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 ًمخص البححو

مدخؿ التاريخ المغاير في تدريس استخداـ  أثرىدؼ البحث الحالي إلى التحقؽ مف 
والتفكير المتشعب لدى تالميذ المرحمة  التاريخيلتنمية ميارات الفيـ  الدراسات االجتماعية

 ـ،8103/8104اإلعدادية لمعاـ الدراسي 
تـ تقسيميـ  األوؿ اإلعداديتمميذ مف تالميذ الصؼ  (011)وتكونت عينة البحث مف 

مدخؿ التاريخ  باستخداـودرست  تمميذ (51) تكونت مف مجموعة تجريبية مجموعتيف،إلى 
وتـ  المعتادة،درست بالطريقة و  تمميذ (51)وتكونت مف  ومجموعة ضابطة ،المغاير لمواقع

عداد أدواتو  التجريبيمنيج البحث  استخداـ  اختبار في:تمثمت  التيلتحقيؽ أىداؼ البحث وا 
  .المتشعبواختبار ميارات التفكير  التاريخي، الفيـميارات 

(  بيف 1. 15)أوضحت نتائج البحث وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى  وقد
  البعديالتطبيؽ  فيالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  تالميذدرجات  متوسطي
لصالح المجموعة التجريبية  المتشعبميارات التفكير  التاريخي واختبار الفيـميارات الختبار 

في تدريس  مدخؿ التاريخ المغاير لمواقعلتوظيؼ كبير ، كما أظيرت النتائج وجود حجـ تأثير 
لدى تالميذ المجموعة التجريبية   التاريخي فيـوال متشعبالالتاريخ وفى تنمية ميارات التفكير 

توفير بيئة تعميمية آمنو ضرورة مف أىميا البحث بتقديـ مجموعة مف التوصيات  انتيى، وقد 
خالية مف التيديد والتوتر ومميئة بالتحديات المتنوعة والمناسبة لمستويات التالميذ ، وضرورة 

مدخؿ داـ عقد ورش عمؿ لتدريب المعمميف قبؿ وأثناء الخدمة عمى كيفية التدريس باستخ
مدخؿ ترتبط بتوظيؼ  التي، كما قدـ البحث عدًدا مف البحوث المقترحة  التاريخ المغاير
 تدريس التاريخ . في متشعبالتاريخي والتفكير ال فيـ، والالتاريخ المغاير

 .المتشعبالتاريخي، التفكير  الفيـ، التاريخ المغايرالكممات المفتاحية: 
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The Effect of Using Counterfactual History Approach on Teaching 

Social Studies to Develop Historical Understanding Skills and Neural 

Branching Thinking among Preparatory School Pupils 
 

Abstract 

 The current research sought to examine the effect of using 

counterfactual history approach on teaching Social Studies to develop 

historical understanding skills and Neural Branching Thinking among 

preparatory school pupils in the school year 2018/2019. The research sample 

comprised of (100) first year pupils who were divided into two groups as 

follows: an experimental group comprised of (50 pupils) and taught using the 

counterfactual history approach as well as a control group comprised of (50 

pupils) and taught using the regular teaching method. The research used the 

experimental approach for checking the research objectives and developing the 

research instruments represented in the following: test of the historical 

understanding skills and test of the Neural Branching Thinking skills The 

research results showed that there were statistically significant differences at 

0.05 level among the mean scores of the experimental group and the control 

group in the post –application of the historical understanding skill test and the 

Neural Branching Thinking skill test in favor of the experimental group. 

Furthermore, the result shoed a large big size for employing the counterfactual 

history approach in teaching history and in developing the Thinking Neural 

Branching skills and the historical understanding of the experimental group. 

The research concluded with providing a host of recommendations most 

important of which are the following: necessity of providing a safe educational 

environment free of threats, tension and full of various challenges appropriate 

for the pupils' levels, necessity of holding training workshops for training pre-

service teachers on how to teach with the counterfactual history approach. In 

addition, the research provided a number of the suggested research related to 

employing the counterfactual history approach, historical understanding and 

the Branching Thinking in teaching history.  

 Keywords: Counterfactual History, Historical Understanding, Neural 

Branching Thinking. 
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 :وكدوٛ البحح

يتسـ العصر الحالي بالتقدـ العممي والتطور السريع في وسائؿ العمـ والمعرفة، 
مما يوجب عمى األنظمة التربوية مالحظة والتغيرات المستمرة والمتالحقة في كافة المجاالت 

ا مف المعرفة قدرًا أساسيً  ـىذه التطورات عف طريؽ االىتماـ بالمتعمميف، مف خالؿ اكسابي
، والتأكيد عمى تعميـ التمميذ كيؼ يتعمـ، بمعني رات التفكير المختمفة لدييـالعممية وتنمية ميا

أف يعرؼ التمميذ الكيفية التي يمكف أف يتعمـ مف خالليا بشكؿ أفضؿ، بحيث يصؿ إلى 
المعرفة ويفيميا بنفسو، كي يصبح المتعمـ إيجابًيا وفعااًل ومؤثًرا في مجتمعو ، وقادًرا عمى 

ـ عف ترضو مف مشكالت بحموؿ مناسبة تنيعالفيـ والتفكير بطريقة صحيحة تجعمو يواجو ما 
 .مستنيرة فاىمة وواعية تنيض بالمجتمع في مسيرة تقدموعقمية 
ُتعد تنمية الميارات مف األىداؼ الرئيسية لتدريس مادة التاريخ حيث تعد مف و 

يتميز بالتقدـ  الذياألساليب التي تسيـ في نجاح الفرد في حياتو خاصة في العصر الحالي 
تحقؽ مادة  ولكييحتاج شخًصا لديو ميارة تمكنو مف تقييـ ما يقرأه ويسمعو  والذيالمعرفي 

 التاريخ األىداؼ المرجوة مف تدريسيا البد أف نركز عمى اكساب التالميذ الميارات بأنواعيا
 ومنيا ميارات الفيـ التاريخي. المختمفة

خ إلى تحقيقيا حيث أف وٌيعد الفيـ التاريخي مف أىـ األىداؼ التي تسعى دراسة التاري
صدار  الفيـ التاريخي يساعد عؿ بناء الشخصية المنفتحة القادرة عمى النقد والتحميؿ وا 
األحكاـ وتقبؿ الرأي اآلخر مف خالؿ تقديـ أسانيد وأدلة تاريخية، وكذلؾ يعمؿ عمى تفسير 

ولمسموؾ األحداث في ضوء السياؽ الزمنى ليا، كما أف الفيـ الكامؿ لألحداث التاريخية 
اإلنساني في الماضي يتيح الفرصة لمعثور عمى عناصر مشتركة بيف مشاكؿ الحاضر 

 () (82: 8112)عاطؼ بدوي،            والمستقبؿ مما يجعؿ حميا حاًل مبدًعا أمًرا ممكًنا
والمتأمؿ في مناىج التاريخ وأساليب تدريسيا في مختمؼ المراحؿ التعميمية يجد أف 
ىناؾ فارًقا كبيًرا بيف أىداؼ مادة التاريخ وطرؽ التدريس التي يستخدميا المعمموف في 
التدريس فبينما تحث أىداؼ المادة عمى تنمية الفيـ لدى التالميذ نجد أساليب التدريس 

                                                           

() .)يشير ىذا إلى نظاـ التوثيؽ المتبع في البحث، و ذلؾ كما يمي: )اسـ المؤلؼ، تاريخ النشر، رقـ الصفحة 
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فيي تركز عمى حشو عقوؿ التالميذ بالمعمومات والحقائؽ أكثر مف  المتبعة ال تحقؽ ذلؾ
 االىتماـ بالفيـ والتفسير.

وىناؾ دراسات عديدة تناولت  المشاكؿ التي تواجو التالميذ في تدريس مقرر التاريخ 
)نجفة دراسة وكاف مف أىـ ىذه المشكالت ضعؼ الفيـ التاريخى لدييـ ومف ىذه الدراسات 

(، )صفاء 8113(، )شيريف كامؿ موسى 8112(، )عمى كماؿ معبد 8112دوي الجزار وعاطؼ ب
(، 8105)دينا السقا  (Marcus & Others 2012)،  (Dia Ryter 2012)(، 8113محمد 

أىمية الفيـ التاريخى والتي أكدت جميعيا عمى  (8104( ، )أروى السعيد 8103)مي كماؿ ديب 
ألنو يساعد في تحديد صمة الدليؿ باألحداث التاريخية وضرورة تنميتو لدى التالميذ 

واالستفادة منو في مواقؼ جديدة، والتمييز بيف الحقائؽ واآلراء عف طريؽ عمميات التحميؿ 
ظيار الترابط بيف األحداث وتوضيح العالقات السببية بينيا، وتحديد األسباب  واالستنتاج، وا 

 ساليب تدريسية متنوعة لتحقيؽ ذلؾ.استخداـ أواتجيت الى الرئيسية لألحداث التاريخية 
الفيـ والتفكير البد أف يكونا أساس تدريس مادة التاريخ ألف تعمـ التاريخ بدوف فيـ ف
كما أف التعمـ مف أجؿ الفيـ ال يحتاج فقط إلى استيعاب ما يسمعو التمميذ ولكف  تعمـ،ال يعد 

التفكير حتى يمكف الربط بيف المعمومات وتنظيـ عممية يتطمب التفكير بعدة طرؽ فيما يسمعو 
 لموصوؿ لمفيـ الصحيح.
قؿ مف خالليا التفكير يمكف إعماؿ العالتي ترتبط بدراسة التاريخ و  ومف أنماط التفكير

 الخاليا،المتشعب حيث يساعد عمى رفع كفاءة الشبكة العصبية بزيادة عدد الوصالت بيف 
فرعات جديدة لـ تكف موجودة مف قبؿ الخاليا فالتشعب في التفكير يدعـ حدوث اتصاالت وت

العصبية، وىذا يسمح لتفكير التمميذ أف يسير عبر مسارات جديدة مما يتيح لمعقؿ إمكانات 
ثراء إمكاناتو  (42 :8113 كماؿ، )مرفت             وقدرات جديدة تسيـ في رفع كفاءتو وا 

في تنمية  التاريخ تسيـمف خالؿ مادة  لدى التالميذ التفكير المتشعبتنمية ميارات و 
 (،8108)أحمد زراع دراسة مثؿ الدراسات إمكانات العقؿ البشرى وىذا ما أكدتو العديد مف 

 Mariza)ودراسة  ،(Ozcan,2014)دراسة و  (،8108ودراسة )طاىر الحناف 
&Leondari,2016)،  ودراسةYannik &Serin2016)،)  ودراسة )عماد محمد ىنداوي

8103.) 
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يساعد التالميذ في تدريس التاريخ فتنمية ميارات التفكير المتشعب مف خالؿ  
األحداث التاريخية ، وكذلؾ استنتاج العالقات بيف األحداث صحة  إلثباتاستخداـ ذىنيـ 

نتاج أكثر مف حؿ لممشكمة التاريخية ، التاريخية بعضيا وبعض  دخاؿ تحسينات عمييا ، وا  ، وا 
رؤى جديدة في الموقؼ تتسـ بالطالقة والمرونة وبناء عالقات  وتقديـوالتنبؤ بنتائجيا ، 

مما يحفز عمؿ وصالت جديدة بيف األعصاب في خاليا المخ األمر الذى يساعد عمى  جديدة
ادة تشعب تفكير التمميذ وتحرير عقمو مف خاللو االبتعاد عف االطار الضيؽ في التفكير وزي

  دراتو مما يؤدى إلى فيـ أعمؽ لألحداث والقضايا التاريخية.إمكاناتو وق
 (80: 8108الحناف ، )طاىر                                                      

البد مف تبنى طرؽ  المتشعب لدى التالميذوالتفكير  التاريخيتنمية ميارات الفيـ ول
ألنيا تركز عمى  تحقؽ ذلؾال ومداخؿ تدريسية فعالة ألف طرؽ ومداخؿ التدريس المتبعة 

األمر الذى يستدعي  ضرورة البحث ،  والوجدانيأكثر مف الجانب الميارى  المعرفيالجانب 
عف طرؽ ومداخؿ تدريسية حديثة تنبع مف احتياجات التالميذ ، وتتفؽ مع ميوليـ 
واستعداداتيـ ، وتوظؼ ما لدييـ مف إمكانيات وقدرات ، وتوفر ليـ بيئة تعميمية تتسـ بالراحة 

تتسـ بيا بيئات لًبا ما والطمأنينة النفسية ، وتبتعد عف حالة التوتر والتيديد والقمؽ التي غا
 -والقميمة  -التعمـ التقميدية ، لذلؾ يسعى البحث الحالي إلى استخداـ أحد المداخؿ الفعالة

 في التدريس وىو مدخؿ التاريخ المغاير. االستخداـ
جزء مف الفكر والسموؾ اإلنساني اليومي ويعتمد عمى إثارة أسئمة مف  والتاريخ المغاير

و بعدة مسميات منيا التاريخ يإذا"، وىي أسئمة تسأؿ بشكؿ روتيني ويشار إلنوع " ماذا يحدث 
التاريخ البديؿ، التاريخ االفتراضي ومف  لمحقائؽ،التاريخ المناقض الظاىري، التاريخ المغاير، 

، ويعتمد البحث الحالي عمى الممكف استخداـ كممة البديؿ والمغاير بشكؿ تبادلي مترادؼ
                           (Lee, T., 2006:6).  التاريخ المغاير استخداـ مصطمح مدخؿ

وع مف األدب المتعمؽ والذي يتدخؿ فيو المؤلؼ لتقديـ ن بأنو: التاريخ المغايرويعرؼ       
النسخة الخاصة بو أو عالمو البديؿ مف خالؿ استخداـ شخصيات خيالية وأخرى واقعية 

تاريخية وتحدث في تمؾ األعماؿ نقطة التحوؿ نتيجة ظروؼ لوصؼ أعماؿ تعتمد عمى حقائؽ 
  ,Scottl.L, Roberts) واقعية مثؿ أف تأخذ شخصية تاريخية قراًرا مختمًفا عما حدث فعمًيا.

2011:117)   
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عف األحداث التاريخية التي لـ تحدث مغاير نمط مف أنماط التاريخ يعبر التاريخ الو 
ولكف كانت مف الممكف أف تحدث في ظروؼ مختمفة وبنتائج مختمفة، ويعتمد عمى افتراضات 
تاريخية سابقة الحتماالت مستقبمية عمى نفس الحدث التاريخي، ويعتمد بشكؿ رئيس عمى 

اذا يحدث إذا؟، ماذا تفعؿ و المغايرة لمواقع مثؿ أسئمة مأاألسئمة المعروفة باألسئمة المناقضة 
 معيف؟إذا كنت أحد المعاصريف لموقؼ أو حدث تاريخي ماذا تفعؿ إذا كنت مكاف؟، ماذا لو؟ 

 ماذا تقوؿ إذا قابمت شخصية تاريخية معينة؟
التاريخ المغاير وصؼ ألحداث حقيقية وتوضيح لكيؼ يمكف أف يكوف أو بعبارة أخرى 

يتطمب وضع احتماليف األوؿ الحدوث، مخالؼ لمواقع، و حداث بشكؿ التاريخ لو حدثت تمؾ األ
والثاني عدـ الحدوث وىذا يؤكد ضرورة توافر معمومات كافية عف الماضي مف أجؿ وضع 

                 (Yoav Tenembaum, 2015:53)  .العديد مف األفكار المغايرة لمواقع
ييتـ بالحدث يختمؼ اختالفًا كبيًرا عف الخياؿ العممي فالتاريخ المغاير التاريخ المغاير و        
كما أنو يقدـ سيناريوىات لمحدث  النسبية تحقؽ ويسعى لتقييـ األىمية التاريخيةيلـ  الذي

يبتكر ويقدـ أحداث وشخصيات غير  العمميخياؿ ا الأم الواقع،افتراضية لحدث لـ يتحقؽ في 
                      (Richard J. Evans, 2014:5).الفعميع موجودة إطالُقا في الواق

عصر )لالضطياد سيحدث إذا لـ يتعرض المسيحيوف  ماذا كاف فعهً سجُم انًخبل:       
أما  عممي،إف إجابة ىذا السؤاؿ ُتعد تاريخ مغاير وليست خياؿ في عصر الروماف؟  الشيداء(

قبؿ السؤاؿ ماذا كاف يمكف أف يحدث لو سافر المسيحيوف عبر الزمف )باستخداـ آلة الزمف( 
فاإلجابة ىنا ليست تاريخًيا مغايًرا ولكنيا  االضطياد الروماني ليـ إلى عصر الفتح اإلسالمي؟

 خياؿ عممي.
 لتاريخ المغاير يختمؼ عف الخياؿ العممي ألنو يقوـ عمى سمسمة مف التوقعاتا

والمتغيرات  مختمؼ،لألحداث لـ تحدث ويوجو سؤاؿ عف شيء يمكف أف يحدث بشكؿ 
فالتاريخ المغاير ليس مصمًما لتصور  وىمية،الفتراضات ليست المستخدمة ليست خيالية 

نو تصور سيناريو مختمًفا أأي  ولكف ما قد يمكف أف يحدث حدوثيا،سيناريوىات ال يمكف 
مر الستنتاجات قد تكوف مماثمة لتمؾ التي ىو معروؼ وقد يصؿ األ الذيتماًما عف ذلؾ 

 (Yoav Tenembaum, 2015:3) نعرفيا.
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استيدفت البحوث والدراسات السابقة تقصى فاعمية  مدخؿ التاريخ المغاير فقد وألىمية
تنمية  في التاريخ المغايرتحقيؽ بعض النتاجات التعميمية كالتعرؼ عمى فاعمية  فياستخدامو 

تنمية بعض ميارات  في، أو تحديد فاعميتو الدراسيأو التحصيؿ  الناقد،ميارات التفكير 
ومف تمؾ  التالميذ تنمية ميارات التعاوف لديأثره في أو  لمتعمـ،البحث والدافعية الذاتية 

 (Roberts 2011) ودراسة ،(Lee 2006)ودراسة  ،(Gini 2003) دراسة الدراسات
 & Lovorn)ودراسة  ،(Evans, 2014) ودراسة ،(Arora2013)ودراسة

Warsh,2017)، ودراسة (Latif 2019. 
 :وا ٖم٘ ٖتضحٔتأسٗسًا عمٜ وا سبل عزضْ 

  العالـ عمى  فيأىمية كبيرة لذا تحرص الدوؿ المتقدمة  المتشعبوالتفكير  التاريخيلمفيـ
 .ضمف المناىج والمقررات الدراسية النتاجات التعميميةتمؾ إدراج 

  بميارات أكثر المناىج الدراسية ارتباطًا  االجتماعية)التاريخ( مفتعتبر مناىج الدراسات
ف طبيعة الدراسات االجتماعية تسمح بتوفير إحيث والتفكير المتشعب  التاريخيالفيـ 

أعمؽ لمجريات األحداث  فيـالتمميذ عمى تساعد  التي المعمومات واألحداثقدر مف 
عمى الخياؿ والمرونة والقدرة عمى إدراؾ التفاصيؿ وتكويف كما يساعد التالميذ  التاريخية،

 .رؤى جديدة والتنبؤ باألحداث التاريخية
  الدراسات االجتماعية،تدريس  فيالتربوية الميمة  المداخؿمف  مدخؿ التاريخيعتبر 

يمؿ الجانب الجانب المفظي ويالتدريس ال يزاؿ يعتمد عمى  فيوبخاصة أف النمط السائد 
 التطبيقي. 

  يعتمد عمى استخداـ أسئمة ماذا لو؟، ماذا يحدث إذا؟، ماذا  والذيمدخؿ التاريخ المغاير
كما انو  الفكري،يساعد التالميذ عمى كسر الجمود الذىني والخموؿ ، ؟تفعؿ إذا كنت مكاف

طالؽ العناف  ويشجع  لتفكيرىـ،يشجع التالميذ عمى إيجاد أكبر عدد مف األفكار الجديدة وا 
 التالميذ عمى طرح اآلراء وتقبميا دوف الخوؼ مف فشؿ أو سخافة الفكرة.

  منيا أيااستيدفت تحقيؽ نتاجات تعميمية مختمفة ولـ تتطرؽ الدراسات والبحوث السابقة 
إلى التعرؼ عمى أثر استخدـ مدخؿ التاريخ المغاير في   -حدود عمـ الباحث  في –

عمى الرغـ مف أف طبيعة  والتفكير المتشعب لدى التالميذ التاريخيتنمية ميارات الفيـ 
مدخؿ التاريخ استخداـ  إلمكانيةتميد بشكؿ مباشر ترتبط ارتباًطا وثيًقا و  مادة التاريخ 
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 الحاليىذا المجاؿ ، لذا استيدؼ البحث  فيتدريسيا مما ُيعد قصورًا بحثيًا  في المغاير
المغاير في تنمية ميارات الفيـ التاريخي والتفكير استخداـ مدخؿ التاريخ  أثرتقصى 

 المتشعب لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
 وشكمٛ البحح:  

ىناؾ فجوة بيف مناىج  أفالمدارس نجد  في مادة التاريخواقع تدريس  إلىبالنظر 
والتفكير  تنمية ميارات الفيـ التاريخيمف  إليووطرؽ تدريسو وبيف ما نصبوا  التاريخ

ميارات تنمية  فيقؿ فاعمية تدريس أال فيف الطرؽ المتبعة كما أ ،المتشعب لدى التالميذ
عمى الجانب  مازاؿ منصباً األكبر  االىتماـ ، حيث أفوالتفكير المتشعب  يالفيـ التاريخ

 ىيوالمحاضرة  اإللقاءما زالت طريقة و  ،ذاتيا فيتدرس المعرفة كغاية  حيث المعرفي،
الفيـ  ميارات تسبب قصورًا واضًحا في  بدورىا والتي التاريختدريس  فيالطريقة السائدة 

األمر الذى يؤدى إلى مشكمة كبيرة  لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية والتفكير المتشعبالتاريخي 
 :... ومما أكد إحساس الباحث بتمؾ المشكمة لدى التالميذ عند دراستيـ لمادة التاريخ

 (8108)أحمد زارع ،دراسة مثؿ الدراسات السابقة البحوث و بعض  عمى نتائج االطالع ،
دراسة )غادة عويس  ،(Evans, 2014)، ودراسة (8108)طاىر الحناف ودراسة 
ودراسة  ،(Rosinbum 2016)ودراسة  (،8105ودراسة )مي كماؿ موسى  (،8105

ودراسة )إبراىيـ ، (Lovorn & Warsh,2017)ودراسة  ،(8102أسامة أحمد )
 في( 8104)ىالة الشحات عطية ، ودراسة (Latif 2019) ( ودراسة8102الشيخ 
 :عمى أكدت والتي المتشعب والتفكير التاريخيالفيـ  تنمية مجاؿ

وجود ضعؼ في ميارات الفيـ التاريخي والتفكير المتشعب لدى التالميذ في مختمؼ  -
 المراحؿ التعميمية.

