهصف انثبنث انمتىسظ 

مىهنب منه ونىا ( 25), منه ونىا انصنىاة وان  ن  ( 31)مىهب , عببرة ( 55)واالختببر يتكىن مه , 

 00االختيبر مه متعدد 

 :الختبار تعلٍمــاث ا

نهعبنبراث  انصنحيحت ( )مه فضنهك ارزيني  نم عبنبرة  درنت يني أنيبني عىهنب  ى ن  ع منت  :أوال

نهعببراث ان بطئت في ان بوت انمىنىدة خهنف  نم عبنبرة وانم صصنت نكنم ونىا منه (  X) وع مت 

 (1)اإلنب بث وإنيك مثبل 

 ( X)  ()  العبـــــــــــــــارة
   .صول عدد فصول السنة أربع ف -1

اقرئي كل عبارة بدقة ثم أجيبي بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة , النوع الثاني أسئمة االختيار من مت دد  :ثانيدا
ليك المثال   وا 

 (2)مثال 
 :يوجد المسجد الحرام في مدينة  -

 .الرياض -أ

 .الدمام  -ب

 مكة المكرمة     

 .تبددوك -د 

 .يخ اليوم في المكان المخصص لذلكيرجى منك كتابة اسمك وفصمك وتار  -2

 .ال تتركي سؤال دون اإلجابة عميو  -3

 .ال تض ي عالمتان عمى سؤال واحد ألن ذلك سيمغي درجة السؤال  -4

 .دقي ة ( 41)زمن االختبار  -5

 مع متنياتي لكن بالتوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                        

مكة  -ج
 المكرمة



 

 

 
 :أوال 

 :رة الخاطئة فيما يمي أمام ال با( X)أمدام ال بارة الصحيحدة وعالمة ( )ض ي عالمة 
 ( X) () العبـــــــــــــــارة

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

 .ىد  1312سنة 
  

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

  

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

 .تي تربة والخرمةواح
  

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

  

   .دخمت الطائف تحت الحكم الس ودي ب د  فرار قوات األشراف منيا -8
تنازل الحسين بن عمي عن حكم الحجاز ألبنو عمي بناء عمى رأي  -9

 .زوجتو
  

ضد عمي بن محمد اإلدريسي وباي وا عمو الحسن من ثار أىل جازان  -11
 .أجل حماية البالد من عدوان ال وى المجاورة

  

   .ىد1315كانت المحاولة األولى الست ادة الرياض عام  -11
است ل حسن بن عائض بحكم عسير ب د انسحاب ال وات ال ثمانية  -12
 .منيا

  

   .ىد1342ُع د مؤتمر الرياض سنة  -13
   .ىد1344انتيى حكم األشراف لمحجاز سنة  -14
تدىورت أوضاع إمارة آل رشيد في حائل بسبب وقوف الدولة ال ثمانية  -15

 .ضدىا 
  

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



 

 

 ( X) () ارةالعبـــــــــــــــ
ب د دخول مكة تحت حكم الممك عبد ال زيز أمر بإنشاء مجمس  -18

 الشورى
  

حرص الممك عبد ال زيز عمى أن يبدأ بضم بالد جنوب نجد ألنيا  -19
 .كانت موالية لألسرة الس ودية منذ عيد الدولة الس ودية األولى 

  

ء ألنيا غنية شجع الممك عبد ال زيز عمى اإلسراع في ضم اإلحسا -21
 .بالموارد الزراعية 

  

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

 .تربط بين تبوك والمدينة المنورة 
  

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

  

َشَ ر الممك عبد ال زيز بضيق أىل الرياض من حكم ابن رشيد ب د  -24
 .محاولتو األولى الست ادة الرياض

  

   .وفيًا ليم, من كرم الممك عبد ال زيز أنو كان محبا ألصدقائو ال دماء  -25
كانت آخر الم اقل ال سكرية ل وات الشريف عمي بن الحسين في مكة  -26
. 

  

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

  

   .دخمت الخرج والحوطة والحريق تحت طاعة الممك عبد ال زيز مختارة  -28
   .ىد1349تطورت بنية المممكة السياسية بإنشاء وزارة الخارجية عام  -29
مبية لحياة البادية بتوطينيم في قمل الممك عبد ال زيز من اآلثار الس -31

 .أماكن مست رة 
  

 
 
 

 :ثانيـا
 : اختاري اإلجدابة الصحيحدة ممدا يمي  

 تب عـي



 

 

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

 قطر  -أ
 الكويت  -ب
 عدُدمان  -ج
 اإلمارات -د
ال زيز نشاطو ال سكري ب د است ادة الرياض بالمنط ة الجنوبية من نجد ل دة  بدأ الممك عبد -2

 :أسباب منيا 
 .ب دىا من قاعدة ابن رشيد  -أ

 . خصوبة أرضيا  -ب
 .شّدة عداوة أىميا لو  -ج
 .االنت ال إلييا واالست رار فييا -د
- :رتب الممك عبد ال زيز خطة لدخول عنيزة مع  -3
 آل ُسدميم  -أ

 ميّندا  آل -ب
 آل مبروك  -ج
 آل عائض  -د
خض ت منط ة ال صيم بكامميا تحت حكم الممك عبد ال زيز وتخمص من خصمو ال نيد عبد  -4

 :ال زيز بن رشيد من أىم نتائج م ركة
 ضمع ش يب  -أ

 روضة مينا  -ب
 الصريف -ج
 الشوكي -د
 :ىد  ب يادة 3381ب ث الممك عبد ال زيز جيش لمحاربة حسن بن عائض في عسير سنة  -5
 عبد ال زيز بن مساعد -أ 
 خالد بن لؤي  -ب
 ال زيز األمير س ود بن عبد -ج
 ال زيز األمير فيصل بن عبد -د
 كان أميرا لمخرمة و متأثرا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب ؟ -6
 خالد بن لؤي  -أ

 تب عـي



 

 

 فيصل بن مساعد -ب
 محمد بن عمي -ج
 حسن بن عائض -د
 :رارات مؤتمر الرياض تخميص الحجاز من حكم كان من أبرز ق -7
 األشراف -أ

 حسن بن عائض -ب
 اإلدريسي -ج
 خالد بن لؤي -د
 :تمكن خالد بن لؤي وسمطان بن بجاد من دخول مكة بأفراد الجيوش محرمين بال مرة عام -8
 ىد 1342 -أ  
 ىد 1345 -ب 
 ىد 1346 -ج 
 ىد 1343 -د  
الحجاز حيث حاصر المدينة المنورة فأرسل إليو أىميا من أجل استكمل الممك عبد ال زيز فتح  -9
 :أن
 يثبتوا لو استمرار الم اومة  -أ  
 يب ث إلييم أحد أبنائو ويسممونو المدينة -ب  
 كتابة شروط صمح  -ج  
 يتدأكدوا من مصداقيدة الممك عبد ال زيز -د  
ألولى وي رف باليوم الوطني لممممكة جمادى ا21تم تسمية البالد بالمممكة ال ربية الس ودية  -11
 :عام 
 ىد1355 -أ   
 ىد1354 -ب 
 ىد1351 -ج 
 ىد1357 -د  
 
 
 

 :سندة " حائل "تم ضم جبل شمر  -11
 ىد1344 -أ  

 تب عـي



 

 

 ىد1342 -ب 
 ىد1341 -ج 
 ىد1346 -د  
 :ومن أىم نتائجيا ضم منط ة " الكوت " يمثل المخطط الذي أمامك م ركة  -12

 
 اإلحساء -أ

 عسير -ب
 نجد -ج
 الحجداز -د
 :حكم الشريف الحسين بن عمي الحجاز باسم الدولة   -31

 الس ودية -أ   
 ال ثمانية -ب  
 الفاطمية -ج  
 البريطانيدة -د  
 :تنازل الحسين بن عمي عن الحكم البنو عمي ب د ىزيمة قوات األشراف في  -41

 الطائف  -أ    
 جازان  -ب   
 عسير -ج   
 ب نجدجنو  -د    
 :كان الممك عبد ال زيز يم ب قبل أن يمتد حكمو إلى خارج نجد بد   -51

 سمطان نجد وممح اتيا  -أ    

 تب عـي



 

 

 سمطان نجد  -ب    
 ممك الحجاز وسمطان نجد وممح اتيا  -ج    
 ممك المممكدة ال ربيدة الس وديدة -د     
 :البالد وىي مرحمة يشير المخطط الذي أمددامك عن مرحمدة ميمة من مراحل توحيد -61

  
 است ادة الرياض  -أ    
 ضدم حائدل –ب     
  ضدم عسير  -ج     

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

 .ال فو والوفاء -ب
 .ال دل  -ج
 .بّره بوالده  -د

 : من أىم نتائج ضم اإلحساء -18
 تبديد أموال الدولة  -أ

 تمكين ال ثمانيين من الخميج ال ربي  -ب
 تحسن الوضع االقتصادي لمدولة الس ودية -ج
 ستيالء عمى واحة يبريناال -د

 :كانت المحاولة األولى الست ادة الرياض عام  -19
 ىد1318 -أ

 تب عـي



 

 

 ىد1314 -ب
 ىد1315 -ج
 ىد1324 -د

ك عبد ال زيز ىو توطين البادية وسمي ىذا المشروع بد كان أىم مشروع إصالحي قام بو المم -21
: 
 .اإلصالح  -أ

 .الِيجَدر  -ب
 .الم اىد  -ج
 .التأسيس  -د

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

 .الكوت  -ب
 .الصريف -ج
 .تربدو  -د

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

 .الثالثين  -أ
 .الخامسة وال شرين  -ب
 .الثامنة عشر  -ج
 .الراب ة عشر  -د

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

 .المدينة المنورة جدة و  -ب
 .اإلحساء -ج
 .جازان  -د
 
 
 

