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 لتاريخ استراتيجية الرحالت المعرفية في تنمية التفكير التاريخي واالتجاه نحو دراسة ة افعالي
 لدى طالب الصف الثاني الثانوي

 )*(د. إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم رزق

مع من ظروف ، ويعرب عما مير به اجملتاإلنسان وبةئتهاقات اامايةة بن يهتم التاريخ بدراسة األحداث والتفاعالت والعال
منها والنامةة على السواء أن التاريخ هو مبثابة الذاكرة ترجع إلةها ، ولقد أدركت الدول اامتقدمة وأحداث على مر العصور

يعد جمرد جمال يستمتع ، ولقد أدركت تلك الدول أيضا أن التاريخ مل والتجارب واخلربات اليت حيتويها لالستفادة من الدروس
فه لبناء اامواطن ، وميكن توظةرصةد من اخلربة له وظائف عديدة، وإمنا هو اقبل هذا كله رئ بقراءة أحداثه وعالاقاته واقصصهالقا

ن األهداف اليت ، فالتاريخ كمادة دراسةة ميكن أن يشرتك مع غريه من اامواد الدراسةة األخرى يف حتقةق العديد معقلةا ووجدانةا
التفسري الذكي للواقائع  والقدرة على، والتأكد من صدق اامصادر، على التمةةز بن الرأي واحلقةقة القدرة: رجو حتقةقها مثلن

 (.7، 8914، أمحد اللقاين وغريها من اامهارات )، ر األحكامصداإوالتحلةل والرتكةب و ، واألحداث
اامعلومات  ة التحديات اليت تفريها ثورةأكثر إحلاحا ؛ نتةج ولقد أصبح تعلةم وتعلم مهارات التفكري يف العصر احلاير 

يف شىت مناحي احلةاة ، ورمبا كان النجاح يف مواجهة هذه التحديات ال يعتمد على الكم اامعريف فقط بقدر ما يعتمد على كةفةة 
 استخدام اامعرفة وتطبةقها .

وإمنا  ،فالتاريخ ال يقف عند جمرد تسجةل أحداث اامايي ويلعب التاريخ دورا مهما وبارزا يف تنمةة مهارات التفكري ؛
مما يتطلب  ؟؛ لبةان كةف واماذا حدث هذا التطور مم واجملتمعات احلضارية اامختلفةعلى حةاة األ حياول تفسري التطور الذي طرأ

 البحث عن اامادة التارخيةة وحتلةلها وترتةبها ونقدها داخلةا وخارجةا .
يركز على مهارات  أن تدريس التاريخ ينبغي أن(  Newman, 1995)، (Qonosko,1995ويرى كل من ) 

هبدف إجياد حل امشكلة ال ميكن حلها بواسطة سرد اامعلومات  ؛، وهذا يتطلب تفسري اامعلومات وحتلةلها ومعاجلتهاالتفكري العلةا
 . رتجاعها وإمنا بالتفكري اامنطقي السلةمالسابقة واس
حةث  ؛وتكمن أمهةته يف أنه ميثل أحد أهم أهداف تعلةم التاريخ ، والتفكري التارخيي هو أحد الصور اامتعددة للتفكري  

 يوجد اتفاق على أن عملةة تعلم التاريخ ينبغي أن تنمي القدرة على الفهم والتفكري التارخيي .
وصف وتفسري : امادة التارخيةة بشكل يثري التفكري مثل ويتضمن التفكري التارخيي القدرة على القةام بعملةات تتناول ا 

، وإعادة ختةل ااموااقف التارخيةة ، أو تويةح التعلةالت والقدرة على استخدام اامصادر واألدلة التارخيةة ، األحداث التارخيةة 
األسباب والنتائج ، وإصدار األحكام وغريها والربط بن ، واكتشاف الدلةل التارخيي ، اخلاطئة واامزيفة ، وفهم ااموااقف التارخيةة 

 من اامهارات .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مدرس اامناهج وطرق التدريس كلةة الرتبةة ـ جامعة العريش )*(
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)عاطف : دراسة لعديد من البحوث والدراسات ومنهاجريت افقد أ   ،االهتمام بتنمةة مهارات التفكري التارخييويف إطار 
( واليت استهدفت حتديد أثر استخدام منوذج مقرتح لتدريس التاريخ وفقا للنظرية البنائةة على التحصةل وتنمةة 4004، عبد اهلل

( واليت استهدفت معرفة مدى توافر 4004،  خريشة)علي ، ودراسة ل الثانويخيي لدى طالب الصف األو مهارات التفكري التار 
وأدلته حبةث تتضمن ، حةث أوصت بإعادة النظر يف كتب التاريخ  كتب التاريخ باامرحلة الثانويةمهارات التفكري التارخيي يف

 .وممارستها ارات التفكري التارخييموااقف تعلةمةة وتدريبات متكن اامعلم والطالب من اكتساب مه
واليت أثبتت فاعلةة استخدام خرائط اامفاهةم ومنوذج هةلدا تابا يف تنمةة اامفاهةم  (4004علي،  ودراسة ) صفاء

 والتفكري التارخيي لدى تالمةذ الصف الثاين اإلعدادي ، وأوصت بضرورة الرتكةز على تنمةة مهارات التفكري التارخيي .  
( واليت استهدفت التعرف على أثر استخدام الرتاث يف تنمةة بعض مهارات التفكري 4002ودراسة )وايل أمحد، 

للدراسات االجتماعةة بكلةات الرتبةة ، واليت أوصت بضرورة مراعاة مؤلفي كتب التاريخ اامدرسةة التارخيي لدى الطالب اامعلم 
 ت التفكري التارخيي .بطريقة تساعد على اكتساب مهاراصةاغة احملتوى 

( واليت استهدفت التحقق من فاعلةة طريقة االستقصاء يف تنمةة بعض مهارات التفكري 4002دراسة )والء حممد، و 
تفكري التارخيي مبناهج التارخيي واالجتاه حنو مادة التاريخ لدى طالب اامرحلة الثانوية ، واقد أوصت بضرورة تضمن مهارات ال

بضرورة تشجةع معلمي التاريخ للطالب على مجع اامادة التارخيةة من مصادرها اامتعددة ، مث التفكري فةها ، كما أوصت  التاريخ
 تفكريا تارخيةا .

( واليت بةنت نتائجها فعالةة برنامج اقائم على األنشطة يف تنمةة مهارات التفكري التارخيي 4001ودراسة )سونةا اقزامل، 
 بكلةات الرتبةة . لدى الطالب اامعلمن شعبة التاريخ
( واليت تناولت فاعلةة برنامج مقرتح اقائم على التعلم اإللكرتوين لتنمةة مهارات التفكري 4082ودراسة )حممد حال ، 

 التارخيي لدى الطالب اامعلم بكلةات الرتبةة .
ثانوية إىل يرورة باامرحلة الالتاريخ وعلى جانب أخر فقد أشارت اامعايري القومةة للتعلةم مبصر فةما يتعلق مبعايري مناهج 

، وتنمةة اقدرته على أن يستنتج دائل التارخيةة إىل نتائج خمتلفةوكةف ميكن أن تؤدي الب، ب باجلدل التارخيي التنمةة وعي الط
تعددة يع تصورات مو اقع نتائج الروايات التارخيةة ، و تو احلقةقةة للمشكالت التارخيةة ، وربطها باامشكالت اامعاصرة ، و األسباب 
 . (457، 4002)وزارة الرتبةة والتعلةم ،  التارخيةة احملتملةللتواقعات 

ومن العرض السابق لبعض الدراسات والبحوث السابقة يتضح أن مهارات التفكري التارخيي أصبحت متثل بعدا مهما 
يف ظل وااقع  -ةة هذه اامهارات من أبعاد تطوير مناهج التاريخ ، كما أن استخدام مداخل وطرق وأسالةب تدريسةة حديثة لتنم

 .بات مطلبا ملحا  -واالسرتجاع فقط وهتمل تنمةة اامهارات يشري إىل هةمنة طرق تدريس تقلةدية تركز يف الغالب على احلفظ 
، ميكنه أن يالحظ بويوح مدى غلبة الطابع النظري باامملكة العربةة السعودية احلالةة التاريخ ناهج لوااقع م فاامستقرئ

وافتقارها إىل اامهارات والتطبةقات العملةة ، وذلك على الرغم من أن هناك العديد من هذه اامناهج تضم فلسفتها وأهدافها 
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، وتظل اامهارات من ، ولكن يبقى التعلةم نظريا(  4087) وزارة التعلةم السعودية ، نصوصا وايحة من اامهارات اامطلوبة 
 ( . 44، 4008حتظى باهتمام مقصود يتناسب مع أمهةتها )أمحد اللقاين ،وفارعة حسن ، واليت ال ، جوانب التعلم اامهملة 

( ، 4004، ودراسة )عاطف عبد اهلل ، ( 4004السةد ،  أمحدواقد أكدت العديد من الدراسات ومنها دراسة )
ا من وغريه (4080، ودراسة ) عاطف عبد اهلل ،  (4002،  السعةد اجلنديودراسة )( ، 4004ودراسة )عثمان اجلزار ، 
ألهنا يف  ؛ اامستخدمة يف تدريس التاريخ يف اامرحلة الثانوية ال تساعد على تنمةة مهارات التفكري العلةا الدراسات على أن الطرق

 الغالب طرق تقلةدية تركز على احلفظ واالسرتجاع . 
خ ميكن أن تساعد على تنمةة مهارات التفكري التارخيي تربز العديد ويف سبةل البحث عن اسرتاتةجةات لتدريس التاري

ومن بن هذه ، من االسرتاتةجةات التدريسةة اليت باتت تفرض نفسها على حركة الفكر الرتبوي وتطبةقاته وممارساته 
أنشطة تربوية استقصائةة تعتمد على عملةات سرتاتةجةة تدريسةة اقائمة على إ يوه، سرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة إ االسرتاتةجةات

 .البحث يف شبكة االنرتنت هبدف الوصول السريع للمعلومات اامطلوبة وبأاقل جهد ممكن 
واقد أكدت نتائج بعض الدراسات على يرورة اقةام اامتعلم بدور إجيايب وفعال أثناء عملةة التعلم )السعةد اجلندي، 

 .مجع اامعلومات وتنظةمها وتفسريها واختاذ القرار بشأهنا  ( ، واالهتمام بالطرق اليت تشجع4002
، لكرتوين الراقمي)حسن جعفر اخللةفةوتعد اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة واحدة من اسرتاتةجةات التدريس والتعلم اإل

ظل ما نواجهه اآلن  هم يف إثراء عملةيت التعلةم والتعلم خاصة يف( اليت ميكنها أن تس442، 4087يةاء الدين حممد مطاوع ، 
يافةة للتعلةم ، والرغبة يف زيادة إتاحة فرص إرة يف أعداد الطالب واحلاجة إىل من زيادة الطلب على التعلةم ، والزيادة اامستم

، وإعادة تشكةل اامتعلم حمور العملةة التعلةمةة دافعةة اامتعلمن وحثهم على اكتساب وتوظةف اامعرفة العلمةة بأنفسهم ، وجعل
، 4007)كامل احلصري ، ،  (Naidu, 2006, 2) مراكز مصادر التعلم واامعرفة ، وظهور صةغ جديدة للتعلةم والتعلم

85.) 
لتعامل اامعلمن ل هتمام بإعداد وتدريباال أن يتكامل ذلك مع وجوب( 540، 4005ويرى )يةاء الدين زاهر ، 

لتفاعل مع اامعلومات وتكنولوجةا االتصال ، باإليافة إىل تدريبهم على تصمةم أدوات التعلةم واستخدام تكنولوجةا االتصاالت وا
اسرتاتةجةات وأسالةب تدريس جديدة تركز على طرح األسئلة اليت تتحدى االفرتايات  واستخداميف جوهر العملةة التعلةمةة ، 
 ةم التقلةدي . األساسةة اليت حتكم نظام التعل

)ياسر دراسة منها : و واقد أشارت العديد من الدراسات إىل أمهةة استخدام اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة يف التدريس 
( واليت بةنت نتائجها فعالةة استخدام طريقة الويب كويست يف تدريس العلوم على تنمةة أسالةب التفكري واالجتاه 4001عبده ، 

( اليت أكدت فاعلةة الرحالت اامعرفةة عرب الويب  4088ودراسة )أمساء اامهر ، لبات كلةة الرتبةة ،حنو استخدامها لدى طا
( واليت تناولت أثر 4088دراسة )هويدا السةد، و كويست يف تنمةة التحصةل اامعريف لدى طالب كلةة الرتبةة النوعةة بطنطا ، 

ولوجةا التعلةم واجتاهاهتم جناز الدراسي لدى طالب تكنافعةة لإلعلى تنمةة الد اختالف أسلوب البحث يف الرحالت اامعرفةة
( اليت أثبتت فاعلةة اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة عرب الويب يف تدريس الدراسات 4084ودراسة )رجاء عبد اجللةل ،  ،حنوها
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 4084دراسة ) لةلى اجلهين ، و االجتماعةة على تنمةة مهارات التفكري اجلغرايف واامةول اجلغرافةة لدى تالمةذ اامرحلة االبتدائةة ، 
علةة اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة عرب الويب يف تعلم العلوم على تنمةة بعض مهارات عملةات العلم لدى افواليت تناولت ( 

فاعلةة تصمةم الرحالت اامعرفةة يف تنمةة مهارات تصمةم واليت تناولت ( 4082، دراسة )سعد سعةد، و سطة طالبات اامرحلة اامتو 
ااموااقف التعلةمةة ومهارات التعلم الذايت والتفكري النااقد لدى طالب الدبلوم العايل بكلةة الرتبةة جامعة طنطا ، ودراسة )نسرين 

اامعرفةة يف التحصةل اامباشر واامؤجل لدى طالبات الصف احلادي عشر يف مادة  ( واليت أثبتت فعالةة الرحالت4082مسارة ، 
( واليت تناولت أثر اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة عرب الويب على حتصةل طلبة 4085ودراسة )أريج الغرابلي ، اللغة االجنلةزية ،

( واليت استهدفت استخدام اسرتاتةجةة 4085،  امدمحدي ح، ودراسة )الصف الثامن األساسي امبحث العلوم واجتاهاهتم حنوها 
 .دى تالمةذ الصف الثاين االعدادي الرحالت اامعرفةة يف الدراسات االجتماعةة لتنمةة التفكري العلمي ل

وزعها الكرتونةة  استبانة اعتمدت علىام الباحث بدراسة استطالعةة ةاقاس مبشكلة البحث من خالل واقد تنامى اإلحس
من عةنة الدراسة يؤكدون على تدين اجتاه  % 19بةنت نتائجها أن للتاريخ باامرحلة الثانوية ، على أربعة عشر معلما ومعلمة 

بوجود الطالب حنو دراسة التاريخ ويرجعون ذلك إىل يعف الدافعةة للتعلم ، وطرق التدريس واامنهج اامدرسي ، أما فةما يتعلق 
ىل تبدي ذلك يف يعف اقدرة الطالب إشاروا أوجود يعف يف التفكري التارخيي و  عت العةنة علىيعف يف التفكري التارخيي فأمج

( ، والربط بن الدراسة التارخيةة واألحداث اجلارية وتفسري األحداث التقومي -الرتكةب  -ةا )التحلةل على حل أسئلة القدرات العل
 التارخيةة .

إىل وجود حاجة ملحة الستخدام اسرتاتةجةات تدريسةة حديثة مبا يتناسب مع اامتطلبات  خنلصوبناء على ما سبق 
 . احلالةة واامستقبلةة ، واليت من بةنها تنمةة مهارات التفكري عامة والتفكري التارخيي خاصة

 : مشكلة البحث
رحلة اام بالطلدى واالجتاه حنو دراسة التاريخ   يعف مهارات التفكري التارخيييف حتددت مشكلة البحث احلايل

إذ تعتمد على طرق  ؛اقصور اسرتاتةجةات التدريس اامستخدمة يف تنمةتهااألمر الذي تعزوه كثري من الدراسات إىل ، الثانوية 
، األمر الذي دفع  تقلةدية تركز على ذاكرة اامتعلم دون الرتكةز على عقله وتنمةة مهاراته مما جعل تعلم التاريخ غري ذي معىن

الباحث إىل استخدام اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة وهى من االسرتاتةجةات اليت تركز على نشاط اامتعلم وفاعلةته خالل اامواقف 
اامستمدة من مصادر تعلم متنوعة ، وأكثر اقدرة على معاجلة اامعلومات ، وجعله أاقل اعتمادا على عملةات احلفظ ، التعلةمي 

 . ارات التفكري العلةاوممارسة مه
 التايل : لإلجابة على السؤال الرئةساحلايل للتصدي هلذه اامشكلة سعى البحث و 

الصف  بالتنمةة مهارات التفكري التارخيي واالجتاه حنو دراسة التاريخ لدى ط يف الت اامعرفةةاستخدام اسرتاتةجةة الرح ما فعالةة
 ؟ الثاين الثانوي

 الرئةس األسئلة الفرعةة التالةة :ويتفرع من هذا السؤال 
 ؟ صف الثاين الثانويطالب التنمةتها لدى واجب الالتفكري التارخيي ما مهارات  .8
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اسرتاتةجةة  ستخدامصف الثاين الثانوي باطالب الالعصر الراشدي من منهج التاريخ ل كةف ميكن إعادة صةاغة وحدة .4
 ؟ الرحالت اامعرفةة

الرحالت اامعرفةة يف تنمةة مهارات التفكري التارخيي  استخدام اسرتاتةجةةالراشدي" بتدريس وحدة "العصر  ما فعالةة .2
 ؟ صف الثاين الثانويطالب اللدى 

الصف الثاين طالب اجتاه  اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة يف تنمةة استخدامتدريس وحدة "العصر الراشدي" ب ما فعالةة .4
 حنو دراسة التاريخ ؟ الثانوي

 فروض البحث :
يوجد فرق دال إحصائةا بن متوسطي درجات طالب اجملموعتن التجريبةة والضابطة يف التطبةق البعدي الختبار  -8

 التفكري التارخيي لصاحل اجملموعة التجريبةة .
يوجد فرق دال إحصائةة بن متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبةة يف التطبةقن القبلي والبعدي الختبار  -4

 التارخيي لصاحل التطبةق البعدي .التفكري 
يوجد فرق دال إحصائةا بن متوسطي درجات طالب اجملموعتن التجريبةة والضابطة يف التطبةق البعدي امقةاس  -2

 االجتاه حنو التاريخ لصاحل اجملموعة التجريبةة .
يوجد فرق دال إحصائةا بن متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبةة يف التطبةقن القبلي والبعدي امقةاس  -4 

 االجتاه حنو التاريخ لصاحل التطبةق البعدي .
حصائةا الستخدام اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة يف تنمةة مهارات التفكري التارخيي لدى طالب إيوجد أثر دال  -5

 الثانوي .الصف الثاين 
الستخدام اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة يف تنمةة االجتاه حنو دراسة التاريخ لدى طالب  إحصائةاـ يوجد أثر دال 2

 الصف الثاين الثانوي .
 أهداف البحث :

 يهدف البحث احلايل إىل :
  صف الثاين الثانويالحتديد أبعاد ومكونات مهارات التفكري التارخيي الالزمة لطالب . 
  واقةاس أثرها يف تنمةة مهارات التفكري التارخيي ، استخدام اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة يف تدريس التاريخ

 واجتاه الطالب حنو دراسة التاريخ .
 أهمية البحث : 

 تتمثل أمهةة البحث يف أنه سةقدم :
 ميكن اإلفادة منها يف تطوير مناهج وي صف الثاين الثاناقائمة مبهارات التفكري التارخيي اليت جيب تنمةتها لدى طالب ال

 التاريخ يف اامرحلة الثانوية .
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 ميكن أن يستفةد منه معلمي  للصف الثاين الثانويالتاريخ  دلةال الستخدام اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة يف تدريس
 التاريخ باامرحلة الثانوية .

