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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة التعرف على �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخ على
التح�صيل الآين ،وامل�ؤجل لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط ،واجتاهاتهم نحو ا�ستخدام
احلا�سوب يف تدري�س التاريخ يف املدينة املنورة ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )50طالبا،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحث ب�إعداد درو�س حمو�سبة لوحدة اجلهاد �ضد �أعداء
الإ�سالم من كتاب التاريخ لل�صف الثاين املتو�سط ،واختبار حت�صيلي مكون من ()20
فقرة ،ومقيا�س اجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخ مكون من ()22
فقرة ،ومت الت�أكد من �صدقهما وثباتهما .وتو�صلت الدرا�سة �إىل تفوق طالب املجموعة
التجريبية يف التح�صيل املبا�رش (الآين) ،وامل�ؤجل (االحتفاظ) ،واالجتاهات نحو ا�ستخدام
احلا�سوب كو�سيلة تعليمية يف تدري�س التاريخ .و�أو�صت الدرا�سة �أن تعمل اجلهات
امل�سئولة على توفري درو�س تعليمية حمو�سبة وتعميمها على طالب املدار�س املتو�سطة
متهيدا ً ال�ستخدامها يف التدري�س.
الكلمات املفتاحية :ا�ستخدام احلا�سوب ،التح�صيل الآين ،التح�صيل امل�ؤجل ،االجتاهات نحو
احلا�سوب ،تدري�س التاريخ.
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Effect of Using Computer-Based History Teaching on
Intermediate School Second Graders’ Immediate
and Postponed Achievement and Attitudes
Dr. Mahmoud J. Faris
Faculty of Education
Taibah University, KSA

Abstract
This study aimed to ascertain the effect of using computers in the teaching
of history on intermediate school second grade pupils’ immediate and postponed achievement of history and their attitudes towards using computers in
the learning of history. The study sample consisted of (50) students divided
into two groups, control and intervention groups. These were drawn from a
state school in Al-Madinah Al-Munawarah, KSA.
For the purpose of the study, the researcher developed a set of computerbased history lessons based on the unit; “Jihaad against the Enemies of Islam”;
an achievement test consisting of (20) items; and an attitudes scale consisting
of 22 items. Validity and reliability of these instruments were assessed.
Findings of the data analysis indicated that the intervention group participants surpassed the control group participants in both immediate and postponed achievement. Besides, the intervention group participants formed more
positive attitudes towards using computers in the teaching of history than their
counterpart control groups. The findings of the study recommend that computer-based history lessons be made available to all intermediate schools as a
priori step towards using them in the teaching of history.
Key words: using computers, immediate and postponed achievement, attitudes towards computer and history teaching.
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املقدمة

يعد التاريخ علما ً تربويا ً توجيهيا ً بعيد الأثر ،بالغ الأهمية يف تكوين الأجيال ،ي�سهم

يف حتقيق الكثري من الأهداف الرتبوية ،وذلك من خالل �إك�ساب الطالب الكثري من احلقائق

واملعلومات ،ومهارات التفكري ،كما ينمي ال�شعور بامل�سئولية جتاه الوطن ،والإن�سانية ،واالعتزاز

بالقيم العربية والإ�سالمية ،وتراثها احل�ضاري والثقايف ،وتعمل على امل�ساعدة يف حل م�شكالت

احلا�رض ،وذلك من خالل الإطالع على جتارب ال�سلف يف حلها ,وعلى تقوية اخللق والف�ضيلة،
وت�ساعد يف تنمية الذاكرة وتقويتها.

ويعترب التح�صيل الدرا�سي يف مادة التاريخ من الأهداف الرتبوية املهمة يف حياة املتعلم؛

فهو معيار تقدم التلميذ يف درا�سته ،وانتقاله من مرحلة لأخرى ،وتتعدى �أهميته �إىل احلياة

العامة للمتعلم؛حيث ي�ستخدم ح�صيلته ،ومعارفه يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهه يف
احلياة والتفكري يف حلها.

ويعرف �صربي ( )2002التح�صيل الدرا�سي «ب�أنه مقدار ما يتم اجنازه من التعلم لدى الفرد،

�أو ما يكت�سبه املتعلم؛ من خربات ومعلومات ،نتيجة درا�سته ملو�ضوع �أو مقرر ،وب�أنه مقدار

ما يتحقق فعليا ً من الأهداف التعليمية»� .أما خ�شان ( )2005فيعرف �ضعف التح�صيل

الدرا�سي ب�أنه« :هبوط يف م�ستوى �إجناز الطالب بفعل �أ�سباب متعددة يف م�ستوى القدرة
العلمية لديهم ،ويتوقع حت�سن �أدائهم �إذا ما متت رعايتهم رعاية خا�صة».

وبالرغم من ت�أكيد املدر�سني والرتبويني على �أهمية اكت�ساب الطالب للمهارات الأ�سا�سية

يف مادة التاريخ� ،إال �أن هناك ق�صورا ً ظاهرا ً يف اكت�سابها؛ حيث ما يزال هناك �ضعف يف
حت�صيل الطالب ،مما ي�سهم يف ت�شكيل النظرة ال�سلبية لدى الطالب نحو مادة التاريخ،

�إ�ضافة �إىل طريقة بناء وتنظيم املنهاج التي ال تتفق مع النظرة احلديثة لتدري�س التاريخ ،وال
ت�شجع الطالب على امل�شاركة والتفاعل مع املحتوى التعليمي ،وال تثري دافعيتهم ملتابعة

الدرا�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وتعد م�شكلة �ضعف التح�صيل الدرا�سي م�شكلة عاملية ،ال يكاد يخلو منها جمتمع من

التح�صيل الدرا�سي _ ب�أن ع�رشين طالبا من �أ�صل مئة لديهم �ضعف يف التح�صيل الدرا�سي،

ومت الت�أكد من تلك الن�سبة ب�أخذ عينات ع�شوائية من جمتمعات خمتلفة ومتنوعة (ن�رصالله،

 .)2004وقد �أجرى (عبيدات والعطيات وجويفل )2010 ،درا�سة هدفت التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام
برنامج حا�سوبي على حت�صيل طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي يف مدينة معان ملادة الرتبية

االجتماعية والوطنية ،مقارنة بالطريقة االعتيادية ،وبعد تطبيق االختبار التح�صيلي ،بينت
النتائج وجود فروق يف التح�صيل بني جمموعتي الدرا�سة ل�صالح املجموعة التجريبية ،تعزى
لفاعلية برنامج احلا�سوب التعليمي .وقد ا�ستفادت هذه الدرا�سة من بناء االختبار التح�صيلي،

ومراحل �إعداده ،ولكنها تختلف يف العينة ،ومقيا�س االجتاهات املعد يف الدرا�سة.

ومبا �أن التح�صيل الدرا�سي يرتبط ارتباطا وثيقا باجتاهات الطالب نحو املادة الدرا�سية وطريقة

عر�ضها (الهباد ،)2008 ،فقد اكت�سبت االجتاهات �أهمية تربوية وتعليمية� ،إذ ترتبط باجلوانب
االنفعالية ذات العالقة بكراهية �أ�شياء �أو �أحداث معينة �أو امليل �إليها ،فامليل نحو مو�ضوع ما
يت�ضمن حمبة ذلك املو�ضوع ،وبالتايل زيادة االهتمام به (قطامي و�أبو جابر وقطامي.)2003 ،

و�أجرى (العمري )2006 ،درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء فاعلية برنامج حمو�سب يف الرتبية
الإ�سالمية على التح�صيل واالجتاهات لدى طلبة ال�صف ال�سابع يف الأردن ،وقد تكونت عينة
الدرا�سة من ( )116طالبا ً وطالبة ،ولأغرا�ض الدرا�سة ،مت �إعداد مقيا�س الجتاهات التالميذ نحو

الربنامج املحو�سب ،واختبار حت�صيلي .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود نتائج �إيجابية لدى

املجموعتني التجريبيتني يف االختبار التح�صيلي ،ومقيا�س االجتاهات .وتتفق هذه الدرا�سة مع
الدرا�سة احلالية يف االختبار ومقيا�س االجتاهات ،ولكنها ال تتفق معها يف املادة الدرا�سية ،ومت

اال�ستفادة منها يف مرحلة �إعداد �أدوات الدرا�سة.