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

 تب عـي



 

 

 .الشوكي  -ب
 .يبرين  -ج
 .اليفوف  -د

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

 .نجد واإلحساء -ب
 .جميع مناطق المممكة  -ج
نجد والحجداز  -د

.واإلحساء

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 ( 4) ملحـق 

 مقيـاس االتجاىات نحو استخدام الوسائط المتعددة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اللـو الرحمن الرحيـم

 جامعة الملك خالد
 كلية التربية للبنات

 قسم التربية وعلم النفس
 

 تجاىات نحو استخدام الوسائط المتعددةمقياس اال

 إعداد



 

 

 إبراىيم علي آل مكدي ةصالح
 إشراف 
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 :عزيزتي الطـالبـة  

 ,عبارة تشكل في مجموعيا م ياسا لالتجاىات نحو الوسائط المت دددة (51)بين يديك قائمة تتضمن 

عمددي يتضددمنيا الم يدداس قددد تددواف ين  وال بدارات التددي. م رفددة اتجاىددك نحوىدداوقدد صددمم ىددذا الم يدداس ل

 رة بدقة ثدم تحددديوالمرجو منك أن ت رئي كل عبا , خرفي حين ال تواف ين عمى الب ض اآل ب ضيا

 األستاا الدكتور 
 ناجح حسن محمود

 (مشارك)أستاا مساعد 
  بقسم تكنولوجيا التعليم

 جامعة الملك خالد –كليـة التربيـة 

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

 :...............................................................................الصف



 

 

فدي الخاندة الموجدودة أمدام ال بدارة والتدي ت بدر عدن موقفدك مدن  ()موقفك منيا وذلك بوضع عالمة

 :طى لك خمف كل عبارة  وىيبين خمس اختيارات ت 

 غير مواف ة بشدة –غير مواف ة –محايدة  –مواف ة  -مواف ة بشدة

 :واليك مثال يوضح ذلك

مواف ة  العبارة م

 بشدة

غير  ةمحايد مواف ة

 مواف ة

غير مواف ة 

 بشدة

كره الظمدم ألن ا  ت دالى أ 1

 حرمو بين ال باد

     

كما ال توجد بو  ,عمية تحصيمك في الدراسة فيك ال يتوقالحظي أن نتيجة الم ياس الذي بين يد* 

فدأي اختيدار تختاريندو يكدون صدحيحا طالمدا ي بدر عدن شد ورك  ,عبارات صحيحة وأخرى خاطئدة

 .اختاري ما ي بر عن ش ورك الح ي يلذا كوني صادقة مع نفسك و  ,الح ي ي

موافقة  العبـــــــــارة م
 بشدة

غير  محايدة موافقة
 موافقة

افقة غير مو
 بشدة

أش ر بالس ادة عندما أرى الم ممات يستخدمن  1
 .الوسائط المت ددة

     

أتمنى أن ي مم نظام الت ميم من خالل الوسائط  2
 المت ددة في كثير من الم ررات التي أدرسيا

 
 

 

    

أرى أن الم ممة التي ال ت در قيمة الوسائط المت ددة  3
 .لن تكون م ممة ناجحة

     

متع ب راءة الكتب والدوريات التي تتحدث عن أست 4
 .الوسائط المت ددة واستخداماتيا

     



 

 

أش ر بالس ادة حينما أالحظ زيادة اىتمام المسئولين  5
 .عن الت ميم بالوسائط المت ددة

 
 

 

    

أرى عدم الت امل مع الوسائط المت ددة ألنيا أكبر  6
 .من قدراتي

 
 

 
 

   

وسائط المت ددة لو مردود سمبي أعت د أن استخدام ال 7
 .عمى تحصيمي

 
 

 

    

أخشى الت امل مع الوسائط المت ددة ألنيا تحتاج إلى  8
 .زمن طويل في التدريب عمييا

 
 

 

    

أرى أن ت تصر الدراسة بواسطة الوسائط المت ددة  9
 .عمى م رر التاريخ وليس عمى جميع الم ررات

 
 

 

    

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

    

 

 
 

 
 

 

موافقة  العبـــــــــارة م
 بشدة

غير  محايدة موافقة
 موافقة

غير موافقة 
 بشدة

أنصح زميالتي في الصف بأال يستخدمن الوسائط  11
 .المت ددة 

     

ا أعت د أن الم ممة ميما كانت متمكنة من مادتي 12
 . ال ممية لن تستغني عن الوسائط المت ددة

     

أرى أنو ينبغي زيادة االىتمام الوسائط المت ددة في  13
 .تدريس الم ررات ال ممية

     

 .أش ر بالذكاء حينما أت امل مع الوسائط المت ددة  14
 

     

أعت د أن ت مم الم رر بواسطة الوسائط المت ددة ال  15
 .التفكيريزيد من قدرتي في 

     

     أعت د أن الوسائط المت ددة البد أن تستخدم لممتفوقات  16



 

 

  .ف ط

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

     

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

 
 

    

تدريبية أو أش ر بالس ادة إذا اشتركت في أي دورة  19
 .ندوة تتناول الوسائط المت ددة وكيفية استخداميا

     

أعت د أن الوسائط المت ددة ت د وسيمة ت ميمية جديدة  21
 .لمت ميم الذاتي

     

أرى أنو ال غنى ألي طالبة عن دراسة الم ررات  21
 .بواسطة الوسائط المت ددة

 
 

 

    

دة ألنيا تضيع المت د أش ر ب دم الحاجة إلى الوسائط 22
 . وقتي

     
 

موافقة  العبـــــــارة م
 بشدة

غير  محايدة موافقة
 موافقة

ة قغير مواف
 بشدة

أعت د أن الوسائط المت ددة ليس ليا قيمة في ال ممية  23
 .الت ميمية

 

     

أعت د أنني لن استخدم الوسائط المت ددة حينما أصبح  24
 .م ممة 

 

     

تاب أو مجالت تتحدث عن حينما اطمع عمى ك 25
 .الوسائط المت ددة سرعان ما اتركيا

 

 
 

    

  .أرى ضرورة دخول الوسائط المت ددة في المدارس 26
 

    

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

 

     



 

 

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

     

أرى ضرورة زيادة الوقت المخصص لدراسة الوسائط  29
 .المت ددة

 

 
 

    

  .أعت د أن الم ممة الناجحة ال تيتم بالوسائط المت ددة 31
 

    

أرى أن دراسة الم ررات بواسطة الوسائط المت ددة  31
 .اختيارية

 

     

  .خرجأفضل التدريس بالوسائط المت ددة ب د الت 32
 

    

أعت د أن الوسائط المت ددة ستجد المزيد من االىتمام  33
 .بيا في المست بل

 
 

   

 
 

 

موافقة  العبـــــــــــارة م
 بشدة

غير  محايدة موافقة
 موافقة

غير موافقة 
 بشدة

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

 

     

أس ى دائما لمت رف عمى الجديد في مجال الوسائط  35
 .المت ددة 

 

     

أعت د أنو ال قيمة لتخصيص قسم لموسائط المت ددة  36
 .في المدارس 

 

     

اش ر بمت ة كبيرة عند دراستي لمموضوعات الم ررة  37
 .ةمن خالل الوسائط المت دد

 

     

زاد من  ةمن خالل الوسائط المت دداعت د أن ت ميمي  38
 .فيمي لمموضوعات الم ررة

     



 

 

 

الموضوعات الم ررة من  ت ممي اش ر بالممل أثناء 39
 .خالل الوسائط المت ددة

 

 
 

    

لحصولي عمى  ة ممأجد مت ة عند اتصالي بالم 41
إرشادات ت اونني في دراستي لمموضوعات الم ررة 

 .من خالل الوسائط المت ددة

     

 برنامج فيالندما أتفاعل مع اش ر بالس ادة ع 41
الموضوعات الم ررة عند ت ممي من خالل الوسائط 

 .المت ددة

     

في  دروس الم تادة داخل المدرسةحضور ال أفضل 42
الموضوعات الم ررة عن أن أت مميا بمفردي من 

 خالل الوسائط المت ددة

     
 
 

 

موافقة  العبـــــــــــارة م
 بشدة

غير  محايدة موافقة
 موافقة

غير موافقة 
 بشدة

في  الوسائط المت ددةأجد مش ة بالغة عند استخدامي  43
 ةالموضوعات الم رر  ت ممي

     
 

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

     

ش ر بزيادة ث تي في نفسي وفي الم مومات التي أ 45
لمموضوعات الم ررة من خالل اكتسبيا عند دراستي 

 الوسائط المت ددة

     
 
 

 أخزنياأىتم بالمحافظة عمى المواد الت ميمية التي  46
لدراسة الموضوعات الم ررة من خالل الوسائط 

 المت ددة

     

البرامج التي يوضح لي مواقع و بشغف عن الأبحث  47
من خالل  موضوعات مرتبطة بالم ررات التي أدرسيا

 دةالمت د الوسائط

     

48 
على طبق التعلٌم من خالل الوسائط المتعددة ٌأتمنى أن 

     



 

 

 .جمٌع المقررات الدراسٌة

49 
بسعادة بالغة للتحسن الذي طرأ على مستوى  أشعر

 من خالل الوسائط المتعددة ً عند تعلمًمعلومات

     

51 
أشعر بمتعة أقل عند دراستً للموضوعات المقررة من 

ائط المتعددة من المتعة التً أشعر بها عند خالل الوس
 .دروس المعتادةدراستً عن طرٌق ال

     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 5) ملحـق 

 دليـل الطـالبـة الستخدام برنامج الوسائط المتعددة



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحــمن الرحـيم 
 

 جامعة الممك خالد

 كمية التربية لمبنات

 النفس قسم التربية وعمم
 
 
 