 طالب الصف الثاين الثانوي  اختبارا امهارات التفكري التارخيي لدى. 
 لصف الثاين الثانوي لالجتاه حنو دراسة التاريخ لدى طالب ا امقةاس. 
 . ملف النشاط واألداء اخلاص بالطالب 

 منهج البحث :
اعتمد البحث احلايل على اامنهج الوصفي التحلةلي عند عريه لإلطار النظري للبحث ، كما اعتمد على اامنهج  

 واالجتاه حنو دراسة التاريخ لدى طالب امعرفةة على تنمةة التفكري التارخييثر استخدام اسرتاتةجةة الرحالت االتجرييب لتحديد أ
 . الصف الثاين الثانوي

 حدود البحث : 
 يقتصر البحث احلايل على : 

الصف الثاين الثانوي مبدرسة الرباء الثانوية بنن حبفر الباطن باامملكة العربةة السعودية ، مت تقسةمها إىل عةنة من طالب  -
 .جمموعتن جتريبةة ويابطة 

 وحدة العصر الراشدي اامقررة على طالب الصف الثاين الثانوي . -
ادة التارخيةة تفسري اامادة التارخيةة ، مهارة متةةز ااممهارات التفكري التارخيي التالةة : مهارة فهم اامادة التارخيةة ، مهارة  -

 صدار األحكام واختاذ القرار .إائط واألشكال التارخيةة ، مهارة وفقا لتسلسلها الزمين ، مهارة رسم وحتلةل اخلر 
 البحث : إجراءات

 التالةة : احلايل وفق اإلجراءاتر البحث سا
 ويتم ذلك من خالل : صف الثاين الثانويطالب التنمةتها لدى  التارخيي اليت ميكنهارات التفكري إعداد اقائمة مب ـأوال 

 دراسة وحتلةل البحوث والدراسات السابقة يف جمال التفكري التارخيي . .8
 . التاريخ يف اامرحلة الثانويةوتعلم دراسة طبةعة تعلةم  .4
 هم .ئراآ اامةدان ، والتعديل يف يوء راء اخلرباء واامتخصصن يفآاستطالع  .2

، ويتم ذلك من يف يوء اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة  صف الثاين الثانويلطالب الحتديد اامالمح الرئةسةة لتدريس التاريخ  ـثانةا 
 خالل :
 وعريه،  لصف الثاين الثانويس التاريخ لطالب ايف تدرياسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة ستخدام اامعلم الإعداد دلةل  .8

 . على احملكمن للتأكد من صالحةته
 عداد ملف النشاط واألداء لطالب الصف الثاين الثانوي .إ .4
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لدى واالجتاه حنو دراسة التاريخ التفكري التارخيي حتديد فعالةة استخدام اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة يف تنمةة مهارات  ـثالثا 
 ، ويتم ذلك من خالل : طالب الصف الثاين الثانوي

 .طالب الصف الثاين الثانوي لدى ومقةاس االجتاه حنو دراسة التاريخ عداد اختبار مهارات التفكري التارخيي إـ 8
 ـ عرض االختبار واامقةاس على اخلرباء واامتخصصن والتعديل يف يوء مقرتحاهتم ويبطهما .4
 ن جتريبةة ويابطة .وتقسةمها إىل جمموعت طالب الصف الثاين الثانويمن اختةار عةنة البحث ـ 2
اجملموعة  -اقبلةا على الطالب عةنة البحث ( مقةاس االجتاه حنو دراسة التاريخ ـ) اختبار التفكري التارخيي تطبةق أدوات البحث ـ 4

 لتحديد اامستويات القبلةة . -التجريبةة والضابطة 
 بةنما تدرس اجملموعة الضابطة بالطريقة اامعتادة .التدريس وفقا السرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة للمجموعة التجريبةة ـ 5
 بعديا . (قةاس االجتاه حنو دراسة التاريخ اختبار التفكري التارخيي وم )تطبةق أدوات البحث ـ 2

 منااقشتها .و حصائةا إالنتائج ومعاجلتها  رصد ـرابعا 
 .يف يوء ما تسفر عنه نتائج البحث تقدمي التوصةات واامقرتحات  ـخامسا 

 مصطلحات البحث :
 Teaching Strategyـ استراتيجية تدريسية 1

االسرتاتةجةة خطة عمل عامة تويع لتحقةق أهدافا معةنة ، وتصمم االسرتاتةجةة يف صورة خطوات إجرائةة وتتحول  
يف سبةل كل خطوة من خطوات االسرتاتةجةة إىل تكتةكات ، أي إىل أسالةب جزئةة تفصةلةة تتم يف تتابع مقصود ، وخمطط 

 حتقةق األهداف احملددة .
ويف اجملال الرتبوي نقصد باسرتاتةجةة التدريس خطة عمل ترتجم إىل إجراءات وممارسات يتبعها اامعلم حةث تساعد يف 

 حتقةق األهداف التعلةمةة احملددة سلفا . 
 :Web Questـ استراتيجية الرحالت المعرفية 2

تعلةمةة حمددة ، تساعد اامتعلم على القةام بنفسه بعملةات خمتلفة من  "اسرتاتةجةة تعتمد على تقدمي مهمات هي
)عبد العزيز البحث واالستكشاف للمعلومات عرب الويب ، واستخدام هذه اامعلومات وتوظةفها ولةس جمرد احلصول علةها " 

 .(89، 4088، طلبة
على استخدام الكمبةوتر وشبكة  ( بأهنا " مدخل للتدريس اقائم74، 4084م أمحد )بار علي مجعة و ) عرفها و 

اامعلومات يف التعلةم والتعلم ، وتعكس فكرة حوسبة بةئات التعلم والتدريس اامعاصرة إلتاحة الفرصة للطالب للبحث والتقصي 
والتساؤل بطريقة خمطط هلا ، ومتسلسلة من خالل أنشطة ذات معىن ، تساعده على بناء اامعرفة بنفسه ولالستزادة من اامعرفة 

 بتوجةه وإرشاد من اامعلم " .
ى ( بأهنا اسرتاتةجةة لتعلةم الدراسات االجتماعةة وتعلمها تركز يف األساس عل80، 4084فت الطويلعي )ري عرفتها مو  

وتعتمد على صفحات ويب حمددة مسبقا توظف الوسائط اامتعددة والفائقة وبعض أدوات  البالبحث والتقصي من جانب الط
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ذلك من خالل مواقع إلكرتوين يدخل إلةه الطالب يف أي واقت ويف أي مكان وأثناء دراسته مير بالعديد من االتصال والتفاعل و 
تةة على التعلم حتت إشراف اامعلم وتكتسب االجتاهات واامهارات واامعلومات حسب اقدرته وسرعته الذا، اخلربات التعلةمةة 

 " . وتوجةهه
لتعلةم التاريخ تركز يف اامقام األول على البحث والتقصي من جانب الطالب ، وميكن تعريفها إجرائةا بأهنا اسرتاتةجةة 

مير الطالب من خالهلا بالعديد من اخلربات عل ، وتعتمد على صفحات ويب حمددة مسبقا ، وبعض أدوات االتصال والتفا
 وذلك من خالل األنشطة واامهام اخلاصة بكل رحلة يقومون هبا حتت إشراف وتوجةه اامعلم . ، التعلةمةة

 Historical Thinking Skillsالتفكير التاريخي مهارات ـ 3
يقصد هبا يف هذا البحث جمموعة من اامهارات يكتسبها الطالب ويرتمجها أثناء دراسته األحداث التارخيةة مبا ميكنه من 

حةث ميارس ، عمال العقل فةها إو ، وذلك ابتداء من مجع اامعلومات واألدلة بشأن األحداث التارخيةة  ، ادة التارخيةةمعاجلة اام
واختاذ القرارات بشأن ، وإصدار احلكم ، والتحلةل التارخيي ، واليت تتمثل يف الفهم التارخيي ، خالهلا بعض العملةات العقلةة 

 مدعمه باألدلة التارخيةة واحلجج اامنطقةة .حبةث تكون ، األحداث التارخيةة 
 اإلطار النظري للبحث :

 مهارات التفكير التاريخي : المحور األول ـ 
 أ ـ ماهية مهارات التفكير التاريخي :

مهارات التفكري التارخيي متثل العملةة العقلةة اليت ميارسها الفرد عند احلكم على اقضةة أو منااقشة مويوع أو تقةةم رأي  
أو حنو ذلك ، وتقوم على أساس الداقة يف فحص الواقائع ومراعاة اامويوعةة والبعد عن العوامل الذاتةة ، وهى مهارات عملةة 

 ميكن أن تنمى بالتدريب شأهنا شأن اامهارات األخرى .
مثل : وصف وتفسري  ويعرفها البعض بأهنا اقدرة اامتعلم على القةام بعملةات تتناول اامادة التارخيةة بشكل يثري التفكري 

، وتويةح عادة ختةل ااموااقف التارخيةةإض للمصادر واألدلة التارخيةة ، و والعرياألحداث التارخيةة ، والقدرة على التناول الواسع 
والربط بن التعلةالت اخلاطئة واامزيفة ، وفهم ااموااقف التارخيةة ، واكتشاف الدلةل التارخيي ، واالستنتاج وفهم الدلةل التارخيي ، 

 ( .807، 4000صدار األحكام )علي عبد الوهاب ، عاطف بدوي ، إاألسباب والنتائج ، و 
وتعين " اقدرة اامتعلم على فهم واستةعاب احلقائق التارخيةة الواردة يف كتب التاريخ باستخدام طريقة يف التفكري جتعله  

لبةانات واألدلة التارخيةة من مصادرها األصلةة وتنظةمها وتفسريها ووزن اقادرا على حتلةل العالاقة القائمة بن تلك احلقائق ، ومجع ا
وتطبةق اامفاهةم اجملردة من أجل ، وإصدار األحكام علةها ، تحةز منها واستبعاد اام، األدلة اليت تتضمن وجهات نظر خمتلفة 

 ( .859،  4004تطوير فريةات عن السبب والنتةجة تدعمها األدلة والرباهن")علي خريشة ، 
، ئق التارخيةة اليت تتضمنها الكتبوهى مهارات تساعد اامتعلمن على الفهم اجلةد للتاريخ من خالل جتاوزهم للحقا 

والتويةحات  صحةحة من خالل التحلةالت والتفسرياتنتائج ن كتبوه ، والوصول إىل واقراءهتم التاريخ بشكل خمتلف عم
(Tally& Goldenberg, 2005, 1-3) . 
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وهى عملةات معرفةة يستخدمها اامتعلم أثناء دراسة التاريخ هبدف إدراك احلقةقة التارخيةة ، وما حتويه من تفسريات  
ومضامن وتعمةمات ميكن االستفادة منها يف ااموااقف احلةاتةة ، وترتاوح تلك اامهارات ما بن اامستويات الدنةا كمهارات جتمةع 

، العقلي ، واالستنتاج من اامقدماتاامستويات العلةا اليت تشمل التحلةل واالستنباط واالستدالل اامعلومات وتنظةمها وتصنةفها ، و 
وحتديد الشواهد واألدلة ووزهنا ، وتولةد التنبؤات اامنطقةة واخلروج بتعمةمات ، وإجراء اامقارنات وإدراك العالاقات بن الواقائع 

)دعاء جنةب ، ن الرأي واحلقةقة وتقومي احلجج أي حول األحداث ، والتمةةز بواألدلة التارخيةة ، وإصدار األحكام وإبداء الر 
4001 ،47) . 

 مهارات التفكير التاريخي : ب ـ تصنيف
ونظرا ألمهةة التفكري التارخيي فقد سعى كثري من الباحثن إىل التوصل إىل مكوناته ، فقد حدد جون نةكول  

(Nichol, Johnمهارات التفكري التارخيي ) : فةما يلي 
 القدرة على تناول اامادة التارخيةة . -
 القدرة على فهم ااموااقف التارخيةة . -
 القدرة على اكتشاف الدلةل التارخيي . -
 القدرة على االستنتاج من الدلةل التارخيي . -
 (Nichol, John, 1984, 16-17القدرة على فهم الدلةل التارخيي . ) -

 :فةما يلي  Ben Jonesكما حددها جونس 
 ـ اامعرفة والفهم التارخيي ويشمل :8

 وصف احلقائق واامعلومات التارخيةة . -
 نقد القضايا واألحداث التارخيةة . -
 التوصل إىل اامفاهةم التارخيةة واستخدامها . -

 ـ البحث التارخيي ويشمل :4
 إعداد األسئلة واالستفسار وفرض الفروض عن احلدث التارخيي . -
 إاقامة الدلةل التارخيي . -
 لربط بن األشكال اامختلفة للدلةل التارخيي .ا -

 ـ التعلةل التارخيي ويشمل :2
 حتديد اقةمة الدلةل التارخيي . -
 تفسري الدلةل التارخيي . -
 صدق الدلةل التارخيي . -
 (Ben Jones,1986, 32إصدار األحكام . ) -
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 فةما يلي : Stern, Sheldon كما حددها سترين
 احلساسةة للتاريخ . -
 التارخيي . فهم احملتوى -
 عدم الركون ألحكام اامايي . -
 حتديد االحتماالت التارخيةة . -
 التفسري التارخيي . -
 (Stern, Sheldon, M, 2002, 3البحث عن أدلة تارخيةة . ) -

 كما حددهتا والء حممد فةما يلي :
 الفهم التارخيي . -
 التفكري الزماين واامكاين يف احلدث . -
 التفسري والتحلةل التارخيي . -
 النقد والبحث التارخيي . -
 كشف الرأي واحلقةقة التارخيةة . -
 (.801، 4002إصدار األحكام بشأن األحداث التارخيةة .)والء حممد ،  -

 وحددهتا شريين موسى فةما يلي :
 تعرف األحداث التارخيةة وفق تسلسلها الزمين . -
 البحث التارخيي . -
 الفهم التارخيي . -
 . تفسري وحتلةل األحداث التارخيةة -
 (.40، 4001حتلةل القضايا التارخيةة واختاذ القرار . )شريين موسى ،  -

 وحددها عاطف سعةد يف :
 ـ مهارة الفهم التارخيي وتشمل :8

 حتديد األفكار الرئةسةة . -
 تلخةص مضمون النص التارخيي . -
 حتديد أسباب احلدث التارخيي . -
 حتديد نتائج احلدث التارخيي . -
 حتديد الدلةل التارخيي . -

 ـ مهارة التفكري الزمين واامكاين يف احلدث التارخيي ويشمل :4
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 الرتتةب الزمين لألحداث التارخيةة . -
 حتديد مواقع احلدث التارخيي على خريطة جغرافةة . -
 الربط بن احلدث التارخيي واخلصائص الطبةعةة والبشرية امكان واقوع احلدث . -
 متفراقة من العامل يف فرتة زمنةة معةنة . إدراك العالاقة بن األحداث اليت واقعت يف أماكن -

 ـ مهارة التحلةل التارخيي وتشمل :2
 حتلةل القرارات اليت أدت إىل تغريات جذرية يف جمرى التاريخ. -
 تقدمي أسباب متعددة للحدث التارخيي . -
 اامقارنة بن األحداث التارخيةة اامتشاهبة يف فرتات زمنةة خمتلفة . -

 واختاذ القرارات :ـ مهارة إصدار األحكام 4
 تفنةد اآلراء اامتعددة اامثارة حول احلدث التارخيي . -
 استنتاج أهداف كاتب الرأي وفقا الجتاهاته . -
 استخالص البدائل اليت كانت متاحة لصانعي القرارات التارخيةة . -
 ة والطويلة اامدى للقرارات التارخيةة .القصري  اآلثارتقومي  -
 التارخيةة .التنبؤ بنتائج األحداث  -
 إصدار أحكام مويوعةة على األحداث التارخيةة يف يوء ظروف عصرها مدعما باألدلة التارخيةة  -

 ـ تفسري األحداث اجلارية يف يوء اامايي وتشمل :5
 حتديد األسباب واجلذور التارخيةة للحدث التارخيي . -
 الربط بن اامايي واحلاير . -
 بن اامايي واحلاير .التوصل إىل تعمةمات من خالل اامقارنة  -
 اامستقبلةة احملتملة اامتصلة باألحداث اجلارية . اآلثارتواقع  -
 .(844، 4080)عاطف سعةد ، استخالص الدروس اامستفادة من اامايي لويع حلول للمشكالت اامعاصرة  -

 وحددها آخرون فةما يلي :
للمصادر واألدلة التارخيةة ، وإعادة ختةل ااموااقف واألحداث  ـ تناول اامادة التارخيةة : أي القدرة على التناول الواسع والعريض8

 التارخيةة ، وتويةح التعلةالت اخلاطئة واامزيفة يف يوء ذلك .
ـ فهم ااموااقف التارخيةة : أي القدرة على االنتقال من مصدر إىل مصدر أخر بطريقة تؤدي إىل فهم ااموااقف التارخيةة بصورة 4

 بسةطة .
التارخيي : أي القدرة على اخلروج بتعمةمات من خالل استخدام األدلة التارخيةة واالنتقال من مويوع إىل  ـ اكتشاف الدلةل2

 آخر من بن اامصادر ، وتقدمي التفسريات والتعلةالت اامتصلة باامالحظة واكتشاف الدلةل التارخيي .
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دة من خالل االستخدام اجلةد لألدلة ، والوصول إىل ـ االستنتاج من الدلةل التارخيي : أي القدرة على استنتاج أفكار جدي4
 اامستوى الوااقعي واحلقةقي لألحداث .

 ـ فهم الدلةل التارخيي : ويعين القدرة على فهم الدلةل من خالل أحد النماذج لألدلة التارخيةة .5
 ( .85، 4004( )عاطف سعةد ، 809، 4000)علي عبد الوهاب ، عاطف بدوي ،    

م 4002دراسات على األخذ باامعايري اليت حددها خرباء تعلةم التاريخ يمن اامعايري القومةة للتعلةم عام واتفقت عدة 
 واليت تضمنت بدورها جمموعة من اامهارات وهى :

 اامعةار األول ـ تعرف األحداث التارخيةة وفق تسلسلها الزمين :
  مستقبل (.يقارن بن األحداث التارخيةة عرب العصور ) مايي ـ حاير ـ 
 . يكتب اقصة تارخيةة بأسلوبه اخلاص يبن فةها التسلسل الزمين 
 . حيلل األحداث التارخيةة يف يوء تسلسلها الزمين 
 . يتعرف طبةعة االستمرار والتغري عرب الزمن 
 . يصنع تصورات خلطوط زمنةة تتعلق باألحداث 

 اامعةار الثاين ـ حتلةل عملةات البناء التارخيي :
  ارخيةة بشكل جةد .اقصة تيكتب 
 . يتواقع الروايات التارخيةة 
 . يستنتج اامعلومات التارخيةة من اجلداول واألشكال البةانةة 

 اامعةار الثالث ـ تفسري وحتلةل األحداث التارخيةة :
 . التمةةز بن ما هو حقةقي وما هو خةايل 
  راء اامؤرخن حول اامايي .آيقةم 
 . معرفة أسباب األحداث التارخيةة 
 . حيلل العالاقة بن السبب والنتةجة للحدث التارخيي وفقا لدور كل من األفراد والقةم واامؤسسات 
 . يعي طبةعة اجلدل التارخيي ، وكةف ميكن أن تؤدي البدائل التارخيةة اامختلفة إىل نتائج خمتلفة 

 اامعةار الرابع ـ استخدام مهارات البحث التارخيي :
 ي .حتديد مهارات البحث التارخي 
 األحداث يف إطاره . واقعتو السةاسي أو االاقتصادي اليت يتقصى اامادة التارخيةة بالكشف عن السةاق االجتماعي أ 
 . يتحقق من اامادة التارخيةة باستخدام األدلة بطريقة مويوعةة 
 . يستخدم مهارات البحث التارخيي يف معاجلة اامادة التارخيةة 
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 التارخيةة واختاذ القرار :اامعةار اخلامس ـ حتلةل القضايا 
 . معرفة مفهوم القضةة التارخيةة 
 . حتديد اامشاكل والقضايا التارخيةة 
 . يستنتج األسباب احلقةقةة للمشكالت التارخيةة ويربطها باامشكالت اامعاصرة 
 . يقرتح حلوال امشكالت نابعة من دراسة اقضايا تارخيةة خمتلفة 
  يقةم نتائج القرار الذي اختذه بشأن القضةة حمل الدراسة. 

