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   اإللكتروني في تنمية بعض المهارات التاريخيةلية وحدة دراسية قائمة على التعلمفاع

  لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض

  *اباالخيلفوزية محمد 

  

  لخصم
تها في  ومن ثم استقصاء فاعلي،]دالملك عبدالعزيزآل سعو[ اإللكتروني بعنوان التعلماستهدف البحث تطوير وحدة قائمة على 

واستخدم البحث التصميم التجريبي المعنون بتصميم . لدى طالبات الصف األول الثانوية تنمية بعض المهارات التاريخي
طالبة في مدارس نجد في الفصل الدراسي ) 20( وتكونت عينة البحث من المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي

  .هـ1427-1426الثاني للعام 

بين التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار ) 0.01 =∝(ند مستوى ية عوجود فروق ذات داللة إحصائتائج وأظهرت الن
فاعلية المعالجة %) 94(وقيمته ) 2ή (لصالح التطبيق البعدي، كما اتضح من نتائج حساب مربع إيتاة المهارات التاريخي

تطوير معايير ومواصفات تربوية توصي الباحثة بنتائج ال  هذهوفي ضوءالتجريبية في تنمية بعض المهارات التاريخية 
تطوير عملية جمع وحفظ األدلة التاريخية المرتبطة بالمنهج الدراسي ة، ووفنية محلية لتصميم المقررات التعليمية اإللكتروني

  .االستفادة منهام المتعل/ مإلكترونياً ليسهل على المعل

  .ك عبدالعزيز، المهارات التاريخيةكتروني، المل التعلم االل:الكلمات الدالة

  

  مقدمــةال. 1
  

إن ما يتميز به هذا العصر من تطور تقني، وتفجر 
معلوماتي وتنوع كبير في مصادر المعرفة يؤكد أهمية 
االعتماد على صيغ ومفاهيم واستراتيجيات ونماذج جديدة 

تمكن من تحقيق الجودة الشاملة في مخرجات تعلم للتعليم وال
التربوية مع مسايرتها لمنطلقات العصر والمستحدثات العملية 
  .التقنية

والمتتبع لحركة التطور المتالحق في مجال تقنية 
 من ناحية، ومجال Information Technologyالمعلومات 

 من ناحية أخرى، Instructional Technologyتقنية التعليم 
يرى أن تزاوجاً حدث بين المجالين مما أدى إلى ظهور 

: للعديد من المفاهيم المرتبطة بالميدان التربوي مثا
، E-Schools ة المدارس اإللكتروني،Informaticsالمعلوماتية 
المفاهيم التي أسهمت في إعادة النظر في ن وغيرها م

األنظمة التربوية التي وجدت نفسها أمام تحد كبير وخيار 
تعد قادرة فنماذج التعليم التقليدية لم ه؛ استراتيجي ال مفر من

جهة تحديات الثورة المعلوماتية والبد لها من إعادة اعلى مو
صياغة المفاهيم التعليمية بطريقة حديثة وإحداث تغيير 

 يم،جذري في البنية الفكرية للمدرسة، وفي مناهج التعل
واستراتيجيات التعليم والتعلم، وإعادة بناء بيئات التعلم 

ج تقنية المعلومات في المختلفة بما يتالءم مع متطلبات دم
انم، الصالح، المقبل، الرويس، الغ(أنظمتها التعليمية 

  .)16: 2005 العطيوي،
ومن هذا المنطلق أكد المجلس األعلى لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية على أنه ال يمكن لمؤسسات التعليم في 
دول المجلس التغاضي عن مستحدثات التقنية التعليمية مثل 

إللكتروني، والصف اإللكتروني، والمدرسة المقرر ا
اإللكترونية، وغيرها من بدائل وخيارات تقنية مستقبلية يمكن 

ألمانة العامة لمجلس التعاون ا(أن تقدمها نتائج البحث العلمي 
  ).2004 ة،لدول الخليج العربي

المرن انتشاراً تعلم  اإللكتروني أكثر أشكال الالتعلمويعد 
مي للمعرفة، والحاجة إلى بناء مجتمعات مع االنفتاح العال

تعليمية متكاملة قادرة على التفاعل اإليجابي مع مصادر 
المعرفة المختلفة، وعلى إعداد متعلمين ذوي مهارات عالية، 
األقسام/فس، كلية التربية للبنات بالرياضقسم التربية وعلم الن *  م،لذا تبنته العديد من المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العال

،10/5/2006تاريخ استالم البحث . األدبية، الرياض، السعودية
  . 15/1/2007وتاريخ قبوله 

  .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/  عمادة البحث العلمي2008 ©
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من هذه  %81ففي الواليات المتحدة األمريكية تعتمد 
 على استخدام التعلم اإللكتروني في تقديم برامجها *اتؤسسالم

(Fichter, 2002)روني التعلم اإللكت ، ويتوقع زيادة انتشار
م حسب 2004/2007 ميسنوياً ما بين عا% 11بمعدل 
 Internet Databaseية رابط قواعد بيانات االنترنت إحصائ

Connector (Phil, 2004) (IDC)م عل، وفي أوروبا يتم الت
  .%30إلكترونياً بنسبة 

وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهها تطبيق التعلم 
اإللكتروني في العالم العربي، إال أن بعض الدول العربية 
تحتل دوراً ريادياً في تطوير التعليم واالنتقال به إلى التعلم 
اإللكتروني مثل دولة اإلمارات العربية المتحدة ومشروعها 

ة النموذجية، ومدرسة العين النموذجية في مدرسة الشارق
سعادة، (والتي تعد أول مدرسة إلكترونية متكاملة للبنات 

، ويعد مشروع التعلم اإللكتروني )174: 2003والسرطاوي، 
المصري أحد المشاريع التعليمية الرائدة في هذا المجال 

 ة،حميد (2003/2004والذي نفذ فعلياً في العام الدراسي 
2005 :6.(  

كما وضعت المملكة العربية السعودية من أهم أهداف 
سياسة التعليم األخذ بأحدث ما توصل له العالم من تقنيات 

التعلم " أهمها مشروع وقامت بمشاريع عديدة لتنفيذ هذا الهدف
روني كتـذي يتضمن توفير شبكة للربط اإللوال" اإللكتروني

 وتوفير شبكة WIMAXبين المدارس باستخدام تقنية 
معلوماتية داخلية في المدرسة وإتاحة النفاذية لكل فصل 
دراسي، وتوفير معامل حاسب آلي، ومراكز مصادر تعلَّم، 
وتطوير محتوى رقمي يحتوي على المقررات الدراسية 

وزارة التربية (وموسوعات ومراجع وربطها بالشبكة 
التعلم  ورافق هذا التوسع في توظيف) 21: 2005والتعليم، 
ني إجراء دراسات أسهمت نتائجها في تطوير بيئات اإللكترو

 اتـالتعلم اإللكتروني في تلك المؤسسات منها دراس
Massoud, 2002 ؛Troha, 2002 ؛(Caplan-Carbin, 2003 ؛
Hoesing, 2004) ؛Almala, 2004 ؛Ceraulo, 2005؛Tai,2005.  

كما ساهمت في ظهور المفهوم الحديث للتعلَّم اإللكتروني 
تمد على امتالك المعرفة واستعمالها في شكل قوالب الذي يع

للمحتوى وكيانات تعليمية للتعلَّم المقدم من خالل اإلنترنت 
الفردي الذي والذي يرتبط بصورة مباشرة مع نمط التعلم 

                                                  
  :  انظر *

-  http://www.ed. gov/prog-info/strsschool 
-  http://www. Fhs. net 

-  http://www.rssd. K12.ca. us 

 يره مركز العملية التعليمية ويراع ويعتبلميتمحور حول المتع
الموسى، (خصائصه واتجاهاته وميوله واستعداداته وقدراته 

  .)35: 2005ك، المبار
ويتوافق هذا التعريف مع تعريف منظمة التعليم 

 التي تشير إلى Electronic learning Organizationاإللكتروني 
أن مصطلح التعلم اإللكتروني يشمل العديد من البرامج 
والعمليات منها التعلم المعتمد على الشبكة العالمية للمعلومات، 

 الحاسب اآللي، والفصول االفتراضية، والتعلم من خالل
وجميع أنظمة التعلم الرقمية التشاركية بحيث يتم نقل وتبادل 
المعرفة عن طريق إحدى تقنيات المعلومات كاإلنترنت 

 أو الفيديو التفاعلي أو النقل عبر (LAW/WAN)واإلنترانت 
  .(Kaplan, 2004)األقمار الصناعية أو األقراص المدمجة 

من هذه المفاهيم تبرز الحاجة إلى مناهج دراسية وانطالقاً 
ته، مناهج تسهم تناسب مستحدثات العصر وتتواكب مع تحديا

م المتنور علمياً، المثقف فكرياً، القادر على في تربية المتعل
استيعاب تقنيات العصر ومعطياته، وإن كان الواقع الحالي 

 على بناء قادرةللمناهج الدراسية يشير إلى أنها قاصرة وغير 
  .  فكراً، ووجداناً وسلوكاًماإلنسان المتعل

 يفترض أن الذي المناهج الدراسية أحدومنهج التاريخ 
كيف يفكر، ويبتكر الجديد، م هم بدور فعال في تعليم المتعليس
بالنظر إلى طبيعته المتميزة المرتكزة على النقد واالستقصاء و

، أن اريخحيث تؤكد االتجاهات المعاصرة في تدريس الت
 مؤرخين أكثر من المتعلمون وندراسة التاريخ تتطلب أن يك

هذا التأكيد من طبيعة التاريخ ينطلق كونهم متعلمين، و
ستقصاء والتفكير الناقد ومنهجيته القائمة على البحث واال

ها المؤرخ عند معالجاته  إلى مهارات يمارسدةالمستن
يقة التاريخية،  في مصادر متعددة للوصول إلى الحقيةالتاريخ

األمر الذي يؤكد أن دراسة التاريخ تتطلب القيام بأنشطة 
متعددة للكشف عن الحقائق التاريخية من األدلة والمصادر 

  .المتنوعة
وهنا تبرز أهمية اكتساب مهارات التفكير التاريخي كهدف 
رئيس من أهداف تدريس التاريخ مما يتطلب استخدام 

ي تدرب المتعلمين وتعلمهم على االستراتيجيات التدريسية الت
البحث عن المصادر التاريخية المتنوعة وفحصها واكتساب 
مهارات استخدامها من قدرة على المالحظة والمناقشة 

 ويبرز هنا ،والتحليل والتفسير والتعليل واالستقراء واالستنتاج
الدور الفاعل الذي يمكن أن يؤديه تنوع مصادر التعلم 

ومات في التدريس حيث تعد األساس وتوظيف تقنية المعل
الذي ترتكز عليه االستراتيجيات التدريسية الحديثة لتحقيق 
وظيفية التعلم وفاعليته وإيجابية المتعلم، بحيث يكون له الدور 
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األكبر في الكشف والبحث عن المعرفة ليتعمق فهمه لها، 
وإتاحة الفرص التربوية الستخدامها وتطبيقها عن طريق 