 
 في مادة التاريخ للصف الثالث المتوسط وسائط متعددةدليل الطالبـة الستخدام برنامج 

                                 

 



 

 

 إعداد

 صالحه إبراهيم علي آل مكدي

 
 إشراف 
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- :مقدمة
 …عزيزي الطالبة 

لعلػك تاشػاركينا الػرأم  يف أنبيػة تطػوير اؼبمارسػات التعليميػة, لتتناسػب مػع طبيعػة العصػر الػذم نعػي  فيػو,   
 .يملكي يبكنك أف سبتلكي اؼبعارؼ كالقدرات كاؼبهارات, اليت سبكنك من اؼباشاركة الفعالة كاإلهبابية يف التعل

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

 .قبلكمن اؼبهم أف تتعريف على ىذه اؼبعارؼ, كسبارسي اؼبهارات, لكي تزيد من فاعلية ما تدرسينو يف اؼبست 
كلقد صممت الوحدات حبيث تسمح لكي بالتعلم الذاي, كركعػي أف تتنػوع فيهػا اؼبػواد التعليميػة كاألناشػطة  

 . التعليمية

- :األىداف التعليمية للوحدات: أوالً 
 :عزيزي الطالبة إف اؽبدؼ الرئيسي ؽبذه الوحدات أف تكوين قادرة على 

 .تعرؼ ناشأة اؼبلك عبد العزيز آؿ سعود -1
 .توضيح أبرز صفات اؼبلك عبد العزيز آؿ سعود -2

 األستاذ الدكتور 
 ناجح حسن محمود

 (مشارك ) أستاذ مساعد 
  بقسم تكنولوجيا التعميم

 جامعة الممك خالد –ة كميـة التربيـ



 

 

 .تعرؼ دكر اؼبلك عبد العزيز يف استعادة الرياض عاصمة اؼبملكة العربية السعودية  -3
 .توضيح أسباب حرص اؼبلك عبد العزيز على ضم جنوب قبد بعد استعادة الرياض -4
ن اؼبقدسػة كاحملافظػة علػى أمػن اغبجػاج اؼبقارنة بُت دكر اؼبملكة العربيػة السػعودية يف اسػتعادة األمػاك -5

 .كرعاية شؤكهنم 
 .ىػ 1324توضيح نتائج معركة ركضة مهنا سنة  -6

 ىػ1351تعرؼ مراحل تطور االسم الوطٍت للملكة العربية السعودية منذ توحيد قبد حىت عاـ 
 .ربديد مواقع بعض اؼبعارؾ اؼبهمة على خريطة اؼبملكة -7
 .ية السعودية يف ربقيق التضامن العريب اإلسالميتقدير دكر اؼبملكة العرب -8
 . تقدير دكر اؼبملكة العربية السعودية يف نصرة اإلسالـ كبراءتو من اإلرىاب  -9
 
 
 

- :مفهوم الوحدات التعليمية الصغيرة: ثانياً 
و يػػدؿ شػػاع اسػػتخداـ مفهػػـو اؼبوديػػوؿ بػػدالن مػػن الوحػػدة التعليميػػة الصػػغَتة كخاصػػة  يف ؾبػػاؿ اؽبندسػػة, كىػػ  

على كحدات مقننة, كقد استخدـ اؼبفهـو يف ؾباؿ التعليم, كيسمى التعليم القائم على استخداـ اؼبوديػوالت 
Modular   Instruction .  

كالوحػػدة التعليميػػة الصػػغَتة تاشػػكل جػػزءان مػػن كػػل, كىػػى مكتفيػػة بػػذاهتا مػػن حيػػث مكوناهتػػا, كتسػػتخدـ يف   
 .حبيث يستخدمها اؼبتعلم بنفسو مواقف التعليم الذاي حيث تصمم الوحدة

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

لػػى فكػػرة إتقػػاف الػػتعلمش حيػػث إف اسػػتخدامها كتقػػـو اسػػتخداـ الوحػػدات التعليميػػة الصػػغَتة  يف التعلػػيم ع  
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

 ًً - :مكونات الوحدة التعليمية الصغيرة:ثالثًا
 .صفحة العنواف (1)
 .مجرات دراسة الوحدة  (2)
 .األىداؼ التعليمية (3)



 

 

 .االختبار القبلي (4)
 .احملتول (5)
 .األناشطة (6)
 .أسئلة التقومي الذاي (7)
 .االختبار البعدم  (8)

- :الوحدة دراسة طريقة السير في: رابعاً 
 000عزيزي الطالبة  

- :ؼبعرفة طريقة سَتؾ يف دراسة الوحدات, اتبعي اػبطوات التالية  
 .ضعي القرص يف ؿبرؾ األقراص اؼبخصص لذلك ( 1)
 .الجنامج باشكل تلقائي عند ادخاؿ القرص كتاشغيلو ظهر لك يس( 2)
كللعػػودة إىل الصػػفحة السػػابقة ( التػػايل ) لكػػي تنتقلػػي إىل الصػػفحة األخػػرل انقػػرم باؼبػػاكس علػػى أيقونػػة ( 3)

 (الرئيسية ) باؼباكس على أيقونة ية انقرم كلتعودم للقائمة الرئيس( السابق ) انقرم باؼباكس على أيقونة 
 
 (فيديو) نقرم باؼباكس على أيقونة ا, بعد أف تنتهي من دراسة جزئيات الوحدة يبكنك متابعة الفيديو( 4)
 .اقرئي مجرات الوحدة ش حيث توضح لك أنبية موضوع الوحدة بالنسبة لك( 3)
راد أف تتحقػػق بعػػد أف تنتهػػي مػػن دراسػػة الوحػػدة حػػىت تعػػريف علػػى األىػػداؼ التعليميػػة اإلجرائيػػة, الػػيت يػػ( 5)

 .توجهي ناشاطك التعليمي لتحقيقها
أجيػػػيب عػػػن االختبػػػار القبلػػػي للوحػػػدة ش حيػػػث يعمػػػل علػػػى هتيئػػػة العمليػػػات العقليػػػة لػػػديك كتنظػػػيم ( 6)

الًتكيػػب اؼبعػػريف لتلقػػى اؼبعلومػػات اعبديػػدة فبػػا يسػػهل عمليػػة الػػتعلم ككػػذلك يبكنػػك بعػػد اإلجابػػة علػػى 
ختبار القبلي أف تتخذم قرار يتعلق دبواصلة دراسة الوحدة أك االنتقاؿ إىل الوحدة اليت تليها, كذلػك اال

 .عن طريق إتباع التعليمات, اليت توجد قبل االختبار القبلي يف كل كحدة
أقرئي ؿبتول كل قسم من األقساـ اؼبوجودة بكل كحدة , مستعينة باألناشطة الػيت تسػاعدؾ علػى القيػاـ ( 7)
 .عملية التعلم يف صورة منهجية منظمة مع العلم أف ىناؾ أناشطة ـبتلفة حسب اجملموعة اليت تدرسُت هباب

أجيػػيب عػػن اوختبػػارات التقػػومي الػػذاي اؼبوجػػودة, بعػػد كػػل قسػػم مػػن أقسػػاـ الوحػػدة, ؼبعرفػػة مػػدل تقػػدمك ( 8)
 كبو ربقيق األىداؼ اؼبرجوة منك

هنايػػػة كػػػل كحػػػدة , فهػػػو يبكنػػػك ؼبعرفػػػة مػػػدل ربقيػػػق أىػػػداؼ  أجيػػػيب عػػػن االختبػػػار البعػػػدم اؼبوجػػػود يف( 9)
 دراسة الوحدة



 

 

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

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئًابد

دراست  مبزراثئً اقز

 الوحدة

 اف التعلٍمٍتاألهد على ًتعزف

االختبار  عن ًبٍأج

 القبلً

 ًحققت هل

 ؟99%

 الوحدة هل

 ةاألخٍز هً

 الوحدةإلى  ًانتقل

 ٍتالتال

 ًتوقف

 األنشطت التعلٍمٍت ينفذ

 يعن االختبار البعد ًبٍأج

 ًحققت هل

 ؟99%

 ال

 ال

 ال

 وعي

 وعي

 وعي



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 لوحة مسارية توضح كيفية السَت يف
 دراسة الوحدة

 
 خامساً مكان دراسة الوحدات

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

- :مواعيد الدراسة: سادساً 
ًن كحىت الساعة الواحدة كالنصف مساءان تبدأ الدراسة خالؿ فًتة التطبيق يوميان من الساعة السابعة ص باحان

 . حىت انتهاء فًتة التطبيق 
 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 6) ملحـق 

 مكتب اإلشراف والتوجيو بمنطقة أبها اتخطاب
 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7)ق ـملح
 درجات الطـالبـات في مادة التاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 ( 8) ملحـق 

 السينــــاريــو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 

 

 

 

 

 المتوسط الثالث للصف التاريخ مقرر في الوسائط المتعدد الكمبيوتري البرنامج لسيناريو نمواج

  الثاني الفصل

 ( سعود آؿ العزيز عبد اؼبلك تاريخ)  بعنواف

 إعداد

 مكدم آؿ إبراىيم بنت صاغبة

 

 إشراؼ

 حسن ؿبمد ناجح / د

 

 

 

 م2010/هـ1431

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالد اؼبلك جامعة

 الًتبية كلية

 النفس كعلم الًتبية قسم



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) رقم شاشة

 للموديوؿ الرئيسية القائمة
 

 مقدمة 10

 اؼبوديوؿ دراسة مجرات 20

 اؼبوديوؿ أىداؼ 30

 القبلي االختبار 40

 اؼبوديوؿ ؿبتول 50

 البعدم االختبار 60

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع سيقىمو  مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) رقم ةشاش

 اؼبوديوؿ مقدمة
 ( اإلشراؼ.  اإلعداد.  اؼبوضوع) اؼبوديوؿ دبوضوع عاـ تعريف -

 