وترجع �أهمية مو�ضوع االجتاهات �إىل العالقة التي تربط بني االجتاه وال�سلوك ،فاالجتاهات

الكامنة لدى الفرد نحو مو�ضوع معني ،متثل م�ؤ�رشات متكننا من تف�سري �سلوكه والتنب�ؤ
به� ،إ�ضاف ًة �إىل �أنها ت�ساعد الفرد على اتخاذ القرارات يف املواقف املتعددة ،وحتقق له الر�ضا

العاطفي ،وت�ساعده على فهم �سلوك الآخرين (حافظ و�سليمان و�شند.)1997 ،

وقد تباينت نظرة الباحثني ملفهوم االجتاه؛ فيعرف (زيتون )2004 ،االجتاهات ب�أنها «جمموعة

من املكونات املعرفية ،واالنفعالية ،وال�سلوكية التي تت�صل با�ستجابة الفرد نحو ق�ضية �أو
مو�ضوع معني من حيث القبول �أو الرف�ض» .ويعرفها (وحيد« )2001 ،ب�أنها ا�ستعداد نف�سي
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�أو رف�ضا ً ملوقف معني» ويعرف (عيد )2000 ،االجتاه ب�أنه« :تكوين دائم من الدوافع ،والإدراك،
واالنفعاالت ،والعمليات املعرفية املرتبطة بجوانب حياة الفرد».

ويتفق عدد كبري من الباحثني على �أن االجتاهات تتكون من ثالثة مكونات ،وهي :املكون

املعريف ،والوجداين العاطفي ،وال�سلوكي العملي� ،إال �أن املكون الوجداين العاطفي ،هو الأكرث

و�ضوحا ً من بني تلك املكونات .وبذلك تلعب االجتاهات دورا ً مهما ً يف �صقل �شخ�صية املتعلم؛
فهي متثل اجلانب االنفعايل لل�شخ�صية الذي يتكامل مع اجلانبني العقلي والنف�س حركي،

وذلك لإيجاد املواطن ال�صالح ذو ال�شخ�صية املتكاملة ،والذي يعد من �أهم الأهداف التي
ت�سعى الدرا�سات االجتماعية لإيجاده (جوارنة.)1997 ،

وقد �أجرى ال�سبيعي ( )2002درا�سة هدفت التعرف على اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام

احلا�سوب كو�سيلة تعليمية يف تدري�س املواد االجتماعية يف ال�سعودية ،ومت ا�ستخدام اال�ستبانة،
وبينت النتائج �إىل �أن الطلبة متتعوا باجتاهات ايجابية نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تعلم املواد

االجتماعية .وتتفق هذه الدرا�سة مع الدرا�سة احلالية مبقيا�س االجتاهات ،ولكنها تختلف عنها
يف االختبار التح�صيلي.

وقد ظهرت يف الفرتة الأخرية العديد من الطرق التدري�سية القائمة على ا�ستخدام

التكنولوجيا ،ولعل من �أبرزها ا�ستخدام احلا�سوب ملا له من �أهمية يف م�ساعدة الطالب

على فهم ما يقومون به والتعبري عن �أفكارهم بطريقة �أف�ضل (& Huppert, Yaakobi

.)Lezarovvitz, 2001

ويرى كينزي (� )Kinzie, 2000رضورة تهيئة الطالب نحو تكنولوجيا التعليم املحو�سبة؛

ملا لالجتاهات املتولدة بو�ساطة التعليم املحو�سبة من فاعلية يف زيادة كفاءات املتعلمني نحو

املو�ضوعات التعليمية .و�إن توجيه الطالب نحو ا�ستخدام احلا�سوب وتطبيقاته و�إدراك مزاياه

ي�شكل �رضورة؛ ملا لالجتاهات من �أثر يف ا�ستخدامه ،والإقبال عليه ،واال�ستفادة من �إمكاناته.
كما �أن التفاعل الذي يحدث بني الطالب �أثناء تعلمهم با�ستخدام احلا�سوب يولد اجتاهات

�إيجابية ،مما يزيد من دافعيتهم للتعلم ( .)Richard, 1997و�أجرى ياجن ( )yang, 2007درا�سة
هدفت التعرف على �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف تنمية التفكري الناقد من خالل عمل م�رشوعات

تتعلق مبادة التاريخ ،وتكونت العينة من ( )33طالب باملدر�سة املتو�سطة يف تايون،وقد ا�ستخدم
الباحث ا�ستبانة خا�صة بتعلم التاريخ؛ لتحديد فعالية م�رشوعات التاريخ املحو�سبة يف تنمية

مهارات التفكري التاريخي الناقد والتاريخي ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن م�رشوعات التاريخ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املحو�سبة مبقدورها تعزيز مهارات التفكري الناقد والتاريخي لدى الطالب ،وتنمية االجتاهات
ولكنها تختلف عنها يف االختبار التح�صيلي ،ومقيا�س االجتاهات.

ويعد احلا�سوب من التقنيات التعليمية احلديثة واملتطورة والتي ميكن عن طريقه احل�صول

على �أكرث املميزات التكنولوجية من تقنيات تعليمية �أخرى ،وذلك ملا ميتلكه من قدرة على

خماطبة حوا�س الإن�سان ،والت�أثري فيه ب�صورة مبا�رشة وفعالة (عيادات .)2004 ،لأنه يت�ضمن
العديد من املثريات ال�سمعية والب�رصية التي ت�شد انتباه الطالب ،كال�صوت وال�صورة

واحلركة والر�سوم واخلرائط املتحركة ،وال�شفافيات ،والأفالم ،والكتابة ،والر�سوم البيانية،
والألوان ،وتعر�ض ذلك ب�شكل منظم وخمطط ،ب�صورة متكاملة مع بع�ضها ،فما ي�شاهد
وي�سمع تبقى �آثاره �أكرث مما ي�شاهد �أو ي�سمع فقط .ف�ضال عن �أنه يعمل على ت�سجيل الأحداث
وحفظها وتخزينها ،و�إعادة عر�ضها عند احلاجة( .عبابنة.)2003 ،

وي�شري الفار (� )2002إىل �أن من �أهم مميزات ا�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة تعليمية هو

التفاعل امل�ستمر بني املتعلم واحلا�سوب .كما ترى �سوزان (� )Susan, 2000أن ا�ستخدام
احلا�سوب يف التعليم يزود الطالب بزخم هائل من التفاعل احلقيقي يفوق �أي و�سيلة تعليمية

�أخرى مت اكت�شافها حتى الآن ،ويُق�صد بالتفاعل هنا امل�شاركة الفعلية املبا�رشة وامل�ستمرة

يف اجتاهني بني املتعلم وجهاز احلا�سوب ،وذلك من خالل �أن�شطة م�شرتكة ومتبادلة يتم فيها
ا�ستقبال املعلومات املعرو�ضة ،ومن ثم ت�سجيل ا�ستجابة املتعلم لها؛ وبعدها �إعطا�ؤه تغذية

راجعة ليت�أكد من �صحة تعلمه ،وتقدم الإجابة ال�صحيحة للمتعلم قبل االنتقال �إىل الفقرة

التالية ،وتعالج اخلط�أ بعدة طرق� ،إما بطلب �إعادة الإجابة� ،أو بيان �سبب اخلط�أ ،حتى يتمكن

املتعلم من الو�صول �إىل امل�ستوى املطلوب .و�أجرى واط�سون و�آخرون (& watson, Mong
 )Harris, 2011درا�سة هدفت التعرف على �أثر ا�ستخدام العاب الفيديو املحو�سبة يف تدري�س

التاريخ باملدر�سة الثانوية يف بلدة �صغرية بالو�سط الغربي ب�أمريكا ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن
ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة �أدت �إىل �إحداث نقله نوعية من التعلم التقليدي املتمركز حول

املعلم �إىل خلق بيئة تعلم تتمركز حول املتعلم.