لتعلمية المتنوعة وليس اكتساب المعرفة بهدف األنشطة ا
 األمر الذي يؤكد أهمية تنوع مصادر ،حفظها واستظهارها

يم بيئة في مقدمة ذلك تصميأتي و. التعلم لدراسة التاريخ
الكترونية تناسب متطلبات منهج لم تربوية غنية بمصادر تع

  .التاريخ الدراسي لتحقيق أهدافها ومتطلباتها التربوية
  

  مشكلتهلفية البحث وخ. 2
يقوم التعلم اإللكتروني على تقديم محتوى تعليمي رقمي 

 Spoken، أو منطوقة Textsصوص مكتوبة ن(ط متعدد الوسائ

Wordsمؤثرات صوتية ، Sound Effects رسومات خطية ،
Graphics بكافة أنماطها من رسوم بيانية ولوحات تخطيطية 

، Animationsورسوم توضيحية وغيرها، رسوم متحركة 
 Still، الصور الثابتة Motion Picturesالصور المتحركة 

Pictures ولقطات الفيديو ،Videoclips ( ويتم تصميم المحتوى
 Chunksالتعليمي على هيئة وحدات تعلم صغيرة أو مقاطع 

من المعارف والمهارات ممكنة التعلم في زمن يتراوح عادة 
يمثل كل مقطع منها وقة، بين دقيقتين إلى خمس عشرة دقي

ويطلق على كل مقطع منها المقطع  .فكرة قائمة بذاتها
 وتشكل هذه المقاطع معاً محتوى .Learning Objectالتعليمي 

حتوى ون متك الواحد، كما e-Lessonالدرس اإللكتروني 
زيتون،  (e-Courseالدروس معاً محتوى المقرر اإللكتروني 

2005 :24،25(.  
 للمتعلم وكذا هتوى سهولة توصيلومما يميز هذا المح

ويعد المحتوى . (Ozen, 2000)سهولة تحديثه وتعديله وتنقيحه 
 هذا المحتوى ويتم تقديم. من أبرز عناصر التعلم اإللكتروني

من خالل الوسائط المعتمدة على الحاسب لم التعليمي للمتع
اآللي وشبكاته، بمعنى أن هذا المحتوى يمكن تقديمه من 

  :ل منخالل ك
) الشخصي(الوسائط المعتمدة على الحاسب اآللي  •

Computer Based Media ويسمى التعلم اإللكتروني الذي 
يوظف هذه الوسائط في تقديم المحتوى بالتعلم المعتمد 

  .Computer Based Learningعلى الحاسب اآللي 
 Network Basedالوسائط المعتمدة على الشبكات •

Learning)  اإلنترانتLANويسمى )خال... نترنت، اإل ،
التعلم اإللكتروني الذي يوظف هذه الوسائط في تقديم 

 Network Basedالتعلم المعتمد على الشبكات : المحتوى

Learning والتعلم الفوري Online Learning. 
 Interactive Learning ياً تفاعلماًويعد التعلم اإللكتروني تعل

 :يةفي أساسه إذ يتيح للمتعلم إمكان
فيقوم بممارسة عدد من : توىالتفاعل النشط مع المح •

حل تدريبات، حل مشكالت، القيام (أنشطة التعلم 
في أثناء تعلمه للمحتوى ويتلقى عن ) خإل... اتبمشروع

 .)إلكترونية(أدائه لتلك األنشطة تغذية راجعة فورية 
فمن : التفاعل الشخصي واالجتماعي مع المعلم واألقران •

سب اآللي يمكن للمتعلم االتصال خالل شبكات الحا
إذ يتم من خالل ذلك : والتفاعل مع المعلم واألقران

التفاعل طرح األسئلة واألجوبة، النقاش والجدل حول 
موضوع معين، التعاون في حل مشكلة أو مسألة معينة، 
تعيين التكليفات ومناقشة اإلجابة عنها إلى غير ذلك من 

واألقران ويوجد  والمتعلم مهام تتعلق بالتفاعل بين المعلم
التصال الذي يتم من خالل شبكات ؛ انوعين من التفاعل
 Synchronousالتفاعل المتزامن: الحاسب اآللي هما

Interaction والتفاعل غير المتزامنAsynchronous 

Interaction. 
م  للمتعلصـةيتيح الفرن روني تعلم مركتـ اإللـمالتعلو

أي في أثناء ساعات (قت الذي يريده  أن يتعلَّم في الو–غالباً-
وفي المكان الذي يفضله ) الدوام الدراسي الرسمي أو خارجها

وبالسرعة التي تناسب ) خال ...المدرسة، المنزل، المكتبة،(
  .قدراته الدراسية 

ويمثل المتعلم عنصراً رئيساً في التعلم اإللكتروني، 
احتياجاته  الرئيس في تعلمه وباعتبار أن المتحكمباعتباره 

 لديه من األمور التي Learning Styleوقدراته ونمط التعلم 
 ن وبذلك يمكذه؛تؤخذ في الحسبان عند تصميم هذا التعلم وتنفي

 التعلم التفاعلي يقوم على أساسالقول إن التعلم اإللكتروني 
 Learner Centered Interactiveلمالمتعالمتمركز حول 

Learning)  ،29 -27: 2005زيتون(.  
ويدار هذا التعلم إلكترونياً حيث تمكن الوسائط المعتمدة 
على الحاسب اآللي وشبكاته المتعلم من تكوين وتطوير 
مستوى عاٍل من التفكير نتيجة لوجود العديد من المصادر 

  .)50: 2005الغانم وآخرون، (المعلوماتية 
لذا فإن التعلم اإللكتروني نظام متطور يشمل مالمح جميع 

تبرير  إلى  اًر التعلم، ولن يحتاج المعلم من اآلن وصاعدمصاد
   ). 302: 2004أنجلين، (اختيار وسيلة معينة بمفردها 

 والتي عنيت (Ceraulo, 2005) كشفت نتائج دراسة وقد
بتطوير نظام تقديم المنهج الدراسي لبيئة التعلم اإللكتروني 

ل والتقويم، التي تشمل تصميم المنهج الدراسي، التقنية، التفاع
دعم المتعلم، ومحتويات المحتوى التعليمي، إلى أن استخدام 

  .ههذه المنهجية في التطوير تسهم في جودة التعلم وفاعليت
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كما تبرز أهمية توظيف التعلم اإللكتروني في العملية 
التعليمية وما يتميز به من خصائص وإمكانيات من نتائج 

 ;Gunnarsson, 2001) مثل دراسةبعض البحوث والدراسات

Greenwood and Mayer, 2001; Al-Abdul Gader, 2001; 

Maclachlan, 2004; Lai, 2004; Dutton, 2004; Almala, 

2004; Gunnarsson, 2001) هذه الدراسات أن  أكدت حيث
 يسهم في تنمية التفكير وإثراء عملية التعلم، التعلم اإللكتروني

في التعلم الفردي المؤدي إلى إلى جانب أنه يؤدي دوراً فاعالً 
االستقصاء والتحري وراء الحقائق المستهدفة واكتساب 
مهارات البحث العلمي وما يرتبط بها من مهارات وقدرات 
عليا وبالتالي اكتساب قيم واتجاهات إيجابية نحو بيئة التعلم 
 اإللكتروني مما يجعل التعلم له معنى وقيمة حقيقية يلمسها

 وأوصت الدراسات بأهمية تطوير نشر عن قرب،علم المت
  .ةتطبيقات التعلم اإللكتروني المثلى داخل المؤسسات التعليمي

وال ريب أن لكل منهج دراسي مطالب معينة يفترض أن 
تنعكس في عملية تعليمه وتعلمه، وهذه المطالب تتصل بأبعاد 
متنوعة منها استخدام مصادر المعرفة وتقنياتها المتنوعة من 

بوعات وصور وأفالم ووثائق ومتاحف وخرائط كتب ومط
ادر وأطالس وقواميس وأقراص مدمجة وغيرها من مص

 Valenti, 2000; NBPTS- and) دةومواد وتقنيات تعليمية متعد

Standards, 2001).  
وعلى ضوء ذلك فإن دراسة التاريخ لكي تحقق أهدافها 

يخية تتطلب استخدام أنواع مختلفة من المصادر واألدلة التار
  .ة متنوعلمالخام للتاريخ وتعلمه بوسائط تعالتي تشكل المادة 

هاً  اتجاويعد استخدام المصادر واألدلة التاريخية إلكترونياً
 لتطوير تدريس التاريخ وجعل منهج التاريخ على مياًعال

المستوى المدرسي مجاالً لعمل كشف للماضي يتضمن عملية 
 في سياق واسع من مستمرة من معالجة المادة التاريخية

المعلومات التاريخية، كما يشتمل على أنشطة وتمارين 
مختارة ذات أهداف محددة تساعد على اكتساب المهارات 

  ).75: 1994عبد الوهاب، (التي يقوم بها المؤرخ 
تقدمة  باهتمام متزايد في الدول المويحظى هذا االتجاه

 من االطالع على اآلالفعلم حيث بإمكان المعلم والمت
المصادر واألدلة التاريخية داخل حجرة  الصف بواسطة 
تقنيات المعلومات ومنها اإلنترنت التي خصص لها مواقع 

 Shiroma, 2000; singleton and Giese, 1999; Dundis) عليها

and Fehn, 1999).  
كما أجريت عدة دراسات على المستويين العالمي 

ة ودورها في تدريس والعربي حول المصادر واألدلة التاريخي
؛ 1994؛ العطعوط، 1993عبد اهللا، ( التاريخ ومنها دراسات

 ؛2000؛ الدمياطي، Robert, 1999؛ 1994عبد الوهاب، 
Fink, 2001؛Marwick, 2001  ،أكدت و) 2003؛ الشهري

 أهمية المصادر واألدلة التاريخية علىجميع هذه الدراسات 
القدرة على م إكساب المتعلدثات التقنية في المقدمة وفقاً للمستح

اإلحساس بالماضي وأحداثه ومواقفه من خالل الكشف عن 
  .األحداث والمواقف التاريخية وفهمها بعمق

مادة التاريخ تعد عاجزة عن أن وإن كان الواقع يشير إلى 
الوفاء بوظائفها ليس نظراً إلى طبيعتها ولكن الخلل يكمن في 

ذا ما تؤكده الدراسات مناهجها وكتبها وطرائق تدريسها وه
الحديثة التي تناولت واقع تدريس التاريخ في المدارس 

علي، (وبخاصة في المرحلة الثانوية بالمملكة ومنها دراسات 
والتي أكدت على أن ) 2003؛ الخثالن، 1998؛ بكار، 1998

