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      هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بيــن المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ وتنميــة مهــارات 

ــس،  ــرات الجن ــاً لمتغي ــادة وفق ــات الم ــي ومدّرس ــر مدّرس ــة نظ ــن وجه ــن م ــدى المتعلّمي ــّي ل ــر التاريخ التفكي

والخبــرة التدريســّية والمؤهــل العلمــّي، واتبــاع دورات تدريبّيــة. اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــّي التحليلــّي 

وأداتــه اســتبانة، وتكّونــت العّينــة مــن )63( مدّرســاً ومدّرســة اختارتهــم الباحثــة بالطريقــة العشــوائّية البســيطة. 

وبّينــت نتائــج الدراســة أّن المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ ينّمــي مهــارات التفكيــر التاريخــّي لــدى المتعلميــن 

بدرجــة عاليــة، كمــا أّن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائّيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أفــراد عّينــة البحــث 

بخصــوص قــدرة المنهــاج علــى تنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــّي لــدى المتعلميــن ُتعــزى إلــى متغّيــر المؤهــل 

العلمــّي ولصالــح فئــة الدراســات العليــا، فــي حيــن لــم توجــد فروقــاً تعــزى إلــى بقيــة المتغيــرات. 

     

       The study aimed to identify the relationship between the developed 

curriculum for the history subject and the development of the historical thinking 

skills of the learners from the viewpoint of the subject’s teachers according to 

the variables of gender، teaching experience and academic qualification، and 

following training courses. The researcher used the descriptive and analytical 

method and its tool، a questionnaire، and the sample consisted of )63( male 

and female teachers selected by the researcher using a simple random method. 

The results of the study showed that the developed curriculum for the history 

subject develops the historical thinking skills of learners to a high degree، 

and there are statistically significant differences between the averages of the 

scores of the respondents of the research sample regarding the ability of the 

curriculum to develop the skills of historical thinking among the learners due to 

the scientific qualification variable and in favor of the postgraduate category، 

While there were no differences attributed to the rest of the variables. 

الملخص:
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ــن إلجــراء الفحــص الموضوعــّي  ــدرة المتعلمي ــع ق ــى رف ــي القــرن الواحــد والعشــرين عل ــم ف       يعتمــد التعلي

ــق واآلراء،  ــن الحقائ ــق، وبي ــن الحقائ ــز بي ــة، مــن خــالل التميي ــة والعالمّي ــة المحلّي ــا التاريخّي لألحــداث والقضاي

وإيجــاد عالقــات بيــن األحــداث التاريخّيــة، وإصــدار األحــكام، والوصــول إلــى اســتنتاجات ومبــادئ تفيدهــم فــي 

الحيــاة.

ــم التاريــخ ألنــه يــؤدي دوراً حاســماً فــي تطويــر فهــم  ــة تعلّ ــة الحديثــة أهّمّي       لقــد أّكــدت االتجاهــات التربوّي

المتعلميــن بفهمهــم للتاريــخ مــن وجهــة نظــر شــخصّية ووطنّيــة ودولّيــة، فالتاريــخ أداة تمّكــن المتعلـّـم مــن ممارســة 

ــر  ــى التفكي ــة، ومســاعدته عل ــة التاريخّي ــة واألدل ــى المصــادر األصلّي ــّي، والرجــوع إل أســلوب البحــث التاريخ

بشــكل نقــدّي حــول طبيعــة المعرفــة التاريخّيــة، وهــو أمــر ضــروري التخــاذ موقــف إيجابــّي مــن الماضــي، مــن 

هنــا كان االهتمــام بتنميــة التفكيــر عاّمــة والتفكيــر التاريخــّي خاصــة.

      ال يمكــن االعتمــاد علــى معرفــة الحقائــق لدراســة التاريــخ، ألن قــراءة التاريــخ تتطلــب التفســير والتحليــل 

لألدلــة التاريخّيــة، لذلــك تحــّدد الباحثــة مشــكلة البحــث الحالــي فــي اســتقصاء العالقــة بيــن المنهــاج المطــّور لمــادة 

التاريــخ وتنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــّي لــدى المتعلميــن مــن وجهــة نظــر مدّرســي ومدّرســات مــادة التاريــخ.

     ترتكــز المناهــج فــي الجمهورّيــة العربّيــة الســورّية فــي مرحلــة التعليــم مــا قبــل الجامعــّي علــى بنــاء قــدرات 

المتعلّميــن ليتمتعــوا بكفــاءات القــرن الواحــد والعشــرين التــي تمثــل محــاور رئيســة لمهــارات التفكيــر التاريخــّي، 

لذلــك تتجلـّـى أهمّيــة البحــث فــي النقــاط اآلتيــة:

تعريف المدّرسين والمدّرسات بمهارات التفكير التاريخّي الواجب تنميتها لدى المتعلمين.. 1

ــدى . 2 ــّي ل ــر التاريخ ــارات التفكي ــة مه ــخ وتنمي ــادة التاري ــاج المطــّور لم ــن المنه ــة بي ــة القائم ــح العالق توضي

ــن.   المتعلمي

1- مقدمة:

2- مشكلة البحث:

3- أهمية البحث:
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4- هدف البحث:

     يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى العالقــة بيــن المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ وتنميــة مهــارات التفكيــر 

التاريخــّي لــدى المتعلميــن مــن وجهــة نظــر مدّرســي ومدّرســات المــادة. 

5- سؤال البحث:

يسعى البحث إلى اإلجابة عن السؤال اآلتي: 

إلــى أيــة درجــة اســتطاع المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ أن ينّمــي مهــارات التفكيــر التاريخــّي لــدى المتعلميــن 

مــن وجهــة نظــر مدّرســي ومدّرســات المــادة؟

6- متغيرات البحث:

ــدى  ــّي ل ــر التاريخ ــارات التفكي ــة مه ــخ وتنمي ــادة التاري ــّور لم ــاج المط ــن المنه ــة بي ــث العالق ــج البح      يعال

المتعلميــن مــن وجهــة نظــر مدّرســي ومدّرســات المــادة وفقــاً ألربعــة متغيــرات هــي )الجنــس والخبــرة التدريســّية 

ــة(.  والمؤهــل العلمــّي واتبــاع الــدورات التدريبّي

7- فرضيات البحث:

قامت الباحثة باختبار فرضيات البحث عند مستوى الداللة )0.05(. 

