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تقووويم اداء مدرسووي التوواريخ للمرحلووة  اشهههد اا ااههداد الرسههالة الموسههومة  

( التهي قهدمها لالهل الماجسهت ر   االعدادية يف ضوء مهوارات التفكوري التوارخي
تربويههة والنفسههية قههي قههد جههرش بفشههراقي قههي قسههم العلههوم ال محمههد اههدناا محمههد العههزاو  

جامعهههههة ديهههههالى م ومهههههي جهههههز  مههههها متللبههههها  درجهههههة  \ للعلهههههوم االنسهههههانيةكليهههههة التربيهههههة 
 الماجست ر قي التربية   لرائق تدريس التاريخ ( .
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تقوويم اداء مدرسوي التواريخ للمرحلوة  الرسهالة الموسهومة  مهه  شهد بفاا

تمه  مراجعتهها مها الناحيهة (  االعدادية يف ضوء مهارات التفكري التوارخي
  اللغويههة وتيههحي  مهها ورد  ههها مهها ا لهها  لغويههة وتع  ريهه  وبهههل  ايههبح

 مؤملة للمناقشة قدر تعلق االمر بسالمة االسلول ويحة التع  ر 
                                               

 التوقيع                                                       
 االستاه الدكتور                                                     

 ا د الرسول سلماا ا راميم                                              
                                                

 
 

 
 

تقووويم اداء مدرسووي التوواريخ للمرحلووة الرسههالة الموسههومة   اا مههه اشهههد 
قههد تمهه  مراجعتههها مهها (  االعداديووة يف ضوووء مهووارات التفكووري التووارخي

االمههر بالسههالمة تعلههق يههبح  مؤملههة للمناقشههة قههدر الناحيههة العلميههة وبهههل  ا
 العلمية 

                                               
 التوقيع                                                        
 االستاه المسااد الدكتور                                               

 احمد ماشم محمد                                                   

 اقرار الخبير اللغوي 

 

 اقرار الخبير العلمي 
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نشههههههد نحههههها  الههههها  لجنهههههة المناقشهههههة لننههههها اللعنههههها الهههههى مهههههه  الرسهههههالة 
تقووويم اداء مدرسووي التوواريخ للمرحلووة االعداديووة يف ضوووء   الموسههومة 

محمددعدنددعمحمدمحمددعد وقههد ناقشههنا اللالههل ( مهووارات التفكووري التووارخي
له  االقهة  هها ونعتأهد  نهها جهد رة بهالأ ول قهي محتوياتهها وقهي مها  (العزاويد

 ( امتيحز   تأد ر(   تحريخطرائقدتعريسدن ل درجة الماجست ر قي التربية  ل
د
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 ـــــداءاإلهـــــ 
  واحلنان احلب نرباس …إىل 
  واألميان بالعلم سلحني من …إىل 

  ) رمحه اهلل (العزيز  والدي                                            

 امي احلنون ) اطال اهلل بقائها (                                               

 القلب لرحيلووها  من سكبت الدموع لفراقها  ... ورق...اىل 
 ) اختي الغالية هدى رمحها اهلل (                                            

  ...اىل 
 
قت األيام من قام مقام االب وكلل العرق جبينه.. وش

 أطال اهلل بقاءه وألبسه ثوب الصحة والعافية يديه 

 ( قحطان ) اخي العزيز                                                          
 ...أخوتي وأخواتيمن اشد بهم أزري اىل ...

رفيقة دربي من سارت معي حنو احللم.. خطوة خبطوة ... إىل 

.. بإذن اهلل  .. وحصدناه معاً وسنبقى معاً                                                                                             بذرناه معاً

 ) زوجتي احلبيبة(                                                                            ا

  الباحث              امنية و حذيفةأوالدي .. عيوني... قرةإىل   
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 متنانإ شكر و
د

الحمدُ هلل رب العالمين، الذي انعم فزاد في النعم، وأكرم ففاض في الكرم، وعلم 

ما ال يعلم والصالة والسالم على رسوله الكريم سيد األنام واألمم محمد  اإلنسان

 )صلى هللا عليه وسلم( وعلى اله وصحبه اجمعين . 

أن اقل مراتب العرفان بالجميل لذوي العلم وأهله، هو مقابلة جميلهم بكلمة شكر، 

والتقدير  ، جزلهأإلى أن أقدم من الشكر البحث  انتهىوقد يدفعني واجب الوفاء  الذ

رفعه، واالمتنان أعظمه إلى األستاذ المساعد الدكتور خالد جمال حمدي الدليمي أ

المشرف على هذه الرسالة الذي أنار لي الدرب منذ بدايته وحتى نهايته ووصولي 

إلى ما وصلت إليه، فقد كان لي المرشد والموجه بمتابعته إيّاي بجدية ومثابرة، لم 

ً ألجل إغناء هذه  يبخل علّي من وقته وجهده ً وموجها وسعة صدره، فكان مشجعا

 . الرسالة من خبرته وفكره النيِّّر

ويطيب لي أن أقدم بالغ شكري وعظيم امتناني إلى أساتذتي في الحلقة الدراسية 

( الذين وضعوا اللمسات األولى في موضوع هذا البحث وفي مقدمتهم السمنار)

واالستاذ المساعد الدكتورة سلمى مجيد زيدان ، االستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد هللا 

حميد ، واالستاذ الدكتور سالم نوري صادق ، واالستاذ الدكتور عدنان محمود 

المهداوي ، واالستاذ الدكتور مثنى علوان الجشعمي ، و االستاذ المساعد الدكتور 

اعد خالد خليل العزاوي ،واالستاذ المساعد الدكتور ماجد عبد الستار ، واالستاذ المس

الدكتور هيثم احمد ، واالستاذ المساعد الدكتور عبد الحسن عبد االمير، واالستاذ 

 .المساعد الدكتورة لطيفة ماجد 

االستاذ المساعد الدكتور ابراهيم جواد  وأودُّ أن أبدي شكري وتقديري إلى كل من

الدكتورة بشرى عناد االستاذ المساعد ، و علي حسينالدكتورة اخالص كاظم ، و

 لي من نصائح علمية إلنجاز هذا البحث . قدموه، لما بارك م



 

 

 ح

واجمل كلمات الشكر والتقدير أوجهها إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة 

وتسجيل المالحظات القيمة التي ستعمل  الرسالةالعناء لمناقشة هذه  لتحملهمالمناقشة 

 . على إثرائها

) مثنى ابراهيم و سلوان عبد       نيالمساعد ينواتقدم بشكري وامتناني الى المدرس

 من مساعدة ومشورة إلنجاز هذا البحث .    همااحمد ( لما قدّ 

، داود، مشتاق، حسن، احمدكما أتقدم بشكري وتقديري إلى زمالء الدراسة )

 عثمان(، وفّقهم هللا جميعاً.

لين العاممدير المكتبة ووال يفوتني في هذا المجال أن أقدّم شكري وتقديري إلى 

/  في )المكتبة المركزية ومكتبات كليات التربية للعلوم االنسانية والتربية االساسية

ومكتبة كلية ، والمكتبة المركزية في جامعة بغداد والمستنصرية  جامعة ديالى

 ( على تزويدي بالمصادر الالزمة، فجزآهم هللا خير الجزاء .التربية ابن رشد 

ن أسهم وساعد ولو بكلمة تشجيع أياً كان نوعها وعميق الشكر والتقدير إلى كل م

واألصدقاء والزمالء وغيرهم ممن فاتني ذكرهم فلهم مني واالقارب من األهل 

 الشكر والثناء . 
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  الرسالةمستخلص 
     

 ـ: هدفت الدراسة الحالية الى

 المرحلة في مادة التاريخ لمدرسيالالزمة  مهارات التفكير التاريخيـ تحديد  1

 . االعدادية

  .تلك المهارات في ضوء  االعداديةالتاريخ في المرحلة  مدرسيـ تقويم اداء 2

 

           يقتصر البحث الحالي على :ـ

م  2011مادة التاريخ في محافظة ديالى للمرحلة االعدادية للعام الدراسي  مدرسي

    م.2012ـ

التابعة  االعداديةفي المدارس  مدرسةو ا  مدرس(  72أما عينة البحث فقد شملت ) 

 .   البسيطةبالطريقة العشوائية  اوقد اختيرو  محافظة ديالىلتربية في  ية امديرل

       موزعة بين  مهارة( 35ضمت )وأما أداة البحث فكانت استمارة المالحظة   

ألدبيات اأعدت من خالل الدراسة االستطالعية والدراسات السابقة و محاور( 5)

وبعد التأكد من صدق األداة بعرضها على مجموعة ، ذات العالقة بموضوع البحث

طبقت عندئذ  ، آخر ومالحظمن الخبراء ومن ثباتها عن طريق االتفاق بين الباحث 

 على أفراد العينة.      

 مثل :ـ بحثهمن الوسائل اإلحصائية لتحليل نتائج  الباحث عددا   تعملاس

صالحية الفقرات في استجابات المحكمين و  تبارخال Chi-squareمربع كآي 

( الستخراج ثبات المالحظة بين الباحث ومالحظ ثان Cooperمعادلة كوبر )

ومعادلة الوسط المرجح والوزن المئوي لتقدير أهمية مهارات التفكير التاريخي 

حسب أداء المدرسين والفصل بين األداء المتحقق وغير المتحقق وترتيب مهارات ب

 محور على حدة . كل 
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 عن آالتي :ـ النتائج  تأسفر

مهغغارة و غغي تشغغكل نسغغبة مقغغدار ا         (  21متحققغغة ) الغيغغر  المهغغاراتبلغغع عغغدد   -1

 المهغغغاراتبينمغغغا بل غغغت  ،مجمغغغوع الكلغغغي السغغغتمارة المالحظغغغة المغغغن ( 60%( 

مجموع الكلي السغتمارة ال( من  %40( و ي تشكل نسبة مقدار ا )14المتحققة )

 حظة. المال

( المرتبة األولى بين مستويات التقدير التي تضمنتها ضعيفاحتل المستوى )  -2

( من مجموع تكرار  %39.64 ) فقد نال نسبة مقدار ا ،لمالحظة استمارة ا

( وقد  مرتفع في تدريس مادة التاريخ  يليه المستوى ) المدرسينمستوى اداء 

( المرتبة الثالثة متوسط) فيما احتل المستوى ،( %36.63نال نسبة مقدار ا )

 . ( %23.73حاصال على نسبة مقدار ا )

ان اداء المدرسين في مهارات التفكير التاريخي المحددة في الدراسة كان اداء  -3

 ضعيفا" مقارنة مع المعيار المتبنى في الدراسة مع وجود تباين في االداء .

ريخي ( الفهم التأن اداء المدرسين في ) محور التسلسل الزمني ( و ) محور ا -4

 كان اداء مقبوال" بشكل عام اذ تجاوز المعيار المتبنى في الدراسة .

( و  تحليل القضايا ألتاريخية واتخاذ القرارأن اداء المدرسين في ) محور  -5

كان التحليل والتفسير التاريخي ( و )محور قدرات البحث التاريخي ( )محور 

 يار المتبنى في الدراسة .اداء ضعيفا" بشكل عام اذ لم يتجاوز المع

 

 :ـ يأتيفي ضوء نتائج البحث استنتج الباحث ما

 متوقعةان ضعف مستوى اداء المدرسين بمهارات التفكير التاريخي جاء نتيجة   -1

 ريخي . التدني معرفتهم بمنهجية البحث الت

عدم كفاية أداء بعض المدرسين في استخدام استراتيجيات تدريس تنمي مهارات  -2

التعلم المستند الى  –العصف الذهني  –التاريخي مثل ) التعلم التعاوني التفكير 

 المشكلة ( وغيرها.



 

 

 ك

ادم االمتمام الكاقي  تدريل المدرس ا الى مهارا  التفك ر بشكل اام ومهارا   -3
 التفك ر التاري ي بشكل  اص .

 ا .اقتأار مأررا  كليا  التربية الى مهارا  التفك ر التاري ي الالزمة للمدرس  -4
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث باالتي :

واالفادة منها  ةفي الدراسة الحاليحددت اعتماد مهارات التفكير التاريخي التي  -1

 في تقويم مدرسي التاريخ في المرحلة االعدادية.

تزويد مدرسي مادة التاريخ في المرحلة االعدادية بقائمة مهارات التفكير  -2

 الدراسة بقصد االفادة منها في تقويم ادائهم ذاتيا. في هذه حددتالتاريخي التي 

اعتماد قائمة مهارات التفكير التاريخي التي اعتمدت في الدراسة الحالية لتقويم  -3

 التطبيق . مدةالطالب/ المدرس في 

تطوير أدلة للمدرسين بحيث تتضمن دروساً يتم التخطيط لها بشكل يساعد على  -4

 به المدرسون . ىوتكون بمثابة نموذج يحتذتنمية مهارات التفكير التاريخي 

العمل على فتح دورات مستمرة لتدريب مدرسي التاريخ في اثناء الخدمة  -5

واالفادة من قائمة مهارات التفكير التاريخي التي توصلت اليها الدراسة الحالية 

 عند اعداد البرامج التدريبية )دورات تدريبية(.

 ت التربية بمهارات التفكير التاريخي .تضمين مناهج طرائق التدريس في كليا -6

في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة واستكماال للجوانب التي لم يتناولها , 

 يقترح الباحث اجراء الدراسات االتية :

 . المتوسطة ةاداء مدرسي التاريخ في المرحل دراسة مماثلة لتقويم -1

لتربية في ضوء المهارات دراسة لتقويم اداء الطالب / المدرس في كليات ا -2

 التي حددها الباحث.

دراسة تقويم برامج األعداد في كليات التربية في ضوء مهارات التفكير  -3

 التاريخي .

أن يتم إجراء دراسة تهدف إلى قياس أداء الطلبة فيما يتعلق بمهارات التفكير  -4

 التاريخي وعالقته باستراتيجيات التدريس المستخدمة .
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َوِت َواْْلَْرِض َواْخِتلَققققققِي ا َّْ ققققققِ  قِإنَّ ِف َخْلققققققَِّ ا  ََّ قققققق
َُوَن  ِل اْْلَْ بَققِ  ِْلُوْ  ت  قققققََلَيَ َوا نقََّهققِِر  ا َّققِييَ  يَققْيُو

َُوَن ِف ً ِ َوقُقُعققققوًوا َوَىلَقققق  ُ نُقققققاَّللََّ ِق َقققق قققق وِِبِْم َويَقتَقَفكَّ
ِطًًل ققققَوِت َواْْلَْرِض رَبقََّنِ َمِ َخَلْقَت َهَيا بَ قَخْلَِّ ا  َّ َ 

   َنَك َفِقَنِ َىَياَب ا نَِّرِ ققُسْبحَ 

 
 

 صدق اهلل العظيم                                                             
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

 أوالً : مشكلة البحث :  
 

ولقد امتاز اإلنسان به وتفـرد  ،لإلنسان  ((التفكير نعمة عظيمة وهبها هللا  يعد
 شكل يتخيلعنها إنـســـــان عاقل ، وال  يتخلىعن بقية المخلوقات ، وهي نعمة ال 

فـكـيـر فـي حـيـاتـنـا الخاصــة والعامة وتتجلى أهمية التـ بدونه ،اإلنسانية  المجتمعات
 . الدينية والدنيوية العلمية والعملية

المجتمعات الكثير من المعوقات التي تحول دون تحقيق اهدافها اغلب تواجه و 
تلك معتمدين في مواجهتها على الخزين المعرفي لحلها ، وبناًء على ذلك تحتاج 

لتنمية وتطوير افكارهم لمعالجة  اً لقالمجتمعات الى منهاج علمي دقيق يكون منط
عد التفكير أحد جوانب الخبرة يلهذا جميع المعوقات التي تحول دون تحقيق اهدافهم ، 

، ص 1999)الحارثي،   تطوير المجتمعاتتنمية و التي تعمل على ديمومة الرئيسة 
2) . 

 خطيرةمهمة بصورة عامة ومدرس التاريخ بصورة خاصة لذلك تقع على المدرس 
بالمعلومات والحقائق التي  موتزويده لبةالطتنمية مهارات بكونه يتحمل مسؤولية 

التغيرات الحاصلة في المجتمعات المحيطة بهم التي تؤثر سلبًا او من فهم  متمكنه
التي تعمل  المختلفة مهارات التفكير م، ومن ثم السعي إلكسابه ايجابًا في مجتمعهم
 (.   84،ص 1989) جرادات ، ة لبناء المجتمع فائدة حقيقي ذوي على جعل الطلبة 

 اهمية خاصة تدعو االتجاهات المعاصرة في تدريس التاريخ الى اعطاء  الذ
في ذهن الطالب تلك المهارات وتطويرها تنميتها  نبغييالتي المختلفة لمهارات التفكير 
فضال" عن التحليل واالستنباط والتقويم التخيل و الطالب على  سعةالمتمثلة بتعزيز 

نقدًا موضوعيًا  االحداث التاريخية نقدوالترجمة والقدرة على حل المشكالت مهارات 
  (.99ص ، 2001، )ابراهيم ، وداود   دقيقاً 

هو إعداد جيل لديه من تدريس مادة التاريخ األساسي الهدف ويرى الباحث ان 
أكبر قدر  ينالمتعلم إعطاءالقدرة على التنمية والتطوير في عالم اليوم والغد ، وليس 
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

بدون طلبتنا اليوم من حفظ للمعلومات اغلب ، وهذا ما يعانيه من المعرفة والمعلومات 
  .من اجل اظهارها في يوم االمتحان تحليل ونقد وتقويم لها ، ولكن 

تنمية مهارات التفكير واكتساب العديد من تعمل على ان دراسة التاريخ فالجدير ب
        والتحليل ة والبحث والتتبع الزمنى لألحداث التاريخيةالمهارات مثل المالحظ

دراك العالقات بين األسباب والنتائج  ووزن األدلة واالستنتاج وا 
(Barand .p18 .1984 ) . 

