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  بعض في تنمية  وقياس فاعليته اث المخقائم على نتائج أبحمقترح  تصميم نموذج تدريسي 
   من خالل تدريس التاريخ مهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي        

   إعداد / محمد على حسين سيد        

 
 

 ملخص البحث :
نتائج أبحاث   تدريسيتصميم نموذج    الحاليدف البحث  استه  تن  المخ  قائم على  مية  وقياس فاعليته في 

 .  من خالل تدريس التاريخبعض مهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 
 ( من  البحث  عينة  السادس  60وتكونت  الصف  تالميذ  من  تلميذا  على    االبتدائي(  توزيعهم  تم   ،

التجريبية   المجموعة  تكونت   : النموذج    التيمجموعتين  باستخدام  الق  التدريسيدرست  نتائج  االمقترح  على  ئم 
( تلميذا 30التقليدية من) درست بالطريقة المعتادة  التي( تلميذا وتكونت المجموعة الضابطة 30أبحاث المخ من )

تضمنت مواد المعالجة التجريبية : وحدة من مقرر التاريخ من كتاب الدراسات االجتماعية بالصف السادس ،و 
القائم على أبحاث المخ ، ودليل   التدريسيضوء النموذج    في  األول وإعادة صياغتها  الدراسيبالفصل    االبتدائي

 .   التاريخيالمعلم ، وتضمنت أداة البحث اختبار مهارات التفكير 
النموذج    وأسفرت   فاعلية  إلى  البحث  على    التدريسينتائج  القائم  المخ  المقترح  أبحاث  تنمية  نتائج  في 

    .  من خالل تدريس التاريخادس االبتدائي بعض مهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ الصف الس
   التاريخيمهارات التفكير  –التعلم المستند على نتائج أبحاث المخ  – تدريسينموذج  الكلمات المفتاحية :
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  بعض في تنمية  وقياس فاعليته اث المخقائم على نتائج أبحمقترح  تصميم نموذج تدريسي
   من خالل تدريس التاريخ مهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي        

   إعداد / محمد على حسين سيد        

 
 

Abstract 
    The aim of the current research is to design a teaching model based on the results 
of brain research and measure its effectiveness in developing some historical thinking 
skills for sixth grade students through the subject of history. 

   The research sample consisted of (60) students from the sixth grade of elementary 
school, who were distributed into two groups: The experimental group that was 
studied using the proposed teaching model based on the results of brain research 
consisted of (30) students and the control group that was studied in the usual 
traditional method consisted of (30) students.   

    The experimental treatment materials included: a unit of the history course from 
the social studies textbook sixth grade in the first semester and reformulated in light 
of the teaching model based on brain research, and the teacher's guide for the unit, 
and the research tool included a test of the historical teaching skills and the results of 
the research resulted in the effectiveness of the proposed teaching model based on  
Brain research and the development of some historical thinking skills for sixth-grade 
students through the course of history. 

 Key words: Teaching Model – Brain-Based Research Learning - Historical 
Thinking Skills. 
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  بعض في تنمية  وقياس فاعليته اث المخقائم على نتائج أبحمقترح  تصميم نموذج تدريسي
   من خالل تدريس التاريخ مهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي        

   إعداد / محمد على حسين سيد        

 المقدمة :  
عصرنا الحالي ، باعتباره قااررة التقادم التاي تعبار مان خاللاه المجتمعاات   فيالتعلم أحد ركائز األمم    يعد 

الركيااازة األساساااية لااادفت عجلاااة التنمياااة داخااال المجتمعاااات ، ومواجهاااة الت يااارات والتحاااديات إلاااى المساااتقبل ، فهاااو 
 العلمية والتكنولوجية فى ظل عالم يموج بالت يرات المتسارعة فى جوانب الحياة المختلفة .  

  فهي تعامل مت التربية كعملية اليحدها زمان أو مكان ،  وقد فرضت هذه المت يرات على المجتمت أن ي
مت المستجدات المحيطة به ، ومن هنا ظهرت العديد من العبارات التي تنادى    رورة إنسانية لتسهيل التكيفض

ألنها تحمل مدلوالت أهمية خاصة،"تعلم " و"تعليم التلميذ كيف يفكربالتربية المستدامة مثل "تعليم التلميذ كيف ي 
األهمية فى  غاية  ،    فتحي) مستقبلية  ث   (،12،    2007جروان  أصبح ومن  التعليم  نظام  وإصالح  تجديد  فإن  م 

  ظرف.  أيعنه تحت   التخليضرورة حتمية وليس ترفا تربويا أو خيارا يمكن 
تكوين شخصية التلميذ ، إذ أن الهدف األسمى للتربية هو    في ويعد تعليم التفكير أحد المكونات المهمة  

تلبية متطلبات مراحل العمر المختلفة ، لذلك مجتمعه وأكثر قدرة على    فيإعداد الموارن ليصبح أكثر فاعلية  
العجلة   هذه  سرعة  وزيادة  ذهنه  عجلة  إدارة  على  التلميذ  يدرب  العلمي    لكيحينما  التطور  مواكبة  يستطيت 

   (7 ،2003) نايفة قطامى ،  متكيفة سوية تشعر باألمن والثقة والتكنولوجي ، فإننا نسهم فى تشكيل شخصية
تماعياة مان المنااهج الدراساية المهماة فاى مراحال التعلايم المختلفاة ، لماا لهاا ماان وتعاد ماادة الدراساات االج

هااا بي ااة تربيعااة خاصااة فااي الااربن بااين بااين البعاادين الزمااانى والمكاااني ، كمااا أنهااا تتميااز بطبيعااة اجتماعيااة جعل
،  ) منصاااور أحماااد وحساااين عباااد الباسااان المتعلماااينإعاااداد وتكاااوين شخصاااية  لمسااااهمة بشاااكل كبيااار فااايلخصااابة 
لمتابعااة الت ياارات والقضااايا واألحااداث التااى تطاارأ علااى المجتماات  لااديهم ، وتوجيااه مسااارات التفكياار (23،  2006

بالتفسااير والتحلياال للوقااوف علااى أساابابها والوصااول إلااى اسااتنتاجات واعيااة تسااهم فااى مواجهااة هااذه المشااكالت فااى 
 الحاضر والمستقبل . 

تعباار عاان تفكياار المجتماات  كونهاااماان حيااث  راسااات االجتماعيااةالد مكانااة بااين مناااهج  التاااريخمااادة  تتبااوأو 
وتحوالتااه المختلفااة والقضااايا التااي تواجهااه علااى ماار العصااور ، وتتااابت الت ياارات بالتحلياال والتفسااير للتوصاال إلااى 
األساااباب الحقيقياااة الكامناااة وراء األحاااداث والمواقاااف المختلفاااة ، فمنااااهج التااااريخ منوراااة بتشاااكيل وتنمياااة مهاااارات 

كيار لاادى التالميااذ ، وذلااك نتيجاة ارتبارهااا بااالمجتمت حيااث ترصااد وتعاالج ظااواهر ، وأبعاااد اجتماعيااة وسياسااية التف
 . (13، 2001) حسين مؤنس، واقتصادية فى فترات مختلفة عن الواقت وأحداثه

يقااف تربيااة التالميااذ تربياة عقليااة ، فالتاااريخ ال فاي تسااهم بقاادر كبياارمااادة التاااريخ  سااب ، فاإن وإضاافة لمااا
رااارأ علاااى حيااااة األمااام ، والمجتمعاااات  الاااذيعناااد مجااارد تساااجيل أحاااداث الماضاااي وإنماااا يحااااول تفساااير التطاااور 

الحضاااارية المختلفاااة وكياااف ولمااااذا حااادث هاااذا التطاااور مااان خاااالل إظهاااار التااارابن باااين هاااذه األحاااداث وتوضااايح 
، فالتااريخ كماادة لها وترتيبهاا ونقادهامعها وتحليالعالقات السببية بينها وهذا يتطلب البحث عن المادة التاريخية وج
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يتايح للتالمياذ الفرصاة لتحليال المواقاف التاريخياة كيناه يعيشاها ويتعامال معهاا ، خاصاة أن أحاداث التااريخ   دراسية
،  دلة وإخضاعها للدراسة والتفسايراليمكن مالحظتها مباشرة ، إنما يمكن اكتشافها من خالل االستدالل وجمت األ

االعتبار وجهات نظر اآلخرين ، حتى يتمكنوا مان تحليال وتفساير األحاداث التاريخياة   فيألخذ  منهم اكما يتطلب  
 .  ) (Irish, John ,2015 ,30  نت القرارات فى ضوء ظروف الماضي، وص

يساعده على  فهو التفكير التاريخي من المهارات العقلية التى يكتسبها التلميذ أثناء دراسة التاريخ ،   وتعد 
ميااذ بااا رالى علااى ماان خااالل قيااام التل وذلااك لساال التاااريخي لثحااداث التاريخيااة ، وإدار  العالقااة بينهااافهاام التس
ومالحظااة األماااكن التاريخيااة لتنميااة قدراتااه علااى تقااديم تحلاايالت وتفساايرات لاابعض المواقااف واألحااداث  ، الوثااائ 

 التاريخية .
ة الحقيقياااة للحااادث وحااال إشاااكاالت تبااااين ويسااااعد التفكيااار التااااريخي التالمياااذ فاااى الوصاااول إلاااى الصاااور 

الرواياات التاريخياة ، فضاال عان تيساير الكشاف عان التنااقض فاى محتاوى الرواياة التاريخياة للحادث التااريخي مان 
خالل استخالص النتائج الصحيحة المعتمدة على مقدمات صحيحة مايخوذة مان مصاادرها األصالية ، مماا ياؤدى 

الساااتفادة مااان ذلاااك فاااى إصااادار األحكاااام وفهااام الحاضااار ، وإمكانياااة التنباااؤ إلاااى فهااام ساااليم للحااادث التااااريخى ، وا
 بالمستقبل .

ومناهج   عامة  االجتماعية  الدراسات  مناهج  فى  التاريخي  التفكير  مهارات  بتنمية  االهتمام  إرار  وفى 
لتعليمية  التاريخ بصفة خاصة ، فقد أجريت العديد من البحوث والدراسات التى اهتمت بهذه األمر في المراحل ا

  ، نعمان  أحمد  دراسة ) رشا  ، ومنها  الصحافة فى   2016المختلفة  استخدام مدخل  أهمية  أكدت على  (والتى 
وكذلك دراسة ) وسام تدريس الثورات الشعبية لتنمية مهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ المرحلة ا عدادية ،  

مهارات التفكير التاريخي عند تدريس التاريخ    والتى أكدت على المدخل القصصي فى تنمية  (2017مصطفى ،  
والتى أكدت على أهمية تقنيات الويكى فى تنمية مهارات التفكير   (  2017، أما دراسة ) مروة محمد الكفراوي ،  

واال محمد التاريخى  محمود  دراسة)نورهان  المادة،وأيضا  نحو  التعلم  التى    (2019،  تجاه  بي ة  أهمية  على  أكدت 
ال الصف  القائمة على  تالميذ  لدى  التاريخي  والتفكير  المعلومات  معالجة  مهارات  تنمية بعض  المعزز فى  واقت 

 الثاني ا عدادي . 
حياث ، دراسة التاريخ أحاد المجااالت الخصابة لتنمياة التفكيار التااريخى لادى التالمياذ   أنم من  غوعلى الر 

ل وإصادار األحكااام والوصاول إلاى اسااتنتاجات ، تساعى إلاى تربيااة التالمياذ تربياة فكريااة تكسابهم القادرة علااى التحليا
، ُيالحظ أناه ماازال هناا  إالّ  أنه بالنظر إلى واقت تدريس التاريخ فى مدراسنا بالحلقة األولى من التعليم األساسى

تركيز كبير علاى تادريس المعلوماات بطريقاة ال تنماى التفكيار التااريخى لادى التالمياذ ، وأن المعرفاة تادرس ك اياة 
،  ( 2015دراساات منهاا دراساة ) دعااء علاى حسان البناا ،  عادةوهو ما أكدته ها وعلى نحو غير وظيفى  ذاتفى  

عدياد ال( والتي أكادت علاى أن دراساة التااريخ فاى المرحلاة االبتدائياة التحقا  2017ودراسة ) دينا رفعت سيدهم ، 
  وقد يرجع ذلك إلى :من أهدافها 

التاريخ  - تدريس  فى  المستخدم  يعتمد   األسلوب  الذى  والذ   أساسا  ،  والتلقين  الشرح  يعلى  تفاعل ى  دون  حول 
 التلميذ تفاعال إيجابيا ، ويجعل دوره سلبيا مما يفقده االهتمام بالمادة 



 
16 

إهمال األنشطة التعليمية بينواعها المختلفة ، نتيجة التركيز على الجانب المعرفى دون االهتمام بباقى جوانب    -
 التعلم  

 التعلم إلى المثيرات والخبرات التعليمية المتنوعة .  افتقار بي ة  -
-   ، كالتفسير  العليا  العقلية  بالمستويات  االهتمام  دون   ، كالتذكر  الدنيا  المستويات  التحصيل  اختبارات  قياس 

 واالستنتاج ، والتحليل والتقييم . 
التفكير   مهارات  تنمية  أمام  معوقات  تشكل  مجتمعة  النقاط  ا  التاريخيتلك  ،لدى   الذياألمر  لتالميذ 

البحث   ضرورة  ميولهم يستدعى  مت  وتتف   التالميذ  احتياجات  من  تنبت  حديثة  تدريسية  ونماذج  نظريات  عن 
بالراحة  تتسم  تعليمية  بي ة  لهم  وتوفر   ، وقدرات  إمكانيات  من  لديهم  ما  وتوظف   ، واستعداداتهم  واحتياجاتهم 

    لتهديد والقل  التى غالبا ما تتسم بها بي ات التعلم التقليدية .  النفسية ، وتبتعد عن حالة التوتر وا والطمينينة
لدى التالميذ نظرية التعلم المستند على    التاريخيتنمية التفكير    فييمكن أن تساعد    التيمن النظريات  و 

لك على تهم بتنمية جانبى المخ معا ، معتمدة فى ذ  والتيالقت اهتماما فى الوقت الحاضر ،   التيأبحاث المخ ، 
توافرت بي ة التعلم النشطة الحافزة   إذا ما  وهو أن لكل تلميذ القدرة على التعلم وفقا لقدراته وإمكانياته  أساسيمبدأ  