7-1 - ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطّي درجــات إجابــات أفــراد عّينــة البحــث بخصــوص 

قــدرة المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ علــى تنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــّي لــدى المتعلميــن تعــزى إلــى متغّيــر 

الجنــس )ُمــدّرس، ُمدّرســة(. 

7-2 - ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائّيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أفــراد عّينــة البحــث بخصــوص 

قــدرة المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ علــى تنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــّي لــدى المتعلميــن تعــزى إلــى متغّيــر 

الخبــرة التدريســّية.

7-3 -  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائّيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أفــراد عّينــة البحــث بخصــوص 

قــدرة المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ علــى تنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــّي لــدى المتعلميــن تعــزى إلــى متغّيــر 

المؤهــل العلمــي.
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7-4 - ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أفــراد عّينــة البحــث بخصــوص 

قــدرة المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ علــى تنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــّي لــدى المتعلميــن ُتعــزى إلــى متغّيــر 

اتبــاع دورات تدريبيــة. 

8- منهج البحث:

     اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي، ألنــه »يهتــم بوصــف ظاهــرة أو مشــكلة محــددة، وتصويرهــا 

كميــاً عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقننــة عــن الظاهــرة أو المشــكلة، وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا 

للدراســة الدقيقــة« )ملحــم، 2007، ص370(. 

9- حدود البحث:

تتمثل حدود البحث فيما يأتي: 

9-1 - حدود زمنية: تّم تطبيق البحث خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 2020/2019م.

9-2 - حــدود مكانيــة: مــدارس التعليــم األساســي الحلقــة الثانيــة، ومــدارس مرحلــة التعليــم الثانــوي األدبــّي، فــي 

مدينــة دمشــق.

9-3 - حــدود موضوعيــة: تنــاول البحــث العالقــة بيــن المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ وتنميــة مهــارات التفكيــر 

التاريخــّي لــدى المتعلميــن مــن وجهــة نظــر مدّرســي ومدّرســات المــادة.

10- التعريفات اإلجرائية لمصطلحات البحث:

10-1 - مهارات التفكير التاريخّي

       ُتعــّرف الباحثــة إجرئيــاً مهــارات التفكيــر التاريخــّي بأنهــا: جملــة مــن المهــارات تتضمــن كّل مــن مهــارات 

ــل التاريخــّي، والتقصــّي  ــّي، والتفســير التاريخــّي، والتحلي ــر المكان ــّي، والتفكي ــر الزمن الفهــم التاريخــّي، والتفكي

والبحــث التاريخــّي، وإصــدار األحــكام، واتخــاذ القــرار، التــي تســاعد المتعلميــن علــى الفهــم الجيــد للتاريــخ مــن 

خــالل تجاوزهــم للحقائــق التاريخّيــة التــي تتضمنهــا الكتــب المدرســّية، وقراءتهــم التاريــخ بشــكل مختلــف عّمــن 

كتبــه، والوصــول إلــى وجهــات نظــر صحيحــة مــن خــالل التحليــالت والتفســيرات والتوضيحــات والوصــول إلــى 

نتائــج، والتأمــل فــي أحــداث الماضــي والربــط بينهــا وبيــن الحاضــر، والحكــم لهــا أو عليهــا، واكتشــاف آثارهــا.
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10-2 - المنهاج المطّور لمادة التاريخ 

تعّرفــه الباحثــة إجرائيــاً مــن خــالل مكوناتــه بأنــه: المنهــج الــذي يهــدف إلــى إخــراج متعلـّـم واٍع يتمّتــع بمهــارات 

تمّكنــه مــن التعايــش مــع محيطــه، واالنفتــاح علــى اآلخريــن، والتقييــم الموضوعــّي للِفَكــر واآلراء، وإبــداء رأيــه 

ــادة  ــم الم ــن خــالل تقّدي ــة والبحــث، م ــعي للمعرف ــق والّس ــل الحقائ ــة، وتحلي ــة المنطقّي ــه بالحجــج واألدل وإغنائ

المعرفّيــة للمتعلــم بشــكل شــائق وممتــع تتحــّول مــن التلقيــن والحشــو إلــى اكتســاب المعلومــات، وتعزيــز القيــم 

وتنميــة المهــارات بشــكل تلقائــي وتتابعــي يحّفــز المتعلــم إلــى الّســعي للتعلّــم الذاتــي والتعلّــم مــدى الحيــاة.

    يتألــف المنهــج مــن موضوعــات محــّددة، بهــدف معرفــة التفاعــل بيــن التطــورات الوطنيــة والمحليــة والعربيــة 

والعالميــة، وفهــم أثرهــا عبــر ســياقات وفتــرات زمنيــة مختلفــة مــن خــالل اآلثــار الموجــودة فــي ســورية والوطــن 

ــي والعالم. العرب

11- الدراسات السابقة:

قامت الباحثة بعرض الدراسات السابقة ذات الصلة بالبحث مبتدئة باألحدث، وذلك على الشكل اآلتي:

ــع، 2017( فــي مصــر بعنــوان »أثــر اســتخدام المدخــل المنظومــي فــي تدريــس التاريــخ علــى  دراســة )الخال

تنميــة بعــض مهــارات التفكيــر فــي التاريــخ لــدى تالميــذ الصــف الثانــي اإلعــدادّي«.

هــدف هــذا البحــث إلــى قيــاس أثــر اســتخدام المدخــل المنظومــي فــي تدريــس التاريــخ علــى تنميــة بعــض   

ــن،  ــن مجموعتي ــة البحــث م ــت عين ــي اإلعــدادي وتكون ــذ الصــف الثان ــدي تالمي ــر التاريخــي ل ــارات التفكي مه

المجموعــة التجريبيــة التــي تــم التدريــس لهــا باســتخدام المدخــل المنظومــي والمجموعــة الضابطــة وتــّم التدريــس 

لهــا بالطريقــة المعتــادة ثــم تــّم اختبــار مهــارات التفكيــر التاريخــي تطبيقيــاً قبليــاً وبعديــاً للمجموعتيــن. وقــد كشــفت 

نتائــج البحــث عــن وجــود فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات مجموعتــي البحــث التجريبيــة والضابطــة 

ــار مهــارات التفكيــر التاريخــي لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وكذلــك وجــود أثــر  فــي التطبيــق البعــدي الختب

الســتخدام المدخــل المنظومــي فــي تدريــس التاريــخ علــى تنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــي. 