 بدأ إذا خاصة التالميذ لدى تنميتيا يمكف التي العقمية القدرات مف والتفكير الفيـ -
 .التعميـ مف األولى المراحؿ في بيا االىتماـ

 والتفكير التاريخيلفيـ ا لتنمية والبحوث الدراسات مف المزيد أوصت بإجراء  -
 المرحمة تالميذ التعميمية، وبخاصة المراحؿ جميع في التالميذ لدى المتشعب

 المستقبؿ. تحديات مواجية مف ليتمكنوا عداديةاال
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ميارات الفيـ  ُتنمى التي التدريسأيًضا إلى ضرورة تنويع مداخؿ وأساليب أشارت  -
  المتشعب.والتفكير 

 برنامج التربية ب عداديةبعض المدارس االعمى مف خالؿ إشرافو الباحث  مالحظات
) االجتماعية الدراساتالعممية بمحافظة بنى سويؼ وحضوره لبعض حصص تدريس 

الدراسات واقع تدريس مقرر  لو أف تبيف األوؿ اإلعداديلمصؼ  مقرر التاريخ( 
 استخداـ :أىميامف يواجو الكثير مف الصعوبات  عداديةاالفي المرحمة  االجتماعية

 فيالتدريس مما يؤدى إلى سيادة حالة مف الجمود والنمطية  فياألساليب المعتادة 
شجع عمى تنمية التالميذ وال تلسموكيات  همقيد البيئة التعميميةفضاًل عف أف  التدريس،

 النقاط السابقة مف وانطالقالدي التالميذ  المتشعبأو التفكير  التاريخي ميارات الفيـ
 تالميذ لدىالفيـ التاريخي والتفكير المتشعب  ميارات عف الكشؼ ضرورة الباحث رأى

 .لدييـ الميارات ىذه إلنماء مناسبة أساليب وضع ُيمكف حتى االعدادية المرحمة
  عبارة عف  كشافيةبدراسة استقاـ الباحث لمتأكد والتثبت مف األمر : االستكشافيةالدراسة

( سؤاؿ لمتعرؼ عمى مدى توافر 05تكوف مف )لمفيـ التاريخي و األوؿ االختبار اختباريف 
إعادة صياغة -تحديد أسباب المواقؼ واألحداث التاريخية )التاريخي ميارات الفيـ أىـ 

تخيؿ -قراءة الصور واألشكاؿ والخرائط التاريخية -الحدث التاريخي بأسموب جديد 
لدى تالميذ المرحمة  التاريخية(تحميؿ القضايا -األحداث والشخصيات التاريخية 

دى ( سؤاؿ لمتعرؼ عمى م05لمتفكير المتشعب وتكوف مف )  الثانياإلعدادية، واالختبار 
-إدراؾ عالقات جديدة -التضخيـ –التقمص  –)الوصؼ  توافر ميارات التفكير المتشعب

إدخاؿ تحسينات وتقديـ -إدراؾ التفاصيؿ -التنبؤ -التركيب والتأليؼ -إعادة التصنيؼ 
( 51عمى ) كشافيةالدراسة االست ُطبقتو  ،لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية رؤى جديدة(

ئج تطبيؽ الدراسة عف وقد أسفرت نتا ،() االعداديةبمدرسة الشييد مختار شيبو  تمميذ
لدى التالميذ ويتضح ذلؾ مف  الفيـ التاريخي والتفكير المتشعبضعؼ مستوى ميارات 

  الجدوؿ التالي:
  

                                                           

( ) محافظة بنى سويف. –مدرسة الشهيد مختار شيبة اإلعدادية بإدارة بنى سويف التعليمية 
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 (1جذول)

 وانتفكُز انًتشعت انتبرَخٍ انفهىنًهبراد  االستكشبفُخَتبئج انذراسخ 

 انًزحهخ االعذادَخنتاليُذ 

تالميذ لدى  المتشعبوالتفكير التاريخي  الفيـويتضح مف الجدوؿ السابؽ ضعؼ ميارات      
% 01)بيف ما التاريخي  فيـلميارات البصورة كبيرة حيث تراوحت النسبة المرحمة اإلعدادية 

ومف %( 82-%  3بيف )المتشعب ما التفكير ميارات لبينما تراوحت النسبة  %(، 83-
الضعؼ لدى ىؤالء  أف معظـ ىذه النسب أقؿ مف النصؼ مما يشير إلى مدىالمالحظ 
 في ميارات الفيـ التاريخي والتفكير المتشعب. التالميذ
الفيػـ التػاريخي  مجاؿ في السابقة الدراساتو البحوث  نتائج عنو أسفرت مماوانطالقا   

نتػائج  ضوء وفى الدراسة، المراحؿ جميع في التالميذ لدى ماتنميتي وضرورة والتفكير المتشعب
ميػارات قاـ بيا الباحث ، شعر الباحػث بػأف ىنػاؾ قصػور فػي تنميػة  الدراسة االستكشافية التي

مػف خػالؿ تػدريس التػاريخ وبخاصػة فػي المرحمػة اإلعداديػة  والتفكيػر المتشػعب التػاريخيالفيـ 
ا ذلػؾ بالباحػث وىذا القصور يرجع إلى األسموب المستخدـ فػي تػدريس مقػرر التػاريخ، وقػد حػد

المرحمػػة االعداديػػة فػػي تػػدريس مقػػرر التػػاريخ لتالميػػذ  مػػدخؿ التػػاريخ المغػػايرإلػػى اسػػتخداـ 
 .والتفكير المتشعب لدييـ التاريخيميارات الفيـ في تنمية  لمتعرؼ عمى أثر استخدامو

   تساؤالت البحح:

تحددت في " قصور استراتيجيات التدريس المتبعة في  التيفي ضوء مشكمة البحث 
كساب التالميذ ميارات الفيـ   التاريخيتدريس التاريخ في تحقيؽ بعض وظائؼ المادة وا 

ولمعالجة ىذه المشكمة يحاوؿ  "،والتفكير المتشعب التي يمكف تنميتيا مف خالؿ المادة 
     :التالي الرئيس تساؤؿال عمى اإلجابةالبحث الحالي 

 انتفكُز انًتشعت انفهى انتبرَخٍ فئبد انذرجبد

 انُسجخ انًئىَخ عذد انتاليُذ انُسجخ انًئىَخ عذد انتاليُذ

 %8 2 %11 3 11-صفز

11-01 10 02% 11 04% 

01-11 11 08% 11 01% 

11-21 8 14% 9 18% 

21-31 7 10% 8 14% 

31-41 3 11% 4 10% 

 %111 31 %111 31 انًجًىع
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الفيـ عمى تنمية ميارات  التاريختدريس  في لمغايرمدخؿ التاريخ اما أثر استخداـ 
 ؟عداديةلدى تالميذ المرحمة اال التاريخي والتفكير المتشعب

 ويتفرع مف ىذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية التالية:
  ؟الصؼ األوؿ اإلعداديلتالميذ  الزمةال التاريخي الفيـميارات ما  -0
 اإلعدادي؟الصؼ األوؿ لتالميذ المناسبة  ميارات التفكير المتشعبما  -8
بيف حكـ البطالمة والروماف( المعاد تنظيميا باستخداـ مدخؿ  )مصرما صورة الوحدة  -8

األوؿ لتنمية ميارات الفيـ التاريخي والتفكير المتشعب لدى تالميذ  لمغايراالتاريخ 
  اإلعدادي؟

 فيـعمى تنمية ميارات ال التاريخفي تدريس  مغايرالمدخؿ التاريخ استخداـ  أثرما  -0
 األوؿ اإلعدادي؟تالميذ التاريخي لدي 

التفكير  ميارات تنمية عمى التاريخ تدريس في مغايرال التاريخ مدخؿ استخداـ أثر ما -5
 األوؿ اإلعدادي؟ تالميذ لدي المتشعب

ما العالقة االرتباطية بيف تنمية ميارات الفيـ التاريخي وميارات التفكير المتشعب  -2
 األوؿ اإلعدادي؟تالميذ لدي 

 :البحح فزٔض

تالميذ درجات  متوسطيبيف  . (15)  عند مستوي يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا -0
 التاريخي الفيـالختبار ميارات  البعديالتطبيؽ  فيالمجموعتيف التجريبية والضابطة 

 وأبعاده المختمفة لصالح المجموعة التجريبية.
تالميذ المجموعة درجات  متوسطيبيف  .(15) عند مستوييوجد فرؽ داؿ إحصائًيا  -8

الختبار ميارات الفيـ التاريخي وأبعاده  والبعدي القبميالتطبيقيف  فيالتجريبية 
 .البعديلصالح التطبيؽ 

تالميذ درجات  متوسطيبيف  .(15) عند مستوييوجد فرؽ داؿ إحصائًيا  -8
الختبار ميارات التفكير  البعديالتطبيؽ  فيالمجموعتيف التجريبية والضابطة 

 وأبعاده المختمفة لصالح المجموعة التجريبية.المتشعب 
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تالميذ المجموعة درجات  متوسطيبيف  .(15) عند مستوييوجد فرؽ داؿ إحصائًيا  -0
الختبار ميارات التفكير المتشعب وأبعاده  والبعدي القبميالتطبيقيف  فيالتجريبية 
 .البعديلصالح التطبيؽ المختمفة 

يوجد ارتباط داؿ إحصائًيا بيف درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي  -5
الختبار ميارات الفيـ التاريخي ودرجاتيـ في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير 

 المتشعب.
الفيـ  ميارات تنمية في التأثير مف مناسبة بدرجة التاريخ المغايرمدخؿ  يتصؼ -2

 .البحث مجموعة التالميذ لدى المتشعب التفكيرالتاريخي و 
 أِداف البحح:

 : التعرؼ عمى إلى الحاليييدؼ البحث  
 مى تنمية ميارات الفيـع التاريخفي تدريس  المغاير التاريخمدخؿ أثر استخداـ  -

 .األوؿ اإلعداديالصؼ التاريخي لدي تالميذ 
في تدريس التاريخ عمى تنمية ميارات التفكير  المغاير التاريخأثر استخداـ مدخؿ  -

 .األوؿ اإلعداديالصؼ المتشعب لدي تالميذ 
 تالميذ التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف الفيـ التاريخي والتفكير المتشعب لدي -

 الصؼ األوؿ اإلعدادي.
 أِىٗٛ البحح:

 ترجع أىمية البحث إلى أنو قد يفيد في:  
مادة الدراسات تدريس في  المغاير التاريخمدخؿ تقديـ نموذًجا إجرائًيا لكيفية استخداـ  -0

في تنفيذ  ا المدخؿاالجتماعية )التاريخ(، مما قد يساعد معممي المادة عمى استخداـ ىذ
 فيمعالجة بعض أوجو القصور دروسيـ داخؿ غرفة الدراسة؛ مما قد يساعد بدوره في 

 . االعداديةوتعمميا بالمرحمة االجتماعية، وأساليب تعميـ الدراسات طرؽ، 
التي يمكف تضمينيا وتنميتيا  التاريخي والتفكير المتشعب الفيـتيف بميارات قائم تقديـ -8

 االعدادية.بالمرحمة في مقرر الدراسات االجتماعية )التاريخ( 
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دلياًل لممعمـ حوؿ كيفية التدريس باستخداـ  )التاريخ(الدراسات االجتماعية لمعممييقدـ  -8
ستخدامو داخؿ الفصوؿ ابما يساعدىـ عمى االسترشاد بو و  المغاير التاريخمدخؿ 
 الدراسية.

)كراسة األنشطة الدراسات االجتماعية مجموعة مف األنشطة التعميمية  لمعممييقدـ  -0
والتي قد  المغاير، التاريخمدخؿ والمصممة في ضوء  والتدريبات الخاصة بالتمميذ(
قد يساعدىـ في  الذياألمر الفيـ التاريخي والتفكير المتشعب تساعد في تنمية ميارات 
 رر.تدريس المق فيتصميـ أنشطة مماثمة 

اختبار اختبار ميارات  فيمثمة تالدراسات االجتماعية م لمعممييوفر أدوات موضوعية  -5
 فيستخداميا ايمكف  والتي ميارات التفكير المتشعبختبار او  ميارات الفيـ التاريخي،

 .التالميذقياس وتقويـ تمؾ الجوانب لدى 
يوجو أنظار القائميف عمى تطوير منيج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االعدادية إلى  -2

التاريخي والتفكير  الفيـوميارات ومحتوى ذلؾ المنيج أبعاد أىداؼ، أىمية تضميف 
 ومقصودة.بطريقة منظمة  المتشعب

 البحح:حدٔد 

 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
 مف تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي. الحد البشرى: مجموعة -0
اإلعدادية بإدارة بنى  أحمد امبابىالحد المكاني: تـ تطبيؽ تجربة البحث في مدرسة  -8

قامة الباحث.بنى سويؼ  محافظة-التعميميةسويؼ   محؿ عمؿ وا 
-8103الحد الزمنى: تـ تطبيؽ تجربة البحث خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ ) -8

 ـ(.8104
 الحد الموضوعي: -0

تنمية بعض ميارات الفيـ التاريخي وىي ميارات: تحديد أسباب المواقؼ  - أ
قراءة الصور -إعادة صياغة الحدث التاريخي بأسموب جديد-واألحداث التاريخية

تحميؿ -تخيؿ األحداث والشخصيات التاريخية-واألشكاؿ والخرائط التاريخية
 القضايا التاريخية.
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-التقمص-ي ميارات: الوصؼتنمية بعض ميارات التفكير المتشعب وى - ب
-التنبؤ -التركيب والتأليؼ -إعادة التصنيؼ -إدراؾ عالقات جديدة -التضخيـ

 إدخاؿ تحسينات وتقديـ رؤى جديدة.-إدراؾ التفاصيؿ 
عمى موضوعات التاريخ بمنيج الدراسات  تـ تطبيؽ مدخؿ التاريخ المغاير - ج

بيف حكـ البطالمة والروماف( بالصؼ مصر )بعنواف االجتماعية بالوحدة الرابعة 
 .اإلعدادياألوؿ 

 
 وٍّج البحح:

 في ضوء أسئمة البحث الحالي وفروضو استخدـ البحث:  
المنيج الوصفي: وذلؾ عند مراجعة األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات  -0

والتفكير المتشعب  التاريخيوعند إعداد قائمة بميارات الفيـ  اإلطار،البحث وكتابة 
وعند تحديد إجراءات استخداـ مدخؿ التاريخ البديؿ في  اإلعدادية،لتالميذ المرحمة 

وخالؿ إعداد دليؿ المعمـ واختباري ميارات الفيـ التاريخي والتفكير  التدريس،
 المتشعب في التاريخ.

ة عمى وذلؾ عند تطبيؽ تجربة البحث وأدواتو والمواد التعميميالتجريبي: المنيج  -8
التصميـ التجريبي ذو المجموعتيف  واعتمد البحث عمى وبعدًيا،عينة البحث قبمًيا 

حيث تـ  (Experimental Design Pre-Post Testالتجريبية والضابطة )
اختيار فصميف بطريقة عشوائية مًثؿ أحدىما المجموعة التجريبية التي تـ التدريس 

ًثؿ المجموعة الضابطة التي استخدـ واآلخر م البديؿ،ليا باستخداـ مدخؿ التاريخ 
 معيا المدخؿ المعتاد لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف.

 البحح:ٔوٕاد أدٔات 

 التالية:التعميمية واألدوات المواد  الباحث صمـ
 المواد التعميمية وتشمؿ: -0

 .الصؼ األوؿ اإلعداديقائمة ميارات الفيـ التاريخي لتالميذ  -
 .الصؼ األوؿ اإلعداديقائمة ميارات التفكير المتشعب لتالميذ  -
 كتيب التمميذ لدراسة موضوعات الوحدة باستخداـ مدخؿ التاريخ البديؿ. -
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دليؿ المعمـ الستخداـ مدخؿ التاريخ البديؿ في تدريس موضوعات التاريخ لتنمية  -
 ميارات الفيـ التاريخي والتفكير المتشعب.

 وتشمؿ:  التقويمية أدوات البحث -8
     اختبار ميارات الفيـ التاريخي. -
   اختبار ميارات التفكير المتشعب. -

 ٔإجزاٞاتْ:خطٕات البحح 

 التالية:والتحقؽ مف صحة فروضو تـ اتباع الخطوات واالجراءات البحث، عف أسئمة  لإلجابة
 التاريخيمكف تنميتيا مف خالؿ تدريس  التي التاريخي فيـبميارات الإعداد قائمة  -0

وعرضيا عمى مجموعة مف السادة الخبراء والمحكميف  ،اإلعدادياألوؿ لتالميذ الصؼ 
 النيائية.لتحديد مدي صحتيا وتعديميا في ضوء آرائيـ لموصوؿ إلى صورتيا 

 التاريخيمكف تنميتيا مف خالؿ تدريس  المتشعب التيبميارات التفكير إعداد قائمة  -8
وعرضيا عمى مجموعة مف السادة الخبراء والمحكميف  األوؿ اإلعدادي،تالميذ الصؼ ل

 النيائية.لتحديد مدي صحتيا وتعديميا في ضوء آرائيـ لموصوؿ إلى صورتيا 
 مقرر دروس لتدريس لممعمـ إرشادي دليؿ إعداد تـ حيث اإلرشادي المعمـ دليؿ عدادإ -8

 وفًقا اإلعدادياألوؿ  بالصؼ االجتماعية الدراسات بكتاب الرابعة( )الوحدة التاريخ
 – الدليؿ مقدمة: يتضمف أف الدليؿ إعداد في رُوعي وقد لخطوات مدخؿ التاريخ المغاير

 اإلجرائية األىداؼ-مدخؿ التاريخ البديؿ استخداـ في المعمـ أدوار – الدليؿ أىداؼ
ؿ تنظيميا في ضوء مدخعاد الوحدة مُ  دروس-التعميمية الوسائؿ-الوحدة  لدروس

 .التاريخ المغاير
بيف حكـ البطالمة  )مصرالوحدة الرابعة دروس  إعداد كتيب التمميذ حيث تـ صياغة -0

رشاد التالميذ  ،مدخؿ التاريخ المغاير باستخداـ والروماف( وتـ إعداد الكتيب لتوجيو وا 
وتضمف الكتيب  المتعددة،المدخؿ باستراتيجياتو إلى كيفية دراسة الوحدة باستخداـ 

 ودليؿ التمميذ كتيب عرض وتـ والتقويـ، التعميمية، األنشطة-الكتيباليدؼ العاـ مف 
 وتعديميما صحتيما مدي لتحديد والمحكميف الخبراء السادة مف مجموعة عمى المعمـ
 .النيائية صورتيما إلى لموصوؿ آرائيـ ضوء في
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ميارات  اختبار- التاريخي ميارات الفيـ )اختبار وتشمؿ: التقويمية بناء أدوات البحث -5
جراء التعديالت في المتشعبالتفكير  (، وعرضيما عمى مجموعة مف السادة المحكميف وا 

 ضوء آرائيـ.
عمى التصميـ  المستخدـ في البحث حيث تـ االعتماد التجريبيتحديد التصميـ  -2

عدًيا لكال والضابطة مع التطبيؽ قبمًيا وبالتجريبي ذو المجموعتيف التجريبية 
 المجموعتيف. 

 .اإلعدادياألوؿ  اختيار مجموعة البحث مف تالميذ الصؼ -2
 .والضابطة التجريبية تيفذ المجموعألدوات البحث عمى تالمي القبميالتطبيؽ  -3
التجريبية، والتدريس لتالميذ المجموعة  مدخؿ التاريخ المغاير باستخداـ الوحدةتدريس  -4

 الضابطة.بالطريقة التقميدية لممجموعة 
 التجريبية والضابطة. تيفالمجموعألدوات البحث عمى تالميذ  البعدي التطبيؽ-01
 النتائج وتفسيرىا. ومناقشة وتحميميا،النتائج  رصد-00
 والمقترحات.التوصيات  تقديـ-08

 البحح:طصطمحات التعزٖفات اإلجزاٟٗٛ مل

 ودخن التارٖخ املغاٖز:-1
 تدريس في تستخدـ التي واألساليب واالستراتيجيات واألنشطة اإلجراءات مجموعة
 مثؿ لمواقع ومناقضة مغايرة أسئمة صياغة عمى األولى بالدرجة تعتمد والتي التاريخ
 ماذا ، ؟..... لو ماذا ؟،.... مكاف كنت إذا تفعؿ ماذا ؟،... إذا يحدث ماذا:  أسئمة
 األحداث عميو ستكوف لما ذىني تصور وضع بيدؼ وذلؾ ؟.... قابمت إذا تقوؿ

 في بو حدثت عما مغاير أو مختمؼ بشكؿ حدثت إذا تحدث، أو تقع لـ التي التاريخية
 والخبرات لممعمومات العقمية الصور إلى استناًدا جديدة صور في وتنظيميا الواقع

 لألحداث مغايرة رؤى تقديـ في يساعد بما التاريخية األحداث تمؾ حوؿ السابقة
 ."التفكير في والتشعب بالفيـ تتسـالواقعية  التاريخية

 وّارات الفّي التارخي٘: -0
عند دراستيـ لوحدة "  اإلعداديموعة مف السموكيات يمارسيا تالميذ الصؼ األوؿ مج" 

عند  بيا مف خالؿ األنشطة والمياـ المكمفيف مصر بيف حكـ البطالمة والروماف"
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تحديد أسباب السموكيات  وتشمؿ ىذه التدريس ليـ باستخداـ مدخؿ التاريخ المغاير
قراءة الصور واألشكاؿ  بأسموبو،الحدث التاريخي  التاريخية، وصؼالمواقؼ واألحداث 

تحميؿ القضايا التاريخية  التاريخية،تخيؿ األحداث والشخصيات  التاريخية،والخرائط 
 "تجاىيا. والخروج باستنتاجات 

 وّارات التفكري املتشعب: -3

العمميات الذىنية التي تساعد عقؿ التمميذ عمى االنطالؽ في اتجاىات مجموعة مف " 
نتاج أكثر مف حؿ  متشعبة ومتعددة ويستدؿ عمييا عف طريؽ تعدد وجيات النظر، وا 
صدار استجابات تباعديو في وحدة )مصر بيف حكـ  لألحداث والقضايا التاريخية وا 

 ."البطالمة والروماف( لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي
 اإلطار الٍظزٙ لمبحح 

 يشمؿ اإلطار النظري لمبحث ثالثة محاور أساسية، سيتـ تناوليا بالشرح والتحميؿ وىي:
 .مدخؿ التاريخ المغايرأواًل 

 التاريخي. فيـثانًيا ال
 .متشعبثالثًا التفكير ال

 التارٖخ املغاٖز لمٕاقع: احملٕر األٔه  

  اسرتاتٗجٗات التدرٖس( –خطٕات االستخداً  –األِىٗٛ -)التعزٖف  

 :املغاٖزالتارٖخ  تعزٖف -1
مف  االفتراضيأو التاريخ البديؿ أو التاريخ المغاير لمواقع مصطمح التاريخ ُيعد 

الساحة  في-الباحثفي حدود عمـ  – االستخداـ بؿ قد تكوف نادرة المصطمحات الحديثة
االفتراضي التاريخ بمعنى  Virtual Historyتناولت بعض األدبيات مصطمح  التربوية فقد

التاريخ المغاير لمواقع أو بمعنى  Counterfactual Historyخر مصطمح اآل وتناوؿ
بمعنى  Alternative Historyمصطمح وتناوؿ البعض اآلخر  لمحقائؽ،المضاد 

لتاريخ لإلشارة إلى ا ؟لو ماذا  ?What If مصطمحوقد استخدـ الباحثوف  التاريخ البديؿ
 .االفتراضي
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أوؿ مف استخدـ بجامعة أكسفورد ىو  حديثمعمـ التاريخ ال Nail Fergusonوُيعد 
والذي انتشر استخدامو بيف مشاىير  Virtual History االفتراضيمصطمح التاريخ 
الروايات العممية، في حيف استخدمو األكاديميوف الذيف اىتموا في المؤلفيف وخاصة 

 What If?    .(Nailبتحميؿ أنماط الحقائؽ لسقراط باستخداـ مصطمح ماذا لو؟ 
Ferguson, 2003:3) 
 واستقراء األدبيات التربوية التي تناولتو المغاير،وتعريؼ التاريخ وقد أسفر البحث عف مفيـو 

 عف التعريفات التالية:
فيو بعض  زمنيعبارة عف طريقة الستكشاؼ تاريخية األحداث عف طريؽ وضع جدوؿ  -

كانت ليا نتيجة مختمفة عف التي حدثت األحداث التاريخية الرئيسية التي لـ تحدث أو 
 (  Martin Arnold, 2000:3)                                  في الواقع.

األسئمة  وىييحاوؿ اإلجابة عف سؤاؿ " ماذا لو"  الذيشكؿ مف أشكاؿ التاريخ  -
 (Bunzl, M. 2004,5)    .المعروفة باألسئمة المناقضة لمواقع

ويعتمد عمى إثارة أسئمة مف نوع " ماذا يحدث  جزء مف الفكر والسموؾ اإلنساني اليومي -
 الظاىري،أسئمة تسأؿ بشكؿ روتيني ويشار إلو بعدة مسميات منيا التاريخ  وىي "،إذا

الممكف استخداـ كممة  االفتراضي ومفالتاريخ  البديؿ،التاريخ  المغاير،التاريخ 
 Philip E. Tetlock and) االفتراضي والبديؿ والمغاير بشكؿ تبادلي مترادؼ. 

others,2006:3 )  
عالمو  يتدخؿ فيو المؤلؼ لتقديـ النسخة الخاصة بو أو والذينوع مف األدب المتعمؽ  -

لوصؼ أعماؿ تعتمد عمى  البديؿ مف خالؿ استخداـ شخصيات خيالية وأخرى واقعية
عماؿ نقطة التحوؿ نتيجة ظروؼ واقعية مثؿ أف وتحدث في تمؾ األحقائؽ تاريخية 

 ,Scottl.L ,Roberts) فعمًيا.تأخذ شخصية تاريخية قراًرا مختمًفا عما حدث 
2011:117) 

تناوؿ األحداث التي لـ تحدث فعمًيا ولكف مف الممكف أف تحدث تحت أي ظروؼ أخرى  -
 ,Yoav Tenembaum)سواء كانت أحداثًا واقعية أو بمحض الصدفة. 