االهتمام يتركز حول المعلومات والحقائق، وأن اإللقاء 
وعدم مشاركته في م بية المتعلو السائد يرافقه سلوالتلقين ه

عملية التعلم، مع غياب تقنية التعلم  اإللكتروني عن تعليم 
  .التاريخ وتعلّمه

 تطوير تدريس التاريخ بضرورة عدة دراسات أوصتلذا 
بمداخل تدريسية متنوعة مدعمة بالوسائط المتعددة وبخاصة 

م إلكتروني نترنت وتعلالتقنيات الحديثة من حاسب آلي وإ
 الوسائط من مدى واسع تشمله تلكلما ) 34: 2005جمل، ال(

في المتعلم من المصادر األصلية والثانوية التي تبث  الحيوية 
 من دروس التاريخ وتهيئ المواقف التعليمية المحفزة للتعلم

 ,Anderson, 2000; Dunn and Vigilante)والوعي بطبيعته

1996).  
 لدراسات عنومن هذا المنطلق كشفت نتائج عديد من ا

المتعددة في دراسة التاريخ وأدوات سائط أهمية استخدام الو
 ومن ذلك ما قامت ، التعلم اإللكتروني من حاسبات وإنترنت

 بعرض مجموعة من التجارب في (Fuller, 1999)به دراسة 
تدريس التاريخ عن طريق التقنيات التعليمية، وكيفية 

يعتبران فيلم والفيديو أن العلى االستخدام األمثل لها، وأكدت 
 على يضفيانا متعلم التاريخ األكثر فاعلية ألنهأدوات  من

تعليم التاريخ التشويق واكتساب مهارات التفكير التاريخي 
  . للتفسير التاريخيالواضحة من األدلة كونهمافضالً عن 

 ;Allen, 2001)اسةدر:  دراسات أخرى مثلكما أثبتت

O'Connor, 2001) ر السمعية والبصرية من أهمية المصاد
أفالم ووثائق وصور وإحصائيات تاريخية ورسوم بيانية في 

وتفكير ناقد، هادفة تدريس التاريخ وتحقيق أهدافه من قراءة 
ز منهجية البحث حيث تعد تلك المصادر أدلة تاريخية تعز

  لألحداث التاريخيةيقاًعمهماً وتحقق ف التاريخي وتدعمها
  .من اإلحساس بالماضيلم  المتعوإحياء للتاريخ وتمكين
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 المجلس الوطني للدراسات االجتماعية وأكد أيضاً
(NCSS, 2001) أن تحقيق التميز في الدراسات االجتماعية 

على البحث واالستقصاء، ترتكز يتطلب أساليب تدريس فاعلة 
واستخدام موسع لمصادر تعلم متنوعة تنمي لدى المتعلم 

القيم واالتجاهات من خالل المعرفة والمهارات العقلية و
  .تهمواقف غنية تحقق مشاركة المتعلم وإيجابي

 ,Shiroma, 2000; Sherman)كل من وأكدت دراسات 

2000; Mason et al., 2000; Correia, 2000; Seed, 1998; 

neal, 2001; Kotzin, 2001; Hogue, 2001; Winslowm, 

 حاسبات أهمية استخدام تقنيات المعلومات من على (2000
ألن ذلك متعددة ووسائط تعليمية وإنترنت في دراسة التاريخ 

 التعلم التفاعلي القائم على النشاط يشجع المتعلمين على
كما واإليجابية من خالل التعامل مع مصادر تعليمية متنوعة، 

 من المناقشة والتحليل مما يحفز قدراتهم الناقدة يمكنهم
  .المادة حب دراسة ويوجد داخلهموالمبدعة 

 (AHA, 2006)عد مشروع الجمعية التاريخية األمريكية وي
 The Digitalعن تدريس التاريخ وتعلمه في العصر الرقمي 

Age التي قامت بتطوير وحدات الهامة أحد المشاريع الحديثة 
دراسية قائمة على التعلم اإللكتروني لدراسة التاريخ 

عتمد على التحليل األمريكي، وتتم دراستها وفق استراتيجيات ت
التاريخي واستخدام مصادر تعلم متنوعة، فكل المواد 
المستخدمة طورت لتساعد المتعلمين على التعلم بالكشف 

  .واالستقصاء واكتساب المهارات التاريخية
 التعلم بيئة إلى أن (Ellis and Francoeur, 2001)وأشار 
على  تساعد Electronic Learning Environmentاإللكتروني 

 الوصول إلى المتعلمين وتشجعهم علىسرعة التعلم لدى 
  .درجة عالية من االتقان

 أن بيئة التعلم اإللكتروني تتيح (Guidera, 2000) ىوير
 يعمل على التعلم بفاعلية Researcher ثاًباحون للمتعلم أن يك

 أن التعلم (Oliveira, 2002)بأقل وقت وجهد، كما أكد 
 يعين Process Facilitatorللعمليات  اإللكتروني يعد مسهالً

على أداء األنشطة التربوية ألنه يتيح استراتيجيات تدريسية 
  .متعددة

من خالل العرض السابق يتضح أن تدريس التاريخ 
 في، ويضطبيعة هذه المادةباستخدام تقنيات المعلومات يناسب 

 أنه يحقق عنالحيوية والفاعلية على الموقف التعليمي، فضالً 
األهداف المتميزة لمادة التاريخ مثل تنمية التفكير التاريخي 

ويتبين أيضاً قلة الدراسات التي ركزت . وفهم التطور الزمني
بشكل مباشر على دراسة فاعلية التعلم اإللكتروني في تدريس 

  .التاريخ وتنمية المهارات التاريخية

على ضوء ما سبق تتضح الحاجة إلى البحث الحالي، 
 في أن الدراسات السابق عرضها هذا البحث عنويختلف 

هدفه الرئيس يتركز بصورة أساسية في دراسة فاعلية وحدة 
مطورة قائمة على التعلم اإللكتروني من محتوى منهج التاريخ 
بالصف األول الثانوي لتنمية المهارات التاريخية، وموضوع 

عبد العزيز بن عبد ك المل"الوحدة هو دراسة عن شخصية 
  ".ودحمن الفيصل آل سعالر

  
  البحثشكلة م

يسعى البحث الحالي إلى على ضوء المعطيات السابقة 
 فاعلية وحدة دراسية مطورة قائمة على التعلم الكشف عن

اإللكتروني لدراسة التاريخ في تنمية بعض المهارات 
التاريخية  لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة  

  .الرياض
  

  هأهداف البحث وأسئلت
  

  :يهدف البحث إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية
ما المعايير الالزمة لتطوير وحدة قائمة على التعلم  -1

لدى طالبات ة اإللكتروني لتنمية بعض المهارات التاريخي
  ؟يالصف األول الثانو

وحدة دراسية  ما األدلة التاريخية المناسب تضمينها في  -2
من بن الملك عبد العزيز بن عبد الرح(عن موضوع 

من منهج التاريخ للصف األول ) دفيصل آل سعو
  ؟يالثانو

ما صورة الوحدة المطورة القائمة على التعلم االلكتروني  -3
لدى طالبات الصف ة لتنمية بعض المهارات التاريخي

  ؟ياألول الثانو
ما فاعلية تطبيق الوحدة المطورة على تنمية بعض  -4

 الثانوي المهارات التاريخية  لدى طالبات الصف األول
  ؟ضبمدينة الريا

  
  بحثفرضية ال

  
  :يختبر البحث الفرضية اإلحصائية اآلتية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى  •
بين متوسط درجات طالبات الصف األول ) 0.05=∝(

في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار  ثانوي
  لوحدة تاريخية قائمة على التعلميةالمهارات التاريخ

 .اإللكتروني
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  ثأهمية البح
ينطلق هذا البحث من التوجهات المعاصرة لتطوير العملية 
التعليمية والتعلمية ومن أهمها التأكيد على توظيف التقنية في 
التعليم والتعلم كما أشارت إلى ذلك خطة وزارة التربية 
والتعليم للسنوات العشر القادمة في المملكة العربية السعودية 

، وتوصيات الدراسات )4-3: 2004تربية والتعليم، وزارة ال(
واألبحاث بضرورة ربط المقررات الدراسية بنظم المعلومات 
والتقنيات الحاسوبية وطرق معالجتها، ودعم استخدامات 

 األسس –ندوة بناء المناهج (الشبكة العالمية للمعلومات 
  .)2003 ؛ ندوة التعليم اإللكتروني، 2004والمنطلقات، 

ثم فإن أهمية البحث والحاجة إليه تنطلق من خالل ومن 
  :المؤشرات اآلتية

تقديم نموذج لوحدة مطورة قائمة على التعلم اإللكتروني  •
يمكن االسترشاد بها في توظيف التعلم اإللكتروني في 
محتوى مادة التاريخ، وبالتالي توجيه اهتمام المسؤولين 

ة التعلم عن تخطيط المنهج وتطويره وتنفيذه إلى أهمي
  .اإللكتروني في تعليم وتعلم مادة التاريخ

قد تسهم نتائج البحث في اإلضافة العلمية إلى منظومة  •
الدراسات السابقة في هذا المجال بتأكيد أهمية التعلم 

 تعميمه في المناهج الدراسية وضرورةاإللكتروني 
 .األخرى

يوجه اهتمام الباحثين إلى بعض القضايا البحثية ذات  •
قة بالتعلم اإللكتروني لتطوير تدريس المقررات العال

الدراسية عامة وبخاصة في تعلم التاريخ وتعليمه التي قد 
تثيرها نتائج البحث وتحتاج إلى مزيد من الدراسة 

  .العلمية
  

  بحثحدود ال
  :تم إجراء البحث في إطار الحدود التالية

تطوير وحدة قائمة على التعلم اإللكتروني في موضوع  •
  :عن

 منهجمن " دبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعوالملك ع"
 والذي يدرس بالفصل الدراسي *لصف األول الثانويلالتاريخ 
 وقد تم اختيار الموضوع من وحدة مطورة قائمة على ،الثاني

  :استخدام األدلة التاريخية لألسباب اآلتية
مناسبة الوحدة بأهدافها وأسلوب تنظيم محتواها وأنشطتها 1-1

                                                  
تم االسترشاد بوحدة قائمة على استخدام األدلة التاريخية من * 

 .فاطمة الشهري: إعداد الباحثة

  .اإللكتروني للتعلم –تعلّمية والتقويمية ال
الطالبة في المرحلة الثانوية مقرر الحاسب تدرس   1-2

 الحاسب اآللي تكون قادرة على استخداماآللي، وبالتالي 
القدرة على االتصال باإلنترنت، : واإلنترنت ومنها

 القدرة على ،القدرة على استعراض صفحات اإلنترنت
 القدرة على استخدام ،اإللكترونيإرسال واستقبال البريد 

القدرة على إرسال ملفات وبرامج معالجة الكلمات 
  .مرفقة برسائل البريد اإللكتروني

الطالبة في المرحلة الثانوية قادرة على دراسة تكون   1-3
 لميلية نقدية باستخدام مصادر تعالتاريخ بصورة تحل
  .متنوعة بوسائط متعددة