الواثق من نفسه والمجدد في عمله والواعي بكل  المدرس ال يتحقق اال بوجودوهذا 
ق واساليب ائاستحدثت طر مستحدث في مجال عمله وتخصصه ، اذ انه مهما 

ن هذا إق واساليب فائوتقنيات حديثة ومهما تحددت فلسفات وترجمت الى مناهج وطر 
 المدرسكله لن يؤدي في الغالب الى تحقيق االهداف المرجوة ما لم يعتمد على نوع 

ومستواه ومدى ما يملكه من كفاءات تساعده على ممارسة المهنة وتعليم طلبته كيف 
 .( 3، ص  2007يستفيدون مما تعلموا في سلوكهم ) يونس ، يفكرون وكيف 

إذا عرفنا أن عملية التدريس لم تعد  المدرسكما تتضح األهمية الكبرى لدور 
نما أصبح عملية تستهدف تهيئة  موجهة نحو تزويد المتعلم بقدر من المعارف وا 

 فكير المختلفةالتالفرص لمساعدة المتعلمين على التفكير واإلبداع واكتساب مهارات 
والقدرة على التعلم المستمر وتوظيف ما اكتسبوه مـن مهارات واتجاهات وطـرق تفكير 

 ( .  3ص  ،2008، )المركز القومي التي تواجههم مشكـالت الفي حـل 
إن مما يحتاجه الموقف التعليمي داخل الصف الدراسي هو حدوث تفاعل بين 

كسابه مهارات واتجاهات تمكنه من المتعبالمدرس والطالب ، بهدف االرتقاء  لم ، وا 
مسايرة عصره ليكون نافعًا لنفسه ولمجتمعه في المستقبل ،  ومن هنا ينبع االهتمام 
بتقويم أداء المدرس باستخدام أساليب غير تلك التي تعتمد على تحصيل طالبه 

 (. 5، ص2004) الفرا ، 
سردًا ألحداث الماضي تعد  لممناهج التاريخ  يرى الباحث انوبناء" على ما تقدم 

للخبرة البشرية من خالل دراسة التطور البشرى في جميع  الزاد المعرفيبل هي  ،فقط 
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

تكوين بنية معرفية تاريخية لدى اإلنسان وتحدد  فيالمجاالت، فدراسة التاريخ تسهم 
المسببات الحقيقية لمعوقات الحاضر وتساعد على تقويضها وترسم لنا خريطة 

 والعمل على ايجاد الحلول البناءة لمواجهة التحديات القادمة .  المستقبل 
أداء مدرسي مادة التاريخ فيما يتعلق  فيكما وجد الباحث ان هناك ضعفا" 

بعد  ( ) العينة االستطالعيةما اظهرته نتائج بمهارات التفكير التاريخي من خالل 
 الصعوب،دراسة 2011ال دراسة كم) وبعض الدراسات السابقة منها  مالحظة ادائهم

2003 ) . 
 مدرسفي العراق بصورة عامة و  المدرس ن  الى أاشارت بعض الدراسات كما 

من االعتراضات ، ونشأت هذه االعتراضات من  اً التاريخ بصورة خاصة قد واجه كثير 
الشعور العام النخفاض مستوى التعليم  في المراحل المختلفة ويعود السبب في ذلك 

،  المكلفين بها للمهمات  المدرسينلدراسات  إلى انخفاض مستوى اداء كما بينتها ا
دراسة ،  2001دراسة التميمي  ،  2004دراسة جري )  ومن تلك الدراسات

 .(  1995العنبكي  
 

ومن خالل ما تقدم تتكامل جوانب المشكلة لدى الباحث ويرى ان افضل وسيلة 
تقويم االداء حيث تبين لنا جوانب القوة لمعرفة مستوى اداء مدرسي التاريخ هي عملية 

    ريخي .اوجوانب الضعف لديهم في ضوء مهارات التفكير الت

 

 

 

 

 

                                                 
 ( مدرسين .10االستطالعية ) بلغ عدد العينة 
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

 -ثانيا" :اهمية البحث :

تقدم العلم تقدما" كبيرا"  اذنتيجة ثورة المعلومات  خطيرةتواجه التربية اليوم تحديات 
ان من نتائجه حصيلة هائلة مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ك

العلمية التي اثرت في حياة االفراد وغيرت من انماط افكارهم وسلوكياتهم  المآثرمن 
 (  .103ص  2008) ربيع واسماعيل ، 

والمجتمع الذي لم يستعد لمواجهة هذه التحوالت سوف يكون مصيره بال شك مزيدا" 
 (.117ص  2002ي ، من التخلف والعجز عن مواكبة متطلبات العصر ) جويل

، فقد )توطين المعرفة(اقتسام المعرفة  وأصبح العصر الحالي يسمى بعصر
تها ، فهل  أصبحت المعرفة والتقدم العلمي من أبرز وسائل سيادة األمم ومصدر قو 

اآلخرون ؟ مما يجعل مقولة  الما يقدمه له تنتظر ستبقىذلك أم مجتمعاتنا  تأدرك
هذا العصر حين أشار إلى أن األمة  تمامًا فيتنا على مجتمعاابن خلدون تنطبق 

لذلك أصبحت الدول ،  أمة مهزومة التي تفكر بعقل غيرها أمة تابعة ، واألمة التابعة
لذا ، على التعليم على أنه نوع مـن االستثمار  بمختلف توجهاتها تنظر إلى ما يصرف

ولعل  ، هدفها الرئيسهاجسها األول و  فاألمم التي تعي هذه الحقيقة تصبح التربية
م كانت 1983لتي أطلقتها الواليات المتحدة االمريكية عام ا (أمة في خطر)صرخة 

مناهج التعليم ومخرجاته ، فعلى الرغم من المكانة  صرخة مبكرة إلعادة النظر في
أنها شعرت إن إنسانها ليس معدا جيدًا القتحام  العلمية المتقدمة للواليات المتحدة إال

 .( 4، ص 2010ل ) المهنكر ، المستقب

فتربية المستقبل تهتم بالعمل المنتج والتفكير المنهجي وتنادي بالعدالة والديمقراطية 
 ( .53،ص1980والتنوع الثقافي ) عبد الجبار ، 

المهارات من التربية وموجها" الى  الناتجعلى  في العصر الحالي يركزاالهتمام  ان
والعمل بفلسفة جودة ة في عصر يعتبر االتقان خاص درسلمالواجب توافرها لدى ا

 ( . 287،ص 1985من اهم سماته ) الفرا ،التعليم 



 

 

 

 

  6 

   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

واجب التربية ان تعمل على ف وأعرافه اعتباراتهمجتمع له ضمن يعيش  الفرداذ ان  
 واالرتقاء به الى مستوى االبداع في كافة المجاالتوالكشف عن قدراته  الفردتنمية 

 في المجتمع . فاعلمتاحة لكي يتمكن من اخذ دوره بشكل بمختلف الوسائل ال
ومن أهم أهداف التربية رفع مستوى التفكير عند الطلبة كي يتمكنوا من ممارسة 

 . (17، ص 2000عمليات التفكير  )سعد، 

( في محكم كتابه  وتتضح اهمية التفكير بشكل جلي من خالل كالم هللا )
 :جاء في قوله تعالى ، الكريم 

(( ) سورة البقرة ، جزء من اآلية كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ))  -1

219  ) 

 ( .  242(( )سورة البقرة ،اآلية كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)) -2

(( وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)) -3

 ( .190)سورة آل عمران ، اآلية 

 لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ )) -4

 ( .21(( ) سورة الحشر ،اآلية  لَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَنَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَ

 (24) سورة يونس ، جزء من اآلية (( كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) -5

المعرفة إلى المتعلم بل هو عملية تعنى بنمو  نسخأن التعليم بوجه عام ليس مجرد 
، 1999)الحيلة ، مختلف جوانبها وبتكامل شخصيته من ،  بكافة جوانبهالطالب 

  .(264ص

، وكيف يطبقون تعليم الطلبة كيف يفكرون ال كيف يحفظون  وه االسمى ةالغايو 
لتحقيق  والسبيل االساسي،  ما تعلموه في الحياة اليومية وتوظيفه في خدمة المجتمع
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

يد من نوع اخر يج مدرسواستلزم ذلك على ان يقوم بهذه التربية  هو المدرس .ذلك 
يمتلك المعرفة  مدرسيرتقي بالطالب الى التفكير العلمي ،  وفنون التعليم ويبدع فيها 

ويزيد من القدرة على خلق طالب دائم التعلم  الطلبةمما يمكنه من اثراء معارف 
  ( .248،ص 2001)خدادة واخرون، 

ير على اعداد وتنمية وتطو اهتمامها الكثير من الدول المتقدمة اليوم  تركزلذا 
،  المبتغاةوتحقيق اهدافه مدرسيها لما لهم من دور بالغ االثر في تحسين التعلم 

ان العالقة ، ان التربويون يؤكدون ابنائه  وتطويرالمجتمع  تنميةعلى لينعكس ايجابًا 
قوية بين االهتمام بالمدرس وبين نجاح العملية التربوية في تحقيق اهدافها ، وفي 

وصل الى التقدم اال كان اهتمامه بمدرسيه اكبر من  تمعاً مجتجد  الالحالي  العصر
  ( . 254، ص 1996)الموسوي ، اهتمامه بغيرهم 

التي نتوق الى الوصول الى مكانتها العلمية ما هو اال دول التقدم ويرى الباحث ان 
هم في ئيها في كافة المراحل الدراسية والحرص على جودة ادادرساالهتمام الحقيقي بم

ليصبحوا ناجحين في والثقافية الجوانب ورفع مكانتهم االجتماعية واالقتصادية مختلف 
 .اداءهم

 وقسم تشايلد مهارات المدرس الناجح إلى :
 المهارات المهنية . .1
 المهارات المعرفية . .2
 . (370-369، ص 1983المهارات الشخصية           )تشيلد ،  .3

 حفظ المادة او استيعابهاى ليس مجرد مساعدة الطلبة علاليوم  مدرسان عمل 
من خالل مساعدتهم على اكتشاف وتطويرهم في بناء الطلبة ونموهم  اإلسهامولكن 

،  عبد اللطيف وسعد)  المختلفةالتفكير  انماط استعمالقدراتهم وتوجيههم نحو 
 ( .244، ص  1979

لقي التغيرات النوعية التي تجري في المجتمع بأساليب متسارعة ت نإيرى الباحث ف
على عاتق المؤسسة التربوية مسؤولية مضاعفة، فمن ناحية عليها أن تواكب الجهود 



 

 

 

 

  8 

   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

، ومن ناحية أخرى الذي تمر به العملية التعليمية  الحاليالمبذولة لتجاوز الواقع 
عدم ستمر يهل سو ، المستقبلودقيقة لما سيحدث في  صادقةرؤية  تشكلعليها أن 

ستتقدم المؤسسة التربوية بخطى  ؟ هلالتعليمية العملية  لبعض جوانبالمجتمع  رضا
م يللوصول الى انجازات الدول المتقدمة من خالل التعل التعليميةعملية الجادة لتحسين 

 . ؟

نستطيع ان نسير بخطى علمية للوصول الى اهدافنا في العملية ويرى الباحث اننا 
وانتاج جيل يؤمن  نهاجمن خالل نظرة موسعة على ما يتضمنه الم التعليمية التعلمية

والوصول الى مجتمع متقدم يسابق المجتمعات بالعلم ويمتلك اساسيات التفكير العلمي 
 .المتقدمة 

من المقرر التعليمي ،  ا  و أكثر اتساع والمنهاج هو تخطيط للعمل البيداغوجي
م ،                فهو ال يتضمن فقط مقررات المواد، بل أيضا غايات التربية وأنشطة التعليم والتعل

يم التعليم والتعلم ، كما أن المنهاج يحدد من خالل و وكذلك الكيفية التي سيتم بها تق
  -الجوانب التالية :

تخطيط لعملية التعليم والتعلم ، يتضمن األهداف والمحتويات واألنشطة ووسائل   -1
 .  التقويم

نطلق من أهداف مفهوم شامل ال يقتصر على محتوى المادة الدراسية ، بل ي  -2
 ق واألنشطة والوسائل . ائلتحديد الطر 

بناء منطقي لعناصر المحتوى ، على شكل وحدات بحيث إن التحكم في وحدة  -3
 يتطلب التحكم في الوحدات السابقة.

                                                 
  نظري ، وتهدف إلى تحقيق تراكم معرفي ، أي تجميع الحقائق حول البعد العلم التربية ذات البيداغوجيا : هي

المناهج والتقنيات والظواهر التربوية ؛ أما التربية فتحدد على المستوى التطبيقي ألنها تهتم ، قبل كل شئ ، 
 .بالنشاط العملي
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

تنظيم لجملة من العناصر والمكونات ، بشكل يمكن من بلوغ الغايات والمرامي  -4
 .  المتوخاة من فعل التعليم والتعلم

 ( . 7،ص2006لصدوقي ،) ا

على المناهج الدراسية كبيرة  بنسبة يعتمد موتقدمهات ومستقبلهم المجتمعحاضر ان 
تتصل بشكل مباشر كونها المواد االجتماعية بخاصة التي يقدمها النظام التربوي ، 

المجتمع وبفلسفته االجتماعية والسياسية وسلوك المتعلمين ومناهجهم وقيمهم ب
تهم ، فانها تكسب اهميتها الخاصة ضمن المناهج الدراسية االخرى وعادا تقاليدهمو 

 . (78،ص  1983)االمين واخرون ، 

وسط المناهج الدراسية ، وقد زاد االهتمام  مميزةوتأخذ مناهج االجتماعيات مكانة 
بهذه المناهج في التخطيط والتصميم والبناء والتطوير وذلك ألدراك المؤسسات 

ي بناء شخصية المتلقي المتكاملة والمنتجة والمبتكرة ، ان الهدف فتها التربوية أهمي
وتنمية قدراتهم على اتخاذ  لبةالذي تسعى أليه المواد االجتماعية هو مساعدة الط

،  2001القرارات المنطقية في حل مشكالتهم الشخصية واالجتماعية )الدليمي ،
 ( . 16ص

او حقائق تكتسب  تلقن الى الطلبةات لم يعد االمر مجرد معلوموبناًء على ما تقدم 
المواطن الصالح ، المفكر والمبتكر الحريص وتنمية وانما اصبح االمر يتعلق بتكوين 

مجتمعه ، وينبغي على مدرس المواد االجتماعية ان يستمر في  بناء وتنميةعلى 
ب في اثناء الخدمة ، ألن طبيعة المواد االجتماعية تتطلوالبحث الدراسة واالطالع 

)  لكي ال تكون منفصلة عن التغيرات المستمرة في المجتمعدوام التجديد في المعرفة 
 ( 8، ص  2002المناصير ، 

المهارات التي تجعل  يؤدي الى تنمية هاذا حسنت طريقة تعليمه فأنفمنهج التاريخ 
تحمل مسؤوليات  يعيش منسجما مع مجتمعه وتعد مواطنين نافعين قادرين علىالفرد 
 ( . 23، ص 1983) الجبر ،    السليمة وتنمي فيهم أنماطًا من السلوك الحيا
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

المواد االجتماعية التي تختص بدراسة الحاضر وجذوره في  ىومادة التاريخ احد
الماضي القريب والبعيد، وهو يتتبع قصة االنسان ونشأته وتطور عالقاته ومشكالته 

 (.6،ص2003)العجيلي ، 

اهم ما يبرر التأكيد بأن التاريخ علم هو ان م االخرى و والتاريخ علم كباقي العلو 
به للبحث  اً التأريخ يشارك العلوم االخرى بأهم ما يميزها وهو ان له منهجًا خاص

)باقر ، وحميد ، ، وهو منهج البحث التاريخي وتحليلها مكنه من جمع مادته وحقائقه ي
 ( . 11ص  1980

اسة للتطور البشري في جميع جوانبه ان التاريخ در الى ( 1988ويشير ) الشيخ 
كانت معالم هذا التطور  السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية والروحية ، اياً 

 ( .7، ص  1988وظواهره واتجاهاته ) الشيخ ، 

التاريخ ال يبحث عن الظواهر اإلنسانية فحسب، بل يبحث كذلك في الظواهر ان 
ك له طبيعة خاصة تختلف عن بقية العلوم األخرى فهو بذل،  الماضية أيا كان نوعها

