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  ملخص البحث باللغة العربیة
وهــى مــزیج مــن " الموجــة الثالثــة "تجتــاح العــالم الیــوم ثــورة جدیــدة یطلــق علیهــا 

التكنولــوجى المــذهل والثــورة المعلوماتیــة الفائقــة والتــى أدت إلــى وجــود ثــورة جدیــدة التقــدم 
فـى مرحلــة تالیــة للثــورة الزراعیــة والثــورة الصــناعیة، وتتمیــز هــذه الثــورة الجدیــدة بالســرعة 
الفائقـة مقارنـة بـالثورات السـابقة ممــا أحـدث تغیـرات خطیـرة فــى العـالم حیـث تنـدثر مهــن 

مهـــن وتخصصـــات جدیـــدة كـــل یـــوم، وبـــات مـــن المؤكـــد أن  وتخصصـــات قدیمـــة وتنشـــأ
رصــید الــدول الیقــاس بمــا تمتلكــه مــن ثــروات طبیعیــة فحســب بــل بمــا تملكــه مــن عقــول 
علمائهــا ومفكریهــا الــذین یقومــون بصــناعة المعرفــة وهندســتها للوصــول إلــى مســتوى مــن 

التقــدم  الــدخل المعرفــى القــومى الــذى یصــون اســتقاللها ، وســیادتها فــال شــك أن محــور
الذى نالحظه فـى كثیـر مـن بلـدان العـالم هـو العقـل البشـرى المفكـر والـذى یقـدم النظریـة 

  . القابلة للتطبیق والذى ینتج عنه كل ما من شأنه أن یطور الحیاة البشریة
ومع التقدم العلمي المذهل والثورة المعلوماتیـة تـزداد أهمیـة تعلـیم وتعلـم التفكیـر 

والتطـــــور التكنولـــــوجى وتحـــــدیات عصـــــر المعلومـــــات ألن فـــــى ضـــــوء االنفجـــــارالمعرفى 
التفكیــر یســـاعد النشـــيء علـــى فحــص البـــدائل والمقارنـــة بینهـــا وتقویمهــا بمـــا یمكنـــه مـــن 

كمــا أن التكیــف وتفســیر مــا یــدور حولــه مــن أحــداث والتنبــؤ بمــا یحــدث فــى المســتقبل، 
فـى الصـدارة  تعلیم التفكیر وتوجیهه هدف أساسى ال یحتمل التأجیل بـل یجـب أن یكـون

مــن األهــداف التربویــة ألى مــادة دراســیة  فهــو وثیــق الصــلة بكافــة المــواد الدراســیة ومــا 
  .یصاحبها من طرق تدریس ونشاط ووسائل تعلیمیة وعملیات تقویمیة

ـــدى  ـــه ل ـــر ومهارات ـــاریخ أحـــد المجـــاالت الخصـــبة لتنمیـــة التفكی ـــاهج الت وتعـــد من
ربیــة فكریـــة تكســـبهم القــدرة علـــى تحدیـــد المتعلمــین حیـــث تســـعى إلــى تربیـــة المتعلمـــین ت

المشـكالت وحلهــا عــن طریــق اســتخدام مهـارات التفكیــر وأدوات حــل المشــكلة ، فالتــاریخ 
نما یحاول تفسـیر التطـور الـذى طـرأ علـى  ٕ ال یقف عند مجرد تسجیل أحداث الماضى وا

ل حیاة األمم والمجتمعات الحضاریة المختلفة وكیف ولمـاذا حـدث هـذا التطـور مـن خـال
إظهـــار التـــرابط بـــین هـــذه األحـــداث وتوضــــیح العالقـــات الســـببیة بینهـــا وهـــذا یســــتدعى 
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، فدراســة  البحـث عـن المــادة التاریجیـة وجمعهــا وتحلیلهـا وترتیبهــا ونقـدها داخلیــًا وخارجیـًا
التــــاریخ تمثــــل مجــــاًال خصــــبًا لتنمیــــة وتطــــویر مهــــارات التفكیــــر المعقــــدة لــــدى التالمیــــذ 

  . مشكالت المتزایدة فى عالم الیومومساعدتهم على مواجهة ال
ویعتبـر التفكیـر التـاریخي أحـد الصـور المتعـددة للتفكیـر وتكمـن أهمیتـه فـى أنـه 

  . یمثل هدفًا أساسیًا لتدریس التاریخ فى العصر الحدیث
  : وتتمثل أهمیة التفكیر التاریخي فیما یلى

أو الجمـاعي  مساعدة التالمیذ على مواجهة مشكالتهم سـواء علـى المسـتوى الفـردي .١
خاصة مع التطورات الحادثة وتحسین مستوى األداء والفهـم واالسـتیعاب لـدیهم ممـا 

 .یقلل من الوقوع فى الخطأ

یجـــــاد العالقـــــات بینهـــــا  .٢ ٕ مســــاعدة التالمیـــــذ علـــــى الـــــربط بـــــین الحقـــــائق التاریخیـــــة وا
  . والوصول إلى استنتاجات واستنباط القواعد العامة 