ناوله الوحدة وهو عن الملك أهمية الموضوع الذي تت  1-4
 مؤسس المملكة العربية – رحمه اهللا –عبد العزيز 

  .السعودية
اقتصر قياس فاعلية تطبيق الوحدة على تنمية بعض   1-5

  .بناء على الوحدة المطورةالمهارات التاريخية  
  

  بحثمصطلحات ال
  :E- Learningتعلم اإللكتروني ال

بر الوسائط يعني تقديم محتوى تعليمي إلكتروني ع
المعتمدة على الحاسب اآللي وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح 
له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم ومع 

 أم غير Synchronousأقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة 
 وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم في Asynchronousمتزامنة 

ي تناسب ظروفه وقدراته، فضالً الوقت والمكان وبالسرعة الت
 طعن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضاً من خالل تلك الوسائ

  .)24: 2005زيتون، (
  

 Developing aوحدة مطورة قائمة على التعلم اإللكتروني 

unit based on E-Learning  
  :التعريف اإلجرائي لهذا المصطلح هو

سيتم على إجراءات عملية مبنية على أسس ومعايير محددة 
ضوئها إعادة صوغ وحدة دراسية قائمة على األدلة التاريخية 

من ) دالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن آل سعو(عن 
، وتنظيمها وفق *يلصف األول الثانول التاريخ المدرسي منهج

مدخل النظم في صورة وحدة دراسية إلكترونية مكونة من عدة 

                                                  
تم اختيار هذا الموضوع بعد تطويره من قبل الباحثة في صورة * 

 .التاريخيةوحدة قائمة على األدلة 
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بحيث يتم توظيفها في دروس متضمنة أدلة تاريخية مناسبة، 
كن تنمية بعض المهارات محتوى الوحدة على نحو يم

 ويستخدم في تصميمها أنشطة ومواد تعليمية تعتمد ية،التاريخ
نصوص (على الحاسب اآللي بمكوناته المتعددة الوسائط 

ة  مؤثرات صوتيSpoken Words منطوقة Textsمكتوبة 
Sound Effects رسومات خطية ،Graphicsة أنماطها من  بكاف

رسوم بيانية ولوحات تخطيطية ورسوم توضيحية وغيرها، 
 Motion، صور متحركة Animationsرسوم متحركة 

Pictures صور ثابتة ،Still Pictures ولقطات الفيديو ،
Videoclipsراصأقم هذه الوحدة الدراسية من خالل  ويتم تقدي 
) نترنتاإل( والشبكة العالمية للمعلومات CD-ROM مضغوطة

Internet من خالل موقع خاص بهذه الوحدة.  
  

  Historical Research Skills يةالمهارات التاريخ
موعة من المهارات التي يستخدمها المؤرخ في مج: "هي

تعامله مع المادة التاريخية، تهدف إلى الكشف عن المعلومات 
والوصول إلى الحقائق ذات الداللة التاريخية كالقدرة على 

ألدلة وربط األسباب بالنتائج، والمقارنة والتمييز بين وزن ا
الحقيقة والرأي واستخالص النتائج والخروج بتعميمات 

اللقاني " (ةومبادئ عامة مقبولة من وجهة النظر التاريخي
  ).1888: 1999والجمل، 

  :والتعريف اإلجرائي لهذا المصطلح هو
رات الدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار المها

  .التاريخية  المعد لهذا الغرض
  
  Effectiveness ةعليـاالف

تعرف الفاعلية إجرائياً في البحوث التجريبية بأنها قياس 
قوة تأثير المعالجة التجريبية لتحديد حجم تأثير المتغير 
المستقل تحديداً كمياً بمقاييس مختلفة تقيس قوة تأثير المعالجة 

  ).439: 1991أبو حطب وصادق، (
  :التعريف اإلجرائي لهذا المصطلح هوو

تحديد حجم تأثير الوحدة المطورة القائمة على التعلم 
اإللكتروني في تنمية بعض المهارات التاريخية، لدى طالبات 
الصف األول الثانوي بمدينة الرياض وذلك باستخدام مقاييس 

  .(ή2)قوة التأثير مثل مربع إيتا 
  

  بحثمنهجية ال
حدة الدراسية القائمة على التعلم  لتطوير الو:أوالً

 متبعا System Approachاإللكتروني تم استخدام أسلوب النظم 
 ,Harrison) يةمنهج تحليل النظم في تصميم الوحدة اإللكترون

، ألنه يتفق مع بيئة التعلم اإللكتروني من حيث إمكانية (1999
 والقابلية Testing and Improvementاالختبار والتطوير 

 بحيث تصمم الوحدة Evaluation والتقويم Replicableتكرار لل
 ;Hirumi, 2002)للعرض لخدمة عدد كبير من المتعلمين 

Bruke, 2002).  
 أن مدخل النظم عملية منهجية ونسقية، )تونزي(ويرى 

متعددة المراحل تستهدف تصميم منظومة ما لتعمل ألقصى 
 المحددة لها، هذه درجة من الكفاءة واإلنتاجية لتحقيق األهداف

تحليل النظام، تجميع النظام، التقويم، التغذية : المراحل هي
  ).34- 32: 1999زيتون، (الراجعة 
لقياس فاعلية تطبيق الوحدة المطورة تم استخدام  :ثانياً

 وهو Quasi – Experimental Designالمنهج شبه التجريبي 
ين القبلي القائم على تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبار

  ).310-309: 2005عبد الحميد، (والبعدي 
  
  تهتمع البحث وعينمج

يتكون مجتمع البحث من جميع طالبات الصف األول 
هـ 1427-1426الثانوي بمدينة الرياض في العام الدراسي 

  .طالبة) 37.951(والبالغ عددهن 
إحدى المدارس الثانوية أما عينة البحث فقد تم اختيار

 )ثانوية مدارس نجد للبنات(قصدية وهي للبنات بطريقة 
التابعة لوزارة التربية والتعليم بمدينة الرياض بناء على توفر 
اإلمكانات الالزمة لتنفيذ تجربة البحث، حيث بلغ عدد فصول 

فصول، تم اختيار ) 6(الصف األول الثانوي في هذه المدرسة 
، )1/6(فصل واحد عشوائياً ليكون عينة البحث وهو فصل 

  .طالبة ) 20(قد بلغ العدد الكلي للعينة التي تم اختيارها و
  

  بحثإجراءات ال. 3
  

  :التخطيط لتجربة البحث وتنفيذها
تحديد معايير الوحدة المطورة القائمة على التعلم    -1

  : اإللكتروني
  :لإلجابة على السؤال األول من أسئلة البحث، وهو

 التعلم ما المعايير الالزمة لتطوير وحدة قائمة على -
اإللكتروني لتنمية بعض المهارات التاريخية  لدى طالبات 

  الصف األول الثانوي؟
قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية لتحديد معايير الوحدة 

  :المطورة
الوحدة / تم القيام بمسح شامل لمعايير تطوير المقرر

القائمة على التعلم اإللكتروني، والمالحظ أن الدراسات 
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 تناولت هذه المعايير تقوم جميعها على عدد واألبحاث التي
ما المقرر  ؟ ما الموضوع؟نمن المتعلمو: من المبادئ هي

ستراتيجية استراتيجية التدريس؟ ما االمراد تدريسه؟ ما 
 Moallem, 2001)؛ 2003؛ صالح، Kahn, 2004التقويم؟ 
Bi,2000) ؛Ruffini, 2000؛ Hutton 1999؛wegner et al., 1999 .

 Florida Gulf Coastثر المعايير شموالً ما قامت به من أكو

University (Erping, 2000) مطروحاً اً مقرر224قدم والتي ت 
على الشبكة فقد قامت بوضع عدد من المعايير لتطوير المقرر 

 معياراً مقسماً 137القائم على التعلم اإللكتروني بلغت نحو 
  :كما يليت إلى أربع فئا

وتضم معايير تتصل : التطوير التعليميمعايير التصميم و
بتحليل التعليم وتحليل الفئة المستهدفة وتحديد أهداف المقرر، 

  . واستراتيجيات التدريسلماء أنشطة التعلم وتقويم المتعوبن
المتعلمين،  وتضم معايير التفاعل بين :معايير التفاعل

 م، وبين المتعلمين والمادة التعليمية،وبين المعلم والمتعل
  .وأنماط الرجع، وأساليب التواصل

 وتضم طرق عرض المعلومات :معايير تطوير مواد التعلم
  .وتصميم واجهة التفاعل وبناء عناصر الوسائط المتعددة

 وتضم إدارة :معايير إدارة المقرر على الخط المباشر
الوقت، تتبع أداء المتعلم وتقويمه، إدارة االتصال المتزامن 

  .وغير المتزامن
 (Criterion) يحتوي على مقياس (Standard) معيار وكل

ينص على الحد األدنى من الجودة الواجب توافرها في 
ا تقدم خطوات المعيار، وتتميز هذه المعايير عن غيرها بأنه

تباعها عند تطوير مقرر أو وحدة  يمكن اإجرائية محددة
  .دراسية ما

مة على ونظراً لعدم توافر معايير محلية لتطوير وحدة قائ
 *التعلم اإللكتروني فقد اختارت الباحثة هذه المعايير لشمولها

  .الوحدة إلكترونياً/ روارتباطها الوثيق بعملية تحويل المقر
 تحديد األدلة التاريخية المناسب تضمينها في الوحدة -2

  :المطورةاإللكترونية 
  :لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث، وهو

ية المناسب تضمينها في وحدة دراسية ما األدلة التاريخ
عن موضوع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل 

  سعود من منهج التاريخ للصف األول الثانوي؟
  :تم تحديد األدلة التاريخية وفق الخطوات التالية

تحليل محتوى وحدة الملك عبد العزيز بن عبد   - أ

                                                  
 .(http: //www. Fgcu. Edu/onlinedesingnl):  انظر الموقع*

مناتها من إلى عناصرها ومتضد الرحمن بن فيصل آل سعو
معارف ومهارات بهدف تحديد األدلة التاريخية المناسبة 

  .للموضوع بعناصره المتعددة
قامت الباحثة بمسح شامل لألدلة التاريخية والتي   -ب

وما يتعلق  -  رحمه اهللا –عبد العزيز الملك تناولت شخصية 
بها من أحداث سابقة والحقة، وتم في هذا المجال االستعانة 

مركز الملك عبد العزيز : متخصصة منهابالمراكز ال
التاريخي، دارة الملك عبد العزيز، متحف الملك عبد العزيز 
التاريخي، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، مكتبة الملك فهد 

 رحمه اهللا  -في دراسة شخصية الملك عبد العزيز. الوطنية
 – 1155بين عامي (ثة  والدولة السعودية بأدوارها الثال–

