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The aim of this study was to determine the degree of 

availability of historical thinking skills in the history 

book for the fourth grade in Iraq and to mention some 
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47 paragraphs divided into seven skills \ 
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 :المقدمة
 الفصل األول: التعريف بالبحث:

 مشكمة البحث:
الحػػظ الباحػػث مػػف خػػالؿ خبرتػػو فػػي تػػدريس مػػادة التػػاريخ أف ىنػػاؾ  ػػعفًا فػػي ميػػارات 

الرابػػػػػػع اودبػػػػػػي، وىػػػػػػرا مػػػػػػا أشػػػػػػارت إليػػػػػػو دراسػػػػػػة  ,التػػػػػػاريخي لػػػػػػدى طمبػػػػػػة الصػػػػػػؼ ,التفكيػػػػػػر
ُيعػزى رلػػؾ إلػى طريقػػة التػػدريس االعتياديػة التػػي يتبعيػا المدرسػػوف فػػي (، وقػػد 3281)الظػالمي،

تدريسيـ معتمدًا عمى حفظ المعمومػة، أي التركيػز عمػى الكميػة ولػيس الكيفيػة، وىػرا مػا أنعكػس 
عمى التحصيؿ الدراسي ليـ والمتمثمة بزيادة نسب الرسوب ما أدى إلى ىدر كبير في الطاقػات 

وىػػرا مػا لمسػػو الباحػػث بعػػد إجػران العديػػد مػػف المقػػابالت الشخصػػية  البشػرية واممكانػػات الماديػػة
مػػع مدرسػػي المػػادة ومدرسػػاتيا خػػالؿ الػػدورات التدريبيػػة التػػي يقيميػػا قسػػـ امعػػداد والتػػدريب فػػي 
مديريػة تربيػة اونبػػار لمدرسػي مػػادة التػاريخي وعميػػو يػرى الباحػث أف أبػػرز مػا يواجػػو الطمبػة مػػف 

نيج الدراسػػي ومنفػػري التعمػػيـ فػػي مرحمػػة امعداديػػة أمػػاـ مشػػكالت العصػػر ي ػػع مخططػػي المػػ
العديد مف التحديات مف حيث االتفاؽ مع الفمسفة الحديثة التي جعمت المعرفة التاريخية تظيػر 
بشػػكؿ مختمػػؼ فحولتيػػا مػػف معرفػػة ثابتػػة إلػػى معرفػػة قابمػػة لممناقشػػة واالنتقػػاد والتفسػػير القا مػػة 

مػػػادة التػػػاريخ بالمعمومػػػات والمفػػػاىيـ وحشػػػوىا فػػػي أرىػػػاف عمػػػى الػػػدليؿ التػػػاريخي، لػػػرا فػػػإف ثقػػػؿ 
الطمبة يشّكؿ نفػورًا مػف المػادة، لػرا جػان ىػرا البحػث ليتنػاوؿ مو ػوع ميػارات التفكيػر التػاريخي 
في مادة التػاريخ لمصػؼ الرابػع اودبػيي وتتمثػؿ مشػكمة البحػث الحػالي فػي امجابػة عػف السػؤاؿ 

 اآلتي:
التاريخي في كتاب التاريخ لمصف الرابعع األدبعي فعي  ,رميارات التفكي ,ما درجة توافر 

العععراق, وذلععك مععن وجيععة نظععر المدرسععين والمدرسععات, ووفقععاع لمتميععرات  النععوع, المسععتو  
 التعميمي, والخبرة التدريسية(؟

 :أىمية البحث
يشيد العالـ انفجارًا معرفيًا في المادة التعميمية التي تسود عصر المعمومات الػري نعيشػُو 
حاليًا ما أدى إلى تّغيػر دور المدرسػة ولػـ يعػد محصػورًا فػي تقػديـ المػادة التعميميػة واسػترجاعيا 
بؿ تجاوزه إلى تنمية ميارات الوصوؿ إلى المعرفة والحصوؿ عمييا وتوظيفيػا ورلػؾ مػف خػالؿ 
الػػػػتعمـ ري المعنػػػػى الػػػػري ال يتحقػػػػؽ إال مػػػػف خػػػػالؿ التركيػػػػز عمػػػػى اوفكػػػػار الر يسػػػػة والمفػػػػاىيـ 
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اسػػػية لممػػػادة التعميميػػػة دوف المجػػػون إلػػػى الحشػػػو والتفاصػػػيؿ التػػػي تػػػرىب ب ىميػػػة المفػػػاىيـ اوس
 (.88،ص3281المستيدفة.)الحبيسة،

يعد المنيج المدرسي وسيمة التربية والمدرسة في تحقيؽ اوىداؼ التربوية وي مجتمػع، و 
المتعممػػػوف  وعػػػف طريقػػػو تػػػتـ ترجمػػػة اليػػػدؼ التربػػػوي إلػػػى موقػػػؼ وخبػػػرة سػػػموكية يتفاعػػػؿ معيػػػا

 (.79،ص3281ويتعمموف مف نتا جيا. )سعادة وعبد اهلل،
وتقػػوـ المنػػاىج الدراسػػية عمػػى أسػػاس التحسػػيف والتطػػوير، وتػػؤدي دورًا حيويػػًا فػػي تنميػػة 
التفكير وتطويره، فمف خالليا يتـ تعميـ وتدريس الطالب عمػى التنظػيـ، والتسمسػؿ المنطقػي فػي 

بيؽ تمؾ الميارات داخؿ وخارج المؤسسات التربوية، ومف تفكيرىـ حتى يتمكنوا بعد رلؾ مف تط
 (.33،ص3289ىنا باتت إىمية إثران المناىج المدرسية بميارات التفكير.)المياحي،

وقػػػػػد حظػػػػػي التفكيػػػػػر باىتمػػػػػاـ العديػػػػػد مػػػػػف البػػػػػاحثيف والمػػػػػربيف، حتػػػػػى بػػػػػات مػػػػػف أكثػػػػػر 
جميػػع المػػدارس الفمسػػفية  المو ػػوعات دراسػػة وبحثػػًا فػػي العمػػوـ التربويػػة والنفسػػية، ولقػػد ُعنيػػت

والفكرية والتربوية بتنمية الفكر والتفكيػر لػدى الفػرد ليصػبث أكثػر قػدرة عمػى مواجيػة الصػعوبات 
والمشػػكالت التػػي تعتػػرض سػػبيمو فػػي شػػتى منػػاحي الحيػػاة اجتماعيػػة أو اقتصػػادية أو تربويػػة أو 

 (.284،ص3287غيرىا.)الريماوي وآخروف،
قػوا ـ التفكيػر والبػرامج التعميميػة، وبػرؿ الجيػود الكبيػرة،  وقد تمثؿ االىتماـ في الكثير مف

جران الكثيػر مػف البحػوث الالزمػة والتطبيقػات التربويػة والنفسػية عمػاًل  نفاؽ اومواؿ الطا مة، وا  وا 
بمبػػادئ التربيػػة اليادفػػة بكػػؿ أبعادىػػا إلػػى تنظػػيـ التفكيػػر عنػػد المتعممػػيف وامفػػادة مػػف طاقػػاتيـ 

ف خالؿ توفير الخدمات والبرامج التي تمبي احتياجػاتيـ وتسػاعدىـ عمػى امبداعية واستثمارىا م
النمو السميـي والسيما أف التفكير يعد أداة أسػاس فػي تحصػيؿ المعرفػة، ولػـ تعػد الػنظـ التربويػة 
تيػػدؼ إلػػى مػػؿن أدمغػػة الطػػالب بالمعػػارؼ والحقػػا ؽ حسػػب، بػػؿ تعػػدت رلػػؾ إلػػى العمػػؿ عمػػى 

الفػػرد مػػف التعامػػؿ مػػع متطمبػػات الحيػػاة المعاصػػرة .)أبػػو جػػادو  تنميػػة التفكيػػر وتعميمػػو، ليػػتمكف
 (.39،ص3286ومحمد،

وتعػػد ميػػارات التفكيػػر عمميػػات عقميػػة يؤدييػػا الػػدماغ وجػػؿ جمػػع المعمومػػات وحفظيػػا أو 
تخزينيػػػػا بوسػػػػاطة إجػػػػرانات التحميػػػػؿ والتخطػػػػيط والتقيػػػػيـ، والوصػػػػوؿ إلػػػػى اسػػػػتنتاجات وصػػػػوغ 

تمارس قصدًا في معالجة البيانات لتحقيؽ أىػداؼ تربويػة، وىػرا القراراتي أي أنيا عممية عقمية 
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يعني أف التفكير يتكوف مف العديد مف الميارات تختمؼ نوعًا وتعقيدًا باختالؼ مو وع التفكير 
 (.56،ص3286أو نوعو وأىدافو .)عطية،

( إف تػػدريس التفكيػػر ال يمكػػف أف يػػتـ دوف محتػػوى معػػيف لمػػتعمـ، 3225وركػػر محمػػود )
فإف بي ة التعمـ تؤثر ت ثيرًا كبيرًا في تعمػـ ميػارات التفكيػر مػف خػالؿ عػرض محتػوى معػيف ولرا 

لخبػػػرة محػػػددة وىػػػرا يتطمػػػب مػػػف المػػػدرس دورًا فػػػاعاًل فػػػي تػػػدعيـ الميػػػارات المعرفيػػػة لممتعممػػػيف 
 وقدرتيـ عمى ال بط الراتي، وأف أىمية تعميـ المحتوى مف أجؿ تنمية التفكير ىي أف:

لتفكير ليس مجرد إ افة معمومات في محتوى المعرفة ولكنيا عممية إدراكية . أف ميارة ا8
 اجتماعية ترّكز عمى ميارات تعمـ اوفراد واكتسابيـ لممعرفة.

. تعميـ التفكير  مف المنيج الدراسي يعد عممية ديناميكية تدفع المتعمميف لمتفاعؿ 3
عية تبدأ مف الواقع المحسوس والمشاركة مع اآلخريف، وتعمـ التفكير ىنا عممية اجتما

 وتتجو نحو  التجريد.
. تعميـ التفكير في منيج معيف يوظؼ الطموحات الشخصية لدى المتعمميف في عمؿ عممي 2

 متميز مف خالؿ أساليب المشاركة المباشرة ، فالحافز يدفع بيـ لممشاركة والنجاح.
الدراسية وتنظيميا وتتابعيا بما . التفكير وتعميمو يتطمب فيمًا جيدا لبنان محتوى المادة 7

                    يسّيؿ ميمة المتعمميف في العمؿ المرف عبر المادة الدراسية.
 (.                                                                        822،ص3225)محمود،

ىػػػداؼ التربويػػػة لممػػػواد وأف ميػػػارة التفكيػػػر التاريخيػػػة تنبػػػع مػػػف كػػػوف اف التفكيػػػر أحػػػد او
الدراسية وفي كالدراسات امجتماعية، فػالفيـ الجيػد لمػادة التػاريخ يكمػف فػي مشػاركة الطمبػة فػي 
التفكير التاريخي بإثارة اوس مة وتقديـ اودلة لتحفيزىـ ودعـ االجابػة التػي يطرحونيػا متجػاوزيف 

اريخيػػة ب نفسػػيـ مػػف خػػالؿ بػػرلؾ الحقػػا ؽ التػػي تت ػػمنيا الكتػػب المقػػررة، وفحػػص السػػجالت الت
الت مؿ والتخيؿ أخػريف بالحسػباف السػياؽ التػاريخي الػري وجػدت فيػو السػجالت ومقارنػة وجيػات 

 (.72،ص3281النظر المعقدة في إطارىا الزمني.)السمطاني ومحمد،
تعد المادة التاريخية جزن مف المواد االجتماعية اوساسػية التػي يدرسػيا الطػالب، وتػدّرس 