دراسة كوجيل ووارينج )Cowgill & Waring، 2017( في الواليات المتحدة األمريكية بعنوان

 “Historical Thinking: An Evaluation of Student and Teacher Ability to Analyze 

Sources”
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“التفكير التاريخي: تقييم قدرة الطالب والمعلم على تحليل المصادر”

أجريــت هــذه الدراســة فــي مدرســة ثانويــة فــي المنطقــة الجنوبيــة الشــرقية للواليــات المتحــدة األمريكيــة. وهدفــت 

إلــى )تكــرار جزئــي لحــّل المشــكالت التاريخيــة: دراســة للعمليــة المعرفيــة باســتخدام الدليــل التاريخــي دراســة 

ــا  ــي أجراه ــة الت ــكالت التاريخي ــل المش ــة ح ــعت دراس ــث س ــام 1991(، حي ــي ع ــورغ ف ــام واينب ــا س أجراه

واينبــورغ )1991( إلــى المقارنــة بيــن قــدرة المؤرخيــن وطلبــة المســتوى األعلــى، حيــث قامــوا بتحليــل ثمانــي 

وثائــق مكتوبــة وثــالث صــور تتمحــور حــول معركــة ليكســينغتون جريــن. وطبقــت الدراســة علــى )7( معلمــي 

دراســات اجتماعيــة و)6( طــالب، وفــي هــذا اإلصــدار مــن الدراســة، ســعى الباحثــان إلــى مقارنــة المهــارات 

ــة أن  ــة بحقيق ــج الرئيس ــق النتائ ــة، وتتعل ــع الطلب ــن م ــة المؤرخي ــن مقارن ــدالً م ــة ب ــن والطلب ــة للمعلمي التحليلي

ــدة جــداً المرتبطــة بالتحقيــق  ــى القــدرة علــى االنخــراط فــي األنشــطة المعق ــة معــاً يفتقــرون إل المعلميــن والطلب

ــتخدام  ــوب اس ــان بوج ــى الباحث ــي. وأوص ــى الماض ــرف عل ــي التع ــة ف ــادر األولي ــتخدام المص ــي واس التاريخ

هــذا النقــص فــي القــدرة علــى تحســين برامــج التطويــر المهنــي للمعلميــن ومســاعدتهم علــى تطويــر المهــارات 

الالزمــة؛ ليــس فقــط للمشــاركة فــي التقييــم التاريخــي بأنفســهم ولكــن أيضــاً لتطويــر المهــارات التــي ستســمح لهــم 

بتوجيــه الطلبــة للقيــام بالشــيء نفســه.

دراسة القوت )Al-qout، 2017( في المملكة العربية السعودية بعنوان

“Historical Research Skills Development in Light of a Training Program for 

Secondary Stage History Teachers”

“ تنمية مهارات البحث التاريخي في ضوء برنامج تدريبي لمعلّمي التاريخ في المرحلة الثانوية”

ــة  ــد طبيع ــد تحدي ــي بع ــث التاريخ ــارات البح ــة مه ــي لتنمي ــج تدريب ــم برنام ــى تصمي ــة إل ــت الدراس        هدف

ــة،  ــة الثانوي ــي المرحل ــة معلم ــا، وخاص ــخ إتقانه ــي التاري ــى معلّم ــب عل ــي يج ــي الت ــث التاريخ ــارات البح مه

باإلضافــة إلــى تحديــد آراء المشــرفين التربوييــن حــول: إلــى أي مــدى ينبغــي لمعلمــي المــدارس الثانويــة اكتســاب 

هــذه المهــارات؟ وقــد طبقــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــالل اســتبانة وزعــت علــى عينــة الدراســة 

ــى أن  ــة إل ــاض. وخلصــت الدراس ــة بالري ــة االجتماعي ــن مشــرفي التربي ــاً م ــن )55( مشــرفاً تربوي ــة م المكون

مهــارات البحــث التاريخــي متوفــرة بدرجــة عاليــة لمعلّمــي التاريــخ باســتثناء مهــارة النقــد الداخلــي والخارجــي 

التــي كانــت متوفــرة بدرجــة متوســطة. فــي ضــوء ذلــك، تــم تصميــم برنامــج تدريبــي لمعلمــي التاريــخ بالمرحلــة 

الثانويــة، والــذي اعتمــد علــى تنميــة مهــارات البحــث التاريخــي. وخلصــت الدراســة إلــى أهمّيــة تنميــة المهــارات 

البحثيــة التاريخيــة لمعلّمــي التاريــخ حتــى يكتســب طلبــة المراحــل التعليميــة المختلفــة مهــارات البحــث العلمــي، 
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باإلضافــة إلــى أهميــة تعزيــز مقــّرر التاريــخ بعــدة صــور تاريخيــة وخرائــط زمنيــة ووثائــق مختلفــة التــي يمكــن 

للطالــب اســتخدامها باإلضافــة إلــى األنشــطة القائمــة علــى التحليــل والتفســير.

دراســة )الفتــالوي، 2014( فــي مصــر بعنــوان “مهــارات التفكيــر التاريخــي الالزمــة لطلبــة أقســام التاريــخ فــي 

كليــات التربيــة مــن وجهــة نظــر التدريســيين”.

هدفــت الدراســة إلــى تحديــد مهــارات التفكيــر التاريخــي الالزمــة لطلبــة أقســام التاريــخ فــي كليــات التربيــة مــن 

ــع  ــغ مجتم ــث بل ــي، حي ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الباحث ــدف البحــث اس ــق ه ــيين. ولتحقي ــة نظــر التدريس وجه

البحــث )159( تدريســياً لمــادة التاريــخ فــي الجامعــة المســتنصرية )كليــه التربيــة( وجامعــة بغــداد )كليــة التربيــة 

للعلــوم اإلنســانية/ ابــن رشــد، وكليــة التربيــة للبنــات(. أمــا أداة البحــث فقــد اســتخدمت الباحثــة اســتبانة تكونــت 

مــن 5 مهــارات رئيســية هــي )مهــارة الفهــم التاريخــي وكشــف الحقيقــة التاريخيــة، ومهــارة التسلســل الزمنــي 

والمكانــي لألحــداث التاريخيــة، ومهــارة اســتخدام منهــج البحــث التاريخــي، ومهــارة التفســير والتعليــل التاريخــي، 