وي�شري الهر�ش ،فاخوري ويامني (� )2008أن �إدخال احلا�سوب يف العملية التعليمية له

م�سوغات مهنية واجتماعية وتعليمية ،ويزيد الرغبة يف التعليم والتطوير ،وي�ساعد على
الو�صول باملتعلمني �إىل �أق�صى م�ستوى من قدراتهم على التعلم ،بغ�ض النظر عن الزمن

الالزم للتعلم.
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نحو تعلم التاريخ .وتتفق هذه الدرا�سة مع الدرا�سة احلالية با�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س،
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فيقوم احلا�سوب ب�إثراء التعليم ،وي�ستثري اهتمام الطالب ،وي�شبع حاجاتهم ،وي�ساعدهم
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على زيادة خرباتهم ،مما يجعلهم �أكرث ا�ستعدادا للتعلم ،واحلا�سوب ي�رشك معه كل حوا�س

املتعلم ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تكوين بنية معرفية �سليمة ،ويزيد من م�شاركة املتعلم االيجابية،

ويك�سبه اخلربة ،ويعدل من �سلوكه ويكون لديه اجتاهات جديدة ،ويحافظ على ا�ستمرار الأفكار
التي يكونها (Zollman, 2000؛ املو�سى.)2002 ،

لذا فان ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف التعليم �أ�صبح �أمرا ً �رضورياً ،ملا له من دور فاعل

يف تطوير التعليم ،و�إثراء التعلم ،كما �أنه بات جزءا ً �أ�سا�سيا ً و�رضوريا ً للتعليم والتعلم الناجح،

بل و�أ�ضحى عدم ا�ستخدامها حاليا ً �أمرا ً يعيق العملية التعليمية ،ويجعلها متخلفة عن
�أقرانها يف الدول املتقدمة واملجتمعات املحيطة بها (د�شتي وبهبهاين .)2005 ،و�أجرى دروبني

( )Droppen, 2004درا�سة هدفت �إىل ا�ستك�شاف اال�ستخدام احلقيقي لتكنولوجيا احلا�سوب
لدى جمموعة من معلمي الدرا�سات االجتماعية .وقد مت م�شاهدتهم يف تدري�س طالبهم

التفكري التاريخي با�ستخدام احلا�سوب .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن معتقدات ه�ؤالء املعلمني التي

�أح�رضوها �إىل داخل ح�صة التاريخ قد �أثرت على درجة تقدير الطالب لهذه املادة الدرا�سية.

ويف تدري�س التاريخ يكت�سب احلا�سوب �أهمية خا�صة ،لأن حمتوى التاريخ يتحدث عن

املا�ضي ،وتذكر احلقائق فيه يف كثري من الأحيان جمردة ،ولي�س بو�سع املدر�س �أن يعيد املا�ضي،
�أو يكرر �أحداثه ،وبو�ساطة احلا�سوب ميكن �إحياء �أحداث احلياة ،وتفا�صيلها يف املا�ضي يف �صورة

تثري الوجدان ،ويف جو م�شابه للظروف الواقعية للمكان التي وقعت فيه مثل هذه الأحداث،
من خالل عر�ض م�شاهد و�أحداث تاريخية حدثت يف املا�ضي ،وملا كان �أحد الأهداف الرئي�سة

للعملية التعليمية هو م�ساعدة التالمذة على النمو ال�شامل املتكامل يف جميع اجلوانب،
والو�صول بهم �إىل م�ستوى �أف�ضل من التعلم _ بو�صفهم حمور العملية التعليمية_

فان ذلك يجعل �أحد اهتمامات جمال الدرا�سة هو التقنيات التعليمية ب�شكل عام ،وال�صور
واملقاطع املرافقة ب�شكل خا�ص ،ودرا�سة �أثرها يف حتقيق مثل هذا الهدف (البكري.)2002،

و�أجرى جوريكا ( )Jurica, 2007درا�سة للك�شف عن �أثر ا�ستخدام حماكاة التاريخ با�ستخدام

احلا�سوب يف �صفوف الدرا�سات االجتماعية للمرحلة االبتدائية على التح�صيل ،وتكونت عينة

الدرا�سة من خم�سة طالب من ال�صف الرابع ،و�ستة من ال�صف اخلام�س يف مدر�سة ريفية
يف غرب جنوب الواليات املتحدة الأمريكية ،ومت ا�ستخدام بطاقة املالحظة� .أظهرت النتائج
تفوق الطالب الذين در�سوا التاريخ با�ستخدام املحاكاة باحلا�سوب .وقد مت اال�ستفادة من هذه

الدرا�سة يف بناء االختبار التح�صيلي ،وتختلف عنها يف عينة الدرا�سة ومقيا�س االجتاهات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
و�أجرى مر�سي ( )2002درا�سة للك�شف عن فعالية ا�ستخدام الن�صو�ص الفائقة والو�سائط

الأول الثانوي واجتاهاتهم نحو مادة التاريخ ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )90طالبا ً يف مدر�سة

الزقازيق الثانوية مبحافظة ال�رشقية ،وقد مت �إعداد اختبار حت�صيل يف املفاهيم التاريخية،

ومقيا�س اجتاهات نحو مادة التاريخ .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود اجتاهات �إيجابية لدى
املجموعتني التجريبيتني نحو مادة التاريخ ،ووجود فروق يف التح�صيل لدى املجموعتني

التجريبيتني على املجموعة ال�ضابطة.وقد مت اال�ستفادة من الدرا�سة من خالل االطالع على
االختبار التح�صيلي ومراحل بنائه ،ومقيا�س االجتاهات ومراحل بنائه� ،إال �أن الدرا�سة احلالية

تختلف يف نوعية االختبار التح�صيلي؛ حيث مل يكن مقت�رصا ً فقط على املفاهيم التاريخية،

وان مقيا�س االجتاهات كان موجه نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخ.

وقام البكري ( )2002بدرا�سة ملعرفة �أثر برنامج حا�سوبي تعليمي يف مادة التاريخ يف

التح�صيل واالحتفاظ لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف اليمن ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )157طالبا ً وطالبة ،مت �إعداد اختبار حت�صيلي ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق
املجموعة التجريبية على الطريقة التقليدية يف التح�صيل واالحتفاظ.وتتفق هذه الدرا�سة
مع الدرا�سة احلالية يف االختبار التح�صيلي واالحتفاظ ،ولكنها تختلف عنها يف العينة،

ومقيا�س االجتاهات.

وميثل دخول التقنيات احلديثة احلا�سوب يف اململكة العربية ال�سعودية بكل ما تقدمه من

خدمات وتطبيقات ،وما تنتجه من معلومات ال غنى لأحد عنها يف العامل املعا�رص ,نقلة تقنية

وح�ضارية� ،إذ �أحدثت حتوال ً جوهريا ً يف مفاهيم الأفراد و�أ�ساليب حياتهم .وال يوجد هناك جدل ب�أن
هذه النقلة الفريدة يف نوعها لها من الفوائد واملزايا ما ي�صعب ح�رصها ،وال ميكن اال�ستغناء
عنها يف �أي جمال من املجاالت جتارية كانت �أم ثقافية �أم تعليمية (ال�رشيف.)2002 ،

وتعد الدرا�سة احلالية حماولة من جانب الباحث يف توظيف احلا�سوب يف خدمة العملية

التعليمية من خالل حو�سبة وحدة من كتاب التاريخ ،ومعرفة �أثرها على التح�صيل الآين وامل�ؤجل
لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط واجتاهاتهم نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخ.