التعميمية كافة لما ليا مف أىمية في تنمية الوعي التػاريخي لػدى الطػالبي فاليػدؼ في المراحؿ 
نمػػػا ىػػػو اطػػػالع  مػػػف دراسػػػة مػػػادة التػػػاريخ لػػػيس االطػػػالع وحفػػػظ المعمومػػػة وترديػػػدىا بػػػال فيػػػـ وا 
الطػػػػالب عمػػػػى حقػػػػا ؽ كانػػػػت موجػػػػودة سػػػػابقًا لتعريػػػػؼ الطػػػػالب بتػػػػاريخ أجػػػػدادىـ وح ػػػػارتيـ 
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مػػا فعػػؿ أجػػدادىـ مػػف القػػادة االفػػرار والعممػػان االجػػالن واالبتعػػاد وتػػوجيييـ لمنيػػوض بػػبالدىـ مثم
 (.622،ص3281عف أعماؿ الفساد والت خر التي أصابت بالدىـ. )ناصر، 

كمػػا بػػرزت فػػي العقػػود اوخيػػرة اىتمامػػات متعػػددة نحػػو مػػادة التػػاريخ كمػػادة دراسػػية يركػػز 
يػػـ الػػزمف الما ػػي ويسػػتفيد عمييػػا الكثيػػر فػػي صػػقؿ شخصػػية الطالػػب ليكػػوف مواطنػػًا صػػالحًا يف

مف خبراتو فالحا ر ويستشرؼ المستقبؿ مف خالؿ إكسابو الميارات الفكرية الالزمة وال رورة 
التػػػي تمكنػػػو مػػػف إدراؾ اوحػػػداث والق ػػػايا فػػػي الما ػػػي والحا ػػػر بفكػػػر نيػػػر ورؤى لممسػػػتقبؿ 

حة باالنتمػان الصػادؽ متمثاًل لمقيـ واالتجاىات الوطنية وامنسانية محققًا شروط المواطنة الصال
 (.868،ص3227المتجسد بالسموؾ والعطان قواًل وعماًل.)خريشة،

ويػرى الباحػػث وانطالقػًا مػػف أىميػة مػػادة التػاريخ فػػإف رلػؾ يتطمػػب بػ ف يكػػوف معػدًا بشػػكؿ 
قادر عمى تقديـ عدد مف الميػارات العقميػة ومنيػا ميػارات التفكيػر التػاريخي، ليسػاىـ فػي إعػداد 

ميمًا يمتمػؾ معػو ميػارات التفكيػر التػاريخي ويكػوف قػادرًا عمػى تكػويف اتجاىػات الطالب إعدادًا سػ
ايجابيػػة نحػػو المنيػػاج ليسػػتطيع المػػتعمـ مواجيػػة التطػػور المتسػػارعي إر تعػػد ىػػره الميػػارات ثمػػرة 
تطوير المناىج القا مة عمى معايير والتي انتشرت فػي العقػود اوخيػرة مػف القػرف الما ػي فيػي 

مة تػػدور فػػي أرىػػاف كػػؿ مػػف لػػو عالقػػة بعمميػػة التعمػػيـ، وعميػػو أراد الباحػػث تعطػػي إجابػػات وسػػ 
 التاريخي لكتاب التاريخ لمصؼ الرابع اودبي. ,التعّرؼ عمى درجة توافر ميارة التفكير

 ىدف البحث:
 ييدؼ البحث الحالي التعّرؼ:

مػف وجيػة نظػر  التاريخي في كتاب التاريخ لمصػؼ الرابػع اودبػي,. درجة توافر ميارة التفكير8
 المدرسيف والمدرسات.

. داللة الفروؽ امحصا ية في درجة توافر ميػارة التفكيػر التػاريخي فػي كتػاب التػاريخ لمصػؼ 3
 الرابع اودبي وفقًا لمتغير )النوع، المستوى التعميمي الخبرة التدريسية(.

 : حدود البحث
 يقتصر البحث الحالي عمى:

 لتاريخ ومدرساتيا.مدرسي مادة ا . الحدود البشرية:8
 ـ.3289 -3281العاـ الدراسي  . الحدود الزمانية:0
 مدينة الرمادي/ مركز محافظة اونبار. . الحدود المكانية:3
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فصػػوؿ مػػادة التػػاريخ لمصػػؼ الرابػػع اودبػػي، تػػ ليؼ )د. عبػػد الجبػػار  . الحععدود الموعععو ية:4
 (.2، ط3281ناجي وآخروف،
 تحديد المصطمحات:

 التاريخي: ُ ّرف بأنو:. التفكير 8
* )قػدرة المػػتعمـ عمػى قػػرانة المػادة التاريخيػػة وفيميػػا والتحميػؿ والبحػػث واتخػار القػػرارات والتقػػدير 
وامدراؾ الزمني، وىو مدخؿ شخصػي لمما ػي يمكػف اوفػراد مػف تممػؾ أحسػاس بالمعمومػات 

 (.46، ص3281التاريخية التي يواجيونيا(.)الظالمي،
ة قدرات المتعمـ وميارتو كجمع الحقا ؽ وربطيا ت ريخيًا ومف ثـ التوصؿ * )عممية تساىـ بتنمي

 (.97،ص3281الى النتا ج وعر يا بشكؿ منطقي بعيد عف التحيز(. )نزاؿ،
 . ميارات التفكير التاريخي: ُ ّرفت بأنيا:0

 * )قػػػدرة الفػػػػرد عمػػػى الفيػػػػـ التػػػاريخي والتحميػػػػؿ والتفسػػػػير تاريخيػػػًا والػػػػتمكف مػػػف ميػػػػارة التطػػػػور
التػػػػاريخي مػػػػف خػػػػػالؿ البحػػػػث والتحميػػػػؿ واتخػػػػػار القػػػػرارات التاريخيػػػػة فػػػػػي الق ػػػػايا التاريخيػػػػػة 

 (.77،ص3221والتفكير(. )أحمد،
* )مجموعة مف الميارات المترابطة والمتداخمة التي تيدؼ إلى االستخداـ الفّعػاؿ لطػرؽ رىنيػة 

 (.664،ص3281ووساـ،لمتعامؿ مع المعرفة التاريخية وتنظيميا(. )الطا ي 
الميػػػارات المشػػػتممة عمػػػى المجػػػاالت )ميػػػارة تفسػػػير وتحميػػػؿ  يعّرفيعععا الباحعععث إجرا يعععاع:

اوحػػػداث التاريخيػػػة، وميػػػارة ترتيػػػب وتنظػػػيـ المعمومػػػات التاريخيػػػة، وميػػػارة الحكػػػـ عمػػػى اودلػػػة 
التاريخيػػػػة، وميػػػػارة التفكيػػػػر وفػػػػؽ تسمسػػػػؿ زمنػػػػي لاحػػػػداث، وميػػػػارة فيػػػػـ واسػػػػتيعاب اوحػػػػداث 
التاريخيػػػة، وميػػػارة إصػػػدار الحكػػػـ عمػػػى الحػػػدث التػػػاريخي، وميػػػارة البحػػػث التػػػاريخي(، ومػػػدى 
توافرىػػػػا فػػػػي كتػػػػاب التػػػػاريخ لمصػػػػؼ الرابػػػػع اودبػػػػي وفػػػػؽ ثػػػػالث مسػػػػتويات )مرتفػػػػع، متوسػػػػط، 

 منخفض( كما يراه المدرسيف والمدرسات.
 الفصل الثاني: خمفية نظرية ودراسات سابقة:

 أوالع: خمفية نظرية:
 ير التاريخي:التفك

إف التفكيػػر التػػػاريخي ي ػػػع اوحػػػداث البشػػػرية فػػػي حيزىػػػا االجتمػػػاعي، فيػػػرى أف العالقػػػة 
المتشػػػػابكة تتصػػػػؿ بع ػػػػيا بػػػػاآلخر، وىػػػػو بػػػػرلؾ يفػػػػي الحيػػػػاة حقيػػػػا، ويكػػػػوف أمينػػػػًا لطبيعتيػػػػا، 
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وجوىرىا، وقوانينيا، وأف أىـ شػرط مػف شػروط التفكيػر التػاريخي ىػو أف يظػؿ واعيػًا لت ريخيتػو، 
كونػػو ىػػو راتػػو وجيػػًا مػػف وجػػوه الحيػػاة القا مػػة فػػي عصػػره، فػػالتفكير التػػاريخي يػػؤدي إلػػى أي ل

 (.839،ص3284تعميؿ اوحداث والحكـ عمييا.)الجدي،
وكمػػا أنػػو أحػػد اوىػػداؼ الر يسػػية التػػي تػػرـو الػػى دراسػػة التػػاريخ لممػػراف والممارسػػة بغيػػة 

تكمف معرفػة الما ػي فقػط، بػؿ اليػدؼ  دراسة اوحداث التاريخية فالغاية ىنا مف دراسة التاريخ
الر يس دراسة أحداث الما ي مف أجؿ فيـ الحا ػر ومواجيػة المتغيػرات المسػتقبمية، وقػد نػاؿ 

 (.97،ص3281التفكير التاريخي أىمية كبيرة في مجاؿ تدريس التاريخ.)نزاؿ،
ي والتفكيػػر التػػاريخي طريقػػة منيجيػػة فػػي التفكيػػر أساسػػيا البحػػث عػػف حقػػا ؽ اوحػػداث فػػ

مصادرىا المختمفة، وعزليا عف آران المؤرخيف، وتحميميا الكتشاؼ السبب والنتيجػة، مػع تحديػد 
اوبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ليا، والحكـ عمييا مف خػالؿ تقيػيـ القػرارات 
التػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػؼ وران الكثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف اوحػػػػػػػػػداث، مػػػػػػػػػع ربػػػػػػػػػط تمػػػػػػػػػؾ اوحػػػػػػػػػداث بإطارىػػػػػػػػػا الزمنػػػػػػػػػي 

 (.822،ص3284الجدي،والمكاني.)
 ميارات التفكير التاريخي: 

( أنػػػو نظػػػرًا وىميػػػة التػػػاريخ فقػػػد أولػػػى البػػػاحثيف أىميػػػة كبيػػػرة لتحديػػػد 3281ركػػػر نػػػزاؿ )
 مكونات ميارات التفكير التاريخي وىي تكمف في:

 . معرفة األحداث التاريخية وفقاع لتسمسيا الزمني:8
التفكير في قمب المنطؽ التاريخي وينبغػي أف تعد ىره الميارة جوىر دراسة التاريخ، وىو 

يكوف الطالب قادريف عمى التمييز بيف الزمف الما ي والحا ر والمستقبؿ واستخداـ الزمف أو 
 التسمسؿ الزمني.

 . الفيم واالستيعاب التاريخي:0
يعػػد فيػػـ االحػػداث بشػػكؿ واعػػي أساسػػا لمتفكيػػر العممػػي فيػػو يمكػػف الطػػالب مػػف التوصػػؿ 

ىرية لاحػداث التاريخيػة، ويت ػمف ميػارات القػرانة امبداعيػة نقػدًا يتطمػب ميػارة إلى اسباب جو 
 تفكير عميا لفيـ النص التاريخي. 

 . التحميل والتفسير التاريخي:3
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أي تحديد كيفية وسبب بعض اوحػداث التاريخيػة وتحميػؿ وتقيػيـ التفسػيرات والتفريػؽ بػيف 
حميػػؿ عالقػػة العمػػة والمعمػػوؿ والمقارنػػة بػػيف الروايػػات الحقػػا ؽ التاريخيػػة والتفسػػيرات التاريخيػػة وت

 التاريخية المتنافسة.
 . قدرات البحث التاريخي:4

أي تحديػػد أف ػػؿ طريقػػة لمعرفػػة مػػا ىػػو التػػاريخ وصػػياغة اوسػػ مة التاريخيػػة والحصػػوؿ 
عمػػى البيانػػات التاريخيػػة مػػف مجموعػػة مػػف المصػػادر وتحديػػد الثغػػرات الموجػػودة فػػي السػػجالت 

وتنظػػيـ المعرفػػة وتحديػػد وجيػػات النظػػر مػػف الزمػػاف والمكػػاف وتفسػػير الػػدعـ مػػع اودلػػة المتاحػػة 
 التاريخية.

