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:مقدمة

محـور الرئیسـي الـذي ترتكـز علیـه التربیـة الحدیثـة بمفهومهـا البنـائي مما الشك في أن المتعلم هـو ال

ـــیم والـــتعلم ومـــدي التقـــدم فـــي انجـــازات المـــتعلم التعلیمیـــة  والتـــي تـــدعم االهتمـــام المتزایـــد بعملیـــات التعل

والكشـف عـن أسـباب مـا یعتـرض المتعلمـین مــن صـعوبات ؛ ممـا اسـتدعي محـاوالت عـدة للتغلـب علــي 

ا یتصــل بــدور الوســائط التكنولوجیــة الرقمیــة فــي التغلــب علــي بعــض صــعوبات تلــك الصــعوبات منهــا مــ

.التعلیم والتعلم في كل المراحل التعلیمیة 

وتعتبــر الدراســات االجتماعیــة وخاصــة مــادتي التــاریخ والجغرافیــا مــن المــواد التــي تتنــاول موضــوعات 

تضـمن معلومـات كثیـرة فـي الموضـوع بعیدة عن واقع الطالب أما في الزمـان أو فـي المكـان، كمـا أنهـا ت

الواحد والتـي یتوقـع مـن الطالـب تـذكرها وذكـر العالقـات بینهـا وتفسـیرها أو تفسـیر األحـداث الحالیـة فـي 

ضـــوء تلــــك المعلومــــات، وهــــذا قـــد یجعــــل الــــبعض یستشــــعر الملـــل أو اإلحبــــاط أثنــــاء اســــتذكار هــــاتین 

)٢٠٠٥،٦:أسماء زین.(المادتین

ة التشــعب مناســبة لتلــك لتشـعبیة فــي مصــادر البحــث فیـه ، كانــت الوســائط فائقـونظـرا لطبیعــة التــاریخ ا

علــى أنهـا أدوات ترمیــز الرســالة التعلیمیــة ) ٢٣٠: ٢٠٠٢(مــن خــالل تعریـف إبــراهیم الفــار الطبیعـة، ف

مـــن لغـــة لفظیـــة مكتوبـــة علـــى هیئـــة نصـــوص أو مســـموعة منطوقـــة أو رســـومات خطیـــة ورســـوم بیانیـــة 

متحركـــة ولقطـــات فیـــدیو ، كمـــا یمكـــن اســـتخدام خلـــیط أو مـــزیج مـــن هـــذه ولوحـــات تخطیطیـــة وصـــور 

األدوات لعـــرض فكــــرة أو مفهــــوم أو مبــــدأ أو أي نــــوع آخــــر مــــن أنــــواع المحتــــوى ، وقــــد تطــــور مفهــــوم 

الوســائط فائقــة التشــعب لیشــمل مجموعــة الوســائط التــي تتعــدد مــن الناحیــة الشــكلیة وتحــدث تكامــل بــین 

نص المكتوب مع الصوت والصـورة الثابتـة أو المتحركـة ولقطـات الفیـدیو أكثر من وسیط ، كإستخدام ال

).١٨،٢٠٠٨:حسنین شفیق. (، حیث یتم الربط بینها بواسطة أحد نظم تألیف الویب 

ولقد أثرت ثورة تكنولوجیا المعلومـات واالتصـاالت علـي منـاهج الدراسـات االجتماعیـة فـي العـالم ولمـا 

كم كبیر من المعلومات والتي تتطلـب للحصـول علـي المزیـد منهـا القیـام كانت هذه المناهج تعتمد علي 

بزیــــاره المكتبــــات العامــــة او اي مصــــدر آخــــر یضــــم بــــین طیاتــــه المعلومــــات المرتبطــــه بكــــل موضــــوع 

ومـــن هـــذا المنطلـــق ســـعي منتجـــي البـــرامج التعلیمیـــة وناشـــري الكتیبـــات المصـــاحبه إلـــى انتـــاج ،دراســـي

الب الحصول علیها من اإلنترنت ، ومن أمثلتها برمجیة ابـن بطوطـهبرمجیات  یمكن الي معلم أو ط

وهـــي تعـــد بیئـــه تعلیمیـــة خصـــبه تتـــیح للطالـــب فرصـــة ،لتعلــیم الجغرافیـــا لطـــالب الصـــف االول الثـــانوي 

اسـتخدام بعـض تطبیقــات تكنولوجیـا المعلومــات فـي اكتســاب المهـارات المرتبطــه بالدراسـات االجتماعیــة 
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یعـرض هــذا Revolutions، Future،present ،Past ریخ نجـد برنـامج، وفـي مجـال تعلـیم التـا