2015:53) 
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لـ تحدث في الواقع ولكف كاف يمكف اف تحدث مف أجؿ فيـ ما لـ عبارة عف أحداث  -
                  (Jeremy Black, Donald MacRaild,2016:125). يحدث
 إذا التاريخ مسار تغيير بكيفية المؤلؼ فيو يتكيف الذي الخياؿ مف نوع     
 Collins. مختمفة نتيجة عف أسفر قد معيف تاريخي حدث كاف

dictionary, 2019:1)) 
 يمكف القوؿ: البديؿوفى ضوء العرض السابؽ لمفاىيـ وتعريفات التاريخ المغاير أو التاريخ 

 عف األحداث التاريخية التي لـ تحدث التاريخ يعبر  مط مف أنماطالتاريخ المغاير ن
 تحدث في ظروؼ مختمفة وبنتائج مختمفة. ولكف كانت مف الممكف أف

  عمى افتراضات تاريخية سابقة الحتماالت مستقبمية عمى نفس  ديعتمالتاريخ المغاير
 .التاريخيالحدث 

  و أالتاريخ المغاير يعتمد بشكؿ رئيس عمى األسئمة المعروفة باألسئمة المناقضة
إذا ماذا لو؟  ؟،ماذا تفعؿ إذا كنت مكاف إذا؟،المغايرة لمواقع مثؿ أسئمة ماذا يحدث 

كنت أحد المعاصريف لموقؼ أو حدث تاريخي معيف ماذا تفعؿ؟ ماذا تقوؿ إذا قابمت 
 شخصية تاريخية معينة؟

 لو  التاريخ المغاير وصؼ ألحداث حقيقية وتوضيح لكيؼ يمكف أف يكوف التاريخ
 حداث بشكؿ مخالؼ لمواقع.حدثت تمؾ األ

  يتطمب وضع احتماليف األوؿ الحدوث، والثاني عدـ الحدوث وىذا التاريخ المغاير
يؤكد ضرورة توافر معمومات كافية عف الماضي مف أجؿ وضع العديد مف األفكار 

 المغايرة لمواقع.
تصور ذىني لما ستكوف عميو بعض  " في البحث الحالي بأنوإجرائًيا ؼ التاريخ المغاير وُيعرً  

بشكؿ مختمؼ أو مغاير عما أو وقعت إذا حدثت  تحدث،التي لـ تقع أو  األحداث التاريخية
وتنظيميا في صور جديدة استناًدا عمى الصور العقمية لممعمومات  حدثت بو في الواقع

 إذا؟نوعية ماذا يحث  أسئمة مفويجيب عمى  التاريخية، تمؾ األحداثوالخبرات السابقة حوؿ 
ألحداث التاريخية تتسـ بالتشعب واالنفتاح ل يرةمغاويساعد في تقديـ رؤى  ؟،ماذا لو
 "والتحرر.

https://www.macmillanihe.com/authors/author-detail/Jeremy-Black/?sf1=name_exact&st1=JEREMYBLACK&DS=Jeremy%20Black
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 يف تعمٗي ٔتعمي التارٖخ: املغاٖز التارٖخ أِىٗٛ استخداً
ولكف  التاريخ،استخداـ التاريخ المغاير في تعميـ وتعمـ التاريخ ليس اليدؼ منو تغيير 

لممواقؼ واألحداث التاريخية مف خالؿ التعرؼ عمى األدوار اليدؼ ىو فيـ أفضؿ 
الحدث التاريخي الذي تجرى الرئيسية لمشخصيات والجيات الفعالة في الموقؼ أو 

فالتاريخ المغاير يسيـ في فيـ ما وقع في الماضي والعمؿ عمى تفادى أخطائو  دراستو،
 .أحداث محتممة في المستقبؿتفيـ ما يمكف أف يحدث مف والعمؿ عمى تطوير الحاضر و 

(Sarah R.Beck, Elizabeth J.Robinson, 2006:415) 
 :في تدريس التاريخ يساعد عمىمدخؿ التاريخ المغاير  إف استخداـويمكف القوؿ 

  التالميذ.يثير اىتماـ وانتباه 
 التالميذ لممفاىيـ والمعمومات والحقائؽ التاريخية وتحديد مدى  يحدد مدى فيـ

 استعدادىـ لالنتقاؿ إلى نقطة أكثر عمًقا.
  يؤدى إلى ظيور أفكار إبداعية لحؿ المشكالت في الموضوعات واألحداث التاريخية

 الجدلية.
 طالؽ عمى إيجاد أكبر عدد مف األفكار الجديدة يشجع التالميذ  العناف لتفكيرىـ. وا 
 .يشجع التالميذ عمى طرح اآلراء وتقبميا دوف الخوؼ مف فشؿ أو سخافة الفكرة 
 .يدرب التالميذ عمى اكتساب ميارات االستماع والتواصؿ والتفكير المتشعب 
  يساعد عمى الخياؿ والمرونة والقدرة عمى إدراؾ التفاصيؿ وتكويف رؤى جديدة والتنبؤ

ماذا تفعؿ  ؟،ماذا يحدث إذا ؟،خالؿ استخداـ أسئمة ماذا لو باألحداث التاريخية مف
 إذا كنت مكاف؟

 .يساعد التالميذ عمى كسر الجمود الذىني والخموؿ الفكري 
وألىمية استخداـ مدخؿ التاريخ المغاير في تدريس التاريخ فقد تناولتو الدراسات والبحوث 

إذ لـ تتطرؽ الدراسات العربية  أجنبيةلمعرفة أثره عمى متغيرات مختمفة وأغمب ىذه الدراسات 
 Richard) دراسة إلى دراسة ىذا المدخؿ ومف ىذه الدراسات-في حدود عمـ الباحث –

Lebow 2007)   التي ىدفت إلى استخداـ التاريخ المغاير لمواقع كأداة تعميمية الستكشاؼ
 ، واقترحت عدة معايير  الواقعية بالحجج يسمى وما العكسيةالمغايرة  الحجج بيف االختالفات
 David)ودراسة  الغرب نموذًجا، ونجاح واستخدمت صعود المناقضة العالـ حقائؽ لتوضيح
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Hostetter 2009)  التي اعتمدت عمى إجراء مقابالت مف جانب الطالب لمشخصيات التي
شاركت في األحداث التاريخية الكبرى مثؿ الحرب العالمية الثانية الستكشاؼ التبايف في 

 قراءة خالؿ مف يبنونو قد الذي التاريخي التفسير أساس عمى لمعدو صور إنشاء الروايات قبؿ
 عمى أف التاريخأكدت والتي   (Ervin Staub2014) تاريخية معينة، ودراسة روايات

 أي أو عميو المتنازع المجتمع لقيادة مشتركة رواية لخمؽ وسيمة يكوف أف المغاير يمكف
 األخرى لممجموعة أف قبوؿ مف تبدأوالتي  المصالحة إلى الصراعات  يتحوؿ مف آخر مجتمع
،  األخالقية قيميا أو صحتيا عف النظر بغض التاريخية، األحداث عف مختمفة نظر وجيات
التي ىدفت إلى تشجيع الطالب عمى التفكير في أحداث  (Rodwell Grant 2013)ودراسة

الحاضر ورؤيتيا بشكؿ مختمؼ ألف المعاصريف ألحداث الماضي قد شاىدوا األحداث أيًضا 
 Cheryl) بشكؿ مختمؼ األمر الذى يؤدى إلى تفسيرات تاريخية جيدة ، ودراسة

Duckworth2015) التاريخية واعتمدت  والذاكرة السالـ تعميـ بيف التي كشفت العالقة
الدراسة عمى التاريخ المغاير لمواقع مف خالؿ عرض روايات متعددة ألشخاص عاصروا نفس 

 تـ لمييود مف قبؿ النازييف( ، الوحشي الجماعي كوست)القتؿالحدث التاريخي وىو اليولو 
الييود حوؿ نفس الحدث،  مف واحدة عامة مجموعة مف مختمفة روايات استخالص
التي أثبتت فعالية استخداـ مدخؿ التاريخ المغاير   (Lovorn & Warsh,2017)ودراسة

ودراسة في تدريس تاريخ الواليات المتحدة األمريكية مف قبؿ معممي المرحمة الثانوية، 
(Anggita P. Latif 2019)  في البديؿ التاريخ مواد استخداـ والتي أوصت بضرورة 

 المختمفة واالختالؼ بالرواياتبالتعددية  االعتراؼ عمى الطالب لتشجيعالدراسية  الفصوؿ
 تؤثر أف يمكف الكممات أف التاريخ لمعممي ت الدراسةأظير ، كما  التاريخية باألحداث المتعمقة

 .الجماعية اليوية تشكيؿ في تساىـو  الجماعية الذاكرة عمى
 خطٕات استخداً ودخن التارٖخ املغاٖز داخن الفطصن: -2

خطوات الستخداـ مدخؿ التاريخ سبعة (Scottl.L ,Roberts, 2011:117)حدد 
 المغاير داخؿ الفصؿ وىى :

شة التالميذ في اليدؼ مف الدرس ويتـ في ىذه الخطوة مناق انًىضىع:تمذَى   -1
 باستخداـ مدخؿ التاريخ المغاير، وتعريفيـ بيذا النمط في عممية التدريس.

https://www.researchgate.net/profile/Cheryl_Duckworth
https://www.researchgate.net/profile/Cheryl_Duckworth
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وفى ىذه الخطوة يطمب المعمـ  عذد يٍ األسئهخ فٍ انتبرَخ انًغبَز: أكجزصُبغخ  -0
يرغبوف في بحثيا عمى سبيؿ مف التالميذ كتابة بعض األسئمة باستخداـ التاريخ المغاير 
وكيؼ كانت مصر  المصرييف؟المثاؿ، ماذا يحدث إذا لـ يظمـ ويضطيد البطالمة 

 عيدىـ؟ستختمؼ في 
الحرؼ األوؿ مف كممة  وىو(K)حيث يرمز الحرؼ :  K.W.Lتصًُى خزَطخ  -1

know  أما حرؼ  السؤاؿ،موضوع الدرس او موضوع إلى ما يريد التالميذ معرفتو عف
(w) وىو الحرؼ األوؿ مف كممةwhat  حرؼ )ماذا أريد أف أعرؼ، أما وتعنى ( L  وىو

، وتشمؿ ىذه الخطوة إعطاء التالميذ وتعنى ماذا تعممت Learnالحرؼ األوؿ مف كممة 
أسئمة مرتكزة عمى التاريخ المغاير لتناوليا بالبحث والدراسة ويمكف  الختيار ثالثالفرصة 

، مثاؿ : ماذا تعرؼ عف عصر االضطياد األكبر  باإلنترنتاالستعانة في ىذه المرحمة 
 لممسيحيف ) عصر الشيداء( ؟ ، ماذا تريد أف تعرؼ؟ ماذا تعممت؟

الخطوة يطمب مف التالميذ عرض ما في ىذه  وانتمُُى:انمُبو ثعزض َتبئج انجحج  -2
عطائيـ الفرصة لتقديـ ما توصموا إليو في التاريخ المغاير والعمؿ عمى  توصموا إليو وا 

 تقييمو.
ىي المرحمة التالية لعروض التالميذ في دراسة التاريخ المغاير  :يغبَزح عًم خزَطخ -3

في حالة تحقيؽ عمؿ خرائط توضح كيؼ سيكوف العالـ مختمؼ عندما نعيشو اليوـ  وىي
ىذه الخطوة مف التالميذ اف تكوف التغيير، ومف الممكف اف ترسـ ىذه الخرائط باليد أو 

لدييـ قدرة عمى رسـ الخرائط ولدييـ معمومات جغرافية حتى يتمكنوا مف رسـ تمؾ 
 . الخرائط

مف استخداـ  األساسيحيث اف اليدؼ  عًم يخططبد ورسىو وأشكبل تىضُحُخ: -4
طمب مف التالميذ في فيُ  التاريخيالتاريخ المغاير ىو مساعدة التالميذ عمى زيادة فيميـ 

 يعرض االختالفات والتشابيات بيانيأو مخطط  توضيحيو شكؿ أىذه الخطوة عمؿ رسـ 
أوجو  إلبرازبيف الحدث المغاير وما وقع فعمًيا واستخداـ ما لديو مف معرفة تاريخية 

التي نسجوه مف خياليـ واألحداث الواقعية  الذياالختالؼ بيف العالـ المغاير التشابو و 
 بنوا عمييا عمميـ المغاير.
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الخطوة والمرحمة األخيرة ويقدـ مف خالليا التالميذ األنشطة  وىي: يزحهخ انعزض -7
حوار شامؿ متعدد األنشطة يعتمد في األغمب عمى األنشطة  إطارالخاصة بيـ وذلؾ في 

 وعمى أكثر األسئمة التاريخية تشويًقا. الكتابية
 املغاٖز: التارٖخ ودخن باستخداً اسرتاتٗجٗات ٔأسالٗب التدرٖس -3

تتعدد استراتيجيات وأساليب وطرؽ التدريس التي يمكف استخداميا في التدريس 
بعد استقراء في الدراسة الحالية  باستخداـ مدخؿ التاريخ المغاير ، ولكف عًمد الباحث

 (2002) (،8110)مصطفى عبدالسالـ عبد السالـ : األدبيات التربوية و الدراسات 
Cardellichio & Field  ، (8118(، وتغريد عمراف )8118)زيتوف حميد كماؿ عبدالو ،
، وسناء محمد سميماف ( 8118)وحسف حسيف زيتوف  (،8118وحسف زيتوف وكماؿ زيتوف)

عبدالعزيز  (،8113عمى محسف عطية ) ، (8115)، وصالح الديف عرفة محمود( 8115)
 عبدالرازؽ عبد اهلل زيداف ) ،( 8100) عبد الواحد الكبيسي ياسر ،  (8101القطراوي )جميؿ 
، وىالة الشحات عطية )،  8108)وطاىر الحناف ،  (8108) سعيد عبداهلل سالـ( 8108

االعتماد عمى لى إ واستراتيجيات التدريس أساليبوالتي اىتمت بتناوؿ ( 8104)
 وتساعدىـ فينمى التفكير المتشعب لدييـ تو التي تثير ذىف التالميذ االستراتيجيات 

 األحداث،لألحداث التاريخية وتساعدىـ عمى الفيـ واالستيعاب لتمؾ تكويف رؤى بديمة 
  :وتمثمت تمؾ االستراتيجيات في والتي تتفؽ مع طبيعة مدخؿ التاريخ المغاير

 ٛٗاسرتاتٗج K.W.L :خطوات منظمة تعتمد عمى استدعاء معارؼ التمميذ  مجموعة
َـّ الوعي بما تـ تعممو طالؽ رغبتو في االستزادة مف المعمومات، ث واحدة  وىي السابقة، وا 

يبذلو المتعمِّـ لموصوؿ إلى اليدؼ  اعقميً  اجيدً  تتطمب المعرفة،مف استراتيجيات ما وراء 
ُـّ التفاعؿ بيف المعمومات وعقؿ المتعمـ، ولتحقيؽ ذلؾ  تعتمد مف خالؿ التفكير بحيث يت

ماذا  أتعمـ؟ماذا أريد أف  أعرؼ؟)ماذا ىي تمؾ االستراتيجية عمى ثالثة أسئمة رئيسة 
يدوف فيو  واالجابة عمى ىذه األسئمة تتطمب رسـ جدوؿ بو ثالثة أعمدة (تعممت؟

 : التالميذ إجابتيـ كالتالى
: ماذا يعرؼ المتعمـ عف ويقصد بو What I Know ?: Kالعمود األوؿ  -

 الموضوع؟
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: ماذا يريد المتعمـ ويقصد بو What I Want to Learn ?: W الثانيالعمود  -
 الموضوع؟أف يعرؼ عف 

ماذا تعمـ المتعمـ مف  بو:ويقصد ?L: What I learnedالعمود الثالث  -
 الموضوع؟

تساىـ في تعمـ المعرفة التقريرية بأنواعيا المختمفة  أنياستراتيجية اال ىذه مميزاتومف 
زيادة ميارة التساؤؿ  ،وتخزيف المعمومات  المعمومات،وتنظيـ  المعنى البنائي مثؿ:

الذاتي ، تدوير المعمومات ، واعادة تنظيـ البنية المعرفية والوصالت والتشابكات العصبية 
 ،بط وتماسؾ اإلطار المعرفي لمفردلمربط بيف المعمومة القديمة والحديثة بما يحقؽ ترا

 والتفكير المتجدد لالبتكارتساىـ في تكويف فرص 
   ٛٗمجموعة مف األسئمة يصوغيا استراتيجية تقـو عمى  : وهٍالذات٘التساؤه اسرتاتٗج

المتعمـ ويوجييا لنفسو وزمالئو في الفصؿ الدراسي حوؿ عممية التعمـ وذلؾ بتوجيو 
رشاد مف المعمـ  مما يجعمو أكثر اندماجا مع المعمومات التي يتعمميا ويخمؽ لديو وا 

بعمميات التفكير لبناء عالقات بيف أجزاء المادة موضوع الدراسة وبيف معمومات  الوعي
ثخالث آخر، وتمر الطالب وخبراتو ومعتقداتو مف جانب والموضوعات الدراسية مف جانب 

بعرض موضوع الدرس في ىذه المرحمة يبدأ المعمـ  : يزحهه يب لجم انتعهىيزاحم هٍ  
سئمة التي سيسأليا كؿ تمميذ لنفسو ومف ىذه األسئمة عمى التالميذ ثـ يمرنيـ عمى األ

،  كيؼ يرتبط بما أعرفو ؟ ، لماذا يعتبر ىذا ميما ؟  ، لماذا افعؿ ذلؾ ؟ ، ماذا افعؿ ؟ 
عمى اساليب التساؤؿ الذاتي ومف في ىذه المرحمة يمرف المعمـ التالميذ : انتعهىيزحهه 

ىؿ احتاج خطو معينو لفيـ ىذا   المواقؼ؟في ىذه  أوجيياما األسئمة التي  ىذه األسئمة
ما قمت بو حتى االف  اليدؼ؟ ىؿىؿ الخطة التي وضعتيا مناسبو لبموغ  تعممو؟و أ

: ومف أمثمة أسئمة انتعهىيزحهه يب ثعذ اليدؼ؟، ينسجـ مع الخطة ويشير باتجاه بموغ 
ما مدى ، كيؼ استخدـ ىذه المعمومات في جوانب حياتي المختمفة ؟ىذه المرحمة 

حؿ المشكمة  أستطيع ؿجديد؟، ىىؿ احتاج الى بذؿ جيد  العممية؟،كفاءتي في ىذه 
 أخرى؟بطريقو 

 يطمؽ عمي استراتيجية المتشابيات التعميمية أسماء أخرى مثؿ : اسرتاتٗجٗٛ املتشابّات
مف  وهً عجبرح عٍ أسهىةتوليؼ األشتات أو التعميـ المجازي أو التعميـ بالنماذج 
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أساليب التدريس او التدريب يمجأ إليو المعمـ ) المدرب( بيدؼ تبسيط التعميـ إذ يقـو 
المعمـ بربط األفكار الجديدة التي يدرسيا المتعمموف باألفكار المألوفة لدييـ كي يدركوىا 
ويكونوا أكثر فيًما ليا ، ونظر إلييا بعض المفكريف نظرة أكثر شمولية ورأوا فييا 

يف األشياء والمعمومات الجديدة بالمعمومات الكائنة في البنية المعرفية منظومة لمربط ب
لممتعمـ وأنيا تساعد في رؤية التشابو واالختالؼ بيف ما يعرفو الفرد وما يود أف يعرفو 
ويمكننا أف نستنتج مكونات أية عممية تشابو ىي المشبو والمشبو بو وأوجو الشبو 

: تقديـ المفيوـ المراد  انًتشبثهبد ثبنخطىاد انتبنُخ وتًز استزاتُجُخوأوجو االختالؼ ، 
تقديـ التشبيو أثناء شرح  –اختيار المتشابيات مف خبرات التالميذ  –توصيمو لمطالب 

إجراء مقارنة لتوضيح أوجو الشبو  -تحديد الصفات المرتبطة بالمتشابيات –الدرس 
 واالختالؼ بيف المشبو بو والموضوع .

 سمسمة في تتمثؿ ،الدماغ إعماؿ عمى قائمة استراتيجيات: ري املتشعباسرتاتٗجٗات التفك 
 حؿ كإيجاد جديدة يراتمث في لمتفكير التالميذ ذىف تستثير التي المتتالية األسئمة مف

 سبع في وتتمثؿ مستقبمية بأحداث التنبؤ أو معيف حكـ اصدار أو معينة لمشكمة
 ،العكسي التفكير استراتيجية ،ضيرااالفت التفكير استراتيجية (وىي استراتيجيات
 التناظر، استراتيجية ،النظر وجية تحميؿ استراتيجية الرمزية، األنظمة استراتيجية
 :) الشبكي التحميؿ استراتيجية التكممة، استراتيجية

 مجموعة المعمـ توجيو عمى االستراتيجية ىذه تعتمد :ضيراالتفكير االفت استراتيجية -0
 األسئمة أمثمة مفو  األسئمة تتابع عاةرام مع لمتالميذ ضيةرااالفت األسئمة مف

 عمى المترتبة النتائج ما - ؟... إذا يحدث ماذا :يمي ما االستراتيجية ليذه المحققة
  ؟... لو تفعؿ ماذا -  ؟... إذا فعمؾ ردة ما  ؟... ظاىرة

 مف لمبدء التمميذ توجيو عمى االستراتيجية ىذه تعتمد :العكسي التفكير استراتيجية -8
 األسئمة أمثمة مفالمألوؼ و  عف جأو الخرو  ،الموجود الواقع عكس أو ،النياية
 ىؿ ،القصة في معينة شخصية صفات لوعكسنا :يمي ما االستراتيجية ليذه المحققة
 تبعاً  يحدث أف يمكف ماذا ،عكسي بشكؿ الموقؼ حدث لوالقصة؟،  نياية ستتغير
 ؟لذلؾ
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 استخداـ عمى االستراتيجية ىذه تعتمد :المختمفة الرمزية األنظمة استراتيجية -8
 أو خطوط أورائط خ كرسـ التعمـ مواقؼ في مخالؼ بشكؿ المختمفة الرمزية األنظمة
 المحققة األسئمة أمثمة مفواألحداث و  المواقؼ بيف العالقة توضح معادلة صياغة
 األحداث تسمسؿ عف تعبر خطوط أو خريطة رسـ :يمي ما االستراتيجية ليذه

 رسـ ،والفرعية الرئيسية األفكار بيف العالقة توضح مفاىيـ خريطة رسـ ،والمواقؼ
  .النص مف فيمو أو تعممو تـ ما

 وتوضيح لبحث العقؿ إعماؿ عمى االستراتيجية ىذه تقوـ :التناظر استراتيجية -0
 أمثمة مفو  واالختالؼ التشابو أوجو عمى لمتعرؼ ؛والعناصر األشياء بيف العالقات
 بيف واالختالؼ التشابو أوجو ما :يمي ما االستراتيجية ليذه المحققة األسئمة

 81يناير وثورة  85ثورة  بيف واالختالؼ التشابو أوجو ماتاريخيتيف،  شخصيتيف
 يونيو.