 . تحميل قعايا تاريخية واتخاذ القرار:5
أي التحميؿ وصنع القرار فػي مكػاف يتكػوف مػف بػؤرة مػف المع ػالت التاريخيػة والمشػاكؿ 

خوؿ فػػػػي مثػػػػؿ ىػػػػره التػػػػي تواجييػػػػا فػػػػي لحظػػػػات حرجػػػػة فػػػػي الما ػػػػي القريػػػػب والحا ػػػػر والػػػػد
المحظػػات أو الق ػػايا التػػي تواجػػو فػػي رلػػؾ الوقػػت وتحميػػؿ البػػدا ؿ المتاحػػة تمػػؾ الموجػػودة عمػػى 
الساحة وتقييـ العواقػب التػي قػد اتبعػت تمػؾ الخيػارات لمعمػؿ الػري لػـ يػتـ اختيػاره ومقارنتيػا مػع 

 (.94-96، ص3281النتا ج المترتبة عمى تمؾ التي تـ اعتمادىا.    )نزاؿ،
 ياع: دراسات سابقة: ثان
 (:0224. دراسة خريشة  8

ميعععارات التفكيعععر أجريػػت الدراسػػات فػػػي اممػػارات العربيػػػة المتحػػدة، وىػػدفت إلػػػى تعػػّرؼ )
 (.التاريخي في كتب التاريخ لممرحمة الثانوية

( معممًا مف معممي مادة التاريخ لممرحمة الثانويػة، واعتمػد الباحػث 68تكونت العينة مف )
الوصػػػفي التحميمػػػي، واسػػػتخدـ فيػػػو اسػػػتبانة موجيػػػة إلػػػى معممػػػي مػػػادة التػػػاريخ، إر أعػػػّد المػػػنيج 

اسػػتبانة توزعػػت عمػػى ميػػارات التفكيػػر التػػاريخي الخمسػػة )ميػػارات التسمسػػؿ الزمنػػي، وميػػارات 
الفيػـ واالسػػتيعاب التػػاريخي، وميػػارات التحميػػؿ والتفسػير التػػاريخي، وميػػارات البحػػث التػػاريخي، 

 الق ايا التاريخية واتخار القرار(.وميارات تحميؿ 
أظيرت نتا ج الدراسة قمة مشاركة كتاب التاريخ فػي تنميػة ميػارات التفكيػر التػاريخي، وال 

 (.813-879، ص3227يوجد توافؽ بيف نتا ج تحميؿ المحتوى وآران المعمميف. )خريشة،
 (:Liaw,2010. دراسة لياو  0
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اسععتخدام مصععادر المصععدر األساسععي ّرؼ )ُأجريػػت الدراسػػة فػػي أمريكػػا، وىػػدفت إلػػى تعػػ
 مى األنترنعت فعي تبنعي ميعارات التفكيعر التعاريخي: إدراك معممعي الدراسعات االجتما يعة قبعل 

 (.الخدمة
أف ىػػدؼ الدراسػػة اوسػػاس معرفػػة فيػػـ معممػػو الدراسػػة االجتماعيػػة قبػػؿ الخدمػػة لتطبيػػؽ 

وكيػؼ يػروف دور ىػره المصػادر التقنية البنا ية مػف خػالؿ المصػادر اوساسػية عمػى اونترنػت، 
التفكيػػر التاريخيػػة، واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج  ,فػػي التعمػػيـ، ومػػا فيميػػـ لػػدورىا فػػي تبنػػي ميػػارة

( معمميف في مدينػة 6الوصفي التحميمي مف خالؿ أسموب المقابمة، وتكونت عينة الدراسة مف )
تطبيػػػػؽ النظريػػػػات أوسػػػػتف اومريكيػػػػة، وقػػػػد بيػػػػت النتػػػػا ج وجػػػػود فيػػػػـ محػػػػدود لػػػػدى المدرسػػػػيف ل

الت سيسػػية فػػي مجػػاؿ دراسػػتيـ، ولػػـ يػػتـ التعػػّرؼ عمػػى اممكانػػات الكاممػػة لمتقنيػػات، ونظػػروا ليػػا 
عمػػػى أنيػػػا مسػػػتودع المصػػػادر اوساسػػػية مػػػف البيانػػػات، ولػػػـ يػػػتـ إدراؾ دورىػػػا فػػػي تنمػػػي ميػػػارة 

لقصػص التفكير التاريخية إال مف خػالؿ تزويػد المتعممػيف بمصػدر أساسػي يسػتعمؿ كػدليؿ فػي ا
التاريخيػػة مػػع إعطػػان نظػػرة مختمفػػة عػػف اوحػػداث التاريخيػػة، وأظيػػرت العينػػة التفكيػػر التػػاريخي 
مػػػف خػػػالؿ السػػػياؽ فقػػػط مػػػع تحديػػػد أرقػػػاـ تاريخيػػػة، ووجػػػود نظػػػرة سػػػمبية لػػػدمج التكنولوجيػػػا فػػػي 

 التعميـ.
 (:0287. دراسة  الجدي,3

ر التعاريخي المتععمنة فعي ميارات التفكيُأجريت الدراسة في سوريا، وىدفت إلى تعػّرؼ )
 (.كتاب التاريخ لمصف الثاني الثانوي األدبي "دراسة تحميمية"

اعتمػػد الباحػػث المػػنيج الوصػػفي، واسػػتخدـ أداة قا مػػة ميػػارات التفكيػػر التػػاريخي المتكػػوف 
( ميػارة فرعيػة موزعػة عمػى الميػارات الخمػس الر يسػةي أشػتمؿ 35( ميارات ر يسػة، و )6مف )

ات كتػاب التػاريخ لمصػؼ الثػاني الثػانوي اودبػي الصػادر عػف وزارة التربيػة البحػث جميػع محتويػ
 السورية.

 وقد توصؿ الباحث إلى نتا ج عدة، منيا:
 * غياب التدرج في ت ميف ميارات التفكير في محتوى الكتاب.

%، وبشػػػكؿ جز ػػػي بنسػػػبة 88,62*  ػػػعؼ ت ػػػميف عػػػدد مػػػف الميػػػارات بشػػػكؿ كمػػػي بنسػػػبة 
88,62.% 
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ر والخرا ط التاريخية بشكؿ جيد في محتوى الدروس مع ندرة في ورود اوشكاؿ، * توافر الصو 
في حيف أنيا لـ توظؼ لتنمية ميارات التفكير التاريخي كما لوحظ في ميارات )تسمسؿ زمنػي، 

التحميػػػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػػػاريخي، البحػػػػػػػػػػػػػث التػػػػػػػػػػػػػاريخي، اتخػػػػػػػػػػػػػار القػػػػػػػػػػػػػرار فػػػػػػػػػػػػػي ق ػػػػػػػػػػػػػايا تاريخيػػػػػػػػػػػػػة(.                           
 (.852-889،ص3284)الجدي،

                                                                      
 يتعح من الدراسات السابقة:

 * اتفقت الدراسات السابقة عمى مو وع ميارات التفكير التاريخي.
(، ودراسػػػة ليػػػاو 3227* اعتمػػدت الدراسػػػات السػػػابقة عمػػػى المػػػنيج الوصػػفي كدراسػػػة خريشػػػة )

(Liaw,2010.) 
( ودراسػػة الجػػدي 3227* كانػػت عينػػة الدراسػػة مكونػػة مػػف الكتػػاب المدرسػػي كدراسػػة خريشػػة )

 ( فتكونت عينتيا مف معمميف.Liaw,2010(، أما دراسة لياو )3284)
( ودراسػػػة الجػػػدي 3227* قامػػػت بعػػػض الدراسػػػات عمػػػى الكتػػػاب المدرسػػػي كدراسػػػة خريشػػػة )

 ( في  ون ميارات التفكير التاريخي.3284)
ت نتػا ج الدراسػات انخفػاض مسػاىمة الكتػب فػي تنميػة ميػارات التفكيػر التػاريخي كدراسػة * بين

 (.3284( ودراسة الجدي )3227خريشة )
* يتفػػؽ البحػػث الحػػالي مػػع الدراسػػات السػػابقة فػػي تناولػػو مو ػػوع ميػػارات التفكيػػر التػػاريخي، 

مػػػى كتػػػب ( فػػػي التركيػػػز ع3284( ودراسػػػة الجػػػدي )3227كػػػرلؾ يتفػػػؽ مػػػع دراسػػػة خريشػػػة )
 المرحمة الثانوية، ويتفؽ أي ًا مع الدراستيف نفسيا في بنان قا مة لميارات التفكير التاريخي.

* يتميػػز بحثنػػا ىػػرا بانػػو البحػػث اووؿ )حسػػب عمػػـ الباحػػث( فػػي البي ػػة العراقيػػة إر تػػـ تحميػػؿ 
 الكتاب المدرسي بموجب قا مة ميارات التفكير التاريخي.

جراءاتو:الفصل الثالث: منيجية البح  ث وا 
 منيجية البحث:

إف منيجية البحث عنصرًا ر يسًا مف عناصر البحث التربوي والتي تفيد في تحديد 
 (ي32،ص3286الطريقة التي سيسمكيا الباحث في جمع البيانات وتحميميا ومناقشتيا )العمار،

المجتمع أو منيج البحث الوصفي المسحي نوع مف البحوث يتـ بواسطة استقصان أفراد وأف 
عينة واسعة منيـ بيدؼ وصؼ الظاىرة قيد البحث مف حيث طبيعتيا ودرجة جودتيا دوف 
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(ي وعميو اعتمد 335،ص3286التجاوز إلى دراسة العالقة أو استنتاج.)اوسدي وسندس،
الباحث منيج البحث الوصفي المسحي، حيث يقيس درجة توافر ميارات التفكير التاريخي في 

 صؼ الرابع اودبي.كتاب التاريخ لم
 :مجتمع البحث

يقصػػػد بػػػو جميػػػع اوفػػػراد أو اوشػػػيان أو العناصػػػر الػػػريف ليػػػـ خصػػػا ص واحػػػدة يمكػػػف 
(ي أي أنػػػو جميػػػع اوع ػػػان أو العناصػػػر سػػػوان كانػػػت 867،ص3287مالحظتيػػػا.)أبو عػػػالـ،

أىػػػػػػػػػػدافًا أو مو ػػػػػػػػػػوعات أو أفػػػػػػػػػػرادًا نرغػػػػػػػػػػب بتعمػػػػػػػػػػيـ نتػػػػػػػػػػا ج الدراسػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػييـ. )المنيػػػػػػػػػػزؿ 
 (.828،ص3282وعدناف،

تحػػدد مجتمػػع البحػػث الحػػالي بجميػػع مدرسػػي التػػاريخ ومدرسػػاتيا الػػريف يدرسػػوف الصػػؼ 
-3281الرابػػػع اودبػػػي فػػػي مديريػػػة تربيػػػة اونبػػػار فػػػي مركػػػز مدينػػػة الرمػػػادي لمعػػػاـ الدراسػػػي )

 ( مدرسة.62( مدرسًا، و)74(، بواقع )822ـ( البالغ عددىـ )3289
  ينة البحث:

تيارىػػػا وفػػػؽ قاعػػػدة تػػػروـ الػػػى تمثيػػػؿ المجتمػػػع تمثػػػياًل ىػػػي جػػػزن مػػػف المجتمػػػع يجػػػري اخ
(، أي أف العينػػػة ُتمثػػػؿ عناصػػػر المجتمػػػع أف ػػػؿ تمثيػػػؿ، 376،ص3288حقيقيػػػًا. )الجػػػابري، 