له االست راق تتيح  التي  التربو   في  للتعلم ،  تهديد،الخبرة  الدافعية واية دون  فيها  الحركي وتتوافر  لتعزيز والنشاط 
     ألنفعالى . وا

التعل يؤكد  المختلفة  كما  األنماط  مت  تتناسب  بطريقة  المعلومات  تقديم  أن  المخ  أبحاث  على  المستند  م 
  ترا  جميت الحواس أثناء التعلم،مما خاصة مت اش  ،  تعلمهم بطريقة أفضل وأكثر فاعليةللتالميذ تتيح الفرصة ل

 (  58،  2011الواحد ، ) سليمان عبد  يمكن التالميذ من تطوير البينية المعرفية الخاصة بهم بطريقة متكاملة
المخ فى تدريس مادة   أبحاث  المستند على  التعلم  التربوية على أهمية  الدراسات  العديد من  ولقد أكدت 

( والتى 2014والى عبد الرحمن ،  : دراسة )    منهاالدراسات االجتماعية بصفة عامة ،والتاريخ بصفة خاصة  
جا  على  القائم  التعلم  فاعلية  على  تأكدت  فى  المخ  الذكاءات  نبي  بعض  الصف  نمية  لتالميذ  الثاني المتعددة 

والتى أكدت على دور التعلم المستند إلى أبحاث المخ   (  2016السيد شعبان ،    رضيا عدادي ، وكذلك دراسة )
فى تنمية بعض مهارات التفكير التحليلي والبصري باستخدام برنامج إثرائي فى الج رافيا لعينة من تالميذ الصف 

والتى أوضحت تيثير التعلم المستند على أبحاث   (  2017،    كمال  بتدائي ، كذلك دراسة ) أحمد بدوى الرابت اال
 ( دراسة  بينما أوصت   ، االبتدائية  المرحلة  لتالميذ  الجانبى  والتفكير  التاريخي  التخيل  تنمية مهارات  المخ على 

ستند على أبحاث المخ فى تنمية مهارات على أهمية التعرف على فاعلية التعلم الم  (  2015أحمد أنور الفقى ،  
على دور التعلم المستند على    (2017التفكير فى المرحلة االبتدائية ، فى حين أكدت دراسة ) ليلى سيد متولى ، 

التفكير   المخ فى تنمية مهارات  ، وكذلك أكدت    ا عداديلتالميذ الصف األول  وتقدير الذات    البصري أبحاث 
  ( بكرى  أدراسة  محمد  المفاهيم    (2018،  حمد  لتنمية  المخ  وظائف  على  المستند  التعلم  نظرية  فاعلية  على 

 (   2018التاريخية ومهارات ماوراء المعرفة لدى التالميذ المرحلة ا عدادية ، أما دراسة ) شادي عبد الحافظ ،  
 .  أبحاث الدماغ إلى  أكد على تنمية بعض عادات العقل فى الج رافيا باستخدام برنامج قائم على التعلم المستند 
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 ونبعت مشكلة البحث من :  
 خبرة الباحث من خالل العمل في ميدان تدريس الدراسات االجتماعية تبين له : •

المرحلااة  فااي مااادة الدراسااات االجتماعيااةفااى تاادريس  أساااليب التلقااينأن أغلااب المعلمااين يتجهااون إلااى اسااتخدام  -
ف ماان القادرات العقليااة للمتعلماين ، وال يساهم فااى تاوفير البي ااات األولاى مان التعلاايم األساساي ، األماار الاذي يضاع

الثرية التي تتيح فرصا متنوعة  بداء اآلراء وإصدار األحكام ، وتقاديم أساباب متعاددة للحادث التااريخي ، وتحدياد 
قات تادريس اآلثار المترتبة على األحداث التاريخية ، وللتيكد من ذلك ، تم عمل دراسة استطالعية للتعرف على وا

الدراساااات االجتماعياااة بالمرحلاااة األولاااى مااان التعلااايم األساساااي ومااادى قياااام معلماااي الدراساااات االجتماعياااة بتنمياااة 
التاريخي وذلك من خالل مالحظة السلو  التدريسي لعشرة من معلمي الدراسات االجتماعياة عان   التفكيرمهارات  

 التفكيارعلماي الدراساات االجتماعياة بتنمياة مهاارات رري  بطاقة مالحظة والتي تبين من خاللها ضعف اهتماام م
الحفاظ والتااذكر أثناااء عمليااة التاادريس وذلاك العتبااار أن الحفااظ والتااذكر همااا  بعمليتاايهتمااام المعلمااين التااريخي ،وا 

 فى اجتياز االختبارات.  المتعلمينمعيار الحكم على نجاح 
أثناء    النماذج أن    - مدارسنا  في  المستخدمة  االجتماعية  تد التدريسية  الدراسات  مادة  تنمية  ريس  على  تعمل 

 النصف الكروي األيسر وإهمال النصف األيمن من المخ .  
 استقراء نتائج بعض البحوث والدراسات السابقة التى تناولت التفكير التاريخى ومهاراته كدراسة  •

دراسة)غادة ،  (List,L,2014)،دراسة    (2011)شيماء صالح زكريا ،،    (  2010دراسة ) سلوى محمد عمار ،  
،دراسة )أروى السعيد   (  2017دراسة ) إبراهيم عبد الفتاح ،  ،    ,Ozmen,C)2015(ودراسة  ،(  2015درغام،

  (  2019، دراسة ) غادة عبد الفتاح زايد ،  ( 2018الجندى ، 
تناولت   التي  البحوث والدراسات  المستندالمستند على    التعلمكما تم اإلطالع على بعض  أبحاث   التعلم  على 

الدراسية بصفة عامة ومناهج    فى تدريس  نماذجهالمخ و  ومنها   بصفة خاصة  الدراسات االجتماعيةالمناهج 
  ( ( 2016دراسة)هبة هاشم محمد،(،2016،    صالح محمد جمعة)دراسة  ،(2015،    أمل محمد حسندراسة 

،  ، الحافظ  عبد  ،2019محمود،  نيفين  )دراسة(،  2018دراسة)شادى  العفانى، أسم)  دراسة(  ،2019اء  والتي ( 
 .  مخ فى تدريس الدراسات االجتماعيةأكدت على فاعلية استخدام التعلم المستند على أبحاث ال

 :  تحديد مشكلة البحث
تتمثل   البحث  أن مشكلة  التفكير    فيوجود ضعف    فييتضح مما سب   تالميذ    التاريخيمهارات  لدى 

السادس   الدراسات   ،  االبتدائيالصف  معلمي  استظهار   وأن  على  يركزون  الزالوا  المرحلة  بهذه  االجتماعية 
وهذا يؤدى إلى وجود ،    لمخ وإهمال التكامل بين الجانبينالمعلومات وحفظها مما يعنى اهتمامهم بيحد جوانب ا

عمل على تنمية التفكير التاريخى لديهم وذلك فى تتستثير عقول التالميذ و حاجة ملحة الستخدام نماذج تدريسية  
       التعلم المستند على أبحاث المخ. نتائج ضوء
 
 
 



 
18 

 أسئلة البحث : 
 : األسئلة التالية عناإلجابة  الحالييحاول البحث 

مهارات   .1 توافرها  التاريخي  التفكيرما  ال  الواجب  تالميذ  السادس  لدى  خالل    االبتدائيصف  مادة من 
   الدراسات االجتماعية؟

نموذج   .2 بناء  أسس  على    مقترح  تدريسيما  بعض قائم  تنمية  في  المخ  أبحاث  التفكير    نتائج  مهارات 
 ؟    التاريخي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

فاعلية   .3 التفكير    المقترح  تدريسيالنموذج  الما  مهارات  بعض  تنمية  فى  المخ  أبحاث  نتائج  على  قائم 
 ؟    دائياالبتالتاريخى لدى تالميذ الصف السادس 

 أهداف البحث :  
 قائم على نتائج أبحاث المخ في تنمية بعض   مقترح  نموذج تدريسيفاعلية  قياس    إلى  الحالييهدف البحث  

 :  وذلك من خالل مهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

 االبتدائي    السادسالواجب تنميتها لدى تالميذ الصف  يالتاريخ تفكير الإعداد قائمة بمهارات  .1

 ضوء نتائج أبحاث المخ   في تدريسيبناء نموذج  .2

مهارات التفكير    قائم على نتائج أبحاث المخ في تنمية بعض   المقترح  تدريسيالنموذج  الفاعلية    التحق  من .3
   . التاريخي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

 أهمية البحث :  
 :  يلي نبعت أهمية البحث مما 

حاجات التالميذ   تراعى  نماذج تدريسيةة استخدام  الحديثة التي تنادى بضرور   التربوية  مسايرة االتجاهات  .1
 . الكلى واتجاهاتهم وف  آلية عمل المخ

التعليمية   .2 المراحل  مختلف  فى  االجتماعية  الدراسات  مناهج  وإعداد  تخطين  القائمين على  أنظار  توجيه 
   والتنفيذ .  بضرورة التكامل بين جانبي المخ أثناء التخطين وا عداد 

القائمي  .3 أنظار  تنسجم مت  لفت  المختلفة  التعلم  التقويم جوانب  التقويم بضرورة أن يتضمن  ن على عملية 
  . لدى التالميذ  المختلفة أنماط التعلم

قد يساهم هذا البحث فى فتح المجال أمام الباحثين  عداد بحوث أخرى تتناول المراحل التعليمية األعلى   .4
 ضرورة التكامل بين جانبي المخ .مما يسهم فى 

 د البحث : حدو 
 :  على الحدود التالية الحالياقتصر البحث 

باااإدارة  بمدرساااة الشاااهيد مصاااطفى نصاااار الرسااامية ل اااات  االبتااادائيالساااادس عيناااة مااان تالمياااذ الصاااف  .1
 محافظة القاهرة   –المستقبل التعليمية 
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 التاااريخ ماان محتااوى  %65والااذى يمثاال " علااى مصاار  الحملااة الفرنسااية" ةالبحااث علااى وحااد هااذا يقتصاار  .2
لعاام  االبتادائيالساادس االجتماعياة المقارر علاى تالمياذ الصاف بالفصل الدراسى األول من كتاب الدراسات 

 .م 2020/  2019

قياس مهارات التفكيار التااريخى التالياة: " مهاارة تعارف األحاداث التاريخياة وفقاا لتسلسالها الزمناى ، مهاارة  .3
 التااريخيريخية ، مهارة التخيل التااريخى ، مهاارة البحاث ، مهارة تفسير وتحليل األحداث التا  التاريخيالفهم  

 خاذ القرارات "، مهارة إصدار األحكام وات

 ض البحث : و فر 
 صحة الفرضين التاليين:  التحقق منيهدف البحث الحالى إلى  

 ودرجاات  التجريبياة المجموعاة تالمياذ  درجاات  متوسطى بين(  0.01دال إحصائيا عند مستوى )   ق يوجد فر  .1
 المجموعاةتالمياذ  لصاالحمهارات التفكيار التااريخي  الختبار البعدى التطبي  فى الضابطة المجموعة  ميذ تال

 .التجريبية

 فاااى التجريبياااة المجموعاااة تالمياااذ  درجاااات  متوساااطى باااين(  0.01دال إحصاااائيا عناااد مساااتوى )  ق يوجاااد فااار  .2
  البعدى طبي الت لصالح مهارات التفكير التاريخي الختبار البعدىو  القبلى التطبيقين

 منهج البحث : 
 :  يليوذلك كما  التربوي  التجريبيوالمنهج  الوصفياتبع البحث كال من المنهج      
: تااام اساااتخدامه الشاااتقاق المفااااهيم الخاصاااة بمصاااطلحات البحاااث ، وتتبااات الدراساااات المننننهج الوصنننفى  .1

وفاى ،  التااريخي التفكيارهاارات ، ومعلاى أبحااث الماخ  ةالمساتند نماذج التادريس السابقة التى تمت فى مجال  
 المستقل. المت ير و  ينللمت يرين التابع النظري وضت ا رار 

وكااذلك فااى  القياااسة اختيااار عينااة البحااث ، وتطبياا  أدا  تاام اسااتخدامه عنااد :  التربننوي  التجريبننيالمنننهج  .2
 فااى تنميااة  تدريسااى قااائم علااى أبحاااث المااخفاعليااة نمااوذج علااى عينااة البحااث ، والتعاارف علااى  الوحاادةتطبياا  
  مهارات التفكير التاريخى لتالميذ الصف السادس االبتدائي . بعض 

 للمجموعتين ، المجموعة األولى ضابطة واألخرى تجريبية.    القبلي والبعديالتقويم  البحث الحالي على    ويعتمد 
 إجراءات البحث : 

وذلك من خالل الرجوى إلى المصادر  االبتدائيالسادس لتالميذ الصف    التاريخي  التفكيربناء قائمة مهارات   .1
 التالية : 

 هذا المجال.  فيأجريت  التينتائج البحوث والدراسات السابقة العربية واألجنبية  .أ
 الكتب والمراجت العربية واألجنبية المرتبطة بهذا المجال.  .ب

 ج. المعاااااااايير القومياااااااة لمنااااااااهج الدراساااااااات االجتماعياااااااة بصااااااافة عاماااااااة والتااااااااريخ بصااااااافة خاصاااااااة 
 الهي ة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى مصر .  وضعتها  التي    

 د. ربيعة مادة الدراسات االجتماعية بصفة عامة والتاريخ بصفة خاصة. 
 ص نمو تالميذ الصف السادس االبتدائي ها. خصائ

 .عرض القائمة على مجموعة من السادة المحكمين وإجراء التعديالت الالزمة فى ضوء آرائهم .2
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مقتاارح فااى ضااوء نظريااة الااتعلم المسااتند إلااى أبحاااث المااخ لتنميااة مهااارات  تدريساايتحديااد أسااس بناااء نمااوذج  .3
 ، ويتم ذلك من خالل :  االبتدائيلدى تالميذ الصف السادس  التاريخيالتفكير 

 التى تم تحديدها فى الخطوة السابقة .  التاريخيقائمة مهارات التفكير  -
 اسات السابقة التى تناولت التعلم المستند على أبحاث المخ . دراسة األدبيات والدر  -
المقتاارح فااى ضااوء الااتعلم المسااتند علااى أبحاااث المااخ لتنميااة التفكياار التاااريخى لاادى  التدريساايبناااء النمااوذج  .4

 ، ويتم ذلك من خالل :  االبتدائيتالميذ الصف السادس 

 وضت أهداف النموذج  -
 ستخدام النموذج تحديد مراحل وخطوات التدريس با -
 ومصادر التعلم الموظفة بالنموذج تحديد األنشطة التربوية  -
 المقترح  التدريسيإعداد كتيب التلميذ وف  النموذج  -
 المقترح  التدريسيإعداد دليل المعلم الخاص بالنموذج  -
راارق مااين المتخصصااين فااى مجااال المناااهج و المقتاارح علااى مجموعااة ماان المحك ساايالتدريعاارض النمااوذج  .5

النموذج للهدف من بنائه ، والتحق  من سالمته من الناحية العلمية والنظرياة   مالئمةالتدريس ، وذلك للتيكد من  
 ، ثم إجراء التعديالت الالزمة للوصول إلى الصورة النهائية للنموذج.