البرنـــامج فكـــرة الثـــوره بطریقـــه تـــربط بـــین احـــداث الثـــوره الفرنســـیه واالمریكیـــه والروســـیه واهـــم االحـــداث 

المحیطـة بكـال منهـا ویعـرض جـزء خـاص بكیفیـة تحلیـل االحـداث واهـم ردود االفعـال المحلیـه والعالمیــه 

حسـین عبـد .(یشجع لدى الطالب مهـارات التفكیـر النقـدي ومهـارات البحـث التـاریخيلهذه االحداث مما

).٨-١٠: ٢٠٠٦الباسط ، 

:ولقد تعددت الدراسات التي تناولت تعلیم وتعلم التاریخ كمادة دراسیة وهي علي النحو التالي

لوســائط مـن أن اســتخدام ا(Craver &Harper,2006:1) "كرافــر وهـاربر"أوضـحت نتــائج دراسـة 

فائقــة التشــعب عبــر اإلنترنــت تمكــن المعلمــین مــن تفعیــل تعلــیم وتعلــم التــاریخ مــن خــالل مــدخل شــامل 

وسریع إلى المصادر التاریخیة والتي تشكل قاعدة البناء التاریخي من اثـار ماضـي االنسـان مـن نمـاذج 

الطالـب مـن االتصـال والمواقـع التاریخیـة االلكترونیـة تمكـن ،وعادات ومؤسسات ولغات ومنتجـات مادیـه

بالماضــي بطــرق متعــدده تحــوي مــا ســبق مــن مصــادر إلكترونیــة ممــا ذكرنــا ولكــن بصــورة رقمیــة، وٕان 

تقــدیم وٕاســتخدام المصــادر األولیــة فــي حجــرات دراســة التــاریخ لــه دور فــي تفعیــل الــتعلم النشــط وتنمیــة 

تتـــیح للطـــالب بنـــاء فهمهـــم التفكیـــر الناقـــد والقـــدره علـــي حـــل المشـــكالت كمـــا أن المصـــادر اإللكترونیـــة

. الخاص عن الشخصیات واالحداث التاریخیة

والتـــي جـــاءت Ruth Sandwell٢٠٠٨وفـــي نفـــس الســـیاق أوضـــحت نتـــائج دراســـة روث ســـاندویل 

وفـي تلـك الدراسـة تـم )" المواقع اإللكترونیـة تعیـد الحیـاة إلـى التـاریخ(إستراتیجیة مبتكرة للتدریس " بعنوان

ویشـتمل علـي صـور http://canadianmysteries.ca/en/index.phpنـدا إنشاء موقـع لتـاریخ ك

ق حكومیــة األخــرى ، والصــحف ، والمصـــنوعات المادیــة وحتــى الرســـوم لوثــائق تاریخیــة وخــرائط ووثـــائ

التــي مــن شــأنها تـوفیر بیئــة غنیــة للطــالب مـن أجــل التوصــل إلــى حـل لغــزا أو ســؤال مــا --المعماریـة 

عــن أحــد المواضــیع والقضــایا الرئیســیة فــي تــاریخ كنــدا وأظهــرت نتــائج الدراســة إلــى إعجــاب الطــالب 

خ وذهـــولهم إلكتشـــافهم كـــم كبیـــر مـــن التناقضـــات بـــین الروایـــات التاریخیـــة بـــذلك النـــوع مـــن تعلـــم التـــاری

.للمؤرخین أضف إلى األدلة التاریخیة المتناقضة والخاصة بحدث تاریخي معین

فـــون فریـــدریش  و یعقـــوب tنFakult-كVon Friedrich & Gauوقـــد هـــدفت دراســـة 

المصــممة  فـي صــیغة برمجیــات إلــي الكشـف عــن تـأثیر عــدد مـن محتــوي الوحـدات 2010)(فاكلوتـات

. تعلیمیة فائقة التشعب، واستحداث طرق لإلبحار علي اإلنترنت ، وكذلك اكتسـاب المعرفـة مـن خاللهـا

وباإلضــافة إلــي ذلــك ، تتقصــي الدراســة أثــر الخبــرات المعرفیــة الســابقة للمــتعلم علــي تلــك المتغیــرات ، 

لـتعلم المســتخدم مـن قبـل المتعلمــین مـع اســتخدام وقـد حلـل الباحثــان القـدرة المكانیـة والبصــریة وأسـلوب ا
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وقدمت الدراسة رؤي مختلفة كمحاولة إلیجاد نظرة ثاقبة في مجال الـتعلم مـع الوسـائط الفائقـة . الوسائط