بحيػػػث ُيمكػػػف تعمػػػيـ نتػػػا ج تمػػػؾ العينػػػة عمػػػى المجتمػػػع ب كممػػػو وعمػػػؿ اسػػػتدالالت حػػػوؿ معػػػالـ 
 (.381،ص3283المجتمع.)عباس وآخروف،

حػػث بشػػكؿ عشػػوا ي طبقػػي مػػف مدرسػػي مػػادة التػػاريخ ومدرسػػاتيا اختػػار الباحػػث عينػػة الب
 ( يو ث رلؾ:8%( مف مجتمع البحث، والجدوؿ )56( وبنسبة )56البالغ عددىـ )

توزيع أفراد العينة وفقاع لمتميرات  النوع, المستو  التعميمي, الخبرة (8جدول  
 التدريسية(

 النسبة الم وية العدد المتميرات

 النوع
 % 4020 32 ذكر
 % 5328 35 أنثى

 % 822 65 المجموع
 % 8426 55 بكالوريوسالمستو  
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 %8524 82 دراسات  ميا التعميمي
 % 822 65 المجموع

الخبرة 
 التدريسية

 %8629 88 سنوات 5أقل من 
 %4426 09 ( سنوات82-5من  
 %3825 05 سنوات فأكثر 82من 

 %822 65 المجموع
 أداة البحث:

جمػػع البيانػػات وغػػراض التقػػويـ والبحػػث العممػػي تتطمػػب مػػف الباحػػث تحديػػد  إف عمميػػة
(ي 381،ص3284الوسػػا ؿ واودوات الالزمػػة لجمػػع البيانػػات وطرا ػػؽ تبويبيػػا وتفسػػيرىا.)ممحـ،

ويتوقػػؼ اختيػػار الباحػػػث ودوات جمػػع البيانػػات عمػػػى طبيعػػة المشػػكمة وفر ػػػيات بحثػػوي وىػػػي 
الوصػػػػػػػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػػػػػػػػداؼ  تمّكػػػػػػػػػػػػػػػف الباحػػػػػػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػػػػػػف اختبػػػػػػػػػػػػػػػار فر ػػػػػػػػػػػػػػػياتو أو

 (.56،ص3286بحثو.)العمار،
وتعػػد االسػػتبانة وسػػيمة مػػف وسػػا ؿ جمػػع البيانػػات مػػف خػػالؿ إجابػػة اوفػػراد عمػػى اوسػػ مة 
المت ػػمنة فييػػا مػػف خػػالؿ الكتابػػة أو بو ػػع عالمػػة فػػي المكػػاف المخصػػص ل جابػػة.)المنيزؿ 

 (.858،ص3282وعدناف،
تحميمػػو لكتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ الرابػػع اودبػػي بعػػد قػػاـ الباحػػث بإعػػداد اسػػتبانة مػػف خػػالؿ 

مراجعتػػو اودب التربػػوي ودراسػػات سػػابقة تناولػػت ميػػارات التفكيػػر التػػاريخي، وتكونػػت االسػػتبانة 
( فقػػرة توزعػػت عمػػى سػػبعة ميػػارات ىػػي )ميػػارة ترتيػػب وتنظػػيـ المعمومػػات التاريخيػػة، 74مػػف )

ـ واالسػػتيعاب لاحػػداث التاريخيػػة، ميػػارة ميػػارة تفسػػير وتحميػػؿ اوحػػداث التاريخيػػة، ميػػارة الفيػػ
التفكيػػػر وفػػػؽ تسمسػػػؿ زمنػػػي لاحػػػداث، ميػػػارة إصػػػدار أحكػػػاـ عمػػػى اوحػػػداث التاريخيػػػة، ميػػػارة 
البحث التاريخي، ميارة الحكـ عمى اودلػة التاريخيػة(ي عممػًا أف البػدا ؿ خماسػية )موافػؽ بشػدة، 

( 8، 3، 2، 7، 6يػػت الػػدرجات )موافػؽ، متوسػػطة، غيػػر موافػػؽ، غيػػر موافػؽ بشػػدة(، وقػػد ُأعط
 عمى التوالي.

  :Validityصدق أداة البحث 
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يقصػػػػػػػد بػػػػػػػو أف يقػػػػػػػيس المقيػػػػػػػاس مػػػػػػػا و ػػػػػػػع مػػػػػػػف أجمػػػػػػػو، أو السػػػػػػػمة المػػػػػػػراد قياسػػػػػػػيا. 
(ي ووجػػؿ التحقػػؽ مػػف الصػػدؽ، عمػػد الباحػػث إلػػى التحقػػؽ مػػف الصػػدؽ 92،ص3287)مجيػػد،

 الظاىري.
 :Validity Faceالصدق الظاىري 

الظاىري البحث عما يبدو أف المقياس يقيسو، أي المظير العاـ لممقياس يقصد بالصدؽ 
أو الصػػػػػػػػػػػػورة الخارجيػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػث نػػػػػػػػػػػػوع الفقػػػػػػػػػػػػرات وكيفيػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػياغتيا ومػػػػػػػػػػػػدى 

 (.823،ص3287و وحيا.)مجيد،
ػػر ض  الباحػػث االسػػتبانة بصػػورتيا اووليػػة  وبغيػػة التثبػػت مػػف صػػدؽ المقيػػاس الظػػاىري، ع 

تصيف في العمـو التربوية والنفسية، مبدان آرا يـ ومالحظػاتيـ ( فقرة عمى مخ74المتكونة مف )
في و وح فقراتيما وصػياغتيما بصػورة جيػدة وأي مالحظػات أخػرى تفيػد فػي تحسػيف الفقػرات، 

%( فػػ كثر، وقػػد جػػانت نتيجػػة آرا يػػـ حػػػوؿ 12وقػػد تػػـ أخػػر الفقػػرة التػػي تحظػػى بنسػػبة قبػػوؿ )
جران تعػديالت طفيفػة عمػى بعػض فقراتيػا، لػرا %( مع إ16الفقرات عمى نسبة اتفاؽ أكثر مف )

 ع ّدت جميع الفقرات صادقة.
 :Reliabilityثبات أداة البحث 

الثبػػػػػػػات ىػػػػػػػو درجػػػػػػػة االتسػػػػػػػاؽ أو االسػػػػػػػتقرار بػػػػػػػيف مقياسػػػػػػػيف أو اختبػػػػػػػاريف مػػػػػػػف النػػػػػػػوع 
(ي والستخراج ثبات االسػتبانة قػاـ الباحػث بتطبيقيػا اسػتطالعا 822،ص3283نفسو.)الصراؼ،

( مدرسػػػًا ومدرسػػػة )مػػػف غيػػػر عينػػػة البحػػػث اوصػػػمية(، ثػػػـ حسػػػب 32مكونػػػة مػػػف )عمػػػى عينػػػة 
 معامؿ ثبات االستبانة بطريقتيف:

 : Alpha – Cronbach Method. طريقة ألفا كرونباخ 8
ىػػي تقػػيس جػػودة الفقػػرات أو المتغيػػرات التػػي تقػػيس السػػمات المتماثمػػة أو ارتبػػاط المفيػػـو 

جيػػػدًا لمثبػػػات فػػػي معظػػػـ الحػػػاالت مػػػف وجيػػػة نظػػػر  بالمجػػػاالت اوخػػػرى، وىػػػي تعطػػػي تقػػػديراً 
 (.Ravid,2011,p196الباحثيف.)

وتؤكد ىػره الطريقػة عمػى المسػتوى اميجػابي لتجػانس امجابػات لعمػـو الفقػراتي وف ىػره 
الطريقػػة تعتمػػد عمػػى حسػػاب االرتباطػػات بػػيف درجػػات الفقػػرات كػػوف كػػؿ فقػػرة ىػػي اختبػػار قػػا ـ 

 (.394،ص3282بنفسو.)الكبيسي،
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(، وظيػر أف قػيـ 3ب الباحث معامؿ ثبات االسػتبانة بيػره الطريقػة، كمػا فػي جػدوؿ )حس
(، وأف معامػػػؿ ثبػػػات االسػػػتبانة ككػػػؿ بمػػػػغ 2,11 -2,45معػػػامالت الثبػػػات تراوحػػػت مػػػا بػػػيف )

 (.255، ص3288( وىو معامؿ ثبات جيد.)عودة،2,16)
 :Test Retest Method. طريقة إ ادة االختبار 0

االسػػػتبانة بطريقػػػة إعػػػادة االختبػػػار، طّبػػػؽ الباحػػػث االسػػػتبانة عمػػػى العينػػػة لحسػػػاب ثبػػػات 
( مدرسًا ومدرسػة، وقػد ُأعيػد تطبيػؽ االسػتبانة )مػرة ثانيػة( عمػى نفػس 32االستطالعية البالغة )

( إلػػػى أف المػػػدة الزمنيػػػة بػػػيف 3283( يومػػػًا، إر أشػػػار )ممحػػػـ،86العينػػػة بفاصػػػؿ زمنػػػي قػػػدره )
و يجػػػػػػػػػػػػػػب أال يتجػػػػػػػػػػػػػػاوز أسػػػػػػػػػػػػػػبوعيف أو ثالثػػػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػػػابيع. التطبيقػػػػػػػػػػػػػػيف اووؿ الثػػػػػػػػػػػػػػاني لػػػػػػػػػػػػػػ

( 3(ي وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف، كمػػا فػػي جػػدوؿ )364،ص3283)ممحػػـ،
(، وأف معامػؿ ثبػات االسػتبانة 2,41 -2,43وظير أف قيـ معامالت الثبػات تراوحػت مػا بػيف )

 (.255، ص3288( وىو معامؿ ثبات جيد.)عودة،2,44ككؿ بمغ )
 معامل ثبات االستبانة بطريقة  ألفا كرونباخ( وبطريقة إ ادة االختبار(0جدول  

 الميارات
معامل الثبات 

 بطريقة
 ألفا كرونباخ

 معامل الثبات بطريقة
 إ ادة االختبار

 2275 2277 ميارة ترتيب وتنظيم المعمومات التاريخية
 2276 2288 ميارة تفسير وتحميل األحداث التاريخية

 2277 2276 واستيعاب األحداث التاريخيةميارة فيم 
ميارة التفكير وفق تسمسل زمني 

 2276 2277 لألحداث

ميارة إصدار أحكام  مى األحداث 
 2274 2284 التاريخية

 2278 2276 ميارة البحث التاريخي
 2270 2287 ميارة الحكم  مى األدلة التاريخي
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 2277 2285 األداة ككل
 

 النيا ية:االستبانة بصورتيا 
( فقرة، توزعت عمى سبعة ميػارات، عممػًا أف 74تكّونت االستبانة بصورتيا النيا ية مف )

البػػػػدا ؿ خماسػػػػية )أوافػػػػؽ بشػػػػدة، أوافػػػػؽ، متوسػػػػطة، ال أوافػػػػؽ، ال أوافػػػػؽ بشػػػػدة(، وقػػػػد ُأعطيػػػػت 
( يو ػػث توزيػػع فقػػرات االسػػتبانة عمػػى 2( عمػػى التػػواليي والجػػدوؿ )8، 3، 2، 7، 6الػػدرجات )

 ت وعدد الفقرات لكؿ مجاؿ:المجاال
 مجاالت االستبانة و دد فقراتيا(3جدول  

  دد الفقرات الفقرات الميارات ت
ميارة ترتيب وتنظيم المعمومات  8

 التاريخية
8-9 9 

ميارة تفسير وتحميل األحداث  0
 التاريخية

82-88 9 

ميارة فيم واستيعاب األحداث  3
 التاريخية

89-06 8 

وفق تسمسل زمني ميارة التفكير  4
 لألحداث

07-32 4 

ميارة إصدار أحكام  مى األحداث  5
 التاريخية

38-39 9 

 4 43-42 ميارة البحث التاريخي 6
 4 47-44 ميارة الحكم  مى األدلة التاريخي 7

 47 المجموع
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وفيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالحػػػػدود التػػػػي اعتمػػػػدىا الباحػػػػث عنػػػػد التعميػػػػؽ عمػػػػى المتوسػػػػط الحسػػػػابي 
الػػػواردة فػػػي البحػػػث، ولتحديػػػد درجػػػػة الموافقػػػة فقػػػد حػػػدد ثػػػالث مسػػػتويات )مرتفعػػػػة، لممتغيػػػرات 