( )والء 820، 4004( )علي خريشة ، 99-49، 4004( )عثمان اجلزار ، 420 -445، 4002)وزارة الرتبةة والتعلةم ، 
 ( .40-41،  4001( )شريين موسى ، 4002،888حسن ، 

دراسة طبةعة تعلةم وتعلم التاريخ يف ، و التفكري التارخيي  دراسة وحتلةل البحوث والدراسات السابقة يف جمالويف  يوء 
 حددها البحث احلايل يف :راء اخلرباء واامتخصصن يف اامةدان ، آاستطالع ، و اامرحلة الثانوية 

 صةاغتها بأسلوبه . وإعادةـ مهارة فهم اامادة التارخيةة 8
 ـ مهارة تفسري األحداث التارخيةة .4
 ث التارخيةة وفقا لتسلسلها الزمين .ـ مهارة متةةز األحدا2
 ـ مهارة رسم وحتلةل اخلرائط واألشكال التارخيةة .4
 صدار األحكام واختاذ القرار .ـ مهارة إ5

 أهمية مهارات التفكير التاريخي : –ت 
وتعلمه على أنه كتلة من احلقائق والتواريخ ، يؤكد الباحثون والرتبويون على يرورة عدم النظر إىل التاريخ والتفكري فةه  

واألشكال والرموز اامفتاحةة ؛ وذلك ألن كل هذا ما هو إال طريقة للمعرفة التارخيةة ولنمو الفهم عن العالاقات بن الناس 
خيي إىل تلك ، كما أكدوا على أمهةة مراجعة أهداف وحمتوى مناهج التاريخ بإيافة مهارات التفكري التار واألحداث يف اامايي 

-82، 8990اامناهج ، وتدريب اامتعلمن علةها من خالل دراستهم للمايي وتطبةقها على احلاير واامستقبل.)اقاسم يزبك ، 
85 ) ،(Levesque, 2008, 21-22) 

اامواقف  نصرا من عناصرعومن هذا اامنظور تتبلور أمهةة التفكري التارخيي الرتبوية يف كونه أحد جوانب التعلةم اإلنساين و  
 التعلةمي واليت تتضح فةما يلي :

  نظر األفراد الذين عاشوا  ةقضايا وأحداث اامايي من وجهليساعد التفكري التارخيي اامتعلمن على تكوين إدراك عمةق
تلك األحداث ؛ ألن ذلك يكفل تنمةة التعاطف التارخيي لتلك ااموااقف واألحداث اامايةة واليت بطبةعة احلال تبدو 

 . ألحداث يف اامايي مبعايري احلايرمغايرة عن منظور العقلةة اامعاصرة ، وأنه ال ميكن فهم ا
 للتفكري مثل : اامالحظة واالستقصاء والقةاس والتصنةف والتواقع  يتضمن التفكري التارخيي العملةات األساسةة

 .(Masran, 2006)واالستنتاج والتنظةم واامقارنة والتحلةل وغريها 
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  يساعد التفكري التارخيي اامتعلمن على اكتساب مهارات القراءة والكتابة النااقدة ، حةث يتدرب اامتعلمون على حتري
وتقرير ماذا حدث يف اامايي ؟ واماذا حدث ؟ بدال من تقبل اامكتوب كما هو ، مما ، األدلة والبحث عن احلقةقة 

 . (Mayer, 2003) يساعد اامتعلمن على تكوين العقل االستقصائي
  يسهم التفكري التارخيي يف تنمةة اهلوية الوطنةة لدى اامتعلمن من خالل تنمةة اامشاعر واألحاسةس اليت ترتبط بدراسة

التفكري التارخيي يساعد اامتعلمن على دمج فتاريخ السابقن ، والتعرف على جهودهم واجنازاهتم والتعاطف معها ، 
وكمتعلمن مدى  ، البحث التارخيي للمشاركة بفعالةة كمواطنن مستنريين اامعرفة التارخيةة مع ما اكتسبوه من مهارات

 احلةاة .
 . يساعد اامتعلمن على إدراك اقانون السببةة التارخيةة 
 ستمرارية والتغري يف مفاهةم اال أسالفهم ، كما ينمي لديهم عن يساعد التفكري التارخيي اامتعلمن على بناء معرفتهم

 لألحداث اامعاصرة .ة وفهم الزمن ، ويكسبهم بصري 
  يسهم التفكري التارخيي يف تكوين إدراك عام للنظريات اامختلفة بشأن تفسري التاريخ ، والقدرة على اكتشاف جوانب

اليت تعد مثار جدل بن  الضعف يف بعض التعمةمات حول اامايي ، جبانب القدرة على تقةةم اامويوعات اخلالفةة
-92، 4002، حممد )والء ، (  25-24، 4005علي اجلمل ، ) ، (47-44، 4004علي ،  . )صفاءاامؤرخن

 ,Savagian, 2009) ، (809-802، 4001)دعاء جنةب ،  ، (14-18، 4007)هاين حسن ، ،  (99
1114-1124)  ،(Waring, 2010,1-7) . 

 ث ـ تنمية مهارات التفكير التاريخي :
 التفكير التاريخي :معلم التاريخ وتنمية مهارات 

تعد تنمةة مهارات التفكري التارخيي مطلبا يروريا يف ظل التحوالت العاامةة اليت نلمسها يف مجةع اجملاالت واألحداث ،  
 ويف إطار ذلك هناك عدة إجراءات جيب أن يتبعها اامعلم لكي ينمي مهارات التفكري التارخيي وميكن أن جنملها فةما يلي :

أن ، و مع احلقائق من مصادرهاجب طالبال لفعلم خطوات التفكري العلمي أثناء التدريس ، وأن يكجيب أن يتبع اام -
إىل االستطالع والتعاون فةما بةنهم يف البحث واالستقصاء ، وتوجةههم للحصول على  همتنمةة مةليعمل على 

)والء لعامة والراقمةة وشبكة اامعلومات تفاصةل مويوعات الدراسة يف الكتب واامراجع باامكتبة اامدرسةة واامكتبات ا
 . (882، 4002،  حممد

جيب أن يستخدم اامعلم اسرتاتةجةات وأسالةب تدريسةة متنوعة لعرض وتقدمي اامادة العلمةة للمتعلمن يف شكل  -
 مشكالت ملحة تتطلب إعمال الفكر والعقل فةها ، وأن يؤكد على األسئلة واالستجابات اليت تشجعهم على التأمل

 وحتلةل أفكارهم .
تفسريات حىت يشعروا بأن مجةع الينبغي على اامعلم أن يستخدم طرق التفكري والتحلةل التارخيي يف تعامله مع اامتعلمن  -

، فةقدم هلم عددا اامتعلمن على التفكري التارخيي ، كما جيب أن ينتقي الوثائق اليت تشجعالتارخيةة ذات صدق متساو
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يت تشتمل على نصوص مكتوبة كاخلطابات واامذكرات الشخصةة واامواد البصرية مثل الصور من اامصادر األولةة ال
واخلرائط الراقمةة واامخططات والرسوم البةانةة والرسوم الكاريكاتريية ، واامكتبات اإللكرتونةة وااموااقع اامتخصصة عرب 

 ( .Trombino , 2010)،  (Swan&Locascio, 2008االنرتنت )
اامعلم أن يوجه اامتعلمن إىل أن يكتشف كل منهم الفهم اخلاطئ لديه عن األحداث التارخيةة ، وأن يقوم  جيب على  -

كل منهم بتحلةل ونقد األحداث التارخيةة ، ويستخدم اامصادر احملفزة لتفكريهم ، والعمل على زيادة دافعةتهم للتعلم . 
(Irvin, et.al, 1995, 7-17 ). 

أن تعلةم التفكري التارخيي جيب أن يبدأ يف اامراحل اامبكرة من العمر ، وأن يتم الرتكةز على ينبغي أن يدرك اامعلم  -
، وأن يتم استخدام اسرتاتةجةات مناسبة للعمر الزمين واامستوى الدراسة العمةقة للتاريخ أكثر من الدراسة السطحةة 

 ( .57، 4004العقلي للمتعلمن . )صفاء علي ، 
يزود اامتعلمن بالنصوص التارخيةة والوثائق واامراجع حلفزهم على البحث واامنااقشة والنقد جيب على اامعلم أن  -

(Yeager& Davis, 1996. ) 
ينبغي على اامعلم أن حيلل مهارات التفكري التارخيي لدى اامتعلمن للتأكد من مدى توافر تلك اامهارات لديهم حىت  -

 (.Barton, 2001ا )ميكن البناء على اامهارات ااموجودة وتنمةته
ايشة اامايي جيب على اامعلم أن يوفر للمتعلمن ااموااقف واألحداث اليت جتعل التاريخ حةويا ، واليت تتةح للمتعلمن مع -

عادة بناء اامايي من وجهة إتجارب واألحداث مما يساعدهم على عمال عقله للتفكري يف هذه الإوجتاربه وأحداثه ، و 
ريخ ، ويف هذا الصدد تساعد برامج التا اقرارات مدروسة تتعلق حبايرهم ومستقبلهمنظرهم ، واختاذ خةارات و 

 . (Schachte, 2003) حةاء ااماييإاالفرتايي على االنرتنت على 
 تدريس التاريخ وتنمية مهارات التفكير التاريخي :

التسلةم أنه ال توجد طريقة تدريس معةنة تعد اسرتاتةجةات وطرائق التدريس من عوامل جناح اامنهج يف حتقةق أهدافه مع  
ميكن أن نقول علةها أهنا أفضل طريقة تدريس أو أهنا أفضل من الطرق األخرى يف مجةع األحوال ، واقد أشارت العديد من 

خيي الدراسات والبحوث إىل أمهةة استخدام اسرتاتةجةات وطرائق ومداخل ومناذج تدريسةة متنوعة لتنمةة مهارات التفكري التار 
( اليت أكدت على أثر مدخل الطرائف التارخيةة يف تنمةة بعض مهارات التفكري 4004ومنها ما يلي : دراسة )أمحد السةد ، 

مكانةة تنمةة مهارات التفكري إإىل اليت أشارت (Cooper, 2003ودراسة )، التارخيي لدى تالمةذ الصف الثاين اإلعدادي
التعلةمةة اامختلفة القائمة على التعلم النشط ؛ والذي يتةح للطالب ممارسة مهارات  التارخيي لدى الطالب من خالل األنشطة

التفكري التارخيي اعتمادا على ما ميتلكونه بالفعل من هذه اامهارات ، وتقدمي أدلة تعكس تقدمهم يف مهارات اقراءة وتفسري الوثائق 
 التارخيةة والرسوم التويةحةة األثرية .
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( إىل فعالةة منوذج تعلةمي ذو ثالث اسرتاتةجةات يف تدريس تاريخ العامل Kohlmeier, 2004وتوصلت دراسة ) 
اقائم على استخدام الوثائق واامقاالت التارخيةة وموااقع االنرتنت يف تنمةة اقدرة طالب الصف التاسع على الفهم اجلةد للمعرفة 

 التارخيةة والطبةعة التفسريية للتاريخ .
( إىل فعالةة مدخل الرتاث يف تنمةة مهارات التفكري التارخيي لدى الطالب اامعلم 4002،  أمحد وأشارت دراسة )وايل 

 بكلةات الرتبةة ، وأوصت بضرورة االهتمام مبهارات التفكري التارخيي يف برامج إعداد معلم الدراسات االجتماعةة بكلةات الرتبةة .
يف تنمةة مهارات  ةات التعلم النشطامج اقائم على اسرتاتةج( إىل فعالةة برن4080وتوصلت دراسة )هبة رمضان ، 

 التفكري التارخيي لدى تالمةذ الصف الثالث اإلعدادي .
( على فعالةة مدخل الرتاث يف تنمةة بعض مهارات التفكري التارخيي لدى تالمةذ 4080،  وأكدت دراسة )فهد اهلباد 

 .الصف السادس االبتدائي 
( إىل فعالةة تدريس التاريخ اامعتمد على نظرية 4080)نوار وردة ، ،  (4001احلسةين ،  كما أشارت دراسة )فايزة 

 الذكاءات اامتعددة يف تنمةة مهارات التفكري التارخيي لدى اامتعلمن باامرحلة االعدادية والثانوية .
مهارات بعض ة يف تنمةة الذكاءات اامتعددبرنامج مقرتح اقائم على علةة ا( ف4088،  هالة يوسفدراسة ) كدتكما أ

 . اامرحلة االعداديةتالمةذ التفكري التارخيي لدى 
( إىل فعالةة اسرتاتةجةات ما وراء اامعرفة يف تنمةة 4080( ، )سلوى عمار ، 4002وأشارت دراسة )السعةد اجلندي ،  

 مهارات التفكري التارخيي لدى طالب اامرحلة اإلعدادية والثانوية .
على أمهةة األفالم والصور التارخيةة يف تنمةة مهارات التفكري  (Stoddard& Marcus, 2010وأكدت دراسة ) 

 التارخيي لدى تالمةذ اامستوى الثالث والسادس والتاسع دون اختالفات يف اجلنس أو العنصر .
لتحسن التعلةم  ؛ةةلقد أصبحت تكنولوجةا التعلةم جماال حةويا يف منظومة التعلةم تسعى إىل تطبةق اامعرفة العلمو  

، وتعد مناهج التاريخ من اامناهج اليت حتوز يف كل واقت على اهتمام وايعي السةاسات الرتبوية ؛ لدورها الرائد يف تربةة والتعلم
النشء وغرس اامواطنة الصاحلة فةه ، غري أنه يف ظل متغريات عصر اامعلوماتةة وثورة االتصاالت ازداد التوجه يف جمال تدريسها حنو 

هارية الالزمة لتعلم التاريخ أكثر من غريها كرد فعل إزاء الرتكةز على اجلانب النظري ، مما استلزم بالضرورة الرتكةز على اجلوانب اام
ما بن اخلربات اامادية استحداث اسرتاتةجةات وأسالةب تكنولوجةة جديدة يف تعلةم وتعلم التاريخ تعمل على سد الفجوة 

تسهل عملةة التفكري يف اامفاهةم اجملردة ،  اسرتاتةجةات تدريسةةهج التاريخ من خالل ااملموسة واخلربات اجملردة اليت متتلئ هبا منا
 . وتساعد اامتعلم على اكتساهبا ، والتفكري يف القضايا التارخيةة 

( على فاعلةة استخدام التكنولوجةا والوسائط اامتعددة يف تنمةة التفكري التارخيي Swan, 2004واقد أكدت دراسة ) 
بات على اامرحلة الثانوية ، وأوصت بضرورة وجود موااقع للمكتبات التارخيةة على شبكة االنرتنت وأن حتتوي اامكتلدى طالب 

 .أرشةف للوثائق التارخيةة
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إىل فعالةة مدخل الوسائط اامتعددة يف تنمةة ( 4001، )دعاء جنةب ، ( 4002)نادية إمبايب، كل من وأشارت دراسة   
 الثاين اإلعدادي .وتالمةذ ول الثانوي خيي لدى طالب الصف األتفكري التار بعض مهارات ال

( إىل أن استخدام بعض اامصادر التعلةمةة واألفكار واامويوعات اليت أتاحتها Risinger, 2008وتوصلت دراسة ) 
 موااقع شبكة االنرتنت اقد ساعدت على تنمةة مهارات التفكري التارخيي لدى معلمي التاريخ .

نرتنت يف تنمةة مهارات البحث فعالةة برنامج مقرتح باستخدام اإل( إىل 4080وتوصلت دراسة )وسام حممد ابراهةم ،  
 التارخيي والتفكري النااقد لدى طالب شعبة تاريخ بكلةة الرتبةة .

تنمةة التخةل ( إىل فعالةة برنامج اقائم على التعلةم اإللكرتوين يف 4084كما توصلت دراسة )تامر عبد العلةم ،  
 التارخيي واامةل حنو اامادة لدى تالمةذ اامرحلة االعدادية .

  :Web Questاستراتيجية الرحالت المعرفية  -ا ثاني
 ماهية استراتيجية الرحالت المعرفية :أ ـ  

بوالية كالةفورنةا  سان ديةغوجبامعة  أستاذ تكنولوجةا التعلةم Dodge يعد برين دووج
San Diego ,California of University  صاحب فكرة اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةةWeb Quest  اليت

وتتلخص فكرته يف بناء فعالةات وأنشطة موجهة تبحث يف مويوع أو اقضةة معةنة ، ويعتمد م  8995طرحها للمرة األوىل عام 
كة الويب ومنتقاه مسبقا ، وميكن استعمال احلل فةها على مصادر اامعلومات ، وهى يف معظمها موااقع مقننة ومتخصصة على شب

 . (Dodge : 1997.1الكتب وااموسوعات واجملالت واألاقراص اامدجمة أو االستعانة بأشخاص هلم عالاقة مبويوع البحث . )
وتعتمد اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة على التعلةم اامتمحور حول الطالب ألنه يتكون من مهمات خمتلفة ، تساعد 

، هلذا فإنه اد بناء معريف خاص به ومن إبداعهعلى القةام بعملةات خمتلفة من البحث واالستكشاف للمعلومات وإجيالطالب 
 ( .22،  4009يستطةع التعامل مع اامعرفة بطريقة علمةة مفةدة أكثر من احلفظ واالستظهار هلذه اامعلومات )وجدي جودة ، 

مثمرة للتعلم عندما يكون موجها حنو تنمةة اجلوانب العقلةة والنفسةة و وتعد اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة فعالة 
واالجتماعةة لدى الطالب ، واليت تساعده على مواكبة التطور والتكةف مع من حوله ، كما أهنا تعد جماال خصبا الستثارة التفكري 

 .(87،  4088،  ا يريد )زياد الفارحةث تدفع اامتعلم للبحث واالستكشاف والتقصي حىت يصل إىل م
لطالب من وتعتمد هذه االسرتاتةجةة على أسلوب االستقصاء حةث تأيت معظم أو كل اامعلومات اليت يستخدمها ا

، وتدعم دام اامعلومة بدال من البحث عنهاتركز على استخن أجل االستثمار األمثل للواقت ، تصمةم م الشبكة العنكبوتةة ، وهي
 . (التحلةل والرتكةب والتقوميالتفكري العلةا )استخدام الطالب امستويات 

أو الرحالت اامعرفةة   Web Questيستولقد تعددت مسمةات اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة واليت منها الويب كو 
هم ، أو رحالت التعلم االستكشافةة ، أو اإلحبار أو االستقصاء الشبكي ، واقد اختلف الباحثون أيضا يف توصةفها فمنعرب الويب

حتتوى على مادة  اتفقوا على مكوناهتا األساسةة فهيمن عرفها على أهنا اسرتاتةجةة ، يف حن اعتربها آخرون أنشطة إال أهنم 
 .معرفةة مرتبطة بأهداف سلوكةة ختدم اامناهج الدراسةة وتساندها 
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 مفهوم استراتيجية الرحالت المعرفية :
اامقام األول على عملةات البحث على اإلنرتنت هبدف الوصول تعتمد يف  Assignmentsهي أنشطة تربوية  

ممكن وهى وسةلة تعلةمةة هتدف إىل تقدمي نظام تعلمي يقوم على دمج شبكة  الصحةح واامباشر للمعلومة حمل البحث بأاقل جهد
 .(472، 4087)حسن جعفر اخللةفة ، يةاء الدين مطاوع ، الويب يف العملةة التعلةمةة 