مجموعاة مان ثام التيكاد مان صادقه بعرضاه علاى ( التاريخيإعداد أداة القياس وهى ) اختبار مهارات التفكير  .6
 السادة المحكمين وإجراء التعديالت الالزمة فى ضوء آرائهم . 

المقترح فى ضوء نتائج أبحاث المخ فى تنمية مهارات التفكير التاريخى لدى  التدريسيقياس فاعلية النموذج  .7
 ، ويتم ذلك من خالل :  االبتدائيتالميذ الصف السادس 

 المجموعتين الضابطة والتجريبية  اختيار عينة البحث وقد تم اختيار تصميم -
 ( على عينة البحث  التاريخيألداة القياس ) اختبار مهارات التفكير  القبليالتطبي    -
 المقترح لتالميذ المجموعة التجريبية .  التدريسيالتدريس باستخدام النموذج  -
 عينة البحث  التطبي  البعدى ألداة القياس ) اختبار مهارات التفكير التاريخى ( على -

 جمت البيانات وتحليلها ومعالجتها إحصائيا  -

 التوصل إلى النتائج وتفسيرها  -

  تقديم التوصيات والمقترحات فى ضوء نتائج البحث  -
 مصطلحات البحث :

 : التدريسيالنموذج 
تنادا إلاى قواعاد آلياة اسا أثنااء التادريس المعلام يتبعهاامن العمليات والمراحال التاى  سلسلةيعرفه هذا البحث بينه " 

تصميم مجموعة من األنشطة وبي ات التعلم ، وتوجياه مساارات التفاعال بان المعلام  متضمنةعمل جانبي المخ ، 
  .  التاريخي "والتلميذ بهدف تنمية التفكير 
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 نتائج أبحاث المخ :  التعلم المستند إلى
علااى معرفااة بنيااة المااخ وآليااة عملااه وتنشااين  تعتمااد مجموعااة ماان ا جااراءات والعمليااات هااذا البحااث بينااه " يعرفااه

 " من خالل تنشين جانبى المخ معا معنى ذيللوصول إلى تعلم أفضل   قدرات المتعلمين العقلية
 مهارات التفكير التاريخى : 

مجموعة مان العملياات العقلياة التاى يمارساها التالمياذ ويترجمونهاا أثنااء دراساة ماادة التااريخ ،وتتضامن : دراساة  
ألحاااداث وفقاااا لتسلسااالها الزمناااى ، والفهااام التااااريخى ، وتفساااير وتحليااال األحاااداث التاريخياااة ، البحاااث والتقصاااى ا

التااااريخى ، مااات تخيااال األحاااداث التاريخياااة وإصااادار األحكاااام واتخااااذ القااارارات تجاههاااا مدعوماااة باألدلاااة والحجاااج 
بينهااا وبااين الخباارات السااابقة التااى يمتلكهااا  التاريخيااة ، ودمجهااا فااى البنيااة المعرفيااة الخاصااة بالتلميااذ والمواءمااة

 وتحويلها إلى خبرات مكتسبة ذات معنى فى بنية المخ . 
 اإلطار النظري للبحث :      
 على نتائج أبحاث المخ :  التعلم المستند  :     أوال

مهارات    لتنمية  المخ  أبحاث  ضوء  فى  تدريسى  نموذج  بناء  أسس  تحديد  إلى  المحور  هذا  يهدف 
 المحور لألبعاد التالية :  ا، ولذلك يعرض هذ االبتدائيلتاريخى لدى تالميذ الصف السادس التفكير ا

 مفهوم التعلم المستند على أبحاث المخ  .1
 التعلم المستند على أبحاث المخ  أهمية .2
 التعلم المستند على أبحاث المخ  مبادئ .3
   أدوار المعلم وف  التعلم المستند على أبحاث المخ .4

 لم المستند إلى نتائج أبحاث المخ :  مفهوم التع  -1
يعد التعلم المستند على أبحاث المخ أحد التوجهات التى تستخدم األبحااث الحديثاة فاى علام األعصااب ،  

ير السالوكيات الذى يهتم بكيفة تعلم المخ بصورة ربيعية ، كما يساعد التعلم المساتند علاى أبحااث الماخ فاى تفسا
 عية الخاصة بهم ، وكذلك خبراتهم الشخصية . بالحياة الواق تعلمهمميذ من ربن وتمكن التالالمتكررة للتلميذ ،

 وقد تعددت التعريفات التى تناولت مفهوم التعلم المستند على أبحاث المخ ، منها :   
(: بينااه مجموعااة االسااتراتيجيات التعليميااة التااي يااتم تصااميمها خصيصااا  كااي Abreena, 2007,9تعرياا) ) •

ص المخ بالشكل الذي يساعده على البحث عن المعلومات والتعامل معهاا وتنظيمهاا بهادف تتالءم مت خصائ
 دفت عملية التعلم وتحسينها إلى أقصى درجة ممكنة. 

(: عملياااة متكاملاااة تعتماااد علاااى تهي اااة مواقاااف وخبااارات تعليمياااة  57، 2013، تعريااا) )صااافاء محماااد علاااي •
م مختلفااة  ممااا يشااجعه علااى المعالجااة النشااطة لخبراتااه تشاااركية تتوافاا  ماات مااخ التلميااذ  وتااوفر لااه راارق تعلاا

 وتكوين الترابطات  وبناء المعرفة وتطبيقها. 

(: بينااه إرااار فكااري تنظيمااي قااائم علااى نتااائج بحااوث علااوم المااخ وعلااوم 39،  2014، تعرياا) )إيمااان رفعاات  •
ملموسااة  وذلااك ماان األعصاااب الحديثااة وعلاام الاانفس المعرفااي تقااوم تطبيقاتااه التربويااة علااى تجااارب متعااددة و 

خااالل تااوافر بي ااة آمنااة  تسااتثير حااواس األرفااال وعااوارفهم  تراعااى أنماااط تعلمهاام وزيااادة الدافعيااة لااديهم نحااو 
  .التعلم
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 :  أهمية التعلم المستند على أبحاث المخ  -2
والبحوث   الدراسات  من  العديد  اتجهت  المخ    التربويةقد  أبحاث  إلى  المستند  التعلم  أهمية  في  يضاح 

 )( ،  108،  2007،يوسف قطامي  مجدي سليمان المشاعلة)  جميت مراحل العملية التعليمية والتي من أبرزها:

Kaufman, E.et al ,2008 , 50) ،Rehman , A & Bokhari , M,2011,5) (   

   على حل المشكالت وتعلم المحتوى بطريقة مبتكرة  التالميذ قدرة    التعلم المستند على أبحاث المخ  ينمي  -
 .التالميذ وذات معنى  وتعزيز االعتماد على الذات بين 

المخيؤكد   - أبحاث  على  المستند  التعلم   التالميذ على مشاركة    التعلم  أنماط  في ضوء  التعلم  عملية  في 
 المفضلة لديهم؛ مما يجعلهم نشطين في خبرات التعلم.  

المخ  يرشد  - أبحاث  على  المستند  وا جرا  التعلم  اآلليات  إلى  البي ة  المعلم  إثراء  في  تساهم  التي  ءات 
التالميذ  التعليمية وخل  الجو الخالي من التهديد  وإتاحة المناقشة والحوار وتوفير أنشطة تتحدى قدرات  

 .   

يتيح التعلم المستند إلى أبحاث المخ المرور من عملية التذكر إلى تحقي  مبدأ التعلم المستمر والتعلم  -
 في عملية صنت القرار وتطبي  المعرفة الحديثة.   الميذ التالسياقي  من خالل اشترا  

 . التالميذ يعزز التعلم المستند إلى أبحاث المخ مبدأ مراعاة الفروق الفردية بين  -

التربويين إلى ضرورة تصميم المناهج وف  اهتمامات   - وميولهم  وتكون ذات صلة   التالميذ توجه أنظار 
 بحياتهم الواقعية. 

 مستند على أبحاث المخ : مبادئ التعلم ال  -3
للت  العامة  المبادئ  لتحديد  كبيرة  جهودا   العلماء  بذل  ي لقد  وسوف  المخ   بحوث  إلى  المستند  م  ت علم 

)    ،(13-1،  2004)كوفاليك وأولسن ،(2006،    وكينكين  )المبادئ التي قام بوضعها كل مناستعراض  
 فى النقاط التالية : (108-77،  2013إيريك جنسن ، 

 معقد  ديناميكيالمخ نظام  •
  اجتماعيةالمخ ذو ربيعة  •
 أمر فطرى فى المخ البحث عن المعنى  •
 البحث عن المعنى يحدث من خالل األنماط  •
 االنفعاالت مهمة لحدوث عملية التعلم  •
 المخ يستقبل وينتج أجزاء وكليات بشكل متزامن   •
 تتضمن عملية التعلم كال من االنتباه المركز وا درا  المحيطى  •
 م يشمل عمليات الوعى والالوعى لالتع •

 تنظيم الذاكرة فى  رريقتان لدينا •
 التطورالنماء و التعلم له صفة  •

 التعلم يدعم بالتحدى ويكف بالتهديد  •
    كل مخ منظم بطريقة فريدة •
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 أدوار المعلم فى التعلم المستند على أبحاث المخ :   -4
التاااي ينب اااي علاااى المعلااام القياااام بهاااا أثنااااء الاااتعلم  وقاااد أظهااارت العدياااد مااان األدبياااات التربوياااة بعاااض األدوار 

( 125،  2003المستند إلى أبحاث المخ  والتي يمكن عرضها في النقااط التالياة : ) ولايم عبياد ، عازو عفاناة ، 
  (Jack,2010,46 )( ، 1320،  2010) حمدان محمد على ، 

 تعرف على قدرات المخ في عملية التعلم. أن يكتشف المعلم أنماط التعلم وأساليبه الخاصة بكل تلميذ  وال •
التي تخارب   • الحسية  المعطيات  ويوفر  المتعددة   الحواس  استخدام مدخل  تؤكد على  بي ة ثرية  يوفر  أن 

 الحواس.  أكبر عدد من

 متوافقة مت عمل المخ   نماذج تدريسيةأن ينوى في استخدام  •

بحيث  • الذهني   والعصف  العقلية  لليقظة  فرصة  المعلم  يعطي  بالخبرات   أن  االستعانة  التالميذ  يستطيت 
   الموجودة بالمخ واستخدام أساليب التفكير الكلي في اكتشاف البي ة الخارجية وإثارة التعلم المرغوب. 

أن يبتعد المعلم عند استخدام التهديد أثناء عملية التعلم  وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رغباتهم باستخدام   •
 ل: استخدام األلعاب التعليمية وتمثيل األدوار... وغيرها من الطرق.أساليب مريحة وممتعة مث

 أن يوفر المعلم التحدي ذي المعنى فيما يقدمه من أنشطة تعليمية  تستثير الدافعية الداخلية للتالميذ. •

واالجتماعية  • العلمية  المشكالت  مت  التعامل  من  التالميذ  تمكن  فكرية  مرتكزات  توفير  على  يساعد  أن 
من الموضوعات الدراسية  والتي تزيد من إقبالهم على حل هذه المشكالت بما يتف  مت قدراتهم    وغيرها

 الذكائية العامة والخاصة.  

معلومات   • لتالميذه  يعرض  فعندما  وتوسيعها   البصرية  التالميذ  إمكانات  اكتشاف  قادرا   المعلم  يكون  أن 
الميذ الذين يعتمدون على المعالجات البصرية  لفظية وبصرية معا   فإن ذلك يوفر فرصة أفضل لنجاح الت

وتكوين   العقلي  التمثيل  على  التالميذ  تساعد  المناسبة  والصور  والرسومات  األشكال  فعرض  تعلمهم   في 
 صور ذهنية للمحسوسات. 

 أن يدرب المعلم تالميذه على توظيف المعرفة والخبرة المتعلمة في مواقف الحياة اليومية. •

الروابن • على  يؤكد  الخارجي   أن  باالنتباه  االهتمام  رري   عن  الصف  غرفة  داخل  ا يجابية  االنفعالية 
 مجموعات وإجراء المناقشات وكتابة اليوميات  فيوالداخلي ويتم من خالل العمل 

 : مهارات التفكير التاريخي :   ثانيا  
 مفهوم التفكير التاريخى ومهاراته:   -1

 -وسوف يتم استعراض بعضا  منها: ومهاراته فكير التاريخيتعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الت
حول   (Whitaker, S,2003,887)واتكير  يعرف  - التفكير  على  التالميذ  قدرة  هو  التاريخي  التفكير  أن 

والبحث  التاريخي  للحدث  المختلفة  المؤرخين  نظر  وجهات  االعتبار  في  األخذ  منهم  تتطلب  بطرق  الماضي 
   ت  واضعين في اعتبارهم ظروف الماضي.التاريخي  وصنت القرارا

بااااين التفكياااار التاااااريخي هااااو القاااادرة علااااى فهاااام األحااااداث التاريخيااااة  (Olwell,R,2003,17)أشااااارت أولااااول  -
والمشاااكالت والتحاااديات التاااي تواجاااه ا نساااان علاااى البعااادين الزمااااني والمكااااني وتحليلهاااا وتفسااايرها والمقارناااة بينهاااا 

 .  بناء على األدلة المتاحةونقدها وإصدار األحكام عليها 
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يكتساابها التلميااذ ويترجمهااا أثناااء بااين مهااارات التفكياار التاااريخي  (144،  2011،  )حسااين محمااد سااليم يعاارف -
دراسة األحداث التاريخية بما يمكنه من معالجة المادة التاريخياة  وذلاك ابتاداء مان جمات المعلوماات واألدلاة بشاين 

ر فيها  ويتخلل ذلك ممارسة التلميذ لبعض العمليات العقلية والتي تتمثال فاي الفهام األحداث التاريخية وإعمال الفك
التاريخي  والتفكير الزمني والمكااني فاي الحادث التااريخي  والتحليال التااريخي  وقادرات البحاث التااريخي  وإصادار 

ر يخية والحجج المنطقية  وتفساياألحكام واتخاذ القرارات بشين األحداث التاريخية بحيث تكون مدعمة باألدلة التار 
 .  األحداث الجارية في ضوء الماضي

 -ويالحظ على ما سبق عرضه من تعريفات أنها رغم تعددها وتنوعها إال أنها تتفق فيما يلي:
تتمثل مهارات التفكير التاريخي في مجموعة من العمليات والمهاارات العقلياة التاي يمارساها التلمياذ أثنااء تعلام  -

 ريخ.مادة التا
إن مهارات التفكير التاريخي تعني القدرة على فهام األحاداث التاريخياة والمشاكالت التاي يواجههاا التلمياذ علاى  -

البعااد الزماااني والمكاااني  وتحليلهااا ونقاادها والتنبااؤ بحلااول لهااا وإصاادار األحكااام بناااء  علااى الشااواهد والمعطيااات 
 المتوفرة.