م�شكلة الدرا�سة

�أ�صبحت مادة التاريخ لدى الطالب مادة جافة جامدة ينفرون منها ،كونها تركز على

اجلانب املعريف با�شتمالها على العديد من املعلومات واحلقائق غري امللمو�سة ،والتي ال ترتبط
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املتعددة الكمبيوترية على التح�صيل الفوري واملرج�أ للمفاهيم التاريخية لدى طالب ال�صف
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مب�شكالتهم وميولهم واجتاهاتهم وحاجاتهم ب�شكل مبا�رش ،مما جعلها غري وظيفية ،فتبدو-
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بذلك -قليلة الأهمية والفائدة بالن�سبة لهم.وت�صبح بالتايل جمرد مادة ينبغي حفظها
وا�ستظهارها الجتياز االمتحان املطلوب فقط (ال�شمايل� )1994 ،أ�ضف �إىل ذلك �أن �أكرث الطرق
امل�ستخدمة يف تدري�س التاريخ ال زالت تعتمد على الإلقاء من جانب املعلم ،والتلقي من جانب
الطالب دون الرتكيز على �إعطاء الفر�صة للطالب للت�أمل والبحث واال�ستق�صاء ،و�أن املت�أمل

لعملية التدري�س عامة ،ولتدري�س التاريخ خا�صة ،يالحظ �أن املخرجات التعليمية مل ت�صل �إىل
امل�ستوى املقبول؛ �إذ يتخللها م�شكالت عديدة ،تتمثل يف انخفا�ض التح�صيل ،وتدين اجتاهات

التالميذ نحو مادة التاريخ (.)Gilliom, 2001

ومن هذا املنطلق يتعني على معلمي التاريخ اختيار طرق تدري�س حديثة ت�ساعد الطالب

على �أثراء معلوماتهم ،وزيادة حت�صيلهم وتنمية اجتاهات ايجابية نحو مادة التاريخ ،ولقد جاءت

هذه الدرا�سة ا�ستجابة لتو�صيات درا�سات �سابقة ،منها درا�سة ( ،)Butzin, 2000ودرا�سة

( ،)Yang, 2007ودرا�سة العمري ( ،)2006ودرا�سة �صالح الدين ( ،)2008ودرا�سة (Watson et
 (al, 2011ودرا�سة البكري ( ،)2002التي �أو�صت بدرا�سة املادة التعليمية من خالل احلا�سوب.

وكون الباحث على ات�صال مبا�رش مبادة التاريخ يف جميع املراحل الدرا�سية ،ومنها املرحلة

املتو�سطة ،ونتيجة الإ�رشاف املبا�رش على طالب الرتبية العملية ،فقد الحظ وجود م�شكالت

تتمثل يف ا�ستخدام طرق تدري�س تقليدية من قبل املعلمني ،مما يجعل الطالب ي�شعرون
بامللل والنفور من مادة التاريخ ،الأمر الذي ي�ستدعي �أخذ مثل هذه امل�شكالت بعني االعتبار،

لتطوير وحت�سني تعلم هذه املادة ،وجعلها مادة �شيقة وحمببة لنفو�سهم و�أذهانهم ،و�إقبالهم
على درا�ستها لفائدتها وات�صالها الوثيق بحياة الأفراد واجلماعات .وبالتايل فقد جاءت هذه

الدرا�سة للتعرف على «�أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخ على التح�صيل الآين وامل�ؤجل

واالجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط».

�أهداف الدرا�سة

 .1التعرف على �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف التح�صيل الآين ملادة التاريخ لدى طالب ال�صف

الثاين متو�سط مقارنة بالطريقة االعتيادية.

 .2التعرف على �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف التح�صيل امل�ؤجل ملادة التاريخ لدى طالب ال�صف

الثاين متو�سط مقارنة بالطريقة االعتيادية.

 .3التعرف على �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف اجتاهات طالب ال�صف الثاين املتو�سط نحو (ا�ستخدام

احلا�سوب) يف تدري�س التاريخ مقارنة بالطريقة االعتيادية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أ�سئلة الدرا�سة

 .1ما �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف التح�صيل الآين ملادة التاريخ لدى طالب ال�صف الثاين متو�سط

مقارنة بالطريقة االعتيادية؟

 .2ما �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف التح�صيل امل�ؤجل ملادة التاريخ لدى طالب ال�صف الثاين

متو�سط مقارنة بالطريقة االعتيادية؟

 .3ما �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف اجتاهات طالب ال�صف الثاين متو�سط نحو(ا�ستخدام احلا�سوب)

يف تدري�س التاريخ مقارنة بالطريقة االعتيادية؟

فر�ضيات الدرا�سة

يف �ضوء �أ�سئلة الدرا�سة فقد �صيغت فر�ضيات الدرا�سة على النحو الآتي:

 .1يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αبني املتو�سط احل�سابي لعالمات
طالب ال�صف الثاين متو�سط الذين يدر�سون التاريخ با�ستخدام احلا�سوب واملتو�سط احل�سابي

لعالمات زمالئهم الذين يدر�سون املادة نف�سها بالطريقة االعتيادية على اختبار التح�صيل
الآين.

 .2يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αبني املتو�سط احل�سابي لعالمات

طالب ال�صف الثاين متو�سط الذين يدر�سون التاريخ با�ستخدام،احلا�سوب ،واملتو�سط احل�سابي

لعالمات زمالئهم الذين يدر�سون املادة نف�سها بالطريقة االعتيادية على اختبار التح�صيل
امل�ؤجل.

 .3يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αبني املتو�سط احل�سابي لعالمات
طالب ال�صف الثاين متو�سط الذين يدر�سون التاريخ با�ستخدام احلا�سوب ،واملتو�سط احل�سابي
لعالمات زمالئهم الذين يدر�سون املادة نف�سها بالطريقة االعتيادية على مقيا�س االجتاهات

نحو ا�ستخدام احلا�سوب.

�أهمية الدرا�سة

ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من خالل ما يلي:

 .1م�ساعدة املعلمني يف التغلب على امل�شكالت التي تواجه طالبهم يف التح�صيل من خالل

ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س.
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يف �ضوء م�شكلة الدرا�سة �ستحاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
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 .2امل�ساهمة يف �أثراء الربامج التدريبية ملعلمي التاريخ قبل اخلدمة و�أثناءها على كيفية
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تخطيط درو�سهم وتنفيذها وفق هذه الطريقة امل�ستخدمة.

 .3م�ساعدة مطوري الكتب يف م�سايرة اجتاهات الرتبية احلديثة التي تنادي ب�رضورة ا�ستخدام

احلا�سوب يف التدري�س لتح�سني عمليتي التعليم والتعلم.

حمددات الدرا�سة

ا�شتملت هذه الدرا�سة على احلدود الآتية:

 .1عينة من طالب ال�صف الثاين املتو�سط يف املدينة املنورة.

 .2الوحدة الثالثة (اجلهاد الإ�سالمي �ضد �أعداء الإ�سالم) من كتاب التاريخ لل�صف الثاين

املتو�سط (اجلزء الثاين).

 .3اعتمدت الدرا�سة على اختبار حت�صيلي ومقيا�س لالجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف

تدري�س التاريخ من �إعداد الباحث وتطويره .وعليه ف�إن نتائج الدرا�سة تتحدد بطبيعة بنود
االختبار ،ومدى �صدقها وم�ستواها للمو�ضوع املراد قيا�سه.

م�صطلحات الدرا�سة

التعلم باحلا�سوب :هي تقنية حديثة ،ي�ستخدم الطالب فيها احلا�سوب كو�سيلة تعليمية،
ولأغرا�ض هذه الدرا�سة مت حو�سبة وحدة من كتاب التاريخ لل�صف الثاين املتو�سط وفق اخلطوات

التالية :املرحلة الأوىل� :إعداد املادة التعليمية ورقياً ،املرحلة الثانية� :إعداد املادة التعليمية

املحو�سبة ،املرحلة الثالثة :التجريب والتطبيق.

التح�صيل الدرا�سي الآين :جمموعة املفاهيم واملهارات واملعرفة التي اكت�سبها الطالب

نتيجة خربات تربوية حمددة ،ويقا�س بالعالمة الكلية التي يح�صل عليها الطالب يف االختبار
التح�صيلي املبا�رش لوحدة (اجلهاد الإ�سالمي �ضد �أعداء الإ�سالم) من كتاب ال�صف الثاين

املتو�سط الذي �أعد لأغرا�ض الدرا�سة ،وذلك بعد االنتهاء من درا�سة املادة التعليمية مبا�رشة.