اتةجةة الرحالت التعلةمةة على العديد من االسرتاتةجةات التعلةمةة األخرى وترتبط هبا ، حةث تعتمد على وتعتمد اسرت  
لنظرية البنائةة ، والتعلم التعاوين ، وأسس التفكري التحلةلي النااقد واستخدام الوسائط اامتعددة ومبادئ نظرية وااالستقصاء 

 اامستمر ، ودمج اإلنرتنت يف التعلةم .الذكاءات اامتعددة ، كما تعتمد على التقومي 
تقنن عملةة البحث ال و  ،قاة مسبقا من اقبل اامعلم ومبنظور آخر تعد الرحالت اامعرفةة موااقع على شبكة االنرتنت منت

ينمي وهذا من شأنه أن ، ولكن يعين فتح جمال للمتعلمن من خالل حدود يضعها اامعلم ، يعين تقدمي اامعلومة جاهزة للمتعلم 
 (4084الفار ، زياد ( ، )4001نوفل ، حممد احلةلة ، حممد القدرات البحثةة والذهنةة اامختلفة لدى اامتعلمن )

، وبالتايل مع وثائق أصلةة مقننة للمعلومات وتتمثل القةمة الرتبوية للرحالت اامعرفةة يف كوهنا تسمح للمتعلمن بالتعامل
ن تعامله الشخصي مع هذه الوثائق ولةس عرب مصادر ثانوية كالكتاب اامدرسي مثال ، تسمح للطالب ببناء معارفه انطالاقا م

وهذا النشاط يتةح مجهورا عريضا للمتعلم من أجل تبادل اامعلومات واامعارف ، فاسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة تدفع الطالب إىل 
اامعلم ما يقوم به على قتصر شاط اامدرسي من دائرة التقومي ااموخيرج الن، تقدمي نتائج رحلته كي يستفةد منها اآلخرون أو لةقةموه 

 . ( 4009بل ، مقنداء  عمله حبثا وكتابة ) إتقان، وتزيد من حتفةز اامتعلم على 
وتقوم فلسفة الرحالت اامعرفةة على افرتايات نظرييت بةاجةه والبنائةة من خالل مبدأ بنائةة اامعرفة أي أن اامتعلم هو  

معرفته بنفسه ، من خالل عملةة تفاوض اجتماعي مع اآلخرين ، وأمهةة هذا التفاعل االجتماعي يف حتقةق النمو الذي يبين 
،  (4001،  إمساعةلوبناء اخلربة القائمة على النشاط )ياسر عبده ، وداد ، والتخلص من التمركز حول الذات ، العقلي 

(Denton, 2012) 
 أنواع الرحالت المعرفية : 
والقدرات الذهنةة ، الرحالت اامعرفةة إىل نوعن وفقا للفرتة احملددة لتنفةذ الرحلة اامعرفةة  (Dodge: 1997.2اقسم ) 

 واألهداف التعلةمةة واامهام ااملقاة على عاتق الطالب يف الرحلة اامعرفةة وهى :، واامهارات احلاسوبةة لدى الطالب 
 :النوع األول ـ الرحالت المعرفية قصيرة المدى 

وترتاوح مدهتا بن حصة واحدة وأربع حصص ، وغالبا ما يكون اهلدف الرتبوي منها هو الوصول إىل مصادر اامعلومات  
وفهمها واسرتجاعها ، وغالبا ما تكون مقتصرة على مادة دراسةة واحدة ، ويتطلب إمتام مهام الرحالت اامعرفةة اقصرية اامدى القةام 

ر اامعلومات ، ويستخدم هذا النوع من الرحالت مع الطالب اامبتدئن غري اامتمرسن على بعملةات ذهنةة بسةطة : كتعرف مصاد
تقنةات استعمال حمركات البحث ، واقد يستعمل أيضا بوصفه مرحلة أولةة للتحضري للرحالت طويلة اامدى ، ويقدم حصاد الرحلة 

 بعض األسئلة احملددة . يف شكل بسةط مثل عروض اقصرية أو منااقشة أو اإلجابة علىاقصرية اامدى 
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 النوع الثاني ـ الرحالت المعرفية طويلة المدى :
وترتاوح مدهتا بن أسبوع وشهر كامل وتتمحور حول أسئلة تتطلب عملةات ذهنةة متقدمة كالتحلةل والرتكةب والتقومي 

الشبكة ، واقد تتطلب هذه  أو يف شكل مكتوب للعرض على، امعرفةة يف شكل عروض شفوية ا.. اخل ، ويقدم حصاد الرحالت 
العروض الشفوية أو اامكتوبة اإلجابة عن األسئلة احملورية للمهمة ، والتحكم يف أدوات حاسوبةة متقدمة كربامج العرض  

 .( Chatel&Nodell, 2004.3كالباوربوينت أو برامج معاجلة الصور كالفوتو شوب ولغة الرتمةز )
 مكونات استراتيجية الرحالت المعرفية: 
 السرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة ستة مكونات هي : 
، بغرض التمهةد للدرس وإعطاء اامقدمة : تعطى اامعلومة األساسةة على شكل عرض حمفز يثري دافعةة الطالب  .8

 .فكرة وايحة عن مويوع الدرس وعناصره 
وحتديد ، وحتديد اخلطوات الذهنةة اليت سةقوم هبا الطالب اامهمة : يتم فةها وصف اامخرج النهائي )األهداف(  .4

، وتشمل مجع اامعلومات وتنظةمها وعريها األنشطة اليت البد أن تكون حمفزة واقابلة للتحقةق من جانب الطالب 
بصور خمتلفة يف شكل خمططات أو رسوم بةانةة أو خرائط مفاهةم ، وحتلةل وتركةب اامعلومات ، وحتري داقة 

 .وشفافةة مصدر اامعلومات  وحةادية
كةفةة إهناء اامهمة اامطلوبة ، وجيب التأكد من لاإلجراءات يتم فةها تقسةم العمل على الطالب ، وتقدمي توجةهات  .2

 فهم كل طالب للدور الذي يلعبه ، والطريقة اليت سةتم عرض اامعلومة هبا على اجملموعة .
مصادر أخرى مثل اامواد اامطبوعة من كتب أو جمالت ، أشرطة و مصادر من اإلنرتنت ، وتتكون من : اامصادر  .4

 فةديو ، زيارات مةدانةة ، استضافة زائر .
 التقةةم : يتم تزويد الطالب ببطااقات تقومي معدة مسبقا يف يوء األهداف ومستوى األداء اامتحقق . .5
فةة التغلب علةها ، وفةها أيضا يقوم والصعوبات اليت واجهتهم وكةاخلامتة : وفةها يقوم الطالب بتقةةم ما فعلوه  .2

 اامعلم بإعطاء تغذية راجعة وغلق الدرس .
 عوامل نجاح استراتيجية الرحالت المعرفية :

 تةة :رفةة مراعاة العوامل اآليلزم لنجاح اسرتاتةجةة الرحالت اامع
 اقدراهتم .جودة التصمةم باستخدام مواد مناسبة توجه نشاط اامتعلمن وفقا ألعمارهم ومستويات  .8
 إتاحة فرصة العمل اجلماعي التشاركي مبرونة تبعا لظروف اامواقف التعلةمي . .4
 إيافة روابط ااموااقع )اامصادر( إلثراء الدرس بشكل إجيايب . .2
 اقةام اامعلم بدور توجةهي يةسر تعلم الطالب ، وحيافظ على استقاللةته . .4
 زها حول تعلةم احلقائق للمتعلمن .استهداف أنشطتها االستقصاء حلل اامشكالت ، وتاليف مترك .5
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، يف  ، وتوزيع الطالب على جمموعات اآليليف حال عدم توافر اإلنرتنت ميكن حتمةل اامواقع كامال على جهاز احلاسب  .2
 حال توافر عدد كاف من األجهزة باامدرسة .

 ميكن طباعة اامصادر وتوفريها للطالب والعمل علةها كمادة مطبوعة . .7
 بعرض البوربوينت والربيد اإللكرتوين للمعلم ، وإرسال الطالب اإلجابات علةه . ميكن االستعانة .1

 إيجابيات استراتيجية الرحالت المعرفية:
 تعد منطا تربويا بنائةا حةث تتمحور حول مناذج اامتعلم الرحال واامستكشف . -8
 تشجع العمل اجلماعي ، وتبادل األدوار واألفكار بن الطالب . -4
 تعلمن مع مصادر اامعرفة اامتنوعة بكفاءة وجودة عالةة .تعزز تعامل اام -2
 تنمي اقدرات اامتعلمن التفكريية وتساعدهم على ممارسة التقةةم الذايت . -4
 .تتةح الفرصة الكتشاف اامتعلم اامعرفة بنفسه حةث ال يكتفي بتزويده هبا من اقبل اامعلم  -5
 احلديثة مبا فةها شبكة اإلنرتنت لتحقةق أهداف تعلةمةة حمددة . التقنةاتتوظف  -2
تتةح فرص البحث اامتعمق يف نقاط حمددة ومدروسة يتم اختةارها من اقبل اامعلم ، مما يساعد على عدم تشتت اامتعلم  -7

 ، وتكثةف جهوده يف االجتاه اامطلوب للنشاط اامستهدف .
البحث لدى اامتعلم على شبكة اإلنرتنت بشكل خالق ومنتج وال يقف  تةسر البحث عن اامعلومات مما يعزز مهارة -1

 عند حدود التصفح .
بالتعلم  وااللتزامتساعد على بناء أساس صلب إلعداد الطالب للمستقبل حةث تشجعهم على العمل التعاوين كفريق ،  -9

 وتوسع آفااقهم ومتكنهم من تقةةم اامعلومات .، اامستمر 
ألن مهام االسرتاتةجةة ال ؛ فكري العلةا لدى الطالب كالتحلةل والرتكةب والتقومي تنمي اقدرات ومهارات الت -80

 ( .12، 4084حجر ،  ةواإلبداع )آمن وإمنا تتطلب استخدام اخلةال والتأمل ، تتطلب حفظ واستظهار اامعلومات 
لفروق الفردية بن وحتتوي على أنشطة تعلةمةة متنوعة ، وبالتايل مراعاة ا، تناسب مجةع مستويات الطالب  -88

 ( .44،  4008ن ، نالطالب يف توزيع األدوار داخل اجملموعة الواحدة )فادي حس
حتول دور اامعلم من نااقل للمعلومات إىل مةسر ومنظم لعملةيت التعلةم والتعلم ، وعدم االعتماد علةه  -84

)غسان اقطةط ، فالطالب هنا باحث عن اامعرفة ولةس مستقبال هلا ، والكتاب اامدرسي بوصفه مصدرا وحةدا للمعرفة 
4088  ،41). 

راء الزمالء يف آواالستفادة من ، توسع آفاق الطالب وتزيد من خرباهتم التعلةمةة من خالل العمل اجلماعي  -82
 .( 4082) مي دياب ، اجملموعة 

 نشطة التعلةمةة .توفر االستخدام اآلمن للويب خالل البحث عن اامعلومة وخالل األ -84
 تساعد على حتقةق أهداف تعلةمةة حمددة مسبقا وخمطط هلا بعناية . -85
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وهى بذلك تضع كافة ، احلديثة مبا فةها شبكة اإلنرتنت ألهداف تعلةمةة  اإلمكانةاتتتةح استثمار  -82
 (.40،  4088إمكانةات شبكة اإلنرتنت كخلفةة اقوية هلذه االسرتاتةجةة )زياد الفار ، 

توفر للطالب مهمات تتةح استخدام مهارات التفكري العلةا يف بناء وحتصةل اامعرفة مثل مهارة حل  -87
اامشكالت ، فمن خالل استخدام الطالب التفكري اإلبداعي وحل اامشكالت للوصول إىل حلول إبداعةة مناسبة 

 .(42،  4084هلم )مرفت الطويلعي ، ا للقضايا اامطروحة يكون مبدأ التعلم الذايت اامبين على اامعرفة ناجتا أساسة
متنح الطالب إمكانةة البحث يف نقاط حمددة بشكل عمةق ومدروس من خالل مصادر وموااقع الكرتونةة  -81

يساعد كثريا يف توفري الواقت واجلهد وعدم تشتت الطالب وتكثةف جهودهم يف  اامعلم مماومعدة مسبقا من اقبل  منتقاة
يقومون به ، وهذا جيعل الرحالت اامعرفةة عرب الويب فعالة ومثالةة للصفوف اليت حتتوي االجتاه اامطلوب للنشاط الذي 

 على مستويات ذات تباين حاد يف مستوى تفكري للطالب .
 أسس تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية :

زءا من اامقرر أو أن يكون تصمةم الرحلة يف صورة مهام ومشكالت حقةقةة وااقعةة مرتبطة باهتمام الطالب ومتثل ج .8
الربنامج الدراسي هلم ، وأن تكون اامهام متعددة التساؤالت ويتطلب التعامل معها البحث يف أكثر من مصدر من 

 مصادر اامعلومات .
وإمنا جيب أن هتدف إىل حتويل ، أال تستهدف الرحلة جمرد جتمةع معلومات أو بةانات من مصادر اامعلومات احملددة  .4

إىل أفكار وحلول وظةفةة تطبةقةة يستفاد منها يف حل اامشكالت أو اامهام أو التساؤالت اليت تطرحها هذه اامعلومات 
 الرحلة اامعرفةة .

أو جتمةع ، أو تسجةل بةانات ، يراعي يف تصمةم مهام االسرتاتةجةة أال تكون جمرد أسئلة تقلةدية جياب عنها  .2
إلنتاج  ؛ أو تلخةص معلومات، أو اختاذ اقرار ، لتكوين رأي ؛ ، بل تستهدف حث الطالب على التفكري معلومات

 .فكر جديد
حبةث تكون مرتبطة بطبةعة مهام  ، أن يتم اختةار مصادر اامعلومات وااموااقع اليت يرجع إلةها اامتعلمن بداقة وعناية .4

يد وتنظةم أدوار وال تضةع واقت الطالب وجهده ، كما يراعى حتد، وتتسم بالسهولة يف التصفح ، االسرتاتةجةة 
 .(Dodge, 2001)الطالب يف أثناء تنفةذ مهام الرحالت اامعرفةة 

 دور المعلم في تصميم وإعداد وتنفيذ استراتيجية الرحالت المعرفية :
، وإن  ي دور اامعلم يف الفصول الدراسةةعلى حقةقة مهمة وهى أن استخدم التكنولوجةا ال يلغالتأكةد من الضروري  

اامهام ذات الصلة باحتةاجات كان يطوره يف اجتاه خمتلف عن الدور التقلةدي ، ففي الرحالت اامعرفةة يتحول إىل تصمةم 
اامتعلمن ، مث يأيت دوره األساسي كمةسر لتعلمهم من خالل توجةههم ومتابعة تنفةذهم للمهام ، وميكن بةان بعض مهام اامعلم 

 عرفةة فةما يلي :يف تصمةم وتنفةذ الرحالت اام
 .ناسبة للمويوع الذي يدرسه الطالباإلحبار على شبكة الويب لتحديد صفحات الويب اليت يراها مالئمة وم .8
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 تصنةف صفحات الويب حسب طبةعتها وعالاقتها باامويوعات واامناهج . .4
 تقةةم اجلودة الرتبوية للصفحات الويب احملددة يف يوء معايري داقةقة . .2
ية بن اامتعلمن ، وأال تستغرق ن اامهام ااموكلة للطالب يف الرحلة اامعرفةة مرنة لتناسب الفروق الفرداحلرص على أن تكو  .4

 (.41، 4009اقتا طويال يف تنفةذها )وجدي جودة ، و 
ولةة التعلم يمن سباق الرحلة اامعرفةة إىل ؤ ل مسو تةسري عمل الطالب يف أثناء تنفةذ الرحلة اامعرفةة ، وحياول أن تؤ  .5

ومن اامهم أيضا احلفاظ على التعاون بن الطالب من خالل استخدام جمموعات العمل التعاوين ، حةث تعلمن ، اام
 ةموعاجملجيب أال يعمل الطالب بانفراد ، ألنه من اامهم تبادل األفكار مع الطالب اآلخرين يف 

(Ayfer&Steeve:2006. 3 .) 
 الرحالت المعرفية :تعليم وتعلم التاريخ باستخدام استراتيجية 

التاريخ هو علم حبث واستقصاء عن سجل اخلربات ، بطريقة تتمةز بالبحث والتمحةص والتفكري بالنسبة اما تركه  
 (.44، 8994اإلنسان من آثار أو معلومات مدونة )سر اخلتم عثمان، 

وأن يقوم بسلسلة من عملةات  ، ةوطبةعة علم التاريخ تتطلب من الباحث التثبت من صحة احلقائق واامصادر التارخية 
الرتكةب والبناء ، وهى ترتبط بنوع اامادة التارخيةة اليت يتوصل إىل مجعها الباحث يف التاريخ ، وأحةانا يشرتك بعض الطالب مع 

قبل الذي مبثابة تدريب وإعداد للمست ، ويقومون بنشرها نشرا علمةا ، ويكون هذا كلهمعلمةهم يف دراسة بعض األصول التارخيةة 
 (.12،  8994يتطلع إلةه دارس التاريخ )اقاسم يزبك : 

واليت جعلت مهمة معلم التاريخ ، لقد ظهرت العديد من التطورات اليت تتعلق مبا جيب تدريسه داخل فصول التاريخ 
هذه التحديات وامواجهة أكثر حتديا وصعوبة وذلك يف ظل الكم اهلائل للمعلومات اليت جيب نقلها وحتويلها للطالب ، 

، البد من استخدم اسرتاتةجةات تدريس تساعد على توظةف التقنةات احلديثة ومصادر التعلم اامتنوعة ويف نفس الواقت ومواكبتها
 Webتبين مهارات التعلم الذايت اامستمر لدى اامتعلمن ، منها على سبةل اامثال اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة عرب الويب 

Quest  ت االفرتايةة ، واجلوالVirtual Tours ومتكنه من  ، واليت جتعل اامتعلم أكثر نشاطا وتفاعال يف مواقف التعلم ،
 تعلم كةفةة تشكةل وبناء اامعرفة اخلاصة هبم .

( أن تقدمي التطبةق الناجح السرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة عرب الويب يف Lipscom, 2007, 12ولقد أكد ) 
فة عامة والتاريخ بصفة خاصة يعتمد على درجة عالةة من اامصدااقةة اامتعلقة بتبسط اامفاهةم وزيادة اقدرة الدراسات االجتماعةة بص

الطالب على التعلم من خالل التجريب النشط ، ومتثل أشكال التجريب النشط جمموعة أسالةب تدريس متنوعة مثل : لعب 
يات ، حةث ميثل اهلدف األول واألساسي من هذا التجريب النشط األدوار ، وعمل مشاريع حبثةة ، وطرح أسئلة متعددة اامستو 

 ( .54، 4009عبد اجلواد وآخرون ، تشجةع الطالب على تعلةم أنفسهم بأنفسهم حتت إشراف معلمهم )عودة 
 عرفية وتنمية التفكير التاريخي :العالقة بين استراتيجية الرحالت الم

 اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة ميكن أن يسهم يف تنمةة مهارات التفكري التارخيي حةث أهنا : إن استخدام 
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 عاين األلفاظ اليت تستخدم أثناء الشرح .تساعد على فهم واستةعاب الطالب ام .8
د تزود الطالب بأساس مادي حمسوس ألفكارهم ، مما يقلل من استخدام األلفاظ اليت ال يفهمون هلا معىن ، حةث جن .4

على ذلك كثرية منها على سبةل اامثال الكثري من الطالب يرددون ويكتبون كلمات دون أن يعرفوا معناها ، واألمثلة 
 ( .10، 4004مصطلح ثورة ، انقالب ، زعةم ....، دون فهم معناها )فهةم مصطفى ، 

اجتاهات اجيابةة لدى (، وتنمي Tsai: 2005حتسن مهارة إجادة معىن الكلمات ومهارة الفهم واالستةعاب ) .2
 الطالب حنو تعلم التاريخ .