 لتعميؽ وذلؾ نظره لوجية التمميذ تحميؿ عمى تعتمد :النظر وجية تحميؿ استراتيجية -5
 مشكمة لحؿ أو لمموقؼ ومناسبتيا ومعقوليتيا صحتيا في والتأمؿ ،فييا التفكير
 لو ستتصرؼ كيؼ يمي ما االستراتيجية ليذه المحققة األسئمة أمثمة مفو  معينة
 ؟معينة شخصية أو معيف موقؼ تجاه رأيؾ ما ،؟ الشخصية ىذه مكاف كنت

عمى التفكير في  المتعمـاف عممية إكماؿ األشياء يحث  :التكممة استراتيجية -2
بحيث  لمحاولة إيجاد وتحديد عالقات بيف العناصر الموجودة متعددة اتجاىات

تساعده في معرفة العنصر الناقص أو إيجاد عالقة بيف األحداث تساعده عمى 
 لممتعمـفي إعطاء المعمـ  االستراتيجيةىذه  وتستخدـالتنبؤ بما يمكف حدوثو 

أليـ أف يحددوا خطوات حؿ المشكمة التاريخية مع إخفاء بعض مف الخطوات ويس
ارسـ  :يمي ما االستراتيجية ليذه المحققة األسئمة أمثمة مفو  الخطوات المفقودة

أكمؿ  ؟أكمؿ خريطة المفاىيـ التي تعبر عف... ؟،...الجزء المختفي مف خريطة 
 ...؟الجزء المفقود مف الجدوؿ الذي يوضح

عمى اكتشاؼ المتعمـ تعتمد ىذه عمى تنمية قدرة  استراتيجية التحميؿ الشبكي: -2
بينيا ومحاولة تبسيطيا، وتحديد  االرتباطات واستنتاجالعالقات والتعبير عنيا، 

طرؽ تعقد الظواىر ويعد اليدؼ مف اكتشاؼ العالقات ومعرفة االرتباطات تدريب 
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جديدة، توظيؼ إمكانات عقمو بصورة ييسر تشعب تفكير المتعمـ وينمي قدرتو عمى 
 مع .... ترتبط كيؼ حدد :يمي ما االستراتيجية ليذه المحققة األسئمة أمثمة مفو 

 ؟...... عالقة لذلؾ؟، حدد توصمت وكيؼ ؟..........
 وىي استراتيجية تقـو عمى طرح الحموؿ والبدائؿ والمقترحات : اسرتاتٗجٗٛ العطصف الذِين

معيف دوف نقد، والتوصؿ إلى أفضؿ اإلجابات حيث يقوـ المعمـ واالجابات حوؿ موضوع 
بطرح السؤاؿ أو القضية وتشجيع التالميذ عمى المشاركة وعرض األفكار واالجابات 

 وتسجيؿ أكبر عدد مف األفكار وتقويـ اإلجابات والوصوؿ إلى أفضؿ الحموؿ.
 ٌ٘ٔعمى شكؿ مجموعات يتـ فييا تقسيـ الفصؿ  استراتيجية: اسرتاتٗجٗٛ التعمي التعا

في تفاعؿ إيجابي متبادؿ يشعر فيو كؿ فرد أنو مسئوؿ عف  تالميذصغيرة يعمؿ فييا ال
ولكؿ تمميذ دور في المجموعة وكؿ  ،مشتركةتعممو وتعمـ االخريف بغيو تحقيؽ أىداؼ 

 تمميذ لو درجو عمى نشاطو داخميا وعمى العمؿ النيائي لممجموعة.
  وتمر ىذه االستراتيجية بأربعة مراحؿ رئيسية ىي: شارك –أبدع –حن  –اسرتاتٗجٗٛ احبح: 

وفييا يطمب المعمـ مف التالميذ طرح عدد مف األسئمة حوؿ الموضوع  :مرحمة ابحث -0
 الذي يقوموف بدراستو.

 وفييا يحاوؿ التالميذ البحث عف إجابة لألسئمة التي تـ طرحيا. وزحمٛ حن: -8
وفييا ينظـ التالميذ ما توصموا إليو مف معمومات في شكؿ جداوؿ او  مرحمة أبدع: -8

 رسـو بيانية أو تقارير ويقـو بتحميميا وتقييميا.
وفييا تعرض كؿ مجموعة ما توصمت إليو مف نتائج وتفسيرات عمى : وزحمٛ شارك -0

 الفصؿ ويتـ مناقشتيا.
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 التارخي٘ احملٕر الجاٌ٘: الفّي

 املّارات( –األِىٗٛ  –التعزٖف )                            

 معممي التاريخ بالمرحمة االعدادية،مف أىـ التحديات التي تواجو  التاريخييعد الفيـ 
حيث أصبح مف األىمية االنتقاؿ مف استظيار المعمومات وحفظيا إلى التركيز عمى تنمية 

وكذلؾ فيـ  وفيمو، التاريخيالميارات وتطويرىا لدى التالميذ لموقوؼ عمى حقيقة الحدث 
النتائج الصحيحة المعتمدة عمى مقدمات  والعبر، واستخالصالحاضر واستخالص الدروس 
وفيـ  التاريخيرىا األصمية مما يؤدى إلى فيـ سميـ لمحدث صحيحة مأخوذة مف مصاد
 الحاضر والتنبؤ بالمستقبؿ.

 :الفّي التارخي٘ تعزٖف  -1
 بأنو:يعرؼ الفيـ التاريخي 

ويستدؿ عميو مف مجموعة  يواجيو، الذيقدرة الطالب عمى إعطاء معنى لمموقؼ   -
كأف يترجـ أو  التذكر،وتفوؽ مستوى  المتعمـ،السموكيات العقمية التي يظيرىا 

)أحمد حسيف المقانى وعمى  اًل أو يستنتج أو يعبر عف شيء ما.يستكمؿ أو يعطى مث
 (803: 8118الجمؿ، 

 األحداث،الكامؿ باألحداث والقضايا التاريخية وتشمؿ قدرة الطالب عمى تفسير  الوعي -
استنتاج  ،الحقيقيةتحميؿ األحداث التاريخية إلى أسبابيا  بالماضي،ربط األحداث 

 (2: 8110 العزيز،. )السعيد الجندي عبد النتائج المترتبة عمى األحداث
فيـ قد يتطمب مف الطالب القراءة واالطالع عمى مخططات وجداوؿ وخرائط أو  -

مشاىدة ومالحظة البقايا األثرية واألماكف التاريخية والمتاحؼ حيث يتدرب الطالب 
  مكتوب.خالؿ ذلؾ عمى تحرى األدلة والبحث عف الحقيقة بدال مف تصديؽ ما ىو مف 

 (88: 8112)والى أحمد، 
قدرة الطالب عمى صياغة جزء مف المادة بأسموبو وتفسير بعض الحقائؽ والمفاىيـ  -

مكانية عرضيا في جداوؿ أو رسـو بيانية أو خرائط أو إدراؾ العالقات بيف الحقائؽ  وا 
  (55: 8112لتعميمات. )ىاني محمد حسف، والمفاىيـ وا
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مجاؿ يدؿ عمى عدة معايير مف بينيا ما يتصؿ بميارة الطالب في ترتيب األحداث  -
والشخصيات التاريخية وفًقا لترتيبيا الزمنى، وتقصى الحقائؽ التاريخية، ورصد 
نواحي التغير في المجتمعات المختمفة عبر العصور التاريخية، وتتبع تأثير العمـ 

النظـ والمؤسسات السياسية والتحالفات والتكنولوجيا عمى المجتمع، ورصد تطور 
)الييئة التاريخية عبر العصور، وتفيـ المعتقدات الثقافية عبر العصور المختمفة. 

   (08: 8114القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد، 
القدرة عمى استعادة الحدث التاريخي وتحميمو وتفسيره وتوقع ما كاف يمكف أف يحدث  -

   (02: 8100)الشيماء طو،   اث.لو تغير مجرى األحد
عقمية تفوؽ مستوى التذكر يظير مف خالؿ وعى التمميذ لألحداث التاريخية  عممية -

والتي يستدؿ عمييا بمجموعة مف السموكيات كاف يقوـ بصياغة جزء مف المادة 
بأسموبو، وتفسير بعض الحقائؽ وتخيؿ وتحميؿ األحداث التاريخية، وتقديـ البدائؿ 

: 8100حداث التاريخية. )أمؿ عمر، والمقترحات واستنتاج النتائج المترتبة عمى األ
08)    

 إلحياءفيو يعتبر طريقة  وتكويف التوقعات لممستقبؿ الماضيالتفاعؿ بيف إدراؾ   -
 لمماضي ارتباطيومف خاللو يطور الطالب فيـ  الماضيالعالـ بناًء عمى إحياء 

    (Tambyah,2017,40)  يساعدىـ عمى فيـ الحاضر وتخيؿ المستقبؿ.
مف السموكيات يمارسيا الطالب مف خالؿ األنشطة والمياـ المكمفيف بيا  مجموعة -

وتقديـ األدلة المرتبطة  وتفسيرىا،وتشمؿ ىذه السموكيات تخيؿ األحداث وتحديدىا 
وتقديـ حجج واقتراحات مف منظورىـ الخاص  التاريخية،وشرح دور الشخصيات  بيا،

 (043: 8103دياب،  )مي كماؿ وتقييـ األحداث والمواقؼ التاريخية.
ألحداث والقضايا التاريخية والربط بينيا لقدرة الطالب المعمـ عمى الترتيب الزمنى  -

وتفسيرىا وتقصى الحقائؽ التاريخية باستخداـ األدلة والمصادر المتاحة والقدرة عمى 
 االستنتاج واستخالص الدروس المستفادة مف الدراسة التاريخية وذلؾ مف خالؿ

ؼ أو القضية التاريخية وفيـ مغزاىا التاريخي، وتخيؿ المواقؼ معايشة الموق
 واألحداث التاريخية والتفكير في كيفية حدوثيا مف خالؿ استخداـ التاريخ الرقمي.

 (081 :8104)أروى السعيد عبد العزيز، 
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عمى استعادة  اإلعداديقدرة تالميذ الصؼ األوؿ  ويعرؼ الفيـ التاريخي إجرائًيا بأنو " 
مجرى األحداث ،  كف أف يحدث لو تغيريم ذاالحدث التاريخي وتحميمو وتفسيره وتوقع ما
تحديد أسباب المواقؼ تشمؿ  ميارات والمؤشراتويستدؿ عميو مف خالؿ مجموعة مف ال

قراءة الصور واألشكاؿ والخرائط ،  بأسموبو التاريخيوصؼ الحدث ، واألحداث التاريخية
الخروج و  تحميؿ القضايا التاريخية،  والشخصيات التاريخيةتخيؿ األحداث ،  التاريخية

، وذلؾ مف خالؿ ممارسة أنشطة ومياـ التعمـ المكًمفيف بيا عند  ياباستنتاجات تجاى
 دراستيـ باستخداـ مدخؿ التاريخ البديؿ" .

 :التارخي٘ الفّي أِىٗٛ 

حيث انو مف أىـ المخرجات التي لمفيـ التاريخي أىمية كبيرة في تدريس التاريخ  
وباستقراء األدبيات  تنميتو،يمكف تحقيقيا مف خالؿ تدريس التاريخ ومف ثـ تبدو ضرورة 

)عمى كماؿ  (،8112 بدويعاطؼ و الجزار  )نجفةالتربوية التي تناولت الفيـ التاريخي 
السقا  )دينا (،8113 محمد )صفاء (،8113)شيريف كامؿ موسى  (،8112معبد 
النقاط التالية والتي توضح أىمية  انجبحج ئنً خهُص  ( 814السعيد  )أروى (،8105
 التاريخي:الفيـ 
    الحالي، يمثؿ ىدًفا رئيًسا لتدريس التاريخ بالمراحؿ الدراسية المختمفة في الوقت

بيف المتخصصيف في طرؽ تدريس التاريخ عمى أف تعمـ التاريخ حيث يوجد اتفاؽ 
 .التاريخييجب أف ينمى القدرة عمى الفيـ والتفكير 

   يجعؿ الطالب قادًرا عمى فحص كؿ ما يتعرض لو مف أحداث تاريخية ونقدىا
 وتحميميا وتفسيرىا.

  .يساعد الطالب عمى بناء إطار معرفي قائـ عمى الفيـ 
   واضح. زمنييعمؿ عمى ترتيب األحداث التاريخية وعرضيا في تسمسؿ 
   يساعد المربيف والميتميف بتدريس التاريخ عمى تدريب المتعمميف عمى الميارات

 العقمية العميا البعيدة عف التمقيف والحشو لعقوليـ.
   يعمؿ عمى تنمية ميارات البحث واالستكشاؼ وتحرى األدلة والبحث عف الحقيقة

 كساب التالميذ العمميات العقمية الصحيحة. إل 
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   يساىـ في تنوع المداخؿ التاريخية واكتساب التالميذ ميارة تحميؿ وتأمؿ األحداث
 بأىمية التعبير عف األفكار بطريقة منطقية. والوعي

  الطالب عمى بناء المعرفة عف أسالفيـ وثقافات الناس في العالـ مما ينمى  يساعد
لدييـ الفيـ حوؿ االستمرارية والتغيير والزمف ويكتسبوف بصيرة لحياتيـ واألحداث 

 المعاصرة.
   يساعد التالميذ عمى إحياء الحدث التاريخي إلدراؾ أخطاء الماضي والتطمع بثقة

 نحو المستقبؿ.
  مف خالؿ الفيـ الصحيح لألحداث التاريخيةالمجتمع اء شخصية يساعد عمى بن. 

العديد مف الدراسات عمى ضرورة تنمية وتعميـ الفيـ التاريخي ومف  أكدتوفى ىذا السياؽ 
( التي تناولت قياس فاعمية مدخؿ القضايا 8113دراسة )صفاء عالـ تمؾ الدراسات 

والمشكالت في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية الفيـ والتعاطؼ التاريخي لطالب 
التي استخدمت األفالـ الوثائقية لتنمية  (Burgard2009)المرحمة اإلعدادية، ودراسة 

التي استخدمت  (Coyne 2009)ودراسة الفيـ التاريخي لدى طالب المرحمة الثانوية، 
 الوثائؽ األولية في تنمية الفيـ التاريخي عند الطالب.

ما  لمعممي التاريخيعمى أىمية تعمـ وتنمية الفيـ  (Dia Ryter:2012) وأكدت دراسة
لمعرفة الكيفية التي يتـ مف خالليا اكتساب الطالب لمفيـ  العاليقبؿ الخدمة في التعميـ 

 (Marcus & Others 2012)ودراسة ،  التعميـالمستويات المتقدمة مف في  التاريخي
التي أشارت إلى ضرورة تعزيز وتعميـ الفيـ التاريخي لدى معممي التاريخ لممرحمة الثانوية 

مـ التاريخ داخؿ الفصوؿ حتى يمكنيـ إكسابو لطالبيـ واالستفادة منو في تعزيز تع
التي أوصت بضرورة وأىمية وضع عدد مف  (Ercik,Seixas 2015)ودراسة  الدراسية،

مستوى الفيـ والتفكير التاريخييف لدى كاًل مف المعمـ والمتعمـ المعايير المحددة لتحديد 
ومعرفة المشكالت والعقبات التي تواجو المعمـ في تنمية الفيـ والتفكير التاريخي لدى 

 طالبو.
مف دراسة التاريخ ليس مجرد حشو أذىاف  إف اليدؼوتأسيسا عمى ما سبؽ يمكف القوؿ 

نما اليدؼ ممارسة التالميذ لألنشطة  التاريخية،التالميذ بالحقائؽ والمعارؼ والمعمومات  وا 
التعميمية الفردية والجماعية التي تمكنيـ مف الوصوؿ إلى المعرفة التاريخية مف مصادرىا 
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دراستو، وال يتحقؽ ذلؾ إال مف حو ميميـ نالذي ييسر ليـ الفيـ ويزيد مف المتعددة األمر 
  نقد وتحميؿ وتفسير. خالؿ فيـ التالميذ لميارات الفيـ التاريخي مف

 :التارخي٘ الفّي وّارات  -0
 تعد ميارات الفيـ التاريخي مف الميارات األساسية التي تسعى دراسة التاريخ إلى تحقيقيا
فيي تعمؿ عمى جعؿ عممية التعميـ والتعمـ تتسـ بالمشاركة وااليجابية والتفاعؿ مف جانب 

 أفضؿ،المعمـ والمتعمميف، كما أنيا تساىـ في تحقيؽ المعرفة التاريخية وتوظيفيا بشكؿ 
ميارات التي تناولت وباطالع الباحث عمى األدبيات التربوية والدراسات والبحوث السابقة 

 ( 8100) أحمد بدوى دراسة و  (،8101عبد اهلل  )ىبةدراسة  ومنيا التاريخيالفيـ 
وجد  (8100محمد إبراىيـ  و)وساـ (،8108توفيؽ  )رضا (،8108عمى  و)محمد

، وبعد الباحث أف ىناؾ تبايف واضح في تناوؿ الميارات حسب طبيعة وىدؼ كؿ دراسة 
ؿ المناىج وطرؽ التدريس ، توصؿ استطالع آراء مجموعة مف الخبراء والمحكميف في مجا

والتي ويندرج تحتيا عدًدا مف لمفيـ التاريخي الباحث إلى مجموعة مف الميارات الرئيسة 
 إعادة-التاريخيأسباب المواقؼ واألحداث تحديد  يتبناىا البحث الحالي وتتمثؿ في :
 تخيؿ-التاريخيةالصور واألشكاؿ والخرائط  قراءة- صياغة الحدث التاريخي بأسموب جديد

صدار  القضايا التاريخية تحميؿ- األحداث والشخصيات التاريخية  حكاـ بشأنيا.أوا 
 :التارخي٘ الفّي دٔر املعمي يف تٍىٗٛ وّارات -3

وذلؾ مف  التاريخيأف يسعى معمـ التاريخ إلى تنمية ميارات الفيـ  الضروريأصبح مف 
ونقد المادة  التاريخ،لمادة  الخاطئخالؿ قيامو بمساعدة التالميذ عمى اكتشاؼ الفيـ 

واستخداـ  لدييـ،واختيار الميارات األساسية  تفكيرىـ،والتعرؼ عمى طريقة  المتعممة،
مع واستخداـ األسئمة التي تتحدى تفكير الطالب بحكمة وتعقؿ  لتفكيرىـ،المصادر المحفزة 

حميؿ أفكارىـ ألف ذلؾ التأكيد عمى األسئمة واالستجابات التشجع التالميذ عمى التأمؿ وت
 (830: 8111)جابر عبد الحميد ،  ينمى ميارات الفيـ التاريخي. 

 :التارخي٘ الفّي وّارات تٍىٗٛيف  التارٖخ البدٖن دٔر -4

نظرًا ألىمية تدريس التاريخ فقد ُاستخدمت استراتيجيات تدريسية حديثة مف أجؿ فيـ 
يصاؿ المعمومات بطريقة   جذابة لالستفادة مف المادةأعمؽ لمجريات األحداث التاريخية وا 
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استخداـ مدخؿ التاريخ ويرى الباحث أف  تحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة،التاريخية في 
  أنو:إذ  يسيـ في تنمية ميارات الفيـ التاريخيالبديؿ يمكف أف 

  ثارة أذىاف التالميذ بأسئمة تتحدى تفكيرىـ مثؿ ماذا يحدث  أسئمة:يعمؿ عمى تحفيز وا 
 . ...؟ ماذا تفعؿ إذا كنت مكاف - لو؟ماذا يحدث  - إذا؟

  لصياغة األحداث التاريخية بشكؿ مغاير لمواقع مف خالؿ وجية  لمتالميذ الفرصيتيح
 النظر الخاصة بيـ.

  ،يسمح لمتالميذ بالرؤية التأممية والتفسيرية لمظروؼ المحيطة بالحدث التاريخي
 وتوضيح أسباب الحدث والنتائج المترتبة عمى حدوثو.

 ئؽ ومقارنتيا يساعد في تعميـ التالميذ الدقة التاريخية مف خالؿ تحميؿ الحقا
 بالمصادر التاريخية األولية كالوثائؽ والنصوص والصور.

 .زيادة المعرفة التاريخية لدى التالميذ 
 .تسير األحداث التاريخية واستنتاج النتائج المترتبة عمييا بطريقة غير مألوفة 
 .التغمب عمى البعد الزمنى والمكاني لمحدث التاريخي 
 في ربط الماضي بالحاضر والتوصؿ إلى عالقات بيف األسباب والنتائج األمر  يفيد

 الذي يسيـ في تحسيف وتعزيز الفيـ التاريخي لدى التالميذ.
  األلفاظ التي تستخدـ أثناء الشرح. لمعانييساعد عمى فيـ واستيعاب التالميذ 
  ـ األلفاظ التي مما يقمؿ مف استخداميمحسوس ألفكارىـ  مادييزود التالميذ بأساس

ويكتبوف كممات دوف أف  يرددوففيناؾ الكثير مف التالميذ  معنى،ال يفيموف ليا 
. )فييـ زعيـ .... دوف فيـ معناىا انقالب، ثورة،يعرفوا معناىا مثؿ مصطمحات 

 (31: 818مصطفى، 
وقد تعددت الدراسات التي تناولت أىمية لميارات الفيـ التاريخي وضرورة تضمينيا في 

التي أكدت عمى الدور الكبير   (Lee,2014)دراسة ومف بيف ىذه الدراسات التاريخ، مقررات 
( والتي 8105عويس  )غادةدراسة لمتكنولوجيا الرقمية في الدراسة والفيـ التاريخي ، و 

الفيـ التاريخي كأحد ميارات التفكير التاريخي لدى تالميذ الصؼ  أوصت بضرورة تنمية
)مي كماؿ الثالث اإلعدادي مف خالؿ تصميـ برنامج قائـ عمى التكنولوجيا الرقمية، ودراسة 

التي أثبتت فاعمية استخداـ الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية ميارات ( 8105موسى 
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التي توصمت إلى  (Rosinbum 2016)ودراسة  ،لدى طمبة المرحمة الثانوية الفيـ التاريخي
بما يساعد عمى في جميع المراحؿ التعميمية لممعمميف طرًقا جديدة يوفر  الرقمياف التاريخ 

تقديـ التاريخ بصورة مشوقة وجديدة األمر الذى يؤدى إلى تحسيف الفيـ التاريخي لدى 
 .الطالب

 وا ٖم٘: ٔفٜ ضٕٞ وا تكدً ٖتضح

  لدى التالميذ في تنمية العديد مف العمميات الذىنية تمعب دوًرا كبيًرا مادة التاريخ
 وبخاصة الفيـ التاريخي.

  أجمعت الدراسات السابقة عمى ضرورة االعتماد عمى مداخؿ تدريسية غير تقميدية في
ما تدريس التاريخ بصفة عامة، وتنمية ميارات الفيـ التاريخي بصفة خاصة وىو 

 يتفؽ مع أىداؼ الدراسة الحالية.
  أكدت الدراسات السابقة عمى ضرورة استخداـ التكنولوجيا الرقمية في تنمية ميارات

 الفيـ التاريخي.
 التاريخي  فيـتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة عمى أىمية تنمية ميارات ال

 لدى التالميذ في جميع المراحؿ الدراسية.
 ارة الدراسات السابقة الستخداـ مداخؿ ونظريات ونماذج تدريسية حديثة بالرغـ مف إش

 . مدخؿ التاريخ البديؿالتاريخي إال إنيا لـ تتطرؽ الستخداـ  الفيـفي تنمية 
   ينبغي استخداـ التاريخ البديؿ في تدريس التاريخ حيث إنو يقدـ خبرات وميارات

في متابعة األحداث الجارية ونقدىا  الرئيسيالعنصر ويجعؿ التمميذ ىو  لمتالميذ،جديدة 
التاريخي، وتفسيرىا واستنتاج ما يترتب عمييا مف نتائج مما يسيـ في تنمية الفيـ 

وتنمية في تدريس التاريخ التاريخ البديؿ استخداـ مدخؿ وىذا ما يؤكد العالقة بيف 
 الحالي.والتي تمثؿ أحد أىداؼ البحث  التاريخيالفيـ 
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 الجالح: التفكري املتشعب احملٕر

 املّارات( –األِىٗٛ  –)التعزٖف 

  :املتشعبوفًّٕ التفكري  -1

يمتمكو  الذي المعرفي العقميُيعد التفكير كعممية معرفية عنصًرا أساسًيا في البناء  
يجعمو يتبادؿ التأثير مع  الذيوبعممو المنظومى  االجتماعيوىو يتميز بطابعو  االنساف،

 كاإلدراؾأي أنو يؤثر ويتأثر ببقية العمميات المعرفية األخرى  منيا،عناصر البناء المؤلؼ 
وفى ضوء ذلؾ فتنمية الشخصية، ويؤثر ويتأثر بكافة جوانب والتصور والذاكرة .... إلخ 

تفرضيا األلفية  التفكير بأنماطو المختمفة ضرورة ممحة في مواجية كثير مف التحديات التي
الثالثة الناتجة عف اتساع المعمومات، وظيور الكثير مف المشكالت التي تتطمب استخداـ 
عماؿ العقؿ حتى يستطيع الفرد التغمب عمييا، ومف أنماط التفكير التي يمكف  التفكير وا 

 المتشعب.إعماؿ العقؿ مف خالليا التفكير 
تناولت بعض  في الساحة التربوية فقد االستخداـمف المصطمحات الحديثة ُيعد  الذي    

بمعنى التفكير المتشعب أو التباعدي وتناوؿ  Divergent Thinkingاألدبيات مصطمح 
 رجوعبمعنى التفكير المتشعب وبال Neural Branching Thinkingاألخر مصطمح 

تعنى عصبيًا أو المناطؽ  Neuralة نجد أف كممة غمعاجـ المتخصصة في المالإلى 
 .التشعبالتفرع أو  تعنى Branchالدماغية الخاصة بتأثير الجياز العصبي أما كممة 

 (. 52، 8114  البعمبكي،منير )
 عما وقد أسفر البحث عف مفيوـ التفكير المتشعب واستقراء األدبيات التربوية التي تناولتو

 :يمي
  نمط مف أنماط التفكير الذي يؤدي ممارستو إلى حدوث وصالت جديدة بيف الخاليا

  العصبية؛ مما 
  عصبية في شبكة األعصاب بالدماغالألنسجة ايدعـ بناًء "(Cardellichio & Field, 

1997, 33) 
 فييا يكوف التركيزو  القدرة عمى توليد بدائؿ منطقية أو معقولة مف المعمومات المعطاة 

و وزينب شحاتحسف ) عمى التنوع واالختالؼ والوفرة والندرة في النواتج والحموؿ.
 ( 082، 8118النجار،



 ................................................... مدخل التاريخ المغاير في تدريس الدراسات االجتماعية استخدام

- 28 - 

 لحقائؽ لقدرة عمى ممارسة أكبر قدر مف الربط بيف األفكار والمعمومات والمفاىيـ واا
ومف خالؿ تحدث اتصاالت بيف الخاليا العصبية في الشبكة  ما،المرتبطة بموضوع 

ويشير إلى الكيفية التي يعمؿ بيا العقؿ عند معالجتو لممشكالت  بالمخ،العصبية 
 (4: 8115تغريد عمراف، )         واألحداثوالمواقؼ واألفكار 

  ىادؼ يبتعد عف الجمود واالجابة الصحيحة ويتسـ بالطالقة ويقود إلى توليد  عقمينشاط
يجاد العديد مف الحموؿ واالستنتاجات لممشكالت وت فسيرات لمظواىر حيث تتبع أفكا وا 

   (Kwon ,Oh and others :2006:60)اتجاىات متعددة ومختمفة. الفكرة 
  تفكير مختمؼ وغير عادى ومرف ومطمؽ ويرتبط فيو االبداع بأسموب الوظائؼ العقمية

في أغوار دماغ المتعمـ وتساعد عمى دمج المعمومات  داخميويرتبط بأسئمة تمثؿ حوار 
 (880: 8113)جابر عبد الحميد جابر،    الجديدة في بنيتو المعرفية

  ذلؾ التفكير التباعدي المتشعب وىو المكوف األساسي لألبداع ويضـ قدرات مثؿ الطالقة
 (Wu,W,2010:122)                                  والمرونة واألصالة. 