التح�صيل الدرا�سي امل�ؤجل :جمموعة املفاهيم واملهارات واملعرفة التي اكت�سبها الطالب

نتيجة مروره بخربات تربوية حمددة ،ويقا�س بالعالمة الكلية التي يح�صل عليها الطالب يف
االختبار التح�صيلي امل�ؤجل لوحدة (اجلهاد الإ�سالمي �ضد �أعداء الإ�سالم) من كتاب ال�صف
الثاين املتو�سط الذي �أعد لأغرا�ض الدرا�سة ،وذلك بعد االنتهاء من درا�سة املادة التعليمية
بثالثة �أ�سابيع.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
االجتاهات نحو احلا�سوب :جمموعة الأفكار والت�صورات وامل�شاعر التي تدفع الفرد �إىل
اجتاهات الطالب من خالل تقدير الطالب لفقرات مقيا�س االجتاهات الذي �أعده الباحث.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

تعترب هذه الدرا�سة من الدرا�سات �شبه التجريبية ،ومت اختيار املدر�سة التي طبقت فيها

هذه الدرا�سة ب�شكل ق�صدي .وتكونت الدرا�سة من املتغريات الآتية:

 املتغري امل�ستقل :هو طريقة التدري�س وله م�ستويان هما :طريقة التدري�س باحلا�سوب،والطريقة االعتيادية يف التدري�س.

 املتغريات التابعة وتت�ضمن ثالثة متغريات هي :التح�صيل الآين ،التح�صيل امل�ؤجل ،واالجتاهاتنحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخ.

�أفراد الدرا�سة

تكون �أفراد الدرا�سة من ( )50طالبا من طالب ال�صف الثاين املتو�سط ،موزعني على

�شعبتني مت اختيارهما ع�شوائيا ً من مدر�سة القعقاع بن عمرو التي حتتوي على �أربع �شعب

للعام الدرا�سي  ،2011/2010ومت تق�سيم �أفراد الدرا�سة �إىل جمموعتني ع�شوائياً ،املجموعة

التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ،واجلدول رقم ( )1يبني ذلك.

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة على جمموعات الدرا�سة
املجموعة

ال�شعبة

العدد

الطريقة

املجموعة ال�ضابطة

�أ

24

االعتيادية

املجموعة التجريبية

ج

26

احلا�سوب

وللت�أكد من تكاف�ؤ جمموعات الدرا�سة قبل البدء باملعاجلة مت تطبيق االختبار التح�صيلي،

ومقيا�س لالجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س على عينة الدرا�سة قبل تطبيق

ح�سب املتو�سط احل�سابي ،واالنحراف املعياري لعالمات كل جمموعة من جمموعات
الدرا�سة ،و ُ

الدرا�سة ،وكانت النتائج كما تظهر يف اجلدول رقم (.)2
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اال�ستجابات املوجبة �أو ال�سالبة نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س مادة التاريخ ،ويتم قيا�س
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اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات طالب املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة االختبار التح�صيلي القبلي واختبار االجتاهات نحو احلا�سوب القبلي
االنحراف ملعياري
العدد املتو�سط احل�سابي
املجموعة
االختبار
2.20
10.58
24
املجموعة ال�ضابطة
االختبار التح�صيلي
2.63
11.69
26
املجموعة التجريبية
االجتاهات نحو ا�ستخدام
11.34
73.5
24
املجموعة ال�ضابطة
9.53
76.46
26
املجموعة التجريبية
احلا�سوب يف التدري�س
يالحظ من اجلدول رقم ( )2عدم وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات

جمموعات الدرا�سة يف االختبار التح�صيلي القبلي ومقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب
القبلي .ولتحديد داللة هذه الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAوكانت

النتائج كما يف اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
نتائج حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAملتو�سط عالمات طلبة جمموعات الدرا�سة على
االختبار التح�صيلي القبلي ومقيا�س االجتاهات نحو احلا�سوب يف مادة التاريخ
وجه املقارنة م�صدر التباين جمموع درجات متو�سط قيمة م�ستوى
املربعات احلرية املربعات (ف) الداللة
االختبار
15.35
1
15.35
بني املجموعات
0.11 2.58
التح�صيلي
5.95
48
داخل املجموعات 285.37
109.46
1
بني املجموعات 109.46
االجتاهات نحو ا�ستخدام
0.32 1.04
احلا�سوب يف التدري�س
109.1
48
داخل املجموعات 5232.5
يالحظ من اجلدول رقم (� )3إن قيم (ف) املح�سوبة لالختبار التح�صيلي ت�ساوي (،)2.58

وقيمة (ف) املحو�سبة ملقيا�س االجتاهات ( ،)1.04وهي غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى (،)0.05=α

وهذا ي�شري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات طلبة

املجموعتني التجريبية وال�ضابطة قبل البدء باملعاجلة على االختبار التح�صيلي ومقيا�س

االجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخ .مما يعني تكاف�ؤ جمموعات الدرا�سة قبل
البدء بتطبيق الدرا�سة.

�أدوات الدرا�سة

الأداة الأوىل :الدرو�س املحو�سبة

قام الباحث بحو�سبة وحدة (اجلهاد الإ�سالمي �ضد �أعداء الإ�سالم) من كتاب ال�صف الثاين

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املتو�سط ،ومت عر�ضها على جمموعة من املتخ�ص�صني يف طرق التدري�س من �أع�ضاء هيئة

املرحلة الأوىل� :إعداد املادة التعليمية ورقيا ً

تكونت املادة التعليمية امل�ستهدفة باحلو�سبة من (اجلهاد الإ�سالمي �ضد �أعداء الإ�سالم)

من كتاب ال�صف الثاين املتو�سط ،املقرر تدري�سه يف اململكة العربية ال�سعودية 2011/2010م،
�إذ قام الباحث بعملية الت�صميم الورقي للمادة التعليمية كما ي�أتي :مت و�ضع الأهداف

التعليمية التي تنا�سب كل در�س ب�شكل م�ستقل .ومت �إعداد الأن�شطة والتدريبات وو�سائل

التقومي والتغذية الراجعة اخلا�صة بكل در�س.

املرحلة الثانية� :إعداد املادة التعليمية املحو�سبة

مت �إعداد الدرو�س املحو�سبة ،اعتمادا على الت�صميم الورقي ومبا يتنا�سب مع �أ�س�س الت�صميم

التعليمي وفق ما ي�أتي� :صممت �صفحة العنوان لت�شتمل على عنوان الوحدة ،ثم �إدراج
مقاطع فيديو تتنا�سب ومو�ضوع الدر�س ،و�إدراج ال�صور والأ�شكال التي تتوافق ومو�ضع الدر�س،

وكتابة العناوين يف ال�شا�شات املنا�سبة ،و�إبرازها من خالل ا�ستخدام الألوان اجلذابة ونوع اخلط

وحجمه ب�شكل منا�سب.

املرحلة الثالثة :التجريب والتطبيق

مت عر�ض الوحدة املحو�سبة ب�صورتها النهائية على عدة حمكمني .حيث قاموا –جميعا-

بو�ضع ملحوظاتهم ،ومت حتليل النتائج والأخذ باملالحظات ،و�إجراء التعديالت املمكنة ،حتى مت
الو�صول بالوحدة املحو�سبة ب�صورتها النهائية ،واعترب ذلك دليل �صدق املحتوى املحو�سب.

وللت�أكد ب�شكل �أكرب من مالءمة الدرو�س املحو�سبة للفئة امل�ستهدفة مت �إجراء درا�سة

ا�ستطالعية على عينة من غري عينة الدرا�سة بلغ عددهم ( )25طالباً ،ومت ت�سجيل مالحظاتهم
وا�ستف�ساراتهم املتعلقة بالدرو�س املحو�سبة ،ومراقبة ردود �أفعالهم و�أخذ جميع ذلك بعني

االعتبار عند �إعادة التطوير والإنتاج ،وكان عدد احل�ص�ص ( )6ح�ص�ص.

الأداة الثانية :اختبار التح�صيل

مت حتليل املادة الدرا�سية ،و�صمم جدول موا�صفات ،اعتمد فيه على عدد احل�ص�ص ال�صفية

املقررة لكل در�س ،و�أعد االختبار على �شكل فقرات من نوع اختيار من متعدد لكل فقرة
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التدري�س يف جامعة طيبة .وقد مت �إعداد الدرو�س وفق اخلطوات الآتية:
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�أربعة بدائل �أحد هذه البدائل هو الإجابة ال�صحيحة .وتكون االختبار يف �صورته الأولية من
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( )25فقرة ،عر�ض على جمموعة من املحكمني ذوي االخت�صا�ص يف املناهج و�أ�ساليب تدري�س

االجتماعيات ،وطلب �إليهم النظر يف مدى مالءمة الفقرات للمحتوى ،ومنا�سبة البدائل لكل
فقرة من الفقرات ،ومدى و�ضوح الفقرات ودقة �صياغتها اللغوية ،و�أية مالحظات �أخرى ،ومت

تعديل وحذف بع�ض الفقرات وفقا لهذه املالحظات ،واعترب ذلك دليال ً على �صدق االختبار.