هــــارات القــــراءة و الكتابــــة الناقــــدة حیــــث یتــــدرب یســــاعد المتعلمــــین فــــى اكتســــاب م .٣
المتعلمون علـى تحـرى األدلـة والبحـث عـن الحقیقـة وتقریـر مـاذا حـدث فـى الواقـع ؟ 
ولماذا حدث ؟ بدًال مـن تقبـل المكتـوب كمـا هـو ممـا یسـاعد المتعلمـین علـى تكـوین 

 . العقل االستقصائى 

تـــاریخي علـــى تفســـیر مســـاعدة الطـــالب خاصـــة الـــذین یمتلكـــون مهـــارات التفكیـــر ال .٤
 . وتحلیل واستخدام المعرفة المتوفرة لدیهم عن أحداث الماضى 

وعلــى الــرغم مــن أهمیــه مهــارات التفكیــر بصــفة عامــة ومهــارات التفكیــر التــاریخي       
ـــاریخي أصـــبحت بعـــدًا مـــن أبعـــاد  ـــى أن مهـــارات التفكیـــر الت بصـــفة خاصـــة والتأكیـــد عل

یعـــانى قصــورًا واضـــحًا یتمثــل فـــى عــدم االهتمـــام  تطــویر منــاهج التـــاریخ إال أن التــاریخ
  .بمهارات التفكیر التاریخي 

وهنا تبـرز الحاجـة إلـي تفعیـل  تـدریس التـاریخ لتحقیـق أهدافـه فعلـى الـرغم مـن   
تطــــور دراســــة التــــاریخ تطــــورًا كبیــــرًا فــــى الفتــــرة األخیــــرة علــــى الصــــعید العــــالمى حیــــث 
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د الطــالب علــى اكتســاب العدیــد أصــبحت تســتخدم مــداخل وطــرق تــدریس متعــددة تســاع
ـــة  ـــد وتحلیـــل وربـــط وتفســـیر واســـتنتاج ووزن األدل مـــن مهـــارات التفكیـــر التـــاریخي مـــن نق
صدار األحكام إال أنه یتضح من دراسة واقع تدریس التـاریخ فـى مدارسـنا إنـه الیحقـق  ٕ وا
 األهداف التربویة المرجوة منه بسبب اقتصار طرق التـدریس علـى الطـرق التقلیدیـة التـى
ـــذ للمهـــارات وبخاصـــة  ـــؤدى إلـــى اكتســـاب التالمی ـــى الحفـــظ واالســـتظهار وال ت تعتمـــد عل

  .مهارات التفكیر التاریخي 

ولــذلك أصــبح مــن الضــرورى أن تســتخدم االســتراتیجیات التعلیمیــة المناســبة فــى        
تــدریس التــاریخ والتـــى تســتهدف تعلـــیم الطالــب كیــف یتعلم؟وكیـــف یفكر؟وكیــف یشـــارك 

ــدیهم المهــارات بفاعلیــة مــن  خــالل اســتراتیجیات تجعــل المتعلمــین أكثــر فاعلیــة وتنمــى ل
ــــف مــــع المســــتجدات والمســــتحدثات ومــــن خاللهــــا  ــــى التكی ــــى تســــاعدهم عل الجدیــــدة الت
ـــة وطـــرح  ـــى الحركـــة والنشـــاط والتحـــدث والقـــراءة والكتاب ـــة الســـلبیة إل ـــون مـــن الحال یتحول

ص األفكـــار وعرضـــها والتعبیـــر األســـئلة وممارســـة األنشـــطة وعملیـــات التفكیـــر واســـتخال
عن وجهات النظر المختلفة مما یساعد على اكتسـاب الخبـرات التعلیمیـة بطریقـة فعالـة، 

  . وتنمیة الشخصیة المتكاملة وتنمیة مهارات التفكیر التاریخي لدیهم

ومـــــن أمثلـــــة االســـــتراتیجیات التـــــى طرحهـــــا الفكـــــر التربـــــوى فـــــى اآلونـــــة األخیـــــرة       
تى تعتمد على الدور اإلیجـابى للمـتعلم ونشـاطه فـى الـربط و االسـتنتاج االستراتیجیات ال

ــــاتهم وال شــــك أن هــــذه  ــــى أحكــــام وتطبیــــق مــــا تعلمــــوه فــــى حی والموازنــــات والوصــــول إل
االسـتراتیجیات تهــتم بـإطالق وتنمیــة طاقـات اإلبــداع عنـد المــتعلم والخـروج بــه مـن ثقافــة 

الجتهــا وتحویلهــا إلــى معرفــة تتمثــل فــي تلقــى المعلومــات إلــى ثقافــة بنــاء المعلومــات ومع
ــة مــا  اكتشــاف عالقــات وظــواهر بمــا یمكنــه مــن االنتقــال مــن مرحلــة المعرفــة إلــى مرحل
وراء المعرفــة والتــى تتمثــل فــى تأمــل المعرفــة والتعمــق فــى فهمهــا وتفســیرها واستكشــاف 

ث أبعــاد الظــاهرة واالســتدالل علــى أبعادهــا المســتترة مــن خــالل منظومــة حیــة مــن البحــ
  .والتقصى

ولـــذلك فـــإن البحـــث الحـــالي ســـوف یســـتخدم بعـــض االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا وراء 
المعرفیـــة فـــى تـــدریس التـــاریخ ألن االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا وراء المعرفیـــة متداخلـــة 
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بحیث ال یمكن الفصل بینها والفیصل فى ذلك هـو كیـف تسـتخدم المعلومـات المحصـلة 
  .أو المدركة 