  ألية قضية تطرح أماـ الفرد وأيًضا القدرة عمى القدرة عمى االتياف بعدد مف اإلجابات
ابتكار إجابات جديدة لـ يسبؽ ألحد اف جاء بيا حيث أف قدرتو عمى االستكشاؼ 
والتوسع كبيرة ومف ىنا يغمب عمى التفكير المتشعب الطالقة والمرونة. )أحمد زارع، 

8108:03) 
  نتاج األفكار الجديدة مجمو عة العمميات الذىنية والعقمية التي ليا القدرة عمى توليد وا 

الغير مألوفة متتالية ومتداخمة والتي تعتمد في طريقتيا عمى التشعب في التفكير إلنتاج 
 (8102:04 خضاري،إبراىيـ )التاريخية. أكبر حؿ لممشكالت واألحداث والقضايا 

تساعد عقؿ التمميذ التي ذىنية العمميات مجموعة مف الويعرؼ التفكير المتشعب إجرائًيا بأنو" 
، وجيات النظرعمى االنطالؽ في اتجاىات متشعبة ومتعددة ويستدؿ عمييا عف طريؽ تعدد 

صدار استجابات تباعديو في وحدة نتاج أكثر مف حؿ لألحداث والقضايا التاريخية وا  )مصر  وا 
 ".لبطالمة والروماف( لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعداديبيف حكـ ا

   خطصاٟص وفًّٕ التفكري املتشعب -2
عمراف  )تغريدالباحث لألدبيات التربوية تتعدد خصائص التفكير المتشعب وباستعراض 

)عدناف يوسؼ العتوـ  (،8118)تغريد عمراف  (،8110)أحمد جابر السيد  (،8110
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)عدناف يوسؼ العتـو وآخروف  (،8115جرواف  و)فتحي (،8115)ذوقاف عبيدات  (،8110
التفكير التي تناولت ( 8108أحمد زارع (، و)8114عزيز إبراىيـ  مجديو) (،8112
 توصؿ الباحث إلى الخصائص التالية  بالبحث والدراسة المتشعب
  عاممو مع ينتيجو المتعمـ عند ت التفكير المتشعب ىو نوع مف أنواع التفكير الذي

المشكالت أو األسئمة التي ليا أكثر مف حؿ صحيح ويتميز بأنو متحرر ومنفتح 
وغايتو التوصؿ إلى أكبر عدد ممكف مف األفكار واالرتباطات أو الحموؿ وىو مف 

 سمات األشخاص المبدعيف.
  عب يدعـ إمكانية حدوث التفكير التباعدي ويقود إليو ولكنو ليس التفكير المتش

 مرادًفا لو.
  التحميؿ  –التطبيؽ  –الفيـ  – )التذكريتمثؿ في  والذيير التقاربى )المحدود( التفك

التأليؼ=  – )التركيبيتمثؿ في  والذيالنقد( أساس لممارسة التفكير المتشعب  –
ومف  إدخاؿ تحسينات( –رؤى جديدة  تقديـ-التصنيؼ إعادة-جديدةإدراؾ عالقات 

 ثـ فتنميتو تسيـ في تنمية إمكانيات العقؿ البشرى.
   التفكير المتشعب يجعؿ أصحابو قادريف عمى توليد مجموعة مف اإلجابات ألية

قضية تطرح أماميـ، بؿ يجعؿ أصحابو في بعض األحياف قادريف عمى ابتكار 
 إجابات جديدة لـ يسبؽ ألحد الوصوؿ إلييا.

  االستجابات واالنطالؽ بحرية في مناخ متعدد التفكير المتشعب يتطمب تعدد
 يميز الشخص المبدع. الذيالجوانب وىو 

  التفكير المتشعب يساعد في تحقيؽ التربية اإلبداعية التي تتطمب تعميـ متشعب
 ومفتوح يعمؿ عمى استثمار طاقات التالميذ.

 مفتوحة النياية والتحفيزية مثؿ )ماذا يحدث لو ...؟(  بأنشطتو التفكير المتشعب
 تسيـ في تنمية االبداع داخؿ المدرسة.

التفكير  أف يمكف القوؿ عرضو مف تعريفات وخصائص لمتفكير المتشعب وفى ضوء ما سبؽ
المتشعب يجعؿ تفكير المتعمـ متعدد الرؤى ويزيد مف إمكانياتو لمتفكير في زوايا واتجاىات 

، فيو تفكير ال يركز عمى حؿ  شاممةمتعددة ووجيات نظر متنوعة فيما بينيا لتكويف رؤية 
نما تعدد األجوبة والحموؿ رًا كما أف التفكير المتشعب محو  ، واحد او إجابة  واحدة صحيحة  وا 
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فاستخداـ التالميذ نو تفكير حر يسير في تسؽ مفتوح ومسارات متشعبة أل  ، لإلبداعأساسًيا 
لدييـ وذلؾ نظرًا لوجود الكثير في دراسة التاريخ يؤدى إلى ظيور االبداع لمتفكير المتشعب 

مـ وىذا ما يميز التاريخ كعمف األحداث والمواقؼ والقضايا التاريخية التي تحتاج أكثر مف حؿ 
  مف إبداع العقؿ البشرى.

  املتشعب: التفكري وكٌٕات

أربع مكونات معرفية يفسر عمى ( 22: 8101حددت )فلاير أبو عواد وانتصار عشا، 
 :وىيأساسيا التفكير المتشعب 

ويتضمف توليد عدد مف االستجابات ذات : (Thinking Fluent)التفكير الطمؽ  -
والنواتج التي  واألفكارا بعدد االستجابات يً كمالصمة تتمتع بالتدفؽ والنوعية ويقاس 

 يولدىا الفرد.
تتنوع األفكار ويتمكف الفرد مف  وفيو (Thinking Flexible) التفكير المرف -

بعدد الفئات او الطرؽ التي يفكر بيا الفرد االنتقاؿ مف فئة ألخرى ويقاس كمًيا 
 إلنتاج االستجابات مف خالؿ الفئات واتجاىات التفكير.

ويتضمف القدرة عمى إنتاج استجابات غير  (Thinking Origina)األصيؿ التفكير  -
مألوفة وأفكار ذكية بعيدة عما ىو واضح وظاىر ويقاس كمًيا بعدد االستجابات غير 
المألوفة التي تتردد كمًيا في مجتمع االستجابات وتمثؿ اتجاىات جديدة أو قفزة نوعية 

 بعيًدا عف المألوؼ.
يتضمف توسيع الفكرة و  (Thinking Elaborative) الموسعأو  التفصيميالتفكير  -

وتحسيف االستجابة لجعميا أكثر وضوحًا ويقاس كمًيا بعدد التفاصيؿ التي يمكف 
 إضافتيا لتحسيف االستجابة السابقة.

 :املتشعب التفكري وّارات -3

لدى التالميذ ينبغي تنميتيا  التيمف الميارات اليامة  ُتعد ميارات التفكير المتشعب 
بمختمؼ المراحؿ التعميمية مف خالؿ مقررات التاريخ، وذلؾ ألنيا تساعدىـ في إصدار 
االستجابات واألفكار والحموؿ اإلبداعية، كما تزيد مف قدرتيـ عمى المعرفة والبحث 

ىمية والتكنولوجي وألواالكتشاؼ لما يواجييـ مف مشكالت مختمفة في ظؿ التطور العممي 
 ميارات التفكير المتشعب فقد تناوليا الباحثيف بالدراسة والبحث ومف تمؾ الدراسات دراسة
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(Ozcan,2014)  التي ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف القدرة عمى حؿ المشكالت
 (Mariza &Leondari,2016)الرياضية واستراتيجيات التفكير المتشعب، ودراسة 

تخداـ استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التحصيؿ والتي توصمت إلى فاعمية اس
( والتي أوصت (Yannik &Serin2016والتفكير االبتكاري لدى التالميذ، ودراسة 

بضرورة استخداـ المواقؼ الحياتية اليومية واستراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية 
( 8103ماد محمد ىنداوي التحصيؿ الدراسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، ودراسة )ع

التي توصمت إلى فاعمية استراتيجية سكامبر في تنمية ميارات التفكير المتشعب والخياؿ 
 العممي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.

، وحتى نتمكف مف تنمية ىذه الميارات لدى المتعمميف البد أوال مف تعريفيا وتحديدىا 
تمؾ الميارات التي تظير في صورة أنشطة معرفية وُتعرؼ ميارات التفكير المتشعب بأنيا " 

ؾ وما وراء معرفية مف خالؿ تشعب عمميات التفكير وتتضمف ) المرونة، الطالقة ، إدرا
تفصيالت وتقديـ رؤى ينات و وتركيب عالقات جديدة ، التوليد المتزامف لألفكار ، إدخاؿ تحس

، وعرفيا )ماىر محمد، (20: 8114جديدة ، التحوؿ مف فكرة إلى أخرى( ) وائؿ عبد اهلل ، 
( بأنيا " مجموعة الممارسات والقدرات التي تربط بيف المفاىيـ والحقائؽ واألفكار 05: 808

التي تبدأ بحوار داخمي في دماغ المتعمـ، تنتيي بحؿ المشكمة مف خالؿ إنتاج أكبر قدر ممكف 
( بأنيا" 838: 8105عربي ،وعرفيا )أسامو ، مف الصور والمفاىيـ في فترة زمنية محددة"

عمميات عقمية تسمح لمطالب باالنطالؽ في اتجاىات متعددة مف خالؿ إدراؾ العالقات الجديدة 
عادة التصنيؼ" تمؾ الميارات التي تظير في ، ويعرفيا الباحث إجرائًيا بأنيا "  والتركيب وا 

صحيحة واستجابات  صورة ممارسات وقدرات لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي عمى إنتاج أفكار
في موضوعات التاريخ  المشكالت أو القضايابشكؿ متحرر ومنفتح ومتشعب في  ومتعددة

إعادة جديدة، إدراؾ عالقات  التضخيـ، التقمص، الوصؼ، 1المقررة عمييـ وتتضمف 
جديدة، إدخاؿ تحسينات وتقديـ رؤى التفاصيؿ، إدراؾ والتأليؼ، التنبؤ، التركيب التصنيؼ، 

قياس تمؾ الميارات بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في اختبار ميارات التفكير ويمكف 
 ."المتشعب
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والدراسات والبحوث السابقة التي تناولت التفكير المتشعب  التربويوباستقراء األدب   
 في البحث كالتالي: تـ تحديد وتعريؼ ميارات التفكير المتشعب المستخدمة

 عمى وصؼ المشكمة بالكممات وبدقة إليجاد حموال ليذه المشكمة.قدرة التمميذ  انىصف -
قدرة التمميذ عمى تقمص دور ما يمكنو مف الشعور بالمشكمة بشكؿ جيد ومف  انتمًص -

 ثـ يتمكف مف إيجاد الحموؿ المناسبة لممشكمة.
ظيار المشكالت التابعة  انتضخُى - قياـ التمميذ بتضخيـ المشكمة او بعض عناصرىا وا 

لعوائؽ المرتبطة بيا إليجاد عدد كبير مف الحموؿ لممشكمة أو المشكالت التابعة ليا وا
 ليا.

أو  ءقدرة التالميذ عمى إيجاد عالقات جديدة بيف األشيا ئدران عاللبد جذَذح -
 العناصر.

التي ليا نفس الخصائص في  ءقدرة التمميذ عمى إعادة تجميع األشيا ئعبدح انتصُُف -
 مجموعة واحدة.

وربطيا معًا لتكويف نمط  ءقدرة التمميذ عمى تجميع العناصر واألجزا وانتأنُفانتزكُت  -
 جديد أو بنية لـ تكف موجودة في السابؽ.

ت رامف معمومات وخب انطالقاً القدرة عمى توقع حدوث شيء ما في المستقبؿ  انتُجإ -
 سابقة.

اصيؿ الجيدة ء وتحسيف األفكار بإضافة عدد مف التفاالقدرة عمى إثر  ئدران انتفبصُم -
 غامضة.والمتنوعة لموضوع أو فكرة ما 

قدرة التمميذ عمى إدخاؿ تعديالت أو إضافات أو  ئدخبل تحسُُبد وتمذَى رؤي جذَذح -
 اقتراحات مف خالؿ تقديـ رؤى وأفكار إبداعية تسيـ في حؿ المشكمة المطروحة.

 :املتشعب التفكري العالقٛ بني وادٚ التارٖخ ٔوّارات -4

ُيعد التاريخ أحد فروع العموـ االجتماعية التي تعنى بدراسة الماضي في مختمؼ مراحمو 
لمماضي، ولـ يعد ُينظر إليو عؿ أنو مجرد نقؿ الماضي وتدوينو بؿ أصبح باعتباره جذوًرا 

ٌينظر إليو عمى أنو عمـ يربط الماضي بالحاصر بقصد توضيحو بالبحث العممي عف الحقائؽ، 
لمشكالت واألحداث التاريخية باستخداـ التفكير التحميمي وربط المستقبؿ وتفسير أصوؿ ا

 (02: 8114 مراد،)سمير  والتقدـ.بالحاضر عف طريؽ دراسة اتجاىات التطور 
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يتميز  الذيالتاريخ مادة ىدًفا أساسًيا مف أىداؼ تدريس ُتعد وتنمية ميارات التفكير 
بالتراكـ المعرفي والتي تعرض بحكـ طبيعتيا قضايا عديدة تحتاج إلى عقوؿ األفراد  امحتواى

تستند عمى كما أف دراسة التاريخ  والمستقبؿ،الحاضر  لمتعامؿ معيا واالستفادة منيا في
األحداث التاريخية السابقة التي تحتاج إلى ادلة مادية في تفسيرىا ومف ثـ فيي تسيـ في 

: 8112عبد المطيؼ عمراف ، )خالد  .ؿ والعمميات العقمية المرتبطة بوتحسيف وظائؼ العق
042) 
فضاًل عف أف دراسة موضوعات التاريخ تتميز بمعالجة العالقة بيف السبب والنتيجة مما  

ضافة رؤى جديدة وجميعيا ميارات  دراؾ التفاصيؿ وا  يتطمب القدرة عمى التحميؿ والتنبؤ وا 
أساسية لمتفكير المتشعب ومف ثـ تتضح العالقة الوثيقة بيف دراسة التاريخ والتفكير المتشعب 

لؾ فقد اتجيت كثير مف الدراسات إلى تضميف التفكير المتشعب في تدريس وفى ضوء ذ
التاريخ سواء مف خالؿ االعتماد عمى استراتيجيات التفكير المتشعب كاستراتيجيات تدريس أو 

دراسة)  تنمية ميارات التفكير المتشعب كنواتج تعمـ ىامو لدى التالميذ ومف تمؾ الدراسات
البرنامج التدريبي في إكساب معممي  تأثيرعمى  تعرؼستيدفت الا والتي( 8108زارع ،أحمد 

التعمـ المنظـ ذاتيًا وأثره عمى التحصيؿ  استراتيجيات استخداـميارات  االجتماعيةالدراسات 
توصمت  والتي (8108الحناف طاىر دراسة)و ،  وتنمية ميارات التفكير المتشعب لدى تالميذىـ

التفكير المتشعب في تنمية ميارات اتخاذ القرار والوعي التاريخي  استراتيجياتفاعمية إلى 
 والتي( 8102أسامة أحمد دراسة )و ،  بتاريخ القدس لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي

تنمية المفاىيـ الجغرافية  تدريس الجغرافيا فىالبيت الدائري في  استراتيجية فاعمية أثبتت
 (8102إبراىيـ الشيخ دراسة)، و  عة التجريبيةتالميذ المجمو لدى  ميارات التفكر المتشعبو 

 ميارات التفكير لتنمية التاريخ تدريس في اإللكترونية األلعابأوصت بضرورة استخداـ  والتي
أحمد عبد الرحمف دراسة )االبتدائية ، و  المرحمة تالميذ لدى لإلنجاز والدافعية المتشعب
ميارات  تنميةل المتشعب التفكير استراتيجيات قائـ عمىىدفت إلى بناء برنامج  والتي (8103
، ودراسخ )هبنخ انشحبد  اإلعداديلصؼ الثالث ا تالميذ لدىاتخاذ القرار و  التاريخي التفكير

انفهى  ( وانتٍ أكذد عهً فبعهُخ استزاتُجُبد انتفكُز انًتشعت فٍ تًُُخ0119عطُخ 

 .اإلعذادَخنذي تاليُذ انًزحهخ  األكبدًٍَانعًُك ويفهىو انذاد 
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عمى  ىاتأكيد :تناولت التفكير المتشعب التيالدراسات السابقة  استعراضيتضح مف  
تدريس أو كميارات ينبغي تضمينيا  سواء كاستراتيجيات التفكير المتشعب استخداـأىمية 

أىداؼ الدراسات السابقة  الدراسية، تنوعمختمؼ المراحؿ التاريخ ل وتنميتيا مف خالؿ مقررات
 في السابقة الدراسات مف االستفادة أوجو تمثؿ المتشعب،التفكير  استراتيجياتالتي استخدمت 

 .وتصميـ أدوات البحث النظري، الجانب إثراء
 إجزاٞات البحح

 نإلجبثخ عٍ أسئهخ انجحج وانتحمك يٍ فزوضه تى ئتجبع اإلجزاءاد انتبنُخ:

 : التارخي٘ الفّي وّاراتإعداد قاٟىٛ أًٔلا 

 ات التالية:لمخطو  وفًقا التاريخي الفيـميارات تـ بناء قائمة  
  ميارات اليدؼ مف إعداد القائمة: يتمثؿ اليدؼ األساسي مف إعداد القائمة في تحديد

 .اإلعدادياألوؿ الصؼ لتالميذ التاريخي الالزمة الفيـ 

 الفيـ التاريخي ميارات مصادر اشتقاؽ القائمة: تـ الرجوع في اشتقاؽ قائمة  تحديد
- التاريخي التي اىتمت بالفيـالبحوث والدراسات السابقة )التالية إلى المصادر 
آراء  استطالع- التاريخي الفيـتناولت  يالمتخصصة التوالمراجع  األدبيات النظرية

 .(المتخصصيف في مجاؿ تدريس الدراسات االجتماعية

  إعداد القائمة في صورتيا األولية: بعد دراسة المصادر السابقة تـ إعداد القائمة في
في المناىج وطرؽ السادة المحكميف مجموعة مف  عمى لعرضيا صورتيا األولية

 الفرعية المياراتوقد أسفرت ىذه الخطوة عف حذؼ بعض فييا  إلبداء الرأيالتدريس 
 .وتعديؿ صياغة البعض

  :والتي تـ األخذ بيا،  في ضوء التعديالت التي أجراىا السادة المحكميف،ضبط القائمة
 .التاريخي الفيـميارات الصورة النيائية لقائمة  تـ التوصؿ إلى

  ( 5)خمس مف  التاريخي الفيـميارات الصورة النيائية: تكونت الصورة النيائية لقائمة
إعادة صياغة -تحديد أسباب المواقؼ واألحداث التاريخية  ميارات:رئيسية ىي  ميارات

تخيؿ -قراءة الصور واألشكاؿ والخرائط التاريخية -الحدث التاريخي بأسموب جديد 
صدار أحكاـ -األحداث والشخصيات التاريخية   بشأنيا،تحميؿ القضايا التاريخية وا 
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( 81الفرعية بمغ عددىا )الميارات مجموعة مف  ميارة رئيسية منياويندرج تحت كؿ 
 .()مفردة فرعية 

ًٗا   : التفكري املتشعبإعداد قاٟىٛ وّارات ثاٌ

 مخطوات التالية:وفًقا لميارات التفكير المتشعب تـ بناء قائمة  
  ميارات اليدؼ مف إعداد القائمة: يتمثؿ اليدؼ األساسي مف إعداد القائمة في تحديد

 .التفكير المتشعب المناسبة لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

  التفكير المتشعبتحديد مصادر اشتقاؽ القائمة: تـ الرجوع في اشتقاؽ قائمة ميارات 
- المتشعببالتفكير التي اىتمت البحوث والدراسات السابقة إلى المصادر التالية )

آراء  استطالع- التفكير المتشعبتناولت  يالمتخصصة التوالمراجع  األدبيات النظرية
 .(المتخصصيف في مجاؿ تدريس الدراسات االجتماعية

  إعداد القائمة في صورتيا األولية: بعد دراسة المصادر السابقة تـ إعداد القائمة في
في المناىج وطرؽ السادة المحكميف مجموعة مف  عمى لعرضيا صورتيا األولية

 الفرعية لمياراتوقد أسفرت ىذه الخطوة عف حذؼ بعض افييا  إلبداء الرأيالتدريس 
 .وتعديؿ صياغة البعض

  :والتي تـ األخذ بيا،  في ضوء التعديالت التي أجراىا السادة المحكميف،ضبط القائمة
 .المتشعبارات التفكير ميالصورة النيائية لقائمة  تـ التوصؿ إلى

  تسعمف  التفكير المتشعبالصورة النيائية: تكونت الصورة النيائية لقائمة ميارات 
إدراؾ عالقات -التضخيـ –التقمص  –الوصؼ )( ميارات رئيسية ىي ميارات: 4)

إدخاؿ -إدراؾ التفاصيؿ -التنبؤ -التركيب والتأليؼ -إعادة التصنيؼ -جديدة 
 .() (تحسينات وتقديـ رؤى جديدة

  

                                                           

(( ملحق )2 ).الصورة النهائية لقائمة مهارات الفهم التاريخي 

(( ملحق )3 ).الصورة النهائية لقائمة مهارات التفكير المتشعب 
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 إعداد وٕاد البحح التعمٗىٗٛ: لًجااث

مصر بيف حكـ  الرابعةلموحدة ) التاريخ مقرر دروس صياغة تـ حيث التمميذ كتيب إعداد ( أ)
مدخؿ  باستخداـ األوؿ اإلعدادي بالصؼ االجتماعية الدراسات بكتاب (البطالمة والروماف
رشاد لتوجيو الكتيب إعداد وتـ ،التاريخ المغاير  الوحدة دراسة كيفية إلى التالميذ وا 

 دروس الكتيب، مف العاـ اليدؼ الكتيب وتضمف ،مدخؿ التاريخ المغاير باستخداـ
 .والتقويـ التعميمية، األنشطة-المقرر

 مقرر دروس لتدريس لممعمـ إرشادي دليؿ إعداد تـ حيث اإلرشادي المعمـ دليؿ اعداد ( ب)
 االجتماعية الدراسات بكتاب )لموحدة الرابعة مصر بيف حكـ البطالمة والروماف( التاريخ
 أف الدليؿ إعداد في رُوعي وقد ،لمدخؿ التاريخ المغاير وفًقا األوؿ االعدادى بالصؼ
مدخؿ التاريخ  استخداـ في المعمـ أدوار – الدليؿ أىداؼ – الدليؿ مقدمة: يتضمف
 الوسائؿ-الوحدة لدروس اإلجرائية األىداؼ - المحتوى العممي لدروس الوحدة -المغاير
 كتيب عرض وتـ ،الوحدة مصاغة في ضوء مدخؿ التاريخ المغاير دروس-التعميمية
 صحتيما مدي لتحديد والمحكميف الخبراء السادة مف مجموعة عمى المعمـ ودليؿ التمميذ

كؿ آلراء السادة المحكميف أصبح  ا، وبإجراء التعديالت طبقً  آرائيـ ضوء في وتعديميما
   .(())في صورتو النيائية وجاىز لمتطبيؽ .  كتيب التمميذ ودليؿ المعمـمف 

 :أدٔات البحح التكٕميٗٛإعداد رابًعا 

 التارخي٘: وّارات الفّي اختبار إعداد-أ 

 التالية:تـ إتباع الخطوات  التاريخي ميارات الفيـ اختبارإلعداد    
مدى توفر مجموعة مف ميارات  االختبار قياساستيدؼ تحديد اليدؼ مف االختبار:  -0

 .اإلعداديلدى تالميذ الصؼ األوؿ التاريخي  الفيـ
التاريخي  ميارات الفيـ ( مفردة تقيس51تكوف االختبار مف ) ونوعو:وصؼ االختبار  -8

إعادة صياغة الحدث التاريخي بأسموب -تحديد أسباب المواقؼ واألحداث التاريخية )
تخيؿ األحداث والشخصيات -قراءة الصور واألشكاؿ والخرائط التاريخية -جديد 

                                                           
(( ملحق )4 ) مدخل التاريخ المغايردليل المعلم لتدريس موضوعات الوحدة باستخدام.  
(( ملحق )5 )كتيب التلميذ لألنشطة والتدريبات.  
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صدار أحكاـ بشأنيا-التاريخية  وصؿ إلييا في ( التي تـ التتحميؿ القضايا التاريخية وا 
 التاريخي. قائمة ميارات الفيـ

صياغة االختبار: تـ صياغة مفردات االختبار مف نمط األسئمة المقالية القصيرة ألنيا  -8
كما أنيا تتيح لمتالميذ استخداـ  التالميذ،قياس الميارات العقمية عند  فياألفضؿ 
 المختارة،في صياغة األسئمة أف تكوف مرتبطة بالوحدة  روعيوقد  متنوعة،ميارات 

تحديد عدد األسئمة وفقا لموزف النسبي لكؿ ميارة رئيسية ، وبسيطةف تكوف واضحة أو 
وفرعية، أف تكوف األسئمة مالئمة لمستوى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي، استخداـ 
مواقؼ جديدة تسمح لمتالميذ بتطبيؽ ميارات الفيـ التاريخي بحيث ال تكوف استدعاء 

 لممعمومات فحسب.

تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف السادة المحكميف بيدؼ التعرؼ  االختبار:ضبط  -0
ضوء آراء السادة  فيوُأجريت التعديالت الالزمة  حولو،عمى آرائيـ ومالحظاتيـ 

كما ُطبؽ االختبار عمى مجموعة  باإلضافة،المحكميف سواء بالتعديؿ أو بالحذؼ أو 
تصحيح إجابات  وتـ(، مجموعة البحث)غير تمميذ  (51)مكونة مف  استطالعية

برنامج  باستخداـالتالميذ ورصد الدرجات وُأجريت العمميات الحسابية واالحصائية 
(SPSS) بيدؼ: وذلؾ 

 النصفية،بطريقة التجزئة تـ حساب معامؿ ثبات  االختبار:ثبات  حساب معامؿ 
يجاد  زوجية،وذلؾ عف طريؽ تقسيـ أسئمة االختبار إلى أسئمة فردية وأسئمة  وا 

 وقد تبيف أف معامؿ الثبات يساوى والزوجية،معامؿ االرتباط بيف األسئمة الفردية 
 لمتطبيؽ.نسبة مرتفعة تشير إلى صالحية االختبار  وىي( .23)
 تـ حساب صدؽ االختبار عف طريؽ حساب صدؽ  االختبار:صدؽ  ساب معامؿح

وذلؾ بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف والذيف  المنطقيالمحتوى أو الصدؽ 
 اإلحصائيوالصدؽ الذاتي أو  لقياسو،أكدوا صالحية االختبار لقياس ما وضع 

وكاف معامؿ الصدؽ  الثبات،لمعامؿ  التربيعيلالختبار مف خالؿ حساب الجذر 
تميز االختبار  .( وىذا يدؿ عمى,33)وتبيف أف معامؿ الصدؽ يساوى  الذاتي،

 عالية.بدرجة صدؽ 
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  حساب زمف تطبيؽ االختبار: تـ حساب الزمف الالـز لتطبيؽ االختبار عف طريؽ
دقيقة(  35)وقد بمغ  معادلة حساب متوسط زمف تطبيؽ االختبار استخداـ
دقائؽ لشرح تعميمات االختبار ومف ثـ يصبح زمف الكمى  (5)إلى  باإلضافة

 دقيقة. (41)لتطبيؽ االختبار 
يتـ االبتعاد عف العوامؿ الذاتية لتقدير درجات األسئمة تـ  االختبار: حتىطريقة تصحيح  -5

لكؿ سؤاؿ تحديد الدرجات في ضوء النواتج المطموب قياسيا وتـ تحديد " درجتاف " 
إجابتو صحيحة إذ أف أغمب األسئمة تتطمب إجابتيا أكثر مف ناتج، و" صفر" لإلجابة 

 ( درجة.011الدرجة الكمية لالختبار)الخاطئة لتصبح 
وبعد تطبيؽ  المحكميف،السادة بعد عرض االختبار عمى  لالختبار:الصورة النيائية  -2

يدًا لمتطبيؽ يتم (صورتو النيائية ) فيأصبح االختبار  التجربة االستطالعية لالختبار
 واألوزاف النسبية لميارات الفيـ يعرض المواصفات التالي عمى مجموعة البحث، والجدوؿ

 :التي تضمنيا االختبار التاريخي
 (0جذول )

 انتبرَخٍ نفهىانًىاصفبد واألوساٌ انُسجُخ نًهبراد اَىضح 

 انًفزداد انتٍ تمُسهب انُسجٍانىسٌ  عذد األسئهخ انًهبراد انزئُسُخ

تحذَذ أسجبة انًىالف 

 واألحذاث انتبرَخُخ

11 00% 2  ،10 ،02،01  ،21 ،

04،11 ،21  ،12  ،8 

 ،07 

ئعبدح صُبغخ انحذث انتبرَخٍ 

 ثأسهىة جذَذ

10 02% 4 ،01 ،08  ،11 ،0  ،

1 ،18 ،19  ،1  ،17  ،

09  ،19  ،01 ،11 

لزاءح انصىر واألشكبل 

 وانخزائظ انتبرَخُخ

11 01% 02  ،03 ،11 ،18  ،

11  ،18  ،9  ،11  ،

11 ،13 

 تخُم األحذاث وانشخصُبد

 انتبرَخُخ

4 10% 3 ،11،12،03 ،10 ،

04 

تحهُم انمضبَب انتبرَخُخ 

 وئصذار أحكبو ثشأَهب

11 00% 3 ،01 ،04 ،11 ،11 

،21 ،20 ،00 ،14 

،21 ،23 

 31 %111 31 انًجًىع

 

                                                           

(( ملحق )6 ).الصورة النهائية الختبار مهارات الفهم التاريخي 
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 :وّارات التفكري املتشعبإعداد اختبار -ب

 تـ إتباع الخطوات التالية: ميارات التفكير المتشعبإلعداد اختبار  
ميارات استيدؼ االختبار قياس مدى توفر مجموعة مف تحديد اليدؼ مف االختبار:  -0

 .اإلعداديلدى تالميذ الصؼ األوؿ  لمتشعبالتفكير ا
مف نمط األسئمة المقالية ( سؤاؿ 01تكوف االختبار مف )وصؼ االختبار ونوعو:  -8

-التضخيـ –التقمص  –الوصؼ ) المتشعبالتفكير ميارات قيس ت القصيرة المفتوحة
-إدراؾ التفاصيؿ -التنبؤ -التركيب والتأليؼ -إعادة التصنيؼ -إدراؾ عالقات جديدة 

التفكير تـ التوصؿ إلييا في قائمة ميارات  ي( التإدخاؿ تحسينات وتقديـ رؤى جديدة
 .المتشعب

قاـ الباحث بصياغة تعميمات االختبار وراعى فييا أف تكوف صياغة تعميمات االختبار:  -8
ومباشرة وسمسة حتى يفيميا التمميذ وتضمنت التعميمات: قراءة األسئمة بعناية واضحة 

ثـ كتابة اإلجابة، اإلجابة في نفس الورقة، عدـ ترؾ أي سؤاؿ بدوف إجابة، تقديـ 
إجابات متعددة ونادرة ومتنوعة، كتابة أكبر عدد مف األفكار التي ترد إلى ذىف التمميذ 

 حتى لو شعر أنيا غير مألوفة.
تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف السادة المحكميف بيدؼ التعرؼ ضبط االختبار:  -0

عمى آرائيـ ومالحظاتيـ حولو، وُأجريت التعديالت الالزمة في ضوء آراء السادة 
المحكميف سواء بالتعديؿ أو بالحذؼ أو باإلضافة، كما ُطبؽ االختبار عمى مجموعة 

جموعة البحث(، وتـ تصحيح إجابات التالميذ م)( تمميذ غير 51استطالعية مكونة مف )
وذلؾ  (SPSS)ورصد الدرجات وُأجريت العمميات الحسابية واالحصائية باستخداـ برنامج 

 بيدؼ:
  :تـ حساب معامؿ ثبات االختبار بطريقة التجزئة حساب معامؿ ثبات االختبار

وأسئمة زوجية، النصفية، وذلؾ عف طريؽ تقسيـ أسئمة االختبار إلى أسئمة فردية 
يجاد معامؿ االرتباط بيف األسئمة الفردية والزوجية، وقد تبيف أف معامؿ الثبات  وا 

 ( وىي نسبة مرتفعة تشير إلى صالحية االختبار لمتطبيؽ..22) يساوى
  حساب معامؿ صدؽ االختبار: تـ حساب صدؽ االختبار عف طريؽ حساب صدؽ

مجموعة مف المحكميف والذيف المحتوى أو الصدؽ المنطقي وذلؾ بعرضو عمى 
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أكدوا صالحية االختبار لقياس ما وضع لقياسو، والصدؽ الذاتي أو اإلحصائي 
لالختبار مف خالؿ حساب الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات، وكاف معامؿ الصدؽ 

.( وىذا يدؿ عمى تميز االختبار ,23)الذاتي، وتبيف أف معامؿ الصدؽ يساوى 
 بدرجة صدؽ عالية.

  مف تطبيؽ االختبار: تـ حساب الزمف الالـز لتطبيؽ االختبار عف طريؽ حساب ز
دقيقة(  35استخداـ معادلة حساب متوسط زمف تطبيؽ االختبار وقد بمغ )

( دقائؽ لشرح تعميمات االختبار ومف ثـ يصبح زمف الكمى 5باإلضافة إلى )
 ( دقيقة.41لتطبيؽ االختبار )

يصعب عمى مصحح االختبارات التي تتطمب استجابات حرة طريقة تصحيح االختبار:  -5
كاختبارات ميارات التفكير المتشعب إتقاف عممية التصحيح إال إذا كانت معايير التصحيح 

لذا قاـ الباحث في ضوء الدراسات التي تناولت  الموضوعية،درجة معقولة مف عمى 
طاريات جيمفورد واختبارات معايير التصحيح الختبارات ميارات التفكير المتشعب مثؿ ب

واكماؿ أكبر قدر ممكف مف النواقص  تورانس التي تتكوف مف صور لفظية وغير لفظية
 وفؽ القواعد التالية: وتـ تحديد معايير تصحيح االختبارفي األشكاؿ 

المتوقعة لمفردات كؿ ميارة مف ميارات اختبار التفكير  لإلجاباتوضع مؤشرات  -
 .المتشعب

استبعاد اإلجابات الغير مقبولة واالستجابات العشوائية والتي ليس ليا ارتباط  -
 بالسؤاؿ

أو  المدرسيتـ تحديد درجتيف لإلجابة التي بيا أفكار جديدة غير واردة في الكتاب  -
وصفر لإلجابة غير المقبولة  الكاممة،ودرجة لإلجابة غير  سؤاؿ،ير مألوفة لكؿ غ

 .ليس ليا صمة بالسؤاؿ والتيوالعشوائية 
 ( درجة.31الدرجة الكمية لالختبار ) -

وبعد تطبيؽ التجربة  المحكميف،بعد عرض االختبار عمى الصورة النيائية لالختبار:  -2
تمييدًا لمتطبيؽ عمى  (صورتو النيائية ) فيأصبح االختبار  االستطالعية لالختبار

                                                           

(( ملحق )7 ).الصورة النهائية الختبار مهارات التفكير المتشعب 
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واألوزاف النسبية لميارات التخيؿ مجموعة البحث، والجدوؿ التالي يعرض المواصفات 
 :التاريخي التي تضمنيا االختبار

 (1جذول )

 انًتشعتانتفكُز َىضح انًىاصفبد واألوساٌ انُسجُخ نًهبراد 
 انًفزداد انتٍ تمُسهب انىسٌ انُسجٍ عذد األسئهخ انًهبراد انزئُسُخ

 2: 1 %11 2 انىصف
 8: 3 %11 2 انتمًص
 10: 9 %11 2 انتضخُى
 18: 11 %13 4 عاللبد جذَذح ئدران

 01: 19 %10.3 3 ئعبدح انتصُُف
 04:02 %7,3 1 انتزكُت وانتأنُف

 11:07 %10.3 3 انتُجإ
 13:10 %11 2 ئدران انتفبصُم

 21:14 %10.3 3 ئدخبل تحسُُبد وتمذَى رؤي جذَذح
 21 %111 21 انًجًىع

 :التجزبٛ املٗداٌٗٛ لمبحح

  التالية:مرت التجربة الميدانية لمبحث بالخطوات     
أثر استخداـ مدخؿ  عمىىدفت تجربة البحث إلى التعرؼ  اليدؼ مف تجربة البحث: -0

التاريخ المغاير في تنمية ميارات الفيـ التاريخي والتفكير المتشعب لدى تالميذ الصؼ 
 األوؿ اإلعدادي.

األوؿ مف تالميذ الصؼ  ( تمميذ011)تكونت عينة البحث مف  البحث:اختيار مجموعة  -0
الفصؿ  فيبنى سويؼ التعميمية  " بإدارةأحمد امبابى االعداديةبمدرسة "  اإلعدادي
ويتكوف الصؼ األوؿ اإلعػدادي بيذه  ـ، 8104/ 8103الدراسي لمعاـ  الثاني الدراسي

المدرسػة مف ستة فصوؿ ) ثالثة مف اإلناث ، وفصميف مف البنيف ، وفصؿ مشترؾ بنيف 
وبنات ( وقد تـ استبعاد فصوؿ اإلناث لممساىمػة فػي ضبط المتغيرات غير التجريبية 

تـ كتابػة لمدراسة ، ومف ثـ فقد تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية ، وذلؾ بأف 
أسماء الفصوؿ في قصاصات مف الورؽ ثـ جمعت مػع بعضيا ، ثـ اختير منيا فصؿ 

( تمميذ ، 51( بواقع ) 0/  0بطريقة عشوائية ليمثؿ المجموعة التجريبية وىو فصؿ ) 
( 51ليمثؿ  المجموعة الضابطة ويتكوف مف ) ة( بنيف بمدرس 0/8وتـ اختيار فصؿ ) 

موافقة إدارة المدرسة عمي )  -وقد تـ اختيار ىذه المدرسة لالعتبارات اآلتية:تمميذ ،
تتسـ إدارة  -بات التي قد تحدث أثناء التطبيؽ العق وتذليؿإجراء تجربة الدراسة، 

 -جديد في مجاؿ المناىج الدراسية  وما ىالمدرسة بالجد والحرص عمي تطبيؽ كؿ 



 ................................................... مدخل التاريخ المغاير في تدريس الدراسات االجتماعية استخدام

- 32 - 

ية بيذه المدرسة لمتعاوف مع الباحث أثناء استعداد بعض معممي الدراسات االجتماع
  تجربة البحث.

مجموعتيف إحداىما: ال ذوالتصميـ التجريبي البحث استخدـ  لمبحث: التجريبيالتصميـ  -1
تدرس بالطريقة ضابطة واألخرى  ،باستخداـ مدخؿ التاريخ المغايرتجريبية تدرس 

 التقميدية.

 التجريبية البحث عمى المجموعتيفُطبقت أدوات  البحث:ألدوات  القبميالتطبيؽ   -0
 الدراسيالفصؿ  في (83/8/8104الخميس  يـو)فبراير نياية شير الضابطة في و 

وذلؾ لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف قبؿ التدريس باستخداـ  ـ،8103/8104 الثاني
  :والجدوؿ التالي يوضح نتائج التطبيؽ القبمي المغاير،مدخؿ التاريخ 

(2جذول )  

عهً  الختجبرٌ يهبراد انفهى انتبرَخٍ وانتفكُز انًتشعتلُى )د( نُتبئج انتطجُك انمجهٍ 

 انًجًىعتٍُ انتجزَجُخ وانضبثطخ

انًجًىعخ انتجزَجُخ  َىع االختجبر

(ٌ31) 

انًجًىعخ انضبثطخ 

(ٌ31) 

يستىي  لًُخ د

 انذالنخ

 0ع 0و 1ع 1و

اختجبر يهبراد 

 انتبرَخٍ انفهى

غُز  1,723 1,17 31,81 0,00 31,01

 دانخ

اختجبر يهبراد 

انتفكُز 

 انًتشعت

غُز  1,181 0,03 17,40 0,17 17,71

 دانخ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الفرؽ بيف متوسطي درجات كؿ مف المجموعتيف 
المتشعب التاريخي واختبار ميارات التفكير  الفيـالتجريبية والضابطة عمى اختبار ميارات 

غير دالة إحصائًيا، مما يعنى أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف المجموعتيف التجريبية 
مدخؿ التاريخ والضابطة قبمًيا مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف قبؿ التدريس باستخداـ 

 .المغاير
التقى  قبؿ تدريس الوحدة المعاد تنظيميا باستخداـ مدخؿ التاريخ المغاير الوحدة دريست -5

لتوضيح الغرض مف البحث وأىميتو ()الباحث بمعمـ فصؿ المجموعة التجريبية 
جراءات  وقد قاـ  التدريس،بو في عممية  ديسترشمع تزويد المعمـ بدليؿ  التدريس،وا 

مع قياـ الباحث بمتابعتو اسبوعًيا، الثاني  الدراسيالفصؿ  فيالوحدة المعمـ بتطبيؽ 
                                                           

().األستاذة / دعاء محمود محمد معلم اول دراسات اجتماعية 
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لممجموعة التجريبية ، واستغرؽ تطبيؽ  الوحدةوالتـز المعمـ بالوقت المحدد لتدريس 
 الوحدة ما يقرب مف شير ونصؼ انتيت بتطبيؽ أدوات البحث بعدًيا.

/ 05/0يـو االثنيف )تـ إعادة تطبيؽ أدوات البحث  البحث:التطبيؽ البعدي ألدوات  -2
والضابطة، وقد تـ التصحيح وتحميؿ البيانات ( بعدًيا عمى المجموعتيف التجريبية 8104

 إحصائًيا.
 :ٌتاٟج البحح وٍاقشتّا ٔتفسريِا ٔحتمٗمّا

عف أسئمة البحث  لإلجابةعرض ألىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا  يميفيما   
 والتحقؽ مف صحة فروضو:

 :التارخي٘ الفّيباختبار وّارات  تعمكٛالٍتاٟج امل أٔالًً

 متوسطيفرؽ داؿ إحصائًيا بيف  د"يوجاألوؿ لمدراسة عمى  البحثيينص الفرض  -0
 الفيـالختبار ميارات  البعديالتطبيؽ  فيتالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة درجات 
 " .وأبعاده المختمفة لصالح المجموعة التجريبية التاريخي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب
وقيمة)ت( لدرجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 

 ( يوضح ذلؾ:5)التاريخي، وجدوؿ  الفيـميارات 
 (3جذول )

نُتبئج انتطجُك  درجبد تاليُذ انًجًىعتٍُ انتجزَجُخ وانضبثطخ يتىسطٍَجٍُ لًُخ " د" نذالنخ انفزوق ثٍُ 

 انتبرَخٍ انفهىالختجبر يهبراد  انجعذٌ
 انفهىيهبراد 

 انتبرَخٍ
 لًُخ د انًجًىعخ انضبثطخ انًجًىعخ انتجزَجُخ ٌ

 انًحسىثخ
يستىي 
 انذالنخ

(13)، 

حجى 
انتأحُز

(2η) 
 0ع 0و 1ع 1و

تحذَذ أسجبة 
انًىالف واألحذاث 

 انتبرَخُخ

31 

 98 دانخ 37,01 1,00 10,11 1,730 18,18

ئعبدح صُبغخ انحذث 
انتبرَخٍ ثأسهىة 

 جذَذ

 90 دانخ 07,23 1,03 10,18 1,849 18,10

لزاءح انصىر 
واألشكبل وانخزائظ 

 انتبرَخُخ

 93 دانخ 13,29 1,299 11,20 1,749 14,10

حذاث تخُم األ
وانشخصُبد 
 انتبرَخُخ

 14 دانخ 1,08 1,08 10,02 1,493 10,90

انمضبَب  تحهُم
انتبرَخُخ وئصذار 

 أحكبو ثشأَهب

 97 دانخ 31,17 1,188 11,18 1,728 14,18

 97 دانخ 27,18 1,43 38,00 1,13 81,00  االختجبر ككم
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 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي: 
 بيف متوسطي درجات تالميذ ( 1¸15    مستوى ) عند فرؽ داؿ إحصائًيا يوجد -

في كؿ  الفيـ التاريخيالتطبيؽ البعدي الختبار ميارات في والضابطة المجموعتيف التجريبية 
-التاريخيةتحديد أسباب المواقؼ واألحداث  ميارات:ميارة مف مياراتو والتي تمثمت في 

-التاريخيةالصور واألشكاؿ والخرائط  قراءة-جديدصياغة الحدث التاريخي بأسموب  إعادة
صدار أحكاـ  تحميؿ-التاريخيةالحداث والشخصيات  تخيؿ وفى  بشأنيا،القضايا التاريخية وا 

" ت " الجدولية عند  ةتجاوزت قيم( 02,83)قيمة " ت " المحسوبة حيث أف  االختبار ككؿ
( كما أف حجـ التأثير كبيرًا بيف  التالميذ قبؿ 1.15 )ومستوى داللة ( 04ة )درجة حري

 % 42 أف نسبة حجـ التأثير بمغتحيث  خ المغايرمدخؿ التاريوبعد دراسة الوحدة باستخداـ 
 باستخداـيرجع إلي التدريس  بيف درجات المجموعتيف % مف التبايف 42وىي تعني أف 

ميارات الفيـ في تنمية  مدخؿ التاريخ المغايريشير الى فاعمية مما ،  مدخؿ التاريخ المغاير
يقود إلى قبوؿ الفرض األوؿ مف  الذياألمر ،  اإلعدادي تالميذ الصؼ األوؿلدى  التاريخي
 البحث.فروض 

 بيف .(15) مستوي عند إحصائًيا داؿ فرؽ يوجد " عمى لمدراسة الثاني البحثي الفرض ينص -8
 ميارات الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف في التجريبية المجموعة تالميذ درجات متوسطي

 ".البعدي التطبيؽ لصالح وأبعاده التاريخي الفيـ
( ت)وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تـ الفرض ىذا صحة والختبار
 الفيـ ميارات الختبار البعديو  يف القبميالتطبيق في التجريبية المجموعة تالميذ لدرجات

 :ذلؾ يوضح( 2) وجدوؿ التاريخي،
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 (4جذول )

 انتجزَجُخ  انًجًىعخَجٍُ لًُخ " د" نذالنخ انفزوق ثٍُ يتىسطٍ درجبد تاليُذ 

 انجعذٌ الختجبر يهبراد انفهى انتبرَخٍ و ٍُ انمجهٍنُتبئج انتطجُم

يهبراد انفهى 

 انتبرَخٍ

لًُخ د  انتطجُك انجعذٌ  انتطجُك انمجهٍ  ٌ

 انًحسىثخ

يستىي 

 انذالنخ

13، 

حجى 

 0ع 0و 1ع 1و (2ηانتأحُز)