 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) رقم شاشة

 اؼبوديوؿ دراسة مجرات
 

 حكمة كبداية عبدالعزيز اؼبلك سَتة على التعرؼ 10

 بالدال توحيد سبيل يف عبدالعزيز اؼبلك جهود على التعرؼ 20



 

 

 

 

 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) رقم شاشة

 اؼبوديوؿ أىداؼ
 :على قادرة تكوين أف الطالبة عزيز منك يرجى اؼبوديوؿ دراسة من إالنتها عند

 ناشأتو ك عبدالعزيز اؼبلك نسب على التعرؼ 10

 الرياض الستعادة عبدالعزيز اؼبلك ؿباكالت على التعرؼ 20

 – ار جبل – اإلحساء – قبد: )  من كل ضم يف عزيزعبدال اؼبلك جهود تذكر 30
 ( جازاف – اغبجاز – عسَت

 عبدالعزيز اؼبلك خاضها اليت األساسية اؼبعارؾ على التعرؼ 40



 

 

 

 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 : مالحظات
 .حدة على األسئلة من سؤال كل عرض يتم -

 .فقط واحده إجابة اختيار الطالبة على يجب -

  أسفل اإلجابة ستظهر السؤال على الطالبة بةإجا فور -

 .اختياره تم ما لتأكيد األربعة االختيارات
 .األمر لزم إاا اإلجابة تغيير للطالبة يمكن -

 يجب التالي للسؤال ولالنتقال إجابة على االستقرار بعد -

 .التالي كلمة على الًغط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (5) رقم شاشة

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

 ىػ1274
 العزيز عبد الاشاب فيها استقر ؿبطة آخر كانت -2

 مواىبو لصقل فرصة ككانت رأسو مسقط عن بعيدا
 : السياسية

 اإلمارات -د عػيػماف -ج الكويت -ب قطر -أ
 : مع عنيزة لدخوؿ خطة العزيز عبد اؼبلك رتب -3
 آؿ -د مجكؾ آؿ -ج مهنيػا آؿ -ب مسيػلي آؿ -أ

  عائض
 
 
 

 



 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى ثراتمؤ  حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 : مالحظات
 الكمبيوتر شاشة على الشرح عرض يتم -

  على فقط المرور يتم تقراىاالطالبة أن وبعد
  .التالية الواجهة إلى لالنتقال التالي مفتاح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) رقم شاشة

 اؼبوديوؿ ؿبتول
 .اؼبوديوؿ يف عنواف كل شرح إىل االستماع -

 الرئيسي العنواف مالحظة مع النص قراءة أك -
 اؼبعركضة للواجهة

 هبذا اؼبتعلقة التوضيحية الصورة يف التمعن ك -
 اؼبوضوع

 



 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 : مالحظات
 على المرور يكفي لالنتقال -

 التالي الزر 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) رقم شاشة

 للموديوؿ األكىل الواجهة 
 

 ( سعود آؿ العزيز عبد اؼبلك) 



 

 

 فيــديو صــورة ـصنـــ صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 : مالحظات
  الشاشة يمين على النص عرض يتم -

 .الشاشة يسار على والصورة الشاشات كل في
 :التالية األزرار شاشة كل في يوضع -

 ( الفيديو – الرئيسية – السابق – لتاليا) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) رقم اشةش

 :اؼبوديوؿ ؿبتويات قائمة
 حكمة كبداية عبدالعزيز اؼبلك سَتة -

 كناشأتو مولدة ك نسبة -

 الرياض الستعادة األكىل احملاكلة -

 البالد توحيد سبيل يف عبدالعزيز اؼبلك جهود -

 قبد ضم -
 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9) رقم شاشة

 :اؼبوديوؿ ؿبتويات قائمة تابع
 عنيزة دخوؿ -

 بريدة دخوؿ -

 ىػ1322 سنة البكَتية معركة -

 ىػ 1322 سنة شنانة معركة -

 ىػ 1324 سنة مهنا ركضة معركة -

 ىػ 1325 سنة الطرفية معركة -

 ىػ 1331 سنة االحساء ضم -



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (19) رقم شاشة

 :اؼبوديوؿ ؿبتويات قائمة تابع
 ىػ 1337 سنة تربة معركة -

 ىػ 1342 عاـ الرياض مؤسبر -

 السعودم اغبكم ربت الطائف دخوؿ -

 السعودم اغبكم ربت اؼبكرمة مكة دخوؿ -

 زيةاغبجا اؼبدف بقية دخوؿ -

 جازاف ضم -

 الوطٍت باظبها البالد تسمية -

 عبدالعزيز اؼبلك كفاة -



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11) رقم شاشة

 ىػ 1373 - ىػ1293(  البالد موحد)  العزيز عبد اؼبلك
 . ىػ 1293 سنة الرياض مدينة يف كلد: كناشأتو مولده: أكال

 . سعود بن ؿبمد عبداهلل بن تركي  بن فيصل بن رضبنال عبد بن عبدالعزيز: نسبػػػػو
 : ناشأتو
 كالده  كأما,  األمور ؼبعايل توجيهو يف الكبَت الفضل لوالدتو ككاف,  كعنايتهما كالديو رعاية ربت ناشأ
 القرآف قرأ ي,  كالكتابة القراءة فتعلم اغبياة غمار ػبوض كإعداده,  تعليمو يف كبَت دكر لو فكاف
 .كالاشعر التاريخ ككتب النبوية السَتة قراءة وبب كاف كقد.  سوره بعض كحف ,  الي كام الكرمي

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12) رقم شاشة

 : نبا ؾبالُت يف مهارتو كبرزت

,  القتاؿ كفنوف,  اػبيل بكركو  كاؼببارزة الرماية:  مثل مبكرة سن منذ مهاراهتا اكتسب:  اغبريب اجملاؿ
 . ذلك على للتدرب لو فرصة الصحراء يف الطويلة إقامتو كانت كقد
 : السياسي اجملاؿ
 ؿبمد فاكض الذم الوفد مع عاشرة الرابعة سن يف كىو كالده أشركو عندما لو إسهاـ أكؿ كاف  -أ  
 . الرياض عن اغبصار لفك رشيد بن عبداهلل بن
 يف  إقامتو تعد حيث,  السياسية معارفو لصقل لو فرصة الكويت يف يةالنها يف استقراره كاف -ب

  . العملية السياسة يف األكىل مدرستو الكويت

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13) رقم شاشة

 : الصريف معركة
 أمَت دفع افب,  الكويت لغزك العدة – قبد بالد حكم إليو آؿ الذم -رشيد بن عبدالعزيز اؼبلك أعد

 الكويت يف اؼبتواجدكف قبد زعماء تسابق كقد,  الرشيد ابن ؼبهاصبة كبَتة ضبلة إعداد إىل الكويت
 كرغم – العزيز عبد كابنو سعود آؿ الفيصل عبدالرضبن اإلماـ رأسهم علي ككاف اغبملة هبذه لاللتحاؽ

 ابن  قوات أماـ اهنزمت حيث جاحالن ؽبا يكتب مل هلل أف إال اغبملو ىذه هبا حظيت اليت اإلمكانيات
 . ىػ 1318 عاـ الصريف معركة يف رشيد
 : معامل

 . القصيم دبنطقة بريدة مدينة شرؽ ااؿ تقع صغَتة قرية موضع: الصريف
 



 

 

 

 يوفيــد صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14) رقم شاشة

 : سَتتو يف اإلنسانية اعبوانب:  ثانيا
 : وأسرت مع عالقتو:   كمنها كمؤثر بارز دكر سَتتو يف اإلنسانية للجوانب كاف

 كاحًتامو كتوقَته كالده بري  على وبرص,  ملكاي  أصبح أف بعد كحىت,  شبابو منذ العزيز عبد كاف – أ
 : ذلك أمثلة كمن,  حياتو طواؿ كخدمتو

 يف هبلس  ي لو احًتمان   يده كقػبيػل ماشى كالده ؾبلس دخل كإذا,  صباح كل كالده بزيارة يقـو كاف* 
 . اجمللس آخر
,  السالـ باب من كتفيو على كضبلو عبدالعزيز ابنو فبادر,  مريضاي  الوالد ككاف,  غبراـا اؼبسجد يف كانا*

 . اػبدـ أحد اؼبهمة هبذه يقـو أف ياشأ كمل,  مصاله حيث إىل بو كدخل
 



 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 حركةمت
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15) رقم شاشة

 : لرضبو صلتو -ب
 :ذلك كمن سعود آؿ من األسرة بأفراد العالقة كحسن الرحم صلة عبدالعزيز اؼبلك عن اشتهر فبا كاف
 . سعود آؿ من األسرة أفراد على املالاش عطفو
 . سعود آؿ من األسرة نساء أحواؿ تفقد على حرصو
 . معهم كاللعب كمداعبتهم هبم كاعتناؤه بالصغار اىتمامو

 
 



 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16) رقم شاشة

 : شعبو مع عالقتو
 . كالكـر,  كالوفاء كالعفو,  العدؿ:  العزيز عبد اؼبلك سَتة يف اإلنسانية اعبوانب من
 إىل كتستمع الناس أحواؿ عن تبحث كالبوادم كالقرل اؼبدف ذبوب للتفتي  ىيئات ألػيػف:  العدؿ -أ

 . مظاؼبهم إىل كتصغي شكواىم
 . بيده مفتاحو كالاشكاكل للمظامل صندكقأي  كضع
 . فالضعي كنصرة,  الناس حوائج كقضاء,  العدالة تبيطق علي وبث كاف
 . مرات العهد نقضوا أك, طويلة مدة العداء ناصبوه أشخاص عن عفا: كالوفاء العفو  - ب
 . ؽبم كفيان ,  القدماء ألصدقائو ؿببان  كاف
 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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 (17) رقم شاشة