يدرس ماضي الطبيعة وماضي المجتمعات لذلك فدراسة هذه الظواهر يجب أن  فهو،
واآلخر تاريخي وهو الذي يحاول أن ، أحدهما نظري ،يتم علي اساسين مختلفين 

 (.19،ص2010يرسم لنا صورة واضحة عن التجارب اإلنسانية الماضية )ابراهيم ، 
من الوسائل المهمة المؤدية إلى تنمية التفكر من خالل الحوادث التاريخية  ما انهك

   (  .241، ص  2000والربط بين األسباب والنتائج )سليمان ، 
ويتيح تدريس التاريخ تعلم وتنمية مهارات اساسية من شأنها جعل الطالب يتعلم 

تجعله يستفيد من هذه  التأريخ بصورة فاعلة فهي تطور دراسته لهذه المادة كما
المهارات في تنمية جوانب جوهرية في حياته كالتثقيف والتفاعل االجتماعي الفاعل 
ومن ثم اصبحت تنمية المهارات من االهداف التي يرمي اليها تدريس التاريخ 
     واضحت هذه المهارات من اهم النواتج المرتجاة من تعليم هذه المادة في المدارس 

 ( . 30،ص1992) علي ، 
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

عبر عن المجتمع الدراسية كونه ي   الموادبين مكانة مهمة لتاريخ فيرى الباحث ان ل
ل و تواجهه ،ويتابع التغيرات بالتحليل والتفسير للوص التيالمختلفة والقضايا  وتغيراته

الظاهرة التي يعتقد انها وراء األحداث والمواقف  المحجوبةإلى األسباب الحقيقية 
 .حقيقة تاريخية 

لذلك تعد مناهج التاريخ من المناهج الدراسية المنوطة بتشكيل وتنمية مهارات 
ترصد حيث  التفكير لدى الطلبة وذلك ألنها من أكثر المجاالت ارتباطًا بالمجتمع

فترات مختلفة تعبر عن  ياجتماعية وسياسية واقتصادية ف اً وتعالج ظواهر وأبعاد
فات التاريخ إال أن تعريف ابن خلدون يظل من نبض الواقع وأحداثه ، ورغم تعدد تعري

تثير حب اإلنسان للمعرفة  يأدق التعريفات حيث أوضح أن التاريخ من المواد الت
مؤنس ) واالطالع وتتبع األحداث والبحث عن األسباب الكامنة وفهمها وتحليلها 

 (  13ص  2001،
 التي تؤدي الى، طلبة للان تدريس مادة التاريخ تهدف الى تنمية مهارات التفكير  

فهم المادة التاريخية مما يساعد على نشر تطبيقاتها ضمن مدى واسع من الفرص 
التي تتاح لهم فيما بعد ، سواء  في مجال قراءة التاريخ واستيعابه ، او في مجال 

للذين يدرسون  الرئيسةوكمحصله فان المهارات التاريخية تمثل الخبرة ، البحث العلمي 
 (.  50، ص 1970)شعالن وجارهللا ، بر سنوات الدراسة  التاريخ ع

صاحب  درسمهنة التعليم وان الموخطورة وانطالقا" من االيمان الراسخ بأهمية 
الذي يقوم بتوجيه العملية التعليمية نحو تحقيق اهدافها  درسمهنة متميزة ولمكانة الم

ة التعليم وتطويرها لصالح فأن هذا االيمان يقود الى السعي العلمي الجاد لتعميق مهن
ولصالح المهنة ذاتها ومن ثم لصالح الطالب ذاته ومن ثم لصالح الطالب  درسالم

 ( . 12،ص2007والمجتمع عموما"  )المطيري ،

من اهم عناصر مدخالت العملية التعليمية واكثرها اثرا" على  انويرى الباحث 
يمية يتطلب البدء بالعناية لذلك فأن اي اصالح للعملية التعلهو المدرس  لبةالط
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

، فال يوجد اصالح  وتدريبه واالرتقاء بمستواه االقتصادي والعلمي واالجتماعي هبأعداد
   .للعملية التعليمية ما لم يتم االهتمام بالمدرس والعناية به 

 .المدرسالمنهاج والطالب و  :هي ،أن العملية التعليمية تقوم على ثالثة عناصر
هو  درسم يشبه خط التجمع والطالب هو المادة الخام الثمينة والمفالمنهاج عند بعضه

وطلبته هو المحور الرئيس للعملية  درسالتفاعل المباشر بين الم انالفني الماهر ، 
التربوية التعليمية وهذا العامل هو االكثر تأثيرا" في الحصيلة النهائية التي تمثل مدى 

 ( .  2، ص 2003) حامد ، تحقق االهداف التربوية لدى المتعلمين 

واصبح من الضروريات تطوير اداء المدرس ليتمكن من القيام بالمهمات الموكلة 
اليه بشكل دقيق وفق احدث ما توصل له العلم في مجال التربية ، وذلك لخطورة 

، 2007) دروزة ، وهدم المجتمعات من اثاره السلبية تفكك  ينتجالذي مجال التعليم 
 ( .11ص 

ركنا" اساسيا" وفاعال" في المنهج ومدخال" مؤثرا" فيه لما له من  درسالمويشكل 
دور كبير في تنفيذ عمليات المنهج وتحقيق اهداف المؤسسة التعليمية )الحريري ، 

 ( . 382ص، 2011

وادواره ومسؤولياته المهنية لن نتردد في القول  درسنا حين نتأمل في عمل المن  ا  و 
رها وعلى عاتقه يقع صنع مستقبلها وأمجادها فهو بحق يمثل عقل االمة وضمي هان
كاملة تعيش في قلب واحد ذلك انه من الصعب ان تفكر في مهنة لها هذه  ةام

هو صانع  درسالدرجة من االهمية والتأثير في حياة المجتمع وحياة ابنائه فالم
 2008 الطبيب والمهندس والضابط والقاضي واالديب والمفكر ) البيالوي ،واخرون 

 ( .178،ص

مر له أالتي تمتد اليها وظيفته  بالجوانبوااللمام المختلفة  درسر المادو اان دراسة 
هميته في فترة االعداد المهني كما ان له اهمية في اشتقاق المعايير التي نسترشد بها أ 
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  التعريف بالبحث

  

       لتالفيها وجوانب القصور لتدعيمها وتحديد جوانب القوة  درسينفي تقويم عمل الم
 (  . 286،ص 1985الفرا ، )

، ومما يؤكد هذا االهتمام ما اقرته وزارة  اً متزايد اً اهتمام درسوقد نال اداء الم
التربية بضرورة تحديد برامج اعداد المدرسين وتدريبهم ليؤدي الى االرتقاء بمهاراتهم 

 ( .  24 ،ص 1995العنبكي ، وقدراتهم االدائية )

 لمدرس يتحدد بثالثة أشكال رئيسة هي :( أن دور اBrunerوأشار برونر )
وهذا يتطلب أن يكون ملمًا بالمادة وفنانًا في طرائق  المدرس موصاًل للمعرفة،  .1

 تدريسها.
المدرس نموذجًا يتطلب أن يكون ذا كفاءة عالية وشخصية مؤثرة في الطلبة  .2

 إلثارة تفكيرهم . 
 ميولهم .المدرس رمزًا يؤثر تأثيرًا كبيرًا في اتجاهات الطلبة و  .3

                                                      (Bruner, 1960, P.18). 
تتطلب امتالكه لمهارات  درس( الى ان انشطة الم2008وأشار ) حلس وابو شقير 

 : االتيوفق على التدريس التي يمكن تحديد قيمتها 

 تسهيل الممارسة وتحقق الهدف . -1

 ة لكل معلم .المهارة معرفة وخبرة اساسي -2

 المهارة نتاج اداة الوعي بتفاصيلها ، ونواتجها توجه جهد المعلم وانشطته . -3

 المهارة ضرورة اساسية للتعلم . -4

 .(  15،ص 2008،،حلس )ابو شقير                                          

جميع مجاالت الحياة ومنها خصوصًا مجال لتطور الهائل في اويرى الباحث ان 
االجتماعية واالقتصادية العلمية و تغيرات المدرس التاريخ ان يواكب  يلزمتعليم ال

بكثير من المهارات التي تمكنهم من مسايرة ذلك  لبةالتي تتطلب تزويد الطوالسياسية 
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

المجتمع ،ويتوقف نجاح مدرس التاريخ  خدمةالسريع ليصبحوا قادرين على  طورالت
، وان يكون متعدد االدوار وليس رات التدريسية على مدى تمكنه من الكفايات والمها

مدرس اليوم هو الباحث و المرشد و دور مقتصرًا على جانب التدريس ، وذلك ان 
 .منسق المعرفة ... الخ   

" هو من تدهوراوال شك ان الوجه الذي تظهر به الدولة خيرا" او شرا" تقدما" او 
يقوم بالتدريس ، فهو مؤثر فيهم  صنع المدرس بما قد اثر به على طلبته حين كان

ان االثر الذي يتركه المدرس في طلبته جد خطير اذ انه يشكل ، معرفة وثقافة وخلقا" 
حياتهم ويرسم منهم لبنات اصالح المجتمع في المستقبل ، ومهما تحدثنا عن العملية 

تحمل  تعني شيئا" اذا خال ميدانها من المدرس الكفء القادر على التربوية فأنها ال
تبعاتها والقيام بأداء متطلباتها ، وقد يكون المدرس عامل هدم للعقول والنفسيات وقد 

بناء" على البحوث التي قام  Coganيكون عامل بناء وتنمية لقدرات الطلبة وقد قرر 
ان المدرس يمكن ان يكون عامال" من عوامل حب الطلبة للعلم  Miller,Dollardبها 

 .(  104-101، ص 2003دندش ،  والتعليم بصفة عامة )

هو محور التربية المدرسية اذ مهما هيأت  المدرسيالصف  داخلان ما يحدث 
وطالبه هو  درسالمدرسة من مستلزمات واجراءات ، فأن التفاعل الصفي بين الم

)التميمي ،عواد ،  في تحقيق اهدافها المرسومة االساس في نجاح المدرسة او فشلها
 (.238ص، 2009

التربية والتعليم العالي اهتماما" متزايدا" بهذا الموضوع فعقدت  يك اولت وزارتلذل
الكثير من الندوات والحلقات الدراسية للمعالجة ، اذ اشارت ورقة عمل قطاع التعليم 

والمؤتمر  1981وورقة عمل قطاع التربية والتعليم العالي عام  1980الثانوي عام 
وورقة عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  1981التربوي المنعقد في بغداد 

الى وجود ضعف لدى المدرسين ومنهم مدرسي مادة التأريخ ، وان نجاح  1989
عود الى مهارة المدرس الذي يعمل فيها يالمدرسة في اداء وظيفتها وتحقيق رسالتها 
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درسة فمدرس اليوم يختلف عن مدرس االمس فنموه المهني ضرورة لحياته وحياة الم
 ( .  22،ص 1995التي يعمل بها ) العنبكي ، 

تنقصه الكثير من المهارات  درسان المالى  1989وتشير نتائج وزارة التربية  
، والحاجة الى تحديد واضح للمهارات التي يجب ان يقوم بها  باختصاصهالتي تتعلق 

 داخل الصف .  درسالم
انب المشكالت والتحديات التي ان احد جو الى  2004ويشير تقرير وزارة التربية 

 تواجه القطاع التربوي في العراق هي :
على المستجدات والتطورات الحاصلة في مجال التعلم  درسينعدم اطالع الم -1

 وطرائق التدريس . 
 قلة او انعدام االلمام بالمهارات التربوية . -2
 وتأهيلهم . درسينضعف اعداد الم -3
 انعدامه في اغلب االحيان .ضعف العناية بالتدريب اثناء الخدمة و  -4

كما اثبت التقرير المشترك بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن  
هناك ضعفًا في الكفايات لدى الهيئات التدريسية بشكل ال يضمن االرتقاء بالعملية 

                                  . ( 17،ص1998التربوية وتحسين نوعية التعليم  ) جمهورية العراق ،
ان على المدرس ان يواكب  2009ويؤكد المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية 

في  اً تضيف جديدالتي  الناتجة عن الدراسات واالبحاثالعلوم التغيرات الحاصلة في 
لكي يواكب مسيرة  يحتاج الى نمو في مهنته طوال حياته المهنية درسكل يوم ، فالم

 (  . 5-4، ص 2009) المركز القومي ،لعلمي التقدم ا
ن العمران )التقدم الحضاري( بحاجة إلى العلم والعلم بحاجة إيقول أبن خلدون و 

، 2003)الجنابي ، ( 1، شكل ) إلى التعليم يبرز بالضرورة الحاجة إلى المعلم
 . (7ص

 بحاجة إلى         بحاجة إلى             بحاجة إلى                            

    

 الحاجة الى المعلم (1شكل )

العمران )التقدم 

 الحضاري(

 المعلم التعليم العلم
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  التعريف بالبحث

  

المدرس بالفعل هو عماد العملية التعليمية وبناًء على ما تقدم يرى الباحث ان 
والحقيقة التي تفرض نفسها في العملية التعليمية ان كل شيء ويبرز دوره الخطير فيها 

 الطالب . يتمركز في التفاعل الذي يحدث داخل غرفة الصف بين المدرس و 
نظمها مكتب االشراف على التربية العلمية حيث  التيومما يؤكد ذلك ورشة العمل 

جاء فيه "ان المعلم اكثر االطراف قربا" من واقع العملية التعليمية في المدرسة ، اذ 
انه على اطالع دائم على ما يجري داخل غرفة الدرس بحكم عمله ) آل خليفة 

 (    166،ص2002،

ان  اذورئيس  مهمفي العملية التربوية دور  التاريخالذي يقوم به مدرس  وان الدور
رغم  وغيرهاكل العوامل االخرى التي تؤثر فيها مثل المنهج والكتب واالدارة المدرسية 

تحقق اهدافها اال اذا وجد المدرس القادر على االستفادة منها على خير  اهميتها ال
 ( . 321، ص1984وجه ) اللقاني ، 

نه يبقى عامال" حاسما" في انجاح إف درسمهما اختلفت المفاهيم في دور المو 
لم تعد عملية ميكانيكية تقتصر على نقل  تهالعملية التربوية او فشلها ، ذلك الن وظيف

)كرم،  العقلية همالمعرفة الى المتعلمين بل انه يمثل االداة الفاعلة في انماء قدرات
 ( .125،ص2002

والتحول من تمركز التعليم عليه الى التركيز  للمدرسالجديدة  ومع هذه الوظائف
يضا" يجب ان يتوافق مع ذلك ، فيتعدى مرحلة حشو ذهن الطالب أ هعلى المتعلم فأن

التفكير لدى الى اتباع استراتيجيات تثير ق التقليدية ائبالمعلومات وشرحها بالطر 
 ( .11،ص2009لعمري ، ) االطالب وتعمل على جعله محور العملية التعليمية 

الى خطط أداء وتنفيذها  يستطيع تحويل المعرفة المهاراتالمتمكن من  المدرسان 
  تعمل على تحقيق االهداف الموضوعةوتحويل القيم االيجابية الى سلوكيات واقعية 

 (Avis ,etal,2010,p38. ) 
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وار التي ، ألن تحديد األد المدرسربط الكفايات بأدوار  يجب ويرى الباحث انه
يعتمد تحديد الكفايات على ما سبق تحديده  اذسيقوم بها يؤدي إلى تحديد أدق للكفاية 

 .من األدوار مما يؤدي بدوره أيضًا على تصنيف وتنظيم هذه األدوار 

هو الموجه والمنظم للعملية التربوية التعليمية الميدانية من اجل  المدرسويعد 
احد المجاالت الهامة للتقويم التربوي  المدرسر تقويم يعتب اتحقيق االهداف التربوية لذ

وهو يحتاج الى تقويم مستمر لتحسين مستوى  هوتنبع هذه االهمية من اهمية دور 
 ( .7،ص  2011االداء لديه )عبد الكبير ، واخرون ، 

والتأكد من درجة االداء، وهو  يةإن التقويم عنصر أساسي لقياس مستوى الكفا
و نمو، فهو يساعد على خلق المهارات، وتحسين األداء، ورفع ضروري لكل تقدم أ

المردود في جميع شؤون الحياة، اما في ميدان التربية  ، فال تطوير وال تجديد وال 
 .( 16، ص 2000) الشعلة ، إصالح دون تقويم مبني على اسس موضوعية 

احد المفاصل ه لذلك اشارت الكثير من األدبيات التربوية الى اهمية التقويم بوصف 
من المدخالت الى العمليات وحتى العملية التربوية ، يالزمها ويتابعها  االساسية في

، فهو يؤدي دورا اساسيا في توجيه  بشكل دائممستواها وتحسينها ب المخرجات لالرتقاء
العملية التربوية ورفع نوعية مخرجاتها فالتقويم اصبح مركز االهتمام وملتقى الجهود 

، ص  1983)مكتب التربية العربي،  للمؤسسات التربوية في العالم المتقدم المكثفة
156  ). 
ان عملية تقويم اداء المدرس في المؤسسات التعليمية تساعد على ويرى الباحث  

تحقيق مجموعة من االهداف ، من بينها قياس تقدمه أو تأخره في عمله على وفق 
ن نواحي القوة لتعزيزها ونواحي الضعف والكشف ع سابقاً معاييـر موضـوعية اعدت 