ألساسية للتفكير مثل: المالحظة والتصانيف واالساتنتاج والتحليال تتضمن مهارات التفكير التاريخي العمليات ا -
والمقارنااة؛ ممااا يساااهم فااي تنميااة مهااارات البحااث العلمااي لاادى التالميااذ  وفااي بناااء عقليااة علميااة قااادرة علااى 

 إصدار األحكام فيما يطرحه المؤرخون من أحداث تاريخية.

 أهمية تنمية مهارات التفكير التاريخى:   -2
 مناااهج الدراساااات االجتماعيااة عاماااة ومنااااهج كيااار التاااريخي مااان أهاام األهاااداف الرئيسااية لتااادريسيعااد التف

  وهو الذي يصف ويسجل ما مضى من وقاائت وأحاداث الماضاي ويدرساها ويفسارها ويحللهاا علاى خاصة    التاريخ
لحاضار علاى أسس علمياة منهجياة ودقيقاة بقصاد التوصال إلاى حقاائ  ومعلوماات أو تعميماات تسااعدنا فاي فهام ا

 ضوء الماضي والتنبؤ بالمستقبل.
ولقااد اتفاا  عاادد ماان المهتمااين بمجااال التفكياار التاااريخي علااى أهميتااه مسااتندين علااى عديااد ماان المبااررات  

على المستوى  والتفسيرات  ويمكن فيما يلي عرض بعض اآلراء التي توضح أهمية التفكير التاريخي بصفة عامة 
 (293،  2008) صافاء محماد علاى ، ، (Barton, K &Levstik, L,2003 ,358) التربوي بصافة خاصاة:

، (Wills, J &Mehan, H,1996,7)  
يساعد التالميذ على إدرا  أن التاريخ عبارة عن سجل للخبرات ا نسانية يربن بين الماضي والحاضر  -

 والمستقبل. 

لتاريخية وتفسير وجهات النظر يساهم في إعداد التالميذ من أجل الموارنة الفعالة  حيث أن التحقيقات ا -
المختلفة  وإن كانت ليست ضمان كافي لتنمية الموارنة الفعالة لدى التالميذ في ظل التعددية والمشاركة  

 . الديمقرارية  إال أنها تضمن لهم المشاركة في بعض أنشطتها

ا نساني - العلوم  بها  تعج  التي  الجدلية  القضايا  من  الكثير  فهم  على  التالميذ  والتاريخ  يعين  بوجه عام  ة 
   بوجه خاص.
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تساعد التالميذ على بناء المعرفة عن أسالفهم وعن ثقافات الشعوب المختلفة عبر العصور  مت دمج   -
في   ويساعد  مستنيرين   كموارنين  بفاعلية  للمشاركة  مهارات  اكتسبوه من  ما  مت  التاريخية  المعرفة  هذه 

 لمشاركة محليا  وقوميا  وعالميا  قادرا  على ا إدرا  قيمته وصلته المباشرة بحياة الفرد ليكون 

بين   - الوصل  الحاضر هو حلقة  وأن  المكاني   الحيز  وإدرا   بالزمن   الوعي  القدرة على  التالميذ  يكسب 
 الماضي والمستقبل. 

ينمي ا حساس التاريخي عند التالميذ  من خالل الربن بين األحداث التاريخية وظروف الزمان والمكان   -
 فيه. الذي حدثت 

لفهم   - بالماضي  يهتمون  حيث  التاريخية  األحداث  وتفسير  التاريخي  التخيل  على  التالميذ  قدرة  ينمي 
   الحاضر وتصور المستقبل

يساعد التالميذ على تحليل وتفسير الحقائ  التاريخية من خالل تقديم وجهات نظر متعارضة للمؤرخين   -
 في بعض األحيان. 

قادرة ع - بناء عقول متفتحة  المؤرخ في  يساعد في  القيام بدور  التالميذ على  لى إصدار أحكام  ويشجت 
 المناقشة والمجادلة والتشكك وبذلك تتكون عقلية ناقدة. 

يجعل التالميذ قادرين علاى فحاص كال ماا يتعرضاون لاه مان أحاداث تاريخياة  ونقادها  وتحليلهاا  ويسااعد  -
 المستقبلي لها. على إعداد جيل لديه إمكانية تتبت األحداث التاريخية  والتصور

 التاريخى : التفكيرتصنيف مهارات  -3  
التفكير   مهارات  تصنيفات  إلى  التوصل  سبيل  في  مضنية  لجهود  والباحثين  العلماء  من  كثير  سعى 

 -التاريخي  وفيما يلي عرض لبعض هذه التصنيفات: 
  ( مهارات التفكير التاريخي:2003حدد )حسام عبد هللا, 

  يةالحاسة الزمنية التاريخ .1
  التاريخيالتخيل  .2
   إدرا  الكليات  .3
  تقييم النصوص التاريخية ونقدها .4
 كتابة بحث تاريخي .5

 ( مهارات التفكير التاريخي إلى ما يلي:2009قد صنف )حسين محمد سليم, 
 الفهم التاريخي  .1
  لمكاني في الحدث التاريخيالتفكير الزمني وا .2
  التحليل التاريخي  .3
    قدرات البحث التاريخي .4
   األحكام واتخاذ القرارات إصدار  .5
  تفسير األحداث الجارية في ضوء الماضي .6
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  ( مهارات التفكير التاريخي فيما يلي:2012حددت )هند سيد محمد شعبان, 

 مهارات التفكير الزمني  .1
 مهارات التحليل التاريخي  .2
 مهارات البحث التاريخي  .3
 مهارات التفسير والتعليل التاريخي  .4

     التاريخي الرئيسة ويندرج تحتها  لباحث إلى مجموعة من مهارات التفكيرا وفى ضوء ما سبق ، توصل 
 عددا من المهارات الفرعية ، والتى ستتبناها هذه الدراسة ، وتتمثل فى :  

 ى لتاريخية وفقا  لتسلسلها الزمنتعرف األحداث ا .1
 مهارة الفهم التاريخي .2
  مهارة تفسير وتحليل األحداث التاريخية .3
 ل التاريخيمهارة التخي .4
  مهارة البحث التاريخي .5
 مهارة إصدار األحكام واتخاذ القرار بشين األحداث التاريخية .6

 :   التاريخي التفكيردور المعلم فى تنمية مهارات   -4
التي    معلميعد   التاريخي ؛ وذلك من خالل ا جراءات  التفكير  تنمية مهارات  له دور كبير فى  التاريخ 

تناوله   أثناء  التاريخية ، حيث ينعكس دوره بصورة واضحة على تالميذه فى كيفية تناولهم يتبعها في  لثحداث 
وصياغة   ، الماضية  األحداث  تشكيل  في  أسهمت  التي  العوامل  من  العديد  وتقييم  التاريخية  األحداث  لدراسة 

   .   تعارضهاالحجج التي تؤيد هذه العوامل أو 
 كير التاريخي في النقاط التالية:في تنمية مهارات التف وفي إرار ذلك  يمكن تحديد مالمح دور المعلم

(Schachter ,  R,2003,23) (  240، 2000،  سعيد عبده نافت،  ى عطية سليماني، )يح 
تشااجيت التالميااذ علااى ممارسااة بعااض العمليااات العقليااة أثناااء الااتعلم مثاال: التحلياال والتفسااير والااربن بااين  -

 السبب والنتيجة.
لمصااادر والوثااائ  المرتبطااة بموضااوى الاادرس  ممااا يتاايح مجاااال  واسااعا  للمناقشااة وإبااداء تزويااد التالميااذ با -

الاارأي واالخااتالف فااي الاارأي ماات تقباال الاارأي اآلخاار  وهااذا يساااعد علااى إتاحااة الفرصااة للتالميااذ لمعايشااة 
 وأحداثه مما يجعل التاريخ حيويا  الماضي 

تالمياذ فاي جمات الحقاائ  مان مصاادر متعاددة؛ مماا التيكيد على إتباى خطاوات البحاث العلماي  وإشارا  ال -
 يشجعهم على البحث واالستقصاء.

 توجيه التالميذ على البحث والتنقيب عن المعلومات ودراستها واستخالص النتائج وتقويمها. -

تصااااور مسااااتقبلي لهااااا  واالسااااتفادة ماااان  لتشااااجيت التالميااااذ علااااى التفكياااار فااااي األحااااداث التاريخيااااة وعماااا -
ة واساتخدامها فاي اساتنتاج معلوماات أخارى جديادة  وتنظايم العناصار التاي تبادو وكينهاا المعلومات المتاحا

 غير مترابطة  وررح األس لة التي تحفز تفكير التالميذ.
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تدريب التالميذ على كيفية تناول األحداث والمواقف التاريخية وفقا  لتسلسالها الزمناي  فيقاارن التالمياذ باين  -
 والحاضر والمستقبل. األحداث عبر الزمن في الماضي

استخدام ررق وإستراتيجيات تدريسية متنوعة تتسم بالمرونة والفاعلية  وتتيح للتالميذ القدرة على التفكير   -
 في األحداث التاريخية ونقدها وتفسيرها.

التالميذ  - اهتمام  تثير  التي  الهادفة  المناقشات  بعقد  المعلم  قيام  التربوي عن رري   الجدل  خل  جو من 
 هم والمشاركة مت المعلم في المناقشة والمشاركة وإثارة الجدل المنطقي. ودوافع

 دور التعلم المستند على أبحاث المخ فى تنمية مهارات التفكير التاريخى :   -5
من خالل الدراسة التحليلية لمبادئ التعلم المستند إلى بحوث المخ  إضافة إلى استقراء الخلفية النظرية  

والبحوث   التربوية والدراسات  التطبيقات  بعض  تحديد  إلى  الباحث  توصل  المخ  بيبحاث  العالقة  ذات  السابقة 
 وهي: التاريخيتنمية مهارات التفكير المهمة لتوظيف آلية عمل المخ في 

ميلوفة  - حياتية  بتطبيقات  المكتسبة  المعرفة  بين  الربن  أهمية  في  المخ  بحوث  إلى  المستند  التعلم  يؤكد 
الحياتية  مم   للتالميذ بالنسبة   المشكالت  حل  في  المكتسبة  الخبرات  لتطبي   واقعية  نماذج  لهم  يوفر  ا 

ويوست أرره  التلميذ وتوظيف مهارات اتخاذ القرارات أثناء التعامل مت الموقف الحياتي مما يصقل مهارات 
 العقلية.

ستدالل والمقارنة  التلميذ أثناء التعلم المستند على أبحاث المخ عدة مهارات ؛ منها التصنيف واال  يكتسب  -
إنجازه هذا  أثناء  لذاته  بتقدير  التلميذ يشعر  أن  إلى  با ضافة  ؛  التاريخية  والتلخيص لثحداث  والتفسير 
العمل بما يؤدى إلى زيادة التعلم الذاتى لديه ، والعمل على تحرير عقله فى ظل مناخ عمل اجتماعي  

 إيجابي يزيد دافعيته للنشاط وتعزيز أدائه . 

اي - رري   ساعد  عن  باألسباب  النتائج  ربن  مهارة  التالميذ  اكتساب  فى  المخ  أبحاث  على  المستند  لتعلم 
تحديد العالقة السببية بين األحداث التاريخية المختلفة من خالل تفعيل العملية الذهنية التى توضح كيف  

وعرضها   المعلومات  استخدام  ومهارة   ، آخر  تاريخى  لحدث  سببا  يكون  تاريخيا  سببا  شكل  أن  على 
التاريخية بشكل كبير من   التتابت فى ترتيب األحداث  إلى مهارة  با ضافة  بيانية ؛  مخططات أو رسوم 

 الدقة .  

توفير بي ة تعلم ثرية تتناسب مت عمل المخ لدى التالميذ ،  يعمل التعلم المستند على أبحاث المخ على   -
فعية التعلم وجعلهم فى مواقف الستكشاف  ساعد على زيادة دامما يوتالئمها مت نمن تعلمهم المفضل ،  

إلى تنمية مهارات التفكير التاريخى ، السيما أن تلك المهارات   يؤدىجوانب التعلم المختلفة األمر الذى  
الدراسات  أكدت عديد من  وتنميتها كما  باكتسابها  تسمح  مناسبة  بي ة  إلى  وتحتاج  مكتسبة فى معظمها 

 والبحوث .  

تعتمد على وظائف المخ الكلى المتكامل من خالل    متنوعةنشطة  لى أبحاث المخ أيوفر التعلم المستند ع -
تنوى المهام وتوفير الخيارات ضمن إجراءات التدريس وذلك عن رري  صياغة األنشطة التعليمية وف  
لهذه   والتفسيرات  واالستنتاجات  المالحظات  بتقديم  القيام  التالميذ  من  تتطلب  بصورة  المخ  عمل  آلية 

مما  األنش  ، التاريخية  يطة  المعلومات  واستنتاج  وتحليل  تفسير  على  التالميذ  تفكير  تحفيز  فى  ساعد 
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،والبحث عن حلول وبدائل لبعض األحداث والمشكالت التاريخية ، وهذا بدوره عمل على تنمية مهارات  
 التفكير التاريخى . 