 متوسطة، منخف ة( بناًن عمى المعادلة اآلتية:
 الحد األدنى لمبديل( /  دد المستويات. –طول الفترة =  الحد األ مى لمبديل 

              =5 – 8 / )3  =8233 
 و ميو تكون المستويات كاآلتي: 

 .0233أقل من  – 8موافقة منخفعة: من درجة 
 .3267أقل من  – 0233درجة موافقة متوسطة: من 
 .5 – 3267درجة موافقة مرتفعة: من 

 الوسا ل اإلحصا ية:
 استخدـ الباحث الوسا ؿ امحصا ية اآلتية:

 لمتحقؽ مف ثبات أداة البحث.. معادلة ألفا كرونباخ ومعامل ارتباط بيرسون: 8
 لمعرفة توافر ميارة التفكير التاريخي.سابي واالنحراف المعياري: . المتوسط الح0
لمعرفة ما لو كاف ىناؾ فروؽ في تػوافر واسػتخداـ ميػارات التفكيػر . تحميل التباين المتعدد: 3

 التاريخي تعزى لمتغيرات )النوع، المستوى التعميمي، الخبرة التدريسية(.
 الفصل الرابع: نتا ج البحث ومناقشتيا:

يت ػػمف ىػػرا الفصػػؿ عر ػػًا شػػاماًل لنتػػا ج البحػػث وتحميميػػا بعػػد تطبيػػؽ االسػػتبانة عمػػى 
عينة البحث ومناقشتيا، ف اًل عف طرح عدد مػف التوصػيات الموجيػة إلػى روي االختصػاص، 
وعددًا مف المقترحات التػي ُتمثػؿ دراسػات مسػتقبمية مكّممػة لمبحػث الحػالي أو موازنػة ليػا، وفيمػا 

 ي تي عرض رلؾ:
 ال:  رض النتا ج ومناقشتيا: أو 

اليدف األول: درجة توافر ميارات التفكير التعاريخي فعي كتعاب التعاريخ لمصعف الرابعع األدبعي 
 من وجية نظر المدرسين والمدرسات.

قػػػػاـ الباحػػػػث بتطبيػػػػؽ االسػػػػتبانة عمػػػػى عينػػػػة البحػػػػث، ثػػػػـ حسػػػػب المتوسػػػػطات الحسػػػػابية 
( 7التفكيػر التػاريخي فػي كتػاب التػاريخ، والجػدوؿ )واالنحرافػات المعياريػة لدرجػة تػوافر ميػارات 

 يو ث رلؾ:
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابة أفراد  ينة البحث  ن (4جدول  
 توافر ميارة التفكير التاريخي واألداة ككلدرجة 

ت  الرتبة
المتوسط  ميارات التفكير التاريخي الميارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 ييمالتق

تفسير وتحميل األحداث  0 8
 مرتفعة 2256 3296 التاريخية.

ترتيب وتنظيم المعمومات  8 0
 مرتفعة 2252 3298 التاريخية.

 مرتفعة 2274 3292 الحكم  مى األدلة التاريخية. 7 3

فيم واستيعاب األحداث  3 4
 مرتفعة 2275 3286 التاريخية.

التفكير وفق تسمسل زمني  4 5
 مرتفعة 2263 3282 لألحداث.

إصدار األحكام  مى األحداث  5 6
 متوسطة 2264 3263 التاريخية.

 متوسطة 2288 3262 البحث التاريخي . 6 7
 مرتفعة 2253 3280 األداة كععكععل

 
( أف المتوسطات الحسابية لميارات التفكيػر التػاريخي تػراوح مػا بػيف 7يتبيف مف الجدوؿ )

( وبدرجػػػػة تقيػػػػيـ مػػػػا بػػػػيف 2,11 -2,62معيػػػػاري تػػػػراوح مػػػػا بػػػيف )( وبػػػانحراؼ 2,95 -2,52)
)متوسػػػطة، ومرتفعػػػة(ي إر جػػػانت بالمرتبػػػة اوولػػػى )ميػػػارة تفسػػػير وتحميػػػؿ اوحػػػداث التاريخيػػػة( 

(، وفػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة )ميػػػارة ترتيػػػب وتنظػػػيـ المعمومػػػات التاريخيػػػة( 2,95بمتوسػػػط حسػػػابي )
ة )ميػػارة الحكػػـ عمػػى اودلػػة التاريخيػػة(، بمتوسػػط (، وفػػي المرتبػػة الثالثػػ2,98بمتوسػػط حسػػابي )

(، وفػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة )ميػػػارة فيػػػـ واسػػػتيعاب اوحػػػداث التاريخيػػػة( بمتوسػػػط 2,92حسػػػابي )
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(، وفي المرتبػة الخامسػة )ميػارة التفكيػر وفػؽ تسمسػؿ زمنػي لاحػداث( بمتوسػط 2,15حسابي )
كػػػاـ عمػػػى اوحػػػداث التاريخيػػػة( (، وفػػػي المرتبػػػة السادسػػػة )ميػػػارة إصػػػدار اوح2,12حسػػػابي )

(، وفػػػي المرتبػػػة السػػػابعة واوخيػػػرة )ميػػػارة البحػػػث التػػػاريخي( بمتوسػػػط 2,52بمتوسػػػط حسػػػابي )
 (.2,52حسابي )

ويعػػزو الباحػػث ىػػره النتيجػػة إلػػى وعػػي القػػا ميف عمػػى إعػػداد كتػػاب التػػاريخ حػػوؿ أىميػػة 
نظػػػرتيـ إلػػػى تػػػوافر ىػػػره تػػػوافر ميػػػارة تحميػػػؿ اوحػػػداث وتفسػػػيرىا فػػػي كتػػػاب التػػػاريخ لمطمبػػػة، و 

الميػػػػارات فػػػػي الكتػػػػب كػػػػدليؿ عمػػػػى مػػػػدى اىتمػػػػاـ المؤسسػػػػات التعميميػػػػة فػػػػي تحميػػػػؿ اوحػػػػداث 
التاريخيةي ويمكػف أف تعػزى ىػره النتيجػة إلػى أىميػة ىػره الميػارات فػي جػرب انتبػاه الطمبػة إلػى 

 كتب التاريخ مف خالؿ تنمية قدراتيـ العقمية والفكرية.
متوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري مجابػػات عينػػة البحػػث كمػػا قػػاـ الباحػػث بحسػػاب ال

 ( تو ث رلؾ:88-6عف فقرات كؿ ميارة مف ميارات التفكير التاريخي، والجداوؿ )
 المجال األول: ميارة ترتيب وتنظيم المعمومات التاريخية:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  ينة البحث  ن ( 5جدول  
 (4جاءت ىذه الميارة بالمرتبة الثانية حسب جدول   ميارة ترتيب وتنظيم المعمومات التاريخية

ت  الرتبة
المتوسط  الفقرات الميارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

8 3 
يتعمن محتو  كتاب التاريخ ما يمكن الطالب من 

التوصل إلى الحقا ق والمفاىيم والتعميمات 
 التاريخية.

 مرتفعة 2290 4228

يقارن فحو  كتاب التاريخ بين فترات تاريخية  8 8
 مختمفة.

 مرتفعة 2287 4228

يتعمن محتو  كتاب التاريخ ما يميز بين المصادر  8 3
 مرتفعة 2268 4222 والمراجع األصمية والثانوية التاريخية 

من تتنوع المادة التاريخية في محتو  كتاب التاريخ  4 4
 مرتفعة 2268 3298 حيث مصادر التعمم األصمية والثانوية.

يعرض محتو  كتاب التاريخ المعمومات التاريخية  6 5
 مرتفعة 2298 3295 بشكل متسمسل ومنظم.
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يميز محتو  كتاب التاريخ بين الحاعر والماعي  9 6
 مرتفعة 2284 3294 والمستقبل.

الوحدات يرا ي محتو  كتاب التاريخ ترتيب  7 7
 مرتفعة 2297 3287 التعميمية حسب درجة أىميتيا التاريخية.

يتعمن محتو  كتاب التاريخ  مى ما يحث الطالب  0 8
 مرتفعة 2286 3282  مى استنتاج الحقيقة التاريخية

9 5 
يحث محتو  كتاب التاريخ الطالب  مى النقد 
الخارجي لممادة التاريخية لمعرفة صحة األصل 

 التاريخي.
 متوسطة 2293 3259

 مرتفعة 2252 3298 الميععارة كععكععل

( وكانػت 7,28 -2,69(أف المتوسػطات الحسػابية تراوحػت مػا بػيف )6يتبيف مف الجدوؿ)
( )يحث محتوى كتاب التاريخ الطالب عمػى النقػد 6درجة تقييـ الفقرات )مرتفعة( ما عدا الفقرة )

التاريخي( كانت درجة تقييميػا )متوسػطة(، فػي الخارجي لممادة التاريخية لمعرفة صحة اوصؿ 
( وبدرجػػػة تقيػػػيـ )مرتفعػػػة(ي أي أف النتػػػا ج 2,98حػػػيف بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمميػػػارة ككػػػؿ )

أظيػرت أف كتػػاب التػاريخ يحتػػوي عمػى معمومػػات منظمػة ومرتبػػة بشػكؿ صػػحيث ومتسمسػؿ ممػػا 
لباحث ىره النتيجة إلى أف يساعد المدرسيف عمى شرح الكتاب بطريقة تسمسمية لمطمبة، ويعزو ا

محتػػػوى كتػػػاب التػػػاريخ يعػػػرض المصػػػادر والمراجػػػع اوصػػػمية والثانويػػػة التاريخيػػػة بشػػػكؿ مػػػنظـ 
ومتسمسػػؿ، وأف تركيػػز محتػػوى كتػػاب التػػاريخ عمػػى الجانػػب المعرفػػي القػػا ـ عمػػى وحػػدة المفيػػـو 

عمػى جانػب والحقا ؽ والمصطمحات والتعميمات التاريخية يظيػر رلػؾ مػف خػالؿ تركيػز الكتػاب 
الحفػػػظ والتػػػركر لػػػدى الطػػػالب، وأف الكتػػػاب يميػػػز بػػػيف الحا ػػػر والما ػػػي والمسػػػتقبؿ بطريقػػػة 
يجرب الطمبة إليو، كما أف كتاب التاريخ يراعي ترتيب الوحدات التعميمية حسب درجػة أىميتيػا 
التاريخيػػة، وأف  ػػعؼ تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد والتركيػػز فقػػط فيػػو عمػػى جانػػب التحصػػيؿ 

ؼ عمميػػة النقػػد لممػػادة والوثػػا ؽ التاريخيػػة لمت كػػد مػػف مػػدى صػػحتيا ودقتيػػا، ممػػا يسػػاعد و ػػع
 الطمبة في زيادة التركيز واالنتباه لدييـ.

 المجال الثاني: ميارة تفسير وتحميل األحداث التاريخية:
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  ينة البحث  ن 6جدول  

 (4تفسير وتحميل األحداث التاريخية جاءت ىذه الميارة بالمرتبة األولى حسب جدول    ميارة



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)8295 ) 
 

ت  الرتبة
المتوسط  الفقرات الميارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

يربط محتو  كتاب التاريخ بين األسباب والنتا ج  3 8
 مرتفعة 2288 4226 التي ترتبت  مييا األحداث التاريخية.

يحدد محتو  كتاب التاريخ األسباب المعمنة لمحدث  8 8
 مرتفعة 2288 4220 التاريخي.