لتعديلها مما يمكن المؤسسات التعليمية من اتخاذ االجراءات التي تكفل تحسين 
 .الى مصاف الدول المتقدمة والوصول بالمجتمع وتطويره  درسمستوى اداء الم

بشكل خاص هو التربوي بشكل عام والتقويم الركائز االساسية للتقويم  ىأحد ان
، والحكم  وتطوير اداءه المدرسيمكن اعتماده المؤثر في تحسين عمل و داء تقويم اال
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مما يمكن المؤسسات التعليمية ،  هبين متطلبات مهنة التعليم ومؤهالت الموافقةعلى 
والوصول به الى مستوى وتطويره  ئهالتي تكفل تحسين مستوى ادا التدابيرمن اتخاذ 

 (.        3 ، ص2004)التربية والتعليم ،  االبداع 
اعتمدت تقويم األداء دول الفي الكثير من ت دراسات وبحوث يلذا فقد اجر 

معايير موضوعية تستند الى من خالل  ومعالجتها التعليميةلتشخيص أوضاعها 
احدثت تحوال في الكثير من الممارسات  الدراسات العلمية الحديثة التي بدورها

والمناهج الدراسية ) فان دالين اء المدرسين واد مثل استراتيجيات التدريسالتعليمية 
                   . (342،ص 1985،

ولن يستطيع  االولى المرحلةالمعلومات هي على الطلبة  حصولان يرى الباحث 
 تفعلما لم  لديهالبناء المعرفي الطالب ترتيبها ودمجها مع المعلومات السابقة ضمن 

يتمكنوا من  لكياستخدام مهارات التفكير  ىعلولذلك كان من المهم تدريب الطلبة ، 
تعامال" يمكنهم من التكيف والتقدم التكنولوجي المعلوماتية الثورة التعامل مع عصر 
والثقافي في بيئة متغيرة من خالل التقدم العلمي والتطورات  العلمي واالجتماعي
ي يعد المحور ، وهذا لن يكون اال بأعداد وتطوير المدرس الذالسياسية والمعرفية 

 .االساس لنجاح العملية التعليمية 

اذا كان المطلوب ان يكون الطلبة قادرين على مواجهة مطالب العالم السريع و  
التغير فأنه ينبغي ان تخصص احد االهداف التربوية التي تجعلهم قادرين على 

رة على مواجهة مثل هذه المطالب ومن اهم القدرات المطلوب اكسابها للطلبة هي القد
التفكير واالبتكار وتحليل المواقف وينبغي التشديد على تعليمهم اساليب التفكير 

،  2000) ابراهيم ،  ق المبتكرة في حل المشكالتائالصحيح والتدليل السليم والطر 
 ( . 17ص 

ويتفق الجميع على ان التعليم من اجل التفكير او تعلم مهاراته هدف مهم للتربية ، 
ان تفعل كل ما تستطيع من اجل توفير فرص التفكير لطلبتها ، وعلى المدارس 

ويعتبر الكثير من المدرسين والتربويين ان مهمة تطوير قدرة الطلبة على التفكير 
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بمختلف مهاراتهم هدف تربوي يضعونه في مقدمة اولوياتهم اال ان هذا الهدف غالبا" 
 ( . 13، ص  2009ما يصطدم بالواقع عند التطبيق ) الشعبي ، 

 المستويات اآلتية : علىوقسم اللقاني مهارات التفكير في المواد االجتماعية 
 التحليل . .1
 التعليل . .2
 التفسير . .3
 فرض الفروض . .4
 وزن األدلة . .5
 التقويم . .6

 .(47، ص 1989)اللقاني ،                                                       
( احد منظمات   NCSS. 1994تماعية )ويبين المجلس الوطني للدراسات االج

في الواليات المتحدة االمريكية ، ان تدريب معلمي الدراسات االجتماعية  االنكات
وتعريفهم بمهارات البحث والتفكير التاريخي يعد من الكفايات  الهامة التي تمكن 

 2001المعلم من جعل الطلبة قادرين على االستجابة للتحدي )خريشة والصفدي ، 
 ( . 121 ص

(  في    NRC 2001ويشير المجلس الوطني للبحوث في الواليات المتحدة )
حديث " ما هو الخطأ خالل العقد الماضي" ، يجب ان تتضمن مشاريع تقييم معلمي 

 ,Carlaريخي ويجب ان يكون المعلم مقتنعا" بقيمة التدريس)االتأريخ التفكير الت
2008  ) . 

                                                 
  رابطة مهنية متخصصة في  33وتتكون من مادي هي منظمة غير حكومية ال تسعى إلى تحقيق نفع : اإلنكات

أمور التعليم وصناعة السياسة على المستوى الوطني ومستوى الواليات ؛ حيث يضم مجلس االنكات ممثلين من 
الوالية   وصناع السياسة على المستوى المحلي ومستوى -والمعلمين –منظمات : معلمي المعلمين 

ويتضمن نظام االعتماد في االنكات المبني على األداء معلمي الفصول وغيرهم من  والمتخصصين مهنيا  
المعنيين بتطوير عملية تعلم الطالب انطالقا من قناعة مؤداها أن كل طالب من حقه أن يتعلم على يد معلم على 

 .والمناقشة واإلعداد الجيد يةدرجة عالية من الكفا
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الطلبة على فهم لماذا حدثت األحداث التاريخية بهذا أن التفكير التاريخي يساعد 
فالتفكير التاريخي ُيم كن الطلبة من تحديد األسباب الرئيسة لألحداث التاريخية،  الشكل

ولذلك فالتدريب على تنمية مهارات التفكير التاريخي يعد أمرًا ضروريًا لتكوين وتشكيل 
لقارئ من تحديد األسباب الرئيسة العقلية التاريخية الناقدة من حيث كونه يمكن ا

لألحداث ،ويساعد الطلبة على فهم طبيعة المجتمعات لكى يتمكنوا من المشاركة 
 (.  Micheal A. 1987الفعالة لمواجهة التغيرات والتحديات السريعة المتالحقة)

التفكير التاريخي أحد األهداف الرئيسة التي تسعى دراسة مادة ويرى الباحث ان  
دراسة األحداث التاريخية المختلفة، فدراسة مادة  فيللتدريب عليها وممارستها  التاريخ

الهدف ، ف التاريخ بدون فهم لها وعدم االستفادة من طبيعتها يعد مضيعة للوقت
ق ائوحل مشكالته بالطر الرئيس هو دراسة أحداث الماضي من أجل فهم الحاضر 

 صفحاته، ألن الحاضر يحمل بين بؤ بها والتن ومواجهة المتغيرات المستقبليةالعلمية 
 جذور الماضي وسمات المستقبل.

وان تنمية مهارات التفكير التاريخي تتمثل في الحصول على المعرفة التاريخية 
) خريشة ،  وطرح اسئلة رئيسة حولها وتحليلها وحل المشكالت واتخاذ القرارات

 ( .151ص  2004
اريخي فقد حدد المركز العالمي لتدريس التاريخ أهمية مهارات التفكير التالى ونظرًا 

مهارات التفكير التاريخي في خمس مهارات رئيسة   N.C.H.Sفي الواليات المتحدة 

 هي  :

 تعرف األحداث التاريخية وفقًا  لتسلسلها الزمنى. .1
 البحث التاريخي  .2
 الفهم التاريخي . .3
 تفسير وتحليل األحداث التاريخية. .4
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 ية واتخاذ القرار.تحليل القضايا التاريخ .5
                                               (National Standard for History,1998) 

وفييي ءييو  مييا تقييدم يمكيين من تاهيير مهمييية البحيي  الحييالي اليي ي قييد يءييي  ميين 
 جديد إلى الخزين المعرفي الواسع على النحو اآلتي:

تقويم اداء مدرسي التاريخ في ضوء  تعد اول الدراسات )المحلية( التي اشارت الى  -1
 مهارات التفكير التاريخي ) على حد علم الباحث ( .

 الكشف عن جوانب القوة والضعف في اداء مدرسي التاريخ للمرحلة االعدادية . -2
 اهمية مهارات التفكير التاريخي . -3
 المدرسـين وأداء التـاريخي التفكيـر مجـال في والدراسات البحوث إثراء في قد يسهم -4

  . الجمهورية العراقية حسب حدود علم الباحث في نقًصا تعاني والتي
يمكن ان تسهم نتائج الدراسة في تطوير مناهج التأريخ للمرحلة االعدادية ، وذلـك  -5

 بمراعاة مهارات التفكير التاريخي .
يمكـن أن يسـتفيد مـن نتـائج هــذه الدراسـة كـل مـن لــه ارتبـاط بالعمليـة التعليميـة مــن  -6

 والباحثين والمدرسين.المشرفين 
 محاولة رفد المكتبة بدراسة علمية حديثة يستفيد منها الباحثون. -7

 يهدف البح  الحالي الى : 
 .مادة التاريخ لمدرسيالالزمة تحديد مهارات التفكير التاريخي  -1
   .تلك المهارات في ضوء  االعداديةالتاريخ في المرحلة  مدرسيتقويم اداء  -2

 حدود البح  : 
 .الحالية ريخي التي ستعد في الدراسة ا: مهارات التفكير الت العلميةالحدود  -1

 الحدود البشرية : عينة من مدرسي مادة التاريخ في المرحلة االعدادية . -2

 . عينة من المدارس االعدادية التابعة لمديرية تربية ديالىالحدود المكانية :  -3

 . 2012-2011 من العام الدراسيالفصل االول الحدود الزمانية :  -4
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

 تحديد المصطلحات :
 Evaluation اوال" : التقويم

الحصول على المعلومات ( هو عملية  Stake 1967 ,  ستيكعرفه )  -1
 . (  20، ص 2009) عالم ،  )  وتحليلها واصدار االحكام

 ، األفكار قيمة على ما حكم لغرض إصدار( هو  Bloom,1972عرفه ) بلوم ،   -2
 استخدامو  المستوياتو  يتضمن المعايير وأنه ، و المواد الطرق  ، الحلول ، األعمال

 ( p.193  Bloom,1972 )وفعاليتها ودقتها األشياء كفاية مدى المحكمات لتقدير
( هو عملية منهجية ومنظمة ومخططة تتضمن اصدار  2002عرفه ) الحيلة  -3

نة االحكام على السلوك او الفكر او الوجدان او الواقع المقاس وذلك بعد مواز 
   .(14،ص  2011)عبد الكبير ، واخرون ، المواصفات والحقائق لذلك السلوك 

( هو عملية اصدار حكم بناء" على معايير 2011عرفه ) العدوان والحوامدة   -4
معينة في ضوء بيانات او معلومات ) كمية او كيفية ( عن فكرة او ظاهرة او 

 (.192،ص 2011موقف او سلوك ) العدوان والحوامدة 
 

  التعري  االجرائي
هو اصدار حكم على اداء مدرسي التأريخ للمرحلة االعدادية في ضوء مهارات التفكير 

 .التي اعدها الباحث لهذا الغرض التاريخي 

 
  Performanceثانيا" : األدا  

ما يصدر من سلوك مهاري او لفظي عن الفرد (  1996عرفه ) اللقاني والجمل  -1
ية ووجدانية معينة وهذا االداء يكون عادة على وهو يستند الى خلفية معرف

مستوى معين يظهر قدرته او عدم قدرته على اداء عمل ما ) اللقاني والجمل ، 
  ( . 23،ص1996
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

( بأنه المهارة على اداء عمل معين او قدرة وامكانية الشخص Stoneعرفه )  -2
مة لتحقيق على اداء هذا العمل ويستلزم ان يمتلك هذا الشخص الكفايات الالز 

 ( .57،ص2000مستوى مقبول من االداء ) حيدر 
( انجاز الفرد للمهام الموكلة اليه ويرتبط هذا االنجاز او 2003عرفه ) جاد  -3

         األداء بمدى اكتساب الفرد للمهارات المختلفة التي تلزم لتحقيق هذا االنجاز 
 ( .17،ص2003) جاد ،

مات محددة ينفذها بشكل علمي ودقيق ( اداء الفرد لمه2004عرفه )الدوسري  -4
 ( .44،ص 2004ويكون قابل للمالحظة والقياس ) الدوسري ، 

 
 التعري  االجرائي

مــا ينجــزه مدرســي التــأريخ مــن مهــارات التفكيــر التــاريخي فــي مرحلــة الدراســة االعداديــة 
 وفق بطاقة المالحظة المعدة مسبقا" .

 
 tionPerformance Evaluثالثا" : تقويم االدا  

العملية التي يجري من خاللها تحديد كفاية  (1987 ،وغازي  عرفه )برعي -1
، وغازي العاملين ومدى اسهامهم في انجاز المهمات الموكلة اليهم )برعي 

 ( 49، ص  1987

هو عملية يتم بموجبها تقدير جهد العاملين وذلك ( 1989، عرفه ) العقيلي  -2
ة ادائهم بها لتحديد مستوى كفاياتهم بالستناد الى عناصر يتم على أساسها مقارن

 ( .21ص 1989)العقيلي،
( بأنه العملية التي يقاس بها مستوى اداء العاملين 1995، عرفه )عبيدات  -3

           وتقويمهم ومعرفة معدالت االنجاز الحقيقية للعاملين في مدة زمنية معينة 
 .( 17،ص1995) عبيدات ، 
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

ملية التي تعنى بقياس كفاءة العاملين ( تلك الع1999عرفه )نصر هللا ،  -4
وصالحياتهم وانجازاتهم للتعرف على مدى مقدرتهم على تحمل مسؤولياتهم 

 (  .382ص ،2011الحالية) العبادي والطائي ، 
 التعري  االجرائي 

الوقوف على اداء مدرسي التاريخ للمرحلة االعدادية في تدريس مادة التأريخ في ضوء 
 ريخي وفق بطاقة المالحظة .امهارات التفكير الت

 
 History رابعا" : التأريخ

نما هو1985عرفه ) هيكل ، -1 عن طريق  ( هو ليس علم الماضي وحده وا 
 (. 15،ص  1985علم الحاضر والمستقبل ) هيكل ،  هاستقراء قوانين

علم دراسة الحضارات القديمة، وتجسيد العوامل  هو( 1988عرفه )االمين،  -2
 (.17، ص 1988سيد الحضارة المعاصرة )االمين،التي تظافرت على تج

بحث حوادث الماضي واستقصائها   هو(  1992عرفه ) حسين والعزاوي ،  -3
بكل ما يتعلق باإلنسان منذ ان بدأ يترك آثاره على االرض والصخر بتسجيل 
أو وصف أخبار الحوادث التي آلت بالشعوب واألمم واالنسان  ) حسين 

 . ( 5، ص 1992والعزاوي ، 
( هو فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية 1998عرفه ) السخاوي ،  -4

 ( .7،ص1998التعيين والتوقيت بل عما كان في العالم ) نويهض ،

 التعري  االجرائي 
مجموعـــة الحقـــائق والمعلومـــات والمفـــاهيم والمصـــطلحات التاريخيـــة التـــي تنطـــوي عليهـــا 

العراق التي يدرسها طلبة هذه المرحلة فـي  كتب مادة التاريخ في المدارس االعدادية في
 الوقت الحاضر .
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

  Preparatory Staageا" : المرحلة اإلعدادية خامس
وهي مرحلة التي تأتي بعد المرحلة المتوسطة وتشمل  1977تعريف وزارة التربية 

 ثالثة صفوف ) الرابع ، والخامس ، والسادس ( بفرعيها العلمي واألدبي ) وزارة التربية
 (.4، ص1977، 

   The skillا" : المهارةسادس
( هي قدرة مكتسبة تمكن الفرد من انجاز العمل بكفاءة 1994عرفها )زيتون،   -1

تقان ) زيتون،   (. 107,1994وا 
هي االداء السهل الدقيق القائم على الفهم (   1996عرفها ) اللقاني والجمل ، -2

 وقت والجهد والتكاليف )اللقاني،لما يتعلمه االنسان حركيا" وعقليا" مع توفير ال
 ( .249،ص1996والجمل ،

بسهولة ودقة مع  باألعمال( هي القدرة على القيام 2005عرفها ) العجالني  -3
 ( .8،ص2005القدرة على تكييف االداء للظروف المتغيرة ) العجالني ،

هي معالجات ذهنيه تمارس عن قصد في التفاعل   (2008عرفها )دناوي ،  -4
 ( . 17، ص  2008ات او المواقف لتحقيق هدف معين ) دناوي، مع المعلوم

 
 التعري  اإلجرائي 

هو القدرة الفعلية لمدرسي التاريخ ) عينة البحث ( على أداء مهارات التفكير  
التاريخي بدرجة متقنة وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها من خالل المقياس المعد 

 لهذا الغرض .
     Historical Thinking خيالتفكير التاري:  ا"بعسا
ة جمع الحقائق وربطها وفحصها، وعرض ي( هو عمل 1979عرفه ) أللقاني ،  -1

والخروج بحكم مستقل تدعمه  الموضوعيةالنتائج بصوره صحيحة ، والمناقشة 
إن كل نتيجة تعد فرضا قابال للقبول أو الرفض في ضوء ما  الوعيو البراهين 

 (. 93، ص  1979للقاني ، ا) يستجد من براهين
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   الفصل األول 
  التعريف بالبحث

  

( هو الطريق او المنهج الذي يمكن الباحث من 1992عرفه ) مهران ،  -2
)مهران  علميةمبنية على اسس الوصول الى الحقيقة التاريخية بأتباعه خطوات 

 (170،ص1992،
متعددة ال ةعقليال اتيملعمن ال( هو  2001عرفه ) خريشة والصفدي ،  -3

 االحداثعند قيامه بالتعامل مع يستخدمها دارس التاريخ المستويات التي 
 (. 128، ص  2001) خريشة ، والصفدي ،   ةالتاريخية بطريقه علمي

على فهم واستيعاب الحقائق التاريخية عن  القدرة وه (  2004عرفه ) خريشه،  -4
وتنظيمها ،  األصليةالتاريخية من مصادرها  واألدلةطريق جمع البيانات 

صدار اإلحك تحليلهاوتصنيفها و  جل تطوير فرضيات عن السبب أام من وا 
 ( . 159، ص 2004،  خريشة)  والنتيجة 

 
 التعري  اإلجرائي 

،من  ةوسهول ةهو قدرة ) عينة البحث ( على أداء مهارات التفكير التاريخي بدق 
خالل استخدام عدد من المهارات المدرجة مسبقا" في بطاقة المالحظة الخاصة 

 بالدراسة .