ومهــارة تحليــل القضايــا التاريخيــة واتخــاذ القــرار(، و40 مهــارة فرعيــة. أظهــرت النتائــج أن المهــارات 

المتحققــة كانــت بنســبة 70 % وكانــت أكثــر مهــارة متحققــة هــي )تحديــد األســباب المعلنــة للحــدث التاريخــي( 

ونســبتها 71 % وأقــل مهــارة متحققــة )تكويــن صــورة متكاملــة عــن الحــدث التاريخــي( ونســبتها 33 % وبعــض 

المهــارات الفرعيــة لــم تحصــل علــى تكــرار مثــل مهــارة )يقــارن األحــداث التاريخيــة عبــر العصــور( )يقيــم آراء 

المؤرخيــن حــول الماضــي(. وأوصــت الباحثــة بعــدد مــن التوصيــات منهــا: 1( اهتمــام التدريســيين بمهــارات 

التفكيــر التاريخــي بصــورة أكثــر وضــرورة تأكيدهــا أثنــاء التدريــس. 2( التأكيــد علــى االهتمــام بالمهــارات التــي 

نالــت درجــات متوســطة أو مقبولــة وضــرورة ممارســتها مــن قبــل التدريســيين وضــرورة ممارســتها ليتــم إتقانهــا 

ــة  ــة: 1( إجــراء دراســات تقويمي ــخ. واقترحــت الباحث ــس التاري ــي دراســة وتدري ــا ف ــة ألهميته ــل الطلب ــن قب م

للتعــرف علــى مــدى مســاهمة كتــب التاريــخ فــي تنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــي لــدى الطلبــة فــي المراحــل 

الدراســية المختلفــة. 2( إجــراء دراســات تجريبيــة للتعــرف علــى أثــر كّل مهــارة مــن مهــارات التفكيــر التاريخــي 

فــي تحصيــل الطلبــة ودافعيتهــم نحــو مــادة التاريــخ. 3( إجــراء دراســات تهــدف إلــى تنميــة مهــارات التفكيــر 

التاريخــي لــدى الطلبــة باســتخدام اســتراتيجيات وطرائــق تدريــس متعــددة.

ــة  ــميث لتنمي ــتراتيجية س ــق اس ــي وف ــج تدريس ــة برنام ــوان “فاعلي ــورية بعن ــي س ــة، 2013( ف ــة )الرحي دراس

ــة  ــي محافظ ــوي ف ــن طــالب الصــف األّول الثان ــة م ــى عين ــة عل ــة تجريبي ــي: دراس ــر التاريخ ــارات التفكي مه

ــة”. الالذقي
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       هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن فاعليــة برنامــج تدريســي مقتــرح وفــق اســتراتيجية ســميث فــي تنميــة 

ــخ الخــاص  ــاب التاري ــن كت ــارة م ــي وحــدة مخت ــوي ف ــر التاريخــي لطــالب الصــف األّول الثان ــارات التفكي مه

بالصــف األّول الثانــوي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، تكونــت عينــة الدراســة مــن 183 طالبــاً وطالبــة مــن 

ــة  ــة، وتوزعــت عين ــة فــي محافظــة الالذقي ــة التربي ــي المــدارس التابعــة لمديري ــوي ف ــة الصــف األّول الثان طلب

الدراســة علــى أربــع شــعب فــي مدرســتين تــم اختيارهمــا قصديــاً، تكونــت المجموعــة التجريبيــة مــن 92 طالبــاً 

ــن  ــة تتضم ــتقت قائم ــة اش ــداف الدراس ــق أه ــة، ولتحقي ــاً وطالب ــن 91 طالب ــة م ــة الضابط ــة، والمجموع وطالب

مهــارات التفكيــر التاريخــي وتصميــم اختبــار لمهــارات التفكيــر التاريخــي موجــه لعينــة الدراســة، كمــا تــم إعــداد 

برنامــج تدريســي وفــق اســتراتيجية ســميث. وقــد أظهــرت الدراســة النتائــج اآلتيــة: 1( وجــود فــرق دال إحصائيــاً 

فــي تنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــي لــدى الطــالب يعــزى إلــى طريقــة التدريــس فــي االختبــار البعــدي لصالــح 

ــة  ــة الضابط ــات المجموع ــن متوســطي درج ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل ــد ف ــة. 2( ال يوج ــة التجريبي المجموع

ــس.  ــتراتيجية التدري ــر اس ــزى لمتغي ــر التاريخــي، يع ــارات التفكي ــار مه ــدي الختب ــي والبع ــن القبل ــي التطبيقي ف

ــي  ــة والضابطــة ف ــن التجريبي ــن متوســطي درجــات طــالب المجموعتي ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل 3( يوجــد ف

ــرق  ــذا الف ــس، وه ــتراتيجية التدري ــر اس ــزى لمتغي ــي، يع ــر التاريخ ــارات التفكي ــار مه ــدي الختب ــق البع التطبي

ــرق  ــد ف ــى. 4( يوج ــدي ألن متوســطها أعل ــار البع ــي االختب ــة ف ــة التجريبي ــات طــالب المجموع ــح درج لصال

ــق البعــدي  ــي التطبي ــة والضابطــة ف ــن التجريبي ــن متوســطي درجــات ذكــور المجموعتي ــة بي ــة إحصائي ذو دالل

ــات  ــح درج ــرق لصال ــذا الف ــس، وه ــتراتيجية التدري ــر اس ــزى لمتغي ــي، تع ــر التاريخ ــارات التفكي ــار مه الختب

ذكــور المجموعــة التجريبيــة ألن متوســطها أعلــى. 5( يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات 

ــزى  ــر التاريخــي تع ــارات التفكي ــار مه ــدي الختب ــق البع ــي التطبي ــة والضابطــة ف ــن التجريبي ــاث المجموعتي إن

لمتغيــر اســتراتيجية التدريــس، وهــذا الفــرق لصالــح درجــات إنــاث المجموعــة التجريبيــة ألن متوســطها أعلــى. 

6( يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات ذكــور وإنــاث المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق 

البعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر التاريخــي تعــزى لمتغيــر الجنــس، وهــذا الفــرق لصالــح درجــات اإلنــاث ألن 

متوســطها أعلــى. 7( يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات ذكــور وإنــاث المجموعــة الضابطــة 

فــي التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر التاريخــي، تعــزى لمتغيــر الجنــس، وهــذا الفــرق لصالــح درجــات 

اإلنــاث ألن متوســطها أعلــى. 