3 0 
يتعمن محتو  كتاب التاريخ األسباب الحقيقة 

 مرتفعة 2282 3299 لمحدث التاريخي

يربط محتو  كتاب التاريخ بين  ناصر الحقيقة  6 4
 مرتفعة 2293 3299 التاريخية.

التاريخ أوجو الشبو واالختالف يحدد محتو  كتاب  8 5
 مرتفعة 2278 3297 بين مختمف األفكار والقيم الموجودة في الوثيقة.

يد م محتو  كتاب التاريخ التفسيرات التاريخية  9 6
 مرتفعة 2284 3294 باألدلة التاريخية.

يظير محتو  كتاب التاريخ لمطالب العالقات الداخمية  4 7
 مرتفعة 2298 3298 بين األحداث التاريخية.

يربط محتو  كتاب التاريخ بين األحداث من صنع  5 8
 مرتفعة 2297 3298 الزمان والمكان واإلنسان.

يحدد محتو  كتاب التاريخ مصادر الوثيقة التاريخية  7 9
 مرتفعة 2298 3284 ومصداقيتيا.

 مرتفعة 2256 3296 الميععارة كععكععل

 
( 7,25 -2,17المتوسػط الحسػػابي تراوحػػت مػػا بػػيف )( أف مجمػػوع 5يتبػيف مػػف الجػػدوؿ )

( وبدرجػة 2,95وكانت درجة تقييـ الفقرات )مرتفعة(، كما بمغ المتوسط الحسابي لمميارة ككػؿ )
تقيػػيـ )مرتفعػػة(ي ويعػػزو الباحػػث ىػػره النتيجػػة إلػػى مػػا يعػػود عمػػى الطمبػػة مػػف خػػالؿ تػػوافر ىػػره 

كف الطمبة مف فيـ اوسباب الحقيقػة لمحػدث الميارات مف فيـ التاريخ بطريقة مشوقة وحديثة يم
التاريخي، كما يعزو ىره النتيجة إلى وعي القػا ميف عمػى الكتػب المدرسػية حػوؿ أىميػة محتػوى 
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كتػػػاب التػػػاريخ إر يحتػػػوي عمػػػى تفسػػػيرات باودلػػػة التاريخيػػػة ومسػػػاعدتيا فػػػي دعػػػـ طريقػػػة تفكيػػػر 
وممػػا يسػػاعدىـ عمػػى الػػربط بػػيف  الطمبػػة مػػف خػػالؿ تنميػػة ميػػارات االسػػتنتاج والتحميػػؿ لػػدييـي

اوحػػػداث مػػػف صػػػنع الزمػػػاف والمكػػػاف وامنسػػػاف فػػػي محتػػػوى كتػػػاب التػػػاريخ وربطيػػػا باوحػػػداث 
التاريخيػػة المعاصػػرة، كمػػا يمكػػف تفسػػير ىػػره النتيجػػة فػػي  ػػون اىتمػػاـ القػػا ميف عمػػى المنػػاىج 

يخ ومصػػػادر التربويػػػة وربطيػػػا باالقتصػػػاد المعرفػػػي ممػػػا يسػػػاىـ فػػػي تحديػػػد محتػػػوى كتػػػاب التػػػار 
المعمومات ومصداقيتيا ومعرفة مدى صحتياي إر أف مدرسي مادة التػاريخ يحتػاجوف اودلػة فػي 
التفسػػػػػير والتحميػػػػػؿ فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف اوحيػػػػػاف ميصػػػػػاؿ المعمومػػػػػات لمطمبػػػػػة بالشػػػػػكؿ المطمػػػػػوب 

 والصحيث.
 المجال الثالث: ميارة الُحكم  مى األدلة التاريخية:

 نحرافات المعيارية إلجابات أفراد  ينة البحث  ن المتوسطات الحسابية واال (7جدول  
 ميارة الحكم  مى األدلة التاريخية

ت  الرتبة
المتوسط  الفقرات الميارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

يميز محتو  كتاب التاريخ بين ما يعد دليالع وما يعد  8 8
 مرتفعة 2283 3299 تفسيراع.

التاريخ ما يمكن الطمبة من يتعمن محتو  كتاب  3 0
 مرتفعة 2292 3293 معرفة مد  صدق الدليل التاريخي.

يتعمن محتو  كتاب التاريخ ما يمكن الطمبة من  4 3
 مرتفعة 2289 3287 بناء دليل تاريخي جديد يعطي تصوراع متكامالع.

يكشف محتو  كتاب التاريخ  ن المعمومات  0 4
 عوء أدلة جديدة.والمعارف والروايات المزيفة في 

 مرتفعة 2295 3280

 مرتفعة 2274 3292 الميععارة كععكععل

 
( 2,99 -2,13( أف المتوسػػػػطات الحسػػػػابية تراوحػػػػت مػػػػا بػػػػيف )4يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ )

( وبدرجػة 2,92وكانت درجة تقييـ الفقرات )مرتفعة(، كما بمغ المتوسط الحسابي لمميارة ككػؿ )
التاريخ ييتـ باودلة والحقػا ؽ التاريخيػة ممػا يعػود رلػؾ عمػى قػدرة تقييـ )مرتفعة(ي أي أف كتاب 
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الطمبة مف استيعاب الكتاب والوصوؿ لمغاية منو ويمكف الطمبػة مػف التمييػز بػيف محتػوى كتػاب 
التػػاريخ وبػػيف مػػا يعػػد دلػػياًل ومػػا يعػػد تفسػػيرًا، إر حػػرص كتػػاب التػػاريخ عمػػى تو ػػيث الظػػواىر 

وتفسػػيرىا بصػػورة محايػػدة دوف تحيػػز أو عنصػػرية حتػػى تعػػود  ووصػػفيا واوسػػباب المؤديػػة إلييػػا
بػػالنفع عمػػى شخصػػية الطػػالب مػػف خػػالؿ إكسػػابيـ المفػػاىيـ بمو ػػوعية دوف تحيػػز أو تمييػػز، 
ويعػػػزو الباحػػػث ىػػػره النتيجػػػة إلػػػى أف القػػػا ميف عمػػػى إعػػػداد كتػػػب التػػػاريخ ييتمػػػوف بتعزيػػػز قػػػدرة 

و تصػورًا متكػاماًل وعر ػػو فػي الكتػػابي الطمبػة عمػى بنػػان دليػؿ تػاريخي جديػػد مػف خػالؿ اعطا ػػ
ويمكػػف تفسػػير ىػػره النتيجػػة فػػي  ػػون اىتمػػاـ القػػا ميف عمػػى اعػػداد محتػػوى كتػػاب التػػاريخ عمػػى 
الكشػػؼ عػػف المعمومػػة ومعرفػػة والروايػػة المزيفػػة فػػي  ػػون أدلػػة جديػػدة، أف كتػػاب التػػاريخ يقػػـو 

المػػػؤرخيف دوف بعػػرض اوحػػداث التاريخيػػة بشػػكؿ طبيعػػي ومو ػػػوعي حسػػب مػػا توصػػؿ إليػػو 
تغيػػر لػػرا يحػػرص عمػػى بيػػاف مػػدى الصػػحة والمصػػداقية لكػػؿ الروايػػات وبيػػاف الروايػػات المزيفػػة، 

 حتى تمكف الطالب مف معرفة التاريخ كما ىو بشكمو الحقيقي.
 المجال الرابع: ميارة فيم واستيعاب األحداث التاريخية:

 بات أفراد  ينة البحث  ن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجا( 8جدول  
 فيم واستيعاب األحداث التاريخيةميارة 

ت  الرتبة
 الميارة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

يحدد محتو  كتاب التاريخ مكان الحدث التاريخي  3 8
  مى الخارطة.

 مرتفعة 2289 4227

8 8 
التاريخية المساندة يحدد محتو  كتاب التاريخ األدلة 

 مرتفعة 2279 4220 المتعمقة بالحدث التاريخي.

 مرتفعة 2275 4228 يحدد فحو  كتاب التاريخ زمن الحدث التاريخي. 0 3
 مرتفعة 2278 3299 يبين محتو  كتاب التاريخ سببية الحدث التاريخي. 4 4

يستخدم محتو  كتاب التاريخ االثار لمحصول  مى  8 5
 مرتفعة 8220 3279 المعمومات التاريخية 

يسيل فحو  كتاب التاريخ  مى الطمبة  ممية فيم  5 6
 مرتفعة 2293 3276 واستيعاب األحداث التاريخية 
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يوظف محتو  كتاب التاريخ ميارة تحميل األحداث  6 7
 مرتفعة 2293 3278 مستقبالع. التاريخية وكيفية االستفادة منيا

يسا د محتو  كتاب التاريخ  مى إ ادة صياغة  7 8
 مرتفعة 8220 3256 المعنى الحرفي لمرواية التاريخية بممة الطالب.

 مرتفعة 2275 3286 الميععارة كععكععل

( 7,24 -2,65( أف المتوسػػػػطات الحسػػػػابية تراوحػػػػت مػػػػا بػػػػيف )1يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ )
( وبدرجػة 2,15وكانت درجة تقييـ الفقرات )مرتفعة(، كما بمغ المتوسط الحسابي لمميارة ككػؿ )

تقيػػيـ )مرتفعػػة(ي أي أف محتػػوى كتػػاب التػػاريخ قػػد حػػدد مكػػاف الحػػدث التػػاريخي عمػػى الخارطػػة. 
ات في الكتاب، ويعزو الباحث ىره النتيجة إلى أف سعي القا ميف عمى وكانت مف أىـ االيجابي

إعػػػػداد محتػػػػػوى كتػػػػاب التػػػػػاريخ لمصػػػػؼ الرابػػػػػع اودبػػػػػي إلػػػػى اسػػػػػتخداـ اآلثػػػػار لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى 
المعمومات التاريخية لمساعدة الطمبة عمى البحث عف المعمومات وسيولة الحصوؿ عميياي مما 

ميع الطمبة مف خالؿ تدويف المالحظػات والمعمومػات يؤدي رلؾ إلى زيادة استجابة ومشاركة ج
وىرا أدى إلى تفاعميـ داخػؿ الصػؼ الدراسػي ممػا يعػود رلػؾ إلػى رفػع التي يمكف أف يقوليا المدرس 

وتحميػؿ مثػؿ ىػره  تحصيميـ الدراسػي ورفػع قػدراتيـ عمػى التفكيػر التػاريخي مػف حيػث االنتبػاه والتركيػز
 بت تقادـ اوجياؿ واندثار ح ارات ونشون ح ارات جديدة.الظواىر التاريخية واآلثار التي تث

 المجال الخامس: ميارة التفكير وفق تسمسل زمني لألحداث:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  ينة البحث  ن  (9جدول  

 ميارة التفكير وفق تسمسل زمني لألحداث

ت  الرتبة
المتوسط  الفقرات الميارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

يحدد محتو  كتاب التاريخ مكان حدوث الحدث  4 8
 التاريخي.

 مرتفعة 2284 3299

يوعح محتو  كتاب التاريخ خصا ص الفترة الزمنية  8 8
 لمحدث التاريخي.

 مرتفعة 2290 3290

يوعح محتو  كتاب التاريخ خصا ص الفترة الزمنية  0 3
 لمحدث التاريخي.السابقة 

 مرتفعة 2293 3285
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يوعح محتو  كتاب التاريخ خصا ص الفترة الزمنية  3 4
 مرتفعة 8220 3278 الالحقة  القة اإلنسان بالحدث التاريخي.