على  ي - المخ  أبحاث  على  المستند  التعلم  الصورساعد  من  والمخططات    توظيف  البصرية  والمعينات 
 ) وألوان  وأشكال  المحتوى ، عمل على    )فيديوهات وخرائن  بموضوعات  الصلة  ذات  التعليمية  والروابن 

تبسين األحداث التاريخية والمفاهيم المجردة ، مما عزز من تمكن التالميذ من  اكتساب مهارات التفكير  
. أكثرالتاريخى بشكل   فاعلية وأبقى آثرا  

سلبا  بمواقف التهديد والوعيد  لذا وجب على معلمي مادة الدراسات االجتماعية    تعلم التالميذ   تتيثر عملية -
 . ممارسة التفكير التاريخى توظيف التعزيز ا يجابي واالبتعاد عن التهديد أثناء 

فرص  لديه مخ منفرد  والمخ يتطور ويتحسن وتزيد كفاءته في البي ة الفنية بالمثيرات مت إتاحة    متعلم كل   -
  المرونة الكافية في تعدد الرؤى وتنوى األفكار والحلول المقترحة للمشكالت.

: بناء قائمة مهارات التفكير التاريخى :    ثالثا  
الواجب تنميتها لتالميذ   التاريخي  التفكير، تم بناء قائمة مهارات    من أسئلة البحث  لإلجابة عن السؤال األول

 ن خالل الخطوات التالية : االبتدائي ، وذلك مالصف السادس 
 التاريخي   اد القائمة في تحديد مهارات التفكيريتمثل الهدف األساسي من إعد  الهدف من إعداد القائمة : -

 االبتدائي   سادسالواجب تنميتها لتالميذ الصف ال   
المعايير ،ميدان  نتائج البحوث والدراسات السابقة التى أجريت فى هذا ال   تحديد مصادر اشتقاق القائمة :  -

يتعل  بمجال   والتعليم وخاصة ما  التربية  التى وضعتها وزارة  التاريخ  لمناهج  بالمرحلة   التاريخي  التفكير القومية 
 ،وربيعة خصائص تالميذ الصف السادس االبتدائي   مادة التاريخأهداف ربيعة  االبتدائية ، و 

القائمة    - :  فيإعداد  األولية  المصاد   صورتها  دراسة  األولية بعد  صورتها  فى  القائمة  إعداد  تم  السابقة  ر 
لعرضها على مجموعة من المحكمين فى المناهج وررق التدريس  بداء الرأي فيها وقد أسفرت هذه الخطوة عن 

 حذف بعض األبعاد الفرعية وتعديل صياغة البعض . 
تم اآلخذ بها ، تم التوصل إلى أجراها السادة المحكمين ، والتى    التيفى ضوء التعديالت    ضبط القائمة :  -

 التاريخى .   التفكير ت الصورة النهائية لقائمة مهارا 
-  : النهائية  الص  الصورة  التفكيرتكونت  مهارات  لقائمة  النهائية  هى 6)  من  التاريخي  ورة  رئيسة  مهارات   )

ل ، مهارة الفهم التاريخى ، مهارة تفسير وتحلي )مهارة تعرف األحداث التاريخية وفقا لتسلسلها الزمنى  مهارات :  
القرارات  التاريخي ، مهارة إصدار األحكام واتخاذ  البحث  التاريخى ، مهارة  التخيل  التاريخية ، مهارة  األحداث 

   . ( مهارة فرعية ، وبذلك تكون القائمة فى صورتها النهائية 42كما بلغ عدد المهارات الفرعية ) (،
مخ فى تنمية بعض مهارات التفكير التاريخى لدى مقترح قائم على أبحاث ال تدريسي ذج : بناء نمو رابعا   

 تالميذ الصف السادس االبتدائي : 
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قائم على نتائج أبحاث   مقترح   تدريسيما أسس بناء نموذج    :  من أسئلة البحث  الثانيلإلجابة على السؤال  
بعض تنمية  في  تالميذ  المخ  لدى  التاريخي  التفكير  االبتدائي  مهارات  السادس  خالل ؟    الصف  من  وذلك 

 الخطوات التالية:  
 :  الفلسفة التى يستند إليها النموذج التدريسى المقترح -1

 :  المقترح على التدريسيالنموذج ستند فلسفة ي
أن دماغ الفرد قادر على التعامل مت كل المواقف التعليمية ، فعلى الرغم أن لكل نصف من نصفى المخ   •

التفكير الكلى للمخ يحدث عندما يكون  خاصة أن    ؛لفة ، إاّل أن هنا  تكامال وظيفيا بينهما  وظائف مخت
 المخ .   جانبيهنا  تكامل بين وظائف 

والتى من أهمها اعتماد  االنتقادات إن عملية التعليم والتعلم فى مختلف المناهج الدراسية يوجه له عديد من  •
 من المخ . همال قدرات ووظائف الجانب اآلخرالمخ وإ  جانبينمن تعلم قائم على أحد 

وظائف   • تنمية  فى  تسهم  أن  يمكن  االجتماعية  الدراسات  مادة  تنمية    جانبيإن  خالل  من   ، معا  المخ 
على   تركز  التى  األنشطة  استخدام  رري   عن  وذلك   ، التالميذ  لدى  المخ  من  المسيطر  غير  الجانب 

،والتخيل    والتقصيالميذ،وممارسة التالميذ عمليات البحث  المحسوسات ، واالهتمام بالجانب األنفعالى للت
 واالستنباط واالستنتاج أثناء التعلم . 

 :   المقترح التدريسييستند إليها النموذج  التيالمبادئ العامة   -2
والتعلم عملية  ،  المخ نظام مثل غيره من األنظمة الحيوية أو البي ية ، يتكون من أجزاء ولكنه يعمل ككل •

تنمية    بنائية مبدأ  على  النموذج  يقوم  لذلك  ؛  الفهم  وتعمي   المعنى  لبناء  التوجه  وظيفية  مستمرة  نشطة 
 وتنشين الجانب غير المسيطر وتدعيم الجانب المسيطر للمخ

  المحفزة تهي ة بي ة التعليم والتعلم  فى النموذج  وهذا يتطلب    داخل المخ ،  االنفعاالت مهمة لتشكيل األنماط •
الموج لدى  لالتجاهات  ،  التالميذ بة  التعلم  ومادة  المعلمين  والمشاعر يحف تو نحو  العوارف  وتشجيت  ز 

 الموجبة الداعمة للتعلم الفعال. 

، كما يتسم المخ البشرى    التعلميولد مزودا  باستعدادات    التلميذ التعلم عملية نمائية أو تطورية بمعنى أن   •
تعلم باستمرار ، وأن نمو الوعي وا درا  والتعلم يحدث وال، بمرونة كبيرة تمكنه من الت ير والتكيف  للتلميذ 

وف  أسس بيولوجية ، ويتم التطور العصبي في نظام متسلسل ومتتابت ومتكامل أو كلى ، ويمثل التعلم  
 .وتطور المخ وجهان لعملة واحدة

 التعلم يدعم بالتحدي ويكف بالتهديد   •

، وقد يتطلب ذلك تشجيت التالميذ ليبتكروا   التاريخىالتفكير  فى حدوث التعلم ونمو    أساسيلدافعية مكون  ا •
 .  حلوال  وأفكارا  ويقترحوا بدائل متعددة ومنحهم الفرص المناسبة لبناء المعنى 

الوقت   • التلميذ  الالزمة من    الكافيمنح  العصبية  التشابكات  وتكوين   ، التعلم وترسيخه  لحدوث  والمناسب 
يح األفكار وتيملها وتجريبها ، واستخدامها فى مواقف مشابهة أو  خالل إتاحة الوقت المناسب للتالميذ لتنق 

 جديدة.
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التفاعل   • خالل  من  ويتطور  ينمو  المخ  ألن  وذلك  وأقرانه  التلميذ  بين  تعاونية  تفاعلية  بي ة  توفير  يجب 
الخارجية  البي ة  مت  يتفاعل  عندما  المخية  قدراته  تنمو  حياته  بداية  فى  فالتلميذ   ، اآلخرين  مت    والتعاون 

بصورة كبيرة ، ويترتب على ذلك اكتسابه أنمارا  ذكائية وقدرات تفكيرية وعالقات اجتماعية تسمح بتوسيت  
 باستخدام إستراتيجيات تدريسية متنوعة  الباحث على تنفيذ األنشطة  حرص  ، لذاسعة المخ وتطوره

 أسس بناء النموذج التدريسي المقترح :   -3
 على األسس التالية : المقترح  التدريسييقوم النموذج  
المختلفة، • التالميذ  أنماط  األنشطة    مراعاة  تنفيذ  عناصر  جميت  فى  التنوى  رري   عن  تعد    والتيوذلك 

المقترح حيث التنوى فى األهداف واالستراتيجيات التدريسية والبي ة    التدريسيالعناصر األساسية للنموذج  
 . علم المختلفة مت أنماط التب تتناس التيالتعليمية ومصادر التعلم 

تنشن   • بطريقة  للتلميذ  تقديمها  خالل  من  وذلك   ، الدرس  لموضوى  التلميذ  لمخ  الذهنية  بالتهي ة  االهتمام 
 قدراتهم العقلية ، وتحفزهم على التفكير فيها ، وذلك للتعرف على الخبرات السابقة واألستفادة منها . 

أثناء   • المعنى  لبناء  للتلميذ  الفرص  وإثارة  التعلم    عمليةإتاحة  األس لة  ررح  على  التركيز  خالل  من 
 . العلميالمناقشات حول المحتوى 

تنفيذ   • فى  وفاعلية  نشارا   أكثر  التالميذ  تجعل  حتى  النموذج  داخل  التعليمية  البي ات  تصميم  فى  التنوى 
   األنشطة.

للمعلومات   تصميم مواقف تعليمية ، وأنشطة تربوية متعددة تحفز أذهان التالميذ على المعالجة النشطة  •
 المتضمنة بالمحتوى ، والقيام بتفسيرها ، واالستنتاج بناءا عليها ونقدها والتنبؤ فى ضوئها . 

التنوى فى استخدام استراتيجيات التدريس داخل النموذج بما يتناسب مت أنماط التالميذ المختلفة ، بحيث   •
ت التعليمية المختلفة المصممة داخل تحق  أعلى درجة من الفهم فى تنفيذ األنشطة ، وتتناسب مت البي ا

 النموذج.
، وفى االستراتيجيات   فى تنفيذ جميت األنشطة التعليمية التفاعلي االيجابي التلميذ  التيكيد على دور •

 التدريسية المستخدمة داخل النموذج.
 التعلم.   نحوبعد كل خطوة من الخطوات التدريسية والذى يعمل على زيادة دافعية التالميذ  الفوري التعزيز  •
التنوى فى أساليب التقويم داخل النموذج المقترح ، وذلك قبل تطبي  النموذج ، وأثناء التطبي  وخالل كل   •

 مرحلة من مراحل النموذج ، وبعد تطبي  النموذج. 

   المقترح : التدريسيأهداف النموذج   -4
 .    ئياالبتدالدى تالميذ الصف السادس  التاريخيتنمية مهارات التفكير   -
توظيف نتائج ، من خالل  بشكل يتناسب مت ربيعة أنماط التالميذ المختلفة  مادة الدراسات االجتماعيةتدريس    -

 . الدراسات االجتماعية أبحاث المخ البشرى فى تدريس 
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 :   التدريسى المقترح مراحل النموذج  -5
النموذج    با  التدريسيتمر مراحل  أساسية  يربتالمقترح  المر   مراحل  المرحلة  ،   ،  ) التحليل   ( األولى  حلة 

الثانية ) التخطين ( ، المرحلة الثالثة ) التنفيذ ( ، المرحلة الرابعة ) التقويم ( ، وترتبن هذه المراحل مت بعضها  
فيما  التفاعل  المراحل عن بعضها ، حيث  للنموذج ، واليمكن فصل هذه  العام  ديناميكية مكونة الشكل  بعالقة 

الراجعة  بينها بصورة مستم الت ذية  إلى  المراحل فى خطوات متتابعة للوصول  تشكل   والتيرة ، كما تسير هذه 
    ( مراحل وخطوات النموذج المقترح . 1، ويوضح الشكل )عنصرا أساسيا لتطوير النموذج وتحسينه 
 ( 1شكل ) 

 حاث المخ  يوضح مراحل وخطوات النموذج التدريسي المقترح القائم على نتائج أب
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 : مرحلة األولى : )التحليل ( ال
المقترح ، حيث أنها تمثل األساس لجميت المراحل    التدريسيتمثل مرحلة التحليل أولى مراحل النموذج  

  ، النموذج  لتصميم  هاألخرى  ،  وفى  العامة  :)األهداف  يلى  ما  تحديد  يتم  المرحلة  استراتيجيات ذه   ، المحتوى 
التعلم   مصادر   ، االتدريس  البي ة  شكل  ، لتعليمية  ،  التعلم  فى  وأدوارهم  التلميذ  خصائص   ، المعلم  أدوار   ،

 وأساليب التقويم المستخدمة فى النموذج ( 
 المرحلة الثانية : ) التخطيط ( : 

لصياغة   التخطين  منها  المقترح  التدريسى  النموذج  عناصر  لجميت  التخطين  إلى  المرحلة  هذه  تهدف 
المر وتحد   ةا جرائي   األهداف عبر  ،ايدها  للنموذج  التالية  والخطوات  لكيفيةحل  استراتيجيات    والتخطين  استخدام 
والتخطين لكيفية تصميم شكل البي ة التعليمية فى كل خطوة ومرحلة تالية ، والتخطين ،  مت التالميذ    التدريس

ين لكيفية تحديد تقويم ، والتخط ومصادر التعلم ، والتخطين لكيفية إعداد أدوات اللكيفية إعداد األنشطة التعليمية  
أساليب    يد ادوار كل من المعلم والتلميذ فى ضوء استراتيجيات التدريس المستخدمة وشكل البي ة التعليمية ، وتحد 

التعزيز وأنواعه ، ويظهر العالقة الديناميكية بين كل من مرحلة التخطين ومرحلة التحليل ، وكذلك بين مرحلة 
 تليها . التخطين والمراحل التى  

 لة الثالثة : ) التنفيذ( : المرح
تعد مرحلة التنفيذ الترجمة الفعلية لجميت ما تم تخطين له فى مرحلة التحليل ومرحلة التخطين ، حيث   

يتم تنفيذ وتطبي  وتجريب ما تم صياغته من أهداف إجرائية فى مرحل التخطين السابقة ، وذلك عبر خطوات 
( ، وتنفيذ االندماج البنائى    –الذاكرة    تكوين    –التفصيل    –الكتساب  ا  –) التهي ة    مرحلة التنفيذ والمتمثلة فى