ُ
طبق االختبار على عينة ا�ستطالعية من طلبة ال�صف الثاين املتو�سط عددها ( )25طالب،

وح�سبت درجات ال�صعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار ،و�أبقي على الفقرات التي
تراوحت درجة �صعوبتها بني( )0.80-0.25ومعامل متييزها بني ( .)0.75-0.25و�أ�صبح االختبار يف

�صورته النهائية مكونا من ( )20فقرة وتراوحت العالمة على االختبار بني (�صفر.)20 -

ثبات االختبار التح�صيلي

مت التحقق من ثبات االختبار من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية م�ؤلفة من ()25

طالبا ً من خارج نطاق عينة الدرا�سة ،وذلك بطريقة االختبار و�إعادته ( ،)Test- Retestوح�ساب

معامل الثبات وفق معادلة كرونباخ �ألفا وبلغ ( )0.81واعتربت هذه القيمة كافية لأغرا�ض
البحث.

الأداة الثالثة :مقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخ

مت �إعداد �أداة لقيا�س اجتاهات طالب ال�صف الثاين املتو�سط نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف

تدري�س مادة التاريخ ،وتكون مقيا�س االجتاهات ب�صورته الأولية من ( )26فقرةً ،وكل فقرة

تعب عن م�ستويات متفاوتة من �شدة االجتاه ،وفقا ً ملقيا�س ليكرت
تت�ضمن خم�س درجات،
رّ

اخلما�سي.

ومن اجلدير بالذكر �أن فقرات مقيا�س االجتاهات معدة وفقا ً لنمط مقيا�س ليكرت اخلما�سي،

وتعب درجات هذا املقيا�س عن م�ستويات متفاوتة من �شدة االجتاه بدءا ً من (موافق ب�شدة،
رّ

موافق ،حمايد ،ال �أوافق ،ال �أوافق ب�شدة) .وترتاوح درجات مقيا�س االجتاهات من (� )1إىل ( )5درجات
بحيث متثل الدرجة (� )5أعلى درجات الإيجابية ،والدرجة ( )1متثل �أعلى درجات ال�سلبية للفقرات
الإيجابية نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س مادة التاريخ ،بحيث ميثل م�ستوى الإجابة موافق

ب�شدة على تلك الفقرات درجة ( ،)5وم�ستوى الإجابة موافق درجة ( ،)4وم�ستوى الإجابة حمايد

درجة ( ،)3وم�ستوى الإجابة غري موافق درجة (� ،)2أما م�ستوى الإجابة غري موافق ب�شدة على
تلك الفقرات درجة (� ،)1أما الفقرات ال�سلبية يف مقيا�س االجتاهات فهي (،11 ،10 ،8 ،5 ،3

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 ،)17،18،20، 16 ،14 ،12بحيث متثل الدرجة (� )5أعلى درجات ال�سلبية ،والدرجة ( )1متثل �أعلى

ت�صحيح الفقرات الإيجابية.

�صدق مقيا�س االجتاهات

مت عر�ض مقيا�س االجتاهات على جمموعة من املحكمني يف مناهج و�أ�ساليب تدري�س

الدرا�سات االجتماعية ،وتكنولوجيا التعليم ،والقيا�س والتقومي ،حيث طلب منهم �إبداء ر�أيهم

حول ما يرونه منا�سبا ً من �إ�ضافة �أو حذف �أو تعديل حول فقرات املقيا�س ،و�سالمة ال�صياغة
اللغوية .ويف �ضوء مالحظات املحكمني ،مت �إجراء التعديالت املنا�سبة على بع�ض الفقرات ،ومت

حذف �أربع فقرات �أجمع عليها �أغلبية املحكمني لي�صبح العدد النهائي لفقرات املقيا�س ()22
فقرةً ،وبذلك اعتربت �آراء املحكمني واقرتاحاتهم وتعديالتهم للمقيا�س يف �صورتها النهائية

م�ؤ�رشا ً على �صدق حمتوى املقيا�س.

ثبات مقيا�س االجتاهات

مت التحقق من ثبات مقيا�س االجتاهات بتطبيقه ب�صورته النهائية على عينة ا�ستطالعية

من خارج �أفراد الدرا�سة ت�ألفت من ( )25طالبا ،ومت ح�ساب معامل ثبات مقيا�س االجتاهات من

خالل االختبار -و�إعادة االختبار با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،وبلغت قيمته ( .)0.87واعتربت

هذه القيمة كافية لأغرا�ض الدرا�سة.

�إجراءات الدرا�سة

من �أجل �إجناز هذه الدرا�سة ،قام الباحث ب�إتباع اخلطوات الآتية:

� -إعداد �أدوات الدرا�سة ،والت�أكد من �صدقها وثباتها.

 -تق�سيم عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني :جتريبية و�ضابطة والت�أكد من تكافئهما.

 تطبيق االختبار التح�صيلي ومقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخقبليا ً على �أفراد الدرا�سة.

 قام معلم التاريخ املوجود باملدر�سة بتدري�س جمموعتي الدرا�سة ،ال�ضابطة بالطريقةاالعتيادية ،والتجريبية باحلا�سوب.

 -ا�ستغرق تطبيق الوحدة الدرا�سية �ستة �أ�سابيع قام خاللها الباحث بزيارات �صفية للإطالع

على �سري عملية التطبيق و�سالمتها.
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درجات الإيجابية للفقرات ال�سلبية� ،أي مبعنى ت�صحيح الفقرات ال�سلبية يف اال�ستبانة عك�س
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 -تطبيق االختبار التح�صيلي الآين ومقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س
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التاريخ بعديا ً على �أفراد الدرا�سة.

 -تطبيق االختبار التح�صيلي امل�ؤجل على �أفراد الدرا�سة بعد ثالثة �أ�سابيع من تطبيق

الدرا�سة.

 -جمعت النتائج ،ومت �إجراء التحليل الإح�صائي.

عر�ض النتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�أوالً :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول ومناق�شتها

ن�ص ال�س�ؤال الأول على« :ما �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخ يف التح�صيل الآين
َّ

لطالب ال�صف الثاين متو�سط مقارنة بالطريقة االعتيادية»؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت �إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات طالب

جمموعتي الدرا�سة على االختبار التح�صيلي الآين (املبا�رش) ،وكانت النتائج كما يف اجلدول
رقم (.)4

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات طالب جمموعات
الدرا�سة على االختبار التح�صيلي البعدي
املجموعة

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املجموعة ال�ضابطة

24

12.72

2.3

املجموعة التجريبية

26

16.61

1.8

يتبني من النتائج يف اجلدول رقم ( )4وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات

طالب جمموعات الدرا�سة على االختبار التح�صيلي الآين (املبا�رش).

وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة �أُ�ستخدم
حتليل التباين امل�صاحب ( ،)ANCOVAواجلدول رقم ( )5يبني هذه النتائج ،علما ً �أنه مت اعتماد
العالمات التي ح�صل عليها طالب جمموعات الدرا�سة على االختبار التح�صيلي القبلي

متغريا ً م�صاحباً.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يت�ضح من اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αيف

نتائج الطالب على االختبار التح�صيلي البعدي الآين بني جمموعات الدرا�سة ،وبلغت قيمة
ف املح�سوبة ( )62.1وهذه القيمة مرتبطة باحتمال ي�ساوي (� ،)0.000أي �أن هناك فروقا ً ذات
داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات طالب جمموعات الدرا�سة على االختبار

التح�صيلي الآين (املبا�رش) يعزى �إىل �أثر �إ�سرتاتيجية التدري�س ،وعليه فقد مت رف�ض الفر�ضية
ال�صفرية الأوىل والتي تن�ص على �أنه« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 =αبني املتو�سطات احل�سابية لعالمات طلبة ال�صف الثاين املتو�سط على االختبار

التح�صيلي الآين تعزى لإ�سرتاتيجية التدري�س (احلا�سوب/الطريقة االعتيادية)».

وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل ما يتمتع به احلا�سوب من ميزات تعليمية متعددة .فهو يزود

الطالب بتعلم ذي معنى للتاريخ :ويزيد من م�شاركة الطالب وطرحهم للأ�سئلة خالل احل�صة،

وهذا بدوره �ساعد طالب املجموعة التجريبية على فهم ما تعلموه ،وا�ستفادوا من الإمكانات

التي وفرها احلا�سوب كا�ستخدام الألـوان وعنا�رص ال�صوت واحلركة املنا�سبة وتفعيل مبد�أ
التغذية الراجعة الفورية والتي قد تكون �أ�سهمت يف تفاعل الطالب مع املحتوى التعليمي

و�أ�سئلة التقومي ( .)Yang, 2007

وتتفق هذه النتيجة مع العديد من نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي �أظهرت تفوق املجموعة

التي در�ست با�ستخدام احلا�سوب على التح�صيل الآين مثل :درا�سة احليلة ( ،)2005درا�سة

�صبح والعجلوين ( ،)2003درا�سة غرايبه ( ،)2007درا�سة ( ،)Butzin, 2000درا�سة (Cavas,

 ،)2000درا�سة ( ،)Rose, 2002درا�سة ( ،)Alabadi, 2005وفينج وجرابو�سكي (& Feng

 )Grabowski, 2007والردايدة ( )2008و�صالح الدين ( .)2008بينما اختلفت نتائج الدرا�سة
مع درا�سة روز ( )Rose, 2002و�أبو لوم ( )2003اللتني �أظهرتا عدم وجود �أي �أثر ايجابي

ال�ستخدام احلا�سوب امل�ساعد يف التعليم يف حت�صيل الطالب.

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

اجلدول رقم ()5
نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ( )ANCOVAللمقارنة بني متو�سطات عالمات
طالب جمموعات الدرا�سة على االختبار التح�صيلي البعدي
جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة (ف) م�ستوى الداللة
م�صدر التباين
0.067
3.511
13.98
1
13.98
(املتغري امل�صاحب)
0.00
62.1
247.250
1
247.250
الإ�سرتاتيجية
3.92
47
187.133
اخلط�أ
49
434.420
املجموع املعدل
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ثانيا :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثاين ومناق�شتها

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على« :ما �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخ يف التح�صيل امل�ؤجل
َّ

لطالب ال�صف الثاين متو�سط مقارنة بالطريقة االعتيادية؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت �إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات

طالب جمموعات الدرا�سة على االختبار التح�صيلي امل�ؤجل  ،وكانت النتائج كما يف اجلدول

رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات طلبة جمموعات
الدرا�سة على االختبار التح�صيلي امل�ؤجل (البعدي)
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
املجموعة
2.1
11.0
24
املجموعة ال�ضابطة
1.7
14.81
26
املجموعة التجريبية
يتبني من النتائج يف اجلدول رقم ( )6وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات

طالب جمموعات الدرا�سة على امل�ؤجل (البعدي).
ُ
وملعرفة فيما �إذا كانت الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة �أ�ستخدم
حتليل التباين امل�صاحب ( ،)ANCOVAواجلدول رقم ( )7يبني هذه النتائج ،علما ً �أنه مت اعتماد
العالمات التي ح�صل عليها طالب جمموعات الدرا�سة على االختبار التح�صيلي القبلي

متغريا ً م�صاحباً.

اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ( )ANCOVAللمقارنة بني متو�سطات عالمات
طالب جمموعتي الدرا�سة على التح�صيل امل�ؤجل البعدي
جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة (ف) م�ستوى الداللة
م�صدر التباين
0.34
0.93
3.49
1
3.49
(املتغري امل�صاحب)
0.00
48.7
182.94
1
182.94
الإ�سرتاتيجية
47
176.553
اخلط�أ
49
360.980
املجموع املعدل
يت�ضح من اجلدول رقم ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αيف نتائج

الطالب على التح�صيل امل�ؤجل البعدي بني جمموعات الدرا�سة ،وبلغت قيمة ف املح�سوبة
( )48.7وهذه القيمة مرتبطة باحتمال ي�ساوي (� ،)0.000أي �أن هناك فروقا ً ذات داللة �إح�صائية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات طالب جمموعات الدرا�سة على االختبار التح�صيلي امل�ؤجل
تن�ص على �أنه« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 =αبني املتو�سطات

احل�سابية لعالمات طالب ال�صف الثاين املتو�سط على االختبار التح�صيلي امل�ؤجل ،تعزى
لطريقة التدري�س (احلا�سوب/الطريقة االعتيادية)».

وميكن تف�سري تفوق طالب املجموعة التجريبية على طالب املجموعة ال�ضابطة يف

التح�صيل امل�ؤجل �إىل �أن التعلم با�ستخدام احلا�سوب قدم للمتعلمني ملخ�صا ً تخطيطيا ً ملا

تعلموه ،لذا يكون املتعلم م�ستمعا ً ومنظماً ،وم�صنفاً ،وي�ساعد ا�ستخدام احلا�سوب من خالل
املناق�شة على توفري مناخ تعلمي جماعي يتطلب �إ�رشاك املتعلمني يف ت�صميم العالقات بني

املفاهيم التاريخية(مر�سي.)2002 ،

وميكن تف�سري نتيجة هذه الدرا�سة �أي�ضا ،ب�أن ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س يحدث تعلما ً

ذا معنى ،متكن الطالب من البحث عن املعلومات واكت�شافها بنف�سه ،مما ي�ؤدي �إىل ا�ستيعابها

ب�شكل مت�سل�سل واالحتفاظ مبا تعلمه ملدة �أطول� ،أي �أن املعلومة �أ�صبحت لديهم مدركة

ولي�ست �آنية الفهم ،وهذا جعل احتفاظ طالب املجموعة التجريبية باملعلومات التي وردت يف
املادة العلمية املقررة �أكرب منه عند طالب املجموعة ال�ضابطة ،وهذا ي�ؤ�رش بفاعلية ا�ستخدام

احلا�سوب يف التدري�س (.)Butzin, 2000

كما �أن �أفراد املجموعة التجريبية تعلموا بطريقة يتم فيها ترجمة الأفكار والكلمات

والرموز �إىل �صور ذهنية ،ت�ساعدهم على الت�أمل يف كل جانب من جوانبها ،وبالتايل تثبيتها

يف �أذهانهم فرتة زمنية �أطول ،بينما �أفراد املجموعة ال�ضابطة ،تعلموا بطريقة ركزت على
ا�ستظهار املعلومات واحلقائق دون الت�أمل فيها ،لأن التعلم بال�صورة ي�سبق التعلم بالكلمات،

و�أنهم مل يربطوا معارفهم ال�سابقة مبعرفتهم اجلديدة ،مما ي�ؤدي �إىل ن�سيان املعلومات اجلديدة
لديهم بعد فرتة زمنية ق�صرية من تعلمها (البكري.)2002،

وهذا ما �أكده (احليله )2005 ،عندما اعترب التعلم باحلا�سوب �إحدى اال�سرتاتيجيات التي من

�ش�أنها �أن ت�شجع الطالب ،وت�ساعدهم على التعرف على ما لديهم من معلومات ب�شكل
عام وبذل اجلهد من �أجل ا�ستخدام هذه املعلومات ب�شكل �صحيح ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن

ي�ستحوذ على اهتماماتهم ويبقي املادة التعليمية يف ذاكرتهم لفرتة �أطول.

وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج العديد من الدرا�سات مثل درا�سة (،)Butzin, 2000

ودرا�سة احليلة ( ،)2005ودرا�سة مر�سي (.)2002
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البعدي ،يعزى �إىل �أثر طريقة التدري�س ،وعليه فقد مت رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الثانية ،والتي
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ثالثا :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثالث ومناق�شتها

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على« :ما �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف اجتاهات طالب ال�صف الثاين متو�سط
َّ

نحوه (ا�ستخدام احلا�سوب) يف تدري�س التاريخ مقارنة بالطريقة االعتيادية؟».