 مرتفعة 2263 3282 الميععارة كععكععل

( وكانت درجػة 2,99 -2,41( أف المتوسط الحسابي تراوح ما بيف )9يتبيف مف جدوؿ )
( وبدرجػػػػة تقيػػػػيـ 2,12الفقػػػػرات )مرتفعػػػػة(، كمػػػػا بمػػػػغ المتوسػػػػط الحسػػػػابي لمميػػػػارة ككػػػػؿ )تقيػػػػيـ 

)مرتفعػػة(ي أي أف محتػػػوى كتػػػاب التػػػاريخ قػػػد حػػػدد مكػػػاف حػػػدوث الحػػػدث التػػػاريخي لمطمبػػػة ممػػػا 
يساعدىـ رلؾ عمى معرفة اوحداث واوماكف وتواريخ حدوثيا، ويعزو الباحث ىره النتيجػة إلػى 

خ لمصػػؼ الرابػػع اودبػػي يسػػاعد الطالػػب عمػػى معرفػػة الحػػدث التػػاريخي أف محتػػوى كتػػاب التػػاري
وتحديد الموقع الري حدث فيو ورلػؾ مػف خػالؿ الخػرا ط الػواردة فػي الكتػب المدرسػية أو خػرا ط 
الحػػػا ط ممػػػا يعػػػود بالفا ػػػدة عمػػػى معػػػارؼ الطػػػالب وتنميتيػػػا، يو ػػػث خصػػػا ص الفتػػػرة الزمنيػػػة 

الطمبػة عمػى تنظػيـ أفكػارىـ والمفػاىيـ التاريخيػة بشػكؿ السابقة لمحدث التػاريخي ورلػؾ لمسػاعدة 
جيد. ويرى الباحث أف الكتاب يو ث خصا ص الفترة الزمنية الالحقة وعالقة امنساف بالحدث 
التاريخي بالوقت الحاليي ورلؾ بسبب وعي القا ميف عمى ىرا الكتػاب ب ىميػة أف يراعػي كتػاب 

ة أىميتيػػا التاريخيػػة وحسػػب أولويتيػػا وأثػػره فػػي التػػاريخ بترتيػػب الوحػػدات التعميميػػة حسػػب درجػػ
 زيادة التركيز واالنتباه الطمبة خالؿ عرض الدرس.

 المجال السادس: ميارة إصدار األحكام  مى األحداث التاريخية:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  ينة البحث  ن ( 82جدول  

 األحداث التاريخيةر األحكام  مى ميارة إصدا

ت  الرتبة
المتوسط  الفقرات الميارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

يحدد محتو  كتاب التاريخ األدلة التاريخية التي  4 8
 مرتفعة 2282 3293 توصل إلييا.

يتعمن محتو  كتاب التاريخ  مى أس مة ناقدة  0 0
 مرتفعة 2295 3286 مرتبطة بالمادة التاريخية.

يسا د محتو  كتاب التاريخ الطمبة لمتوصل إلى  3 3
 مرتفعة 2284 3285 نتا ج  امة تؤكد صحة المادة التاريخية.
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يقوم محتو  كتاب التاريخ القرارات التي أدت إلى  8 4
 مرتفعة 2284 3280 تميير مجر  التاريخ 

يميز محتو  كتاب التاريخ بين الحقيقة والرأي  8 5
 مرتفعة 2299 3279 النظر.ووجيات 

يشجع محتو  كتاب التاريخ الطالب  مى إصدار  5 5
 مرتفعة 2294 3279 أحكام كاممة مستقمة بعد التأكد من صدقيا.

 متوسطة 2292 3262 يد م محتو  التاريخ القرار بأدلة تاريخية مختمفة. 9 7

يحدد محتو  كتاب التاريخ زمن كتابة الوثيقة  6 7
 متوسطة 2299 3262 الوثيقة بوثا ق أخر  لنفس الموعوع.بمقارنة 

يحمل محتو  كتاب التاريخ القرارات التي أدت إلى  7 9
 متوسطة 2289 3252 تميير مجر  التاريخ. 

 متوسطة 2264 3263 الميععارة كععكععل

( 2,92 -2,62( أف المتوسػػػطات الحسػػػابية تراوحػػػت مػػػا بػػػيف )82يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ )
( )يػػػدعـ محتػػػوى التػػػاريخ القػػػرار ب دلػػػة 9درجػػػة تقيػػػيـ الفقػػػرات )مرتفعػػػة( مػػػا عػػػدا الفقػػػرة )وكانػػت 

( )يحػػدد محتػػوى كتػػاب التػػاريخ زمػػف كتابػػة الوثيقػػة بمقارنػػة الوثيقػػة 5تاريخيػػة مختمفػػة(، والفقػػرة )
( )يحمؿ محتوى كتاب التاريخ القرارات التي أدت إلى 4بوثا ؽ أخرى لنفس المو وع(، والفقرة )

ير مجرى التاريخ( وكانت درجة تقييميا )متوسطة(، في حيف بمغ المتوسط الحسابي لمميػارة تغي
( وبدرجػػة تقيػػيـ )متوسػػطة(ي أي أف الفقػػرات تراوحػػت مػػا بػػيف )مرتفعػػة، ومتوسػػطة( 2,52ككػػؿ )

مما يؤكػد عمػى أف كتػاب التػاريخ يت ػمف عمػى أسػ مة ناقػدة مرتبطػة بالمػادة التاريخيػة ممػا يزيػد 
لطمبػة وزيػادة حمقػات التفاعػؿ بيػنيـ مػف خػالؿ طػرح اوسػ مة عمػييـ تػوفر المصػادر مف تفاعؿ ا

والمراجػػع والروايػػات التاريخيػػة التػػي تؤكػػد دقػػة اودلػػة التاريخيػػة والتحقػػؽ مػػف مػػدى صػػحتيا مثػػؿ 
المتػػاحؼ والمخطوطػػات والنقػػوش اوثريػػة، وُيقػػّوـ محتػػوى كتػػاب التػػاريخ القػػرارات التػػي أدت إلػػى 

اريخ، ويعزو الباحث ىػره النتيجػة إلػى زيػادة وعػي القػا ميف عمػى إعػداد الكتػاب تغيير مجرى الت
نحو أىمية التمييز بيف الحقيقة والرأي، ووجيات النظر، وأثر رلؾ عمى تكويف آران الطمبة نحو 
المفػػػاىيـ التاريخيػػػة الحديثػػػة، ويػػػرجث الباحػػػث سػػػبب ىػػػره النتيجػػػة إلػػػى أف معػػػدي كتػػػب التػػػاريخ 

ى كتاب التػاريخ إلػى مػا يشػجع الطالػب عمػى إصػدار أحكػاـ كاممػة مسػتقمة يسعوف إلى أف يحتو 
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عرض اوحداث التاريخية والنتا ج المرتبة عمييا وتحميؿ ىره القرارات والظػروؼ التػي أدت إلػى 
 تغيرىا نظرًا لمظروؼ واوحداث التاريخية المرتبة عمييا بعد الت كد مف صدقيا.

 خي:المجال السابع: ميارة البحث التاري
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  ينة البحث  ن ( 88جدول  

 ميارة البحث التاريخي

ت  الرتبة
المتوسط  الفقرات الميارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

يسا د محتو  كتاب التاريخ من صدق الوثيقة من  4 8
 مرتفعة 2288 3298 نفس المصادر.خالل مقارنة الروايات لبععيا في 

يسا د محتو  كتاب التاريخ لمتأكد من التحقق من  3 0
 متوسطة 2288 3268 صدق الوثيقة من خالل المصادر الروايات.

يحدد محتو  كتاب التاريخ طريقة التحقق من  8 3
 متوسطة 8223 3262 شخصية كاتب الوثيقة التاريخية.

يحدد محتو  كتاب التاريخ أثر اتجاه فكر الكاتب  0 4
 متوسطة 8284 3253  مى مصداقية الوثيقة. 

 متوسطة 2288 3262 الميععارة كععكععل

( 2,98 -2,62( أف المتوسػػػطات الحسػػػابية تراوحػػػت مػػػا بػػػيف )88يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ )
كتػػاب التػػاريخ مػػف ( )يسػػاعد محتػػوى 7وكانػػت درجػػة تقيػػيـ الفقػػرات )متوسػػطة( مػػا عػػدا الفقػػرة )

صدؽ الوثيقة مف خالؿ مقارنة الروايات لبع يا في نفس المصادر( التي كانت درجة تقييميػا 
( بدرجػة )متوسػط(، أي أف محتػوى 2,52)مرتفعة( وبمغ المتوسط الحسابي لمميارة ككػؿ عمػى )

كتػػػػاب التػػػػاريخ يسػػػػاعد عمػػػػى صػػػػدؽ الوثيقػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ مقارنػػػػة الروايػػػػات لبع ػػػػيا فػػػػي نفػػػػس 
در، ممػػا يعمػػؿ رلػػؾ عمػػى ت كػػد الطمبػة مػػف صػػحة المعمومػػات والروايػػات، ويعػػزو الباحػػث المصػا

ىره النتيجة استخداـ المراجع والمصادر التاريخية الدقيقة التي تمتاز بدرجة عالية مف الصدؽ، 
لرا يتـ الت كد مف صحة الروايات مف خالؿ الرجػوع إلػى المصػادر والمراجػع والت كػد مػف صػحة 

لى أف ُمعّدي كتب التاريخ يروف أف ت ميف ىره الميػارات فػي اوحداث والر  وايات التاريخية، وا 
الكتػػاب تسػػاىـ فػػي زيػػادة قػػدرة المػػدرس عمػػى إيصػػاؿ المعمومػػة لمطمبػػة بالطريقػػة المناسػػبة ويقمػػؿ 
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الممػؿ لػػدى الطمبػة بسػػبب فيميػػـ الػدرس بطريقػػة سػػيمة وموثقػة، كمػػا يعػػزو الباحػث ىػػره النتيجػػة 
كتب التاريخ حوؿ أىمية أثر اتجاه فكر الكاتب في مصػداقية الوثيقػة وعػرض  إلى إدراؾ ُمعّدي

الروايػػػات واوحػػػداث التاريخيػػػة دوف تحيػػػػز وبشػػػكؿ مو ػػػوعيي إر أنيػػػػا تسػػػاعد المػػػدرس عمػػػػى 
 توصيؿ المعمومات بشكؿ موثؽ وصحيث لمطمبة مما يزيد مف دافعيتيـ نحو تعمـ مادة التاريخ.

داللععة الفععروق اإلحصععا ية فععي درجععة تععوافر ميععارات التفكيععر اليععدف الثععاني: التعععّرف  مععى  
و  التعميمي, الخبعرة التاريخي في كتاب الصف الرابع األدبي وفقاع لمتميرات  النوع, المست

 التدريسية(.
لمتحقؽ مف ىرا اليدؼ استخدـ الباحث تحميؿ التبايف الثالثي عمى اوداة ككػؿ، والجػدوؿ 

 ( يو ث رلؾ:83)
توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  ينة البحث  ن الم( 80جدول  

  النوع, المستو  التعميمي, الخبرة التدريسية( األداة ككل وفقاع لمتميرات
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستو  المتميرات

 النوع
 2252 3273 ذكر
 2253 4228 أنثى

 المستو  التعميمي
 2255 3292 بكالوريوس
 2249 3285 شيادة ُ ميا

 الخبرة التدريسية
 2238 4222 سنوات 5أقل من 

 2254 3288 (82أقل من  – 5من  
 2253 3263 سنوات 82أكثر من 

 
( أف ىنػػػػاؾ فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػا يًا فػػػػي المتوسػػػػطات الحسػػػػابية 83يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ )

التفكيػر التػاريخي فػي كتػاب التػاريخ لمصػؼ مجابات أفراد عينة البحػث عػف درجػة تػوافر ميػارة 
الرابع اودبي وفقًا لمتغيرات )النوع، المستوى التعميمي، الخبرة التدريسية(، ولمتعػّرؼ عمػى داللػة 

 ( يو ث رلؾ:82الفروؽ تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف الثالثي، والجدوؿ )
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 وفقاع لمتميراتنتا ج تطبيق تحميل التباين الثالثي  مى األداة ككل (83جدول   
  النوع, المستو  التعميمي, الخبرة التدريسية(.  