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
  

 ـ جوانب نظرية : اولا 
ماهية التفكير  -التفكير  ماهيةأوال ً: 

مهارات التفكير التاريخي  -التاريخي 

 اهمية التفكير التاريخي . -

دور  -ادواره  -ثانيا ً: المدرس 

المدرس في تنمية مهارات التفكير 

 التاريخي  .

 همية التقويم  أ -ثالثا": مفهوم التقويم 

 رابعا": تقويم األداء .

 ـ دراسات السابقة : ثانياا 
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   الفصل الثاني 

 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة 

  

 
 اوال" : 

 ماهية التفكير : -1

 عن غيره من مخلوقات هللا سبحانه وتعالى االنسان تميزالتي  السماتمن ابرز  ان
التي ال يتخلى عنه اال في حالة واالساسية ، وهو من الحاجات المهمة  هو التفكير

( من أوائل المطالبين بدراسة التفكير بطريقة Dewey. ويعتبر ديوي ) العقلغياب 
شكلة موضوعية حيث حدد خطوات دراسة التفكير بـ ) الشعور بالمشكلة ، تحديد الم

وتحليلها ، فرض الفروض ، فحص الفروض ، اصدار الحكم او الوصول إلى حل 
 ( .178، ص 1985المشكلة (  )عيسوي ، 

والتفكير هو سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض 
لمثير يستقبله الفرد عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس ، وهي السمع، البصر، 

 . (Barrell, 1991, P.21)الشم، التذوق اللمس، 
فالتفكير مهارة انسانية لها نواتج تتنوع تبعًا لنوع المثير الذي يتعرض له الفرد  

،  1991) أمين ، متشعبًا ... الخ فمنها ما يتطلب تفكيرًا ابداعيًا أو ناقدًا او 
 ( . 8ص

لتربية في كثير ل ةعاماحد االهداف ال عصرنا الحاليتعليم التفكير في  أصبحوقد 
، ويعتقد الكثير من الباحثين ان تعليم التفكير  سواء المتقدمة او الناميةدول المن 

 ( . 3،ص 2008يمكن ان يسهم في تطوير البنية المعرفية للطلبة ) امين ، 
بأنه التقصي المدروس للخبرة من أجل غرض التفكير ( 2001بونو دي وعرف )

فهم او اتخاذ القرار ، أو التخطيط ، أو حل المشكالت ما وقد يكون هذا الغرض هو ال
 ( . 41،ص 2001بونو ، دي او القيام بعمل ما  ) 

هو الطريقة التي ينظم بها العقل خبراته بطريقة جديدة لحل مشكلة معينة التفكير و  
او هو ادراك عالقة جديدة بين موضوعين او بين عدة مواضيع ، بغض النظر عن 

، وكذلك ادراك العالقة بين المقدمات والنتائج ، وبين العلة والمعلول  نوع هذه العالقة
 ( .  49، ص 2010او السبب والنتيجة ) ابو شعبان ، 
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   الفصل الثاني 

 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة 

  

 ان عملية التفكير تمر بمراحل تشبه الدائرة لذا اطلق عليها  1998ويرى الوقفي 
رئيسة  ) الدائرة الفكرية ( حيث ان التفكير االنساني ينجز خمس مهام او وظائف 

هي : وصف ، تفسير ، تقرير ، تخطيط ، تنفيذ ، وتظهر هذه الوظائف كما لو انها 
متصلة ببعضها البعض ، فالتفكير يبدأ فعاليته بوصف للمعلومة او المنبه الذي 
يستقبله الدماغ ويبدأ االنسان بالتوسع بهذه المعلومة وتفسيرها بأن يضيف لها مما في 

لقاء المزيد من االضواء عليها وتبين اسبابها او التنبؤ إلالذاكرة من خبرات ومعارف 
بنتائجها ، وينتقل التفكير بعد ذلك الى تقرير ما يجب فعله تجاه هذه المعلومة فيضع 

) علي ، (  2، شكل ) خطة لتنفيذ العمل وتوجيهه ، وقد يتخذ قرارًا بشأن منبه جديد 
 ( . 48 -47ص 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  2شكل ) 

 (2006نقالً عن )علي ،(  1998يوضح الدائرة الفكرية ) الوقفي ، 
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 تفسير
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   الفصل الثاني 

 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة 

  

ويفسر جان بياجيه كاًل من التفكير والقدرات العقلية المختلفة بأنها مجموعة من 
البيئة (  –الوظيفة  –لف من ثالثة مستويات هي ) المحتوى أالعمليات التي تت

والتفاعل بين هذه المستويات يؤدي الى تشكيل عملية عقلية مميزة يطلق عليها 
 ( يوضح ذلك :3. شكل )( 21-20،ص2008)استيتية و سرحان،  التفكير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل )

 ثالثة مستويات يؤدي تفاعلها الى تشكيل االبداع

 البيئة الوظيفة المحتوى

 البيئة الفيزيائية االدراك البنى المعرفية

 البيئة االجتماعية الفهم

 التمثيل

 تفاعل

 التفكير
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   الفصل الثاني 

 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة 

  

تعقيدًا وأقدرها على النفاذ إلى  هايتميز التفكير بأنه أكثر العمليات العقلية رقيًا واشد
نتاج  عمق األشياء مما يمكنه من معالجة المعلومات واعادة ترتيب البناء المعرفي وا 
وا عادة إنتاج معارف ومعلومات بشكل موضوعي لحل مشكلة ما او اصدار حكم على 

في البناء المعرفي الذي يمتلكه الفرد  حيوياً عنصرًا  موضوع معين ، لذلك فهو
  0(  31، ص 2010،  سدياال) 

فيما بينهم بأساليب التفكير وأنماطهم المعرفية كما يتعدد  يتباينون ن اإلفراد لذا فأ
والناقد ، واإلبداعي ،  ، التشعبينواعا مثل التفكير ا نشاط التفكير ليشمل

 (.228، ص  2001الزغلول ،)......الخ   االستداللي
من طلبتنا تنخفض لديهم قدرات التفكير  اً ان كثير الى (  1996واشار ) المانع 

ويرجع ذلك الى اسلوبنا العلمي وبرامجنا التربوية والقائمين على التدريس ، فينتج عنه 
طلبة اشبه باإلنسان اآللي الذي ال يمكن ان يعطي شيئا" جديدا" من ذاته فهو ال 

ة ال تنحصر يملك سوى ما ادخل اليه من اوامر وتعليمات وامكانات ، ان هذه المشكل
المجتمعات المتقدمة تعاني ايضا" مثل بعض في مجتمعاتنا بل اثبتت الدراسات ان 

( معاناة الطالب في المدارس  Perckines ,1992هذا  الضعف ، فيصف بركنز ) 
االمريكية من نقص المهارة على التفكير بقوله " ان العجز عن التفكير عند       

ند تقديم المسائل الرياضية او مواد القراءة ،             الطالب يمكن مالحظته بسهولة ع
والضعف الشديد لديهم في التفكير المبني على حل المشكالت او المهارة النقدية 

 .  ( 53،ص1999)الطاهر،
 االفراد في التفكير ينقسمون الى نوعين القسم االول( ان  2010ويبين )بكار 

والقسم وعمله  حياتهينصرف في تفكيره الى حل المشكالت اليومية التي تواجهه في 
الماضي واالستفادة منه ، كما يحاولون  لتصفحالذين يحاولون توفير اسس  الثاني
،  2010لفهم الحاضر واكتشاف العالقات بين القوى المؤثرة فيه )بكار ، مبادئتوفير 
 ( . 21ص
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   الفصل الثاني 

 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة 

  

 
 -خصائص التفكير :

لتفكير نشاط عقلي غير ملموس يحدث داخليا" في دماغ االنسان ، ان ا -1
 يستدل عليه من السلوك الظاهر .

ان التفكير يشتمل على مجموعة من العمليات والمهارات المعرفية في النظام  -2
المعرفي كالتذكر ، والفهم ، والتخيل ، واالستنباط ، والتحليل ، وادراك 

 العالقات ، والنقد ، والتعميم .
انه ينشا" من عوامل خارجية وفق عوامل داخلية تؤدي الى السلوك الذي  -3

 يحل المشكلة او يوجهها نحو الحل او اتخاذ القرار المناسب نحوها .
 يعد التفكير من اهم محددات بناء الشخصية لإلنسان . -4
 ان التفكير يمكن تنميته من خالل التدريب على مهاراته . -5
 تها وقياسها والتعرف على مدى نموها .ان عملية التفكير يمكن مالحظ -6
 .(59-58، ص 2003) سعادة ،                                                

 ( مجموعة من خصائص التفكير منها :  2000وذكر ) اللهيبي ، 
 التفكير نشاط عقلي غير مباشر يعتمد فيه االنسان على خبراته السابقة . -1
والروابط بين الظواهر واالحداث واالشياء في شكل التفكير انعكاس للعالقات  -2

 لفظي رمزي .
التفكير دالة للشخصية ، حيث انه جزء عضوي وظيفي من بنية الشخصية  -3

 ككل .
يرتبط التفكير ارتباطا" وثيقا" بالنشاط العلمي واالجتماعي الذي يقوم به  -4

 االنسان فهو انعكاس للعالم الخارجي في ذات الفرد .
  .(37،ص 2000)اللهيبي ،                                               
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 في:يمكن تلخيصها صائص عملية التفكير يرى الباحث ان خوبناء" على ما تقدم 
 .مثير معينانه نشاط عقلي يحتاج الى  -1
 يظهر على السلوك ، يعكس شخصية االنسان . -2
 يمكن تنميته وتطويره . -3
 يمكن مالحظته وقياسه وتعليمه . -4

وال يكون التفكير سهال في البداية ، ولكنه بعد التدريب يصبح جزءا من مرحلة 
الالشعور ، والمجتمعات ال تتقدم إال بالتفكير ، ويقول مفكر ياباني " إن معظم دول 
العالم تعيش على ثروات تقع تحت أقدامها وتنضب بمرور الزمن ، أما نحن فنعيش 

 (. 6، ص2007در ما نأخذ منها "  )حسين ، على ثروة فوق أرجلنا تزداد وتعطي بق

  -: مستويات التفكير

مهـــارات التفكيـــر فـــي ثـــالث مســـتويات  (  Jacobson، 1989صـــنف جاكوبســـن ) 
 -رئيسية هي :

العمليــــات المعرفيــــة االساســــية وتشــــمل المالحظــــة والمقارنــــة واالســــتنتاج والتعمــــيم  -1
 وفرض الفروض واالستقراء واالستدالل .

العمليـــــات المعرفيـــــة العليـــــا وتشـــــمل حـــــل المشـــــكالت واصـــــدار االحكـــــام والتفكيـــــر  -2
 االبتكاري والتفكير الناقد .

التفكير وهـي عمليـات تسـاعد الطلبـة علـى  فيأو التفكير   وراء العمليات المعرفية ما -3
الـــتعلم مـــن االخـــرين وزيـــادة الـــوعي بعمليـــات التفكيـــر الذاتيـــة كمـــا تخـــتص بمهـــارات 
  .التخطيط والمراقبة والتقييم التي تسيطر على العمليات المعرفية وتديرها بشكل دقيق

 ( 37، ص  2005) عزيز ، 
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 -أهمية تعليم مهارات التفكير للمدرسين :

مساعدتهم باإللمام بمختلف انماط التعلم ومراعاة ذلك في العملية التعليمية  -1
 التعلمية .

 . يهمزيادة الدافعية والنشاط والحيوية لد -2
 جعل عملية التدريس تتسم باإلثارة والمشاركة والتعاون بينهم وبين الطلبة . -3
 االلقاء للمادة الدراسية . اسلوبالتخفيف من التركيز على  -4
وثقتهم بأنفسهم ، مما ينعكس ايجابا" على اداء الطلبة  هممعنوياترفع  -5

  ( . 78، ص  2006وانشطتهم المختلفة ) سعادة ، 

( إن تعليم مهارات التفكير قد يكون أهم عمل يمكن أن  2007ويبين ) القاسم 
 يقوم به المدرسين ألسباب كثيرة منها :

 التفكير للطلبة . يةيساعد على رفع مستوى كفا  -1
التعليم المباشر لعمليات ومهارات التفكير الالزمة لفهم موضوع دراسي ، يمكن   -2

 أن يحسن مستوى تحصيل الطلبة في هذا الموضوع .
يعطي الطلبة إحساسا بالسيطرة الواعية على تفكيرهم مما ينعكس على تحسن   -3

 مستوى التحصيل لديهم وشعورهم بالثقة في النفس في مواجهة المهمات المدرسية
 والحياتية .

تزويد الطلبة باألدوات التي يحتاجونها حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع أي   -4
 نوع من المعلومات أو المتغيرات التي يأتي بها المستقبل .

من أجل التفكير يرفعان من درجة   إن تعليم مهارات التفكير والتعليم  -5
 إيجابيا وفاعال . والجذب للخبرات الصفية، ويجعالن دور الطلبة  اإلثارة

 (23، ص  2007) القاسم ، 
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 -: التاريخمادة اساليب تنمية التفكير في 

تشجيع الطلبة على تدوين اهم احداث اليوم المدرسي والحياة من حولهم في تتابع  -1
زمني باليوم والساعة والتاريخ ، وتحديد اسباب االهمية وصلتها بما قبلها وأثرها 

 فيما بعدها .
تقاويم تأريخيه للمنزل والصف يسجل فيها الطلبة ما في المنزل والمدرسة تأليف  -2

 من احداث وتعويدهم المقارنات واالستنتاج .
في الماضي او  اتصميم تقارير او رسائل يوجهها الطلبة الى مخلوقات كانت تحي -3

 ستأتي في المستقبل .
 ها وأزمنتها .تعويدهم جمع البقايا واآلثار التاريخية وفحصها وتدوين معالم -4
تعويدهم فحص الصور والوثائق واللوحات التاريخية الستنتاج اهم مالمح العصور  -5

 القديمة .
تدريبهم على التتابع الزمني من خالل ترتيب االحداث والصور وأحداث القصص  -6

 ، وطوابع البريد وصور األلبومات والرحالت المدرسية .
 المح التطور والتقدم واسبابه .تعويدهم مقارنة الحاضر بالماضي واستنتاج م -7
 اصطحابهم في زيارات الى االماكن التاريخية . -8
تعويدهم تجسيد الماضي واعادة اخراجه في نماذج ومجسمات وخرائط وصور  -9

  .(59-58، ص2007وشرائط فيديو وبرامج كمبيوتر  )الجاعوني ، 

 -معوقات تعليم مهارات التفكير :
هـــو مصـــدر المعرفـــة فـــي الموقـــف التعليمـــي وان دور  درساعتقـــاد الـــبعض ان المـــ -1

 الطالب هو استقبال هذه المعرفة وتذكرها فقط .
نــدرة اســتخدام البــرامج التعليميــة والتقنيــات التربويــة الحديثــة التــي تشــجع علــى اثــارة  -2

 التفكير .



 

 

 

 

  36 

   الفصل الثاني 

 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة 

  

فــــي ادارة الفصــــل وعــــدم اتاحــــة الفرصــــة الكافيــــة  درســــينضــــعف مهــــارة بعــــض الم -3
 للنقاش او التشجيع .