جتنب الطالب ترديد األلفاظ وكتابتها دون إدراك معانةها ، ودون تكوين صورة ذهنةة صحةحة عنها ، كما أن  .4
اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة ميكن أن تقوم بدور مهم يف تنمةة ثروة الطالب من األلفاظ اجلديدة ، ويتضح ذلك مثال 

يكلف الطالب مبهمة البحث عن أسباب الثورة االجتماعةة يف مصر الفرعونةة ، ولتنفةذ هذه اامهمة فإهنم ميرون عندما 
خبطوات يف أثناء البحث عن أسباهبا وما معىن ثورة وغريها من اامعاين غري اامكتملة لديه ، فقد أكدت دراسة 

(Lipscomb: 2007)  العديد من ردود الفعل االبتكارية القائمة على اامعلومات اجملمعة أثناء الدراسة باستخدام
اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة أكثر من تلك الناجتة عن غريها من االسرتاتةجةات األخرى ، حةث كان الطالب اقادرين 

من خالل اامصادر وااموااقع اليت يعدها على اشتقاق معان أكثر وفهم أعمق للمويوع ، نتةجة لتقدمي خربات أمشل 
 اامعلم يمن اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة ، واليت تسمح بتشكةل روابط شخصةة مع اامادة العلمةة .

للتطبةق الناجح السرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة يف تعلةم وتعلم التاريخ درجة عالةة من اامصدااقةة اامتعلقة بتبسةط اامفاهةم  .5
 (.Lipscomb:2007,2-3لطالب من خالل التجريب البسةط )وزيادة اقدرة ا

مت التأكةد يف السنوات األخرية يف جمال الدراسات االجتماعةة عامة والتاريخ خاصة على أمهةة تنمةة واستخدام الوثائق  .2
اامهارات  وأيضا من أجل تنمةة، التارخيةة الراقمةة ؛ وذلك من أجل تسهةل وتةسري عملةة البحث والتحقق واالستعالم 

، واسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة غالبا ما تعزز بناء الطالب للمعرفة اجلديدة ، ومن ااممكن اخلاصة بالبحث واالستعالم 
أن تكون مبثابة أمثلة اقوية للتدريس والتعلم ، وتنمي لدى الطالب فهم طبةعة التاريخ ، وكةف أنه ميكن تضمةنها 

افة إىل األفالم ومقاالت اجلرائد يإاامراجع واامصادر التارخيةة  ،  ارة منالعديد من النصوص التارخيةة اامخت
(Stoddard&Others:2008) . 

 التارخيي فهمعلى الاقدرهتم تساعد الطالب يف القرب من عمل اامؤرخن ، وتنمةة  اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة ميكن أن .7
 ( . Stodard&others:2008,46يتم الوصول إلةها ) بناء احلدث التارخيي يف يوء النصوص التارخيةة اليتو ، 

اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة ميكنها أن تفعل الكثري لتنمةة وتعزيز الفهم التارخيي ، وميكنها أيضا أن تتةح للطالب فرصا  .8
 ،(Lipscom&Others:2007اتساعا ) مةدانةة وعملةة جلعل التاريخ ذا صلة باألحداث وأكثر

(Liaw2010).  
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 تنظيم المحتوى :
بعد أن اقدم الباحث عريا مفصال السرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة يقوم الباحث فةما يلي بتحديد إجراءات تنظةم 

 : احملتوى اامقرتح لكي يتناسب مع استخدام اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة يف تدريس التاريخ حبةث يكون يف صورة
  مبوااقع مقرتحة على شبكة د اامتعلمن يف صورة مهام للطالب ، تزو عرفةة رحالت مملف نشاط الطالب ويتضمن

االنرتنت ، وبعض مصادر التعلم )كتب ـ مقاالت ـ رسوم كاريكاتري( مع موجهات وأسئلة توجه سري اامتعلمن يف الرحلة 
 . (8) ملحق  لتحقةق األهداف اامطلوبة

 مقدمة تويح اهلدف منه وكةفةة للرحالت اامعرفةة اامقرتحة يتضمن :  طالبساعدته يف إرشاد وتوجةه الدلةل للمعلم ام
استخدامه ، وتعريف مبهارات التفكري التارخيي وأبعادها ، ونبذه خمتصرة عن اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة وإجراءات 

التصور  -مصادر التعلم  -ا الت اامعرفةة اامقرتحة )أهدافهاستخدامها ، وما ميكن أن تقدمه لتعلةم وتعلم التاريخ ، الرح
 .(4)ملحق التقومي (  -اامقرتح لتنفةذها 

، ودلةل اامعلم مت عريه على جمموعة من احملكمن للحكم على مدى صالحةته  ملف النشاطصالحةة وللتأكد من 
 . آراءهمواستخدامه ، واقد مت تعديلهما يف يوء 

 أدوات البحث : إعداد
 : اختبار مهارات التفكير التاريخي ـ بناء1

 عةنة الدراسة . طالب الصف الثاين الثانوي: يهدف االختبار إىل اقةاس مهارات التفكري التارخيي لدى  هدف االختبار
التفكري  مهارات يقةس كل جزء مهارة من جزاءمفردة متضمنة يف مخسة أ 14تكون االختبار من  وصف االختبار ونوعه :

 التارخيي وذلك على النحو التايل .

  (8جدول )
 جدول مواصفات اختبار مهارات التفكري التارخيي

 الدرجة عدد اامفردات اامهارة اليت يقةسها راقم السؤال
 85 1 مهارة الفهم التارخيي 8
 85 5 تفسري األحداث التارخيةة 4
 87 4 الزمينة وفقا لتسلسلها التارخيةمتةةز األحداث مهارة  2
 89 7 رسم وحتلةل اخلرائط واألشكال التارخيةةة مهار  4
 82 1 األحكام واختاذ القرارات إصدارمهارة  5

 14 24 اجملموع
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روعي متنوعة مويوعةة ومقالةة اقصرية واقد مت صةاغة مفردات االختبار يف صورة نصوص تارخيةة وموااقف يعقب كل منها أسئلة 
 ووايحة .فةها أن تكون داقةقة 

هم ومالحظاهتم حوله والتأكد من ئراآامعرفة  ؛مت عرض االختبار يف صورته األولةة على جمموعة من احملكمن  صدق االختبار :
 راء احملكمن . آاامالحظات ، ومت التعديل يف يوء حةث أبدى السادة احملكمون بعض ، صدق االختبار 

بعد التأكد من صدق االختبار بعريه على احملكمن اقام الباحث بإجراء التجربة االستطالعةة التجريب االستطالعي لالختبار : 
 ثباتالمعامل  واقد بلغمت حساب ثبات االختبار بالتجزئة النصفةة لالختبار وذلك هبدف حساب ثبات وزمن االختبار ، واقد 

، وبذلك أصبح االختبار يف داقةقة 90تبار اامناسب هو ( وهو معامل مرتفع ميكن االعتماد علةه ، كما وجد أن زمن االخ0812)
 .( 2صورته النهائةة )ملحق 

 ـ بناء مقياس االتجاه نحو دراسة التاريخ :2
  مرت عملةة تصمةم اامقةاس باامراحل واخلطوات اآلتةة : 

 ( تحديد الهدف من المقياس :1)
 . الثانوي حنو مادة التاريخ ينيهدف اامقةاس إىل الكشف عن اجتاه طالب الصف الثا 
ويقصــد باالجتــاه حنــو مــادة التــاريخ يف هــذه الدراســة بأنــه مفهــوم يعــرب عــن جممــوع اســتجابات الطــالب حنــو مــادة التــاريخ  

 اته لبنود اامقةاس .بالقبول أو الرفض ، ويقاس إجرائةا بالدرجة اليت حيصل علةها الطالب من استجاب
 ( تحديد أبعاد المقياس :2)

 حتديد أبعاد اامقةاس من خالل : مت 
اد أبو حطب ، )فؤ وما تضمنته من مقايةس لالجتاهات حنو اامواد الدراسةة اامختلفة  أ ـ االطالع على البحوث والدراسات السابقة

 .(8999( ، )حممد زيدان ، 8919( ، )أمحد جابر السةد ، 8912،  ة( ، )امام محةد8912
الثــانوي ، وحتلةــل االســتجابات الــيت أدىل هبــا طــالب  ينعلــى جمموعــة مــن تالمةــذ الصــف الثــاتطبةــق اســتطالع رأي مفتــوح  ـب 

 اجملموعة .
 ج ـ استطالع رأي جمموعة من احملكمن يف أبعاد اامقةاس اامقرتحة .

 ومن خالل ذلك أمكن حتديد أبعاد اامقةاس وهي : 
 ـ االهتمام بدراسة مادة التاريخ .8
 ـ سهولة مادة التاريخ .4
 ـ فائدة مادة التاريخ وارتباطها باحلةاة العملةة .2
 ـ معلم مادة التاريخ .4
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 ( تحديد نوع القياس :3) 
وفةها ويعت عبارات جدلةة ختتلف بشأهنا وجهات النظر ، وتتدرج من ااموافقة إىل  Likert مت اختةار طريقة لةكرت 

، واقـــد مت غـــري متأكــد ـ أرفـــض ـ أرفـــض بشـــدة  اامعاريــة ، حبةـــث كـــان اامقةــاس مخاســـةا واســـتجاباته هــي : موافـــق بشـــدة ـ موافــق ـ
للمستجةب ألن خيتار االسـتجابة اامتفقـة مـع اجتاهـه ، استخدام هذه الطريقة امزاياها العديدة ، واليت منها الويوح وإعطاء الفرصة 

 .(84، 8972)حممد بركات ،  وإمكان حتلةل النتائج اليت يتم احلصول علةها بسهولة
 ( صياغة عبارات المقياس :4)
 استعان الباحث يف صةاغة عبارات اامقةاس مبا يلي : 

 أ ـ مقايةس البحوث والدراسات السابقة .
 مت استنباطها من استجابات اجملموعة االستطالعةة حول رأيهم يف مادة التاريخ وجوانبها اامختلفة .ب ـ العبارات اليت 

 وروعي عند صةاغة عبارات اامقةاس ما يلي : 
 ـ أن حتتوي كل عبارة علي متغري واحد ومعىن واحد . 8
 ـ أن تكون العبارات وايحة وسهلة الفهم .4
 ألبعاد اامقةاس اامختلفة . ـ أن تكون العبارات متنوعة وشاملة2
 ـ أن تكون بعض العبارات موجبة واألخرى سالبة .4

( عبــارة موزعــة علــى األبعــاد األربعــة اامكونــة 20ومــن خــالل ذلــك مت ويــع الصــورة األولةــة للمقةــاس والــيت تكونــت مــن ) 
 للمقةاس .
 ( عرض الصورة األولية للمقياس على المحكمين :5)
هم يف ئللتعرف على آرا موعة من احملكمن؛للمقةاس والتعلةمات اخلاصة به ، مت عريه على جم بعد ويع الصورة األولةة 

 اامقةاس من حةث مدى :
 الثانوي . اينأ ـ مناسبة اامقةاس لطالب الصف الث

 ب ـ مشول العبارات لألبعاد أو اجلوانب اامكونة للمقةاس .
 ج ـ صدق مضمون عبارات اامقةاس .

 ات اما ويعت لقةاسه .د ـ صالحةة العبار 
 هـ ـ إجيابةة وسلبةة عبارات اامقةاس .

 واقد أبدى السادة احملكمون بعض اآلراء واامالحظات من أمهها : 
 .ذه اامالحظات يف الصورة النهائةةـ إعادة صةاغة بعض العبارات لتناسب مستوى الطالب والبعد الذي تقةسه ، ومت األخذ هب

 مع عبارات أخرى فةما تقةسه ، واقد روعي ذلك يف الصورة النهائةة .( عبارات لتشاهبها 4ـ حذف )
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اسةة لالجتاه حنو ( عبارة موزعة على األبعاد األس52ونتةجة هلذه اخلطوة أصبح اامقةاس يف صورته التجريبةة يتكون من ) 
 مادة التاريخ .

 ( التجربة االستطالعية للمقياس :6)
الثـانوي ؛ للتعـرف علـى مـدى ويـوح عبـارات اامقةـاس ومنااقشـتهم  الصف الثـاين ةاس على عةنة من طالبمت تطبةق اامق 

 العبارات اليت صعب علةهم فهمها .يف بعض العبارات واأللفاظ ، واقد مت تغةري بعض 
 ( المقياس في صورته النهائية :7)
( عبـارة موزعـة علـى أبعـاد 52يتكـون مـن )أصـبح اامقةـاس ، بعد إجراء التعديالت الالزمة على الصورة اامبدئةة للمقةاس  

( عبــارة ســالبة ، 42( عبــارة موجبــة و )20( عبــارة ، واقــد اقســمت عبــارات اامقةــاس إىل )84اامقةــاس األربعــة ، يتضــمن كــل بعــد )
، كمـا  بة إىل أبعـاده( عبارات اامقةـاس منسـو 4دائرية . ويويح جدول )وروعي توزيع عبارات اامقةاس على األبعاد اامختلفة بصورة 

 ل بعد على حدة ويف اامقةاس ككل .( نسب العبارات من حةث السلبةة واإلجيابةة يف ك2يويح جدول )
 (4جدول )

 عبارات اامقةاس منسوبة إىل أبعاده
 العدد العبارات اليت يتضمنها البعد

 االهتمام بدراسة التاريخ
4 ،2 ،80 ،84 ،81 ،44 ،42 ،20 ،24 ،21 ،44 ،42 ،

50 ،54. 
84 

 سهولة مادة التاريخ
2 ،7 ،88 ،85 ،89 ،42 ،47 ،28 ،25 ،29 ،42 ،47 ،

58 ،55. 
84 

 فائدة مادة التاريخ وارتباطها باحلةاة العملةة
4 ،1 ،84 ،82 ،40 ،44 ،41 ،24 ،22 ،40 ،44 ،41 ،

54 ،52. 
84 

 معلم مادة التاريخ
8 ،5 ،9 ،82 ،87 ،48 ،45 ،49 ،22 ،27 ،48 ،45 ،49 ،

52. 
84 
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 (2جدول )
 نسب العبارات من حةث اإلجيابةة والسلبةة يف اامقةاس 

 النسبة اامئوية السلبةةات العبار  النسبة اامئوية العبارات ااموجبة البعد
 8087 2 8482 1 االهتمام بدراسة التاريخ

 8087 2 8482 1 سهولة مادة التاريخ
 8087 2 8482 1 فائدة مادة التاريخ وارتباطها باحلةاة العملةة

 8482 1 8087 2 معلم مادة التاريخ
 4284 42 5282 20 اجملموع

واقد اشتمل اامقةاس يف صورته النهائةة على التعلةمات اخلاصة به متضمنة البةانات األولةة ، والتعلةمات الواجب اتباعها  
اخلانــة الــيت تتفــق مــع رأي الطالــب يف العبــارة ، ( حتــت √ر هــذه التعلةمــات حــول ويــع عالمــة )يف اإلجابــة علــى اامقةــاس ، وتــدو 

 لك يف استمارة اإلجابة اامرفقة .وذ
 ويتم تصحةح اامقةاس وفق األوزان اامويوعة لتدرج اإلجابة كالتايل :

 
 أرفض بشدة أرفض غري متأكد أوافق أوافق بشدة العبارات
 8 4 2 4 5 ااموجبة
 5 4 2 4 8 السالبة

، 52،  410للمقةــاس تــرتاوح بــن :  والدرجــة الكلةــة 84،  70الكلةــة للبعــد الواحــد تــرتاوح بــن  ومــن مث فــإن الدرجــة 
( 24الثــانوي مكونــة مــن ) ه علــى جمموعــة مــن طــالب الصــف الثــاينمت تطبةقــ( 4ملحــق  )للمقةــاس  وبعــد إعــداد الصــورة النهائةــة

 اإلحصائي اآلتةة :ومت تصحةح اإلجابات ورصد الدرجات متهةدا لعملةات الضبط ، طالب 
 أ ـ ثبات القياس : 

مت حساب ثبات اامقةاس عن طريق التجزئة النصفةة باستخدام معادلة سـبريمان وبـراون، وحةـث إن معامـل االرتبـاط بـن 
 تفع من الثبات وميكن الوثوق به .وهو معامل يتمتع بقدر مر   , 92، فإن معامل الثبات بلغ  ,94نصفي اامقةاس بلغ 

 المقياس :ـ صدق 2
 مت حساب صدق اامقةاس بطريقتن : 

 أ ـ الصدق المنطقي :
هــم ، وهبــذا ئ، ومت تعــديل اامقةــاس يف يــوء آرا اقــام الباحــث بعــرض اامقةــاس علــى بعــض األســاتذة اامتخصصــن يف اجملــال 

 ميكن القول بأن اامقةاس صادق منطقةا .
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 ب ـ الصدق الذاتي :
 . ,97بلغ مت حساب الصدق الذايت للمقةاس حةث  

 إجراءات الدراسة التجريبية :
 ( الهدف من التجربة والتصميم التجريبي للبحث :1)

واالجتـاه حنـو دراســة  يالتــارخيالـرحالت اامعرفةــة يف تنمةـة التفكـري اسـتخدام  فعالةــة ىالتعـرف علـ هـدفت جتربـة البحــث إىل
األخـرى يـابطة ، ، وذلك من خالل مقارنة نتائج جمموعتن إحدامها جتريبةـة و  ثانويال ينالصف الثا طالبعةنة من  ىلدالتاريخ 

 .  الرحالت اامعرفةةيف مجةع اامتغريات ما عدا اامتغري التجرييب وهو  امتكافئتن تقريب  
اســة امهــارات التفكــري التــارخيي واالجتــاه حنــو در أســلوب القةــاس القبلــي والبعــدي  ىواعتمــد التصــمةم التجــرييب للبحــث علــ

 اجملموعتن التجريبةة والضابطة .يف كل من التاريخ 
 :عداد لتجربة الدراسة ( اإل2)

 ] أ [ اختيار عينة الدراسة :
عمل الباحث حةـث يتةسـر علةـه لقرهبما من مقر ؛ لتطبةق جتربة البحث  امكان   الرباء بن مالك الثانوية للبننمت اختةار مدرسة 

 متابعة تطبةق التجربة .
جمموعــة و جتريبةــة جمموعــة جممــوعتن  بطريقــة عشــوائةة اقســمت إىل ةباامدرســثــانوي ال اينن فصــول الصــف الثــمــ فصــلنمت اختةــار 

 . بطريقة عشوائةة، يابطة 
 ( توزيع عةنة البحث .4ويويح جدول )

 : توزيع فصول عةنة الدراسة (4جدول )

اجملموعة  اامدرسة
 التجريبةة

اجملموعة  العدد
 الضابطة

 اجملموع العدد

مدرسة الرباء بن مالك الثانوية 
 20 ب 4 20 أ 4 للبنن

20 

 متغيرات الدراسة وأساليب ضبطها :]ب[ 
 المتغير التجريبي :  ـ 1

يــمن مـــنهج  ةاامقــرر "  العصــر الراشـــدي"  ةيف تــدريس وحــد الــرحالت اامعرفةـــةاامتغــري التجــرييب يف هــذه الدراســـة هــو اســتخدام 
يف حــن درســت اجملموعــة  ، مــع تالمةــذ اجملموعــة التجريبةــة الســرتاتةجةةا ههــذ ت، حةــث اســتخدمثــانوي ال ينللصــف الثــاتــاريخ ال

 .عتادةبالطريقة اام ةالضابطة الوحد
 المتغير التابع : ـ 2

 .ثانويالصف الثاين ال طالب ىلد مهارات التفكري التارخيي واالجتاه حنو تدريس التاريخاامتغري التابع يف هذه الدراسة هو تنمةة 
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 المتغيرات الضابطة : ـ3
يف الصــف  طــالب اامتعثـرينهـا ، فقــد مت اسـتبعاد الفرادروعـي عنـد اختةــار عةنـة الدراســة تقـارب العمــر الـزمين أل العمـر الممنــي :

 سنة .  87 -82 العةنة ما بنطالب، وتراوحت أعمار  لثانويا اينالث
وهــي  حفــر البــاطنفةــة وبةئةــة واحــدة مــن مدينــة منطقــة جغرا عةنــة البحــث طــالبميثــل  االقتصــادي واالجتمــاعي : ىالمســتو 

 ااقتصادي واجتماعي متقارب .  ىأسر وبةئة هلا مستو  ينتمون إىل طالبفال،  الفةصلةةمنطقة 
وبــذلك فـإن كثافــة فصــول العةنــة عنــد تــدريس يف كــل فصــل  اطالب ــ20بلـغ فصــول عةنــة البحــث  طــالبعـدد  كثافــة الفصــول :

 .  واحدةالوحدات اامختارة كانت 
، كما الثالثة إىل روعي أن يتم التدريس للمجموعات عةنة الدراسة يف احلصص من األوىل الظروف الفيميقية ومكان الدراسة :

 روعي تشابه الظروف الفةزيقةة لفصول اجملموعتن .
: أن لـك بعـد مراعـاة عـدة اعتبـارات منهـاوذ، مبدارس التجربة  تاريخاقام بالتدريس لعةنة البحث معلمو ال القائمون بالتدريس :

 يكونوا من خرجيي كلةات الرتبةة ، وأن يكونوا متقاربن يف سنوات اخلربة ودرجات تقارير األداء السنوية . 