جیات المعرفیـة ومـا وراء المعرفیـة تكـون متشـابكة تمامـا وتعتمـد علــى فاالسـتراتی  
  . بعضها البعض وأى محاولة للفصل بینها التعطى صورة واضحة أو مناسبة 

فالمعرفة تكون ما وراء معرفـة إذا اسـتخدمت بفاعلیـة وبأسـلوب اسـتراتیجى لتؤكـد       
  .أن الهدف قد تحقق

سـتخدام الطـالب السـتراتیجیات مـا وراء المعرفـة فـى وقد أجمع التربویون علـى أن ا     
    . مواقف التعلم المختلفة یساعد على توفیر بیئة تعلیمیة تشجع على التفكیر

  :مشكلة البحث 
تمثلــت مشــكلة البحــث الحــالى فــي وجــود ضــعف فــي مســتوي تحصــیل التالمیــذ فــي     

دة فـي التـدریس ، ووجـود مادة التـاریخ النـاتج عـن اسـتخدام معلمـي التـاریخ الطـرق المعتـا
ـــق بعـــض  ـــد حـــاول البحـــث الحـــالي تطبی ـــاریخي لـــذا فق ـــر الت ضـــعف فـــي مهـــارات التفكی
ــــي تحســــین  ــــاریخ تســــاعد عل ــــدریس الت ــــي مجــــال ت ــــة ف االســــتراتیجیات التدریســــیة الحدیث
تحصــیل التالمیــذ وتنمیــة مهــارات التفكیــر التــاریخي وتحقــق األهــداف التربویــة المنشــودة 

ریس التـــاریخ بصـــفة خاصـــة والتـــي مـــن أهمهـــا تنمیـــة مهـــارات بصــفة عامـــة وأهـــداف تـــد
  .التفكیر التاریخي لدي المتعلمین  

 : وفي ضوء ما سبق حاول البحث اإلجابة عن السؤال اآلتي      

ــى تــدریس "  ــا وراء المعرفیــة ف ــا أثــر اســتخدام بعــض االســتراتیجیات المعرفیــة وم م
لتـاریخى لـدى تالمیـذ الحلقـة الثانیـة التاریخ على التحصیل وتنمیة مهـارات التفكیـر ا

  ؟" من التعلیم األساسى 
           



 ٦

   :ویتفرع من هذا السؤال األسئلة التالیة
  مـــا أثـــر اســـتخدام بعـــض االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا وراء المعرفیـــة فـــى تـــدریس

 التاریخ على تحصیل تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسى ؟

  االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا وراء المعرفیـــة فـــى تـــدریس مـــا أثـــر اســـتخدام بعـــض
التاریخ على تنمیة مهـارات التفكیـر التـاریخي لـدى تالمیـذ الحلقـة الثانیـة مـن التعلـیم 

 األساسى ؟

  ــــاریخي باســــتخدام بعــــض ــــة مهــــارات التفكیــــر الت ــــین التحصــــیل وتنمی مــــا العالقــــة ب
 االستراتیجیات المعرفیة وما وراء المعرفیة ؟

        :لبحث أهداف ا

  : هدف البحث الحالي إلى   

الكشـــــف عـــــن مـــــدى فاعلیـــــة اســـــتخدام بعـــــض االســـــتراتیجیات المعرفیـــــة ومـــــا وراء  - ١
  .المعرفیة في تدریس التاریخ على تحصیل تالمیذ الصف الثانى اإلعدادي

الكشــف عــن مــدى فاعلیــة اســتخدام االســتراتیجیات المعرفیــة ومــا وراء المعرفیــة فــي  - ٢
ى تنمیــة مهــارات التفكیــر التــاریخي لــدى  تالمیــذ الصــف الثــانى تــدریس التــاریخ علــ

 . اإلعدادي

 .تنمیة مهارات التفكیر التاریخي  - ٣

تحدیــد العالقـــة بــین التحصـــیل وتنمیـــة مهــارات التفكیـــر التــاریخي باســـتخدام بعـــض  - ٤
 .االستراتیجیات المعرفیة وما وراء المعرفیة 



 ٧

   :أهمیة البحث 

  : ترجع أهمیة البحث إلى

ـــــبعض  أنـــــه-١ ـــــیم األساســـــى ب ـــــة التعل ـــــي مرحل ـــــزود معلمـــــي ومـــــوجهي التـــــاریخ ف ـــــد ی ق
استراتیجیات التدریس الجدیـدة فـى مجـال تـدریس التـاریخ ممـا یسـاعدهم علـى تحقیـق 

  .أهداف المادة وتطویر أسالیبهم التدریسیة

قـــد یفیـــد فـــي تنمیـــة مهـــارات التفكیـــر التـــاریخي لـــدى تالمیـــذ المرحلـــة اإلعدادیـــة ممـــا -٢
  .تحسین تحصلیهم الدراسي یؤدى إلى

مسایرة االتجاهات التربویة الحدیثة التى تدعو إلى أهمیة قیام التلمیذ بدور إیجابى  - ٣
  .وأال یكون متلقیًا سلبیًا للمعلومات 