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت �إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات طالب

جمموعات الدرا�سة على مقيا�س االجتاهات يف التطبيق البعدي  ،وكانت النتائج كما يف

اجلدول رقم (.)8

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات طالب جمموعات الدرا�سة على
مقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخ يف التطبيق البعدي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
املجموعة
13.5
84.63
24
املجموعة ال�ضابطة
7.2
98.35
26
املجموعة التجريبية
يتبني من النتائج يف اجلدول رقم ( )8وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات

طالب جمموعات الدرا�سة على االجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التطبيق البعدي.
وملعرفة فيما �إذا كانت الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة �أُ�ستخدم
حتليل التباين امل�صاحب ( ،)ANCOVAواجلدول رقم ( )9يبني هذه النتائج ،علما ً �أنه مت اعتماد

العالمات التي ح�صل عليها طالب جمموعات الدرا�سة على اختبار االجتاهات القبلي متغريا ً
م�صاحباً.

اجلدول رقم ()9
نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ( )ANCOVAللمقارنة بني متو�سطات عالمات
طالب جمموعات الدرا�سة على االحتفاظ البعدي
جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة (ف) م�ستوى الداللة
م�صدر التباين
0.151
2.130
237.320
1
237.320
(املتغري امل�صاحب)
0.000
18.802
2.94.75
1
2.94.75
الإ�سرتاتيجية
111.41
47
5236.190
اخلط�أ
49
7823.120
املجموع املعدل
يت�ضح من اجلدول رقم ( )9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αيف نتائج

الطالب على مقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التطبيق البعدي بني جمموعات

الدرا�سة ،وبلغت قيمة ف املح�سوبة ( )18.802وهذه القيمة مرتبطة باحتمال ي�ساوي (،)0.000
�أي �أن هناك فروقا ً ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات طالب جمموعات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الدرا�سة على مقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التطبيق البعدي تعزى �إىل طريقة
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αبني املتو�سطات احل�سابية لعالمات طالب ال�صف
الثاين املتو�سط على مقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب تعزى لطريقة التدري�س

(احلا�سوب/الطريقة االعتيادية)».

�إن ظهور اجتاهات �إيجابية لدى �أفراد املجموعة التجريبية نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س

قد ترجع �إىل �أن الطالب يحبذون هذه الطريقة يف التدري�س .وقد يعود ذلك �إىل �أن تقدمي املادة
التعليمية با�ستخدام احلا�سوب ي�سهل عملية التعلم ،ويزيد من انتباههم ومن دافعيتهم

للتعلم ،كما ميكنهم من تر�سيخ املفاهيم واملهارات املتعلمة (.)Robinson,1999

وفيما يتعلق ببعد مزايا احلا�سوب ،فقد �أظهرت النتائج �أن طالب املجموعة التجريبية لديهم

اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س ،وقد يعود ذلك �إىل حداثة ا�ستخدام

احلا�سوب يف عملية التدري�س ،وللأهمية املتنامية ال�ستخداماته يف جماالت حياتنا املختلفة.
كما �أن ا�ستخدامه يف تدري�س مواد التاريخ ال زال حديثاً ،وغالبا ما يجذب االنتباه ويثري االهتمام
ويجلب املتعة ،مما ينعك�س �إيجابيا على اجتاهات الطالب .وهذه النتيجة تتفق مع النتائج التي

تو�صلت �إليها درا�سة العمري ( ،)2006والتي ترى �أن �أ�سلوب ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س مواد
التاريخ يعد �أ�سلوبا ً حديثا ً لدى الطالب.

وميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل ما يقدمه احلا�سوب من و�سائط متعددة كعنا�رص ال�صوت

وال�صورة واحلركة والألوان ،خمتلفا ً عن املواقف املتعارف عليها يف تقدمي ح�ص�ص التاريخ
التقليدية لإي�صال املادة التعليمية للطالب ،مما �أدى �إىل زيادة دافعيتهم  ،ورغبتهم يف التعلم،

وت�شويقهم نحو املادة (ال�سبيعي.)2002 ،

�أما فيما يتعلق بدور املتعلم يف اال�ستفادة من التعلم باحلا�سوب .فقد �أظهرت النتائج

�أن طالب املجموعة التجريبية لديهم اجتاهات �إيجابية نحو دورهم الفعال يف التعلم من انه
جعل املتعلم حمور العملية التعليمية .وقد يعود ذلك �إىل ال�شعور الكبري بالتحدي ،و�إثبات
الذات لدى الطالب يف مرحلة املراهقة؛ فالطالب ي�سعى �إىل حتقيق التفوق واملكانة ،وبالتايل

قد يكون �أكرث ميال ً �إىل احلا�سوب باعتباره من الو�سائل احلديثة املرتبطة بالعملية التعليمية.
وينظر �إىل الطالب الذين ي�ستخدمونه ب�أنهم �أكرث متيزاً ،وهذا بالتايل انعك�س �إيجابيا ً على

اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف مادة التاريخ (. )Kinzie,2000

وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن الطالب يف املدار�س يقدم لهم حمتوى مادة التاريخ
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التدري�س ،وعليه فقد مت رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الثالثة والتي تن�ص على �أنه« :ال توجد فروق
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التعليمية ،قلما ي�شارك فيها .لكن عندما اتبع املعلم طريقة �أخرى يف تدري�س املجموعة

التجريبية تت�ضمن الت�شويق والإثارة ،مل يعد الهدف هو احل�صول على املعلومات وتخزينها يف
الذاكرة(البكري .)2002وقد �أكد (العمري )2006 ،على ذلك عندما �أ�شار �إىل �أن �صياغة بع�ض

الربامج الدرا�سية �إبداعيا ً يخلق ميزتني :تخت�ص �إحداهما بفاعلية الربنامج املدر�سي ،والأخرى
بتقبل الطالب وتف�ضيلهم لهذه الطريقة على غريها ،مما يخلق جوا ً من احلما�س للدرا�سة،
وارتفاعا ً يف املعنويات.

كما ميكن �أن يف�رس الباحث هذه النتيجة مبا ميتاز به احلا�سوب من امل�ساهمة يف تن�شيط

وحفز قدرات الطالب العقلية ،و�إتاحة الوقت الكايف للطالب ليتمثل املعلومة واملهارة،
ويتمكن منها عن طريق �إعادة النموذج املثايل للمهارة بال�رسعة العادية ثم عر�ضها بطريقة

بطيئة(عيادات.)2004،

وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدرا�سات التي �أجراها كل من (�أبو لوم2003 ،؛ الرفاعي،

2003؛ العمري2006 ،؛ البكري2002 ،؛  .)Baharvand, 2002فيما تتعار�ض هذه النتيجة مع
نتائج درا�سة ( )Robinson, 1999التي �أظهرت عدم وجود �أثر ال�ستخدام احلا�سوب-كو�سيلة

تعليم-يف اجتاهات الطالب نحوه.

التو�صيات

بنا ًء على النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة والتي بينت تفوق وفاعلية التعلم

باحلا�سوب يف التح�صيل الآين وامل�ؤجل واالجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س التاريخ،

ف�إنه ميكن �إبداء بع�ض التو�صيات للقائمني على العملية الرتبوية والباحثني الرتبويني ،والتي قد

ت�ساعد �أو ت�سهم يف رفع العملية التعليمية التعلمية �إىل امل�ستوى املن�شود ،وهذه التو�صيات
هي:

� .1إعادة �صياغة مادة التاريخ للمرحلة الأ�سا�سية مبا يتما�شى مع �إجراءات التعلم باحلا�سوب،

وت�ضمني هذا يف �أدلة املعلمني.

 .2ت�شجيع املعلمني على ا�ستخدام التعلم باحلا�سوب �أثناء تدري�سهم ملادة التاريخ.

 .3تدريب املعلمني �أثناء اخلدمة على ا�ستخدام التعلم باحلا�سوب يف التدري�س.
� .4إجراء درا�سات م�شابهة لهذه الدرا�سة على �صفوف ومواد درا�سية �أخرى.
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