دليالً تاريخياً تنوعت بين ) 181(وقد تم تحديد ) هـ1370
كتب، ومخطوطات ونصوص وخطابات ورسائل وأفالم 
تاريخية وخرائط وروايات شفهية ووثائق وصور تاريخية 

  .وصحف وغيرها
االطالع على بعض الدراسات التي تناولت األدلة  -جـ

التاريخية والتي تتعلق بشخصية الملك عبد العزيز بن عبد 
  .لرحمن بن فيصل آل سعودا

تنظيم تلك األدلة التاريخية وفقا لنتائج تحليل   - د
المحتوى والتسلسل التاريخي في جداول خاصة تمهيدا 

  .لعرضها على المحكمين
عرضت األدلة التاريخية على مجموعة من الخبراء  -هـ

في تاريخ المملكة العربية السعودية ودراسة سيرة مؤسسها 
 بن عبد الرحمن آل سعود، حيث أبدوا الملك عبد العزيز

الرأي في سالمة وصحة جميع األدلة التاريخية بإجماع نسبته 
، وبناء على ذلك أصبحت األدلة التاريخية محكمة 100%

  .المطورةاإللكترونية وصالحة للتضمين في الوحدة 
وتم توظيف هذه األدلة التاريخية في الوحدة المطورة 

  . التاريخية  لدى الطالبةبهدف تنمية بعض المهارات
افة وتداخلها، إضة ونظراً لتعدد وكثرة المهارات التاريخي

 في  التي تناولتها األدبياتةإلى كثرة المهارات التاريخي
  معدةارات التاريخيةمهللالمجال، ونظراً لوجود قائمة 

 ومحكمة للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية
 والتي مةفقد تم األخذ بهذه القائ) 123: 2003الشهري، (

تكونت من خمس مهارات رئيسة وعشرين مهارة فرعية 
  :يوهي على النحو التال

استخدام األدلة التاريخية في تحصيل المعرفة التاريخية  -1
 :ويندرج تحتها ثالث مهارات فرعية

 . التاريخية من مصادرهااستخالص المعلومات والحقائق •
 .تاريخيةعقد مقارنة بين األدلة ال •
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الحصول على المعلومات من الصور والخرائط  •
 .والمخططات التاريخية

ترتيب األحداث ترتيباً زمنياً ومكانياً ويندرج تحتها ثالث  -2
  :مهارات فرعية

 .تحديد زمن الحدث التاريخي •
 .تحديد مكان الحدث التاريخي •
 .ترتيب األحداث ترتيباً زمنياً •
 نيرج تحتها ثماتاريخية وفهمها ويندراءة المادة الق -3

  :مهارات فرعية
 .تحديد الفكرة الرئيسة في المادة التاريخية  •
 .فهم المعنى العام للمادة التاريخية  •
 .فهم المعاني الجزئية للمادة التاريخية  •
 .إعادة صياغة المادة التاريخية  •
 .فهم المصطلحات التاريخية  •
 .تحديد األحداث األساسية  •
 .تفسير المادة التاريخية  •
 .ختيار الدليل التاريخي المناسبا  •
خالص أسباب األحداث التاريخية ونتائجها ويندرج است -4

  :تحتها أربع مهارات فرعية
  .ترتيب أسباب الحدث التاريخي  •
 .أسباب الحدث التاريخيتحديد   •
  .التمييز بين الرأي والحقيقة •
  .ربط النتائج باألسباب •
رج استخالص وصياغة التعميمات وإصدار األحكام ويند -5

  .تحتها مهارتان
  .صياغة تعميمات تاريخية •
 .إصدار حكم مدعم باألدلة التاريخية •
  :تطوير الوحدة القائمة على التعلم اإللكتروني وإنتاجها-3

  : لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث، وهو
ما صورة الوحدة المطورة القائمة على التعلم اإللكتروني 

خية  لدى طالبات الصف األول لتنمية بعض المهارات التاري
  الثانوي؟

  :ةقامت الباحثة باإلجراءات اآلتي
 يتضمن وصف الوحدة المختارة التي سيتم :التطوير: أوالً

  :وني اإللكترعلمتطويرها للت
 مع تم إعادة صوغ محتوى موضوع الوحدة  - أ

 المدرسي للصف األول الثانوي، المنهجااللتزام بما ورد في 
مع ة، ة قائمة على استخدام األدلة التاريخيواالسترشاد بوحد

االستعانة بمصادر ومراجع متنوعة تتناول تاريخ الملك عبد 
العزيز حيث استرشدت بها الباحثة في إعادة صوغ بعض 

الجوانب في محتوى الموضوع لتكوين صورة أكثر شموالً 
 بـلبعض األحداث وتسلسلها التاريخي وتمت تسمية الوحدة 

  :  قائمة على التعلم اإللكتروني بعنوانوحدة تاريخية
  "الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود"
  :األهداف العامة والسلوكية للوحدة-ب

 قابلة لمعامة تم تحليلها إلى نواتج تعانطالقاً من األهداف ال
   .للمالحظة والتقويم في صورة أهداف سلوكية إجرائية

ي موضوعات الوحدة تضمين األدلة التاريخية ف- ج
  :وتنظيمها

بناء على األهداف السلوكية المتفرعة من األهداف العامة 
للوحدة تم صوغ دروس الوحدة من خالل تضمين األدلة 
التاريخية المناسبة في كل درس، وقد تضمنت هذه الخطوة 
تنظيم محتوى الوحدة وتقسيمه إلى خمسة دروس وقد روعي 

  :في تنظيم الوحدة ما يلي
  .تزام بالتسلسل التاريخي لألحداثاالل -1
تنوع األدلة التاريخية المضمنة في كل درس حسب  -2

  .إمكانية وطبيعة محتوى موضوع كل درس
صياغة أسئلة تستوجب الدليل التاريخي وتعتمد على  -3

النشاط الذاتي وإيجابية المتعلمة بما يسهم في تحقيق 
  . دةاألهداف السلوكية للدرس ومن ثم األهداف العامة للوح

  
  : أنشطة التعلم-د 

تضمنت الوحدة المطورة بدروسها الخمسة عدداً من 
األنشطة االستكشافية المتنوعة التي ترتبط بالمادة العلمية 
للوحدة وتتكامل معها وتحقق األهداف المرجوة من دراسة 

  :الوحدة، وفق معايير التعلم اإللكتروني حيث تضمنت
قراءة في كتب : قراءات: أنشطة فردية اشتملت على

ووثائق وأدلة تاريخية مختلفة، أنشطة كتابية تتمثل في كتابة 
 قراءة ات،استنتاجات وآراء عن بعض األحداث والموضوع

صور ومخططات وخرائط تاريخية وتحليلها، رسم خرائط 
  .زمنية وتاريخية وجغرافية لبعض األحداث التاريخية

الم مشاهدة أف: كما اشتملت على أنشطة جماعية مثل
تاريخية وتحليلها ومناقشتها، االستماع إلى روايات شفهية 

  .تاريخية ومناقشتها، كتابة بحوث قصيرة، مناقشات جماعية
  :تحديد طرق تدريس الوحدة - ـه

يتطلب التدريس باستخدام الوحدة التاريخية القائمة على 
التعلم اإللكتروني استخدام نمط التعلم اإللكتروني الفردي 

لقائمة على نشاط الطالبة وفاعليتها خالل التعلم مع وأساليبه ا
 التشاركي في إنجاز إمكانية استخدام نمط التعلم اإللكتروني

  .طةبعض األنش
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  )1( رقم كلالش

   للتطويرSmith and Raganنموذج 

  
  :ةإجراءات تقويم الوحدة المطور  -  و
  

  :الباحثة على أساليب تقويم مختلفة منهااعتمدت 
 التقويم المستمر ة، التاريخيللمهاراتالتقويم القبلي 

أسئلة شفهية وكتابية، تقارير وبحوث قصيرة، : وتضمن
المشاركة في المناقشة واألنشطة من خالل استخدام البريد 

 خالل اختبار المهارات اإللكتروني، والتقويم النهائي من
  .يخيةرالتا

 بيئة التعلم

 خصائص المتعلم

 مهام المتعلم

 التحليل

 التقويم

 التصميم واإلنتاج
 كتابة بنود االختبار

 تحديد أساليب التقديم •

 تحديد أساليب التدريس •

 تحديد أساليب التفاعل •

 

 إنتاج النظام

 إنتاج النظام
التعديل في ضوء عملية (

 )التقويم

 :التقويم من خالل
التطبيق وتحليل 

 النتائج
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  )1(الجـدول رقم 

  Smith and Ragan وفقاً لنموذج مراحل تطوير الوحدة القائمة على التعلم اإللكتروني والمهام المرتبطة بكل مرحلة
  

  النتائج  المهام  العمليات  المرحلة
  التحليل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تجربة البحـث   
  ميدانياً

  
  
  
  
  
  
  
  

تحليل خصائص  
  لمالمتع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــام  ــل مه تحلي
  التعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تحليل بيئة التعلم -1
 تشمل ظروف الموقف التعليمي،     : الموارد التعليمية  1-1

خطة التعليم، زمن الحصة، العناصر المكونة لبيئة التعلم        
  .اإللكتروني

 تشمل اإلمكانيات المالية،    : الموارد المالية واإلدارية   1-2
  .إلدارية واإلنسانيةالعالقات ا

 وتشمل المكان، األجهزة والمعدات     : الموارد المادية  1-3
  .الستخدام بيئة التعلم اإللكتروني

الكفايات الالزمة لعملية تطـوير     :  الموارد البشرية  1-4
  . بيئة التعلم اإللكتروني

  : تحليل خصائص المتعلم-2
 وتشمل الخـصائص الجـسدية      :الخصائص العامة  2-1

واالنفعالية واالجتماعية للطالبة في الصف األول      والعقلية  
  .الثانوي

  :وتشمل: الخصائص والقدرات الشخصية الخاصة  2-2
وجود دافع نحو التعلم، القدرة علـى       : قدرات شخصية * 

إدارة الحوار، القدرة على القراءة المتأنية وفهم المعنـى         
من داخل سياق نصي، القدرة على العمل فـي فريـق،           

  . العمل منفرداً، القدرة على تنظيم الوقتالقدرة على
  :قدرات مرتبطة باستخدام الحاسب واإلنترنت ومنها* 

القدرة على االتصال باإلنترنت، اسـتعراض صـفحات        
اإلنترنت، إرسال واستقبال البريد اإللكتروني، اسـتخدام       
برامج معالج الكلمات، إرسال ملفـات برسـائل البريـد        

 اإلنترنت أو تحميل برامج     ناإللكتروني، إنزال برامج م   
  .عليها

  
  :تحليل مهام التعلم -3
والتي تعد مدخالً لتحليل    : تحديد مهام التعلم النهائية    3-1