أنه قد یفید فى تقدیم نموذج إجرائي لكیفیـة تـدریس التـاریخ باسـتخدام االسـتراتیجیات  -٤
  .المعرفیة وما وراء المعرفیة 

ــاحثین فــــــي میــــــدان المنــــــاهج وطــــــرق تــــــدریس التــــــاریخ فــــــي تطبیــــــق  -٥ قــــــد یفیــــــد البــــ
  .االستراتیجیات المعرفیة وما وراء المعرفیة فى باقى فروع االجتماعیات 

  :حدود البحث 
  :أقتصر البحث على الحدود التالیة 

مهـــارة الفهـــم التـــاریخي ، مهـــارة التحلیـــل ( بعـــض مهـــارات التفكیـــر التـــاریخي وهـــي -١
ي ، مهارة التفسیر التاریخي ، مهارة البحـث التـاریخي ، مهـارة إتخـاذ القـرار ، التاریخ

وینــدرج تحــت كــل مهــارة مــن هــذه ) مهــارة اإلدراك الزمــاني ، مهــارة اإلدراك المكــاني 
  .المهارات عدد من المهارات الفرعیة  

  .عینة من تالمیذ الصف الثانى اإلعدادي بمدارس محافظة الفیوم -٢

–اســتراتیجیة العصــف الــذهني (تراتیجیات المعرفیــة ومــا وراء المعرفیــة بعــض االســ -٣
  ) .الدمج بین االستراتیجیتین –استراتیجیة التساؤل الذاتي 



 ٨

وحــدة مــن وحــدات التــاریخ المقــررة علــى تالمیــذ الحلقــة الثانیــة مــن التعلــیم األساســي  -٤
  ) .لعباسیین الخالفة االسالمیة زمن األمویین وا(الفصل الدراسي الثاني وهي 

  : أدوات البحث
  :تمثلت أدوات البحث فیما یلى 

  )إعداد الباحثة.                                           (اختبار تحصیلي  -١

  )إعداد الباحثة.                           (اختبار مهارات التفكیر التاریخي  -٢
  

   :فروض البحث 
  :ض اآلتیة هدف البحث إلى اختبار صحة الفرو 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة  .١
والمجموعــــة الضـــابطة فــــي التطبیــــق البعــــدي الختبــــار ) العصــــف الــــذهني(األولـــي 

 .التحصیل الدراسي لصالح المجموعة التجریبیة األولي 

عـة التجریبیـة توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیـذ المجمو  .٢
والمجموعــــة الضــــابطة فـــــي التطبیــــق البعــــدي الختبـــــار ) التســــاؤل الـــــذاتي(الثانیــــة 

  .التحصیل الدراسي لصالح المجموعة التجریبیة الثانیة 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة  .٣

الختبار التحصیل والمجموعة الضابطة في التطبیق البعدي ) الدمج(الثالثة 
  .لصالح المجموعة التجریبیة الثالثة  الدراسي

تالمیذ المجموعة التجریبیة داللة إحصائیة بین متوسطي درجات  اتق ذو وجد فر ت .٤
الختبار التحصیل في التطبیقین القبلي والبعدي ) العصف الذهني(األولي 
  .لصالح التطبیق البعدي  الدراسي 



 ٩

تالمیذ المجموعة التجریبیة بین متوسطي درجات داللة إحصائیة  اتق ذو وجد فر ت .٥
الختبار التحصیل الدراسي في التطبیقین القبلي والبعدي ) التساؤل الذاتي(الثانیة 

  .لصالح التطبیق البعدي 
تالمیذ المجموعة التجریبیة داللة إحصائیة بین متوسطي درجات  اتق ذو وجد فر ت .٦

الختبار التحصیل الدراسي لصالح ي في التطبیقین القبلي والبعد) الدمج(الثالثة 
  .التطبیق البعدي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ المجموعات  .٧
لصالح التجریبیة الثالث في التطبیق البعدي الختبار التحصیل الدراسي 

  .المجموعة التجریبیة األولي
مجموعة التجریبیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ ال .٨

والمجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار ) العصف الذهني(األولي 
 .لصالح المجموعة التجریبیة األوليمهارات التفكیر التاریخي 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة  .٩
التطبیق البعدي الختبار  والمجموعة الضابطة في) التساؤل الذاتي(الثانیة 

  . مهارات التفكیر التاریخي لصالح المجموعة التجریبیة الثانیة 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة  .١٠

والمجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار مهارات التفكیر ) الدمج(الثالثة 
  .تجریبیة الثالثة لصالح المجموعة الالتاریخي 

تالمیذ المجموعة التجریبیة داللة إحصائیة بین متوسطي درجات  اتق ذو وجد فر ت .١١
الختبارمهارات التفكیر في التطبیقین القبلي والبعدي ) العصف الذهني(األولي 

  . التاریخي الدراسي لصالح التطبیق البعدي 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة  .١٢
في التطبیقین القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكیر ) التساؤل الذاتي(الثانیة 

  .التاریخي لصالح التطبیق البعدي 



 ١٠

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة  .١٣
في التطبیقین القبلي والبعدي الختبار امهارات التفكیر التاریخي ) الدمج(ة الثالث