التعلیمیــة التــي یــتم تكییفهــا بشــكل الوســائطوقــد أســهمت نتــائج الدراســة فــي تقــدیم رؤیــة جدیــدة لتصــمیم 

.ن المستخدمین لهاجید لتلبیة احتیاجات المتعلمی

:تعلیق علي الدراسات السابقة

أجمعت الدراسات السابقة علـي فاعلیـة إسـتخدام الوسـائط فائقـة التشـعب عبـر اإلنترنـت فـي تعلـیم وتعلـم 

مقررات التاریخ كما أظهرت معظمها فائدة وسـائط اإلنترنـت فـي تنمیـة مهـارات تعلـیم وتعلـم التـاریخ مـن 

مـن مصـادر تاریخیـة إلكترونیـة متنوعـة وتمثلـة بیئـة اإلنترنـت التفاعلیـة خـالل مـا تتیحـه شـبكة اإلنترنـت

الغنیة بوسـائطها المتعـددة مـن فـرص للتواصـل وٕابـداء وتعـدیل اآلراء بـین الطـالب بعضـهم الـبعض فهـم 

یقبلون علي إستخدامها وتزید من دافعیتهم نحـو الـتعلم كمـا أنهـا تزیـد مـن فـرص التواصـل بـین الطـالب 

.جهة أخري وٕاستنتاج الحقائق والخروج بأدلة وتفسیرات تخص حدث تاریخي معینوالمغلمین من

وعلــي جانــب آخــر هنــاك العدیــد مــن العوامــل التــي تــؤثر فــي قــدرة الطــالب علــى اســتیعاب المعلومــة 

وتــذكرها فیفتقــر الـــبعض القــدرة علــى تـــذكر األفكــار المهمــة فـــي النصــوص التــي یقرئونهـــا ســواء كانـــت 

أدبیـــة، وقـــد یعـــود ذلـــك إلـــى عـــدم اســـتعمال معینـــات للـــذاكرة، فـــبعض الطـــالب ال نصـــوص علمیـــة أو 

یعرفون كیف یعینـون ذاكـرتهم علـى الحفـظ، فیقرئـون المـادة بضـع مـرات دون الـتمكن مـن االحتفـاظ بمـا 

، ٨: محمـــد الخـــولي.(یقرئـــون ألنهـــم ال یســـتخدمون وســـائل تقـــوي الـــذاكرة ممـــا یجعلهـــم ینســـون بســـرعة 

١٩٩٧(

تصــــل بتعریــــف صــــعوبات الــــتعلم ، فتعرفهــــا اللجنــــة الوطنیــــة األمیركیــــة لصــــعوبات الــــتعلم وفیمــــا ی

NJCLD بأنهــا مجموعــة متجانســة مــن االضــطرابات التــي تتمثــل فــي صــعوبات واضــحة فــي اكتســاب

واســــــتخدام قــــــدرات االســـــــتماع، الكــــــالم، القـــــــراءة، الكتابــــــة، االســــــتدالل الریاضـــــــي، یفتــــــرض أن هـــــــذه 

ة خلل في الجهاز العصبي المركزي أو ربما تظهر مـع حـاالت أخـرى كـالتخلف االضطرابات تنشأ نتیج

العقلـــي او العجـــز الحســـي أو االضـــطرابات االنفعالیـــة واالجتماعیـــة أو متالزمـــة مـــع مشـــكالت الضـــبط 

الذاتي ومشكالت االدراك والتعامل االجتماعي أو التأثیرات البیئیـة ولیسـت نتیجـة مباشـرة لهـذه الحـاالت 

).١٩٩٨،٢١: فتحي الزیات. (راتأو التأثی

ویعرفهـــا المجلـــس الـــوطني االستشـــاري لألطفـــال المعـــاقین إلـــى أن األطفـــال ذوي صـــعوبات الـــتعلم هـــم 

) Committee Handicapped Children) (NACHCThe National Advisory.(أولئـك 

ألساســـیة التـــي األطفـــال الـــذین تظهـــر لـــدیهم اضـــطرابات فـــي واحـــدة أو أكثـــر مـــن العملیـــات النفســـیة ا

تتضــمن فهــم اللغــة المكتوبــة أو اللغــة المنطوقــة واســتعمالها، وتظهــر فــي اضــطراب الســمع ، والتفكیــر 
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،والكــالم ، والقــراءة ، والتهجئــة ، والحســاب، وتعــود إلــى إصــابة بســیطة فــي الــدماغ، ولــیس لهــا عالقــة 