  .المهام
  :وتشمل: وصف مهام التعلم التي يقوم بها المتعلم 3-2

قراءة المحتوى وما يتـضمنه مـن مهـام مرتبطـة           * 
  .كاالستخالص والمقارنة

    استخدام محركات البحث-
  . استخدام مصادر التعلم المتاحة في المكتبة اإللكترونية-
 استخدام البريد اإللكتروني عند رغبته في االتـصال         -

  .بزميل محدد ممن يدرسون الوحدة
  اإلجابة عن أسئلة التقويم المختلفة المرتبطة بالمحتوى -
  :تحديد المتطلبات السابقة المطلوبة للتعلم 3-3
الكتابة على  (ي استخدام الحاسب     المهارات األساسية ف   -

  )إلخ.....لوحة المفاتيح، استخدام الفأرة

تقرير يشتمل علـى اإلمكانيـات       *
ــة  ــة والمالي ــسهيالت التعليمي والت
واإلدارية والمادية والبشرية والتـي     
ــصميم  ــات الت ــن عملي ــسهل م ت

  .والتطوير
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تــصميم : أوال
ــتعلم   ــة ال بيئ

  اإللكتروني
  

ألهداف  ا -تحديد
  السلوكية

  
  
  
  
  

وظـائف  تحديد  
ــتعلم   ــة ال بيئ

  اإللكتروني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــصميم أدوات  ت
ــتعلم   ــة ال بيئ

  اإللكتروني
  تصميم التفاعل

  
  
  
  
  

تقليب :  مهارات التنقل من الصفحات وما تتضمنه من       -
الصفحات، العودة لصفحة سابقة، إعادة تحميل صـفحة،        

  ) أتباع الروابط الفائقة 
  . مهارات استخدام نظم البريد اإللكتروني-
  
  :تحديد األهداف السلوكية -1

تم تحديد عدد من األهداف السلوكية اإلجرائية التي             
يجب على بيئة التعلم اإللكتروني أن تسهم في تحقيقهـا          

 ومـن خـالل     CD-Romتقديم المحتوى على    : من خالل 
اإلنترنت، إتاحة الفرصة للمعلم لمتابعـة أداء المـتعلم،         

ين المتعلمـين، إتاحـة وسـيلة       مراعاة الفروق الفردية ب   
لتقويم أداء المتعلم، إتاحة أدوات التفاعل بين المتعلمـين         

  .من جهة وبين المتعلم والمعلم من جهة أخرى
  : تحديد وظائف بيئة التعلم اإللكتروني-2
يقـدم إمكانيـة التفاعـل      : Synchronous التزامن   2-1

المتزامن بين المتعلمين بعضهم البعض وبـين المـتعلم         
  .المعلمو
ــزامن 2-2 ــة أن : Asynchronous الالت ــدم إمكاني يق

 مع بعضهم البعض أو مع المعلم دون        يتواصل المتعلمون 
  .أن يلتزموا بالجلوس على الشبكة في نفس الوقت

 Multimedia قــدرات الوســائل المتعــددة   2-3
Capabilities :      إمكانية عرض وتحميل عناصر الوسـائط

  ).الفيديو، الصوت النص، الرسومات، (المتعددة 
  
 باالستعراض مباشرة   يسمحيقدم المحتوى بشكل ال      2-4

من الشبكة، حيث تم دمج المحتويات بملف واحد بصيغة         
)Flash (    بلغ حجم الملف)ميجا بيت األمـر الـذي      ) 43

  .يتعذر معه االستعراض على الشبكة
ة إنزال ملف المحتـوى     تبار إمكاني وضع في االع   2-5

 ممـا   FTPترنت استخدام بروتوكـول      من اإلن  التعليمي
يسمح للمتعلم بتحميل البرنامج واستعراضها من خـالل        

  .القرص الصلب
  .يقدم تقويما ذاتياً للمتعلم:  التقويم2-6
يقدم للمتعلم تغذية راجعة بأنواعها     :  التغذية الراجعة  2-7

  .المختلفة
  
  :تصميم أدوات بيئة التعلم اإللكتروني -3
  :وى وتنظيمه أدوات عرض المحت3-1
   السماح باستخدام الوسائط المتعددة 3-1-1
 التنقل داخل المحتوى باستخدام األيقونات حيث       3-1-2

تم ربط المحتوى من خاللها بحيـث يـسهل االهتـداء           
  .للمحتوى

 قائمة األنشطة التي يمارسها المتعلم كجـزء مـن          3-2
  .إليها داخل صفحات المحتوى متطلبات المحتوى ويشار

   

  
  
  
  

) في شـكل ورقـي    (تقديم تصميم   
  .prototypeمبدئي 
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تصميم واجهـة   
  التفاعل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تـاجاإلن: ثانياً
  واالختبار المبدئي

Pilot Testing 
  

بناء الـصفحة   
  .الرئيسة

  
  
  

إنتاج عناصـر   
واجهة التفاعـل   

  الرسومية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ميم التفاعل مع بيئة التعلم اإللكترونيتص -4
  :ويشتمل على: التفاعل بين المتعلم والمحتوى 4-1

التنقل بين صفحات المحتوى، البحث داخل المحتـوى،        
  .اإلجابة على األنشطة وأسئلة التقويم

من خـالل اسـتخدام     : التفاعل بين المتعلم والمعلم    4-2
  .كترونيالبريد اإلل

  
  :لم وواجهة التفاعلالتفاعل بين المتع 4-3

 تعتمد البيئة اإللكترونية المصممة على األيقونات بحيث       
  أن كل أيقونة يكتب عليها عنوان المحتوى 

  . النقر بالفأرة على مواقع محددة على الشاشة-
  :ةتصميم واجهة التفاعل الرسومي -5

أهم عناصر التصميم األساسية لواجهة التفاعل الرسومية       
  :لم اإللكترونيالخاصة ببيئة التع

يتوافق نمط عـرض    : نمط عرض واجهة التفاعل    5-1
SVGA 600X800    كحد أدنى على اعتبـار أنـه الـنمط 
  .األكثر استخداماً

تم تصميمها بأسلوب اإلطار    : شاشة النظام الرئيسة   5-2
 . Single Frameالفردي 

 تم تصميم القوالب في صورة      :تصميم قالب الوحدة   5-3
يتكون القالب من عدة أشكال مـن       ملفات مستندية حيث    

مع مراعاة أن تتوافق البيئة اإللكترونية مـع        . الصفحات
  . Flashجميع القوالب القياسية المكتوبة بلغة 

  
تم : بناء الصفحات الرئيسة لبيئة التعلم اإللكترونـي       -1

باسـتخدام   Flash بناء الصفحات باالعتماد على تقنية الـ
  .Macromedia Flash Mxبرنامج 

  
  إنتاج عناصر واجهة التفاعل الرسومية -2
 برنـامج  Adobe photoshop Csتم استخدام برنـامج  -

  .إلنتاج ملفات الرسومات الثابتة
 فـي بنـاء   Mx Macromedia Flashاستخدام برنامج -

  .ملفات الرسومات المتحركة
 تضمنت البيئة اإللكترونية عدة لقطات فيديو تقع ضمن         -

تسجيالت فيديو من دارة الملـك       أخذها من    تمالمحتوى  
عبد العزيز وتم إعادة تحرير اللقطات من خالل برنامج         

Adobe Premier. 
  

  كتابة النصوص -3
 ثم تـم   Microsoft wordتمت كتابة النصوص ببرنامج 

 الى صـور   photoshop Csتحويلها عن طريق برنامج 
Png    ــامج ــطة برن ــوى بواس ــي المحت ــت ف  أدمج

Macromedia Flash Mx.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقرير عن مرحلة اإلنتاج واالختبار     
المبدئي للوحدة المطورة من حيـث      
وضوحها ومناسبتها وكفايتهـا لمـا      
ــا،   ــة تعليماته ــه ودق ــدفت ل ه

  . فهمهاوموضوعيتها وسهولة
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ربط بيئة التعلم   
ــي  اإللكترونـ
بخـــــدمات 

  اإلنترنت
  
  

اختيار المحتوى  
ــي  التجريبــ

  وإنتاجــه
  
  
  
  
  
  
  

تحميل الوحـدة   
  على اإلنترنت

  
تطبيق عدد من   
ــارات  االختبـ

  الفنية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :*ربط بيئة التعلم اإللكتروني بخدمات اإلنترنت -4
بحيـث يمكـن إجـراء     تم وضع موقع على اإلنترنـت 

  .االختبار القبلي والبعدي كما يمكن إنزال المحتوى منه
  
  
  
إنتاج الوحـدة المطـوَّرة القائمـة علـى الـتعلم            -5

  :اإللكتروني تجريبياً
قديمه في  بشكل مستقل عن نظام ت    يعبر  رغم أن المحتوى    

بيئة التعلم اإللكتروني، إال أنه ال يمكن تجريب النظـام          
 محتـوى وبالتـالي تـم       والتحقق من جودته دون وجود    

لك عبد العزيز بن عبـد الـرحمن بـن          اختيار وحدة الم  
  **فيصل آل سعود

 تم تطوير محتوى الوحدة إلكترونياً وفـق معـايير          5-1
  .Florida Gulf Coast Universityجامعة خليج فلوريدا 

 كتب المحتوى النصي من خالل برنـامج معـالج          5-2
  . Microsoft wordالكلمات 

 تحديد مواصـفات عناصـر الوسـائط المتعـددة          5-3
من ) الخ...رسوم ثاتبة، متحركة، لقطات فيديو    (المختلفة  

خالل أدوات إنتاج تلك الوسائط بالـشكل الـذي يالئـم           
 الحجـم،   طرحها من خالل البيئة اإللكترونية من حيـث       

درجة اللون، أسلوب التوظيـف داخـل اإلطـار وفقـاً           
  .للمعايير السابقة

 تم دمج عناصـر الوسـائط المتعـددة المختلفـة           5-4
 و تـم تقـسيم تلـك    Mx  Macromedia Flashبـصيغة 

الصفحات وإنشاء الروابط فيما بينهـا وفقـاً للمفـاهيم          
  .المشتركة بينها

مـن خـالل     تحميل الوحدة المطورة على اإلنترنت       -6
  .موقع خاص بها

  
  
  :واشتملت على: االختبارات الفنية األساسية -7
 مراجعة المحتوى للتحقق من عدم وجود أخطاء في         -1

  .الكتابة
 مراجعة الخلو من أخطاء البرمجة بوضع البرنـامج         -2

وتجريبـه بمطابقـة   ) (CD Romعلى قرص مـضغوط  
  .التصميم التنفيذي

دة القائمة علـى الـتعلم       بعد االنتهاء من تطوير الوح     -3
اإللكتروني تم عرضـها علـى عـدد مـن المحكمـين        
المختصين في تقنيات التعليم والحاسب اآللي، حيث أبدوا        
الرأي في صحتها ووضوحها ومناسبتها وكفايتهـا لمـا         
هدفت له، وقد أعطت آراء المحكمين مؤشراً لـصالحية         
الوحدة المطورة حيث تراوحـت نـسبة الموافقـة مـن           