  .لصالح التطبیق البعدي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ المجموعات  .١٤
التجریبیة الثالثة في التطبیق البعدي الختبار مهارات التفكیر التاریخي لصالح 

  .المجموعة التجریبیة األولي 

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجات التالمیذ للمجموعات  .١٥
 . التجریبیة في اختبار التحصیل الدراسي واختبار مهارات التفكیر التاریخي

  : منهج البحث
  :استخدم البحث المنهج الوصفي والمنهج التجریبي ، حیث تم استخدام 

السابقة واإلطار النظرى ، وفي فى مسح الدراسات والبحوث :  المنهج الوصفي- ١
  . إعداد أدوات البحث 

في التطبیق المیداني لتجربة الدراسة حیث یتضمن التصمیم : المنهج التجریبي- ٢
  :أربع مجموعات وهي   التجریبي للدراسة

  وتكونت من ثالثون تلمیذة وهي المجموعة التي : المجموعة التجریبیة األولي
ین استراتیجیتي العصف الذهني والتساؤل الذاتي درست الوحدة من خالل الدمج ب

 . 

  وتكونت من أربع وثالثون تلمیذة وهي المجموعة : المجموعة التجریبیة الثانیة
 .التي درست الوحدة باستراتیجیة التساؤل الذاتي 

  وتكونت من خمس وثالثون تلمیذة وهي المجموعة : المجموعة التجریبیة الثالثة
 . تراتیجیة العصف الذهني التي درست الوحدة باس

  وتكونت من أثنین وثالثون تلمیذة وهي المجموعة التي : المجموعة الضابطة
  .درست الوحدة بالطریقة المعتادة 



 ١١

  : خطوات البحث  
  :سارالبحث وفقًا للخطوات التالیة 

 :مسح الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بما یلى  - ١

  المستخدمة فى تدریس التاریخ الطرائق واألسالیب و االستراتیجیات. 

  التفكیر التاریخي. 

  االستراتیجیات المعرفیة وما وراء المعرفیة. 

إعـــــداد قائمـــــة بمهـــــارات التفكیـــــر التـــــاریخي المناســـــبة لتالمیـــــذ الصـــــف الثـــــانى  - ٢
اإلعـــدادى فـــى ضـــوء الوحـــدة المختـــارة وعرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین 

 .للتحقق من صالحیتها

الخاصـة بـإجراءات تـدریس التـاریخ المعـدة وفـق االسـتراتیجیات  إعداد أدلة المعلم - ٣
المعرفیــــة ومــــا وراء المعرفیــــة  وعرضــــها علــــى الســــادة المحكمــــین لتحدیــــد مــــدى 

 .صالحیتها للتطبیق 

وعرضــه علــي ) التطبیــق-الفهــم–التــذكر(إعــداد اختبــار تحصــیلى عنــد مســتویات  - ٤
 .السادة المحكمین لتحدید مدى صالحیتة للتطبیق 

اختبـار مهـارات التفكیـر التــاریخي وعرضـة علـى السـادة المحكمـین لتحدیــد  إعـداد - ٥
 صالحیتة للتطبیق 

التأكد مـن صـدق وثبـات االختبـار التحصـیلي واختبـار مهـارات التفكیـر التـاریخي  - ٦
. 

تطبیق االختبار التحصیلي واختبار مهـارات التفكیـر التـاریخي علـى المجموعـات  - ٧
ــًا ورصــد النتــائج ومعالجتهــا التجریبیــة الــثالث والمجموعــة الضــاب طة  تطبیقــًا قبلی

 إحصائیًا 



 ١٢

تــدریس الوحــدة المختــارة للمجموعــات التجریبیــة الثالثــة باســتخدام االســتراتیجیات  - ٨
المعرفیــة ومــا وراء المعرفیــة حیــث تــم التــدریس للمجموعــة التجریبیــة باســتراتیجیة 

ـــذهني ( ـــة باســـتراتیجیة ال) العصـــف ال ـــة الثانی ـــذاتي والمجموعـــة التجریبی تســـاؤل ال
والمجموعـــة التجریبیـــة الثالثــــة مـــن خـــالل الــــدمج بـــین االســـتراتیجیتین والتــــدریس 

 .للمجموعة الضابطة بالطریقة المعتادة 

تطبیــــق االختبـــــار التحصـــــیلى واختبـــــار مهــــارات التفكیـــــر التـــــاریخي بعـــــدیًا علـــــى -٩
ا المجموعـــات التجریبیـــة الـــثالث والمجموعـــة الضـــابطة  ورصـــد النتـــائج ومعالجتهـــ

  .إحصائیًا 

  .رصد النتائج ومعالجتها إحصائیًا وتفسیرها  -١٠

  .تقدیم التوصیات والمقترحات فى ضوء نتائج البحث -١١

  نتائج البحث 
  :في ضوء اإلجراءات السابقة تم التوصل إلى النتائج التالیة 

توصـــل البحـــث إلـــى أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات  
والمجموعـــة الضـــابطة فـــي ) العصـــف الـــذهني(وعـــة التجریبیـــة األولـــي تالمیـــذ المجم

لصـــالح ) ٠,٠١(التطبیـــق البعـــدي الختبـــار التحصـــیل الدراســـي عنـــد مســـتوي داللـــة 
وهــذا یــدل علــي  الدارســة باســتراتیجیة العصــف الــذهني األولــي المجموعــة التجریبیــة