 الى اسئلة الطلبة وآرائهم . درسينعدم اهتمام بعض الم -4
جـزء مـن درجـاتهم فـي المشـاركة  بخصـمالـى معاقبـة الطلبـة  درسـينلجوء بعـض الم -5

 ( . 17، ص 2007اذا لم يوفق فيما يجيب ) القاسم ، 
طــرا اســئلة تثيــر التفكيــر الحقيقــي مثــل االســئلة  ندرســيوان تجنــب العديــد مــن الم 

العميقــة اآلتيــة ) مــا رأيــك فيمــا حــدث   وهــل انــت مــع هــذا الــرأي او مــع ذاك ولمــاذا   
كيــف تضــع عنوانــا" جديــدا" لهــذا الكتــاب   ( وغيرهــا مــن االســئلة ، وان هنــاك بعــض 

مقيـــاس الـــذين يفضـــلون الطالـــب الـــذكي علـــى الطالـــب المبتكـــر حيـــث يمثـــل  درســـينالم
لمعلومــات  درســينالــذكاء االجابــة عــن االمتحــان الشــفوي او التحريــري ، ونــدرة تقبــل الم

 هماو افكــار او اســئلة تخــرج عــن موضــوع الــدرس او تلــك االفكــار التــي تعــارض افكــار 
 ( . 71،ص2006) سعادة ،  هموآراء
   

 -ماهية التفكير التاريخي : -2
األهداف التي تسعى دراسة مادة التاريخ  منالتفكير التاريخي يرى الباحث ان 

وممارستها في دراسة األحداث التاريخية ، فدراسة مادة التاريخ بدون فهم لتحقيقها 
ينتج لنا طالب قادر على الحفظ فقط  خصائصهالها وعدم االستفادة من واستيعاب 
، بل  ةاخبار القرون او االجيال الماضيمن التاريخ هو التعرف على  غاية، فليس ال

 التنبؤ باألحداثو  معوقات الواقع الحالي والتغلب عليهامن أجل فهم  تهادراس
 المستقبل. وصفاتالماضي  أصول جنباته، ألن الحاضر يحمل بين  المستقبلية

ان تدريس مادة التاريخ بطريقة صحيحة تتيح للطلبة فرصا" طيبة الكتساب 
لمطبوعة والمنطوقة والقدرة على الربط مهارات البحث والتحليل الناقد وتقويم الكلمة ا

بين االسباب والنتائج وارجاع االمور الى اسبابها الحقيقية واكتشاف التعليالت 
الخاطئة والمغرضة والقدرة على المقارنة والتمييز بين الحقائق ووجهات النظر 
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واستخالص النتائج والخروج بتعميمات ومبادئ عامة ، ولهذه المهارات قيمتها في 
 ( .5،ص  1980ربية المواطنين تربية عقلية سليمة ) الهابس ، ت

وقد نال التفكير التاريخي أهمية كبيرة فى مجال تدريس التاريخ، ولذلك فهناك 
بعض التعريفات التي توضح ماهية التفكير التاريخي ومكوناته وسوف نتناولها فيما 

 يلي :
القدرة على فهم واستيعاب  هو (  التفكير التاريخي 2004) خريشه  وفقا" لـ -1

الحقائق التاريخية الواردة في كتب التاريخ عن طريق جمع البيانات واألدلة 
التاريخية من مصادرها األصلية وتنظيمها ، وتصنيفها وتفسيرها ، وتقبل 

صدار اإلحكام من اجل تطوير  ةوجهات نظر مخالف واستبعاد التحيز وا 
،  2004دلة والبراهين ) خريشه ، فرضيات عن السبب والنتيجة تدعمها األ

 ( . 159ص
تتضمن عدد من المهارات من  ةعقلي ة( هو عملي 2011) التميمي  وفقا" لـ -2

التسلسل الزمني ،والقدرة على إصدار اإلحكام ،واتخاذ القرار، وتفسير القضايا 
التاريخية، وربط األسباب بالنتائج ،وصياغة عدد من الفرضيات ، والوصول 

 ( 19، ص  2011إلى الحقائق عن طريق البحث العلمي ) التميمي ، 
بأن التفكير التاريخي يتطلب  ) .Kathryn&w. Luther 1999) Tويشير 

بين الحقائق واألحداث التاريخية وذلك من خالل االعتماد على  اتاالرتباطتحليل 
 .Kathryn&w  الدليل وفق الحقيقة التاريخيةالمفاهيم المجردة باالعتماد على 

Luther 1999.p.71) T. ( . 
 بأن التفكير التاريخي يتضمن  :  Stren 2002 Sheldonوأشار 

 عبر العصور. اتر ياإلحساس بالتاريخ : أي إدراك التغي .1
للحدث التاريخي فهم األحداث التاريخية : التوصل إلى األسباب الحقيقية  .2

 .من خالل االدلة الواضحة 
 . المختلفةواحداثه وثقافاته بظروفه  يمعرفة الماض .3
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 . لالحداث التاريخية التفسير التاريخي .4
 .Stren 2002.p.3) (Sheldonأهمية األدلة التاريخية   .5

التي يقوم بها الطلبة عند العليا  الذهنيةأن التفكير التاريخي يعد من العمليات 
دراك  دراسة األحداث التاريخية ، وهى تتضمن قدرتهم على تحديد األزمنة التاريخية وا 

وذلك من ، ، والتمكن من القدرة على الفهم الصحيح لألحداث التاريخية بينها العالقة 
خالل الحصول على المعلومات والبيانات من المصادر المختلفة التي تسهم فى 

التوصل إلى اتخاذ القرارات و ق العلمية ائتنمية مهارات البحث واالطالع بالطر 
صدار األحكام تجاه هذه األحداث التاريخية  ( .26، ص  2008هادي ، ) عبد ال وا 

المستقبلية الحالية و التغيرات ومواكبة مواجهة الى هدف ويرى الباحث ان ذلك ي 
التي هدفها خدمة المجتمع والعمل على تنميته وتطويره والوصول به الى المراتب 

   .االولى بين الدول المتقدمة 
 

  -مهارات التفكير التاريخي :  -3
أهمية مهارات التفكير التاريخي فقد حدد المركز العالمي لتدريس التاريخ في الى نظرًا 

مهارات التفكير التاريخي في خمس مهارات رئيسة  N.C.H.Sالواليات المتحدة 
 هي  :

 تعرف األحداث التاريخية وفقًا  لتسلسلها الزمنى.  -أ
 البحث التاريخي  -ب
 الفهم التاريخي .  -ج
 التاريخية.تفسير وتحليل األحداث   -د
 تحليل القضايا التاريخية واتخاذ القرار. -ه
                                  (National Standard for History,1998) 
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                           -:تصنيف مهارات التفكير التاريخي 
 :تعرف األحداث التاريخية وفقًا  لتسلسلها الزمنى -أ

لألحداث يكون الفرد قادرًا على التمييز بين الماضي من خالل الترتيب الزمني  
 ،وأيضًا القدرة على استخدام علم التاريخ في كتابة تاريخه  والحاضر والمستقبل ،

ويعتمد مدخل التتابع الزمني لألحداث على عرض المادة التاريخية في صورة متتابعة 
تند إلى المنطق، وقد يركز يتم تقديم القديم أوالً  فاألحدث فمدخل التتابع الزمني يس

المدرس في هذا المدخل على إكساب الطلبة الحقائق الهامة إلى جانب تنمية الحاسة 
 ( . 37، ص  1983الزمنية لديهم ) العوضي ، 

 
 :هي  المهارات الفرعية لمهارة تعرف األحداث التاريخية وفقًا لتسلسها الزمنى ان
 المستقبل(.-الحاضر –)الماضي  التمييز بين األزمنة التاريخية المختلفة -
 تنظيم الحقائق ألتاريخية وفق تسلسلها الزمني -
 تفسير البيانات الزمنية المقدمة في الخرائط الزمنية. -
 تحديد موقع الحدث التاريخي على خريطة لتحديد العالقة بين الزمان والمكان. -
 توضيح خصائص الفترة الزمنية السابقة والالحقة للحدث . -
 التاريخي بظروف العصر الذى حدث فيه.ربط الحدث  -
 المقارنة بين األحداث التاريخية المتشابهة فى فترات زمنية مختلفة. -

 
 الفهــم واالستيعاب التاريخي : -ب

هو أساس واالستيعاب الفهم التاريخي أحد مهارات التفكير التاريخي، ألن الفهم  ان
الذي ُيمكن الطالب من التوصل إلى األسباب الجوهرية لألحداث  المنهجيالتفكير 
الناقدة التأملية واالبتكارية و ويتضمن الفهم التاريخي مهارات القراءة  ، التاريخية

 . تتطلب مهارات تفكير عليا لفهم النصوص التاريخية  يالتوالقراءة بالتداعي 
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ى البحث عن المعاني التي هي قراءة عميقة يهدف القارئ الوالقراءة التأملية 
اما القراءة يهدف اليها الكاتب وال يكتفي بالمعاني المباشرة او الحرفية للكلمات ، 

هي تمكين القارئ من توليد معان جديدة مما يقرئه ، والقراءة الناقدة هي فاالبتكارية 
، اخرى تقييم القارئ للمادة التي يقرأها من حيث صدقها وفائدتها وجمالها او اي قيمة 

والقراءة بالتداعي تتضمن درجة عالية من العمليات العقلية واستحضار الخبرة السابقة 
 .( 91-90، ص  1984) ابو حطب ، وفهمي ،  المتصلة بالمادة المقروءة 
ن المهارات القرائية السابقة تحتاج الى القراءة يرى الباحث اوبناًء على ما تقدم 

 المدرس وتوجيهه . الموجهة اواًل اي قراءة بأشراف
 : هي المهارات الفرعية لمهارة الفهم التاريخي ان
 تحديد أسباب الحدث التاريخي. -
 تحديد األفكار الرئيسة في الحدث التاريخي. -
 توضيح العالقة بين األحداث التاريخية. -
 التعبير عن الحدث التاريخي بأسلوبه. -
 المقارنة بين إنجازات الشخصيات التاريخية. -
 االسئلة التي تزيل الغموض عن األحداث التاريخية .طرا  -
 تسجيل المعلومات المهمة بشكل مختصر ومكتوب . -
 ها.منعرض المادة التاريخية من خالل الصور الستخالص الحقائق المتضمنة  -
 التمييز بين الحقائق واآلراء.  -
 -تفسـير و تحليل األحداث التاريخية : -ج

التي تساعد الباحث في التوصل إلى األسباب تعد مهارة التفسير من المهارات  
 . المعلنة  اآلراءالمحجوبة خلف  الحقيقية وراء األحداث التاريخية

إلى أن التحليل الجيد لألحداث التاريخية يتطلب فصل  1992بدوى وأشار 
الوقائع الجزئية في الموضوع أثناء دراسة الباحث وتقديم المعلومات ،وتحرى الدقة في 

       (.20،ص1992حداث ) بدوي ، تناول األ
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 :هي المهارات الفرعية لمهارة التفسير والتحليل التاريخي ان
 التمييز بين األسباب الحقيقية والمعلنة للحدث. -
 تحليل الرسوم التوضيحية لألحداث التاريخية. -
 نقد المصادر ألتاريخيه نقدا موضوعيا . -
 تحليل وتصنيف المعلومات التاريخية  . -
 الحدث التاريخي باألحداث الجارية.ربط  -
 كتابة تقارير عن األحداث التاريخية . -

 
 -:البحث التاريخي  -د

هي مهارات  وتحقق أهداف دراسة التاريخ تساندالتي  الجوهريةمن الوسائل ان  
فهي مرادفة لمنهج البحث  ، فهي تعد وسيلة وغاية في نفس الوقت ،البحث التاريخي 

تحديد العلمي ،ألنها تعتمد على عدة خطوات علمية يمارسها دارس التاريخ وهى 
التاريخية بهدف التوصل  لألحداثالفحص والتحليل والنقد المشكلة وفرض الفروض و 

 . (  120،ص 2011) العساف والوادي ، إلى األسباب الحقيقية 
فقط ،بل  الماضيةحفظ األحداث  ليساريخ الهدف من دراسة التفيرى الباحث ان 

 –التشعبي  –االبتكاري  –مثل ) الناقد هو اكتساب مهارات التفكير المختلفة 
من االستفادة من دراسة هذه األحداث بصورة  لبةالتي تمكن الطالتاريخي ( 

موضوعية وأيضًا االستفادة من طبيعة المادة في اتباع أساليب البحث العلمي وتنمية 
مهارات الفحص والتحليل وربط األسباب بالنتائج واستنتاج النتائج من المقدمات والنقد 

صدار األحكام والتمييز بين اآلراء والحقائق.                                    وا 
في تعامله  المدرسفالبحث التاريخي هو مجموعة من المهارات التي يستخدمها 

مع المادة التاريخية وتهدف الكشف عن المعلومات والحقائق ذات الداللة التاريخية 
المقارنة بين الحقائق  –وربط األسباب بالنتائج  –مثل )القدرة على وزن األدلة 



 

 

 

 

  42 

   الفصل الثاني 

 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة 

  

توصل إلى النتائج بهدف الخروج بتعميمات ) اللقاني والجمل ، ووجهات النظر وال
       ( . 311،ص1996

 :  هي المهارات الفرعية لمهارة البحث التاريخي ان 
 تحديد األحداث التاريخية. -
 فرض الفروض لتفسير الحدث التاريخي. -
 التحقق من صحة الفروض التي تم فرضها. -
 . ةبسرعة وسهولتوليد عدد كبير من البدائل واألفكار  -
 . ةأيجاد حلول فريدة للمشكلة ألتاريخي -
 المقارنة بين المصادر التي تفسر األحداث التاريخية . -
 

 : تحليل القضايا التاريخية واتخاذ القرار -هـ 
صدار العديد  االفراديواجه  من المواقف والمشكالت التي تتطلب منه اتخاذ قرار وا 
، ومن هنا يظهر دور التربية والمناهج في تنمية مهارة على تلك المشكالت أحكام 

المجتمع لكى يساعدهم في مواجهة التغيرات المختلفة في  الطلبةاتخاذ القرار لدى 
 .( 37، ص  2008) عبد الهادي ، 

هو القدرة على اختيار أفضل البدائل المتوفرة  1992واتخاذ القرار كما عرفه بدوى 
 ( . 37،ص1992داف بأقل تكلفة وزمن ) بدوي ، والتي تسهم في تحقيق األه

االحداث باتخاذ القرارات المختلفة، حيث أنها تعرض مواقف تتصل مادة التاريخ ان 
بالتالي فإنها وثيقة الصلة باتخاذ و المجاالت مختلف في  ليس في مادة التاريخ فقط بل

صدار األحكام ، ولذلك يجب على دارس التاريخ أن يفكر  بشكل موضوعي القرار وا 
 وويفحص القرارات المترتبة على األحداث التاريخية السابقة ويحدد األسباب  ودقيق

موضوعيًا مبني على اسس علمية وليس الحلول لها والبدائل المقترحة لكي يتخذ قرارًا 
 . قرارًا اعتباطيًا 
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 :هي  المهارات الفرعية لمهارة تحليل القضايا التاريخية واتخاذ القرار ان
 الخروج باستنتاجات تجاه الحدث التاريخي. -
 تأجيل اتخاذ القرار في حاله عدم وجود األدلة الكافية . -
 تطبيق بعض االستنتاجات على مواقف أخرى مشابهة. -
 إثبات الحقيقة التاريخية . -
 إصدار أحكام على األحدث التاريخية في ضوء البدائل. -
 التي تم عرضها. التنبؤ بنتائج األحداث التاريخية من المقدمات -
تجزئه األحداث المركبة والمعقدة إلى أجزاء صغيره مع االحتفاظ بالفكرة  -

 األساسية للموضوع .
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 -أهمية التفكيـر التاريخي:  -4

 التقدمو  التعقيد بقسوةتتصف  بمرحلةيمر العصر الحالي الذى نعيشه اآلن ان 
الفكرية المختلفة التي تظهر  التوجهاتالمعرفي في جميع المجاالت، وأيضًا ظهور 

وأدى  ،واالنغالق االجتماعي بين االفراد في المجتمع الواحد في المجتمعات المختلفة 
وبين افراد المجتمع والتباعد المعرفي بين مجتمع واخر الفكري  التضاربذلك إلى 
المدرس لذلك ظهرت أهمية التفكير التاريخي كأداة يجب أن يتسلح بها ، انفسهم 
) عبد الهادي الوقت الحالي لمعالجة المعوقات التي تظهر في المجتمع في  والطالب

  . ( 40، ص  2008، 

ان اهمية مهارات التفكير التاريخي والتدريب عليها يساعد على تكوين 
التفكير ،  بأسلوببشكل كبير  تتأثراالتجاهات السليمة للطلبة ، ذلك ان االتجاهات 

يتدرب الطلبة على اساليب التفكير تكون النتيجة الحجر على  وانه في حال لم
تصديق بكل مقروء ومسموع الوتكوين اتجاهات غير سليمة مثل عقولهم وامكاناتهم 

وعدم استخدامهم للنقد والتحليل واالستنتاج فيما يعرض عليهم ) اللقاني واخرون ، 
 ( . 39،ص1990

من ممارسة مهارات التفكير التاريخي ان تدريس التاريخ يسعى الى تمكين الطلبة 
بين الطلبة والمادة من جهة وبين المجتمع من  اً ايجابي بالشكل الذي يحقق اتصاالً 

اكثر مما يسعى الى تزويدهم بالمعلومات  الفاعلةمن خالل المشاركة جهة اخرى 
ص  2004خريشة ، )التي تقطع الصلة بينهم وبين المجتمع والفهم الجامد لها 