11-1 - التعليق على الدراسات السابقة

       اهتّمــت الدراســات الســابقة جميعهــا بمــادة التاريــخ ومهــارات التفكيــر التاريخــي فــي دول مختلفــة، حيــث 
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تناولــت كّل مــن دراســات )الخالــع، 2017( أثــر اســتخدام المدخــل المنظومــي فــي تدريــس التاريــخ علــى تنميــة 

ــي  ــارات البحــث التاريخــي ف ــة مه ــوت )Al-qout، 2017( تنمي ــخ، والق ــي التاري ــر ف ــارات التفكي بعــض مه

ضــوء برنامــج تدريبــي لمعلّمــي التاريــخ فــي المرحلــة الثانويــة، و)الرحيــة، 2013( فاعليــة برنامــج تدريســي 

ــن طــالب الصــف األول  ــة م ــدى عين ــاً ل ــر التاريخــي تجريبي ــارات التفكي ــة مه ــق اســتراتيجية ســميث لتنمي وف

الثانــوي، أمــا دراســة )الفتــالوي، 2014( فقــد هدفــت إلــى تحديــد مهــارات التفكيــر التاريخــي الالزمــة لطلبــة 

أقســام التاريــخ فــي كليــات التربيــة مــن وجهــة نظــر التدريســيين، فــي حيــن تناولــت دراســة كوجيــل ووارينــج 

ــل  ــى تحلي ــم عل ــب والمعل ــدرة الطال ــم ق ــن خــالل تقيي ــر التاريخــي م )Cowgill & Waring، 2017( التفكي

المصــادر.  

ــر  ــارات التفكي ــخ ومه ــادة التاري ــا لم ــي تناوله ــة مــع معظــم الدراســات الســابقة ف        تتقاطــع الدراســة الحالي

التاريخــي، وتشــترك إلــى حــد كبيــر مــع دراســة )الفتــالوي، 2014( فــي هــدف الدراســة ومنهجيتهــا وأداتهــا، 

ولكنهــا تختلــف عنهــا فــي نــوع المرحلــة الدراســية ومكانهــا، عــدا عــن الفــارق الزمنــي بيــن الدراســتين والبالــغ 

ســت ســنوات تقريبــاً.

       اســتفادت الباحثــة مــن الدراســات الســابقة منهجيــاً وفــي تطويــر أداة الدراســة وهــي عبــارة عــن اســتبانة 

تضــم مهــارات التفكيــر التاريخــي التــي ينبغــي أن ينّميهــا المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ لــدى المتعلّميــن.

12- اإلطار النظرّي:

12-1 -  توظيف مهارات التفكير التاريخّي:

      التفكيــر التاريخــّي ليــس مجــرد حفــظ واســترجاع لألحــداث التاريخّيــة ولطبيعــة الصراعــات واألزمــات عبــر 

العصــور التاريخّيــة، وإنمــا أســلوب يمّكــن المتعلّميــن مــن فهــم وتحليــل األحــداث التاريخّيــة المحلّيــة والعالمّيــة، 

كمــا يســاعدهم علــى إعمــال عقولهــم فــي هــذه األحــداث ممــا يفيدهــم فــي تكويــن نظــرة شــاملة لهــا، ومــن ثــم 

ابتــكار العديــد مــن الحلــول لهــا.

      وقــد اســتندت كتــب مــادة التاريــخ فــي الجمهورّيــة العربّيــة الســورّية فــي تحديــد مخرجــات تعلـّـم مــادة التاريــخ 

علــى المعرفــة ومهــارات التفكيــر التاريخــّي والقيــم والمواقف.

ُحددت المعارف: من خالل اختيار المحتويات العلمّية لكلِّ مرحلٍة دراسّية.

ُحــددت المهــارات: مــن خــالل وضــع مصفوفــة لهــا تتضمــن مهــارة )التسلســل التاريخــّي، اإلدراك التاريخــّي، 

ــرار وحــّل  ــد، البحــث واالســتقصاء التاريخــّي، اتخــاذ الق ــر الناق ــل التاريخــّي، التفكي التفســير التاريخــّي، التحلي
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المشــكالت(، ومؤشــرات األداء التــي تحققهــا وذلــك بهــدف وضــوح تــدرج المهــارات خــالل المراحــل الدراســّية، 

وعلــى المتعلّميــن توظيفهــا للوصــول إلــى: 

إجراء البحوث وتحديد المصادر والمعلومات ذات الصلة لمعالجة التساؤالت العامة.   

منهجّيــة تحليــل العوامــل المختلفــة، وتبنــي وجهــات نظــر متعــددة وتفســيرات لبنــاء حجــج صحيحــة ومتوازنــة   

ومقنعة. 

ــة والمصــادر    ــى األدل ــاد بشــكل مناســب عل ــم تفســيرات ذات مغــزى عــن الماضــي مــن خــالل االعتم تقدي

ــا.  ــد تحليله ــة بع التاريخّي

تطوير فهم دقيق لعالقات السبب والنتيجة المعقدة.  

تحليل وتقييم آليات التغيير واالستمرارّية على مّر الزمن.  

تصنيف األحداث في فترات منفصلة لتقييم األهّمّية التاريخّية.  

تحديد ومقارنة وتقييم وجهات نظر متعددة حول قضّية تاريخّية معينة.  