ـــذ المجموعـــة ا ـــي تالمی ـــي عل ـــة األول ـــذ المجموعـــة التجریبی لضـــابطة فـــي تفـــوق تالمی
التطبیـــق البعـــدي الختبـــار التحصــــیل الدراســـي ممـــا یــــدل علـــي فاعلیـــة اســــتراتیجیة 

 . التحصیل الدراسي العصف الذهني في زیادة

توصـــل البحـــث إلـــى أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات  
والمجموعــــة الضــــابطة فــــي ) التســـاؤل الــــذاتي(تالمیـــذ المجموعــــة التجریبیــــة الثانیــــة 

لصـــالح ) ٠,٠١(التطبیـــق البعـــدي الختبـــار التحصـــیل الدراســـي عنـــد مســـتوي داللـــة 
وهـــذا یـــدل علـــي  الدارســـة باســـتراتیجیة التســـاؤل الـــذاتي المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة

تفـــوق تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة علـــي تالمیـــذ المجموعـــة الضـــابطة فـــي 
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یــــدل علـــي فاعلیـــة اســــتراتیجیة التطبیـــق البعـــدي الختبـــار التحصــــیل الدراســـي ممـــا 
 . التحصیل الدراسي التساؤل الذاتي في زیادة

توصـــل البحـــث إلـــى أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات  
والمجموعـة الضـابطة فـي التطبیـق البعـدي الختبـار ) الـدمج(تالمیذ المجموعة الثالثـة

 جموعــة التجریبیــة الثالثــةلصــالح الم) ٠,٠١(التحصــیل الدراســي عنــد مســتوي داللــة 
وهــذا یــدل علــي تفــوق تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة الثالثــة الدارســة  الدارســة بالــدمج

ــذاتي علــي تالمیــذ المجموعــة  بــادمج بــین اســتراتیجیتي العصــف الــذهني والتســاؤل ال
الضــابطة فــي التطبیــق البعــدي الختبــار التحصــیل الدراســي ممــا یــدل علــي فاعلیــة 

ـــدمج بـــین اســـتراتی التحصـــیل  جیتي العصـــف الـــذهني والتســـاؤل الـــذاتي فـــي زیـــادةال
 .الدراسي 

توصــل البحــث إلــى أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات درجــات  
ـــار  ـــین القبلـــي والبعـــدي فـــي اختب ـــین التطبیق ـــة الثالثـــة ب تالمیـــذ المجموعـــات التجریبی

علـــي تفـــوق  وهـــذا یـــدل لصـــالح التطبیـــق البعـــدي)  ٠,٠١(التحصـــیل عنـــد مســـتوي 
ــات المجموعــــات التجریبیــــة الثالثــــة فــــي التطبیــــق البعــــدي علــــي درجــــاتهم فــــي  درجــ
التطبیــق القبلـــي ممــا یـــدل علـــي فاعلیــة اســـتخدام االســتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا وراء 

ــة فــي  اســتراتیجیة العصــف الــذهني ، اســتراتیجیة التســاؤل الــذاتي ، (المعرفیــة متمثل
  .علي زیادة التحصیل الدراسي في تدریس التاریخ ) الدمج بینهما

توصــل البحــث إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات  
ــــة فــــي التطبیــــق البعــــدي الختبــــار التحصــــیل  ــــذ المجموعــــات التجریبیــــة الثالث تالمی

ممــا یــدل علــي فاعلیــة اسـتخدام االســتراتیجیات المعرفیــة ومــا وراء المعرفیــة الدراسـي 
ـــة فـــي  ـــذهني ، اســـتراتیجیة التســـاؤل الـــذاتي ، الـــدمج اســـتراتیج(متمثل یة العصـــف ال

ـــذ الصـــف ) بینهمـــا ـــدي تالمی ـــادة التحصـــیل الدراســـي ل ـــي زی ـــاریخ عل ـــدریس الت فـــي ت
  .الثاني االعدادي وهذا یعني رفض الفرض السابع من فروض البحث 

توصـــل البحـــث إلـــى أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات  
والمجموعـــة الضـــابطة فـــي ) العصـــف الـــذهني(عـــة التجریبیـــة األولـــي تالمیـــذ المجمو 
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ـــد مســـتوي داللـــة  ـــاریخي عن ـــار مهـــارات التفكیـــر الت ـــق البعـــدي الختب ) ٠,٠١(التطبی
وهـذا یـدل  الدارسـة باسـتراتیجیة العصـف الـذهني لصالح المجموعة التجریبیة األولي

جموعـة الضـابطة فـي علي تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة األولي علـي تالمیـذ الم
ـــــق البعـــــدي الختبـــــار مهـــــارات التفكیـــــر التـــــاریخي ممـــــا یـــــدل علـــــي فاعلیـــــة  التطبی

  .استراتیجیة العصف الذهني في تنمیة مهارات التفكیر التاریخي

توصـــل البحـــث إلـــى أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات  
والمجموعــــة الضــــابطة فــــي  )التســـاؤل الــــذاتي(تالمیـــذ المجموعــــة التجریبیــــة الثانیــــة 