  %).95(إلى %) 80(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظات حول التطبيق
ل علـى أداء الطالبـات       تقرير يشتم 
  ثعينة البح
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  التقويم
  

تطبيق الوحـدة   
المطورة القائمة  
ــتعلم  ــى ال عل

  اإللكتروني
ــاء أدوات  بنـ

  التطبيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ  ةالتجربـــ
  االستطالعية

  
  
  
  

 وذلـك   :)أداة البحـث  ( المهارات التاريخية    اختبار -1
لمعرفة مدى فاعلية الوحدة المطورة في تنمية المهارات        

  .التاريخية  في القائمة النهائية
 Internet Based)تـم تقديمـه مـن خـالل اإلنترنـت      

Test.IBT)         والتي تعد من أحدث النقالت الكيفية في تقديم 
بية في صـورة اختبـار حاسـوبي        واالختبارات الحاس 

  ). 142، 2006: الدامغ( ***تقليدي
 االختبار إلى قياس القدرة على أداء بعض        ويهدف 1-1

المهارات التاريخية  لدى طالبات المجموعة التجريبيـة        
  :وذلك في المهارات التالية

استخدام األدلة التاريخية في تحصيل المعرفة التاريخية،       
 زمنياً ومكانيـاً، قـراءة المـادة        ترتيب األحداث ترتيباً  

التاريخية، وفهمها، استخالص أسباب األحداث التاريخية      
ونتائجها، استخالص وصياغة التـصميمات وإصـدار       

  .األحكام
أسئلة االختيار من متعـدد     : نوع مفردات االختبار   1-2

فقرات، أسئلة قائمة على التعبيـر الـذاتي        ) 10(وتضم  
فقرة، ) 20(ريخية وتضم دلة تا باالستقراء واالستنتاج من أ   

 من نوع المقال القصير والتي تتطلب التحليل        أسئلة مقالية 
فقرة، أسئلة الترتيـب    ) 14(واالستدالل والتفسير وتضم    

  .فقرات) 6(لبعض األحداث التاريخية وأسبابها وتضم 
تمت صـياغتها بحيـث تحـدد       : تعليمات االختبار  1-3

 على نحو واضـح     متطلبات اإلجابة عن أسئلة االختبار    
ومحدد وتقديم مثال لكيفية اإلجابة عـن األسـئلة، كمـا           
روعي وضوح وشمول تعليمات االختبار وصياغتها في       

  .عبارات قصيرة في مقدمة االختبار
تـم  : طريقة تصحيح االختبار وتقـدير الـدرجات       1-4

وضع نموذج لإلجابة السـتخدامه كنمـوذج لتـصحيح         
إجابة صحيحة عـن    االختبار، وقد رصدت درجتان لكل      

كل فقرة من فقرات السؤال الواحـد، وصـفر لإلجابـة           
) 100(الخاطئة، وبذلك تكون درجة االختبـار النهائيـة         

  .درجة
تـم عرضـه بـصورة      : الصدق الظاهر لالختبار   1-5

من المحكمين المختصين في المنـاهج      ) 5(مبدئية على   
فما فوق مؤشراً   % 80وطرق التدريس وتم اعتماد نسبة      

  .ق المحكمين على صالحية السؤالالتفا
تم باستخدام معامل ألفا لتقدير معامل      : ثبات االختبار  1-6

وهي . 84الثبات لالختبار، حيث بلغت قيمة معامل الثبات        
  . وهي درجة ثبات عالية0.05دالة عند مستوى 

التجربة االستطالعية للوحدة المطوَّرة القائمة على       -2
ء التجربة االستطالعية فـي     تم إجرا . التعلم اإللكتروني 

طالبات ) 5(هـ على   1426الفصل الدراسي األول لعام     
في الصف الثاني الثانوي ممن سبق لهن دراسة الوحـدة          

ويمـتلكن  . وذلك لتحييد أثر حداثة المحتوى على آرائهن      
مهارات استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت وكان الهدف       
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  :من التجربة االستطالعية
حظات الخاصة بالتعامـل مـع الوحـدة         جمع المال  – 1

المطورة ووضوحها ومناسبتها وكفايتها لما هـدفت لـه         
  .وسهولة استخدامها

 ضبط اختبار المهارات التاريخية  من حيث التأكـد          -2
من وضوح تعليمات ومفردات االختبار، تحديد معامـل        

  .ثبات االختبار
وعلى ضوء تلك اإلجراءات السابقة أصـبحت الوحـدة         

  .****ةرة صالحة للتطبيق بصورتها النهائيالمطوَّ

  
  
  
  

تجربة البحـث     
  ميدانياً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 للحصول على البيانـات التـي       .تنفيذ تجربة البحث   -3
يمكن من خاللها قبول فرضية البحث أو عـدم قبولهـا           

علية الوحدة المطورة في تنمية بعض      بهدف التحقق من فا   
المهارات التاريخية  ولإلجابة على السؤال الرابـع مـن       

  :أسئلة البحث تمت اإلجراءات اآلتية
 تطبيق اختبار المهارات التاريخية  قبلياً على عينة         3-1

  .البحث
  قامت الباحثة بنفسها باإلشراف والتوجيه للطالبات        3-2

ـ      ورة بتوظيـف الـتعلم     من خالل دراستهن للوحدة المط
  .Individualized E-Learningاإللكتروني الفردي 

 بعد االنتهاء من دراسة موضوعات الوحـدة تـم          3-3
  .طبيق اختبار المهارات التاريخيةت

 تم تصحيح االختبار وفقاً لنموذج التصحيح المعـد         3-4
لهذا الغرض وفرغت الدرجات في جداول خاصة تمهيداً        

  .لمعالجتها إحصائياً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقرير يشتمل على تقـويم الوحـدة         .وتحليلها) البحث(عرض نتائج التطبيق   تقويم التطبيق  
  المطورة إلكترونياً والتوصيات

______________________  
  
 (http://www. Saudieduteeh.net)انظر الموقع      *

 .انظر إجراءات بناء الوحدة التاريخية  **
 .http:// www. Saudiedutech. Ent) ( انظر الموقع ***
 .(http:// www. Saudiedu tech.net) انظر الموقع ****

  
  :ضبط الوحدة والتأكد من صالحيتها  -ز

بعد تصميم الوحدة بدروسها الخمسة وبكافة عناصرها تم 
محكمين من المتخصصين في المناهج ) 5(عرضها على 

، تكنولوجيا وطرائق تدريس التاريخ والمواد االجتماعية
وذلك لإلطالع على آرائهم في . التعليم، وعلم النفس التعليمي

 فيالوحدة المطورة القائمة على التعلم اإللكتروني وتقويمها 
 اإللكتروني عبر اإلجابة عن بنود التعلمضوء معايير تطوير 

  .استمارة التحكيم
كمؤشر التفاق المحكمين % 85وقد حددت الباحثة نسبة 

 من بنود االستمارة وقد تراوحت نسبة اتفاق على أي بند

% 85المحكمين على صالحية عناصر الوحدة للتطبيق بين 
 وقد تم التعديل في ضوء آراء المحكمين وبعد ،%90إلى 

إجراء التعديالت التي أشار بها المحكمون، تم عرضها على 
بعض المحكمين مرة أخرى، حيث أجمعوا على صالحيتها 

 التعلمصبحت الوحدة القائمة على للتطبيق، وبذلك أ
  .اإللكتروني في صورتها النهائية

  
 التعلمإنتاج الوحدة المطورة القائمة على : ثانياً

  : اإللكتروني
م  إلى تطوير وحدة قائمة على التعلنظراً ألن البحث يهدف
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 إللكتروني لن يستفيض في وصف وظائف التطوير واإلدارة،ا
 *ل بيئة التعلم اإللكترونيولتجهيز المحتوى للطرح من خال

  :اتبعت اإلجراءات التالية
 The Systemicاستخدام المدخل المنظومي في التطوير -1

Approach to Development  من خالل توظيف نموذج 
Smith and Ragan) ،88: 2003 جاستفسون، وبرانش.(  

المراحل والمهام المرتبطة بكل ) 1(ويوضح الشكل رقم 
  . Smith and Raganج مرحلة وفقاً لنموذ

وفيما يلي وصف لكل مرحلة والمهام المرتبطة بها، والتي 
 لتطوير الوحدة القائمة Smith and Raganتمت وفقاً لنموذج 

  ).1(على التعلم اإللكتروني، كما يوضحها الجدول رقم 
  

  بحثالمعالجة اإلحصائية لبيانات ال
لجت ه، فقد عويتلإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرض

 حزمة البرامج اإلحصائية (SPSS)البيانات إحصائياً باستخدام 
  :حيث طبقت المعالجات اإلحصائية اآلتية. للعلوم االجتماعية

حساب معامالت الثبات والصدق، التكرارات -
والمتوسطات واالنحرافات المعيارية، ونسبة الكسب المعدل 

ة  لحساب دالل(T-Test)لبالك لحساب الفاعلية، وقيمة 
المتوسط، وحجم األثر لبيان تأثير المعالجة التجريبية والداللة 

   ) .ή2 (إتياالعلمية لها باستخدام مربع 
  

  عرض النتائج ومناقشتها .4
  

ستعرض النتائج وتناقش على ضوء أسئلة البحث 
  .هيتوفرض

عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع من أسئلة البحث 
  :نص علىيو
 التعلم القائمة على المطوَّرةلوحدة ما فاعلية تطبيق ا -

اإللكتروني على تنمية بعض المهارات التاريخية  لدى 
  طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض؟

  :ويمثله الفرض اإلحصائي ونصه
 ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

بين متوسط درجات طالبات الصف األول ) 0.05=
 القبلي والتطبيق البعدي الختبار الثانوي في التطبيق

                                                  
 Realم اإللكتروني هنا البيئة الواقعية يقصد ببيئة التعل*

Environment القائمة على استخدام حجرة الدراسة ذات أجهزة 
  . Multiple Computer Classroomحاسب متعددة 

  التعلمالمهارات التاريخية  لوحدة تاريخية قائمة على 
  .اإللكتروني
 اآلتية خالصة )4، 3، 2( ذوات األرقام وفي الجداول

تحليل النتائج التي سيتم على ضوئها اإلجابة عن السؤال 
  .الرابع واختبار فرضيته

  )2( رقم دولالجـ
 ي درجات طالبات عينة البحث فيداللة الفرق بين متوسط

  يةالتطبيقين القبلي والبعدي الختبار المهارات التاريخ
درجات   المتوسط  العدد  التطبيق

  الحرية
قيمة 

  )ت(
ستوى م

  الداللة
  58.5  القبلي
  البعدي

20  
97.8  

19  16.9  0.01  

  
  )3( رقم دولالجـ

ية النسبة المعدلة للكسب لبالك فيما يتصل بالتعرف على فاعل
  ة القائمة على التعلم اإللكترونيالوحدة المطورَّ