      والجديــد فــي موضــوع مهــارات التفكيــر التاريخــّي دمجهــا بالمقــررات الدراســّية والتركيــز عليهــا 

وتناولهــا بطريقــة جديــدة علــى شــكل أنشــطة تطبيقّيــة، فكلمــا كان التفكيــر أكثــر وضوحــاً كان تأثيــره أكبــر علــى 

ــارف  ــاء المع ــى بن ــة عل ــم الذاتّي ــدرة المتعل ــة ق ــواد التعليمّي ــوى الم ــر بمحت ــم التفكي ــج تعلّ ــي دم ــن، فينّم المتعلمي

ــوى بشــكل أعمــق وأشــمل،  ــم المحت ــادة الدراســّية، وتعلّ ــر األفضــل بالم ــة التفكي ــى طريق بنفســه، والتوصــل إل

نتيجــة الســيطرة الواعيــة علــى التفكيــر، والقــدرة علــى توظيــف مــا تعلّمــه فــي مجــاالت مختلفــة، وتنــوع تطبيــق 

ــة. ــى تطبيقهــا فــي مواقــف حياتّي المهــارات يســاعد عل

12-2 - أُسس بناء كتب مادة التاريخ:

ــق  ــخ مــن خــالل تطبي ــر تفكيرهــم حــول التاري ــى تطوي ــن عل ــر التاريخــّي المتعلمي       تســاعد مهــارات التفكي

ــخ:  األُســس األربعــة لمــادة التاري

      األســاس األّول األهمّيــة التاريخّيــة: وتعنــي طــرح مجموعــة أســئلة لتقديــِر أهّمّيــِة أمــٍر مــا: مــا مــدى تأثيــره؟ 

ــَر فيهــا: اقتصادّيــة  وهــل كانــْت تأثيراُتــه طويلــَة المــدى؟ ومــا أهّمّيُتــه فــي الماضــي؟ ومــا أبــرُز المجــاالِت التــي أثَّ

– اجتماعّيــة - ثقافّيــة - سياســّية؟ وكيــَف يرتبــُط بالوقــِت الحاضــر؟  

      األســاس الثانــي الســبب والنتيجــة: ويقصــد بــه إدراِك العوامــِل المؤّثــرة فــي الحــدث التاريخــّي، وكيــف يمكــن 

أن ترتبــط بــه عــّدة نتائــج؟ وإلــى أّي مــدى يمكــن أن ترتبــط األســباب بالنتائــج؟ وتحديــد نــوع العالقــة بينهمــا، 

وبالتالــي تحديــد زمــن تحــّول األســباب إلــى نتائــج وبالعكــس؛ أي إدراك التفاعــل بيــن العوامــل المختلفــة التــي 
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شــكلت حــدث مــا، والنتائــج واألســباب القصيــرة والطويلــة المــدى.

      األســاس الثالــث االســتمرار والتغييــر: ويتحّقــق مــن خــالل تحديــِد مــا بقــي علــى حالــِه، ومــا الــذي تغّيــر، 

ــن مــن إجــراِء المقاربــة بيــن الماضــي والحاضــر، وإصــداِر حكــٍم حــول اســتمراِرها أو تغّيرهــا، وصــوالً  والتمكُّ

إلــى مواصلــة التطــّور.

      األســاس الرابــع وجهــة النظــر التاريخّيــة: يعــّد وســيلة إلعطــاء األحــداث التاريخّيــة الماضّيــة معنــى قريبــاً 

مــن الحقيقــة، بالتعاطــف مــع كّل الجهــات الفاعلــة بالحــدث التاريخــّي، والتعــّرف علــى الطــرف اآلخــر ومعرفــة 

قيمــه وأفــكاره ومعتقداتــه ومواقفــه.

ــة  ــق التاريخّي ــن الحقائ ــة بي ــة الوثيق ــى العالق ــخ عل ــادة التاري ــي عــرض م ــد ف ــذا األســلوب الجدي ــد ه       يعتم

ــر  ــخ، والتفكي ــم التاري ــة لتعلّ ــت كافي ــخ ليس ــق التاري ــة حقائ ــخ(، فمعرف ــي التاري ــل ف ــّي )التأم ــر التاريخ والتفكي

ــان. ــران مترابط ــذان األم ــة، فه ــة التاريخّي ــن المعرف ــالً ع ــس بدي ــّي لي التاريخ

13- اإلطار العملي للبحث:

13-1 - مجتمع البحث وعّينته

تكــّون مجتمــع البحــث مــن جميــع مدّرســي ومدّرســات مــادة التاريــخ فــي مدينــة دمشــق والبالــغ عددهــم   

ــاً،  ــة )%48( تقريب ــًة أي بنســبة مئوي ــاً ومدّرس ــة البحــث )63( مدّرس ــت عّين ــًة، وبلغ ــاً ومدّرس )132( مدّرس

ــاً  ــة إلكتروني ــة الدراس ــع عّين ــل م ــة بالتواص ــت الباحث ــيطة. وقام ــوائّية البس ــة العش ــة بالطريق ــم الباحث اختارته

ــل(. ــي )اإليمي ــد اإللكترون ــق البري ــن طري ــتجاباتهم ع ــى اس ــول عل ــي الحص وبالتال

13-2 - أداة البحث

قامــت الباحثــة بإعــداد اســتبانة أولّيــة مكّونــة مــن )18( بنــداً اشــتملت علــى مــا هدفــت إليــه النشــاطات   

التعليميــة الُمصّممــة لتنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــي الموجــودة فــي كتــب مــادة التاريــخ، وللتأّكــد مــن صــدق 

األداة قامــت الباحثــة بعرضهــا علــى مجموعــة مــن المحّكميــن في مجــال التخّصص بقصــد اإلفادة مــن مالحظاتهم 

فــي تجويــد األداة، ثــم قامــت بعــد ذلــك بتعديــل األداة فــي ضــوء مالحظــات المحّكميــن وتكّونــت األداة بصورتهــا 

النهائيــة مــن )15( بنــداً.
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وللتحّقق من ثبات األداة قامت الباحثة باستخدام الطريقتين اآلتيتين:  

الطريقــة األولــى، الثبــات باإلعــادة: مــن خــالل تطبيــق األداة علــى عّينــة اســتطالعية مكّونــة مــن )15( مدّرســاً 

ومدّرســًة، ومــن ثــم إعــادة تطبيــق األداة علــى العّينــة ذاتهــا بعــد مــرور أســبوعين تقريبــاً، ومــن ثــم إيجــاد قيمــة 

معامــل االرتبــاط بيــن مّرتــي التطبيــق حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )80.( وهــي قيمــة جيــدة ومقبولــة 

إحصائيــاً.

الطريقــة الثانيــة، الثبــات باســتخدام معامــل ألفــا لكرونبــاخ: حيــث بلغــت قيمــة معامــل ألفــا لكرونبــاخ )88.( وهــي 

قيمــة جيــدة ومقبولــة إحصائيــاً.

ــج  ــوق بنتائ ــي يمكــن الوث ــدة وبالتال ــد تمّتعــت بخصائــص ســيكومترية جي ممــا ســبق نالحــظ أّن األداة ق  

تطبيقهــا علــى عّينــة البحــث. 

استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الثالثي الستخراج نتائج سؤال البحث وذلك على الشكل اآلتي:

الجدول رقم )1( قيمة متوسط الترجيح والدرجة المناسبة له

13-3 - نتائج البحث

13-3 - 1 نتيجة سؤال البحث

لإلجابــة عــن ســؤال البحــث ونّصــه »إلــى أيــة درجــة اســتطاع المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ أن ينّمــي مهــارات 

التفكيــر التاريخــي لــدى المتعلميــن مــن وجهــة نظــر مدّرســي ومدّرســات المــادة؟« قامــت الباحثــة بعــرض جــدول 

المتوســطات الحســابّية واالنحرافــات المعيارّيــة التــي تبّيــن التقديــر الكلــي لدرجــة تمّكــن المنهــاج المطــّور لمــادة 

التاريــخ مــن تنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــّي لــدى المتعلميــن، والجــدول اآلتــي يوّضــح ذلــك:

الجدول رقم )2( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التنمية من وجهة نظر عّينة البحث

درجة التنميةقيمة متوسط الترجيح

منخفضة1 – 1.66

متوسطة1.67 – 2.53

عالية2.54 – 3
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ــة  ــد تحققــت بدرجــة متوســطة، أمــا بقي ــود )1، 3، 7، 8، 14( ق نالحــظ مــن الجــدول الســابق أّن البن  

البنــود فقــد تحّققــت بدرجــة عاليــة، أمــا التقديــر الكلــي لدرجــة التنميــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عّينــة البحــث فقــد 

جــاء بدرجــة عاليــة بمتوســط حســابي قــدره )2.45( وانحــراف معيــاري قــدره )0.578( وهــذه النتيجــة تــدّل 

ــة.  ــن بدرجــة عالي ــدى المتعلمي ــر التاريخــي ل ــارات التفكي ــي مه ــخ ينّم ــادة التاري ــاج المطــّور لم ــى أّن المنه عل

البنودم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة التنمية

متوسطة2.25.671تساعد على توليد األفكار.1

عالية2.62.490تهيئ فرصاً حقيقية للتفكير.2

متوسطة2.29.580تفتح آفاقاً واسعة أمام المتعلّمين للبحث واالستكشاف.3

عالية2.57.499تنعكس على شخصية المتعلّمين ليصبحوا واثقين من أنفسهم.4

عالية2.54.502تتيح فرصة االستقالل بالتعلم.5

عالية2.52.503تفسح المجال لتطبيق التنمية المستدامة.6

متوسطة2.25.671تحّقق الحوار البناء بين المتعلمين.7

متوسطة2.30.733تساعد على ممارسة المواطنة اإليجابّية.8

عالية2.60.493تزّود المتعلّمين بالقدرة على التفكير النقدّي.9

عالية2.40.610تمّكن المتعلّمين من طرح األسئلة.10

عالية2.52.715تساعد على التدقيق بين األدلة والحجج.11

عالية2.51.504تطّور قدرة المتعلمين في الحكم على األشياء.12

عالية2.52.503تساعد على األخذ بعين االعتبار وجهات النظر المختلفة.13

متوسطة2.32.714تزّود المتعلمين باألدوات الالزمة لإلبداع والتميز.14

15
ُتحّول منهاج مادة التاريخ من منهاج يتسم بالجمود والتعقيد، إلى 

منهاج يتسم بالمرونة.
عالية2.60.493

عالية2.450.578التقدير الكلي لدرجة التنمية
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13-3 - 2 اختبار فرضيات البحث 

الختبــار الفرضيــة األولــى ونّصهــا »ال توجــد فــرق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطّي درجــات إجابات   

أفــراد عّينــة البحــث بخصــوص قــدرة المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ علــى تنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــّي 

لــدى المتعلميــن تعــزى إلــى متغّيــر الجنــس )ُمــدّرس، ُمدّرســة(« قامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية 

ــات  ــابية واالنحراف ــطات الحس ــن المتوس ــروق بي ــة الف ــار)T-test( لدالل ــة اختب ــة وقيم ــات المعياري واالنحراف

ــى الشــكل اآلتــي:  ــات وكانــت النتائــج عل ــت البيان ــة، وحلّل المعياري

الجدول رقم )3( يوّضح نتيجة اختبار )T-test( لدرجات أفراد العّينة من الجنسين 

ــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات أفــراد  يّتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات دالل  

عّينــة الدراســة. وبنــاًء علــى ذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة. وهــذا يشــير إلــى أّن تقديــرات أفــراد عّينــة الدراســة 

ــة.   ــة إحصائي ــت ذات دالل ــا ليس ــروق بينهم ــة وأّن الف ــين( متقارب ــن الجنس )م

ــن متوســطات درجــات  ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــا »ال توجــد ف ــة ونّصه ــة الثاني ــار الفرضي الختب  

ــة مهــارات التفكيــر  ــى تنمي ــة البحــث بخصــوص قــدرة المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ عل إجابــات أفــراد عّين

التاريخــّي لــدى المتعلميــن تعــزى إلــى متغّيــر الخبــرة التدريســية« قامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية 

ــات  ــابية واالنحراف ــطات الحس ــن المتوس ــروق بي ــة الف ــار)T-test( لدالل ــة اختب ــة وقيم ــات المعياري واالنحراف

ــي: ــكل اآلت ــى الش ــج عل ــت النتائ ــات وكان ــت البيان ــة، وحلّل المعياري

الجدول رقم )4( يوّضح نتيجة اختبار )T-test( لدرجات أفراد العّينة تبعاً لمتغير الخبرة التدريسية 

الداللةقيمة Sigتاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالجنس

2036.102.174ذكور
-1.520.134

ال توجــد فــروق 
ــة دال 4337.163.295إناث

الداللةقيمة Sigتاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالخبرة التدريسية

3036.332.123من1 إلى 10سنوات
-1.273.209

ال توجد 
فروق دالة

3337.273.608أكثر من 10 سنوات
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يّتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات إجابــات   

أفــراد عّينــة الدراســة. وبنــاًء علــى ذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة. وربمــا يعــود ذلــك إلــى اتفــاق أفــراد عّينــة 

ــة  ــي تنمي ــخ ودوره ف ــادة التاري ــاج المطــّور لم ــة المنه ــرة التدريســية حــول أهمي ــر الخب ــي متغي ــي فئت البحــث ف