مجموع  المتميرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
الداللة  F المربعات

 اإلحصا ية
 2228 7263 8272 8 8272 النوع

 2280 2202 2225 0 2229 المستو  التعميمي
 2283 2285 2275 3 2200 الخبرة التدريسية

   2200 82 87285 الخطأ
    87 8330295 المجموع

    86 04207 المجموع المصحح

 بالنسبة لمتمير النوع: 
( في 2,26( وجود فروؽ رات داللة إحصا ية عند مستوى داللة )82يتبيف مف الجدوؿ )

إجابات أفراد العينة عف درجة توافر ميػارات التفكيػر التػاريخي فػي كتػاب التػاريخ لمصػؼ الرابػع 
( وىػػػي قيمػػػة دالػػػة 2,52( المحسػػػوبة )Fاودبػػػي تعػػػزى لمتغيػػػر )النػػػػػػػػوع(، حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة )

(  فػي حػيف بمػغ المتوسػط الحسػابي لمػركور 7,28إحصا يًا لصالث امنػاث، وبمتوسػط حسػابي )
(ي ويعزو الباحث ىره النتيجة إلى رغبة المدرسػات )امنػاث( عمػى معرفػة ميػارة التفكيػر 2,42)

حػػػػػرص عمػػػػػى اكتسػػػػػابيا وتنميتيػػػػػا وتطبيقيػػػػػا فػػػػػي المجػػػػػاالت المناسػػػػػبة واوحػػػػػداث التػػػػػاريخي وال
ثبات وجػودىف  التاريخية، كما أنيّف أكثر حرصًا مف المدرسيف في عممية التح ير واالىتماـ وا 

 في المدرسة وخصوصًا أنيف أكثر تنافسًا مف غيرىف.
 بالنسبة لمتمير المستو  التعميمي: 
( فػػي 2,26روؽ رات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتوى داللػػة )يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ ال توجػػد فػػ

إجابػػات أفػػراد العينػػة عػػف درجػػة تػػوافر ميػػارة التفكيػػر التػػاريخي فػػي كتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ الرابػػع 
( وىي قيمػة 2,32( المحسوبة )Fاودبي تعزى لمتغير )المستوى التعميمي(، حيث بمغت قيمة )

ميػػع المدرسػػيف والمدرسػػات قػػد درسػػوا فػػي نفػػس غيػػر دالػػة إحصػػا يًاي ويعػػزو الباحػػث رلػػؾ إلػػى ج
التخصػػػص وتشػػػابو المسػػػاقات فػػػي مختمػػػؼ الكميػػػات والجامعػػػات بام ػػػافة إلػػػى اشػػػتراكيـ فػػػي 
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دورات تدريبيػػة يعقػػدىا قسػػـ امعػػداد والتػػدريب فػػي المديريػػة العامػػة لتربيػػة محافظػػة اونبػػار لػػرا 
 يحرصوا جميعيـ عمى اكتساب مثؿ ىره الميارات وتطبيقيا.

 نسبة لمتمير الخبرة التدريسية:بال
( فػػي 2,26يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ ال توجػػد فػػروؽ رات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتوى داللػػة )

إجابات أفراد العينة عف درجة توافر ميػارات التفكيػر التػاريخي فػي كتػاب التػاريخ لمصػؼ الرابػع 
( وىػي قيمػة 62,1)( المحسػوبة Fاودبي تعزى لمتغيػر )الخبػرة التدريسػية(، حيػث بمغػت قيمػة )

غيػػر دالػػة إحصػػا يًاي ويعػػزو الباحػػث ىػػره النتيجػػة إلػػى أف جميػػع المدرسػػيف والمدرسػػات يعممػػوف 
في نفس الظروؼ ومف ثـ فإف تشابو اآلران أمر يتوقع كنتيجة طبيعية لتشابو الكتاب والمعايير 

التفكيػر التػاريخي والميارات التقويمية لدييـ مما يؤكد بػ ف لػدييـ الخبػرات الكافيػة حػوؿ ميػارات 
في كتاب التػاريخ لمصػؼ الرابػع اودبػي واشػتركوا فػي معظػـ الػدورات التػي يعقػدىا قسػـ امعػداد 
والتدريب في المديرية العامػة لتربيػة محافظػة اونبػار والتػي تحػرص عمػى مو ػوع التفكيػر بكػؿ 

 أنواعو.
 :Recommendationsالتوصيات 

 اومور اآلتية:في  ون ما تقدـ مف نتا ج، يوصي الباحث ب
. عقد دورات تدريبية لمدرسي ومدرسات مادة التاريخ لتعريفيـ عمى ميارات التفكير التاريخي 8

 وكيفية تنميتيا لدى طمبتيـ .
. توجيػو أنظػػار القػا ميف عمػػى و ػع المنػػاىج فػػي وزارة التربيػة عمػػى توظيػؼ ميػػارات التفكيػػر 3

 الدراسية.التاريخي في كتاب التاريخ لمختمؼ الصفوؼ 
 . التدرج في تدريب الطالب عمى ميارات التفكير التاريخي بدنًا مف مراحؿ التعميـ الدنيا.2
. توفير بي ة تعمـ صفية غنية في المدارس بصورة تسيـ فػي تنميػة ميػارات التفكيػر التػاريخي 7

 لدى الطالب.
 :Suggestionsالمقترحات 

 ح الباحث ما ي تي:في  ون ما سبؽ واستكمااًل لمبحث الحالي يقتر 
. إجران المزيد مف الدراسػات فػي مجػاؿ التفكيػر التػاريخي عمػى عينػات مختمفػة مػف المدرسػيف 8

 والمدرسات ولكافة الصفوؼ الدراسية.
 . إجران دراسة حوؿ صعوبة تطبيؽ التفكير التاريخي في الصؼ الدراسي.3



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)8825 ) 
 

بػػة المرحمػػة امعداديػػة الفػػرع . إجػػران دراسػػة التعػػّرؼ عمػػى ميػػارات التفكيػػر التػػاريخي لػػدى طم2
 اودبي.

 المصادرقا مة 
، تعميم التفكير النظرية والتطبيق(، 3284. أبو جادو، صالث محمد ومحمد بكر نوفؿ )8

 ، عماف، دار المسيرة لمنشر.5ط
، القاىرة، دار مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية(، 3287. أبو عالـ، رجان )3

 النشر لمجامعات،.
، القاىرة، عالـ رؤ  معاصرة في تدريس االجتما يات(، 3221. أحمد، محمد عمي محمد )2

 الكتب لمنشر.
مناىج البحث العممي في العموم (، 3286. اوسدي، سعيد جاسـ وسندس عزيز فارس )7

، عماف، دار الو اح 8، طالتربوية والنفسية واالجتما ية واإلدارية والفنون الجميمة
 لمنشر.

، دار 8، طمناىج البحث في التربية و مم النفس(، 3288ابري، كاظـ كريـ ر ا ). الج6
 النعيمي، بغداد.

(، ميارات التفكير التاريخي المت منة في كتاب التاريخ 3284. الجدي، راغب عمي )5
(، 29، سوريا، المجمد )مجمة جامعة البعثلمصؼ الثاني الثانوي اودبي )دراسة تحميمية(، 

 .852-889ص (،28العدد )
التعمم النشط "تطبيقات  ممية من البرامج (، 3281. الحبسية، ر ية بنت سميماف )4

 ، عماف، دار الو اح لمنشر.8، طالتدريبية"
(، ميارات التفكير التاريخي في كتب التاريخ لممرحمة الثانوية 3227. خريشة، عمي كايد )1

(، العدد 89عربية المتحدة، المجمد )جامعة اممارات ال مجمة كمية التربية,في اوردف، 
 . 813-879(، ص38)
، عماف، دار المسيرة 6، ط مم النفس العام(، 3287. الريماوي، محمد عودة وآخروف )9

 لمنشر،.
، دار الفكر المنيج المدرسي المعاصر(، 3281وعبد اهلل محمد إبراىيـ ) سعادة، جودت. 82

 لمنشر، عماف.
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تدريس التاريخ إدراك العالقات (، 3281. السمطاني، جبار رشؾ ومحمد ىاشـ العوادي )88
 ، عماف، دار دجمة لمنشر.8، طالمفاىيمية لممتشابيات في عوء النظرية البنا ية

، دار الكتاب القياس والتقويم في التربية والتعميم(، 3283. الصراؼ، قاسـ عمي )83
 الحديث، الكويت.

(، فاعمية خرا ط التفكير 3281حاـز حسف ناصر ووساـ نجـ محمد التميمي ) . الطا ي،82
في تنمية ميارات التفكير التاريخي لدى طالب الصؼ الخامس اودبي في مادة التاريخ، 

 -674(، ص3(، العدد )87المجمد ) النجؼ االشرؼ ، مجمة كمية اإلسالمية الجامعة
649. 

في تنمية  Plan، فاعمية التدريس بإستراتيجية (3281. الظالمي، رعد جابر شاني )87
مجمة ميارات التفكير التاريخي لدى طالب الصؼ الرابع اودبي في مادة التاريخ، 

 .341-366(، ص77(، العدد )88، المجمد )دراسات تربوية
مدخل إلى مناىج البحث في التربية و مم (، 3283. عباس، محمد خميؿ وآخروف )86

 المسيرة لمنشر.، عماف، دار النفس
ستراتيجيات تعميمو"(، 3286. عطية، محسف عمي )85 ، عماف، التفكير "أنوا و ومياراتو وا 

 دار صفان لمنشر.
أبجديات البحث وا  داد الرسا ل الجامعية في العموم (، 3286. العمار، خالد يوسؼ )84

 ، عماف، دار امعصار العممي.8، طاإلنسانية والتربوية واالجتما ية
، عماف، دار القياس والتقويم في العممية التدريسية(، 3288. عودة، أحمد سميماف )81

 اومؿ لمنشر.
، 8، طاإلحصاء التطبيقي في العموم االجتما ية(، 3282. الكبيسي، وىيب مجيد )89

 بيروت، مؤسسة مصر مرت ى لمكتاب العراقي،.
، والمقاييس النفسية والتربويةأسس بناء االختبارات (، 3287. مجيد، سوسف شاكر )32

 ، عماف، مركز ديبونو لتعميـ التفكير.8ط
تفكير بال حدود رؤ  تربوية معاصرة في تعميم (، 3225. محمود، صالح الديف عرفو )38

 ، عالـ الكتب لمنشر، القاىرة.8، طالتفكير وتعممو
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، عماف، دار القياس والتقويم في التربية و مم النفس(، 3283. ممحـ، سامي محمد )33
 المسيرة لمنشر.

 ، عماف، دار المسيرة لمنشر.9، طمناىج البحث في التربية و مم النفس(، 3284. )32
مناىج البحث في العموم (، 3289. المنيزؿ، عبد اهلل فالح وعدناف يوسؼ العتوـ )37

 ، عماف، دار المسيرة لمنشر.8، طالتربوية والنفسية
المناىج وطرا ق التدريس رؤيا معاصرة في (،3289قاسـ ) . المياحي، إيثار عبد المحسف36

 ، عماف، دار صفان لمنشر.8، طالتدريس
تاريخ الحعارة العربية اإلسالمية لمصف الرابع (، 3281. ناجي، عبد الجبار وآخروف )35

 ، المديرية العامة لممناىج، وزارة التربية، جميورية العراؽ.2، طاألدبي
(، ميارات التفكير التاريخي لدى طالب المرحمة المتوسطة 3281. ناصر، محمد طاىر )34

-634(، ص24(، المجمد )8، العدد )مجمة آداب الكوفةمف وجية نظر المدرسيف، 
653. 

، مكتب ميارات التفكير "مفيوميا, أنوا يا, مقاييسيا"(، 3281. نزاؿ، حيدر خزعؿ )31
 نور الحسف، باب المعظـ، بغداد.
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