تحذَذ أسجبة 

انًىالف 

واألحذاث 

 انتبرَخُخ

31 

 98 دانخ 42,20 1,730 18,18 1,712 11,98

ئعبدح صُبغخ 

انحذث 

انتبرَخٍ 

 ثأسهىة جذَذ

 94 دانخ 18,11 1,849 18,20 1,881 11,38

لزاءح انصىر 

واألشكبل 

وانخزائظ 

 انتبرَخُخ

 98 دانخ 41,84 1,749 14,10 1,811 9,72

تخُم األحذاث 

وانشخصُبد 

 انتبرَخُخ

 98 دانخ 32,27 1,493 10,90 1,311 8,24

تحهُم انمضبَب 

انتبرَخُخ 

وئصذار أحكبو 

 ثشأَهب

 98 دانخ 41,09 1,728 14,18 1,970 9,22

 99 دانخ 87,21 1,13 81,00 0,00 31,01  االختجبر ككم

 :ما يمييتضح مف الجدوؿ السابؽ 
تالميذ بيف متوسطي درجات  ( 1¸15    مستوى ) عند إحصائًيايوجد فرؽ داؿ  -

التاريخي في كؿ البعدي الختبار ميارات الفيـ و  يف القبميالمجموعة التجريبية في التطبيق
( 32,00) لالختبار ككؿ قيمة " ت " المحسوبةوفى االختبار ككؿ حيث أف  ميارة مف مياراتو

( كما أف حجـ 1.15 )ومستوى داللة ( 04ة )" ت " الجدولية عند درجة حري ةتجاوزت قيم
أف التأثير كبيًرا بيف  التالميذ قبؿ وبعد دراسة الوحدة باستخداـ مدخؿ التاريخ المغاير حيث 

% مف التبايف بيف درجات 44وىي تعني أف  % 44 وصمت إلىنسبة حجـ التأثير 
يشير الى فاعمية مما ،  ـ مدخؿ التاريخ المغايريرجع إلي التدريس باستخدا المجموعة
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 في تنمية ميارات الفيـ التاريخي لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي مدخؿ التاريخ المغاير
 مف فروض البحث. الثانييقود إلى قبوؿ الفرض  ، األمر الذي

 مبا ٖم٘: التارخي٘(بالفّي  )املتعمكٛٔميكَ تفسري ِذٓ الٍتاٟج 

  العديد مػف  عمىاحتوت الدروس التي تـ إعدادىا باستخداـ مدخؿ التاريخ المغاير
األنشطة وأوراؽ العمؿ التي تتطمب مف التالميذ العمؿ بشكؿ نشط وفعاؿ طواؿ الحصة 
وساعد ىذا عمي تحمؿ التالميذ لمسئولية التعػمـ، ودقة تنظيـ المعرفة ومحاولة الربط بيف 

الفيـ وقد ساعد ذلؾ في  عمىفة الجديدة مما جعؿ التعمـ قائـ المعرفػة السابقة والمعر 
   التجريبية.لدي تالميذ المجموعة  التاريخيزيادة الفيـ 

  تنوع األنشطة التي يوفرىا مدخؿ التاريخ المغاير حيث تنوعت تمؾ األنشطة ما بيف قراءة
فقرة تاريخية، وأنشطة تتطمب تدقيؽ النظر لصورة معينة أو خريطة أو رسًما، وىناؾ 
أنشطة أخرى تتطمب مشاىدة فيديو أو فيمًما وثائقًيا، وىناؾ أنشطة أخرى تتطمب تجميع 

بكة اإلنترنت، وأنشطة أخرى تتطمب قراءة مقاؿ كؿ ذلؾ ساعد صور وبيانات مف عمى ش
صدار األحكاـ بشأنيا. عمى التالميذ   فيـ األحداث التاريخية وتحميؿ القضايا التاريخية وا 

  يوفر مدخؿ التاريخ المغاير بيئة تعاونية تركز عمى نشاط التالميذ خالؿ مجموعات العمؿ
عمؽ والتعبير عف آرائيـ بحرية وتبادؿ ما تسمح ليـ باالكتشاؼ والبحث والتفاعؿ ب

 عمى الفيـ التاريخي. مما ساعدىـيعرفونو مف معمومات وأفكار 
  الخرائط  –الصور  –يقدـ مدخؿ التاريخ المغاير مصادر تعمـ متعددة ومتنوعة )النصوص

مقاطع فيديو( مما يعمؿ عمى تبسيط األحداث التاريخية والمفاىيـ  –األفالـ الوثائقية  –
 المجردة ويدفع التالميذ نحو الفيـ التاريخي.

 عف معبرة تاريخية نصوص عمى اشتمؿ حيث متنوع بمحتوى المغاير التاريخ مدخؿ يزخر 
 إلى باإلضافة التاريخية، األحداث تؤكد التي المؤرخيف اقواؿ إلى باإلضافة األحداث
 األحداث تعرض التي المعبرة والفيديوىات التاريخية الصور عمى المدخؿ احتواء

 درجات عمى وانعكس التاريخي الفيـ ميارات تنمية عمى ساعد الذي األمر التاريخية،
 .لذلؾ المعد االختبار في التالميذ
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 ؿ االعتماد عمى األنشطة التعاونية التي تسمح بالتفاعؿ بيف أعضاء المجموعة وتباد
األدوار فيما بينيـ، وتقبؿ وجيات نظر اآلخريف واحتراـ آرائيـ أتاح فرص لمحصوؿ عمى 

 خبرات تعميمية تساعد في تنمية ميارات الفيـ التاريخي لدى التالميذ.
)عمى كماؿ  ودراسة (،8112)نجفة الجزار وعاطؼ بدوي دراسة مع ما توصمت إليو  ويتفؽ ذلؾ

)ىبة عبد (، 8113صفاء محمد )ودراسة (، 8113)شيريف كامؿ موسى  ودراسة (،8112معبد 
 Marcus & Others) (،8108، ودراسة )رضا توفيؽ(Dia Ryter 2012) (8101اهلل 

مي )ودراسة (، 8105دينا السقا )ودراسة  (،8100، ودراسة )وساـ محمد إبراىيـ ((2012
 (.8104أروى السعيد )ودراسة  (،8103كماؿ ديب 

ًٗا   :املتشعبباختبار وّارات التفكري  املتعمكٛالٍتاٟج ثاٌ

 .(15) مستوي عند إحصائًيا داؿ فرؽ يوجد "ينص الفرض البحثي الثالث لمدراسة عمى  -8
 البعدي التطبيؽ في والضابطة التجريبية المجموعتيف تالميذ درجات متوسطي بيف

 .التجريبية" المجموعة لصالح المختمفة وأبعاده المتشعب التفكير ميارات الختبار
والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
وقيمة)ت( لدرجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 

 ( يوضح ذلؾ:2)، وجدوؿ المتشعبالتفكير ميارات 
 (7جذول )

نُتبئج  انفزوق ثٍُ يتىسطٍ درجبد تاليُذ انًجًىعتٍُ انتجزَجُخ وانضبثطخَجٍُ لًُخ " د" نذالنخ 

 انتطجُك انجعذٌ الختجبر يهبراد انتفكُز انًتشعت
يهبراد انتفكُز 

 انًتشعت
 لًُخ د انًجًىعخ انضبثطخ  انًجًىعخ انتجزَجُخ  ٌ

 انًحسىثخ
يستىي 
 انذالنخ

(13)، 

حجى 
 0ع 0و 1ع 1و (2ηانتأحُز)

 انىصف 

31 

 71 دانخ 11,21 1,981 2,80 1,293 4,41
 43 دانخ  11,10 1,737 3,08 1,293 4,41 انتمًص 

 47 دانخ  11,71 1,911 3,12 1,293 4,41 انتضخُى 
ئدران عاللبد 

 جذَذح 
 91 دانخ  00,13 1,834 3,94 1,713 9,28

 73 دانخ  11,17 1,791 3,92 1,471 7,84 ئعبدح انتصُُف 
انتزكُت 
 وانتأنُف 

 71 دانخ 11,29 1,742 1,78 1,171 3,14

 73 دانخ 10,91 1,19 3,30 1,471 7,84 انتُجإ 
 13 دانخ 3,31 1,01 3,38 1,293 4,41 ئدران انتفبصُم 
ئدخبل تحسُُبد 
وتمذَى رؤي 

 جذَذح

 31 دانخ 7,71 1,927 4,94 1,737 8.08

 90 دانخ  07,30 1,80 28,82 1,72 43,12  االختجبر ككم
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 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي: 
بيف متوسطي درجات تالميذ  (1¸15    مستوى ) عند يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا -

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير المتشعب في 
إدراؾ -التضخيـ –التقمص  –الوصؼ كؿ ميارة مف مياراتو والتي تمثمت في ميارات: 

إدخاؿ -إدراؾ التفاصيؿ -التنبؤ -التركيب والتأليؼ -إعادة التصنيؼ -عالقات جديدة 
( 82,58)قيمة " ت " المحسوبة ، وفى االختبار ككؿ حيث أف تحسينات وتقديـ رؤى جديدة 

( كما أف حجـ 1.15 )ومستوى داللة ( 04ة )" ت " الجدولية عند درجة حري ةتجاوزت قيم
أف التأثير كبيًرا بيف  التالميذ قبؿ وبعد دراسة الوحدة باستخداـ مدخؿ التاريخ المغاير حيث 

% مف التبايف بيف درجات المجموعتيف  48وىي تعني أف  % 48 نسبة حجـ التأثير بمغت
لتاريخ يشير الى فاعمية مدخؿ امما ،  يرجع إلي التدريس باستخداـ مدخؿ التاريخ المغاير

، األمر الذي  لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي التفكير المتشعبفي تنمية ميارات  المغاير
 مف فروض البحث. الثالثيقود إلى قبوؿ الفرض 

 بيف .(15) مستوي عند إحصائًيا داؿ فرؽ يوجد "ينص الفرض البحثي الرابع لمدراسة عمى  -0
التفكير  الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف في التجريبية المجموعة تالميذ درجات متوسطي
 ."البعدي التطبيؽ لصالح ومياراتو المختمفة المتشعب

والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
البعدي الختبار و  يف القبميفي التطبيق قيمة)ت( لدرجات تالميذ المجموعة التجريبيةو 

 ( يوضح ذلؾ:3)ميارات التفكير المتشعب، وجدوؿ 
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 (8جذول )

 َجٍُ لًُخ " د" نذالنخ انفزوق ثٍُ يتىسطٍ درجبد تاليُذ انًجًىعخ انتجزَجُخ 

 نُتبئج انتطجُمٍُ انمجهٍ وانجعذٌ الختجبر يهبراد انتفكُز انًتشعت 

يهبراد 

انتفكُز 

 انًتشعت

 لًُخ د انًجًىعخ انضبثطخ  انًجًىعخ انتجزَجُخ  ٌ

 انًحسىثخ

يستىي 

 انذالنخ

(13)، 

حجى 

 (2ηانتأحُز)

 0ع 0و 1ع 1و

 انىصف 

3

1 

 91 دانخ 11,21 1,981 2,80 1,293 4,41

 92 دانخ  11,10 1,737 3,08 1,293 4,41 انتمًص 

 92 دانخ  11,71 1,911 3,12 1,293 4,41 انتضخُى 

ئدران 

عاللبد 

 جذَذح 

 93 دانخ  00,13 1,834 3,94 1,713 9,28

ئعبدح 

 انتصُُف 

 97 دانخ  11,17 1,791 3,92 1,471 7,84

انتزكُت 

 وانتأنُف 

 94 دانخ 11,29 1,742 1,78 1,171 3,14

 97 دانخ 10,91 1,19 3,30 1,471 7,84 انتُجإ 

ئدران 

 انتفبصُم 

 91 دانخ 3,31 1,01 3,38 1,293 4,41

ئدخبل 

تحسُُبد 

وتمذَى 

رؤي 

 جذَذح

 97 دانخ 7,71 1,927 4,94 1,737 8.08

االختجبر 

 ككم

 98 دانخ  07,30 1,80 28,82 1,72 43,12 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
درجات تالميذ المجموعة  بيف متوسطي (1¸15    مستوى ) عند يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا -

التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير المتشعب في كؿ ميارة مف 
( 82,58) لالختبار ككؿ قيمة " ت " المحسوبةمياراتو ، وفى االختبار ككؿ حيث أف 

جـ ( كما أف ح1.15 )ومستوى داللة ( 04ة )" ت " الجدولية عند درجة حري ةتجاوزت قيم
أف التأثير كبيًرا بيف  التالميذ قبؿ وبعد دراسة الوحدة باستخداـ مدخؿ التاريخ المغاير حيث 

% مف التبايف بيف درجات 43وىي تعني أف  % 43وصمت إلى نسبة حجـ التأثير 
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يشير الى فاعمية مما ،  المجموعة يرجع إلي التدريس باستخداـ مدخؿ التاريخ المغاير
 لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي التفكير المتشعبفي تنمية ميارات  رمدخؿ التاريخ المغاي

 مف فروض البحث. الرابع، األمر الذي يقود إلى قبوؿ الفرض 
 مبا ٖم٘:)املتعمكٛ بالتفكري املتشعب( ٔميكَ تفسري ِذٓ الٍتاٟج 

  مدخؿ التاريخ المغاير يتضمف طرح أسئمة تتطمب إجابات غير نمطية لمشكالت معينة
مثؿ كتابة رأًيا مميًزا، استنتاج عالقات جديدة، كتابة عنواًنا جديًدا، إعادة كتابة مواقؼ 
تاريخية في ضوء نيايات مغايرة لمواقع، وعدـ النقد والسماح لتالميذ المجموعات 

كار ميما كانت غريبة وغير مألوفة كؿ ذلؾ ساىـ في تنمية ميارات طرح األفة بالمشارك
 ى تالميذ المجموعة التجريبية.التفكير المتشعب لد

  ساعد مدخؿ التاريخ المغاير في صياغة دروس وحدة الدراسة في صورة مشكالت ذات
نما التوصؿ إلى أكبر عدد ممكف مف  نيايات مفتوحة ال تتطمب حاًل واحًدا صحيًحا، وا 
الحموؿ المتشعبة الغير نمطية والمناسبة ليذه المشكالت ساىـ في اكتساب وتنمية 

 ات التفكير المتشعب.ميار 
  يعتمد مدخؿ التاريخ المغاير عمى طرح األسئمة مف نوعية ماذا يحدث إذا ...؟ وماذا

جابات متنوعة حوؿ مشكمة كما يتطمب يحدث لو ...؟،  طرح مقترحات متنوعة وحموؿ وا 
عمى كسر الجمود الذىني والخموؿ ذلؾ ساعد تالميذ المجموعة التجريبية  كؿمعينة 
طالؽ العناف  شجعيـكما انو  الفكري، عمى إيجاد أكبر عدد مف األفكار الجديدة وا 
مما  عمى طرح اآلراء وتقبميا دوف الخوؼ مف فشؿ أو سخافة الفكرة وحفزىـ لتفكيرىـ،

 ساىـ بشكؿ كبير في تنمية ميارات التفكير المتشعب لدييـ.
 عمى إعطاء التالميذ  التي تقوـالبديؿ مدخؿ التاريخ عمى بعض استراتيجيات  االعتماد

وتجنب ما يعوؽ إبداعات التالميذ باستخداـ كممات أو إشارات أو  لمتفكير،الحرية 
 سخيؼ،(، حؿ ال تستظرؼىذا ليس منطؽ، ) مثؿ: مناسبة،أو بيئة غير  إيماءات،

 التفكير المتشعب لدى التالميذ.في تنمية ميارات ...... إلخ ساىـ 
  مثؿ استراتيجيات  متنوعة تدريسية استراتيجيات استخداـيتيح مدخؿ التاريخ المغاير

الموقؼ التعميمي الواحد يساعد عمى تشعب التفكير وتنوع  فيالتفكير المتشعب المختمفة 
ا كما يزيد مف فرص ا وكيفً كثر مف طريقة كمً أالتفكير ب عمىمساراتو مما يساعد المتعمـ 
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كؿ ذلؾ ساىـ في تنمية ميارات التفكير  تفاعؿ المتعمـ مع المحتوى التعميمي المقدـ
 المتشعب لدى تالميذ المجموعة التجريبية.

  بما  المتعمميف أدى إلى زيادة وعيالتفكير المتشعب  استراتيجياتالتدريس باستخداـ
المستخدمة في التعمـ  باالستراتيجيةفالوعي  الوجو األمثؿ وبكيفية تعممو عمى ونودرسي

دراؾبالمعمومات مف التنبؤ  يـوكيفية التحكـ فييا مكن دراؾالعالقات الجديدة  وا   وا 
وتقديـ رؤى حموؿ ليا والبحث عف ت ؿ ووصؼ ما يتعرضوف ليا مف مشكالالتفاصي

جديدة وكؿ ذلؾ مف الميارات اليامة لمتفكير المتشعب والتي اكتسبيا تالميذ المجموعة 
 التجريبية.

 تحمؿ التالميذ مسئولية تعمميـ والتفاعؿ مف وما يتطمب  طبيعة مدخؿ التاريخ المغاير
المباشر مع المادة العممية، وطرح العديد مف التساؤالت حوليا، وتنظيميا في صورة 
جابة وربطيا بما سبؽ تعممو مف قبؿ، كؿ ذلؾ أدى إلى مساعدتيـ في تكويف  سؤاؿ وا 

ير والتأمؿ تنبؤات عممية والتوصؿ إلى العديد مف االستنتاجات، ووضع الفرضيات والتفس
 المتشعب لدييـ في أعمى صوره. تنمية التفكير مما أدى إلى

(، 8108طاىر الحناف )(، ودراسة 8108)أحمد زارع ،ويتفؽ ذلؾ مع ما توصمت إليو دراسة 
إبراىيـ )(، ودراسة 8102(، ودراسة )أسامة أحمد 8103ودراسة )عماد محمد ىنداوي 

 .(8102الشيخ 

 

يف اختبار وّارات اجملىٕعٛ التجزٖبٗٛ تالوٗذ بني درجات اإلحطصاٟ٘ باالرتباط  ثالًجا الٍتاٟج املتعمكٛ

 :ٔدرجاتّي يف اختبار وّارات الفّي التارخي٘ التفكري املتشعب

درجات  ارتباط داؿ إحصائًيا بيف يوجد "لمدراسة عمى  ينص الفرض البحثي الخامس -5
تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات الفيـ التاريخي ودرجاتيـ 

 .في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير المتشعب "
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات التالميذ في والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب 

ودرجاتيـ في اختبار ميارات التفكير المتشعب وجدوؿ  التاريخياختبار ميارات الفيـ 
 ذلؾ:( يوضح 4)
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 (9ذول )ج

انتجزَجُخ فٍ اختجبر يهبراد انتفكُز درجبد تاليُذ انًجًىعخ َىضح يعبيم االرتجبط ثٍُ َتبئج 

 انتبرَخٍ  انفهىيهبراد انًتشعت ثذرجبتهى فٍ اختجبر 

يعبيم االرتجبط ثبنذرجخ انكهُخ  يهبراد انتفكُز انًتشعت

 نهفهى انتبرَخٍ 

 .70 انىصف 

 .70 انتمًص 

 .72 انتضخُى 

 .74 ئدران عاللبد جذَذح 

 .71 ئعبدح انتصُُف 

 .80 انتزكُت وانتأنُف 

 .80 انتُجإ 

 .82 ئدران انتفبصُم 

 .74 ئدخبل تحسُُبد وتمذَى رؤي جذَذح

 .87 االختجبر ككم

 :ما يمي الجدوؿ السابؽويتضح مف 
داؿ إحصائًيا بيف درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي موجب ارتباط يوجد  -

وبيف ودرجاتيـ الكمية  ميارات التفكير المتشعب بمياراتو المختمفة وفى االختبار ككؿ الختبار
الختبار ككؿ، فى االمختمفة و  مياراتوب التاريخي فيـميارات الالختبار في التطبيؽ البعدي 
األمر الذي يقود إلى قبوؿ الفرض الخامس مف فروض  وؿ اإلعدادي،لتالميذ الصؼ األ 

 البحث.
 :ٔميكَ تفسري ِذٓ الٍتاٟج مبا ٖم٘

  وىذا  المتعمـوفر نوع مف التعمـ المتمركز حوؿ باستخداـ مدخؿ التاريخ البديؿ التدريس
مف  يحتاجونوما  ـلي تألنيا وفر  يدرسونولما  اً وفيم تركيزاً  أكثرالمتعمميف بدوره جعؿ 

بتبادؿ المعمومات  لمتالميذتسمح المدخؿ خبرات تعميمية، باإلضافة إلى أف إجراءات تنفيذ 
 واتخاذ القرارلمتعمـ  ـأىدافي تحديدأيضا مف  يـمكنتالتي نيا عف الموضوع، و و عرفيالتي 

خالؿ إجابتيـ عف تساؤالت مدخؿ  بشأف كيفية تحقيقيا مف والتفكير بشكؿ مختمؼ
لميارات الفيـ التاريخي  التاريخ المغاير، األمر الذي كاف لو أكبر األثر في اكتسابيـ

 ميارات التفكير المتشعب.و 
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 واألحداث  عرض نماذج لبعض المواقؼتضمف  تدريس بمدخؿ التاريخ البديؿال
ٌتعد قدوة بالنسبة لمتالميذ فى  كانت ليا مواقؼ تاريخية التاريخية التى والشخصيات

فضال عف القدرة عمى تفسير وتحميؿ األحداث القدرة عمى التفكير بشكؿ متشعب ومنفتح 
التاريخى لدى التالميذ وانعكس بدوره  مية ميارات الفيـنساعد في تمما التاريخية ، 

 عمى ميارات التفكير المتشعب لدييـ
  مشعور بأىمية ل لمتالميذالفرصة  تتاحالبديؿ ألمدخؿ التاريخ إجراءات التدريس وفقًا

أثناء تنفيذ  التالميذفي حياتيـ مما أدى إلى زيادة التجاوب مف  التاريخووظيفة مادة 
ساعدت عمي تذكر وفيـ  يانأضافة إلى إلبا، إلجراءات ذلؾ المدخؿوفقًا  ةالوحددروس 
ة التي توضح تعريؼ أو ساعدت التالميذ عمي طرح األسئم يانأضافة إلى إلبا، المحتوي

مما عمؽ  خصائص أو أسباب أو أوجو الشبة واالختالؼ المتضمنة بالمحتوي العممي
درة التالميذ عمي نمت ق اإلجراءاتأف  ضافة إلىإلبا ،مف قدرتيـ عمى الفيـ التاريخي

تنمية مما أدي إلي  التفسير والتنبؤ ووضع رؤى بديمة ووصؼ ما يدرسونو مف أحداث
 .التفكير المتشعبميارات 

وّارات الفّي التارخي٘  ودخن التارٖخ املغاٖز يف تٍىٗٛبتأثري استخداً  تعمكٛالٍتاٟج امل رابًعا

 ٔالتفكري املتشعب:

 مناسبة بدرجة مدخؿ التاريخ المغاير يتصؼ "لمدراسة عمى  سادسينص الفرض البحثي ال -2
 مجموعة التالميذ لدى المتشعب الفيـ التاريخي والتفكير ميارات تنمية في التأثير مف

 ".البحث

التاريخي  فيـفي تنمية ميارات ال استخداـ مدخؿ التاريخ المغايرلتأكد مف تأثير لمتحقؽ واو 
" في spss " اإلحصائي البرنامجتـ استخداـ  ،اإلعدادياألوؿ لتالميذ الصؼ  المتشعبوالتفكير 
ويوضح جدوؿ التالي  كأحد مؤشرات حجـ األثر، ،(η2مربع إيتا )لحجـ التأثير مقدار حساب 

وداللة حجـ التأثير لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية في  (η2)قيمة معدؿ إيتا ( 4)
 التطبيقيف القبمي والبعدي الختباري الفيـ التاريخي والتفكير المتشعب:
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 (11)جذول 

ودالنخ حجى انتأحُز نذرجبد تاليُذ انًجًىعخ انتجزَجُخ فٍ انتطجُمٍُ  (η2َىضح لًُخ يعذل ئَتب )

 ًتشعتانتبرَخٍ وانتفكُز ان فهىانمجهٍ وانجعذٌ الختجبرٌ ان

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 الختبار .(43و) التاريخي، الفيـالختبار ميارات  .(44)قد بمغت  (η2)قيمة مربع إيتا  -

 .المتشعبميارات التفكير 

التاريخي  فيـميارات التعبر عف حجـ التأثير بالنسبة الختبار  التي( d) كما بمغت قيمة  -
أكبر مف  (d)وبما أف قيمة  ،المتشعبالتفكير الختبار ميارات  (0.15و) (0.00)
يشير  الذي، األمر المتشعبالتاريخي والتفكير  لفيـفي كؿ مف اختباري ميارات ا .(42)

في حجـ تأثير مرتفع أو كبير لو  المتغير المستقؿ() مدخؿ التاريخ المغايرف أإلى 
لدى تالميذ  التاريخ وفى تنمية ميارات الفيـ التاريخي والتفكير المتشعبتدريس 

 المجموعة التجريبية.