 : الكـر -ج
 . العادية األياـ يف شخص طبسمائة عن يقلوف ال الرياض يف بقصره زكاره كاف

 . مكاف كل من يؤموهنا خاصة بصفة القبائل لرجاؿ أعدت كاسعة دار ىناؾ كاف
 اغباجات كذكا األرامل على خاصتو من بو يثق من دبعرفة يوزعها مبالغ يرصد كاف
 



 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع يقىموس مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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 (18) رقم شاشة

 كتوحيدىا البالد استعػػػػػػػػادة
 كىو إال حبرب يقم مل اؼبلك أف,  اؼبملكة كناشأة,  العزيز عبد اؼبلك سَتة تناكلت اليت اؼبصادر أصبعت
 . السلمية الوسائل كل استنفاد عدكب,  ؽبا مضطر
 : الرياض استعادة:  أكالي 

 . كاحدة غبظة ـبيلتو تفارؽ الرياض تكن مل الكويت يف العزيز عبد اؼبلك إقامة خالؿ
 



 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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 (19) رقم شاشة

 : يلي كما كنتائجها ظركفها منهما للك الستعادهتا دبحاكلتُت قاـ كقد
 . ىػ 1318 سنة الرياض الستعادة األكىل احملاكلة – أ

 : أحداثها
,  الرياض بدخوؿ حلمو وبقق أف العزيز عبد قرر,  الاشوكي إىل مبارؾ الاشيخ ضبلة كصلت عندما
.  السعودم اغبكم عودة كسبنوا أىلها بو رحب كقد,  بسهولة كدخلها إليها هبا اذبو صغَتة بقوة فانفرد

 الرياض عن اغبصار فك إىل اضطر لكنو,  اؼبصمك قصر يف رشيد ابن عامل كحاصرعبدالعزيز
 . الصريف معركة يف مبارؾ الاشيخ ضبلة هبزيبة علم عندما كمغادرهتا

 



 

 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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 (29) رقم شاشة

 : نتػػػػائجها
 مهدت أىدافان  حققت أهنا إال, الرياض استعادة كىو ىدفها ربقق مل احملاكلة ىذه أف من الرغم على

 كاألجداد ا باء ملك باستعادة حلمو ربقيق يف لنجاحو الطريق
 : األىداؼ ىذه كمن
 . فبكنا أمران  الرياض استعادة بأف القناعة فسون يف أكدت  - 1
 . منها خركجو من سنوات عاشر بعد الرياض أكضاع من الكثَت عرؼ -2
 . السعودم باغبكم تعلقهم كمدل ككفاءىم الرياض  أىل شعور أدرؾ -3
 . رشيد ابن حكم من الرياض أىل بضيق شعر -4

 



 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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 (21) رقم شاشة

 : معػػػػػػػػػػامل
 . الرياض ااؿ كياله  كستُت مائة قرابة بعد على ماء موضع:  الاشوكي
 مدينة قلب يف اؼباشهور اغبصن كىو,  اغبصُت اؼبرتفع السميك البناء يعٍت اؼبسمك أك:  اؼبصمك
 . السعودية العربية اؼبملكة تأسيس مراحل من حلةمر  يبثل تراثي معلم ا ف ىو الرياض

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition
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     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22) رقم شاشة

 . ىػ 1319 سنة الرياض استعادة -ب
 : مقدمتها
 جديدة ؿباكلة يف كالتفكَت التخطيط على العزيز عبد اؼبلك الرياض السًتداد األكىل احملاكلة شجعت
 ككاف,  اؽبدؼ ىذا لتحقيق العملية اػبطوات يتخذ بدأ الكويت ىلإ عودتو ففور,  الرياض الستعادة

 فقاد.  كاألجداد ا باء حكم باستعادة لو بالسماح كالده إقناع ىي فيها قبح اليت اػبطوات ىذه أكؿ
 من فئات إليو انضمت حيث اإلحساء إىل هبم اذبو قليالي  نفراي  تضم,  الطموح كبَتة العدد قليلة ضبلة
 . رشيد البن اؼبؤيدة القبائل يهاجم بدأ ي,  القبائل
 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23) رقم شاشة

 : خطتو
,  التحركات لتلك النهائي اؽبدؼ يعرؼ أف دكف باػبطر كأحس عبدالعزيز بتحركات رشيد ابن علم

 . التالية اػبطوات فازبذت,  العثمانية بالدكلة فأستنجد
 . رشيد ابن هتدد عسكرية علمية بأم القياـ من ابنو يبنع مل إف راتبو بقطع الرضبن عبد اإلماـ ههتديد -1
 اإلحساء من التمويف من العزيز عبد دبنع اإلحساء كايل تكليف -2
 . اؼبنطقة يف قيمةاؼب العاشائر من السعودية ل سرة اؼبوالُت هتديد -3

 يف هبم فاستقري , الكويت من هبم خرج الذين إال معو يبق كمل حولو من زالعزي عبد عن فانفض,  التهديدات ىذه أشبرت
 يجين كاحة



 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24) رقم شاشة

 رغم رجػالو فقسم,  الرياض لدخوؿ ىبطط بدأ,  الاشقيب ضلع كصل كؼبا.  الرياض إىل توجو كمنها, 
 الرياض على الرشيد ابن  عامل لبيت ؾباكرا بيتاه  ؾبموعتو مع كدخل,  ؾبموعات ثالث إىل عددىم قلة
 كخرج الاشمس طلعت إذا حىت,  الصباح  يف القصر من خركجو اعبميع كانتظر ,(  عجالف ابن) 

 الباقُت كأججكا,  أتباعو من عدد مع قتلو كاستطاعوا, كرفاقو العزيز عبد عليو انقض بيتو إىل متجهاي 
 . االستسالـ علي

 بن العزيز لعبد ي هلل اغبكم,  أكج اهلل)  ينادم  كأخذ مًتفع على كقف منادي  على الرياض أىل استيق 
 . ىػ 1319 عاـ شواؿ يف الكجل الرياض ملحمة انتهت كىكذا( .  عبدالرضبن

 



 

 

 فيــديو رةصــو  نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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 (25) رقم شاشة

 : معػػػػػػػػػػػػامل
 العديد خور هناية من قريباي  اؽبفوؼ من الغريب اعبنوب إىل.  كم 271 بعد على تقع صحراء:  يجين
 . اؽبجرم الرابع القرف حىت اؼباشهورة اؼبعمورة البالد من بَتين كانت. 

 اإلظبنت مصنع ااؿ الواقعة اؼبنطقة يف,  الرياض من الاشرقي اعبنوب يف يقع تل ىو:  الاشقيب ضلع
 . اؼبناخ حديقة تسمى كما,  عبدالعزيز اؼبلك سما ربمل ا ف حديقة ىناؾ تقع حيث, 

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (26) رقم شاشة

 : نتػػائجو
 . بو وبلم ماكاف عبدالعزيز اؼبلك حقق - 1
 . العربية اعبزيرة شبة يف التاريخ ؾبرل غَتت اليت األحداث من رياضال استعادة عملية تعد -2
 . السعودية البالد توحيد مسَتة يف كاؼبهمة األكىل اؼبرحلة العملية ىذه تعتج -3
 . اؼبهدمة الرياض أسوار إعادة يف العزيز عبد اؼبلك شرع -4

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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 (27) رقم شاشة

 . ىػ 1321 سنة قبد جنوب بالد ضم:  ثانيا
 : أسبػػػابو
 استعادة بعد حكمو إىل قبد جنوب بالد بضم العسكرم ناشاطو يبدأ أف  عبدالعزيز اؼبلك حرص
 : منها ألسباب,  الرياض

 . األكىل السعودية الدكلة عهد منذ السعودية سرةل  مواليو قبد جنوب بالد كانت – 1
 . عليها سيطرتو كضعف - رشيد ابن مركز - حائل عن بيعدىا_  2
 . كغرهبا قبد ااؿ بالد لضم التحرؾ عند اػبليفة مواقعو تأمُت_ 3

 



 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (28) رقم شاشة

 : رشيد ابن استدراج
  ىنػاؾ معارؾ يف رشيد ابن خصمو الستدراج قبد جنوب إىل الرياض من العزيز عبد اؼبلك خرج
 اإلماـ دةقيا ربت ؿبصنة الرياض بأف فوجئ لكنو الرياض إىل متوجها بموعو رشيد ابن ربرؾ

 . اػبرج يف ؼبالقاتو يستعد عبدالعزيز اؼبلك أف كما,  عبدالرضبن
 قوة مدل رشيد البن أظهرت لكنها حاظبة غَت اشتباكات الطرفُت بُت كدارت اػبرج إىل رشيد ابن اذبو
 : نتػػػائجو. العزيز عبد اؼبلك
 . هبا رشيد ابن يتمتع كاف اليت العسكرية كاؽبيبة السمعة من قللت -1
 . العزيز عبد اؼبلك رجاؿ لدل بالنفس الثقة عززت -2

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى تمؤثرا حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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al Arabic 
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 (29) رقم شاشة

 . ىػ 1321 سنة كسدير الوشم ضم:  ثالثػػا
 الوقت كيف.  حكمو إىل لضمها الرياض ااؿ كسدير الوشم إىل بالتوجو عبدالعزيز اؼبلك أسرع: الوشم ضم
  الوشم أىل معظم كالء أف شك كال.  هبما االحتفاظ حملػاكلة ُتاإلقليم ىذين إىل رشيد ابن ربرؾ نفسو
 حصلت بل الطرفُت بُت كبَتة عسكرية ؾباهبة ربدث كمل.  رشيد ابن آماؿ خيب قد السعودية للدكلة