البي ة   التدريس التى تم تحديدها من قبل ، وتنفيذ األنشطة وشكل  التعليمية ، وتطبي  المحتوى ، إستراتيجيات 
 ذ . وتفعيل أدوار المعلم والمتعلم ، وأساليب التقويم ، وذلك عبر خطوات مرحلة التنفي

 ض هذه الخطوات من خالل النقاط التالية : ويمكن عر  
 تعلم :  التعليم و الأ( الخطوة األولى : التهي ة لمواقف 

فكرة  ال  عام  ذهني وتصور    تتضمن  ،  معن  الجديدة  و وضوى  المعلومات  لتلقى  التلميذ  تهي ة  إلى  تهدف 
ات بهدف التمهيد  عداد التلميذ من خبر استحضار ما لدى    من خاللوربطها بما لديه من أفكار حول الموضوى  

التعلم   تنظيم  إرار  عملية  فيها  ويتم  ويعتمد   داخلي،   ، له  تقدم  التى  التعليمية  للخبرات  التلميذ  استعداد  لزيادة 
 فى تلك الخطوة على مالديه من خلفية عن موضوى التعلم   التلميذ 

  إدخال واكتساب المعلومات : ب( الخطوة الثانية : 
كتساب بمعزل عن الخطوات السابقة فالعالقة وثيقة جدا بينهما من حيث ربيعة  بمعزل خطوة االالتتم   

الموضوى ، حيث تهدف إلى تقديم الخبرات الجديدة بطرق مختلفة بحيث تخارب نصفى المخ معا ، ويتم خاللها 
بالعديد   كتساب االم ، ويتيثر  تحق  التعل  والتيجديدة من خالل المدخالت الميلوفة للعقل    تشابكيهتشكيل ترابطات 

البي ية ، الخبرات ، لعب الدور ، األدوات البصرية ، الفيديو ( وكذلك بالترابطات المثيرات  منها )  من المصادر
بين الخبرات السابقة والخبرات الجديدة ، فكلما توفرت خبرات سابقة كثيرة كلما زاد احتمال اكتشاف العالقات بين  
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خطوات مرحلة   باقيد عالقة قوية وديناميكية بين خطوة االكتساب وبين  الخبرات ، وتوجالموضوى الجديد وتلك  
 التنفيذ . 

 والتفصيل :   الشرحج( الخطوة الثالثة : 
هذه  فى  المفاهيم    يتم  ترابن  عن  الكشف  والعالقات  الخطوة  التاريخى  والمهارات  التفكير  بين  المرتبطة 

فجوة بين ما يشرحه المعلم وما يفهمه المتعلم ، ولتقليل   لتعلم حيث توجد فى معنى اوتهتم تلك المرحلة بالتوست  ،
أفضل ، ويتطلب   بما يحق  تعلمتلك الفجوة يتطلب ذلك تخطين أنشطة صفية تعليمية يندمج خاللها التالميذ  

 . ذلك التوست فى موضوى التعلم بصورة تساعد على التعلم الفعال 
  ة العقلية :د( الخطوة الرابعة : تكوين الذاكر 

هذه    السابقة،  تتطلب  بالخبرات  لربطها  نشطة  مثيرة  خبرات  شكل  فى  التاريخ  تقديم  المعلم  من  الخطوة 
وقتا للتيمل والراحة مت حرية   التلميذ تقوية التعلم واسترجاى المعلومات بشكل أفضل من خالل إعطاء  إلىوتهدف 

ات الثالثة السابقة ، وبين مراحل النموذج الذاكرة والخطو وتوجد عالقة ديناميكية قوية بين خطوة بناء  الحركة ،  
 األخرى .  

 :   البنائي واالندماجالتكامل ها( الخطوة الخامسة : 
تعلمه فى مواقف جديدة ، وتتطلب هذه الخطوة  تهدف           إلى تطبي  ما  با ضافة  التعلم  تقويم  بذل  إلى 

 االندماج ، كما تتطلب عملية    السابقةخبرات  دة فى مخزون الالجهد والنشاط من التلميذ  دماج الخبرات الجدي
اليصل إلى هذه الخطوة يتالشى ،    الذيالخطوات السابقة ، فالتعلم    تنظيما بي يا مناسبا هى دالة على حدوث 

ا وصول  تحق    لتلميذ بينما  ذهنية  تشابكات  صورة  فى  معا  وتوافقها  الخبرات  انتظام  يعنى  المرحلة  هذه  إلى 
 كامل وهو رور استخدام التعلم الجديد بهدف تعزيزه والتوست فيه والتواف  والت االنسجام

 المرحلة الرابعة : التقويم :  
تطبي   تحقي  األهداف من خالل    فيالمقترح    التدريسيتهدف هذه المرحلة إلى تعرف فاعلية النموذج   

 .  الصف السادس االبتدائى على تالميذ  التاريخياختبار مهارات التفكير 
 الراجعة فى النموذج : التغذية  -

تهدف هذه العملية إلى إجراء التعديالت الالزمة فى الوقت المناسب لتسير عمليات النموذج فى االتجاه   
الصعوبات   على  التعرف  أساس  على  وتقوم   ، ،   التيالصحيح  عليها  الت لب  ومحاولة  النموذج  تنفيذ  تواجه 

فيها ، وتسمى تلك العملية عملية تصحيح المسار؛ وذلك نقاط الضعف وتالوالتعرف على نقاط القوة وتعزيزها و 
 .  على ضوء ما تسفر عنه عملية التقويم ، ب رض رفت كفاءة النموذج التدريسى فى تحقي  أهدافه المرجوة منه

 المقترح :   التدريسيضبط النموذج  -6
بحاث المخ فى تنمية بعض  ح القائم على أالمقتر   التدريسيمن وضت ا رار العام للنموذج    االنتهاءبعد   

مجال   في، تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين  لدى التالميذ    التاريخيمهارات التفكير  
 وذلك للتيكد من سالمته العلمية وإجراء تعديالت عليه .  المناهج وررق التدريس 
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 إعداد كتيب التلميذ :   -7
ال النموذج  فاعلية  المقترحولمعرفة  تنميةال  تدريسي  في  المخ  أبحاث  على  التفكير   بعض   قائم  مهارات 

السادس االبتدائي  تالميذ لالتاريخي   تم اختيار محتوى    الصف  والمتمثل فى وحدة )الحملة    ةالرابع  الوحدة، 
بشكل يعمل على تنمية    غة الوحدةولقد تم إعادة صيا  ( دروس8احتوت على )  والتي(سية على مصرالفرن
 .   فى ضوء أبحاث المخ  المقترح التدريسيباستخدام النموذج   ريخيالتات التفكير مهارا

الوحدة على مجموعة من المحكمين المتخصصين فى مجال مناهج وررق تدريس مادة  بعرض  قام الباحث 
التيكد من صالحيتها، لتالميذ الصف    الدراسات االجتماعية وذلك بهدف    ، وقداالبتدائي    السادسومناسبتها 

الخ هذه  التعديالت  أسفرت  بعض  إجراء  عن  أصبحت  طوة  وبذلك  المحكمين  أراء  ضوء  صالحة   الوحدةفى 
 .  للتطبي  فى صورتها النهائية 

 إعداد دليل المعلم :   -8
التاريخي لتالميذ   التفكيرتم إعداد دليل يسترشد به المعلم فى تنفيذ النموذج التدريسى ، وذلك لتنمية مهارات  

 ضمن مايلى :  االبتدائي ويت السادسالصف 
 المقدمة :  -

من الدليل وأهميته ونبذه عن التعلم المستند على أبحاث المخ وإجراءات التدريس وف   وتشمل الهدف من   
 لتنمية بعض مهارات التفكير التاريخى  النموذج التدريسى  المقترح 

 توجيهات عامه للمعلم   -
 األهداف العامة للوحدة  -
   للوحدةجرائية األهداف ا  -
  ررق واستراتيجيات التدريس المستخدمة  -
 الوسائل التعليمية ومصادر التعلم   -
  الوحدةاألنشطة التعليمية المستخدمة في تنفيذ  -
 الوحدة أساليب التقويم المستخدمة فى  -
   الوحدةالخطة الزمنية لموضوعات  -
   رح التدريسي المقتلبعض دروس الوحدة فى ضوء النموذج  نماذج تطبيقية -

مناهج وررق العلى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين فى مجال    الدليل  قام الباحث بعرض ثم  
لالستخدام مت إجراء بعض التعديالت    تهوقد أجمعت أراء المحكمين على صالحي   ،   تدريس بهدف إبداء الرأيال

   وبذلك أصبح دليل المعلم فى صورته النهائية
  : التفكير التاريخىات اد اختبار مهار إعد خامسا :  

مهار  بعض  لقياس  اختبار  بناء  الصف    التفكيرت  اتم  تالميذ  لدى  عينة  االبتدائي)  السادسالتاريخى 
قائم على نتائج أبحاث نموذج تدريسى مقترح    فاعليةالبحث( ، وتم تحديد الهدف الرئيسي لالختبار فى قياس  

خالل تدريس الدراسات   من   ميذ الصف السادس االبتدائيتاريخي لدى تال المخ في تنمية بعض مهارات التفكير ال
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( درجة والجدول   46، وبلغ مجموى درجات االختبار ) ( مفردة  35، وبلغ عدد مفردات االختبار )    ةاالجتماعي 
 ( يوضح ذلك :  3)

 (3جدول )    
 يوضح توزيت مفردات اختبار مهارات التفكير التاريخى  

 التى تقيسها االسئلة المهارة  م
جموع  م

 المفردات

1 
تعرف األحداث التاريخية وف  تسلسلها 

 الزمنى
أ،   13س -أ 12س -أ 11س  - 3س 
 أ ، ب    15س -ب 

7 

 4 أ،ب  9س –ج 10س -ب 1س الفهم التاريخى 2

3 
  - 6س  –أ،ب،ج  4س  -أ 1س تفسير وتحليل األحداث التاريخية  

 ب   12س –ب 10س  –أ،ب،ج 7س
10 

 3 أ   10د ، س 9س   –ب  5س تاريخى التخيل ال 4
 4 أ،ب    14س –أ 5س – 2س البحث التاريخى  5
  -ج 9س -أ،ب،ج  8س  –ج 1س إصدار األحكام واتخاذ القرار  6

 ج،د   13س
7 

 35  المجموى 
 التجربة االستطالعية والتحقق من الصدق والثبات وحساب زمن االختبار :  

االبتدائي    السادستلميذا ( من تالميذ الصف    30ية تكونت من )  تم تطبي  االختبار على عينة استطالع
بطريقة   االختبار  ثبات  وتم حساب معامل   ، التعليمية  المستقبل  بإدارة  الشهيد مصطفى نصار  إعادة بمدرسة 

مقداره زمني  بفاصل  االستطالعية  العينة  على  االختبار  يساوي   شهر  تطبي   أنه  فوجد   ، التطبيقين  بين 
( تقريبا ، ولحساب زمن االختبار تم حساب الزمن الذى انتهى فيه %81ذاتي )ث بلغ الصدق ال، حي( 0.814)

 كل تلميذ من ا جابة وتم جمت زمن جميت التالميذ والقسمة على عدد العينة واتضح أن زمن االختبار 
ج وررق دقيقة( ، وللتحق  من صدق االختبار تم عرضه على مجموعة من المحكمين فى مجال المناه 90)

، وذلك للتيكد من أن االختبار يقيس فعال لما وضت لقياسه ، وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات    التدريس
بعضه  ت يير  إلى  وأشاروا  المفردات  من  عدد  يكون    اعلى  وبذلك   ، مالحظاتهم  ضوء  فى  التعديل  تم  وقد 

  االختبار فى صورته النهائية 
 تجربة البحث ونتائجها : سادسا   : 
فاعليةلل من  قائم  تيكد  مقترح  تدريسى  التفكير   نموذج  مهارات  بعض  تنمية  في  المخ  أبحاث  نتائج  على 

، تم إجراء التطبي  الميداني ألدوات البحث ، وذلك من خالل    التاريخي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 
 : 
    بطة والتجريبيةلمجموعتين الضاتصميم ااستخدام  اعتمد البحث الحاليميم التجريبي للبحث:. اختيار التص1
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 على عينة البحث .  التاريخي  التفكير. التطبي  القبلى ألداة القياس : تم التطبي  القبلي الختبار مهارات 2
مت المتابعة  لرسمية ل ات،. تم تدريب أحد معلمي الدراسات االجتماعية من مدرسة الشهيد مصطفى نصار ا3

استيعابه مدى  من  للتيكد  تدريس    المستمرة  باستخدام  لخطوات   ، التجريبية  المقترح  الوحدة  التدريسى  النموذج 
   على نتائج أبحاث المخ القائم  

   2019 أكتوبردقيقة فى شهر  45( مدة كل حصة منها  ةحص 12. تدريس الوحدة وقد است رق تدريسها)4
 التاريخي على مجموعة البحث   التفكير. التطبي  البعدى الختبار مهارات 5
والمعادالت ا حصائية تمت معالجة نتائج تجربة البحث    ب األساليئية للنتائج : باستخدام  لمعالجة ا حصا. ا6

 من صحة الفرضين التاليين وهما : 
 التحقق من صحة الفرض األول وهو :  

 ودرجااات  التجريبيااة المجموعااة تالميااذ  درجااات  متوسااطى بااين(  0.01دال إحصااائيا عنااد مسااتوى )  ق يوجااد فاار "
 المجموعااةتالميااذ  لصااالحمهااارات التفكياار التاااريخي  الختبااار البعاادى التطبياا  فااى ضااابطةال المجموعااة يااذ تالم

 "  التجريبية
 وللتحقااا  ماااان صااااحة هاااذا الفاااارض تاااام حساااااب قيماااة )ت( وماااادى داللتهااااا للفاااارق باااين متوسااااطي درجااااات تالميااااذ 

( التااالي 21وجاادول ) فكياار التاااريخي.مهااارات الت المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة فااي التطبياا  البعاادى الختبااار
 يوضح ذلك 

 (4جدول ) 
لتطبي   لتجريبية والضابطة في اا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتينلفرق ا ل"ت" ومستوي داللته ةقيم

 .مهارات التفكير التاريخي الختبارالبعدى 
 المجموعة
 
 

عدد 
 التالميذ
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي 
 ) م ( 

االنحراف  
 المعياري 
 ) ع(

درجة  
 يةالحر 

قيمة )ت( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

مربنننع إيتنننا 
(2 )  