الدرجة الكلية   المتوسط  التطبيق
  لالختبار

النسبة المعدلة 
  للكسب

  الفاعلية

  58.5  قبلي
  97.8  بعدي

  فعالة  1.34  100

  
  )4( رقم دولالجـ

ومقدار حجم التأثير ) ή2 ( ودرجات الحرية، قيمة(T)قيمة 
أفراد العينة في االختبار درجات سطي في الفرق بين متو

  القبلي والبعدي

  (T)قيمة   العدد
درجة 
  الحرية

  )ή2 (قيمة
مقدار حجم 
  التأثير

  مرتفع  0.94  19  16.9  20
 ذوات األرقام  النتائج المتضمنة في الجداولوباستعراض

  :يتضح ما يلي) 4، 3، 2(
ارتفاع المتوسط الحسابي ) 2( رقم جدول اليتضح من -1

عن ) 97.8 (يةختبار المهارات التاريخللتطبيق البعدي ال
، حيث بلغ )58.5(المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي 

  ).39.3(الفرق بين المتوسطين 
أن الفرق بين متوسطي ) 2(رقم الجدول  كما يتضح من -2

درجات التطبيقين القبلي والبعدي الختبار المهارات 
، وأن )0.01(داللة إحصائية عند مستوى ة ذو التاريخي

ا الفرق لصالح التطبيق البعدي حيث بلغت قيمة  ت هذ
)16.9.(  
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أن الوحدة الدراسية القائمة ) 3( رقم يتضح من الجدول -3
على التعلم اإللكتروني، تتصف بالفاعلية في تنمية بعض 

لدى الطالبات عينة البحث، إذ ية المهارات التاريخ
تجاوزت النسبة المعدلة للكسب الحد األدنى للفاعلية الذي 

  .Blakكما اقترحه ) 1.2(أخذ به البحث الحالي وهو 
 التعلمولبيان أثر الوحدة الدراسية القائمة على  -4

 )ή2(اإللكتروني وداللتها العلمية تم حساب مربع إيتا 
رقم كما يوضحه الجدول %) 94(حيث بلغت قيمته 

الوحدة (، وهي نسبة ما يفسره المتغير المستقبل )4(
المهارات (كلي للمتغير التابع من التباين ال) المطورة
، مما يشير إلى تأثير مرتفع للوحدة المطورة )ةالتاريخي

من ( من أن التأثير الذي يفسر Cohenوفقاً لما اقترحه 
من التباين الكلي ألي متغير مستقل على ) فأكثر% 15

  .التغيرات التابعة يعد تأثيراً مرتفعاً
ن استخالص على ضوء العرض السابق لنتائج البحث يمك

  :اآلتي
فاعلية الوحدة الدراسية القائمة على التعلم اإللكتروني في 
تنمية بعض المهارات التاريخية  لدى طالبات الصف األول 
الثانوي عينة البحث، حيث بينت النتائج وجود فرق دال 

بين متوسط درجات ) 0.01 =∝(إحصائياً عند مستوى 
هارات التاريخية  لصالح التطبيقين القبلي والبعدي الختبار الم

  .التطبيق البعدي وعليه لم يتم قبول الفرض اإلحصائي للبحث
 ضوء بعض العوامل فيوهذه النتيجة يمكن مناقشتها 

  :منها
 اإللكتروني بالعديد من الخصائص التعلميتميز  -1

والمميزات من أهمها أنه يوفر للطالبة درجة مقبولة من 
، والمرونة Interaction والتفاعل Immersionاالستغراق 
Flexibility في االستخدام، والتصور البصري 

Visualization والمعايشة Presence باإلضافة إلى ،
إمكانية استخدام الطالبة ألكثر من حاسة أثناء تعلمها 
أسهم في إضفاء الواقعية على دراسة التاريخ والتغلب 

المكان، ويتوافق هذا العامل مع ن وعلى بعدي الزما
 ,Kotzin)ج التي توصلت إليها دراسات كل مننتائال

2001; Neal, 2001; Winslow, 2000; Anderson, 2000; 

Fuller, 1999). وهذه الخصائص والمميزات قد تسهم في 
سرعة التعلم والوصول إلى درجة اإلتقان كما أشارت 

 مما يدعم (Ellis and Francoeur, 2001) ةنتيجة دراس
  .وصول إليهاالنتيجة التي تم ال

 اإللكتروني والتي التعلمأن الوحدة الدراسية القائمة على  -2
تعد إحدى اإلسهامات التقنية التي تتيحها نظم التعليم 

اإللكتروني وما تتميز به من خصائص تجعلها تختلف 
اختالفاً جوهرياً عن األساليب التقليدية التي ألفتها 

ابقة، الطالبات في تعلمهن خالل سنوات دراستهن الس
 هذه الوحدة مصممة بصورة تجعل الطالبة انحيث 

نشطة وإيجابية طوال وقت التعلم، وهو ما يحقق كثيراً 
 قائماً على التعلممن المبادئ التربوية الحديثة بجعل 

ج التي نشاط المتعلم وإيجابيته وهذا العامل يتفق مع النتائ
 ,Correia, 2000; Guidera)توصلت إليها دراسات كل من

2000, Seed, 1998, Almala, 2004; Maclachlan, 2004; 
Oliveira, 2002; Field, 2001; Hogue, 2001) لتي وا

عنصراً رئيساً في التعلم لم يعتبرترى أن المتع
رة تأخذ  الوحدة المطوَّاناإللكتروني، وبذلك يمكن القول 

  . التفاعلي المتمركز حول الطالبةالتعلمبتوجه 
 اإللكتروني بالصف وتأمين المتطلبات التعلمتهيئة بيئة  -3

وخاصة أن تكلفة  Hardware Softwareمن التجهيزات 
ية البيئات األخرى  باإلضافة هذه البيئة قليلة مقارنة ببق

المشكالت التي واجهت استخدامه قليلة، أوجد ى ان إل
مناخاً تعليمياً أسهم في إثارة التفكير  وساعد على الفهم 

 والتعليل والتقويم التي تقوم عليها والتفسير والتحليل
  .مهارات التفكير التاريخي

 في دروس الوحدة المطورة دمج المهارات التاريخية -4
عليها في بات وتدرب الطال القائمة على التعلم اإللكتروني

 عامالً مساعداً أسهم في توسيع خبرة يعدكل درس، 
الطالبة ورؤية أعمق لألحداث التاريخية موضع الدراسة 

 مما كان له أثر على يةواكتساب المهارات التاريخ
مستوى الطالبات في التطبيق البعدي وتتفق هذه النتيجة 

 دراسات كل من إليهامع النتائج التي توصلت 
؛ 2003 ي،؛ الشهر2000؛ الدمياطي، 1994العطعوط، (

Fry, 1999) ؛Crocker, A, 2000.  
 التعلمى الوحدة الدراسية القائمة علل ان وخالصة القو
  :اإللكتروني بعنوان

" دز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعولك عبد العزيمال"
في كما اتضح من خالل عرض النتائج ومناقشتها ذات فاعلية 

 لدى طالبات الصف األول ةتنمية بعض المهارات التاريخي
  ).ثعينة البح(الثانوي بمدينة الرياض 

  
  احاتالتوصيات واالقتر. 5

  
تائج البحث تتمثل التوصية األساسية للبحث  ن مناًقانطال

الحالي في البدء باستخدام نظم تقديم المقررات التعليمية 
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 على تلك التوصية عدد من التوصيات ويبنىاإللكترونية، 
  :أهمها

تطوير معايير ومواصفات تربوية وفنية محلية لتصميم  -1
  .المقررات التعليمية اإللكترونية

رونية توظف لدراسة تطوير مصادر معلومات الكت -2
المقررات التعليمية في التعليم العام على اإلنترنت 
كالقواميس المتخصصة والموسوعات والكتب 

  .اإللكترونية
تطوير عملية جمع وحفظ األدلة التاريخية المرتبطة  -3

 لمالمتع/ مبالمنهج الدراسي إلكترونياً ليسهل على المعل
  .الوصول إليها واالستفادة منها

م إلدارة المقررات التعليمية اإللكترونية تطوير نظا -4
  .يتكامل مع نظام تقديم المقررات التعليمية اإللكترونية

االهتمام بإخضاع نظم تقديم المقررات التعليمية  -5
اإللكترونية لعملية تطوير بشكل دوري في ضوء نتائج 

  .التطبيق واتجاهات المتعلمين وآراء المعلمين
ت اإللكترونية يتم تطبيقها عند تطبيق نظم تقديم المقررا -6

مقررات بهذا النظام مع علم تدريجياً بحيث يدرس المت

 ممواد أخرى يدرسها بالطريقة التقليدية حتى يعتاد المتعل
  .هذا األسلوب في التعلم

ورة البدء في تصميم وبناء البنية التحتية األساسية ضر -7
التي تدعم تطبيق نظم تقديم المقررات التعليمية 

نية وفقاً للتوجهات العالمية في مجال تقنيات اإللكترو
  .المعلومات والتعليم اإللكتروني

واستكماالً لهذا البحث توصي الباحثة بإجراء بعض 
  :الدراسات مثل

دراسة عن تصميم نماذج إلعادة تطوير المناهج  •
 التعلمالدراسية للطرح على اإلنترنت في إطار 

  .اإللكتروني
 اإللكتروني التعلمى تطوير وحدات أخرى قائمة عل •

باستخدام األدلة التاريخية في موضوعات مختلفة 
 .وخاصة التاريخ اإلسالمي والحديث والمعاصر

دراسة مماثلة تطبق على عينة أكبر تشمل طالبات  •
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The Effectiveness of the Study Units Based on the E-Learning in Developing 
Some Skills of Historical Research for Eleventh Grade Students in Riyadh 

 

Fawzeya M. Aba Al-Khail* 

 

 

ABSTRACT 

 
The study aimed at developing a unit based on e-learning entitled "King Abdulaziz AlSaud". Then, the unit’s 
effectiveness in developing the historical skills for first year secondary school level students was 
investigated. The study utilized the experimental One Group Pre-test Post-test Design. The subjects of the 
study were 20 first-year secondary school level students from Najd school during the second semester of the 
2005/2006 academic year. 

The results of the study showed; there were statistically significant differences at the (œ= 0.01 level) 
between pre-test and post-test results of the test measuring historical skills in favor of the post-test 
application. Moreover, the results of the Effect Size (ń2) analyses, which showed a value of 94%, clearly 
revealed the effectiveness of applying the electronic unit on developing some skills of historical research. In 
light of the above results, the researcher recommends developing localized educational and technical 
standard and specifications for the design of e-learning curriculum. And develop the collection, storage of 
historical evidences that is linked to the curriculum in order to benefits both; the teacher and the learner.  

Keywords: Electronic Learning, King Abdulaziz , Historical Skills. 
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