.Lerner, 2000, p .ابـأي مـن اإلعاقـات ، سـواء أكانـت عقلیـة ، أو سـمعیة، أو بصـریة ، أو غیرهـ

16).(

أسباب صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائیة

إن عملیــة اكتســاب المعرفــة ینظــر إلیهــا كخــط مســتقیم ال یمكــن تجزئتــه، یبــدأ مــن البســیط إلــى المعقــد 

Continuumوالتنظــیم هـــي ) الفهــم ذو المعنـــى(والمعلومــات التـــي یــتم تجهیزهـــا ومعالجتهــا بـــالترمیز و

االحتفــاظ بهــا لفتــرات طویلــة، وهــي التــي تصــبح جــزءا مــن نســیج البنیــة المعرفیــة، وذلــك فقــط التــي یــتم

أمـا المعلومـات التـي یـتم االحتفـاظ بهـا . ألنها أصبحت قائمة ومخزنة في الـذاكرة كمحتـوى معرفـي للفـرد

عــن طریــق اســتراتیجیة التكــرار فقــط فــإن أثــر التكــرار علــى الحفــظ واالســتدعاء یكــون ضــعیفا، ویطلــق 

لــى التجهیــز والمعالجــة بهــذا المســتوى التجهیــز الســطحي أو الهامشــي، أمــا التجهیــز ذو المعنــى فهــو ع

) ١٩٩٨،٢٦:فتحي مصطفى الزیات(.التجهیز والمعالجة األعمق

:االسباب المتعلقة بصعوبات التعلم في) ٢٠٠١(ویعدد فاروق الروسان 

والتفكیر واللغة االستقبالیة التذكر ( االضطربات في العملیات النفسیة االساسیة -١

).واللغة التعبیریة والقراءة

االضطربات في التازر البصري الحركي -٢

االضطربات في تحویل المادة المقروءة الى مادة مكتوبة -٣

)٢٠٠١،٣٤:فاروق الروسان (االضطربات السلوكیة وكالتي تبدو في النشاط الزائد          -٤

عالقـة كـل مـن الناحیـة الصـوتیة والبصـریة والعملیـات الزمنیـة ، Edwards٢٠٠٠ وقـد بحـث أدوارد

بصعوبات القراءة كأحـد صـعوبات الـتعلم ، ووجـد أن الناحیـة الصـوتیة كانـت األكثـر كشـفا عـن القـدرات 

.القرائیة عند ذوي صعوبات القراءة

لتالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة إلـى أن أهـم أسـباب ضـعف القـراءة ٢٠٠٩وكشفت نتائج دراسة آمـال زهـري 

إنما یعـود الـى أهـم عنصـر فـي العملیـة التربویـة وهـي المعلـم فقـد كشـفت هـذه الدراسـة الـى أن المعلـم ال 

یتمتع بالخبرة التربویة الجیدة في التعامل مع هذه الفئة مـن التالمیـذ الـذین یعـانون مـن ضـعف القـراءة ، 

لتعلـیم القـراءة علـى الـرغم أنـه بإمكانـه اسـتخدام الكثیـر مـن كما وأنه الیسـتند الـى وسـائل تعلیمیـة جدیـدة 

الوسائل التعلیمیة ، كما وأن لألهل الـدور أیضـا فمـنهم مـن قـد یحـل مشـكلة التلمیـذ مـن خـالل التشـجیع 

.على المطالعة والقراءة بصفة مستمرة
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:ومن أهم الصعوبات تعلم التاریخ المدرسي  مایلى

حیـث االسـالیب المتبعـة فـى التـدریس فـى المـدارس عامـة القائمــة ة مـا یتصـل بطریقـة التـدریس مـن-١

علـــى الحفـــظ واالســـتظهار وٕاهمـــال نشـــاط المـــتعلم والمهـــارات التـــى یمكـــن ان تنمـــى لدیـــة ، وأن االداء 

.یدعم أى نشاط للمتعلمالصفى للمعلم ال

م فــي العصــور قصــور عنــد قطــاع واســع مــن المتعلمــین یتمثــل فــي عــدم تــذكر أســماء القــادة والحكــا-٢

.التاریخیة المتتابعة وأهم أعمالهم 

بالموضـــوعات واالحـــداث المختلفـــة  ممـــا یصـــعب معـــه فصـــل تلـــك وربطهـــاكثـــرة التـــواریخ الفرعیـــة،-٣