 اإلجراءات العملية لتنفيذ تجربة البحث :( 3)
 ] أ [ توفير اإلمكانات التجريبية المطلوبة :

 فري اإلمكانات التجريبةة التالةة مع إدارة اامدرسة :اقام الباحث بتو 
معرفـــة اســـرتاتةجةة دراســة الوحـــدة وفـــق هلــم لةتســـىن  ؛مـــن أفـــراد العةنــة التجريبةـــة  ة مـــن كتــاب الطالـــب لكـــل طالــبنســـختــوفري 

 خالل فرتة التجربة . االسرتاتةجةة احملددة
أن يروا ويسمعوا بعضـهم الـبعض ، ممـا يسـاعد علـى خلـق جمتمـع االستقصـاء  طالبتنظةم مقاعد الفصل بطريقة تتةح جلمةع ال

 .( 91، 4008داخل الفصل )هشام حممد سالمة،
ونســـخ مـــن األفـــالم والكمبةـــوتر فةـــديو التأكــد مـــن ســـالمة األجهـــزة الـــيت اقـــد حيتـــاج إلةهـــا الطـــالب أثنـــاء تنفةـــذ اامهـــام كجهـــاز ال

 . رتبط مبويوع الوحدةاليت ت، وبرامج الوسائط اامتعددة التارخيةة
 : ختبار التفكير التاريخي ومقياس االتجاه نحو دراسة التاريخالتطبيق القبلي ال [  ب] 

هبدف الواقوف ؛ عةنة الدراسة  طالب والطالباتال ىعلاالجتاه حنو التاريخ مقةاس اختبار التفكري التارخيي و اقام الباحث بتطبةق 
حــىت ميكــن إرجــاع أي تغةــري يف ؛  ةلــديهم اقبــل البــدء يف تــدريس الوحــد حنــو دراســة التــاريخلتفكــري التــارخيي واالجتــاه مســتوى ا ىعلــ
بـــن  افـــروق دالـــة إحصـــائة  أســـالةب التـــدريس اامتبعـــة ، هـــذا فضـــال  عـــن التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود  لـــديهم بعـــد التـــدريس إىل ىســـتو اام

 .  ةمتوسطات درجات جمموعيت البحث اقبل البدء يف تدريس الوحد
؛ أمكـــن حســـاب  بةـــة والضـــابطة(تصـــحةح ورصـــد الـــدرجات بالنســـبة لكـــل مـــن جممـــوعيت الدراســـة )التجريمـــن خـــالل و  

، ومت حســاب داللــة الفــروق بــن متوســطات درجــات الفصــول عةنــة الدراســة باســتخدام  اامتوســطات احلســابةة واالحنرافــات اامعةاريــة
 ( . 2( ، )5)ح جبدويل اءت النتائج كما هو موياختبار" ت" للفروق بن اامتوسطات ، واقد ج
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 ةاجملموعتن التجريبةة والضابط طالباقةمة " ت " للفروق بن متوسطي درجات  (5جدول )
 ) الدرجة الكلةة (ختبار التفكري التارخيي يف التطبةق القبلي ال

 الداللة اقةمة  ت االحنراف اامعةاري اامتوسط احلسايب طالبعدد ال اجملموعة
 4824 84817 20 الضابطة

 غري دالة 08021
 4827 82 20 التجريبةة

 ة يف التطبةــق القبلــياجملمـوعتن التجريبةــة والضـابط طــالببـن  ا( أنــه ال توجـد فــروق دالـة إحصــائة  5يتضـح مــن جـدول ) 
بــاحنراف ( 82اجملموعــة التجريبةــة ) طــالب) الدرجــة الكلةــة ( ؛ حةــث كــان اامتوســط احلســايب لــدرجات  الختبــار التفكــري التــارخيي

( بـــاحنراف معةـــاري اقـــدره 84817، بةنمـــا كـــان اامتوســـط احلســـايب لـــدرجات تالمةـــذ اجملموعـــة الضـــابطة ) (4827معةـــاري اقـــدره )
، ومـن مث  0805أو  0808( ، وهـي اقةمـة غـري دالـة عنـد مسـتوى 08021 ، وحبساب اقةمـة " ت " وجـد أهنـا تسـاوي )(4824)

 القبلي .  التفكري التارخيي مهاراتموعتن متكافئتن يف مستوى فإن اجمل
 اجملموعتن التجريبةة والضابطة طالباقةمة " ت " للفروق بن متوسطي درجات  (2جدول )

 ) الدرجة الكلةة (قةاس االجتاه حنو دراسة التاريخ يف التطبةق القبلي ام
 الداللة  اقةمة  ت  االحنراف اامعةاري اامتوسط احلسايب طالبعدد ال اجملموعة

 44889 812824 20 ضابطةال
 غري دالة 08528

 48890 814810 20 تجريبةةال
يف التطبةــق القبلــي امقةــاس اجملموعــة التجريبةــة واجملموعــة الضــابطة بــن  ا( أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصــائة  2يتضــح مــن جــدول )

( بـــاحنراف 812824) جملموعـــة الضـــابطةان اامتوســـط احلســـايب لـــدرجات احةـــث كـــ) الدرجـــة الكلةـــة (؛ االجتـــاه حنـــو دراســـة التـــاريخ
( ،  48890( بــاحنراف معةــاري اقــدره )814810) لمجموعــة التجريبةــةبةنمــا كــان اامتوســط احلســايب ل( ، 44889معةــاري اقــدره )

، ومــــن مث فــــإن  0805أو  0808( ، وهــــي اقةمــــة غــــري دالــــة عنــــد مســــتوى 08528 وحبســــاب اقةمــــة " ت " وجــــد أهنــــا تســــاوي )
 القبلي .جتاه حنو دراسة التارخينس متكافئتن يف مستوى االاجل اجملموعتن حسب

 : العصر الراشدي ةتدريس وحد [ ج] 
 :  استراتيجية الرحالت المعرفيةللمجموعة التجريبية باستخدام  ةتدريس الوحد ـأواًل 

 : سار التدريس على النحو التايل
هبـــدف منااقشـــته فةمـــا ورد بالـــدلةل وكةفةـــة االســـتفادة بـــه ، كمـــا تضـــمنت هـــذه  اامعلـــمعقـــد الباحـــث بعـــض اجللســـات مـــع  (8)

، ومصـادر مةتهـااجللسات عريا لطبةعة اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة وكةفةة التـدريس وفقـا هلـا ، ومهـارات التفكـري التـارخيي اامـراد تن
 التعلم اامتاحة .

اامعلــم منااقشــات مــع الطــالب حــول غايــة تعلــةم التــاريخ يف ظــل عصــر  أجــرى "العصــر الراشــدي"بدايــة تــدريس وحــدة  ( يف4)
، وكةـف أن  أصبح ميوج بالعديد من القراءات والرؤى التارخيةة ، مبا يفريه من حتديات على مـن يتعـرض لدراسـة القضـايا التارخيةـة

، ةـــة الـــيت تضـــمن ســـالمة احلكـــمالتارخيإصـــدار احلكـــم علـــى األحـــداث والشخصـــةات التارخيةـــة حيتـــاج إىل حبـــث واستقصـــاء لألدلـــة 
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الــيت  أهم اامهـاراتالــيت متكنـه مــن حتقةـق ذلـك علــى حنـو ســلةم ، وتعـريفهم بــ مهـارات التفكــري التـارخييووجـوب أن ميتلـك اإلنســان 
، وأن هناك يرورة لإلامام بتتابع أحـداث ذلـك الصـراع ،  العصر الراشدي له أمهةتهميكن أن تساعد على حتقةق ذلك ، وكةف أن 

االستعانة مبصادر التعلم اليت باتت متاحـة بفضـل وهنا يتم وفهم مغزاها ف أن ذلك يتطلب التواقف عند اقضايا فرعةة لتعمقها وكة
للرحالت اامعرفةة اامقرتحة كتاب الطالب   والعمل وفق اامخطط الذي يقدمه بن الطالب ،  ثورة اامعلومات ، ويرورة توزيع األدوار

مهــارات ، و بشـأن احملتـوى الـذي يدرسـونه ض التويـةحات واامبــادئ الـيت يتخـذون علـى أساسـها اقــرارات، واقـام اامعلـم بإعطـائهم بعـ
اقـدرة الطـالب علـى التعامـل مـن  اواقد كان اامعلم يف البداية متوجس   اامستهدف تعلمها من خالل دراسة الوحدة ، التفكري التارخيي

ولةة ، مسـتوى اامسـؤ  يف التـاريخ ، ولكنـه وجـدهم علـىكاملـة وحدةدراسـة مع اامصادر االلكرتونةة واالعتماد شبه الكامل علةها يف 
 ةة .اامعرفعداده دور كبري يف تةسري اندماج الطالب يف الرحالت للدلةل الذي مت إ وكان
 ( اقام اامعلم باالتفاق مع الطالب على جدول زمين إلجناز دراسة الوحدة . 2)
كانـت اجملموعـات تتغـري يف أفرادهـا مـن مويـوع آلخـر.. وكـان تعلـم أحةانـا  .. و  تلقائة ـابعـض اجملموعـات التعاونةـة ( تكونت 4)

  اامويوعات يتخذ تتابعات خمتلفة .
صدمة تتمثل يف القدرة على حتمل اامسئولةة ، واخلروج عن تقالةـد ونظـم  ثل صعوبة لبعض الطالب ، وأحةان ا( كان األمر مي5)

سبق اتباعها يف ظل التعلةم والتعلم اجلمعي الذي يقوده اامعلم يف سةاق موحد وتتابع يتبعه اجلمةع ، األمر كان حيتاج إىل تشجةع 
ا يبـدون متحمســن يف البدايــة وأهنــم اقــادرون علــى الطـالب االعتمــادين ومنخفضــي الثقــة بقــدرهتم علـى اختــاذ القــرار ، الــبعض كــانو 

 ذلك ، مث يكتشفون عدم اقدرهتم بسبب اخلوف من الفشل . 
، وبث اإلحساس التدرجيي بإمكانةة النجاح ، وإعطاء اامزيد من  ( عمل اامعلم على تشجةع الطالب وزيادة ثقتهم بأنفسهم2)

اقــة بةنــه وبةــنهم ، وبــن الطــالب القرنــاء ، وتشــجةع االســتقاللةة مقابــل اإلرشــاد واامعاونــة ، وتعمةــق اإلحســاس بصــدق ودفء العال
 الريوخ التام اما ميلى علةهم والذي كان حيدث اقبل ذلك . 

( أبـــدى بعـــض اامعلمـــن يف اامدرســـة ختـــوفهم مـــن وجـــود فويـــى داخـــل الفصـــل ، واإلخـــالل خبطـــة الدراســـة ، إال أن تلـــك 7)
دي حمـدود ، مـا لبـث أن الب واندماجهم يف أداء اامهام ، رغم أن ذلـك مت بشـكل فـر اامخاوف بدأت ختف عندما رأوا جتاوب الط

 ، وإن مت ببطء . أخذ يتزايد
ويتنااقشــوا ، وإن احتــاج بعضــهم بــن احلــن واآلخــر للــدعم  اســتفادوا ، واســتطاعوا أن يتفــاعلوا( بصــفة عامــة معظــم الطلبــة 1)

  ولةة .ة على حتمل اامسؤ م ، وتنمةة القدر واإلحساس باألمان والثقة باامعل
 تدريس الوحدة للمجموعة الضابطة بالطريقة السائدة : - ثانياً 

اســتخدم ، واقــد اقــام معلــم آخــر بالتــدريس للمجموعــة الضــابطة ، و  للطريقــة الســائدة اموعــة الضــابطة وفق ــســار التــدريس مــع اجمل
اقــام الباحـث حبضــور بعــض غةابــا شــبه تـام ، واقــد األنشــطة التعلةمةـة إن غابــت اامعلـم مــع اجملموعــة الضـابطة جمموعــة مــن الوسـائل و 

 حصص اجملموعة الضابطة امعرفة الطريقة اليت يتبعها اامعلم .   
 :االتجاه نحو دراسة التاريخ  مقياسختبار مهارات التفكير التاريخي و التطبيق البعدي ال ]د  [

اختبـار مهـارات التفكـري التـارخيي اجملمـوعتن التجريبةـة والضـابطة اقـام الباحـث بتطبةـق  طـالبل ةبعد االنتهاء مـن تـدريس الوحـد
 نفـس الشـروط والظـروف الـيت واقد حـرص الباحـث علـى تطبةـق اامقةـاس حتـت، عةنة الدراسة ىعل جتاه حنو دراسة التاريخمقةاس اال
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، واقـام الباحـث بالتصـحةح ورصـد الـدرجات ومعاجلتهـا التطبةـقعـد ، كمـا اتبـع نفـس خطـوات واقوا اخضع هلا التطبةـق القبلـي تقريب ـ
 احصائةا .

 حة فروض البحث وتفسير النتائج : اختبار ص
 ( : صحة فروض الدراسة التحقق منعرض النتائج ) -أواًل 

واقد ، ةها من خالل الدراسة التجريبةةيعرض الباحث فةما يلي خطوات التحلةل اإلحصائي للبةانات اليت مت احلصول عل
  SPSSمت إجـــراء التحلةـــل اإلحصـــائي باســـتخدام األســـالةب اإلحصـــائةة اامناســـبة باالســـتعانة باحلاســـب اآليل مـــع حزمـــة برنـــامج  

 اإلحصائي ؛ للتحقق من مدى معاجلته للفروض التجريبةة للدراسة كما يلي :  
ن التجريبية والضابطة في اختبار " يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعتي -[ الفرض األول 1]

 . التفكير التاريخي في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية "
وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض ، اقــام الباحــث حبســاب متوســطي درجــات طــالب اجملمــوعتن التجريبةــة والضــابطة يف 

، وجاءت النتـائج كمـا هـو واقةمة " ت " للفرق بن اامتوسطن  التطبةق البعدي الختبار التفكري التارخيي  ، واالحنرافات اامعةارية ،
 ( . 7ح جبدول )موي

 ( 7جدول )
 تبار التفكري التارخيي  اقةمة " ت " للفرق بن متوسطي درجات طالب اجملموعتن التجريبةة والضابطة يف التطبةق البعدي الخ

 الداللة  اقةمة " ت "  االحنراف اامعةاري اامتوسط ن اجملموعة

 88842 52882 20 التجريبةة
 0808دالة عند  9844

 82882 42882 20 الضابطة

 
بــــن متوســــطي درجــــات طــــالب اجملمــــوعتن  0808عنــــد مســــتوى  ا( وجــــود فــــرق دال إحصــــائة  7مــــن جــــدول )يتضــــح  

وهذه القةمة تويح  (9844)، حةث بلغت )ت( احملسوبة بةنهما التارخييوالضابطة يف التطبةق البعدي الختبار التفكري  التجريبةة
 .ولومن مث تتحقق صحة الفرض األ، لصاحل اجملموعة التجريبةة  0808أن الفرق بن اجملموعتن له داللة إحصائةة عند مستوى 

يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجـات الطـالب بالمجموعـة التجريبيـة فـي التطبيقـين القبلـي "-[ الفرض الثاني 2]
 .  لصالح التطبيق البعدي " التفكير التاريخي ختباروالبعدي ال

وللتحقق من صحة هذا الفرض ؛ اقام الباحث حبساب متوسطي درجات الطالب باجملموعة التجريبةة يف التطبةقن 
، واالحنرافات اامعةارية هلذه الدرجات ، واقةمة "ت" للفروق بن اامتوسطن ، وجاءت  ختبار التفكري التارخييالقبلي والبعدي ال

 ( . 1النتائج كما هو مويح جبدول )
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 (1جدول )
  التارخيي يف التطبةقن القبلي والبعدي الختبار التفكريجات الطالب باجملموعة التجريبةة اقةمة " ت " للفرق بن متوسطي در 

 اامتوسط  التطبةق
 االحنراف اامعةاري

 الداللة اإلحصائةة اقةمة  ت

 82 81882 القبلي
 0808دالة عند  88805

 88842 52882 البعدي

( بـن متوسـطي درجـات طـالب اجملموعـة 0808عنـد مسـتوى ) ا( يتبن وجـود فـرق دال إحصـائة  1ل )بالرجوع إىل جدو  
، وذلك يف األبعاد ككل لصاحل التطبةق البعدي ؛ حةث بلغت اقةمة  التارخييختبار التفكري التجريبةة يف التطبةق القبلي والبعدي ال

 ( ، ومن مث تتحقق صحة الفرض الثاين .88805" ت " احملســوبة بةنهما )
ــة والضــابطة فــي  - ثالــث[ الفــرض ال7] ــين متوســطي درجــات طــالب المجمــوعتين التجريبي " يوجــد فــرق دال إحصــائيا ب

 . االتجاه نحو التاريخ لصالح تالميذ المجموعة التجريبية "التطبيق البعدي لمقياس 
وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض ، اقــام الباحــث حبســاب متوســطي درجــات طــالب اجملمــوعتن التجريبةــة والضــابطة يف 

النتـائج كمـا هـو  ، واقةمـة " ت " للفـرق بـن اامتوسـطن ، وجـاءتالتـاريخ، واالحنرافـات اامعةاريـةالتطبةق البعدي امقةاس االجتاه حنـو 
 ( . 9) مويح جبدول

 (9جدول )
 اقةمة " ت " للفرق بن متوسطي درجات طالب اجملموعتن التجريبةة والضابطة 

 يف التطبةق البعدي امقةاس االجتاه حنو التاريخ 

 اجملموعة
 ن

 الداللة  " ت "  اقةمة االحنراف اامعةاري اامتوسط احلسايب

 44897 42482 21 التجريبةة
 0808دالة عند  28047

 48844 89989 24 الضابطة
بــن متوســطي درجــات اجملمــوعتن  0808عنــد مســتوى  ا( وجــود فــرق دالــة إحصــائة  9جبــدول ) تظهــر البةانــات اامويــحة

 ( وهـذه القةمـة64047والضابطة يف التطبةق البعدي امقةاس االجتاه حنو التاريخ ككل حةث بلغت )ت( احملسوبة بةنهما ) التجريبةة
 . ثالث، ومن مث تتحقق صحة الفرض الموعتن لصاحل اجملموعة التجريبةةتويح أن هناك فراقا له داللة إحصائةة بن اجمل

 
 



010 

 