ـــد مســـتوي داللـــة  ـــاریخي عن ـــار مهـــارات التفكیـــر الت ـــق البعـــدي الختب ) ٠,٠١(التطبی
وهـذا یــدل  الدارسـة باسـتراتیجیة التســاؤل الـذاتي  لصـالح المجموعـة التجریبیـة الثانیــة

علي تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیـة الثانیـة علـي تالمیـذ المجموعـة الضـابطة فـي 
ـــــق البعـــــ دي الختبـــــار مهـــــارات التفكیـــــر التـــــاریخي ممـــــا یـــــدل علـــــي فاعلیـــــة التطبی

 . استراتیجیة التساؤل الذاتي في تنمیة مهارات التفكیر التاریخي

توصـــل البحـــث إلـــى أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات  
والمجموعــــة الضــــابطة فــــي التطبیــــق ) الــــدمج(تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة الثالثــــة 

لصــــالح ) ٠,٠١(ي الختبــــار مهــــارات التفكیــــر التــــاریخي عنــــد مســــتوي داللــــة البعـــد
وهـــذا یـــدل علـــي  الدارســـة بالـــدمج بـــین االســـتراتیجیتین  المجموعـــة التجریبیـــة الثالثـــة

تفـــوق تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة الثالثــــة علـــي تالمیـــذ المجموعـــة الضـــابطة فــــي 
ما یـدل علـي فاعلیـة الـدمج بـین التطبیق البعدي الختبار مهارات التفكیر التاریخي م

 . االستراتیجیتین في تنمیة مهارات التفكیر التاریخي

توصــل البحــث إلــى أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات درجــات  
ـــار  ـــین القبلـــي والبعـــدي فـــي اختب ـــین التطبیق ـــة الثالثـــة ب تالمیـــذ المجموعـــات التجریبی

وهـذا یـدل  لصـالح التطبیـق البعـدي)  ٠,٠١(مهارات التفكیر التـاریخي عنـد مسـتوي 
علي تفوق درجات المجموعات التجریبیة الثالثة في التطبیـق البعـدي علـي درجـاتهم 
في التطبیق القبلي مما یدل علي فاعلیـة اسـتخدام االسـتراتیجیات المعرفیـة ومـا وراء 
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ــة فــي  ، اســتراتیجیة العصــف الــذهني ، اســتراتیجیة التســاؤل الــذاتي (المعرفیــة متمثل
  .في تدریس التاریخ علي تنمیة مهارات التفكیر التاریخي ) الدمج بینهما

توصـــل البحـــث إلـــى أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات  
تالمیـذ المجموعــات التجریبیــة الثالثــة فــي التطبیـق البعــدي الختبــار مهــارات التفكیــر 

یات المعرفیـة ومـا وراء المعرفیـة مما یـدل علـي فاعلیـة اسـتخدام االسـتراتیجالتاریخي 
ـــة فـــي  ـــذهني ، اســـتراتیجیة التســـاؤل الـــذاتي ، الـــدمج (متمثل اســـتراتیجیة العصـــف ال

فــــي تـــدریس التــــاریخ علــــي تنمیـــة مهــــارات التفكیــــر التـــاریخي لــــدي تالمیــــذ ) بینهمـــا
 .الصف الثاني االعدادي 

یــذ للمجموعــات توصـل البحــث إلـى أن هنــاك أرتباطـًا طردیــًا قویـًا بــین درجـات التالم 
ممـا یـدل التجریبیة في اختبار التحصیل الدراسي واختبار مهارات التفكیـر التـاریخي 

علـى أن العالقــة بــین مهــارات التفكیــر التـاریخي والتحصــیل الدراســي عالقــة إیجابیــة 
ـــادة التحصـــیل  ـــى زی ـــاریخي تـــؤدي إل ـــر الت ـــة مهـــارات التفكی ـــة أي أن تنمی طردیـــة قوی

ــة الدراســي وهــذا یرجــع إلــى ف عالیــة االســتراتیجیات المعرفیــة ومــا وراء المعرفیــة متمثل
فـي )  استراتیجیة العصف الذهني ، استراتیجیة التساؤل الذاتي ، الـدمج بینهمـا(في 

تدریس التاریخ على تنمیة مهارات التفكیر التـاریخي وزیـادة التحصـیل الدراسـي لـدى 
  .تالمیذ المجموعات التجریبیة الثالثة 

  توصیات البحث
  : ي ضوء ما توصلت إلیه نتائج البحث یمكن التوصیة بما یأتي ف

  تــدریب معلمــي الدراســات االجتماعیــة بصــفة عامــة ومعلمــي التــاریخ بصــفة خاصــة
اسـتراتیجیة العصـف (علي استخدام االستراتیجیات المعرفیة وما وراء المعرفیـة مثـل 

ـــــین االســـــترات ـــــذهني ، واســـــتراتیجیة التســـــاؤل الـــــذاتي ، والـــــدمج ب أثنـــــاء ) یجیتین ال
 .التدریس حیث ثبت فاعلیتها في تنمیة التحصیل ومهارات التفكیر التاریخي 