 مبا ٖم٘:( أثز استخداً ودخن التارٖخ املغاٖزاملتعمكٛ ب)ٔميكَ تفسري ِذٓ الٍتاٟج  

  تـ تحديدىا )والمراحؿ المتنوعة خطوات المف مدخؿ التاريخ المغاير يتضمف مجموعة
وتقديـ بيئة تعمـ غنية بالمثيرات  الفعاؿ،قد ساعد عمى التعمـ  تفصياًل في دليؿ المعمـ(

في مساعدة  مما ساىـوالتي تناسب كؿ أنماط التعمـ، وتوفر أنشطة تعميمية مشوقة 
 الفيـ التاريخي والتفكير المتشعب.عمى  ةتالميذ المجموعة التجريبي

  مشعور بأىمية ل لمتالميذالفرصة  تتاحأ لمدخؿ التاريخ المغايرإجراءات التدريس وفقًا
أثناء تنفيذ  التالميذفي حياتيـ مما أدى إلى زيادة التجاوب مف  التاريخووظيفة مادة 

تذكر وفيـ  عمىساعدت  يانأضافة إلى إلبا، لتمؾ اإلجراءاتوفقًا  ةالوحددروس 
ساعدت التالميذ عمي طرح األسئمة التي توضح تعريؼ أو  يانأضافة إلى إلبا، المحتوي

يتىسظ  انًتغُزاد

انتطجُك 

 انمجهٍ

يتىسظ 

انتطجُك 

 انجعذٌ

 لًُخ 

 د

 لًُخ

 η2 

يمذار  Dلًُخ 

حجى 

 انتأحُز

 
انًتغُز 

 انًستمم

انًتغُز 

 انتبثع

يذخم 

انتبرَخ 

 انًغبَز

 انفهى

 انتبرَخٍ

 يزتفع 1.11 1,99 87,21 81,00 31,01

 )كجُز(

انتفكُز 

 انًتشعت

 يزتفع 1.13 1,98 07,30 28,82 43,12

 )كجُز(
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مما أدي  خصائص أو أسباب أو أوجو الشبة واالختالؼ المتضمنة بالمحتوي العممي،
 .زيادة الفيـ التاريخي والتفكير المتشعب لدى التالميذإلي 

 لتدريس بيئة تعمـ مرنة تشكؿ مناًخا تعميمًيا مالئًما يوفر مدخؿ التاريخ المغاير في ا
ومييًئا لقدرات التفكير الكامنة لدى التالميذ وتساعدىـ كذلؾ في تنمية ميارات الفيـ 

 التاريخي والتفكير المتشعب.
  ر التالميذ الذي اعتادوا عميو في الطريقة التقميدية ادو أمدخؿ التاريخ المغاير غًير مف

ره موجًيا ومرشًدا لمتالميذ في خطوات مدخؿ التاريخ المغاير وأصبح فالمعمـ أصبح دو 
التمميذ ىو مف يقـو بتحديد المياـ واألنشطة التي يتـ دراستيا في الدرس، وىذا يعزز 
مف قدرة التالميذ عمى تحمؿ مسئولية الوصوؿ إلى الحموؿ بأنفسيـ وبرغبة أكبر وىذا 

اريخي والتفكير المتشعب لدي تالميذ المجموعة الفيـ التبدوره يساىـ في تعزيز ميارات 
 .التجريبية

  يساعد مدخؿ التاريخ المغاير في توفير بيئة تعميمية تتسـ بالراحة النفسية واألمف
وااليجابية بعيًدا عف التيديد والصراع مما أدى إلى تنمية ميارات الفيـ التاريخي والتفكير 

 المتشعب لدى التالميذ.
  عقد جمسات مناقشة إثرائية عقب تنفيذ المياـ واألنشطة يتيح مدخؿ التاريخ المغاير

المختمفة أدى إلى زيادة قدرة التالميذ عمى التخيؿ وتوليد أفكار إبداعية لممشكالت التي 
 تواجييـ أثناء التعمـ.

 اد عف استخداـ التعزيز اإليجابي لمتالميذ مف خالؿ زيادة فرص الثواب والعقاب واالبتع
استخداـ العقاب والتوبيخ المتكرر، أدى إلى زيادة مشاركة التالميذ في األنشطة التعميمية 

 األمر الذي انعكس عمى ميارات الفيـ والتفكير لدييـ.
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 :تٕصٗات البحح

 :يميفي ضوء نتائج البحث يوصى الباحث بما   

 المراحؿ الدراسية في تدريس التاريخ في  مدخؿ التاريخ المغاير ضرورة استخداـ
 المختمفة.

  عقد ورش عمؿ لتدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى كيفية التدريس باستخداـ مدخؿ
 التاريخ المغاير.

 ممداخؿ التدريسية الحديثة بتطبيقاتيا ل تضميف برامج إعداد معممي التاريخ بكميات التربية
 التربوية المختمفة مثؿ مدخؿ التاريخ المغاير.

 والمناسبة المتنوعة بالتحديات ومميئة والتوتر التيديد مف خالية آمنو تعميمية بيئة توفير 
 يساعد في تنمية ميارات التفكير لدييـ. الذياألمر  التالميذ لمستويات

 بمداخؿ التدريس التي تركز في خطواتيا عمى التمميذ وتجعمو حجر األساس في  االىتماـ
 العممية التعميمية بداًل مف المداخؿ التقميدية في التدريس.

  ضرورة االىتماـ بتعزيز مشاركة التالميذ واالستفادة مف المعرفة السابقة لدييـ ومحاولة
 توظيفيا فيما يخدـ تعممو أثناء التدريس.

 بنشر ثقافة التدريس مف أجؿ التفكير وليس التدريس مف أجؿ الحفظ والتمقيف. االىتماـ 
  لدى التالميذ  التاريخياالىتماـ باألنشطة التعميمية التي تعمؿ عمى تنمية ميارات الفيـ

 مثؿ إعداد بحوث ومقاالت تاريخية قصيرة.
  بالمرحمة اإلعدادية.ىداؼ تدريس التاريخ أضرورة إدراج ميارات الفيـ التاريخي ضمف 
  ضرورة تضميف ميارات الفيـ التاريخي في االختبارات التحصيمية بالمراحؿ التعميمية

 المختمفة.
  مراجعة مقررات التاريخ بالمرحمة اإلعدادية لتضمينيا تدريبات وانشطة تحفز التالميذ

 عمى التفكير المتشعب.
 وتماريف يمكف مف خالليا  عمؿ كتيبات تاريخية مصاحبة تتضمف خرائط وصور وأنشطة

 .تنمية ميارات التفكير المتشعب
  ضمف أىداؼ تدريس التاريخ بالمرحمة اإلعدادية. التفكير المتشعبضرورة إدراج ميارات 
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  تاريخ أثناء الخدمة عمى بناء عادات العقؿ المنتجة لدى تالميذ كميارات ال معمميتدريب
 التفكير المتشعب.

 وكرتحات البحح:

الستخداـ مدخؿ التاريخ المغاير في  الخدمة وأثناء قبؿ التاريخ لمعممي تدريبي برنامج .0
 دارة األزمات لتالميذىـ.إالتدريس وأثره عمى تنمية ميارات 

 عادات بعض لتنمية التاريخ تدريس المغاير في التاريخ مدخؿ عمى قائـ برنامج فاعمية .8
 .الثانوية المرحمة لتالميذ تالميذ لدى التخيمي التفكير وميارات العقؿ

 الدراسي والتحصيؿ التاريخي التفكير تنمية عمىالتفكير المتشعب  استراتيجيات فاعمية .8
 .الثانويوؿ طالب الصؼ األ  لدى

استخداـ مدخؿ التاريخ المغاير في تدريس التاريخ لتنمية ميارات التفكير التوليدي وحؿ  .0
 المشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية. 

لدى تالميذ  الدراسيوالتحصيؿ  المركبفاعمية مدخؿ التاريخ المغاير في تنمية التفكير  .5
 .اإلعدادية المرحمة

 الدراسات االجتماعية تدريس في التفكير المتشعب استراتيجيات عمى قائـ برنامج فاعمية .2
 اإلعدادية.لدى تالميذ المرحمة عادات العقؿ والحؿ اإلبداعي لممشكالت  بعض عمى تنمية

تالميذ المرحمة  التاريخي لدىوالفيـ فاعمية مدخؿ التاريخ المغاير في تنمية التخيؿ  .2
 االبتدائية.
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 زاجع امل

 أٔاًل: املزاجع العزبٗٛ:

(: " تأثير استخدام األلعاب التعميمية اإللكترونية في 7117إبراىيم خضاري عمى عوض) -1
المتشعب والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ المرحمة تدريس التاريخ لتنمية ميارات التفكير 

االبتدائية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية البنات لآلداب والعموم والتربية، جامعة عين 
 شمس.

فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجيات الذكاءات المتعددة (: " 7111أحمد بدوي أحمد كمال ) -7
تفكير التاريخي لدى الطالب المعممين بكمية التربية وأثره في تدريس التاريخ لتنمية ميارات ال

"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة بنى عمى بعض نواتج التعمم لدى تالميذىم
  سويؼ.

(: " فعالية استخدام نموذج تعمم بالوسائط الفائقة في تدريس 7111أحمد جابر أحمد السيد) -3
فاىيم التاريخية وتنمية ميارات التفكير التباعدي لدى تالميذ الصؼ التاريخ عمى اكتساب الم

األول اإلعدادي "، الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس، مجمة دراسات في المناىج 
 (.76وطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة عين شمس، ع )

التربوية المعرفة في المناىج معجم المصطمحات " (: 7113أحمد حسين المقانى وعمى الجمل) -4
 القاىرة، عالم الكتب. "،وطرؽ التدريس

(: "برنامج تدريبي مقترح في إكساب معممي الدراسات االجتماعية 7117أحمد زارع أحمد) -5
ميارات استخدام استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا وأثره عمى التحصيل وتنمية ميارات التفكير 

 (.7(، ع)78، جامعة أسيوط، مج )مجمة كمية التربيةالمتشعب لدى تالميذىم"، 
تدريس التاريخ قائم عمى  فيفاعمية برنامج (: " 7118) أحمد محمد نعبد الرحمحمد أ -6

الصؼ  تالميذ واتخاذ القرار لدى التاريخي ميارات التفكير لتنمية المتشعب التفكير استراتيجيات
 جامعة المنيا. التربية،غير منشورة، كمية  دكتوراه اإلعدادي"، رسالةالثالث 

(: " برنامج قائم عمى التاريخ الرقمي لتنمية الفيم التاريخي لدى 7119أروى السعيد الجندي ) -7
، جامعة مجمة كمية التربيةالطالب المعممين بكمية التربية "، بحث مشتؽ من رسالة دكتوراه، 

 (.117(، ع )31بنيا، مج )
 تدريس في الدائري البيت استراتيجية استخدام أثر: " (7116)أسامة احمد السيد أحمد  -8

"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية المتشعب والتفكير الجغرافية المفاىيم لتنمية الجغرافيا
 التربية، جامعة أسيوط.
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(: " فاعمية برنامج الكورت في تدريس عمم النفس عمى تنمية 7115أسامة عربي محمد عمار) -9
المجمة العممية، لدى طالب المرحمة الثانوية "، ميارات التفكير المتشعب والتوجو نحو اليدؼ 

 (.1(، ج )3(، ع )31، جامعة أسيوط، مج)كمية التربية
(: " فاعمية مدخل التاريخ الشفوي في تدريس الدراسات 7114أمل سعد محمود محمد عمر ) -11

رسالة االجتماعية عمى تنمية الفيم والتعاطؼ التاريخي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية "، 
 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة بنيا.

رىاصات قرن (: " 7111تغريد عبد اهلل عمران) -11 نحو آفاؽ جديدة لمتدريس )نيايات قرن وا 
 ، القاىرة، دار القاىرة لمكتاب. "جديد(

(: " فاعمية التدريس باستخدام بعض استراتيجيات التفكير المتشعب في 7113)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -17
تنمية مستويات أداء تمميذات المرحمة اإلعدادية واتجاىاتين نحو مادة التربية األسرية "، 
المؤتمر العممي الرابع عشر، مناىج التعميم فى ضوء مفيوم األداء، الجمعية المصرية لممناىج 

 (.7جامعة عين شمس، مج ) –ة التربية وطرؽ التدريس، كمي
التدريس وتنمية التفكير المتشعب، التدريس وتنشيط خاليا " (: 7115)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -13

 القاىرة، دار القاىرة لمطباعة والنشر. "،األعصاب بالمخ
مدرس القرن الحادي والعشرون الفعال، الميارات والتنمية (: " 7111عبد الحميد جابر ) جابر -14

 "، سمسمة المراجع في التربية وعمم النفس، القاىرة، دار الفكر العربي.المينية
"، عمان،  ونظرياتو: دليل لمتدريس والتعمم والبحثأطر التفكير (: " 7118)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -15

 األردن، دار المسيرة لمطباعة والنسر والتوزيع.
 "، والتعمم التعميم لطرؽ معاصر رؤية التدريس استراتيجيات"  (:7113) زيتون حسين حسن -16

 الكتب. عالم القاىرة،
 عالم القاىرة، "، البنائية النظرية منظور من والتدريس التعمم"  (:7113)زيتون وكمال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -17

 .الكتب
"، القاىرة، الدار معجم المصطمحات التربوية والنفسية(: " 7113حسن شحاتو وزينب النجار) -18

 المصرية المبنانية.
 (Thelen)(: " أثر استخدام نموذج التحري الجماعي لػ "ثيمين"7117خالد عبد المطيؼ عمران) -19

في تدريس الدراسات االجتماعية عمى التحصيل المعرفي وتنمية بعض ميارات التفكير الناقد 
 (.73، كمية التربية، جامعة سوىاج، ع )المجمة التربويةلدي تالميذ الصؼ األول اإلعدادي"، 

رقمي مقترح لتنمية الفيم التاريخي واالتجاه نحو  (: " موديول7115دينا سعيد سيد السقا ) -71
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، كمية التربية، غير منشورة رسالة ماجستير "،التعمم الرقمي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية
 جامعة طنطا.

"، األردن، دار ديبونو الدماغ والتعمم والتفكير(: " 7115ذوقان عبيدات وسييمة أبو السيد ) -71
 لمنشر والتوزيع.

التعميمي في  SWOM(: " أثر استراتيجية تعميمية قائمة عمى نموذج 7117رضا محمد توفيؽ) -77
تدريس التاريخ عمى تنمية ميارات الخريطة العقمية لمفيم التاريخي وتناول العالقات واتخاذ 

(، 74، ع )مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفسالقرار لدى طالب المرحمة الثانوية "، 
 الثالث.الجزء 

 التفكير ميارات تنمية في الذىني العصؼ استخدام أثر"  (:7113) سعيد عبد اهلل سالم -73
 – والمتفوقين الموىوبين لرعاية العاشر العربي العممي المؤتمر الدراسي، والتحصيل اإلبداعي
 العربي المجمس والمتفوقين، الموىوبين ورعاية التربوي اإلصالح – التميز ومؤشرات معايير

 .178-147 ص ص ،1 الجزء األردن، ،والمتفوقين لمموىوبين
(: " أثر استخدام استراتيجية قائمة عمى العصؼ الذىني في 7114السعيد الجندي عبد العزيز) -74

تدريس التاريخ عمى الفيم التاريخي وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الصؼ األول الثانوي 
 (.59(، ع )14جامعة بنيا، مجمد )، مجمة كمية التربية"، 

العموم االجتماعية مدخل إلى التاريخ (: " 7119سمير مراد وجمال سميمان ونديم شمس) -75
 "، منشورات جامعة دمشؽ، سوريا.والجغرافية 

 القاىرة، "، تطبيقاتو( – استراتيجياتو – )أسس التعاوني التعمم"  (:7115) سميمان محمد سناء -76
  الكتب. عالم

(: " برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير التاريخي 7118شيرين كامل موسى عبد اليادي ) -77
لدى تالميذ المرحمة الثانية من التعميم األساسي وميوليم نحو المادة"، رسالة دكتوراه غير 

 منشورة، كمية التربية، جامعة عين شمس.
استخدام التدريس التبادلي في تنمية الفيم التاريخي (:" فعالية 7111الشيماء إبراىيم طو) -78

وميارات ما وراء المعرفة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية "، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 
 التربية، جامعة طنطا.

(: " فاعمية مدخل القضايا والمشكالت في تدريس الدراسات 7118صفاء عالم سالم ) -79
يم والتعاطؼ التاريخي لطالب المرحمة اإلعدادية "، رسالة ماجستير غير االجتماعية لتنمية الف

 منشورة، كمية التربية، جامعة عين شمس.
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"، القاىرة، عالم رؤى معاصرة في تدريس الدراسات االجتماعية(: " 7118صفاء محمد عمى ) -31
 الكتب.

 "، المعمومات عصر في وتعمميا الجغرافيا تعميم"  (:7115) محمود عرفة الدين صالح -31
 الكتب عالم القاىرة،

 استراتيجيات باستخداموحدة مقترحة لتدريس التاريخ : " (7113)الحنان  طاىر محمود محمد -37
التفكير المتشعب في تنمية ميارات اتخاذ القرار والوعي التاريخي بتاريخ القدس لدى تالميذ 

، كمية التربية، جامعة االجتماعية لمدراسات التربوية الجمعية مجمة"،  الصؼ الثاني اإلعدادي
 .(48)ع  عين شمس،

عمم التاريخ جدواه ووظائفو التربوية في عالمنا المتغير بين " : (7116عاطؼ محمد بدوى )  -33
 ." ، القاىرة ، عالم الكتبالتنظير والتطبيؽ

 في المتشابيات استراتيجية أثر"  (:7117)شاكر فاروؽ وأنوار زيدان اهلل عبد ؽعبد الراز  -33
 (.48)ع ،الفتح مجمة االبتدائي"، الخامس الصؼ تمميذات لدى التاريخية المفاىيم اكتساب

 القاىرة، ،"  العموم تدريس في الحديثة االتجاىات"  (:7111) معبد السال مصطفى معبد السال -34
 العربي. الفكر دار

 العمم عمميات تنمية في المتشابيات استراتيجية أثر"  (:7111) القطراوي جميل زعبد العزي -35
 غير ماجستير رسالة األساسي"، الثامن الصؼ طالب لدى العموم في التأممي وميارات التفكير

 بغزة. اإلسالمية الجامعة التربية، كمية منشورة،
"، عمان، األردن، دار المسيرة لمنشر  عمم النفس المعرفي(: " 7114عدنان يوسؼ العتوم ) -36

 والتوزيع.
 تنمية ميارات التفكير )نماذج نظرية وتجارب عممية(،(: " 7117وآخرون ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -37

 عمان، األردن، دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
(: " أثر برنامج مقترح في التاريخ قائم عمى أنشطة الذكاءات المتعددة 7117عمى كمال معبد ) -38

عمى تنمية التحصيل وبعض ميارات التفكير التاريخي لدى طالب الصؼ األول الثانوي "، 
 .415 – 386(، العدد األول، ص ص 73، جامعة أسيوط، المجمد )مجمة كمية التربية

 األردن، عمان، "، الفعال التدريس في الحديثة االستراتيجيات"  (:7118) عطية محسن عمى -39
 .والتوزيع لمنشر صفاء دار

في تنمية ميارات  SCAMPER(: " فاعمية استراتيجية سكامبر 7118عماد محمد ىنداوي) -41
المجمة التفكير المتشعب والخيال العممي في مادة العموم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية"، 
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 (.6(، ع )71، الجمعية المصرية لمتربية العممية مج)المصرية لمتربية العممية
(: " برنامج مقترح قائم عمى التكنولوجيا الرقمية في الدراسات 7115غادة عويس عمى ) -41

االجتماعية لتنمية ميارات التفكير التاريخي وميارات االتصال االجتماعي لدى تالميذ الصؼ 
 عدادي"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة عين شمس.الثالث اإل

 "، عمان، األردن، دار الكتاب الجامعي. تعميم التفكير(: " 7115فتحي عبد الرحمن جروان ) -47
(: " أثر برنامج تدريبي مستند إلى الحل 7111فلاير محمد أبو عواد وانتصار خميل عشا) -43

اإلبداعي لممشكالت في تنمية التفكير التشعيبي لدى عين من طالبات الصؼ السابع األساسي 
 (1(، ع )17، كمية التربية، البحرين، مج )مجمة العموم التربوية والنفسيةفي األردن "، 

"، استراتيجية تعمم ميارات التفكير في مراحل التعميم العام(: " 7117فى محمد)فييم مصط -44
 القاىرة، دار الفكر العربي.

 الكتاب. عالم القاىرة، ،" بنائية رؤية لمفيم العموم تدريس"  (:7117) زيتون دعبد الحمي كمال -45
(: " استخدام المدخل المفتوح القائم عمى حل المشكمة في تدريس 7113ماىر محمد صالح ) -46

الرياضيات لتنمية ميارات التفكير المتشعب وبعض عادات العقل لدى تالميذ الصؼ السادس 
، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات كمية التربية، مجمة تربويات الرياضياتاالبتدائي"، 
 (.16مج )جامعة بنيا، 

 "، القاىرة، عالم الكتب.معجم مصطمحات التعميم والتعمم(: " 7119مجدي عزيز إبراىيم ) -47
(: " فعالية وحدة قائمة عمى التعمم اإللكتروني في تنمية الفيم 7117عمى حسين) محمد -48

التاريخي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية لمادة الدراسات االجتماعية، رسالة ماجستير غير 
 منشورة، كمية التربية، جامعة حموان.

متشعب في تنمية القدرة (: " أثر استخدام استراتيجيات التفكير ال7118مرفت محمد كمال ) -49
عمى حل المشكالت الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية مختمفي 

، مجمة تربويات الرياضياتالرياضيات،  تالمستويات التحصيمية"، الجمعية المصرية لتربويا
 (.11كمية التربية، جامعة بنيا، مج )

 بيروت، دار العمم لمماليين. "، المورد القريب(: " 7119منير البعمبكى ) -51
(: " فاعمية استخدام المحطات التعميمية في تدريس التاريخ 7118مي كمال موسى دياب ) -51

مجمة الجمعية التربوية لتنمية ميارات الفيم التاريخي لدى طالب الصؼ األول الثانوي "، 
 (117شمس، ع )، كمية التربية، جامعة عين لمدراسات االجتماعية

(: " أثر استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية ميارات الفيم 7115مي كمال موسى) -57
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 التاريخي لدى طمبة المرحمة الثانوية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة المنوفية.
(: " فعالية استراتيجية التساؤل الذاتي في 7116نجفة قطب الجزار وعاطؼ محمد بدوي ) -53

تدريس التاريخ عمى تنمية الفيم التاريخي وميارات ما وراء المعرفة لدى طالب الصؼ الثانوي 
 (.6كمية التربية، جامعة عين شمس، ع ) مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية،"، 

التفكير المتشعب في  استراتيجياتبرنامج قائم عمى (: "7119لشحات عطية يوسؼ)ىالو ا -54
لدي تالميذ المرحمة  األكاديميتنمية الفيم العميؽ ومفيوم الذات تدريس التاريخ عمى 

 (.114، كمية التربية، جامعة بنيا، ع )مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس"، اإلعدادية
(: " تطوير مناىج التاريخ في المرحمة الثانوية في ضوء 7117) ىاني محمد حسن -55

استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية ميارات الفيم والتفكير التاريخيين "، رسالة دكتوراه غير 
 منشورة، كمية التربية، جامعة اإلسكندرية.

لتعمم النشط في تدريس (: " فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجيات ا7111ىبة عبد اهلل رمضان) -56
الدراسات االجتماعية لتنمية ميارات التفكير التاريخي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية "، رسالة 

 دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة حموان.
(: " أثر استخدام مدخل التراث في تنمية بعض ميارات التفكير 7116عبد الرحمن أحمد ) والى -57

مجمة الجمعية التربوية التاريخي لدى الطالب المعمم لمدراسات االجتماعية بكميات التربية "، 
 (. 6كمية التربية، جامعة عين شمس، ع ) لمدراسات االجتماعية،

فاعمية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في رفع مستوى  (: "7119وائل عبد اهلل محمد) -58
التحصيل في الرياضيات وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي "، 

، الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس، كمية مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس
  التربية، جامعة عين شمس.

(: " تطوير مناىج التاريخ بالمرحمة الثانوية في ضوء مجالي الفيم 7114محمد عمى ) وسام -59
 والتفكير التاريخيين "، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة اإلسكندرية.

 مادة تحصيل في الذاتي التساؤل استراتيجية أثر"  (:7111) الكبيسي الواحد عبد ياسر -61
 لمعموم األنبار جامعة مجمة األدبي"، الخامس الصؼ طالب لدى التأممي والتفكير الجغرافية
 (.3)ع العراؽ، ،اإلنسانية
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