وأهمية مهارات التفكير التاريخي  تتفق مع الفلسفة ألحديثة للتاريخ التي  ( .151
للنقاش) الناشف  ةقابل ةغيرت النظرة الى المعرفة التاريخية من معرفه ثابتة إلى معرف

   . ( 20، ص  1981،
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 في :تتلخص التفكير التاريخي مهارات أهمية ان يرى الباحث و 
اظهار القيمة الحقيقية لمادة التاريخ في مختلف مراحل التعلم وعكس النظرة  -1

 السلبية للمادة على انها قصص للحفظ ال غير .
 تقويم الحاضر من خالل خبرات الماضي البعيد والقريب . -2
فلم يعد تعامل الفرد محصورًا في عالم الواقع ، تنمية القدرة على اإلبداع والتخيل  -3

 بل يزداد تعامله مع العوالم الخيالية التي يزخر بها الفضاء المعلوماتي، فقط،
ويتطلب تأهيل الفرد للتعامل مع هذه العوالم الخيالية إكسابهم معارف ومهارات 

 . تعامل مع دنيا الواقعمغايرة لتلك التي يحتاج إليها لل
 . على المجتمع تحدثالتي االجتماعية والسياسية واالقتصادية مواجهة التغيرات -4
تنمية الشعور الوطني لدى المتعلمين من خالل الفهم الصحيح للنظم االجتماعية  -5

 داخل المجتمع، المعرفةالمساهمة في عملية توطين و  واالقتصادية والسياسية
ولكن في كيفية  من الخارج، المعرفةفالقضية الجوهرية ليست في استيراد ونقل 
 . المعرفيةالتعامل معها وتوظيفها والحد من التبعية 

 من خالل فهم واستيعاب األحداث التاريخية . المنهجيالتفكير -6
 المقارنة بين اآلراء والحقائق.التفكير الناقد و مهارات  اكتسابيساعد المتعلم في -7
تنمية مهارة استخراج المعلومة التاريخية من مصادرها المختلفة وعرضها للمناقشة  -8

 الموضوعية التي تتفق مع العقل والمنطق.
تنمية مهارة صياغة االسئلة لدى الطلبة من خالل المناقشة الحرة غير المقيدة  -9

 .من جهة اخرى بين الطلبة انفسهم وبين المدرس والطلبة 
من خالل انجازات الماضي وتحديد االسباب الحقيقية  اظهار مكانة المجتمع -10

لتخلفه عن بقية المجتمعات المتقدمة وايجاد الحلول البناءة لتجاوز المعوقات التي 
 تحول دون تقدم وتطوير المجتمع .
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  ثانيا" :
 -المدرس :-1

 يعد المدرسون العمود الفقري للعملية التعليمية، إنهم محترفون مهرة، ويظهر تأثيرهم
في طريقة تطبيقهم الحريص والماهر لخطط التعليم في مواقف أكثر ما يميزها سرعة 
التغيرات وكثرة التعقيدات، هدفهم  في ذلك إحداث تغيرات مرغوبة لدى المتعلمين عن 

 ( . 22،ص 2002طريق رفع فعالية أدائهم ) الصغير ، 
مدرس وعليه تبنى االساسية في النظام التعليمي هو ال القاعدةيرى الباحث ان و 

وللمدرس المستقبلية التي تهدف الى تحسين العملية التعليمية ، الحالية و  جميع اآلمال
كأحد العوامل المؤثرة في العملية  وتنمية وتطوير المجتمعاتكبير في بناء  دورُ 

التربوية ، إذ يتفاعل معه المتعلم و يكتسب عن طريق هذا التفاعل الخبرات و 
وبقدر االهتمام والتطور الذي يلحق بمستوى المدرس بقدر ما المعارف و االتجاهات 
 .واالرتقاء بهم الى مستويات االبداع يؤدي الى نمو الطلبة 

ليم اشرف المهن والصنائع  وانه من أنبل الرسائل التي يؤديها ويرى الفارابي أن التع
)) إنما  (صلى هللا عليه وسلم)اإلنسان مستشهدا على ذلك بقول الرسول الكريم محمد 

 ( . 63، ص 1986بعثت معلما(( ) جرادات ، 
( إذا أحببت أن تعرف ثقافة بلد من البلدان فانظر إلى Cooperويرى كوبر )

 ( . 34،ص 2004)القره غولي ، معلميها  
ومن الدول التي تقدمت بفعل معلميها هي دولة اليابان ، فالمعلمون يحظون 
باحترام وتقدير ومكانة اجتماعية مرموقة ، ويتضح ذلك من خالل النظرة االجتماعية 
المرموقة لهم ، وكذلك المرتبات المغرية التي توفر لهم حياة مستقرة كريمة ، فمعظم 

المعلمين هم من خريجي الجامعات ، ولكنهم ال يحصلون على هذه الوظيفة إال هؤالء 
بعد اجتياز اختبارات قبول شاقة تحريرية وشفوية ، فمن خمسة يابانيين يتقدمون لمهنة 
التدريس يفوز واحد منهم فقط بشرف المهنة ، وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على مستوى 

تحول و وره إلى تنمية نوعية العملية التربوية نوعي متفوق للتعليم الياباني أدى بد
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، 2009) كاظم ، إلى تعليم يعتمد التدريب على التفكير التعليم من التلقين والحفظ 
 ( . 7ص

ان من العوامل التي تؤثر في عمليتي التعليم الى ( 2002ويشير ) مرعي والحيلة 
 ( .23 ، ص 2002والتعلم هي خصائص المعلم وسلوكه ) مرعي والحيلة ، 

ويشير دندش الى ضرورة ان يكون المعلم ناميا" متجددا" بأستمرار وعليه ان يجدد 
 ( . 102،ص 2003نفسه بصورة مستمرة ال تتوقف ) دندش ، 

والبد االشارة الى بعض المشكالت التي يعاني منها المعلم والتعليم في الدول 
، البحرين ، االردن ، عمان  العربية التي حددها مكتب اليونسكو للتربية في ) العراق

، سوريا ، السودان ، مصر ، لبنان ، تونس ، المغرب ( فقد تم حصر المشكالت في 
 هذه الدول من خالل :

وهي ضعف مواكبة بعض المعلمين للتطورات  مشكالت خاصة بالمعلمين : -أ
العلمية في مجال تخصصهم او فيما يتعلق بتدريس الموضوعات التي يعهد اليهم 

دريسها ، التناقض بين االدوار التي تطلب من المعلم وبين الواقع في المجتمع بت
وعدم اتباع اساليب حديثة واتباع اساليب تقليدية في تقويم الطلبة وقلة استخدام 

 الوسائل التعليمية .
وهي الرسوب ، التسرب ، ضعف المستوى الدراسي  مشكالت خاصة بالطلبة : -ب

 العام لبعض الدارسين ، الغياب .
وهي قلة متابعة ادارات المدارس للمستوى  مشكالت خاصة بإدارة المدرسة : -جـ 

العلمي للطلبة والميل لدى بعض االداريين الى السلوك االداري التسلطي وقلة اهتمام 
والمعلمين لعدم فهمهم جدواها ) ابو فودة ،  بعض ادارات المدارس بمجالس اآلباء

 (.     39-38، ص2008
ذي الكفايات المهنية  درسان تطوير نوعية التعليم ال تتم اال من خالل الم 

المطلوبة ، واالهتمام بمهنة التعليم من اي مجتمع من المجتمعات انما ينطلق من 
على سلوكيات طالبه واخالقهم وعقولهم وشخصياتهم  درسالبصمات التي يتركها الم
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، واننا بحاجة اليوم الى مزيد من المهارات وطرق التفكير التي البد ان يكتسبها 
 ( . 7،ص2005) فرج ، درسالم

 -ادوار المدرس: -2
تقدم المجتمعات غير طبيعة الدور الذي يؤديه المدرس في العملية التعليمية بفعل تت

التربوية ، والتجديد والتجريب التربوي وما تمخض عنه من تطوير النظريات وتغير 
ممارسات جديدة تهدف الى تحسين مدخالت النظام التربوي ، والتطوير المهني 
للتربية فلم يعد التعليم حرفة يتم تعلمها بالتقليد والمحاكاة ، ولكنه اصبح مهنة وسيلتها 

 ( .11ص ، 2005النظرية وغايتها التطبيق  ) الحرداني، 
التي تفرضها  طبيعة المجتمعاتوتتعدد جوانب دور المدرس وتتغير بتغير 

. وقد ثبت  بكافة اشكالهوالتقدم العلمي  التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية
( منه %60من خالل الدراسات التربوية المعاصرة أن نجاا عملية التعليم يرجع )

( الباقية على المناهج والكتب واإلدارة %40لـ)للمدرس وحده، بينما يتوقف نجاا ا
 (.74،ص1999واألنشطة األخرى في المدرسة )الرشيدي، 

ان النوعية التربوية الجديدة المطلوبة للمجتمعات لتتمكن من بناء وتطوير  
الحاضر والمستقبل يتطلب من المدرس ان يغير دوره بشكل كلي من كونه مرساًل 

ليصبح باحثًا ومرشدًا ومنظم لبيئة التعلم ومدرب على  للمعلومات وملقنًا للطلبة
خطوات الطريقة العلمية في التفكير وحل المشكالت واشتقاق الفروض واختبار 

 ( .132،ص2008)البيالوي واخرون ، صحتها 
حاجة قائمة باستمرار نظرا الن المدرس ال المدرس  تنمية وتطويرإن الحاجة إلى  

بمجموعة محددة من المعارف والمهارات ، فتحت ضغط يمكن أن يعيش مدى حياته 
الحاجات الداخلية والتقدم المعرفي الهائل الذي يمتاز به العصر الحالي ، هذا األمر 
يتطلب ضرورة أن يحافظ المدرس على مستوى متجدد من المعلومات والمهارات 

  ( .9 ، ص 2009واالتجاهات الحديثة في طرائق التعليم ) الناقة وابو ورد ، 
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 :  ويمكن تمثيل ادوار المدرس بما يأتي
 جانب تنمية مهارات التفكير : -أ

من أهم جوانب الدور التي يقوم المدرس بأدائه في ظل التقدم العلمي هو العناية 
بتعليم الطلبة كيف يفكرون وأن يدربهم على أساليب التفكير واكتساب مهاراته حتى 

فيعلمهم أنماط التفكير السليم من خالل إعادة يستطيعوا أن يشقوا طريقهم بنجاا 
ق التدريس التي يتبعها واالهتمام باستخدام أدوات التفكير األساسي ائالنظر في طر 

وتعلم نماذج حل المشكالت ومواجهة التحديات التي يفرزها الواقع والتعامل مع 
 المشكالت الحقيقة.

 جانب تنسيق المعرفة وتطويرها : -ب 
انب في قيامه بالتنسيق بين مصادر المعرفة المختلفة المتاحة في يتمثل هذا الج

شبكة االنترنت والمقررات الدراسية للصفوف الدراسية التي يقوم بتدريسها بحيث يصل 
إلى مواقع المعرفة المرتبطة بتخصصه ، ثم يحدد ما يتناسب منها لموضوعات 

به في التخطيط لمحتواها دروسه التي يلتزم بها مع طالبه ، أو يقوم بمشاركة طال
وأنشطتها التعليمية الصفية بحيث يجمع بين موضوع الدرس المقرر في الكتاب 

 ه مواقع المعرفة حول هذا الموضوع . تالمدرسي وبين ما أضاف
 جانب توفير بيئة صفية معززة للتعلم : -جـ 

 وليتهؤ لقد تقلص دور المدرس في نقل المعرفة بفضل التكنولوجيا وانصبت مس
على تهيئة الطالب للتعلم من خالل تنظيم البيئة الصفية الداعمة للتعليم ، وتحقيق 
صيغة للتفاعل بين المتعلم من ناحية ومصادر تعلمه من ناحية أخرى، فيستخدم 
أفضل األساليب لتحقيق بيئة تعليمية في الصف تعمل على تنمية الفهم والمرونة 

ات بفاعلية في حل المشكالت وتشجع على العقلية ، وتساعد على استخدام المعلوم
 . إدراك المفاهيم التي تساعد على تكامل معرفتهم وخبراتهم اإلنسانية

 .(7-5، ص 2007العنزي ،  )
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 : توظيف تقنية المعلومات في التعليم -د 
إن تكنولوجيا المعلومات ال تعنى التقليل من أهمية المدرس ، أو االستغناء عنه  

كما يتصور البعض بل تعنى في الحقيقة إضافة جانبًا جديدًا في دوره، والبد لهذا 
الجانب أن يختلف باختالف مهمة التربية، من تحصيل المعرفة إلى تنمية المهارات 

كساب الطالب القدرة ع لى أن يتعلم ذاتيًا ، وقيام المدرس بدوره في األساسية، وا 
توظيف تقنية المعلومات في التعليم تتيح له التغلب على مشكلة جمود المحتوى 
الدراسي و عرض مادته التعليمية بصورة أكثر فاعلية كما أن توظيف تقنيات 
المعلومات من جانب المدرس يوفر خدمات تعليمية أفضل، ويتيح له وقتًا أطول 

 .(  26،ص2001) ابراهيم ، يه طالبه واكتشاف مواهبهم لتوج
 المدرس باحث: -هـ 
يجب على المدرس أن يعمل كباحث وأن يكون ذا صلة مستمرة ومتجددة مع كل  

ق تدريسه ، وما يطرأ على مجتمعه من ائجديد في مجال تخصصه ، وفي طر 
مستجدات ، وأن يظل طالبًا للعلم ما استطاع، مطلعًا على كل ما يدور في مجتمعه 
 المحلي واإلقليمي والعالمي من مستحدثات، حتى يستطيع أن يلبي حاجات طالبه 

 . (136،ص2008)البيالوي واخرون ،  من استفساراتهم المختلفة

 -بها المدرس تتمثل بـ :وهناك عدة ادوار يقوم 

 . بمختلف المجاالتمرشد وموجه لطالبه  درسالم -1
 مدير لعملية التدريس داخل غرفة الصف . درسالم -2
 عنصر تعاوني مع زمالئه داخل المدرسة . درسالم -3
 . مسؤول عن تنمية ثقافته المهنية والعلمية درسالم -4
 باحث في مجال اختصاصه . درسالم -5
 التفكير المختلفة لدى الطلبة.يعمل على تنمية مهارات  -6

 ميسر ومسهل للعملية التعليمية التعلمية . -7
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 يعلم طلبته كيفية االتصال بالمصادر المعرفية االلكترونية. -8
 (13، ص 2009)حماد والنخالة ،  (194،ص1989) البزاز، 

"  أن كل  . Mcdonald Fredrick وضمن هذا اإلطار بّين فريدريك مكدونالد  
هما : المكون المعرفي والمكون السلوكي ،  رئيسيينأداء أو كفاية تتشكل من مكونين 

فالمكون المعرفي يتألف من مجموع اإلدراكات والمفاهيم واالجتهادات والقرارات 
المكتسبة التي تتصل بالكفاية ، أما المكّون السلوكي فيتألف من مجموع األعمال 

عد إتقان هذين المكونين والمهارة في توظيفهما أساسًا التي يمكن مالحظتها ، وي
 ( . 23،ص  1983إلنتاج المعلم الكفوء الفعال  ) مرعي ، 

 دور مدرس التاريخ في تنمية مهارات التفكير التاريخي :  -3
ان الدراسات والبحوث في ميدان التعليم والتطور السريع فيه والنظر في واقع 
طريقة عرض مادة التاريخ نجد انها التزال تقدم للطلبة من قبل المدرس بالطريقة 
العادية وما يقابله من حفظ واسترجاع من قبل الطلبة ، وهذا ال يتعدى المستويات 

سات ومؤتمرات تنادي بتنمية مهارات التفكير الدنيا وفقًا لتصنيف بلوم ، وهناك درا
يتسم بخصائص لدى الطلبة ، ويتوقف تحقيق التنمية على المدرس الذي يجب ان 

وفي ظل هذه الثورة المعلوماتية  تتوافق مع ظاهرة النمو الكمي والنوعي للمعلومات ،
ومات وليس ناقاًل للمعل ومرشد ومرب  مفكر وناقد  درسنجد أنفسنا في حاجة إلى م

 ( .21، ص  2004) الخياط ، فقط 
قد قدم معايير  NCSSونجد أن المركز العالمي لتدريس الدراسات االجتماعية  

الدراسات االجتماعية ،وذلك بهدف تطوير العملية التعليمية  درسيخاصة بم
واالستفادة من طبيعة المادة، وبذلك تُعد الحاجة إلى تنمية التفكير التاريخي ضرورة 

هم ومؤثر في ملكى نساير عصر االنفجار المعرفي، فمدرس التاريخ له دور ملحة 
طلبته ،حيث أنه يجب أن يدربهم على أساليب التفكير في األحداث التاريخية وكيفية 
حدوثها وأسبابها وذلك بهدف االستفادة من هذه األحداث في بناء حاضرهم ولمواجهة 

 .( 48، ص  2010) احمد ،  المستقبل



 

 

 

 

  52 

   الفصل الثاني 

 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة 

  

لديه القدرة على التفكير التاريخي  إذا أرادنا جيالً بناًء على ما تقدم يرى الباحث و  
ننا في حاجة أوال إلى مدرس لديه القدرة على التفكير التاريخي لكي يدرب طلبته إف

في ضوء  هااألحداث التاريخية وفهم المفاهيم المختلفة وتحليل التعامل مععلى كيفية 
 ية وكيفية تناول دراسة األحداث التاريخية.المصادر األولية والثانو 

وهناك عدد من المبادئ يجب أن يتبعها المدرس لكي ينمى مهارات التفكير 
 التاريخي ويمكن أن نجملها فيما يلي:

المعرفة بأهداف تدريس مادة التاريخ وطبيعتها حتى يتسنى له االستفادة من  .1
 طبيعة المادة في تحقيق أهدافها.