)٢٤,٢٠٠٢:السید،فایزة احمد. (التفرقة بین بعضهاالمعلومات ،أو

:اجتماعُ بعدى المكان والزمان-٤

االخــرى وذلــك إلســتحالة مـادة التــاریخ دون غیرهــا مــن المــوادهـى مــن اولــى الصــعوبات التــى تنفــرد بهــا

وصـفًا مجـردًا ممـا إعادة الزمان الذى وقعت فیة المعارك الحربیة والوقائع التاریخیة،ونقوم فقـط بوصـفها

وصــفًا مجــردًا یشــكل الزمــان الــذى وقعــت فیــة المعــارك الحربیــة والوقــائع التاریخیــة،ونقوم فقــط بوصــفها

.یدركون معانى هذة االلفاظ المجردةكبیرة لدى التالمیذ خاصة الذین المما یشكل صعوبة

:طبیعة الحقائق والمفاهیم التاریخیة -٥

الحقـائق والمفــاهیم التاریخیــة ذات طبیعــة مجــردة یصــعب فهمهــا ألنهــا لیســت مــن نــوع مــادى محســوس 

االشــیاء ،وتنــوب الرمــوز عــن یســهل رؤیتــة وبــذلك یتحــول التــاریخ كلــة الــى كــالم تقــوم فیــة االلفــاظ مقــام

.الحقائق

:صعوبة تدرج مادتة -٦

حیــث لكــل علــم مــن العلــوم مبــادىء بســیطة تــؤدى بدارســها الــى حقائقــة التــى تتذایــد صــعوبتها وكثافتهــا

الطبیعــة ،وفــى مـادة التــاریخ لكــى نسـیر علــى مثــل هــذا الریاضــیات،اوبالتـدریج كمــافى اللغــة العربیـة،او

المرحلــة االبتدائیــة لقــدیم الــى الوســیط ثــم الحــدیث،فإن هــذا یعنــى أن یبــدأ تلمیــذالتــدرج كــأن نبــدأ مــن ا

.بالتاریخ القدیم وهو من أصعب مجاالت التاریخ

:اتساع موضوعة وتشعبة -٧

كثیرا من احداث الحاضـر ،وسـجل للحاضـر ینبـىء عـن سجل للماضى یفسرالتاریخ بحكم طبیعتة هو

را بالحقــــائق والمعلومــــات وتعــــدد مجاالتــــة حیــــث نجــــد التــــاریخ احتمــــاالت المســــتقبل، ممــــا یجعلــــة زاخــــ

والقـــومى والمحلـــى والتـــاریخ العـــالمى،،والحضـــاري،والعســـكري،واالجتمـــاعي،واالقتصـــادي،السیاســـي

المـادة التـى یجعـل اختیـارمـا،وكل هـذه المجـاالت تنطـوى تحـت لـواء كلمـة تـاریخ بمعناهـا الواسـع وهـو
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).١٥-٨،ص ١٩٨٠یحیى عطیة سلیمان،.(ومعقداً صعباً تعّلم للتالمیذ امراً 

أســتهدفت تقصــي أثــر تــدریس الروائــي للتــاریخ علــي ٢٠١٠Roy Hallamوفــي دراســة لــروي هــالم 

تالمیــذ مــن ذوي صــعوبات الــتعلم فــي الصــف الســادس فــي احــدي مــدارس المملكــة المتحــدة  ،أظهــرت 

یهم والالعبــة دورا محوریــا فــي القصــة نتائجهــا تحســن قــدرة التالمیــذ علــي تــذكر الشخصــیات المحببــة إلــ

عـــن غیرهـــا مـــن الشخصـــیات الهامشـــیة ، إلـــي جانـــب إدراك بعـــض المفـــاهیم التاریخیـــة المرتبطـــة بـــزمن 

)٧:٢٠١٠،Roy Hallam. ( األحجاث في الروایة

:مشكلة البحث

مــن یمكــن تحدیــد مشــكلة البحــث  مــن خــالل مــا أســفرت عنــه نتــائج العدیــد مــن الدراســات الســابقة و 

:بینها

حیث أوضـحت أن المفـاهیم الزمنیـة صـعبة اإلدراك مـن قبـل األطفـال ٢٠٠٠دراسة فاضل خلیل أحمد 

وأن نموها واكتسابها یـأتي بطیئـا نوعـا مـا قیاسـا بالمفـاهیم األخـري ، كمـا أن تعلمهـا یتصـف بالتعاقـب ، 