" يوجد فرق دال إحصائيا بـين متوسـطي درجـات طـالب المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيقـين القبلـي  - الفرض الرابع [8]
 . التطبيق البعدي "والبعدي لمقياس االتجاه نحو التاريخ لصالح 

وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض ؛ اقــام الباحــث حبســاب متوســطي درجــات الطــالب باجملموعــة التجريبةــة يف التطبةقــن 
، واالحنرافــات اامعةاريــة هلــذه الــدرجات ، واقةمــة "ت" للفــرق بــن اامتوســطن ،  امقةــاس االجتــاه حنــو التــاريخ ككــل القبلــي والبعــدي

 ( .80) يح جبدولوجاءت النتائج كما هو مو 
 (80جدول )

 اقةمة " ت " للفرق بن متوسطي درجات الطالب باجملموعة التجريبةة يف التطبةقن القبلي والبعدي امقةاس االجتاه حنو التاريخ
 الداللة اإلحصائةة  اقةمة " ت " االحنراف اامعةاري اامتوسط التطبةق
 4889 81481 القبلي

 0808دالة عند مستوى  1859
 44897 42482 البعدي

بن متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبةـة يف  0808( يتبن وجود فرق دال إحصائةا  عند مستوى 80بالرجوع إىل جدول )
وهــذه  1859التــاريخ لصــاحل التطبةــق البعــدي ؛ حةــث بلغــت " ت " احملســوبة بةنهمــا  بلــي والبعــدي امقةــاس االجتــاه حنــوالتطبةــق الق

 . رابعومن مث تتحقق صحة الفرض ال( ، 0808القةمة تويح أن الفرق بةنهما له داللة إحصائةة عند مستوى )
، واالجتــاه حنــو اامــادة اقــام  تــارخيييف تنمةــة التفكــري ال اســرتاتةجةة الــرحالت اامعرفةــةولكــي تكتمــل الصــورة بالنســبة لفعالةــة 

إن مفهـوم حجـم التـأثري جـاء لةكمـل مفهـوم الداللـة اإلحصـائةة للنتـائج ،  حةـث Effect Sizeالباحـث حبسـاب حجـم التـأثري 
،  فمفهوم الداللة اإلحصائةة للنتائج يركز على مدى الثقة اليت نضعها يف النتائج بصرف النظر عن حجم الفرق أو حجم االرتباط

الثقـة الـيت نضـعها يف النتـائج ، واخلالصـة يف حن يركز مفهوم حجم التأثري على الفرق أو حجم االرتباط بصرف النظر عـن مـدى 
أن كال منهما يكمل اآلخر ويعوض النقص الكامن فةه ، مها إذن كوجهي العملة يؤدي استخدامهما معا إىل إثراء نتائج البحوث 

 . (72،  8997فام منصور ، رشدي ) الرتبوية
اليت تعطي اقةمتهـا مؤشـرا حلجـم التـأثري باسـتخدام  dوعلةه فقد اقام الباحث حبساب حجم التأثري بداللة اقةم " ت " وحتويلها إىل 

 ا كما يتضح يف اامعادلة اآلتةة :جدوال مرجعة

      2 t 

 d =           

                         df 
t  . " اقةمة " ت 

df (29،  8997فام منصور ، )رشدي  درجات احلرية. 
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 (88جدول )

 اجلدول اامرجعي حلجم التأثري 
Effect Size  

d Large Medium Small 
0.8 0.5 0.2 

ات " علــى اامتغــري  اســرتاتةجةة الــرحالت اامعرفةــة يف تــدريس التــاريخوبنــاء علةــه مت حســاب حجــم تــأثري اامتغــري اامســتقل " 
 ( تلك النتائج .84االجتاه حنو التاريخ ، ويويح جدول ) ،وهى : التفكري التارخيي  التابعة

 (84دول )ج
 لدى طالب اجملموعة التجريبةة  التارخيي ، واالجتاه حنو التاريخالربنامج يف تنمةة التفكري حجم تأثري 

 اامتغري اامستقل
 اامتغري التابع 

 درجة احلرية tاقةمة "ت" 
d 

 حجم التأثري

إسرتاتةجةة 
 اامعرفةةالرحالت 

 كبري 489 51 88805 التفكري التارخيياختبار 

 كبري 4845 57 1859 مقةاس االجتاه حنو التاريخ

ري يف تـدريس التـاريخ كبـ اسـرتاتةجةة الـرحالت اامعرفةـة( أن حجم تأثري 84الل النتائج اامستقاة من جدول )يتضح من خ
، وبـــذلك يتحقـــق صـــحة كـــل مـــن الفـــرض اخلـــامس  التـــاريخ ممـــا يؤكـــد فعالةتهـــاجتـــاه حنـــو ، واال يف تنمةـــة كـــل مـــن التفكـــري التـــارخيي

 .والسادس للبحث 
 مناقشة النتائج وتفسيرها : - اثانيً 
 : [ نمو التفكير التاريخي1]

بن متوسطات درجـات  0808( وجود فرق دال إحصائةا عند مستوى 7ل النتائج اامستقاة من جدول )يتضح من خال
الل ومـن خـ .لصـاحل طـالب اجملموعـة التجريبةـة ةق البعدي الختبـار التفكـري التـارخييالتجريبةة والضابطة يف التطبطالب اجملموعتن 

التجريبةــة ، وتشــري نتــائج لــدى طــالب اجملموعــة  دوث منــو يف مهــارات التفكــري التــارخيي( يتضــح حــ1النتــائج اامســتقاة مــن جــدول )
 . لدى طالب اجملموعة التجريبةة  التارخيييف تنمةة التفكريالسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة ( إىل وجود تأثري كبري 84جدول )

 واقد تعزى تلك النتائج إىل األسباب اآلتةة :
 يستخدم فةها الطالب مهارات متعددة للتفكري التارخيي. معرفةةرحالت يف صورة  وحدةصةاغة احملتوى العلمي لل 
  يف اامويوع أو القضةة التارخيةة اامعروية بسهولة ، وكذلك  النقصتساعد الرحالت اامعرفةة اامتعلم على إدراك جوانب

مات التارخيةة اامعروية حتديد العالاقات غري اامنطقةة وغري اامنظمة بن األحداث التارخيةة ، وكذلك التحقق من صحة اامعلو 
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دراك القضايا إطالب على الاألمر الذي ساعد ، اول القضةة نفسها بطرق خمتلفة تاحة أكثر من مواقع ويب يتنإمن خالل 
 اليت تضمنتها الوحدة الدراسةة بشكل خمتلف وغري تقلةدي . 

 للمصادر ؛ حةث دارت منااقشات خمتلفة حول اامعاين واألفكار والدالالت نرتنت فرديا ومجاعةا ااموجه لشبكة اإلستخدام اال
ت التارخيةـة اامهمـة يف األمر الذي ساعد على توجةه الطالب إىل الـدالالاامصاحبة األسئلة  يف يوء،  علةهااليت مت احلصول 

 . تلك اامصادر التارخيةة اامتنوعة
 مث ات الـيت شـاركت يف احلـدث التـارخييساعدت مهام حل اامشكالت الطالب علـى أن يتخةلـوا أنفسـهم مكـان الشخصـة ،

، ان مع التدعةم باألدلة التارخيةةوالقرارات اليت كانوا سةتخذوهنا يف يوء معطةات الزمان واامكيفكروا كةف كانوا سةتصرفون 
 ,1983Barrel )يــؤدي إىل إحةــاء التــاريخ وجعــل مادتــه حةــة نابضــة يف أن هــذا   Barrellويتفــق الباحــث مــع باريــل 

,47.). 
 ممـا حفـز الطـالب الستقصـاء احلقةقـةآراء ووجهات نظر ختتلـف مـع مـا ورد بالكتـاب اامدرسـي ،  اقدمت الرحالت اامعرفةة  ،

 ، فضال عن استخدام ما لديهم من معلومات استخداما ذا معىن .تنمةة اقدرهتم على التفكري التارخيي وهةأ هلم فرصة
  شـةت (، يؤيد ذلك ما ذهـب إلةـه  التفكري التارخييالدراسة على تنمةة ساعد التخلي عن النمط التقلةدي يف ترتةب حجرة

؛ للتفاعـل بـن الطـالب حةث الفرصة غـري مهةـأة  ي سههلل عملةات التفكريمن أن الرتتةب التقلةدي ال (71، 8992، مايرز
والتفكــري بصــوت عــالد ، واقــد ســاعد إعــادة ترتةــب اامقاعــد علــى شــكل دوائــر ومســتطةالت علــى متكــن الطــالب مــن رؤيــة 

 . ير أمناط جديدة من التفكري التارخييم البعض ، مما ساعد على تشجةع التفاعل وتطو بعضه
  يركز على العملةة والناتجيف الرحالت اامعرفةة تقومي األداءProcess and Product كمـا أن ولةس على النـاتج فقـط ،

كالتحلةــل   Higher Order Thinking Skillsتقــومي األداء يتطلــب اســتخدام اامــتعلم امهــارات التفكــري العلةــا 
والرتكةب وحل اامشكالت والنقد والتقومي ، وما يرتبط به من إصـدار األحكـام بعكـس التقـومي التقلةـدي الـذي ال يتعـدى يف  

 كثري من األحةان مستوى التطبةق يف سلم التصنةف اامعريف للعملةات العقلةة .
 [ نمو االتجاه نحو دراسة التاريخ :2]

بن متوسطات درجات  0808( وجود فرق دال إحصائةة عند مستوى 9لنتائج اامستقاة من جدول )الل ايتضح من خ
 طالب اجملموعتن التجريبةة والضابطة يف التطبةق البعدي امقةاس االجتاه حنو دراسة التاريخ لصاحل طالب اجملموعة التجريبةة .

( يتضــح حــدوث منــو يف االجتــاه حنــو دراســة التــاريخ لــدى طــالب اجملموعــة 80ومــن خــالل النتــائج اامســتقاة مــن جــدول )
يف تنمةــة االجتــاه حنــو  الســتخدام الــرحالت اامعرفةــة يف تــدريس التــاريخ( إىل وجــود تــأثري كبــري 84التجريبةــة ، وتشــري نتــائج جــدول )

 دراسة التاريخ لدى طالب اجملموعة التجريبةة ، مما يؤكد فعالةة الربنامج .
 تعزى تلك النتائج إىل األسباب اآلتةة :واقد 

 لعصــر اخللفــاء فرصــة تكــوين رؤيــة  –رمبــا ألول مــرة  –أمــام الطــالب  أتــاح التــدريس باســتخدام اســرتاتةجةة الــرحالت اامعرفةــة
 ، ممـا سـاعد علـىالرحالت اامعرفةةمل متل علةهم ، بل شاركوا يف صنعها بأنفسهم من خالل اامنااقشات والعمل يف  الراشدين

تدعةم وعي الطالب وتعمةق شعورهم وإدراكهم لفائدة واقةمـة التـاريخ يف التخطـةط للمسـتقبل بصـورة إجرائةـة عملةـة تسـتند 
 إىل إدراك عمةق للمايي واحلاير .
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 بتنمةة االجتاهات ااموجبة حنو التعلم بصفة عامة من خالل : اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةةتم هت 
والـزمالء ، فـاامعلم يشـعره بالتقـدير للجهـد الـذي يبذلـه يف الرحلـة نـه متقبـل مـن اامعلـم تنمةة اإلحساس لدى الطالب بأ -8

 .يقدرون له جهده يف األدوار اامكلف هبا والزمالء اامعرفةة وتنفةذ اامهام اامكلف هبا ، 
 تنمةة الشعور لدى الطالب بأن الفصل مكان آمن ومنظم ومريح نسبةا . -4
هبـذا  االسـرتاتةجةةزى ويف إمكانـه أدائهـا ، ويـرى الباحـث أن عنايـة وايحة وذات مغـلب مبهام يشعر أهنا تكلةف الطا -2

 البعد هةأ الفرصة لنمو االجتاهات ااموجبة حنو دراسة التاريخ .
 توصيات البحث : -ثالثا 

جتــاه حنــو دراســة ، واال يف تنمةــة التفكــري التــارخيي، اســرتاتةجةة الــرحالت اامعرفةــة أكــد فعالةــة امــا كــان البحــث احلــايل اقــد  
 التاريخ لذلك يوصي بـ :

يف تصـمةم  اسـرتاتةجةة الـرحالت اامعرفةـةــ تـدريب معلمـي التـاريخ يف مراحـل التعلـةم اامختلفـة اقبـل اخلدمـة وأثنائهـا علـى اسـتخدام 8
 .واالجتاه االجيايب حنو دراسة التاريخ لتدريس هبدف تنمةة التفكري التارخيي ا

اجعة مناهج التاريخ يف اامرحلة الثانوية ، حبةث تصاغ مويوعاهتا صةاغة تساعد الطالب على ممارسة عند مر  ة من البحثـ اإلفاد4
متنوعة يتم إعدادها انطالاقا من اامويوعات نفسها ؛ حبةث ال تكون دخةلة على  رحالت معرفةةمن خالل التارخيي التفكري 

وتقومي أداء الطالب فةها باستخدام معايري تقومي األداء وتتطلب البحث يف مصادر اامعرفة اامتنوعة مبا فةها الويب ، احملتوى ، 
 واليت اقدم البحث مناذج عملةة هلا .

،  ـ توفري مصادر التعلم اامختلفة من : كتب ومراجع ووثائق ومذكرات تارخيةة وأفالم تارخيةة وصـور وتسـجةالت صـوتةة باامـدارس2
حبةــث فضــال عــن اامصــادر األلكرتونةــة اامالئمــة مــن خــالل شــبكة االنرتنــت ، ويــرورة توجةــه الطــالب لألكثــر أمهةــة وفائــدة ؛ 

 اامختلفة . رحالت اامعرفةةلى تصمةم وتنفةذ التساعد اامعلمن والطالب ع
لتاريخ وتعلمه ال يقلل من اقةمة اامعارف واحلقـائق ـ تنوير اامعلمن وااموجهن ومديري اامدارس إىل أن تبين هذا االجتاه يف تدريس ا4

 التارخيةة ، بل جيعل منها مادة للتفكري ، ويتةح للطالب فرصة تعمةقها ، واستخدامها استخداما ذا معىن يف وااقع احلةاة .
لــى تــوفري معــايري لــألداء يــتم ـــ تطــوير أســالةب تقــومي التــاريخ يف اامرحلــة الثانويــة يف يــوء االجتاهــات احلديثــة يف التقــومي، القائمــة ع5

 التقومي من خالهلا ؛ اما هلذه األسالةب من فعالةة يف التحول من ثقافة الذاكرة إىل ثقافة التفكري .
خ مــن خالهلــا تنمةــة ــ أن يعــرض دلةــل اامعلـم يف كــل صــف مــن صـفوف اامرحلــة الثانويــة لألســالةب والطـرق الــيت ميكــن امعلــم التـاري2

 مــن خــالل الــذي يقــوم علــى تعلــةم التفكــريطالبــه ، يف يــوء االجتــاه التكــاملي يف تنمةــة التفكــري ، و لــدى  التفكــري التــارخيي
 لتفكري .اتدريس احملتوى ، ويقدم دروسا منوذجةة فعلةة لكةفةة التدريس من أجل تنمةة 

اامعرفة يف ظل ثورة اامعلومات ، إشاعة مناخ مدرسي حمفز على التفكري ، وذلك من خالل تطوير رؤية العاملن باامدرسة لطبةعة ـ 7
، وأن دور الطالب جد من معلوماتوكةف أن احلقةقة ـ وخباصة التارخيةة ـ صارت نسبةة دائمة التطور والتغري يف يوء ما يست

 لكل جديد . م وتطويرها يف يوء التحلةل التارخييصار اامراجعة الدائمة اما لديهم من مسلمات ترسخت عرب سنوات التعلة
منــذ اامراحــل التعلةمةـة األوىل ، والتــدرج يف ذلــك مــن البســاطة إىل التعقةــد مــع اتســاع  ة مهــارات التفكــري التــارخيياالهتمــام بتنمةــــ 1

 االستخدام يف احلةاة العملةة .  جماالت
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ة لتعـريفهم عملةـا مباهةـة يرورة استخدام اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة يف تنمةـة التفكـري التـارخيي لـدى اامتعلمـن يف كلةـات الرتبةــ 9
االسرتاتةجةة وأمهةتها وكةفةة استخدامها يف التدريس ، ودور كل من الطالب واامعلم خالهلا ، مما يعـد تـدريبا عملةـا هلـم علـى 

 استخدام اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة وتنمةة مهارات التفكري التارخيي .
، وســلبةة يت تركــز علــى جمــرد اكتســاب اامعــارفعــد عــن األســالةب التقلةديــة الــيــرورة حتســن أســالةب تعلــةم وتعلــم التــاريخ والبـــ 80

الطالـــــب يف ذلـــــك ، ممـــــا يفقـــــد تلـــــك اامعـــــارف أمهةتهـــــا واقةمتهـــــا بالنســـــبة لـــــه ، ويـــــرورة الرتكةـــــز علـــــى األســـــالةب والنمـــــاذج 
مهـارات الفهـم والتفكـري التـارخيي ، والـيت تسـهم بشـكل فعـال يف تنمةـة  واالسرتاتةجةات اليت تستند إىل فلسفة تربوية وايحة
 من خالل التقصي واالكتشاف يف ااموااقف اامختلفة .

 :مقترحات ببحوث أخرى مستقبلية  -رابعا 
شعر الباحـث أثنـاء إجـراء هـذا البحـث أن هنـاك بعـض اامشـكالت األساسـةة الـيت ال تـزال حتتـاج إىل دراسـة يف  

 ومن أبرز هذه اامشكالت البحثةة :هذا اجملال مما يزيده تأصةال وعمقا وثراء ، 
 التاريخ على تنمةة بعض مهارات التفكري العلةا لدى طالب كلةة الرتبةة . يف تعلةم اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةةخدام أثر است -8
 يف تدريس التاريخ . اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةةبرنامج لتدريب معلمي التاريخ باامرحلة الثانوية على استخدام  -4
لـدى تالمةـذ اامرحلـة  اإلبـداع وبعـض اامهـارات احلةاتةـةيف تدريس التاريخ على تنمةـة  اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةةأثر استخدام  -2

 .  بتدائةةاال
 . على كفايات تنمةة مهارات تنمةة التفكري التارخيي فعالةة برنامج لتدريب الطالب اامعلمن بكلةة الرتبةة -4
بكلةــة والــوعي بالقضــايا اامعاصــرة لــدى طــالب شــعبة التــاريخ  يف تنمةــة التفكــري التــارخيي اســرتاتةجةة الــرحالت اامعرفةــة فعالةــة -5

 .الرتبةة
 . وامتالك تالمةذهم هلذه اامهارات علمن على مهارات التفكري التارخييالعالاقة بن تدريب اام -2
 اامعرفةة يف تدريس التاريخ لتنمةة عادات العقل .أثر استخدام اسرتاتةجةة الرحالت  -7

 المراجع :
أثر استخدام أسلوب التعلم الذايت يف تنمةة مهارات البحث التارخيي لدى تالمةذ التعلةم  ( :8919أمحد جابر أمحد السةد ) -8

بسوهاج ، جامعة ةة الرتبةة غري منشورة ، كل ه، رسالة دكتورا حنوها ألساسي وحتصةلهم يف مادة التاريخا
 . أسةوط

تنمةة بعض تدريس التاريخ على التحصةل و مدخل الطرائف التارخيةة يف استخدام أثر ( : 4004أمحد جابر أمحد السةد ) -4
، جامعة أسةوط ،  كلية التربية  مجلة،  لدى تالمةذ الصف الثاين الثانويمهارات التفكري التارخيي 

 .415 -452، يناير ، ص ص  8، العدد 81جملد 
   ، القاهرة ، عامل الكتب . اتجاهات في تدريس التاريخ:  (8914أمحد حسن اللقاين ) -2
 ، القاهرة عامل الكتب . هج التعليم بين الواقع والمستقبلمنا( : 4008قاين ، فارعة حسن حممد )أمحد حسن الل -4
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استخدام اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة عرب الويب كويست يف مادة الدراسات ( : 4085)أمحد حممود حامد محدي  -5
مجلة الجمعية ،  دى تالمةذ الصف الثاين اإلعدادياالجتماعةة لتنمةة مهارات التفكري العلمي ل

  . 74، العدد  التربوية للدراسات االجتماعية
(على حتصةل طلبة Web Questأثر اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة عرب الويب ) ( :4085أريج طالل سعدو الغرابلي ) -2

 ، األردن .سالة ماجستري ، اجلامعة اهلامشةة، ر  ي امبحث العلوم واجتاهاهتم حنوهاالصف الثامن األساس
أثر استخدام بعض اسرتاتةجةات ما وراء اامعرفة يف تنمةة مهارات التفكري التارخيي  ( :4002عةد اجلندي عبد العزيز )الس -7

، 82، جامعة بنها ، اجمللد  مجلة كلية التربيةواالجتاه حنو دراسة التاريخ لدى طالب اامرحلة الثانوية ، 
 .824-92، أكتوبر ، ص 21العدد 

حالت اامعرفةة عرب الويب كويست يف تنمةة التحصةل اامعريف لدى طالب  فاعلةة الر ( : 4088عبد اامنعم حممد اامهر )أمساء  -9
 .215 – 442، جامعة طنطا ، ص ص  مجلة كلية التربيةكلةة الرتبةة النوعةة بطنطا " 

عدادي وأثر ذلك يف  تدريس اجلغرافةا للصف األول اإلاستخدام الكتةبات اامصاحبة يف( : 8912إمام خمتار محةدة ) -80
، رسالة ماجستري غري منشورة كلةة الرتبةة ، جامعة  وين اجتاهات حنو مادة اجلغرافةاالتالمةذ وتكحتصةل 
 األزهر .