 حكم ربت الوشم دخوؿ  عنها نتج العزيز عبد اؼبلك كسرايا رشيد ابن حاميات بُت ؿبدكدة اشتباكات
 . العزيز عبد
,  سدير يف موجوداه  ككاف,  العزيز عبد اؼبلك حكم ربت الوشم بدخوؿ رشيد ابن علم عندما:سدير ضم
 . عبدالعزيز اؼبلك كبُت بينو اؼبقبلة اؼبواجهة خط القصيم أف لعملو,  دفاعاتو لَتتب القصيم إىل ارربل
 خارج يبق كمل افضمه,  سدير إىل متجهان  رأسها على كاف كبَتة قوة جهز عبدالعزيز اؼبلك علم كعندما
 . الوقت بعض انضمامها تأخر اليت اجملمعة إال سلطتو

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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 (39) رقم شاشة

 : ىػ 1324 – 1322 سنة القصيم ضم:  ػػاه رابع
 يف رشيد ابن سرية ىاصبوا الطريق كيف القصيم إىل كاذبو صبوعو عبدالعزيز اؼبلك قاد: ىػ1321 سنة عنيزة
 ابن عامل كقتلوا دخوؽبا كاستطاعوا ففعلوا اؼبدينة يهاصبوا أف سليم آؿ من كطلب عنيزة إىل اذبو ي,  السر
 راية ربت رهتاإم كتويل البلدة دخوؿ سليم آؿ استطاع كقد.  االستسالـ على اغبامية كأججت فيها رشيد
 . العزيزعبد اؼبلك
 كفد إليو قدـ عنيزة دخوؿ من عبدالعزيز اؼبلك بتمكن بريدة أىل كبار علم عندما: ىػ1322 سنة بريدة
(  مهنا آؿ)  معهم فبعث,  طاعتو يف الدخوؿ كأعلنوا,  معو للوقوؼ استعدادىم كأبدكا,  مرحبُت أىلها من

 يف رشيد ابن حامية رئيس عبدالعزيز كاؼبل حاصر ي.  مقاكمة دكف البلد دخلوا حبماس أىلها فاستقبلهم
 . كرحل الصلح طلب إىل اضطر حىت بريدة
 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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 (31) رقم شاشة

 . ىػ1324 سنة مهنػا ركضػػة

 ؼبواالهتم أىلو من كانتقم القصيم إىل كأسرع الظركؼ ىذه رشيد ابن استغل القصيم عبدالعزيز اؼبلك غادر ؼبا
 الطرفُت بُت ككقعت,  ليلي هبجـو رشيد ابن كباغت.  الزلفي إىل عبدالعزيز اؼبلك سار.  العزيز عبد للملك

 اؼبلك رجاؿ فعرفو يعلم أف  دكف خصمو صفوؼ يف رشيد ابن فدخل القوات فيها تداخلت,  كبَتة ركةمع
 معركة نتائج من ككاف.العزيز عبد اؼبلك النصر كحالف,  قواتو فاهنزمت قتيالن  كأردكه  بنَتاهنم فبادركه عبدالعزيز
 . عبدالعزيز اؼبلك طاعة ربت الرس ك اجملمعة دخوؿ -1: مهنا ركضة
 منطقة خضوع -3. عبدالعزيز اؼبلك كبُت مارةاإل يف كالده خلف الذم رشيد بن متعب بُت صلح عقد -2

 . القصيم من العثمانُت رحيل -4. عبدالعزيز لكاؼب غبكم كلها القصيم
 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (32) رقم شاشة

 . ىػ1331 سنة اإلحساء ضم:  خامساي 
 ؟ الثانية السعودية الدكلة حكم من اإلحساء خرجت كيف
 : أسبابو
 : منها أمور دكلتو إىل اإلحساء ضم يف اإلسراع على زيزعبدالع اؼبلك شجع
 . الزراعية باؼبوارد غناىا عن فضالن ,  البحر على لنجد الوحيد البحرم اؼبنفذ تعد -1

 . كالثانية األكىل السعودية للدكلة اؼبهمة اؼبناطق إحدل تاشكل كانت -2
 . قبد إىل اءاإلحس بضم البالد توحيد استكماؿ على عبدالعزيز اؼبلك حرص -3

 



 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون جمالح النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (33) رقم شاشة

,  فةضعي العثمانية فاغبامية.  اإلحساء ضم يف قباحو على اؼباشجعة الدالئل كل عبدالعزيز اؼبلك كجد
 . سنوات حكمو ربت كعاشوا سابقاه  عرفوه الذم السعودم باغبكم يرحبوف اإلحساء كأىل
 : أحداثو

 عليها تسلقوا سالمل كاغبباؿ النخل جذكع من اعبنود صنع,  اؽبفوؼ كجياشو عبدالعزيز اؼبلك كصل ؼبا
 العزيز عبد اؼبلك كدخل,  اؽبفوؼ أحياء يف اعبنود انتاشر ي,  اغبراس فاجئوا حيث السور أعلى إىل

 هبذه الناس استباشركا كقد,  عبدالعزيز اؼبلك مبايعة إىل البالد كأىل أعياف كسارع,  اؼبدينة رجالو كباقي
 . العظيم النصر
 



 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (34) رقم شاشة

 اؼبلك عاملهم كقد,  استسلموا حىت عبدالعزيز اؼبلك حاصرىم فقد العثمانية اميةاغب رجاؿ أما
 العراؽ إىل ىناؾ من سافركا حيث,  البحرين إىل كمنها العقَت إىل رحلهم ي حسنة,  معاملة عبدالعزيز

. 
 : كمنها كاػبارجي احمللي كاالقتصادم السياسي الصعيدين على مهمة نتائج اإلحساء لضم ككاف
 . السعودية للدكلة االقتصادم الوضع ربسُت -1

 . السعودية الدكلة مساحة ازدياد -2

 . العريب اػبليج علي البحرية اؼبنافذ خالؿ من اػبارجي بالعامل الدكلة اتصاؿ -3
 



 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (35) رقم شاشة

 . ىػ 1341 سنة ار جبل ضم:  سادسػػا
 : أسبابو

 : منها أسباب لعدة راجع كذلك,  سريع باشكل رشيد آؿ إمارة تدىورت
 . اإلحساء ك قبد بالد يف عبدالعزيز اؼبلك حققها اليت اؼبتوالية النتصارات -1
 . رشيد  ؿ  القوم اؼبناصر كىي األكىل العاؼبية اغبرب يف العثمانية الدكلة ىزيبة -2
 . رشيد آؿ أسرة داخل اغبكم على للسيطرة كالنزعات اػبالفات -3

 حاف أنو العزيز عبد اؼبلك فأدرؾ.  نفوذه يوسع كأخذ,  حائل يف اإلمارة طالؿ بن ؿبمد توىل: أحداثو
 . السعودم اغبكم إىل هنائي باشكل حائل لضم الوقت
 



 

 

 فيــديو صــورة ـصنـــ صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (36) رقم شاشة

 اؼبؤف من كثَت كنفاذ اغبصار شدة كمع عليها اغبصار كشدد حائل إىل بقواتو عبدالعزيز اؼبلك زحف
 مقابل يف قواتو دخوؿ كسهلوا عبدالعزيز باؼبلك بعضهم فاتصل اؼبقاكمة جدكل بعدـ األىايل أقتنع
 أمراء كبقية ىو فأخذ. ىػ 1341 عاـ االستسالـ إىل ؿطال بن ؿبمد اضطر كعندىا,  ألىلها األماف
 . الرياض إىل مكرمُت معززين رشيد آؿ
 اغبركب جراء من حائل أىل ذاقها اليت اؼبعاناة مدل يدرؾ اإلنساين حبسو عبدالعزيز اؼبلك كاف

 نفوسهم إىل الطمأنينة كأعاد فأغاثهم إليهم األقوات بإرساؿ حائل دخولو حاؿ أمر كلذلك,  كاغبصار
. 

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (37) رقم شاشة

 : ىػ 1341 عسَت ضم سابػػػػػعا
 بعض كبُت بينو خالفات كحدثت,  العثمانُت انسحاب بعد عسَت بإمارة عائض بن حسن استقل: أحداثو
 الوساطة ىذه رفض حسن األمَت لكن,  اػبالفات ىذه غبل التوسط عبدالعزيز اؼبلك فحاكؿ العسَتية القبائل

 العزيز عبد بقيادة السعودم اعبي  العزيز عبد اؼبلك أمر. عبدالعزيز اؼبلك كبُت بينو قةالعال توتر يف تسبب فبا
 .ىػ 1338 سنة عسَت إىل بالتوجو عدمسا بن

 عاـ كيف.  أهبا السعودية القوات كدخلت.  عائض ابن فيها اهنـز حجال يف معركة اعبانبُت ُتب دارت حيث
.  كفاتو حىت ىناؾ مكرما عاش حيث أسرتو أفراد مع الرياض إىل نقل ي عائض ابن استسلم , ىػ1342
 .كاؽبدكء باألمن تنعم اؼبملكة مناطق إحدل أصبحت ك عسَت يف اؼباشكالت انتهت كبذلك

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (38) رقم شاشة

 : ىػ 1344 سنة اغبجاز ضم:  ثامنا
 اغبكم عبدالعزيز اؼبلك استعاد كعندما.  العثمانية الدكلة باسم األشراؼ قبل من وبكم اغبجاز كاف

 خاصة,  باػبطر علي بن حسُت اغبجاز شريف أحس,  كاإلحساء قبد لتاشمل دكلتو حدكد كامتدت
 الوىاب عبد نب ؿبمد الاشيخ دعوة انتاشار إىل أدل فبا.  األكىل السعودية دكلةلل تابعان  كاف اغبجاز أف
 عبدالعزيز اؼبلك بُت اػبالؼ ذبدد: ىػ 1337 تربة يف الاشريف جي  ةىزيب. اغبجاز قبائل بُت