ســا للمرحلــة االحقــة وأن أي أن مایكتســبه الطفــل فــي مرحلــة مــا مــن عمــره مــن مفــاهیم زمنیــة تعتبــر أسا

.لمفاهیم الزمن خصوصیة التجرد وثنائیة البعد 

حیــــث أثبتــــت نتــــائج الدراســــة أن محتــــوى كتــــاب الدراســــات 2002ودراســــة فــــایزة احمــــد أحمــــد الســــید 

بالصــــف الخــــامس االبتــــدائي ، بصــــورته الحالیــــة یشــــكل صــــعوبة لــــدى ) قســــم التــــاریخ ( االجتماعیــــة 

د على نظام التراجم مما زاد من صعوبة ذلك على التالمیـذ و كثـرة التـواریخ المتعلمین وخاصة انه یعتم

الفرعیــــة وعــــدم ربطهــــا بالموضــــوعات واألحــــداث التاریخیــــة  المختلفــــة ممــــا یصــــعب معــــه فصــــل تلــــك 

. المعلومات أو التفرقة بین بعضها 

تشــخیص بعــض وتأكیــدًا علــى مــا  ســبق أجــري الباحــث دراســه اســتطالعیة تمثلــت فــي تطبیــق إختبــار ل

.صعوبات تعلم التاریخ  لدي تالمیذ الصف الخامس االبتدائي بمحافظة االسكندریة

:و یمكن أن نصیغ مشكلة البحث في السؤال الرئیس اآلتى

الوســائط فائقــة مــا فاعلیــة البرنــامج المقتــرح فــي عــالج بعــض صــعوبات تعلــم التــاریخ  باســتخدام

ائي في محافظة اإلسكندریة؟التشعب لدى تالمیذ الصف الخامس اإلبتد
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: ویتفرع من السؤال الرئیسي األسئلة اآلتیة

ما صعوبات تعلم التاریخ  لدى تالمیذ الصف الخامس اإلبتدائي في محافظة اإلسكندریة؟-١

مــا البرنــامج المقتــرح فــي عــالج بعــض صــعوبات تعلــم التــاریخ  باســتخدام الوســائط فائقــة التشــعب -٢

س اإلبتدائي في محافظة اإلسكندریة؟لدى تالمیذ الصف الخام

مـــا فاعلیـــة البرنـــامج المقتـــرح فـــي عـــالج بعـــض صـــعوبات تعلـــم التـــاریخ  باســـتخدام الوســـائط فائقـــة -٣

التشعب لدى تالمیذ الصف الخامس اإلبتدائي في محافظة اإلسكندریة؟

:فروض البحث

عــة التجریبیـــة فـــي بــین متوســـطي درجـــات المجمو ٠.٠٥≤یوجــد فـــرق دال إحصــائیا عنـــد مســـتوي-١

التطبیقـــین القبلـــي، والبعـــدي الختبـــار تحصـــیل قســـم التـــاریخ فـــي مـــادة الدراســـات اإلجتماعیـــة ؛لصـــالح 

.التطبیق البعدي

یتصــــف البرنــــامج بالفاعلیــــة فــــي عــــالج بعــــض صــــعوبات تعلــــم تحصــــیل قســــم التــــاریخ فــــي مــــادة -٢

.الدراسات اإلجتماعیة لدي تالمیذ الصف الخامس االبتدائي 

:ف البحثأهدا

:من أهداف البحث الحالي ما یلي

.إعداد برنامج مقترح ؛لتعلیم التاریخ باستخدام الوسائط فائقة التشعب

.الكشف عن فاعلیة البرنامج المقترح لتعلیم التاریخ باستخدام الوسائط فائقة التشعب

:أهمیة البحث

:یمكن تفصیل أهمیة البحث علي النحو التالي 

. نتائج البحث في تطویر تعلیم وتعلم التاریخ في الصف الخامس االبتدائي االستفادة من -١

االستفادة من نتائج البحث الحالي في توظیف الوسائط فائقة التشعب في تعلیم وتعلم التاریخ لدي-٢

تالمیذ الصف الخامس االبتدائي

.اإلبتدائي إعداد إختبار لتشخیص صعوبات تعلم التاریخ لدي تالمیذ الصف الخامس -٣

إعداد  إختبار تحصیلي في قسم التاریخ بمادة الدراسات االجتماعیة-٤
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:البحثحدود