يف تنمةة مهارات التفكري النااقد لدى   Web questأثر التدريس باستخدام الويب كويست  : (4084حجر ) ةآمن -88
غري منشورة ، جامعة ااملك سعود ،  طالبات كلةة الرتبةة يف جامعة ااملك سعود ، رسالة ماجستري

 اامملكة العربةة السعودية . 
فعالةة برنامج اقائم على التعلةم االلكرتوين يف تدريس التاريخ لتنمةة التخةل التارخيي ( : 4084تامر حممد عبد العلةم ) -84

رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلةة الرتبةة جامعة عن  ة لدى تالمةذ اامرحلة اإلعدادية واامةل حنو ااماد
 مشس .

، مكتبة اامتنيب ، اامملكة  استراتيجيات التدريس الفعال( : 4087حسن جعفر اخللةفة ، يةاء الدين حممد مطاوع ) -82
 العربةة السعودية .

بالكمبةوتر على التحصةل واامةول ومهارات  أثر استخدام برنامج وسائل متعددة تفاعلةة( : 4001دعاء عبد القادر جنةب ) -84
رسالة ماجستري غري منشورة كلةة البنات جامعة عن  ،اإلعدادية التفكري التارخيي لدى تالمةذ اامرحلة 

 مشس .
(يف تدريس Quests Webفاعلةة اسرتاتةجةات الرحالت اامعرفةة عرب الويب )( : 4084رجاء حممد عبد اجللةل ) -85

الدراسات االجتماعةة على تنمةة مهارات التفكري اجلغرايف واامةول اجلغرافةة لدى تالمةذ اامرحلة 
 -872، ص  2، جزء  42، السعودية ، عدد  دراسات عربية في التربية وعلم النفساالبتدائةة ، 

405 . 
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،  المجلة المصرية للدراسات النفسيةحصائةة" التأثري الوجه اامكمل للداللة اإلحجم : ( 8997رشدي فام منصور ) -82
 .75 -57( ، ص ص8، اجمللد )82العدد 

يف تدريس اجلغرافةا  Web questمدى فاعلةة استخدام الرحالت اامعرفةة عرب الويب: ( 4084زياد يوسف عمر الفار ) -87
على مستوى التفكري التأملي والتحصةل لدى تالمةذ الصف الثامن األساسي ، رسالة ماجستري غري 

 منشورة ، جامعة األزهر ، غزة ، فلسطن .
 ، دار الشرق للطباعة والنشر ، الرياض. أصول تدريس التاريخ : (8994سر اخلتم عثمان ) -81
يف تنمةة مهارات تصمةم ااموااقف التعلةمةة ومهارات ( : فاعلةة تصمةم الرحالت اامعرفةة 4082سعد حممد إمام سعةد ) -89

مجلة كلية التربية التعلم الذايت والتفكري النااقد لدى طالب الدبلوم العايل بكلةة الرتبةة جامعة طنطا ، 
 .429 – 408، ديسمرب ، ص ص  5، ج 852، العدد  جامعة األزهر

فاعلةة استخدام بعض االسرتاتةجةات اامعرفةة وما وراء اامعرفةة يف تدريس التاريخ على ( : 4080سلوى حممد عمار ) -40
رسالة ، قة الثانةة من التعلةم األساسي التحصةل وتنمةة مهارات التفكري التارخيي لدى تالمةذ احلل

 ماجستري غري منشورة ، كلةة الرتبةة ، جامعة الفةوم .
فعالةة برنامج مقرتح اقائم على األنشطة لتنمةة مهارات التفكري التارخيي لدى الطالب ( : 4001ةا هامن اقزامل )سون -48

، كلةة الرتبةة ،  مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ،ن بكلةات الرتبةة شعبة التاريخ اامعلم
 .821-822، فرباير ، ص  84جامعة عن مشس ، العدد 

 ، ترمجة عزمي جرار ، مركز الكتب األردين . تعليم الطالب التفكير الناقد ( :8992)شةت مايرز  -44
اين اإلعدادي ومةوهلم برنامج مقرتح لتنمةة مهارات التفكري التارخيي لدى تالمةذ الصف الث( : 4001شريين كامل موسى ) -42

 جامعة عن مشس .، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلةة الرتبةة ،  حنو اامادة
ي أثر استخدام خرائط اامفاهةم ومنوذج هةلدا تابا يف تنمةة اامفاهةم التارخيةة والتفكري التارخي ( :4004صفاء حممد علي ) -44

رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلةة الرتبةة بالوادي اجلديد ، جامعة  ،لدى تالمةذ اامرحلة اإلعدادية 
 أسةوط .

مؤمتر اامعلوماتةة والقدرة التنافسةة  ، ثيرها في تجديد النظم التعليميةالتكنولوجيا الرقمية وتأ( : 4005يةاء الدين زاهر ) -45
جامعة عن مشس ، اقرية مسا العريش ، للتعلةم اامفتوح )رؤى عربةة تنموية( ، مركز التعلةم اامفتوح ، 

 .541-504ابريل ، ص  42-41
أثر استخدام منوذج مقرتح لتدريس التاريخ وفقا للنظرية البنائةة على التحصةل  ( :4004)بد اهلل ععاطف حممد سعةد  -42

مجلة الجمعية التربوية وتنمةة مهارات التفكري التارخيي لدى طالب الصف األول الثانوي ، 
 .57-85، كلةة الرتبةة جامعة عن مشس ، العدد األول ، أكتوبر ، ص  للدراسات االجتماعية
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التدريس التباديل والتلمذة اامعرفةة يف تدريس التاريخ على  اسرتاتةجةةأثر استخدام ( : 4080عبد اهلل )عاطف حممد سعةد  -47
مجلة الجمعية التربوية  ي لدى طالب الصف األول الثانوي ،التحصةل وتنمةة مهارات التفكري التارخي

 .840-881ص ديسمرب ، ،  20، مصر ، ع للدراسات االجتماعية
فاعلةة تدريس وحدة مقرتحة من منهج التاريخ اقائمة على العملةات وااموااقف التارخيةة  ( :4004مساعةل اجلزار )إعثمان  -41

باستخدام اسرتاتةجةة كرايدار التعاوين واإلتقاين ومنوذج باير االستقصائي يف تنمةة التحصةل ومهارات 
، كلةة  مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية،  رخيي لدى طالب اامرحلة الثانويةالتفكري التا

 .99-49، ديسمرب ، ص  4الرتبةة جامعة عن مشس ، العدد 
 .9-8، ص 5، العدد لتعليم اإللكترونيمجلة ا ،الرحالت اامعرفةة عرب الويب: ( 4088عبد احلمةد) عبد العزيز طلبة -49
خ في القرن الحادي والعشرين رؤية تربوية تعكس دور مناهج التاري تدريس التاريخ في( : 4005علي أمحد اجلمل ) -20

 القاهرة ، عامل الكتب . ، مواجهة تحديات القرن الجديد
فعالةة وحدة عن القالع واحلصون التارخيةة يف تنمةة مهارات  ( :4000وهاب ، عاطف حممد بدوي )علي جودة عبد ال -28

 اهج وطرق التدريسمجلة دراسات في المنالتفكري التارخيي لدى تالمةذ الصف الثالث اإلعدادي ، 
 .881-99، مايو ، ص ص 24، جامعة عن مشس ، العدد ، كلةة الرتبةة

فاعلةة تدريس الكةمةاء العضوية باستخدام اسرتاتةجةة الويب كويست  :( 4084ن مجعه ، بارم أمحد : )علي عبد الرمح -24
(Web Questيف حتصةل طالب اامرحلة الثالثة كلةة العلوم ـ جامعة الس ) جملة الفتح ،لةمانةة ،

 .844ـ 70، ص 94العدد 
، جامعة  مجلة كلية التربية ، كتب التاريخ للمرحلة الثانوية مهارات التفكري التارخيي يف( : 4004علي كايد خريشة ) -22

 .818-849، ص 48، العدد 89اإلمارات العربةة اامتحدة ، السنة 
ممارسة مبادئ التعلم النشط يف  درجة:  (4009)براهةم اقطاوي ستةنة ، انتصار خلةل عشا ، حممد إأبو عودة عبد اجلواد  -24

 لة الغوث الدولةة يف األردن ،وكا تدريس مادة الدراسات االجتماعةة من وجهة نظر معلمةها يف مدارس
 .70 – 58، ص  4، العدد  9، اجمللد  مجلة المرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية

 عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع .، حوسبة التدريس ( : 4088غسان اقطةط ) -25
تنمةة مهارات تصمةم صفحات ( يف W.Q.Sفاعلةة استخدام اسرتاتةجةة الويب ): ( 4008فادي مجال حسنن ) -22

الويب لدى طالب الصف التاسع األساسي ، رسالة ماجستري غري منشورة ، اجلامعة اإلسالمةة ، غزة ، 
 فلسطن .

فعالةة برنامج مقرتح لتدريس التاريخ يف يوء نظرية الذكاءات اامتعددة على تنمةة مهارات  ( :4001أمحد احلسةين ) ةفايز  -27
، اجلمعةة اامصرية  مجلة القراءة والمعرفةالتفكري التارخيي لدى تالمةذ الصف األول اإلعدادي ، 

 .854-847، أكتوبر ، ص 12للقراءة واامعرفة ، كلةة الرتبةة ، جامعة عن مشس ، العدد 
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( : " فعالةة استخدام مدخل الرتاث يف تنمةة بعض مهارات التفكري التارخيي لدى طالب 4080فهد بن فاحل عقةل اهلباد ) -21
، كلةة ية التربوية للدراسات االجتماعيةمجلة الجمعاامرحلة االبتدائةة باامملكة العربةة السعودية " 

 .825-845، سبتمرب ، ص ص 41الرتبةة ، جامعة عن مشس ، العدد 
، ، دار الفكر العريب 8، ط م العاماستراتيجية تعلم مهارات التفكير في مراحل التعلي :( 4004) فهةم مصطفى حممد -29

 القاهرة .
، اجمللد بحوث في تقنين االختبارات النفسية ،  ةاس اامةول حنو اامواد الدراسةةبناء وتقنن مق ( : 8912فؤاد أبو حطب ) -40

 ، مكتبة األجنلو اامصرية . قاهرةالثالث ، ال
  ، بريوت ، لبنان ، دار الفكر اللبناين . التاريخ ومنهج البحث التاريخي( : 8990اقاسم يزبك ) -48
تأثري التعلةم اإللكرتوين يف تدريس الدراسات االجتماعةة على تنمةة التحصةل واامةل  ( :4007كامل دسواقي احلصري )  -44

،   االجتماعية مجلة الجمعية التربوية للدراساتحنو اامادة لدى تلمةذات الصف الثاين اإلعدادي ، 
 .22-82، ابريل ، ص  88كلةة الرتبةة ، جامعة عن مشس ، العدد 

( : فاعلةة اسرتاتةجةة الرحالت اامعرفةة يف تعلم العلوم على تنمةة بعض مهارات 4084)لةلى رمضان عصام اجلهين  -42
 عملةات العلم لدى طالبات اامرحلة اامتوسطة ، رسالة ماجستري ، جامعة طةبة .

فاعلةة برنامج مقرتح اقائم على التعلم اإللةكرتوين لتنمةة مهارات التفكري التارخيي لدى  :( 4082حممد أمحد حال ) -44
، ص 54، مصر ، ع  مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةالطالب اامعلم بكلةات الرتبةة ، 

878-442. 
يف تنمةة التفكري النااقد والتحصةل الدراسي يف مساق  ويستكأثر استخدام الويب   : (4001حممد احلةلة ، حممد نوفل ) -45

،  المجلة األردنية في العلوم التربويةاألونروا ،  –تعلةم التفكري لدى طلبة كلةة العلوم الرتبوية اجلامعة 
   489-405( ، ص 2) 4

  .ثاين ، الكويت ، دار القلم ، اجلزء ال علم النفس التعليمي: ( 8972)بركات  خلةفةحممد  -42
 ، القاهرة ، سفري لإلعالم والنشر . تنمية التفكير الفلسفي دراسة تربوية :( 8999حممد سعةد زيدان : ) -47
أثر الرحالت اامعرفةة عرب الويب )الويب كويست ( يف تدريس اامواد  :( 4084الرمحن صاحل الطويلعي : ) مريفت عبد -41

ثانوي، رسالة ماجستري االجتماعةة على التحصةل الدراسي وتنمةة التنور الثقايف لدى طالبات التعلةم ال
 ، جامعة أم القرى ، اامملكة العربةة السعودية . غري منشورة

م الرحالت اامعرفةة عرب الويب يف تنمةة مهارات الفهم التارخيي لدى أثر استخدا:  (4082)مي كمال موسى دياب  -49
مجلة الجمعية طالب اامرحلة الثانوية ، ملخص رسالة دكتوراه الفلسفة ، كلةة الرتبةة ، جامعة اامنوفةة ، 

 .440-440، ص يناير ،  72، عدد  التربوية للدراسات االجتماعية
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فعالةة استخدام مدخل الوسائط اامتعددة يف تدريس التاريخ لطالب الصف األول الثانوي " ( 4002) مبايبإنادية فهمي  -50
يف تنمةة التحصةل وبعض مهارات التفكري التارخيي واالجتاه حنو اامادة ، رسالة دكتوراه غري منشورة ،  

 كلةة الرتبةة ، جامعة طنطا .
، ، مشروع التطوير الرتبوي ج البحثتكنولوجية في تعليم منهالويب كويست استراتيجية  : (4009)نداء علي مقبل  -58

 .84-80، ص 41عمان : وزارة الرتبةة والتعلةم ، العدد 
أثر استخدام الويب كويست الرحالت اامعرفةة يف التحصةل اامباشر واامؤجل لدى ( : 4082يز مسارة )نسرين بسام فا -54

رسالة ماجستري ، كلةة العلوم الرتبوية ، جامعة  االجنلةزية ،دي عشر يف مادة اللغة طالبات الصف احلا
 الشرق األوسط ، األردن .

فاعلةة برنامج مقرتح لتدريس التاريخ اقائم على نظرية الذكاءات اامتعددة يف تنمةة بعض  ( :4080نوار حسام الدين وردة ) -52
رسالة دكتوراه غري منشورة ، معهد الدراسات  ،هارات احلةاتةة لطالب الثانوية مهارات التفكري وبعض اام
 الرتبوية ، جامعة القاهرة .

تطوير مناهج التاريخ يف اامرحلة الثانوية يف يوء اسرتاتةجةات ما وراء اامعرفة لتنمةة مهارات  ( :4007)هاين حممد حسن  -54
 . سكندريةغري منشورة ، جامعة اإل هرسالة دكتورا ،تفكري التارخيةن وال الفهم

فاعلةة برنامج اقائم على اسرتاتةجةات التعلم النشط يف تدريس الدراسات االجتماعةة  ( :4080هبة عبد اهلل رمضان ) -55
غري منشورة ، كلةة الرتبةة  عدادية ، رسالة دكتوراهحلة اإلامر لتنمةة مهارات التفكري التارخيي لدى تالمةذ ا

 ، جامعة حلوان .
أثر استخدام مدخل الرتاث يف تنمةة بعض مهارات التفكري التارخيي لدى الطالب اامعلم  ( :4002وايل عبد الرمحن أمحد ) -52

، كلةة الرتبةة ،  مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةللدراسات االجتماعةة بكلةة الرتبةة ، 
 .27-1، يناير، ص 2جامعة عن مشس ، العدد 

فاعلةة برنامج مقرتح اقائم على الذكاءات اامتعددة يف تنمةة بعض مهارات التفكري  ( :4088هالة الشحات يوسف ) -57
 التارخيي لدى تالمةذ اامرحلة اإلعدادية ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلةة الرتبةة ، جامعة بنها .

على تنمةة  Quest Webأثر اختالف أسلوب البحث يف الرحالت اامعرفةة ( : 4088هويدا سعةد عبد احلمةد ) -51
 جامعة األزهر مجلة التربية لوجةا التعلةم واجتاهاهتم حنوها ،الدراسي لدى طالب تكنو  لإلجنازالدافعةة 

  2، ج  842، مصر ، عدد 
أثر توظةف الرحالت اامعرفةة عرب الويب يف تدريس العلوم على تنمةة التنور العلمي  ،( 4009وجدي شكري جودة ) -59

جلامعة اإلسالمةة، غزة، ماجستري غري منشورة ، اة لطالب الصف التاسع األساسي مبحافظة غزة ، رسال
 .فلسطن

 .، القاهرة4يري القومةة ، اجمللد مشروع إعداد اامعا ، ليم المصريالمعايير القومية للتع( : 4002ارة الرتبةة والتعلةم )وز  -20
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برنامج مقرتح لتعلةم التاريخ باستخدام االنرتنت يف تنمةة مهارات البحث التارخيي والتفكري  ( :4080وسام حممد إبراهةم ) -28
ماجستري غري سكندرية ، رسالة التاريخ بكلةة الرتبةة جامعة اإل النااقد لدى طالب الفراقة الثالثة شعبة

 . سكندريةاإلة ، كلةة الرتبةة ، جامعة منشور 
فاعلةة طريقة االستقصاء يف تنمةة بعض مهارات التفكري التارخيي واالجتاه حنو مادة  ( :4002)حممد والء صالح حسن  -24

 رسالة ماجستري غري منشورة ، كلةة البنات ، جامعة عن مشس . ،اريخ لدى طالب اامرحلة الثانوية الت
أثر استخدام طريقة الويب كويست يف تدريس العلوم على  : (4001مساعةل )إعبده ، وداد عبد السمةع ياسر بةومي أمحد  -22

تربية دراسات عربية في التنمةة أسالةب التفكري واالجتاه حنو استخدامها لدى طالبات كلةة الرتبةة ، 
 .809-75، يناير ، ص  8، عدد  4، السعودية ، جملد  وعلم النفس

، ( ، اامستوى الثالث2) ة والوطنيةدليل المعلم ، الدراسات االجتماعي: ( 4087وزارة التعلةم اامملكة العربةة السعودية ) -24
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