حجمممممممممم  
 التأثير

 14.670 58 5.370 21.17 30 الضابطة
 

دالة عند 
0.01 

 كبير  0.787
 4.165 39.37 30 التجريبية 

 2.390( تساوى 58( لدرجة حرية )0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى ) 
 ما يلى: الساب  (4) جدوليتضح من 

اى متوسااان درجااات تالمياااذ المجموعااة التجريبياااة عاان متوسااان درجااات تالمياااذ المجموعااة الضاااابطة لاااثداء ارتفاا -
( بااانحراف 39.37مهااارات التفكياار التاااريخي ، فقااد حصاالت المجموعااة التجريبيااة علااى متوساان ) البعاادى الختبااار
معيااااري قااادره  ( باااانحراف21.17( بينماااا حصااالت المجموعاااة الضاااابطة  علاااى متوسااان )4.165معيااااري قااادره )

(5.370. ) 
قيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرق باين متوساطي درجاات تالمياذ المجماوعتين التجريبياة والضاابطة فاي التطبيا    -

 ( .0.01( وهى دالة عند  مستوى داللة )14.670مهارات التفكير التاريخي ، والتي بل ت ) البعدى الختبار
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( مان  %78( وهاذا يعناى أن نسابة )0.787التفكيار التااريخي." هاو ) مهارات  الختبار(  " 2قيمة مربت إيتا )  -
)  مهاارات التفكيار التااريخي. ) المت يار التاابت ( يرجات إلاى اساتخدام البرناامج المقتارح  التباين الحاادث فاي مساتوى 

 المت ير المستقل( وهى تعبر عن حجم تيثير كبير. 
ساطي درجاات تالمياذ المجماوعتين التجريبياة والضاابطة فاي صائيا  بين متو وهذا يدل على أنه يوجد فرق دال إح 

  ويعنى هذا قبول الفرض األولمهارات التفكير التاريخي.  التطبي  البعدى الختبار
 التاريخى  لدى تالميذ المجموعة التجريبية   التفكيرويشير هذا إلى أنه حدث نمو واضح ودال فى مهارات    -
 روض البحث.رض الثاني من فالتحقق من صحة الف •

 المجموعاة تالمياذ  درجاات  متوساطى باين 0.01عناد مساتوى  اإحصاائي دال فارق  يوجد والذي ينص على أنه "     
 ".البعدى التطبي  لصالح مهارات التفكير التاريخي الختبار البعدىو  القبلى التطبيقين فى التجريبية

ق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة ى داللتها للفر وللتحق  من صحة هذا الفرض تم حساب قيمة )ت( ومد 
 ( التالي يوضح ذلك :22مهارات التفكير التاريخي. وجدول) التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدى الختبار

المجموعااة التجريبيااة فاااي  تالمياااذ "ت" ومساااتوي داللتهااا للفاارق باااين متوسااطي درجااات  ة( قيماا 5جاادول ) 
  ارات التفكير التاريخيمه الختبارعدى التطبيقين القبلي والب

 التطبيق 
 
 

عدد 
الطالب 
 )ن(

المتوسط 
 الحسابى 
 )م(

االنحراف  
 المعيارى 
 ) ع(

المتوسط 
 الحسابى 
 للفروق 
 )م ف( 

درجة  
 الحرية

الخطأ  
المعيارى 
لمتوسط 
 الفرق 

 قيمة )ت( 
 المحسوبة   

حجم  2قيمة  مستوى الداللة
 التاثير 

8322.4 5.054 16.88 30 القبلى  

 

29 0.553 

 

40.643 

 

دالة عند  

 0.01مستوى 

 كبير  0.983

    4.165 39.37 30 البعدى

 2.462( تساوى 29( لدرجة حرية )0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى ) 
 الساب  ما يلى: (5) جدوليتضح من 

ة التجريبيااة ارتفاااى متوساان درجااات األداء البعاادى عاان متوساان درجااات األداء القبلااى لتالميااذ المجموعاا -
( 16.88مهارات التفكير التاريخي ، حياث حصال التالمياذ فاي األداء القبلاى علاى متوسان )  ى اختبارعل

 (. 4.165( بانحراف معيارى )39.37( وفى األداء البعدى على متوسن )5.054بانحراف معيارى )
قااين يبيااة فااي التطبيقيمااة )ت( المحسااوبة لداللااة الفاارق بااين متوسااطي درجااات تالميااذ المجموعااة التجر  -

 ( .0.01( دالة عند مستوى )40.64مهارات التفكير التاريخي ، والتى بل ت )    القبلى والبعدى الختبار
( وهاااذا يعناااى أن نسااابة 0.983مهاااارات التفكيااار التااااريخي." هاااو ) (  " الختباااار2قيماااة مربااات إيتاااا ) -
لتابت ( يرجت إلى استخدام ي. ) المت ير امهارات التفكير التاريخ ( من التباين الحادث في مستوى   98%)

 ) المت ير المستقل( وهى تعبر عن حجم تيثير كبير. استراتيجيات تدريسية قائمة على نتائج أبحاث المخ
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في   التجريبية  المجموعة  تالميذ  درجات  متوسطي  بين  إحصائيا   دال  فرق  يوجد  أنه  على  يدل  وهذا 
والبعدى الختبار القبلى  التامهارا  التطبيقين  التفكير  البعدى.  ت  التطبي   قبول ريخي لصالح  هذا  ويعنى 

  من فروض البحث  الثانيالفرض 
 ويمكن تفسير ذلك إلى :  

على أبحاث المخ ، جعل التالميذ محور لعمليتى التعليم    المقترح  التدريسيالنموذج  دراسة التالميذ وف    •
د على تفسير المعلومات ، المخ ، كما ساعوالتعلم وساهم فى تشجيت التالميذ على الدراسة وفقا لعمل  

 وبناء المعرفة الخاصة بهم فى مواقف التعلم المختلفة . 
وف    • التدريس  أثناء  التلميذ  المخ اكتساب  أبحاث  على  المقترح  التدريسى  منها   النموذج  ؛  مهارات  عدة 

ذ يشعر  إلى أن التلمي  التصنيف واالستدالل والمقارنة والتفسير والتلخيص لثحداث التاريخية ؛ با ضافة
بتقدير لذاته أثناء إنجازه هذا العمل بما يؤدى إلى زيادة التعلم الذاتى لديه ، والعمل على تحرير عقله فى  

 ظل مناخ عمل اجتماعي إيجابي يزيد دافعيته للنشاط وتعزيز أدائه . 

سباب عن  بن النتائج باألفى اكتساب التالميذ مهارة ر   النموذج التدريسى المقترح على أبحاث المخ  ساعد  •
التى   الذهنية  العملية  تفعيل  خالل  من  المختلفة  التاريخية  األحداث  بين  السببية  العالقة  تحديد  رري  
وعرضها  المعلومات  استخدام  ومهارة   ، آخر  تاريخى  لحدث  سببا  يكون  تاريخيا  سببا  أن  كيف  توضح 

ألحداث التاريخية بشكل  ابت فى ترتيب اعلى شكل مخططات أو رسوم بيانية ؛ با ضافة إلى مهارة التت 
 كبير من الدقة . 

على االهتمام بالجانب الوجدانى بنفس قدر االهتمام  النموذج التدريسى المقترح على أبحاث المخ  تيكيد   •
التوازن   ولحفظ  المختلفة  قدراتهم  وتنمية  للتالميذ  الكلية  النظرة  من  انطالقا    ؛  األخرى  التعلم  بجوانب 

 االهتمام بجانبيها الروحى والمادى . سانية من خالل  للطبيعة ا ن

توفير بي ة تعلم ثرية تتناسب مت عمل المخ لدى التالميذ ، وتالئمها مت نمن تعلمهم المفضل ، ساعد  •
األمر المختلفة  التعلم  جوانب  الستكشاف  مواقف  فى  وجعلهم  التعلم  دافعية  زيادة  إلى    على  أدى  الذى 

أن تلك المهارات مكتسبة فى معظمها وتحتاج إلى بي ة مناسبة    اريخى ، السيماالت  تنمية مهارات التفكير
 تسمح باكتسابها وتنميتها كما أكدت عديد من الدراسات والبحوث . 

التالميذ   • لتصورات  المعلم  معرفة  خالل  من  وذلك   ، التالميذ  بين  الفردية  والفروق  التعلم  أنماط  مراعاة 
 قدرات العقلية والمعرفية للتالميذ .  ل على إثارة الومفاهيمهم قبل تنفيذ الدرس ، عم

تنوى األنشطة المصاحبة التى تعتمد على وظائف المخ الكلى المتكامل من خالل تنوى المهام وتوفير   •
المخ   عمل  آلية  وف   التعليمية  األنشطة  صياغة  رري   عن  وذلك  التدريس  إجراءات  ضمن  الخيارات 

ت واالستنتاجات والتفسيرات لهذه األنشطة ، مما ساعد تقديم المالحظابصورة تتطلب من التالميذ القيام ب
فى تحفيز تفكير التالميذ على تفسير وتحليل واستنتاج المعلومات التاريخية ،والبحث عن حلول وبدائل 

 التفكير التاريخى .  مهارات لبعض األحداث والمشكالت التاريخية ، وهذا بدوره عمل على تنمية 

من  النموذجتضمين   • مجموعة  والتى   على  المخ  عمل  بينية  مت  تتناغم  التى  التدريسية  االستراتيجيات 
، التعلم التعاونى ،   التدريس التبادلى، الخرائن الذهنية ،  K.W.L.Hتتميز بمرونتها وتنوعها ومنها :  

الذهتى ، المفاهيم ، العصف  تبادل األفكار والتواصخرائن  التالميذ على  أمام  الفرصة  أتاح  فيما  مما  ل 
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وبينهم وبين المعلم فى جو من الديمقرارية والمشاركة الفعالة ؛ مما ساعد على تنظيم المعارف    بينهم ،
وتصنيفها والتوصل إلى أفكار جديدة وغير ذلك من المهارات التى تتطلب التعامل مت المادة التاريخية  

 التاريخى   التفكيربصورة مباشرة ، مما ساعد على تنمية مهارات 

والمتو  • الصور  والروابن ظيف   ) وألوان  وأشكال  وخرائن  فيديوهات   ( من  البصرية  والمعينات  خططات 
التعليمية ذات الصلة بموضوعات المحتوى ، عمل على تبسين األحداث التاريخية والمفاهيم المجردة ،  

. فاعلية وأبق أكثرالتاريخى بشكل  التفكير مما عزز من تمكن التالميذ من  اكتساب مهارات   ى آثرا  
يد التالميذ بالت ذية الراجعة الفورية المفيدة لنمو المخ أثناء ممارسة عمليات التفكير التاريخى جعلهم  تزو  •

يشعرون بمزيد من االرتياح والطمينينة مت التيكيد على االستعداد لتعلم خبرات جديدة ، مما ساعد على  
 تقليل ا حباط التى قد يصاحب عملية التعلم . 

على جعل التقويم عملية مستمرة من خالل تقويم أداء    سى المقترح على أبحاث المخالنموذج التدريتيكيد   •
التالميذ قبل وأثناء وبعد تنفيذ كل درس ، وذلك مت مراعاة تقويم الجوانب المختلفة للتالميذ سواء المعرفية  

 أو المهارية أو الوجدانية . 
 توصيات البحث : سابعا : 
 هذا البحث ، وفى ضوء نتائجه ، يوصى البحث بما يلى : لتوصل إليه فى فى ضوء ما تم ا 
ضرورة إعادة النظر فى تنظيم محتوى مناهج الدراسات االجتماعية بالمراحال التعليمياة المختلفاة ، بحياث  •

تركااز علااى الوظيفااة التكامليااة للمااخ ؛ ماان خااالل العماال علااى تعزيااز أساااليب التفكياار المختلفااة بشااكل عااام 
 ريخى بصفة خاصة .  ت التفكير التاومهارا

من نتائج بحوث المخ فى مجال  ا فادةمناهج الدراسات االجتماعية إلى ضرورة    مخططيتوجيه أنظار   •
 بناء المناهج وتخطيطها وتقويمها . 

 تنظيم بي ة التعلم وف  نتائج بحوث المخ البشرى داخل الصفوف الدراسية .  •
يد والتوتر وملي ة بالتحديات المتنوعة والمناسبة لمستويات خالية من التهد ضرورة توفير بي ة تعليمية آمنة  •

 التالميذ . 
الدراسااات االجتماعيااة بكليااات التربيااة التطبيقااات التربويااة المختلفااة للااتعلم  معلماايتضاامين برنااامج إعااداد  •

 المستند على أبحاث المخ . 
ماان نتااائج بحااوث  ا فااادةعلااى خدمااة لتاادريبهم الدراسااات االجتماعيااة أثناااء ال لمعلماايعقااد دورات تدريبيااة  •

 المخ فى العملية التعليمية لتنمية أساليب تفكير التالميذ . 
االهتمام بتنمية مهارات التفكير التاريخى لدى تالميذ بشكل وظيفى ، كيحد أهداف تنمية مهاارات التفكيار  •

 فى مختلف المراحل الدراسية . 
 قويم التالميذ بمختلف المراحل التعليمية فى أساليب ت خيالتاريضرورة تضمين مهارات التفكير  •
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 البحوث والدراسات المقترحة :  ثامنا : 
فااى ضااوء نتااائج البحااث ومااا تاام تقديمااه ماان توصاايات ، ظهاارت عاادة موضااوعات تاارتبن بموضااوى البحااث  

 ومنها مايلى : يمكن دراستها من خالل مجموعة من البحوث والدراسات فى مجال المناهج وررق التدريس  والتي
فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند إلى بحوث المخ فاى تادريس الدراساات االجتماعياة لتنمياة مهاارات  .1

 واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية .  الجانبيالتفكير 
 عياة لتنمياة بعاض فاعلية برنامج قائم علاى الاتعلم المساتند إلاى بحاوث الماخ فاى تادريس الدراساات االجتما .2

 عادات العقل ومهارات التفكير التخيلى لدى تالميذ المرحلة االبتدائية . 
أثر استخدام نظرية الذكاء الناجح فى تدريس التاريخ لتنمية بعاض مهاارات التفكيار التااريخى لادى تالمياذ  .3

 المرحلة االبتدائية . 