 اػبرمة أمَت خركج اػبالؼ عمق زاد ككما,  كاػبرمة تربة كاحيت حوؿ النزاع بسبب حسُت كالاشريف
 عبد باؼبلك خالد فاستنجد عليو القبض فحاكؿ حسُت الاشريف طاعة عن لؤم نب خالد الاشريف
 . حسُت الاشريف قوات ىزيبة استطاعت جياشو من بفرقة فاقبده العزيز
 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition
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     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (39) رقم شاشة

 اهلل عبد ابنو بقيادة كاؼبدافع بالرشاشات مزكداه  جياشا حسُت الاشريف فأرسل الطرفُت بُت األمر تطور
 أف جياشو من فرقة من طلب عبدالعزيز اؼبلك علم كعندما.  لؤم بن خالد إلخضاع كاػبرمة تربة إىل

 أف جياشو ككاد,  قاسية ىزيبة بو كأغبقت.  لياله  الاشريف جي  فهاصبوا.  لؤم بن خالد لنجدة تتوجو
 . كعتاده توأسلح من كثَتا غنموا كما,  يبيد
 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات ارحو 
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (49) رقم شاشة

 : ىػ1342 الرياض مؤسبر
 دعا التصرؼ ىذا كإزاء(  ؼبػػاذا؟) اغبج أداء من عبدالعزيز اؼبلك أتباع دبنع أمراي  حسُت الاشريف أصدر
 البلداف  كأمراء العلماء حضره الرضبنعبد اإلماـ كالده برئاسة الرياض يف عاـ مؤسبر إىل عبدالعزيز اؼبلك
 تدارس كبعد. اغبج فريضة أداء يف بالتحكم حسُت الاشريف قرار على أطلعهم ي.  القبائل كرؤساء
 . األشراؼ حكم من اغبجاز زبليص ضركرة اجملتمعوف قرر جوانبو صبيع من األمر
 



 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition
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     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (41) رقم شاشة

 : ىػ 1343 الطػػػائف
 الذم حسُت بن علي بقيادة األشراؼ جي  مع تقابل اغبوية إىل كبَتاي  جياشأ عبدالعزيز اؼبلك أرسل
 اذبهوا ي,  الطائف السعودم اعبي  فدخل,  اؽبدا إىل الطائف من األعياف كبار مع كفر أمامهم اهنـز
 . اؼبكرمة مكة إىل ىارباه  ففر اؼبقاكمة يستطع مل لكنو غبسُتا بن علي كىاصبوا اؽبدا إىل

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (42) رقم شاشة

 : ىػ1343 اؼبكرمة مكة
 أماـ الاشريف قوات تراجع مع اغبريب الوضع كتدارسوا,  اغبجاز كجهاء اجتمع  الوضع ىذا أماـ

 البنو اغبكم عن تنازلو ضركرة فرأكا اغبجاز إدارة يف حسُت الاشريف فاشل كأدركوا.  السعودية القوات
 .اغبسُت فتنازؿ,  اغبرب كقف يف أمالن ,  علي
 اؼبلك فاستأذنوا,  اؼبكرمة مكة إىل السعودية القوات أماـ فبهدان  الطريق أصبح التطورات ىذه إزاء

 كطلب,  سكاهنا  أحواؿ كمراعاة اؼبكرمة مكة حرمة دبراعاة عليهم شدد لكنو.  ؽبم فأذف عبدالعزيز
 . دخوؽبم اسكاهن قاـك إذا حبصارىا كاالكتفاء مهاصبتها عدـ منهم
 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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 (43) رقم شاشة

 مغادرهتا كفضل اجملاهبة اغبسُت بن علي يستطع مل اؼبكرمة مكة من السعودية القوات اقًتبت كعندما
 األمور لؤم بن خالد توىل ي.  بالعمرة ؿبرمُت اؼبكرمة مكة السعودم اعبي  أفراد كدخل.  جدة إىل
 . اؼبكرمة مكة يف

 عليو أقبل فيها استقر أف كبعد,  بالعمرة ؿبرمُت اؼبكرمة مكة إىل حاشيتو مع عبدالعزيز اؼبلك كصل
 على أججتو حسُت الاشريف تصرفات أف ؽبم كبُت الاشعور نفس كبادؽبم كمبايعُت بو مرحبُت أىلها
 منها ياشتكوف اليت اؼبظامل كإزالة كسكاهنا اؼبكرمة ؼبكة األمن بتحقيق كعدىم ي.  بالقوة  معو التعامل

 . اإلسالمية الاشريعة اـأحك تطبيق ظل يف
 



 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم لنوعا موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (44) رقم شاشة

 : ىػ1344 اؼبنورة كاؼبدينة جدة
 بقيادة السعودية القوات فتقدمت,  اغبسُت بن علي الاشريف لقوات العسكرية اؼبعاقل آخر جدة أصبحت
 مهاصبتها عبدالعزيز اؼبلك يرغب فلم اغبج موسم قرب مع ذلك تزامن كقد.  جدة إىل عبدالعزيز اؼبلك
 حصانتها كؽبا األجنبية الدكؿ قنصليات تضم جدة أف كما.  اغبراـ اهلل بيت غبجاج أذل غبصوؿ رباشيان 

 مواصلة على عزمو عبدالعزيز اؼبلك يثبت كلكي.عليها اغبصار فرض عبدالعزيز لكاؼب ففضل,  الدبلوماسية
  اغبجاج الستقباؿ صالحيتها علنكأ , كالقنفذة رابغ أخضعت عسكرية فرقان  أرسل تستسلم حىت جدة صارح
 أحد يبعث أف إليو أىلها فأرسل, اؼبدينة حاصر جياشاه  العزيز عبد اؼبلك أرسل اغبجاز إخضاع كالستكماؿ.

 . ىػ 1344 سنة ذلك ككاف.  ؿبمداي  ابنو إليهم فبعث,  اؼبدينة لو ليسلموا أبنائو
 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو
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 (45) رقم شاشة

 : مايلي على.  ىػ1344 سنو االتفاؽ مت اغبسُت بن علي الاشريف بُت مفاكضات كبعد
 . فقط الاشخصية دبمتلكاتو جدة كيغادر اغبكم عن اغبسُت بن علي الاشريف يتنازؿ -1
 . كأسلحة أمواؿ من اغبجاز ومةحك ماىبص كل عبدالعزيز للملك يسلم -2
 . جدة كسكاف كاألشراؼ كالعسكريُت اؼبوظفُت سالمة عبدالعزيز اؼبلك يضمن -3

 دخلها الالزمة الًتتيبات ازباذ كبعد.  جدة اغبسُت بن علي الاشريف غادر الاشركط ىذه علي كبناء
 حكم انتهى كىكذا.  يقبالتوف لو كالدعاء كالتأييد باؽبتاؼ األىايل بو كرحب,  عبدالعزيز اؼبلك

 . البالد مناطق باقي مع توحد حيث عبدالعزيز اؼبلك حكم يف كدخل للحجاز األشراؼ
 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (46) رقم شاشة

 . ىػ 1351 جازاف ضم:  تػػػاسعا
 كتقدير كاحًتاـ كد عالقة عبدالعزيز اؼبلك كبُت بينو العالقات كانت اإلدريسي علي بن ؿبمد السيد جازاف يف اإلمارة استلم  ؼبا

 الذم علي ابنو يستطع كمل,  اإلمارة على كرثتو بُت النزاع دب فقد,  للخطر بالده تعرضت.  ىػ 1341 سنة كفاتو كبعد.  متبادؿ
 مطامع ازدادت كما.  اجملاكرة القول بعض األطماع البالد من كثَتة أجزاء عريض الذم األمر الوضع على السيطرة,  اغبكم توىل
.  أمَتاه  اغبسن عمو بويع ثحي,  اؼبنطقة كضباية اػبالؼ غبل عبدالعزيز اؼبلك فتدخل. اؼبنطقة يف مصان ؽبا اليت العظمى الدكؿ
 العزيز عبد اؼبلك لو أرسل ي,  اإلمارة يف بقائو مع,  عبدالعزيز اؼبلك ضباية ربت البالد اغبسن كضع باؼبنطقة احملدقة األخطار كلدرء
 كاغبسن يزعبدالعز  اؼبلك بُت الوقيعة يف السعودم اغبكم أعداء قبح. ىػ1349 عاـ كيف. البالد شؤكف تصريف يف يساعده مندكبا

 جازاف منطقة إىل عسكرية ضبلة فأرسل.  كموظفيو اؼبلك مندكب اعتقل ي,   برأيهم فاغًتي  الثورة علي حرضوه حيث’  اإلدريسي
 الو الذم الكبَت الكياف ىذا من جزاءان  كتكوف عبدالعزيز اؼبلك طاعة يف جازاف منطقو لتدخل,  اؼبنطقة علي االستيالء يف قبحت
 . كالرفاىية كاالستقرار باألمن  نعمت حيث السعودية عربيةال اؼبملكة اسم
 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص ـوتصـــ

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (47) رقم شاشة

 : العزيز عبد اؼبلك كفػػػاة
 إىل جثمانو نقل ي,  الطائف مدينة يف.  ىػ 1373 عاـ تعاىل اهلل رضبة إىل عبدالعزيز اؼبلك  انتقل
 (.؟ كفاتو عند عمره كاف كم)  اؼبسلمُت من كغَته العود مقجة يف كدفن الرياض

 



 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة صائصالخ اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (48) رقم شاشة

 عبدالعزيز اؼبلك عهد يف  اغبديثة النهضة بواكَت
( .  قبد سلطاف)  لقبو أصبح قبد لبالد العزيز عبد اؼبلك دتاستعا بعد: للمملكة الوطٍت االسم تطور
 . قبد خارج حكمو كامتداد األحساء ضمو بعد(  كملحقاهتا قبد سلطاف)  لقب عليو أطلق ي