  اجــــراء نــــدوات ومناقشــــات علــــي مســــتوي المــــدارس والمنــــاطق التعلیمیــــة للتعریــــف
باالســــتراتیجیات المعرفیــــة ومــــا وراء المعرفیــــة مثــــل اســــتراتیجیة العصــــف الــــذهني 
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ــذاتي ، والــدمج بــراز المزایــا التربویــة العدیــدة لهــذه  ،واســتراتیجیة التســاؤل ال ٕ بینهمــا وا
االستراتیجیات والتعرف علي األدوار العدیدة لكل مـن المعلـم والمـتعلم فـي ظـل هـذه 

 .االستراتیجیات 

  ــم التــاریخ تتنــاول خطــط الــدروس الیومیــة باســتخدام االســتراتیجیات ــة لمعل إعــداد أدل
 .داد الدروس الیومیة المعرفیة وما وراء المعرفیة وذلك لتوظیفها في إع

  توجیــة التالمیــذ إلــي االســتفادة مــن االســتراتیجیات المعرفیــة ومــا وراء المعرفیــة فــي
 .االستذكار والمراجعة لدروس التاریخ وعمل الواجبات المنزلیة 

  ضرورة عقد نـدوات تدریبیـة لمعلمـي التـاریخ لتنمیـة مهـارات التفكیـر التـاریخي لـدیهم
 .ي تالمیذهم بشكل تلقائي مما یساعد علي تنمیتها لد

  إعـــداد اختبـــارات مقننـــة فـــي التفكیـــر التـــاریخي یمكـــن االعتمـــاد علیهـــا فـــي مختلـــف
 المراحل التعلیمیة 

  ضـــرورة اهتمـــام معلمـــي التـــاریخ بتـــدریب التالمیـــذ المســـتمر علـــى ممارســـة مهـــارات
طة التفكیـر التــاریخي وذلــك مــن خــالل تكلــیفهم بالواجبــات المنزلیــة أو المهــام واألنشــ

 .التي تتم تحت إرشادهم 

  االهتمام بتدریب الطالب المعلمین على االسـتراتیجیات المعرفیـة ومـا وراء المعرفیـة
 . من خالل تدریس مقرر طرق تدریس التاریخ والتدریس المصغر

  ــذاتي ، والــدمج بینهمــا ( اســتخدام فــي ) اســتراتیجیة العصــف الــذهني ، والتســاؤل ال
 .الدراسیة المختلفة  المراحل التعلیمیة والمواد

  إعادة صیاغة منهج التـاریخ المقـرر علـي تالمیـذ الصـف الثـاني بالحلقـة الثانیـة مـن
اسـتراتیجیة العصـف الـذهني ، والتسـاؤل الـذاتي (التعلیم األساسي حتي یتمشـي مـع 

 ) .، الدمج بینهما 

 بیــق ضــرورة تــوفیر البیئــة التعلیمیــة المناســبة والوســائل المعینــة لتســهیل عملیــة تط )
 ).استراتیجیة العصف الذهني ، والتساؤل الذاتي ، والدمج بینهما 



 ١٧

  مقترحات البحث
فـــي ضـــوء نتـــائج البحـــث الحـــالي یمكـــن اقتـــراح مجموعـــة مـــن البحـــوث والدراســـات 

  :المستقبلیة منها ما یلي

ـــة   ـــي تنمی ـــة ومـــا وراء المعرفیـــة عل ـــر اســـتخدام االســـتراتیجیات المعرفی دراســـة أث
ـــاریخي وا ـــوعي الت ـــاریخ لـــدي الطـــالب المعلمـــین شـــعبة ال التجـــاه نحـــو مـــادة الت

 التاریخ بكلیات التربیة 

مــا فاعلیــة اســتخدام حقیبــة تعلیمیــة لتــدریب معلمــي التــاریخ بالمرحلــة اإلعدادیــة  
 .علي تنمیة مهارات التفكیر التاریخي 

اعــداد دراســة لتقــویم مهــارات التفكیــر التــاریخي لــدي الطــالب المعلمــین شــعبة  
 . بكلیات التربیة  التاریخ

ــــة التحصــــیل ومهــــارات   ــــاریخ لتنمی ــــدریس الت ــــي ت ــــیم ف ــــا التعل توظیــــف تكنولوجی
 .التفكیر التاریخي لدي تالمیذ المرحلة الثانویة 

فاعلیـــة اســـتخدام االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا وراء المعرفیـــة فـــي تنمیـــة الفهـــم  
 .ي لدي تالمیذ المرحلة االبتدائیةوالتفكیر التاریخ

بحـوث تتنــاول طـرق وأســالیب تدریسـیة أخــري مـن الممكــن أن تسـهم فــي اجـراء  
 .خي لدي تالمیذ المرحلة اإلعدادیةتنمیة التحصیل ومهارات التفكیر التاری

ـــة لـــبعض االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا وراء المعرفیـــة مـــن بحـــث   دراســـة مقارن
ا تحققـة التأثیر على بعـض المتغیـرات األخـري المرتبطـة بـتعلم مـادة التـاریخ ومـ

 .من أهداف 

فاعلیة اسـتخدام االسـتراتیجیات المعرفیـة ومـا وراء المعرفیـة فـي تـدریس التـاریخ  
  .عي لدي تالمیذ المرحلة اإلعدادیةعلى تنمیة التحصیل والتفكیر اإلبدا
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