:تمثلث حدود البحث الحالي فیما یلي

(...)تلمیذا من تالمیذ الصف الخامس اإلبتدائي بمدرسة ٣٠:عینة الدراسة-١

باستخدام الوسائط فائقة التشعبالبرنامج العالجي المقترح لتعلم التاریخ :متغیر الدراسة األول-٢

بعض صعوبات تعلم قسم التاریخ بمادة الدراسات االجتماعیة :متغیرالدراسة الثاني-٣

:منهجي البحث

شبه التجریبي-الوصفي

:أدوات البحث

مــــن إعــــداد .(إختبــــار لتشــــخیص صــــعوبات تعلــــم التــــاریخ لــــدي تالمیــــذ الصــــف الخــــامس اإلبتــــدائي-١

)الباحث

)من إعداد الباحث.(صیلي في قسم التاریخ بمادة الدراسات االجتماعیةإختبار تح-٢

:إجراءات البحث 

.اطالع الباحث علي البحوث التربویة ذات الصلة بمتغیرات البحث ؛إلعداد اإلطار النظري

تحلیــل البحــوث ، والدراســات الســابقة المرتبطــة بمتغیـــرات البحــث؛ لإلســتفادة منهــا فــي معالجــة مشـــكلة 

.ث ،وبناء األدوات ، وتفسیر النتائجالبح

.إعداد قائمة الصعوبات التى تواجه تالمیذ الصف الخامس االبتدائي عند دراستهم مقرر التاریخ . ٣

.إعداد اختبار تشخیصي وعرضه على مجموعة من المحكمین والتأكد من صدقه وثباته. ٤

ارس محافظة االسكندریةتطبیق االختبار على عینة استطالعیة من تالمیذ احدي مد. ٥

تصـحیح االختبـار وتحدیــد النسـبة المئویــة لكـل صــعوبة مـن صـعوبات الــتعلم مـن اجــل بنـاء البرنــامج .٦

.العالجى المقترح

.إعداد البرنامج العالجي المقترح القائم علي إستخدام الوسائط فائقة التشعب. ٧

.الثة شعبة التاریخ بكلیة التربیةإجراء التجربة اإلستطالعیة علي عینة من طالب الفرقة الث.٨

.المعالجة اإلحصائیة للبیانات الخاصة بتطبیق آداة البحث قبل ،و بعد تنفیذ التجربة اإلستطالعیة.٩

.إجراء التجربة األساسیة للبحث علي عینة من طالب الفرقة الثالثة شعبة التاریخ بكلیة التربیة.١٠
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ة اإلحصــائیة للبیانــات الخاصــة بتطبیــق آداة البحــث قبــل، و المعالجـة اإلحصــائیة للبیانــات المعالجــ.١١

.بعد تنفیذ التجربة األساسیة

:مصطلحات البحث

:صعوبات التعلم-١

مجموعة متجانسـة مـن االضـطرابات التـي تتمثـل فـي صـعوبات واضـحة فـي اكتسـاب واسـتخدام قـدرات "

أن هـــذه االضـــطرابات تنشـــأ نتیجـــة االســتماع، الكـــالم، القـــراءة، الكتابـــة، االســـتدالل الریاضـــي، یفتـــرض

خلل في الجهاز العصبي المركزي أو ربما تظهر مع حاالت أخرى كـالتخلف العقلـي او العجـز الحسـي 

أو االضــطرابات االنفعالیـــة واالجتماعیـــة أو متالزمـــة مـــع مشـــكالت الضـــبط الـــذاتي ومشـــكالت االدراك 

: فتحـــــي الزیـــــات. (باشـــــرة لهـــــذه التــــأثیراتوالتعامــــل االجتمـــــاعي أو التــــأثیرات البیئیـــــة ولیســـــت نتیجــــة م

١٩٩٨،٢١.(

:الوسائط فائقة التشعب-٢

مجموعة من الوسائط التي تتعدد من الناحیة الشكلیة وتحـدث تكامـل بـین أكثـر مـن وسـیط ، كإسـتخدام 

الــنص المكتـــوب مـــع الصـــوت والصـــورة الثابتـــة أو المتحركــة ولقطـــات الفیـــدیو ، حیـــث یـــتم الـــربط بینهـــا 

).١٨،٢٠٠٨:حسنین شفیق. (نظم تألیف الویب بواسطة أحد 

أدوات ترمیــز الرســـالة التعلیمیـــة مـــن لغـــة لفظیـــة مكتوبــة علـــى هیئـــة نصـــوص أو مســـموعة منطوقـــة أو 

رسومات خطیة ورسوم بیانیة ولوحات تخطیطیـة وصـور متحركـة ولقطـات فیـدیو ، كمـا یمكـن اسـتخدام 