 اغبجاز ملك)  ليصبح العزيز عبد اؼبلك لقب تعديل اغبجاز أعياف طلب اغبجاز دخولو كبعد
 البالد توحيد كبعد( هتاكملحقا كقبد اغبجاز ملك)  إىل اللقب عدؿ ي(  كملحقاهتا قبد كسلطاف
 اؼبوافق.  ىػ 1351 سنة األكىل صبادم 21 يـو باختيار مليكان  مرسوما أصدر,  اؼبناطق صبيع بضم
 اؼبلك لقلب يصبح كأف السعودية العربية اؼبملكة باسم البالد توحيد إلعالف يومان  اؼبيزاف من األكؿ اليـو
 .كحدهتا إىل يرمز للمملكة كطنيان  يومان  اليـو ىذا كأصبح, (  السعودية ةالعربي اؼبملكة ملك) 

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (49) رقم شاشة

 : اؽبجر كإقامة البػػادية توطُت
. كاألرياؼ القرل كأىل الرحل البدك تضم عبدالعزيز اؼبلك عهد بداية يف السكاف من كبَتة نسبة كاف
 جهلهم كأف,  اؼبستقرة غَت البادية سكاف غبياة السلبية ا ثار العزيز عبد اؼبلك أدرؾ خاصة ذبربة كمن
 التزامهم من يقلل االستقرار مواطن عن بعدىم كأف,  ككالئهم بتصرفاهتم التحكم يفقدىم الدين بأمور
 . كقوانينها الدكلة بأنظمة
 اليت باؽبجر ظبي فيما البادية توطُت ىو إصالحي ماشركع يف للتفكَت العزيز عبد اؼبلك اهلل أؽبم كقد

 .اؼبدف إىل ىم ينتقلوا أف بدؿ,  تواجدىم أماكن يف تؤسس



 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (59) رقم شاشة

 حيث ملموسة نتائج اػبطوة ىذه حققت كقد,  الدين كمعلمي كالوعاظ الدعاة إليهم يرسل كأف
 أماكن يف  كمتطلباهتم طموحاهتم وبقق أنو رأكا عندما اؼباشركع ؽبذا القبائل من كثَت استجاب
 بداية يف جياشو عمػاد ىم فأصبحوا الباشرية القوة ىذه من عبدالعزيز اؼبلك استفاد كقد.  تواجدىم
 . كإقداـ شجاعة من بو وفيتمتع ؼبا البالد توحيد

 : عبدالعزيز اؼبلك عهد يف اغبضػػارم التطور
 كالسياسية الباشرية اجملاالت صبيع يف اغبضارم بالتطور األخذ يف عبدالعزيز اؼبلك اىتماـ تنوع لقد

 . اغبياة ؾباالت من كغَتىا كالعمرانية كالزراعية كاالقتصادية كالعلمية كاإلدارية
 



 

 

 ــديوفي صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (51) رقم شاشة

 : السياسي اجملػاؿ يف
 ي.  حبكومتو كالعاؼبية اإلسالمية الدكؿ اعًتاؼ بدأ العزيز عبد اؼبلك حكم ربت اغبجاز لدخوؿ نتيجة
  كالقنصليات السفارات كافتتاح.  ىػ 1394 عاـ اػبارجية كزارة بإناشاء السياسية اؼبملكة بنية تطورت

 . اػبارج يف السعودية كاؼبمثليات
 : التعليم ؾبػاؿ يف

 عهده كيف.  كاؼبكافهت ناتباإلعا عليو كالتاشجيع,  باجملاف التعليم ناشر على عبدالعزيز اؼبلك حرص
,  كالصناعي اؼبهٍت التدريب كمدارس معاىد كأناشئت.  كقرية مدينة كل يف النظامية اؼبدارس فتح مت

 . كاػباصة العامة اؼبكتبات أناشئت كما
 



 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 ومرس

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (52) رقم شاشة

 : كالعسكرم األمٍت اجملػاؿ يف
 ذلك كمن,  اؼبؤىلة األمنية القدرات بتطوير اؼبعنية اإلدارات إناشاء على عبدالعزيز اؼبلك حرص
 . ىػ1362 عاـ الدفاع ككزارة ىػ1351 عاـ الداخلية كزارة إناشاء
 ككفر,  اغبديثة إىل البدائية الوسائل استخداـ من الزراعة عبدالعزيز اؼبلك نقل: الزراعة ؾباؿ يف

 اؼبزارعُت على ككزعها الرم كمكائن  الزراعية ا الت كاستورد,  السدكد كبناء ا بار حبفر اؼبياه
 . مؤجلة رخيصة سعاربأ
 كإناشاء.  الطويلة الجية الطرؽ رصف على عبدالعزيز اؼبلك حرص: اؼبواصالت ؾبػاؿ يف

 . الاشرقية كاؼبنطقة الرياض بُت اغبديد سكة كاناشأ.  الطائرات كشراء اؼبطارات
 



 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 الصوت عرض يتم
 ظهور بداية من
 الشاشة على النص

 

  Traditio

nal 

Arabic 

صورة على  ثابتة  16
 اليسار

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (53) رقم شاشة

 : الصحػػة ؾباؿ يف
,  كاؼبستوصفات,  اؼبستاشفيات بإناشاء كذلك,  عبدالعزيز اؼبلك حرص من كبَت نصيب للصحة كاف

 . للحجاج الصحية احملاجر ككذلك.  الصحية كاؼبراكز
 
 : العمراف ؾباؿ يف

 اؼبلك كاىتم.  البالد توحيد حركب من كاالنتهاء الدالب استقرار بعد العمرانية اغبركة ناشطت
 كالزكار كاؼبعتمرين اغبجاج ازدياد بعد كتوسعتهما الاشريفُت اغبرمُت بعمارة - خاصة بصفة -عبدالعزيز
 . اؼبقدسة للماشاعر

 



 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 الصوت عرض يتم
 ظهور بداية من
 الشاشة على النص

  Traditio

nal 

Arabic 

صورة ثابثة  ثابتة  16
 على اليسار

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (54) رقم شاشة

 : الاشورل ؾبلس إناشػػػاء
 بعدد تدرهبيان  تطور ي,  استاشارم ؾبلس بإناشاء أمر,  اؼبكرمة مكة عبدالعزيز اؼبلك دخوؿ بعد

 يف اؼبلك برئاسة ىػ1346 عاـ شكل كقد,  للاشورل ؾبلسان  أصبح حىت كصالحياتو ككظائفو أعضائو
 . العزيز عبد بن فيصل األمَت اغبجاز
 : الوزراء ؾبلس إناشاء
  كالداخلية كاؼبالية اػبارجية كزارات إحداث بعد الوزراء ؾبلس إىل الوكالء ؾبلس من التحوؿ بدأ

 باشهر العزيز عبد اؼبلك كفاة قبيل الوزراء ؾبلس بإناشاء ملكي مرسـو صدكر ي,  كاؼبواصالت كالدفاع
 . كاحد
 



 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 النوع موسيقى مؤثرات حوار
الح
 جم

 متحركة ثابتة الخصائص اللون
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 عرض يتم
 بداية من الصوت

 على النص ظهور
 الشاشة

 

  Traditio

nal 

Arabic 

     ةثابت  16

 

 

 

 : مالحظات
 معين عدد كل بعد سؤال عرض يتم -

 الشروح من 

 أكثر أو واحد سؤال يكون أن ممكن -

 حالة في الكمبيوتر خالل من التعزيز يتم -

 الخاطئة أو الصحيحة اإلجابة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (55) رقم شاشة

 الذاي التقومي اختبار
 :مثاؿ
 عن بعيدا العزيز عبد الاشاب فيها استقر ؿبطة آخر كانت
 : السياسية مواىبو لصقل فرصة ككانت رأسو مسقط
  قطر - أ
 الكويت  - ة

 عػيػماف   - ث

 اإلمارات -ج
 
 

 



 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 عرض يتم

 من الصوت
 ظهور بداية
 على النص

 الشاشة
 

 
 

  Traditi

onal 

Arabic 

     ثابتة  16

 

 

 

 : مالحظات
 االختبار مالحظات نفس -

 .القبلي االختبار على تطبق القبلي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (56) رقم شاشة

 للموديوؿ القبلي االختبار
 : متعدد من االختيار أسئلة
 : أمثلة
  سنة الرياض يف اهلل رضبو العزيز عبد اؼبلك كلد -1
 ىػ1274 -د   ىػ 1295 -ج  ىػ 1254 -ب  ىػ 1293 -أ
 : مع عنيزة لدخوؿ خطة العزيز عبد اؼبلك رتب -3
  عائض آؿ -د     مجكؾ آؿ -ج    مهنيػا آؿ -ب     سيػليم آؿ -أ

 

 



 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع وسيقىم مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
 فيديو مقطع    ثابتة  16

 وسط في
 الواجهة

 

 : مالحظات
 

 .حده على  رابط كل على الًغط يتم -

 .العرض يبدأ تلقائياً  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (57) رقم شاشة

 الفيديو
 :التالية اؼبقاطع عرض كيتم

 الدكلة إعالف فيلم -

 اغبجاز استعادة فيلم -

 الرياض اسًتجاع ةؿباكل -

 العزيز لعبد ي هلل اغبكم -
 



 

 

 

 

 فيــديو صــورة نــــص صــــوت

 متحركة ثابتة الخصائص اللون الحجم النوع موسيقى مؤثرات حوار
 رسوم

 متحركة
 فيديو

 
 
 
 

  Tradition

al Arabic 
     ثابتة  16

 

 : مالحظات
 على الًغط يجب الموديول من للخروج -

 خروج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (58) رقم شاشة

 خركج
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