ــن. ــدى المتعلمي ــي ل ــر التاريخ ــارات التفكي مه

ــن متوســطات درجــات  ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــا »ال توج ــة ونّصه ــة الثالث ــار الفرضي الختب  

ــة مهــارات التفكيــر  ــى تنمي ــة البحــث بخصــوص قــدرة المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ عل إجابــات أفــراد عّين

ــل  ــار تحلي ــة بحســاب قيمــة اختب ــر المؤهــل العلمــي« قامــت الباحث ــى متغّي ــدى المتعلميــن تعــزى إل التاريخــّي ل

التبايــن األحــادي One way Anova وكانــت النتائــج علــى الشــكل اآلتــي:

الجدول رقم )5( يوّضح نتيجة اختبار One way Anova لدرجات أفراد العّينة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

ــة )046.( وهــذا المســتوى  نالحــظ مــن الجــدول الســابق أّن قيمــة F بلغــت )3.245( وبمســتوى دالل  

ــة  ــروق دال ــه توجــد ف ــة، أي أن ــة الصفري ــض الفرضي ــي نرف ــة )05.( وبالتال ــة مســتوى الدالل ــن قيم ــر م أصغ

ولمعرفــة هــذه الفــروق لصالــح أيــة فئــة قامــت الباحثــة بتطبيــق اختبــار شــيفيه )Scheffe( للمقارنــات البعديــة 

ــي: ــى الشــكل اآلت ــج عل ــت النتائ وكان

الجدول رقم )6( يوّضح نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

Anova متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتاختبارF مستوى الداللةقيمة

54.769227.3843.245.046بين المجموعات

506.311608.439ضمن المجموعات

561.07962الكلي

)I( المؤهل العلمي)J( المؤهل العلمي
اختالف المتوسط 

)I-J(
مستوى الداللةالخطأ المعياري

مستوى الثقة 95%

الحد 
األدنى

الحد 
األعلى

إجازة
1.302.73-716.802.674.دبلوم

6.45.48-2.9841.382.106-دراسات عليا

دبلوم
2.731.30-716.802.674.-إجازة

05.-1.4520467.35-*3.700دراسات عليا

دراسات عليا
486.45.-2.9841.382.106إجازة
057.35 ..1.452046*3.700دبلوم

*The mean difference is significant at the .05 level.  
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ــث  ــة البح ــراد عّين ــات أف ــات إجاب ــطات درج ــن متوس ــروق بي ــود ف ــابق وج ــدول الس ــن الج ــظ م نالح  

بخصــوص قــدرة المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ علــى تنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــّي لــدى المتعلميــن تعــزى 

إلــى متغّيــر المؤهــل العلمــّي وهــذه الفــروق لصالــح فئــة الدراســات العليــا مقابــل فئــة الدبلــوم.     وربمــا يعــود 

ذلــك إلــى أّن مدّرســي ومدّرســات مــادة التاريــخ مــن حملــة شــهادة الدراســات العليــا هــم أكثــر قــدرة مــن غيرهــم 

علــى تفّهــم محتــوى المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ وأســس بنائــه وطرائــق تصميــم أنشــطته التعليميــة بمــا يحّقــق 

تنميــة التفكيــر التاريخــّي لــدى المتعلميــن. 

ــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات  الختبــار الفرضيــة الرابعــة ونّصهــا »ال توجــد فــروق ذات دالل

أفــراد عّينــة البحــث بخصــوص قــدرة المنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ علــى تنميــة مهــارات التفكيــر التاريخــّي 

ــر اتبــاع الــدورات التدريبيــة« قامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية  لــدى المتعلميــن تعــزى إلــى متغّي

ــات  ــابية واالنحراف ــطات الحس ــن المتوس ــروق بي ــة الف ــار)T-test( لدالل ــة اختب ــة وقيم ــات المعياري واالنحراف

ــت البيانــات وكانــت النتائــج علــى الشــكل اآلتــي:  المعياريــة، وحلّل

الجدول رقم )7( يوّضح نتيجة اختبار )T-test( لدرجات أفراد العّينة تبعاً لمتغير اتباع دورات تدريبية 

يّتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات إجابــات   

أفــراد عّينــة الدراســة. وبنــاًء علــى ذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة، أي أّنــه مــا مــن تأثيــر لمتغيــر اتبــاع الــدورات 

ــة البحــث فــي فئتــي  ــاق أفــراد عّين ــى اتف ــك إل ــة البحــث. وربمــا يعــود ذل ــى اســتجابات أفــراد عّين ــة عل التدريبي

ــر  ــة مهــارات التفكي ــي تنمي ــخ ودوره ف ــادة التاري ــة المنهــاج المطــّور لم ــة حــول أهمّي ــدورات التدريبي ــر ال متغي

ــن.   ــدى المتعلمي التاريخــّي ل

14- مقترحات البحث:

في ضوء النتائج التي توّصلت إليها الباحثة؛ فإنها تقّدم المقترحات اآلتية:

إعــادة النظــر فــي تصميــم األنشــطة التعليميــة للمنهــاج المطــّور لمــادة التاريــخ بمــا يســاعد المتعلميــن علــى . 1

الداللةقيمة Sigتاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالدورات التدريبية

5236.672.975من1 إلى 3 دورات
-.872.387

ال توجد فروق 
دالة 1137.553.205أكثر من 3 دورات
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توليــد األفــكار، ويفتــح آفاقــاً واســعة أمامهــم للبحــث واالستكشــاف، ويحّقــق الحــوار البّنــاء بينهــم، ويســاعد 

علــى ممارســة المواطنــة اإليجابّيــة، باإلضافــة إلــى تزويدهــم بــاألدوات الالزمــة لإلبــداع والتمّيــز.   

عــدم االقتصــار علــى الســرد التاريخــّي لألحــداث، وتقديــم وجهــة نظــر أحاديــة، بــل يجــب تضميــن المناهــج . 2

الوثائــق مــن منشــورات وخطابــات باإلضافــة إلــى المصــادر األصليــة.

عــدم االقتصــار علــى الطرائــق التقليدّيــة فــي تدريــس التاريــخ، بــل يجــب اســتخدام طرائــق واســتراتيجيات . 3

جديــدة تقــوم علــى توظيــف المتــاح مــن الوثائــق والمصــادر األصليــة واألدلــة التاريخيــة والمكتشــفات الحديثــة. 
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