ة مهارات التفكير التشعيبى وأثره فى تنمي  بناء نموذج تدربسى لتدريس التاريخ فى ضوء نتائج بحوث المخ .4
 .   ا عداديةلتالميذ لمرحلة 

فاعلياة اسااتخدام نماوذج الااتعلم المعكاوس فااى تادريس الدراسااات االجتماعياة لتنميااة بعاض مهااارات التفكياار  .5
 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية .  التاريخي

ريخ لتالميذ المرحلة الثانوياة فاى فى تدريس التا  تقويم واقت استخدام التطبيقات التربوية لنتائج بحوث المخ .6
 عالج صعوبات تعلمه . 

 .  التاريخيتقويم مناهج الدراسات االجتماعية بالمرحلة االبتدائية فى ضوء مهارات التفكير  .7
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 المراجع  
 :  أوال : المراجع العربية

ينة فنى تنمينة مهنارات التفكينر التناريخى الت المعرففعالية إستراتيجية الرحإبراهيم عبد الفتاح إبراهيم :  .1
التربوينننة للدراسنننات  مجلنننة الجمعينننةواالتجننناه نحنننو التننناريخ لننندى طنننالب الصنننف الثنننانى الثنننانوى ، 

 . 2017( ، يونيه  91، العدد ) االجتماعية 

تاريخ فاعلية برنامج قائم على نظرية التعلم المستند إلى المخ فى تدريس الأحمد أنور حسن الفقى :   .2
، رسااالة دكتااوراه غياار ومهننارات التفكيننر الناقنند لنندى طننالب المرحلننة الثانويننة الوجنندانييننة الننذكاء لتنم

 .  2015منشورة ، كلية التربية ، جامعة بنها ، 

أثننر اسننتخدام نظريننة الننتعلم المسنتند إلننى النندمات فننى تنندريس التنناريخ علننى تنميننة أحماد باادوى كماال:  .3
، مجلاااة الجمعياااة التربوياااة  بي لتالمينننذ المرحلنننة االبتدائينننةفكينننر الجنننانمهنننارات التخينننل التننناريخي والت
 .    2017( ، نوفمبر 95للدراسات االجتماعية ، العدد )

تنننأثير الخريطنننة الذهنينننة فنننى تننندريس العلنننوم علنننى التحصنننيل وتنمينننة التفكينننر :أحمااد محماااد الروباااى  .4
كلياة التربياة ، جامعاة الفياوم منشاورة ،  ، رسالة ماجستير غير لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  اإلبداعي

 ،2009 . 

فاعلية برنامج قائم على نظرية التعلم المستند علنى وانائف الندمات فنى تندريس أحمد محمد بكرى :   .5
، رساالة  التاريخ لتنمية المفاهيم التاريخية ومهارات منا وراء المعرفنة لندى تالمينذ المرحلنة اإلعدادينة

   2018،  معة الفيومماجستير ، كلية التربية ، جا
أثر إستراتيجية التخيل الموجه فى تدريس التناريخ لتنمينة مهنارات أروى السعيد الجندى عبد العزياز :  .6

( ، 29، مجلة كلية التربية ، جامعة بنها ، ماج ) لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى  ىالتفكير التاريخ
 2018( ، أكتوبر 116العدد )

يجية التعلم المستند إلى الدمات المدعمة بالوسائط الرقمية فى دام إستراتاستخأسماء سمير العفانى :  .7
، رساالة ماجسااتير،  تندريس التناريخ لتنمينة مهننارات التفكينر التحليلني لندى تالميننذ المرحلنة اإلعدادينة

 .  2019كلية التربية ، جامعة رنطا ، 

منل بنين نصنفى المنخ حقيق التكافعالية برنامج تدريبى باستخدام الحاسب االلى لتأمل محمد حسن :   .8
الكننرويين لنندى المتفننوقين بالمرحلننة اإلعداديننة وأثننره فننى تنميننة القنندرة علننى التفكيننر اإلبننداعى والناقنند 

    2015، رسالة دكتوراه ، كلية التربية با سماعيلية ، جامعة قناة السويس ،  لديهم

رجمااة هشااام محمااد سااالمة "  تلتنندريسل الجدينند النمننوذجالنندمات   إلننىاسننتنادا   الننتعلمإيريااك جنساان:  .9
 2014وحمدي أحمد عبد العزيز"  دار الفكر العربي  القاهرة  

فاعلية مواقف تعليمية/ تعلمية في ضوء نظرينة النتعلم القنائم علنى المنخ لتنمينة إيمان رفعت محمد:   .10
وان    جامعاة حلا  رسالة دكتوراه غير منشورة  كلية التربيةخيال أطفال الروضة والذكاء الوجداني لديهم

2014    

  دار أسااامة للنشاار والتوزياات  عمااان  طننرق تنندريس التنناريخ لجميننع المراحننل الدراسننيةحسااام عبااد  :  .11
2003. 
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دارالرشاااد   التنناريخ والمؤرخننون  دراسننة فنني علننم التنناريخ ومنندخل إلننى فقننه التنناريخ ,حسااين مااؤنس:  .12
  2001القاهرة  

   الصفية في تنمية مهارات التفكير التاريخي  لى األنشطةفاعلية برنامج قائم ع حسين محمد سليم : .13

 .  2011، سبتمبر21، العدد مجلة كلية التربية با سماعيلية، تالميذ المرحلة اإلعدادية لدى         

الموهبة العلمية وأساليب التفكير   نموذج لتعليم العلوم فى ضوء التعلم البننائى حمدان محمد علاى :  .14
    2010فكر العربى ، ، دار ال   المستند إلى المخ

المنناارة فنى تندريس التناريخ علنى تنمينة المفناهيم  إسنتراتيجيةأثنر اسنتخدام دعاء على حسن البنا :  .15
، رساالة التاريخية وبعض مهارات التفكير التاريخى لدى تالمينذ الحلقنة الثانينة منن التعلنيم ا ساسنى 

   2015ماجستير ، جامعة عين شمس ، 

لية برنامج مقترح قائم على نظرينة النذكاءات المتعنددة فنى تندريس الدراسنات فاعيدهم : دينا رفعت س .16
، رسااالة  االجتماعينة لتنميننة بعنض مهننارات التفكيننر التناريخى لنندى تالمينذ الصننف السننادس االبتندائى

 2017ماجستير ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، 

ات الشننعبية لتنميننة مهننارات دريس الثننور اسننتخدام منندخل الصننحافة فننى تننرشااا أحمااد نعمااان جااالل :  .17
، رساالة ماجساتير ، كليااة التربياة ، جامعاة دمياااط ،  التفكينر التنناريخى لندى تالميننذ المرحلنة اإلعداديننة

2016  

برنننامج إثرائننى فننى الجغرافيننا قننائم علننى النظريننة الننتعلم المسننتند إلننى رضااى الساايد شااعبان إسااماعيل :  .18
، مجلاة   البصنرى لندى تالمينذ الصنف الرابنع االبتندائىالتحليلنى و الدمات لتنمية بعض مهارات التفكير  

 .   2016( ، يوليو 82الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ، العدد ) 

  دار القلااام للنشااار تعلنننيم الدراسنننات االجتماعينننة للمبتننندئين: ، ساااعيد عباااده ناااافت يحياااى عطياااة ساااليمان .19
 2000والتوزيت  دبي  

 فني تندريس وراء المعرفينة ومنا المعرفينة االسنتراتيجيات عنضب اسنتخدام فاعلينة  :عماار محماد  سالوى  .20

 منن التعلنيم الثانينة الحلقنة تالمينذ لندى التناريخي التفكينر مهنارات وتنمينة التحصنيل علنى التناريخ

 . 2010،  الفيوم جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،األساسي
"  مؤسساة تعلم والتفكينر والحنل اإلبنداعي للمشنكالتي   آلنة النالمنخ البشنر سليمان عبد الواحد يوسف:   .21

    2011ريبة للنشر والتوزيت  القاهرة  
تجنناوز التوقعننات: دليننل المعلننم لتطبيننق أبحنناث النندمات فنني غرفننة سااوزان كوفاليااك  كااارلين أولساان:  .22

 2004   ترجمة مدرسة الظهران األهلية  دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيت  الدمام الصف

المسنتند إلنى الندمات لتنمينة بعنض  النتعلمبرننامج مقتنرح قنائم علنى عبد الحافظ عبد الحافظ :   شادى .23
، كلياة البناات لابداب والعلاوم والتربياة ،  عادات العقل فى الجغرافيا لدى طالبات الصف الحادى عشنر

  2018جامعة عين شمس ، 
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رات التفكينر التناريخى واالتجنناه تنمينة مهننا فاعلينة اسنتخدام نمننوذج ويتلنى فنىشايماء صاالح زكرياا :  .24
، رسالة ماجستير غيار منشاورة ، كلياة التربياة فارى  نحو مادة التاريخ لدى طالب الصف األول الثانوي 

 . 2011دمياط ، جامعة المنصورة ، 
أثننر برنننامج مقتننرح قننائم علننى منندخل الننتعلم المسننتند إلننى النندمات فنني تصننحيح صاافاء محمااد علااي :  .25

  يننة عمليننات العلننم والدافعيننة لإلنجنناز لنندى تالميننذ الصننف األول المتوسننطبديلننة وتنمالتصننورات ال
   2013(  يناير 1  الجزء )33دراسات عربية في التربية وعلم النفس  السعودية  العدد 

   2008، عالم الكتب ، القاهرة ،  رؤى معاصرة فى تدريس الدراسات االجتماعيةصفاء محمد على :  .26

قتنننرح لمنننناهج الدراسنننات االجتماعينننة بالحلقنننة األولنننى منننن التعلنننيم تصنننور مة : صاااالح محماااد جمعااا .27
: دراسااة تحليليااة تقويميااة ، مجلااة  األساسنني فننى ضننوء تطبيقننات نظريننة الننتعلم المسننتند إلننى النندمات

 .        2016( ، يناير 76الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ، العدد)

ينة النذكاء النناجح لتنمينة مهنارات التفكينر التناريخى لندى ئم على نظر برنامج قاغادة عبد الفتاح زايد:   .28
( ، ينااااير  108، العااادد ) مجلاااة الجمعياااة التربوياااة للدراساااات االجتماعياااة ،  طنننالب المرحلنننة الثانوينننة

2019    . 
لتنمينة  االجتماعينةالدراسنات  برنامج مقتنرح قنائم علنى التكنولوجينا الرقمينة فنىغادة عويس درغام :  .29

مجلاة اإلعندادي ، لندى تالمينذ الصنف الثالنث  االجتمناعيومهنارات االتصنال    التاريخى  ات التفكيرمهار 
 . 2015(، أكتوبر 73، العدد)الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية 

، دار الفكار ، عماان ، الطبعاة الثالثاة  تعليم التفكير   مفاهيم وتطبيقات  فتحى عبد الرحمن جروان :   .30
 ،2007  

فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم المسنتند إلنى نتنائج بحنوث المنخ فنى تنمينة   يد متولى :ليلى س .31
 مهارات التفكير البصرى وتقدير الذات من خالل تدريس التناريخ لندى تالمينذ الصنف األول اإلعندادى

 .  2017، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، 

 واالتجناهكى التعليمى فى تنمية مهارات التفكينر التناريخى تخدام الوياس:    الكفراوي مروة محمد مسعود   .32
، رساالة ماجساتير ، كلياة التربياة ، جامعاة رنطاا ،  نحو مادة التناريخ لندى تالمينذ المرحلنة اإلعدادينة

2017   
تدريس الدراسات االجتماعية واسنتخدام التكنولوجينة منصور احمد عبد المنعم ، حسين عبد الباسن :  .33

   2006بة األنجلو مصرية ، القاهرة ، مكتقدمة المت

     2003، دار الفكر ، عمان ،  تعليم التفكير لألطفالنايفة قطامى :  .34

أثر نوع التعليق المصاحب ) نصى ، صوتى ( للمشاهد االفتراضية ثالثية نورهان محمود محمد سيد:   .35
لجنة المعلومنات والتفكينر مهنارات معااألبعاد فى بيئة تعلم قائمة على الواقع المعزز فى تنمية بعنض 

 .   2019، رسالة ماجستير ، كلية التربية،جامعة عين شمس ،   التاريخى
أثننر اسننتخدام الننتعلم المسننتند إلننى النندمات فننى تنميننة مهننارات التفكيننر نيفااين محمااد محمااد محمااود :  .36

بياة وعلام ياة فاى التر ، مجلة دراسات عرب البصرى والمفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف األول الثانوى 
 .  2019( ، ديسمبر 116النفس ، العدد)  
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برنامج قائم على التعلم المستند للدمات لتنمية مهارات التفكير الجغرافى والدافعينة هبة هاشم محمد :  .37
( ، يونياو 81، مجلاة الجمعياة التربوياة للدراساات االجتماعياة ، العادد)  للتعلم لتالميذ المرحلة االبتدائية

2016    
فاعلية استخدام الرواية التاريخية في تنمية مهارات التفكير التناريخي والمينل حمد شاعبان: هند سيد م .38

  رساالة ماجساتير غيار منشاورة  كلياة التربياة  جامعاة نحو مادة التاريخ لدى تالميذ المرحلنة اإلعدادينة
  2012عين شمس  

منة علنى جنانبى الندمات فنى مقترحنة قائتدريسنية  إسنتراتيجيةاسنتخدام والى عبد الارحمن أحماد : أثار   .39
تنمية بعض النذكاءات المتعنددة منن خنالل تندريس الدراسنات االجتماعينة لندى تالمينذ الصنف الثنانى 

، مجلة الجمعية التربوياة للدراساات االجتماعياة ، كلياة التربياة ن جامعاة عاين شامس ، العادد   االعدادى
(57 ، )2014 . 

ى فننى تنندريس التنناريخ لتنميننة مهننارات التفكيننر منندخل القصصنناسننتخدام ال وسااام مصااطفى عبااد   : .40
مجلاة الجمعياة التربوياة للدراساات االجتماعياة ، العادد ،    التاريخى لدى تالميذ الصف الثنانى اإلعندادى

  2017( ، أكنوبر 94)
  2003  مكتبة الفالح  القاهرة  التفكير والمنهاج الدراسيوليم عبيد  عزو عفانة:  .41
  دار القلااام للنشااار تعلنننيم الدراسنننات االجتماعينننة للمبتننندئينباااده ناااافت: ساااعيد ع،  نيحياااى عطياااة ساااليما .42

 2000والتوزيت  دبي  

   دار ديبونااو للنشاارالموهبننة واإلبننداع وفننق نظريننة النندماتيوسااف قطااامي  مجاادي سااليمان المشاااعلة:  .43
 2007والتوزيت  عمان  الطبعة األولى  
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