. و مبـدأ أو أي نـوع آخـر مـن أنـواع المحتـوى خلیط أو مزیج من هـذه األدوات لعـرض فكـرة أو مفهـوم أ

.) ٢٣٠: ٢٠٠٢إبراهیم الفار ( 

:البرنامج المقترح لعالج صعوبات تعلم التاریخ-٣

هــو منظومــة إلكترونیــة تتضــمن تصــمیم ،وبنــاء ، واســتخدام ، وٕادارة ، وتقــویم موقــع إلكترونــي فــائق 

هــــذا الموقــــع ؛ لتالمیــــذ الصــــف الخــــامس التشــــعب ؛لتعلــــیم التــــاریخ باســــتخدام اإلنترنــــت بحیــــث یســــمح

االبتــدائي بــتعلم مقــرر تــاریخ مصــرفي مــادة الدراســات االجتماعیــة ،كمــا یســمح لهــم باإلتصــال، ومتابعــة 

دروســـهم ،ومناقشـــة المحاضــــر وفـــق جـــدول زمنــــي محـــدد وذلـــك مــــن خـــالل توظیـــف أدوات االتصــــال 

حــوار المباشـر واســتخدامات الهـاتف النقــال  المتزامنـة، وغیـر المتزامنــة المتمثلـة فــي المنتـدیات ،وغـرف ال

.التي تتیحها شبكة اإلنترنت
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:المراجع العربیة

فاعلیــة برنــامج مقتــرح قــائم علــى خــرائط المعرفــة فــي تحلیــل ) ٢٠٠٥(أســماء زیــن صــادق األهــدل -١

. بعــض النصــوص المعرفیــة وأثرهــا علــى تنمیــة مهــارات االســتذكار لطالبــات كلیــة التربیــة للبنــات بجــدة

.جدة.كلیة التربیة للبنات

رســـــالة ..أســـــباب ضـــــعف القـــــراءة لـــــدى تالمیـــــذ الصـــــف الثالـــــث االبتـــــدائي) ٢٠٠٩(آمـــــال زهـــــري -٢

.جدة.كلیة المعلمین.ماجستیر

مجلـــة .إســـتخدام الكمبیـــوتر فــي تـــدریس االجتماعیـــات).٢٠٠٦.(حســین محمـــد أحمـــد عبــد الباســـط -٣

www.almualem.netویمكن إسترجاعة من الموقع .المعلم

دار فكــر وفــن للطباعــة والنشــر . التصــمیم الجرافیكــي للوســائط المتعــددة ) ٢٠٠٨: (حســنین شــفیق-٤

.القاهرة.والتوزیع

تطـــــــور اكتســـــــاب المفـــــــاهیم الزمنیـــــــة والتاریخیـــــــة لـــــــدي التالمیـــــــذ ) ٢٠٠٠(فاضـــــــل خلیـــــــل أحمـــــــد -٥

.١٧العدد.١٥السنة.جامعة اإلمارات العربیة المتحدة.مجلة كلیة التربیة. سنة ١٥:٥بعمر

منــاهج واســالیب تــدریس ذوي الحاجــات الخاصــة ، دار الزهــراء للنشــر ) ٢٠٠١( فــاروق الروســان -٦

.یاضوالتوزیع ، الر 

برنـامج مقتـرح لعـالج بعـض صـعوبات تعلـم التـاریخ لـدى تالمیـذ ) 2002( فایزة احمد أحمد السید -٧

كلیـــة التربیـــة جامعـــة عـــین ، مجلـــة دراســـات فـــى المنـــاهج وطـــرق التـــدریس .الصـــف الخـــامس االبتـــدائي

.العدد الثانى والثمانون ، شمس 

لـدى ذوي صـعوبات الـتعلم مـن تالمیـذ دراسـة لـبعض الخصـائص اإلنفعالیـة) ١٩٩٨(فتحي الزیات -٨

. ٢عدد ، مجلة جامعة ام القرى.المرحلة اإلبتدائیة 

.األردن. مكتبة دار الفالح . ٤ط. المهارات الدراسیة) . ١٩٩٧(محمد الخولي -٩

تــــأثیر اســــتخدام التــــاریخ المحلــــى علــــى رفــــع مســــتوى المعرفــــة ): ١٩٨٠(یحیــــى عطیــــة ســــلیمان -١٠

.،جامعة عین شمس.،كلیة التربیة.ماجستیر.ف الخامس االبتدائيالتاریخیة لتالمیذ الص
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