 التعليمي بالحرية المنظمة وكيفية إدارة الحوار. أن يتسم المناخ .2
إمداد الطلبة بالمصادر والوثائق المتنوعة عن الموضوع المحدد دراسته ، وأن  .3

يترك لهم فرصة لدراسة هذه الوثائق ونقدها للتدريب على خطوات التفكير 
 .العلمي 

(Elezabeth 1996.p.146) . 
التاريخية على كيفية تناول األحداث والمعلومات  التركيز فى تناول األحداث .4

                                                                              .  وليس بكم المعلومات
المداخل المختلفة مثل مقارنة األحداث والمصادر التاريخية  درسم المااستخد .5

 . واالعتماد على النقد الداخلي والخارجي للوثيقة والتحقق من شخصية الكاتب
 (Stradling 2001.p.290).        

أن مهارات التفكير التاريخي يمكن تنميتها من خالل اإلجراءات يرى الباحث و 
، وأن يساعد طلبته على خلق مناخ من الصف الدراسيالتي يتبعها المدرس داخل 

الحرية والمشاركة في التعبير عن اآلراء ، فدور المدرس هنا يتميز بكونه المرشد 
 والموجه لطلبته في المواقف التدريسية . 
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 ثالثا" : 
 مفهوم التقويم التربوي :   -1

تنمو وتتقدم مالم يعد ان العملية التربوية شأنها شأن اي عملية اخرى ال يمكن ان 
القائمون عليها والمهتمون بشأنها الى تقويم كافة جوانبها للوقوف على مدى نجاحها 
في احداث التغييرات النوعية في مختلف جوانب السلوك االنساني ومن هنا نجد ان 

في  اً المربين المحدثين اصبحوا يولون التقويم التربوي اهمية كبيرة بوصفه جزأ اساسي
ة التربوية ذاتها اذ بدون اجراء عملية التقويم ال يمكن معرفة مدى ما حققته العملي

، 1990العملية التربوية ومدى مالئمة البرامج المستخدمة ) االمام واخرون ، 
 ( .25ص
هما" من عناصر العملية التعليمية ، مالتقويم التربوي عنصرا" يرى الباحث ان و 

لوكالء ، المدرسين ، المشرفون التربويون ، والتي تشمل مكوناتها ) المدراء ، ا
البرامج  فضاًل عناالخصائيون االجتماعيون ، الموظفون ذو العالقة بالعملية التربوية 

التعليمية ومناهجها وانشطتها المدرسية وطرائق التدريس والكتاب المدرسي والمبنى 
 المدرسي وتجهيزاته ( .

مجال التقويم التربوي العديد من ويرى المراجع ألدبيات البحث العلمي في 
 التعريفات نستعرض بعضا" منها وهي :

( التقويم عملية منهجية تقوم على اسس علمية 2000وفقا" لـ ) يوسف والرافعي  -1
تستهدف اصدار الحكم بدقة وموضوعية على مدخالت وعمليات ومخرجات اي 

تمهيدا" التخاذ نظام تربوي ، ومن ثم تحديد جوانب القوة والقصور في كل منها 
قرارات مناسبة إلصالا ما قد يتم الكشف عنه من نقاط الضعف والقصور       

 (21، ص 2000،  يوسف والرافعي) 
( التقويم هو عملية اصدار حكم بناء" على معايير معينة 2003وفقا" لـ ) زيتون  -2

، في ضوء بيانات كمية او كيفية عن فكرة او ظاهرة او موقف او سلوك ) زيتون 
 (  542، ص 2003
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( التقويم عملية منظمة لتحديد مدى استفادة الطلبة من  Gronaandوفقا" لـ )   -3
 ( . 22، ص1990االهداف التربوية ) االمام واخرون ، 

ويعرف التقويم بأنه تحديد مدى ما بلغناه من نجاا في تحقيق االهداف التي  -4
المشكالت وتشخيص نسعى الى تحقيقها بحيث يكون عونا" لنا على تحديد 

االوضاع ومعرفة العقبات والمعوقات بقصد تحسين العملية التعليمية ورفع 
 ( . 27،ص 2009مستواها ومساعدتها على تحقيق اهدافها  ) الشعبي ، 

( ان التقويم التربوي هو عملية تشخيص وعالج مستمر  2001ويرى ) العريان 
الراجعة باتجاه تصحيح مسار وتحسين  للعملية التدريسية ومعتمدا" على مبدأ التغذية

، 2011فاعلية العملية التعليمية والتربوية بمنهجية واضحة )عبد الكبير واخرون ، 
  ( . 17ص 

والبد االشارة الى الخلط في استعمال كلمتي التقويم والتقييم ، إذ يعتقد الكثيرون بأن 
من خالل شكل رقم يتضح الفرق بين التقويم والتقييم و كلتيهما يعطي المعنى ذاته ، 

(4). 
و نجد ان كلمة التقويم اعم واشمل من كلمة التقييم ، إذ ال يقف التقويم عند حد 

بيان قيمة شيء ما، بل البد كذلك من محاولة إصالحه وتعديله بعد الحكم عليه            
 (.32، ص 2005) الحرداني ، 
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 ليس شامال أو مستمرا

  ليس من أهدافه تغيير
 ما هو قائم 

 محدد بزمن ومكان

 عملية متكاملة

 مســـتمــر ومتتابع 

 يتجاوز الزمن و المكان

عملية تشخيصية 
 عالجية وقائية

ع يهدف إلي تغيير الوض
  القائم

 ( الفرق بين التقويم والتقييم4) شكل

 من عمل الباحث
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 -:بالنسبة للعملية التربوية التربوي  اهمية التقويم -2

 معرفة مدى ما تتحقق وانجز من االهداف الموضوعية. -1
المجتمع وحاجاته التعرف على مدى انسجام األهداف الموضوعة مع فلسفة  -2

 ومواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة فيه.
 بالمعلومات عن مدى نجاحه في عمله. درستزويد الم -3
 تزويد المسؤولين بالمعلومات عن مدى كفاية أعضاء الهيئة التعليمية. -4
 توفير المعلومات عن مدى صالحية االبنية والبيئة المدرسية. -5
 المدرسية. إعطاء معلومات عن مدى كفاية اإلدارة -6
 تزويد المسؤولين عن مدى صالحية الكتب المدرسية المستخدمة.  -7
 توفير المعلومات والبيانات عن االنشطة والفعاليات المختلفة للطلبة.  -8
لتطبيق منهج ما أو أجراء تعديل أو تغيير على  الماديةفي حساب الكلفة  االسهام -9

 . منهج ما  
 ( . 71-70،ص 1992)الشبلي ، 

 باالتي :بالنسبة للمدرس ( الى اهمية التقويم التربوي  2006ويشير ) بخيت 
على مستوى طلبته ومن ثم يستطيع ان يختار ما يناسبهم من  درستعرف الم -1

 طرائق تدريس ، المحتوى ، الوسائل واالنشطة ، اساليب التقويم .
على المشكالت التي تواجه الطلبة وتؤثر على دراستهم ومن ثم  درسيتعرف الم -2

 التدخل لمساعدتهم في حلها والتغلب عليها .
في الحكم على الموضوعات التي يقوم بتدريسها من حيث  درستساعد الم -3

، ومدى مالئمتها لمستواهم ، واي  للطلبةصعوبتها او سهولتها بالنسبة 
تحتاج الى الحذف او االضافة ، اي تقديم  الموضوعات تحتاج الى تعديل وايها

 . مقترحات مبنية على اسس علمية لتطوير المنهج 
 .  (27، ص  2006) بخيت ، 
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 ( فأن اهمية التقويم التربوي تتجلى في االتي :  1981ووفقا" ) للعبيدي وسلطان 
هذا يحدد التقويم اتجاه المدرسة في تحقيق اهدافها ومدى التقدم الذي احرزته في  -1

 السبيل .
 والطالب والمدرسة من صعوبات . درسيشخص التقويم ما يواجه الم  -2
يترتب على هذا التشخيص العمل على تحسين عملية التعليم ، فتعمل المدرسة   -3

على تذليل الصعوبات التي تواجه المعلمين والطلبة ، وتعدل اساليب التدريس 
 وتنقيح المناهج .

علم عن طريق مساعدتهم على الوقوف على مدى يحفز التقويم الطلبة على الت  -4
 . نجاحهم في مواقف التعليم المختلفة 

 (. 23-21، ص 1981) العبيدي وسلطان ، 
  -:مبادئ واسس عملية التقويم 

 .وشمولية وموضوعية  التقويم عملية هادفة -1
                  استخدام أدوات تقويمية مناسبة تتصف )بالصدق، الثبات، الموضوعية(                                                                 -2
 التقويم عملية مستمرة. -3
 .ومتكاملة  التقويم عملية تعاونية -4
 .وسيلة وليس غاية التقويم  -5
 التقويم عملية اقتصادية. -6
 عملية تشخيصية عالجية وقائية.التقويم  -7

 .(163،ص2009،  شحادة)                                               

 وهناك عدة ادوات للتقويم مثل :
 المالحظة : -1

يقصد بالمالحظة االنتباه المقصود والموجه نحو سلوك فردي أو جماعي معين؛ بقصد 
السلوك أو وصفه وتحليله أو وصفه متابعته ورصد تغيراته ليتمكن الباحث من وصف 

 وتقويمه .
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 االستبانة : -2
يقصد باالستبانة تلك الوسيلة التي تستعمل لجمع بيانات أولية وميدانية حول مشكلة أو 
ظاهرة البحث العلمي ، كما تعني "مجموعة من األسئلة المكتوبة يقوم المجيب باإلجابة 

البيانات من المبحوثين مباشرة ومعرفة  عنها، وهي أداة أكثر استخدامًا في الحصول على
 آرائهم واتجاهاتهم .

 المقابلة :  -3
يقصد بالمقابلة تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة، حيث يحاول أحدهما 
وهو القائم بالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات أو التغيرات لدى المبحوث والتي تدور 

 حول آرائه ومعتقداته.
قابلة، بأنها محادثة بين شخصين، يبدأها الشخص الذي يجري المقابلة ــ كما تعرف الم

 الباحث ألهداف معينة ــ وتهدف إلى الحصول على معلومات وثيقة الصلة بالبحث.

 االختبار :-4
أو رسوم ،  يعرف االختبار بأنه مجموعة من المثيرات ، أسئلة شفهية أو كتابية أو صور

 فية سلوكًا ما.أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كي
 قوائم التقدير : -5

ويحلل  ير حيث يمكن تحديد وجود سمة معينة في موقف معيندتستخدم قوائم التق
األمور  فيها الموضوع المراد تقويمه على جوانبه الرئيسة ويبين تحت كل جانب
وبعالمة  الفرعية المتصلة به ويؤشر في حالة وجود سمة من السمات بعالمة معينة

 . أخرى في حالة عدم توفرها 
 . (  82 - 81ص  2004) النوا ، 
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  -تقويم األداء : رابعا" :
ان تقدم ونجاا المجتمعات ما هي اال تحقيق المؤسسة التربوية يرى الباحث 
وال يمكن تحقيق هذه االهداف اال من خالل العنصر االساسي فيها ألهدافها المرجوة 

، لذلك فإن تقويم أداء المدرس عملية أساسية لضمان جودة التعليم المدرس وهو 
إن تقويم أداء المدرس حظي بالعناية واالهتمام لكونه يعطي وتحقيق األداء المتقن، 

ه او فشله في مدى نجاحومعرفة عن المدرس، حقيقية مبنية على اسس علمية صورة 
 .المهمات الموكلة اليه 

 األهداف أهم من فعاليتهم ومستوى  العاملين مستوى  عن معلومات على الحصولان و 
 كذلك ترجع فأهميته ، الحد هذا عند األمر يقتصر وال ، األداء تقويم بها ُيعنى التي
 ، المعنية المؤسسة في المتعددة الجهات إلى مختلفة معلومات من يقدمه ما إلى
 فشله أو نجاحه مدى إلى ترشده أنها في أدائه تقويم نتيجة من الفرد يستفيد أن يمكنو 

 ( . 14،ص1999) حسين ،  عمله مهام أداء في
االداء من المفاهيم المهمة التي نالت اهتمام المعنيين في الموقف  وبما ان

، درسينكونه يحسن فاعلية المالمفهوم التعليمي، فقد ظهرت الدعوة الى تبني هذا 
فان  درسهذه االهمية في عمل المولما كان لألداء  ، همئفي ادا فعاالويحدث تغييرا 

، درسينتطوير عمل المتنمية و التي يمكن اعتمادها في  األسستقويم االداء يعد احد 
، فضال عن ان التقويم  همئوتقدير مدى كفاءاتهم وتحسين الجوانب النوعية في ادا

حسن، ) بمختلف جوانبهايمثل تغذية راجعة تستخدم في تطوير العملية التربوية 
 . (13ص 1978

( ان موقف المدرس اكثر دقة واشد 1983ويذكر ) محمود هليل ومحمد االلمعي 
حساسية من كل موقف عداه ، فإذا كان غيره محتاجا" الى التقويم واالشراف وتلقين 
اسرار المهنة ، فحاجة المدرس الى ذلك كله اشد واقوى فالمدرس يعمل لإلنسان ومع 

يول متعددة ، ومع قدرات متباينة مع فروق فردية االنسان ، يعمل مع ارادات حرة وم
 ( . 7،ص 1988تتسع وتضيق من فرد الى اخر ) حجي ،
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وألنه من البديهي أاّل يتوقف االهتمام بالمدرس عند تخرجه، بل يجب أن يتابع 
بعمليات التدريب والتوجيه، فالمدرس من أهم عناصر العملية التعليمية، لذا كان 

ث األداء أبرز جوانب العملية التعليمية التي تحظى باهتمام تقويمه ، خاصة من حي
متزايد من قبل علماء التربية وقادة التعليم، حيث يتفق التربويون على حتمية تقويم 
أداء المدرس ألنه ال يوجد جانب من جوانب التربية يؤثر تأثيرًا مباشرًا في تحسين 

ت المختلفة من أداء المدرس، ذلك التعليم وتطوير المدارس ونمو الطلبة في المجاال
ولية تامة عن تنظيم وتنفيذ أنشطة التعليم والتعلم التي تؤدي إلى ؤ ول مسؤ أنه مس

  ( .29، ص  2005نجاا الطلبة أو العكس ) الخطابي واخرون ، 
تم تعديل الكثير من االتجاهات الخاصة بأعداد المدرسين من خالل مالحظة 

واستخدام الكثير الحديثة ، واضافة الكثير من البرامج  الصف المدرسيداخل  ادائهم
التي من شأنها توفير سبل النجاا للمدرسين عند  واالستراتيجياتمن التقنيات 

 (.127،ص 2001)السامرائي،  الخطرةااللتحاق بهذه المهنة 
( تقويم االداء بأنه العملية التي يقاس بها مستوى اداء 1995ويعرف )عبيدات 

وتقويمهم ومعرفة معدالت االنجاز الحقيقية للعاملين في مدة زمنية معينة      العاملين 
 . (17،ص1995) عبيدات ، 

( تقويم االداء هو العملية التي يجرى من خاللها  2004وعرفه ) القره غولي 
تحديد كفاية العاملين ومدى اسهامهم في أنجاز المهمات الموكلة اليهم موازنةً  

تضمنها للعمل مع واقع اإلجراءات  اليومية التي يتوالها الشخص بالواجبات التي ي
وما تم أنجازه بموازنة الواجبات التي يجري من خاللها قياس مستوى أداء العاملين 
وتقويمهم ومعرفة معدالت االنجاز الحقيقية للعاملين في فترة زمنية معينة ) القره 

 (  . 54، ص2004غولي ، 
( تقويم االداء دراسة وتحليل اداء العاملين لعملهم  2005وعرفه ) المدهون ، 

ومالحظة سلوكهم وتصرفاتهم اثناء العمل وذلك للحكم على مدى نجاحهم ومستوى 
 (.152،ص2005كفاءتهم في القيام بأعمالهم الحالية ) المدهون ،
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 -اهمية تقويم األداء : 
 والتجديد والتطوير .توليد الدافعية لدي المدرس ومنحه القدرة على التفكير  .1
يساعد تقويم اداء المدرس في تصميم الدورات التدريبية وفق االحتياج التدريبي  .2

 لتطويره مهنيا .
 تقوية العالقات اإليجابية بين المدرس واطراف العملية التعليمية االخرى . .3
تعزيز فاعلية المدرس في قبول اآلراء وعالج المشكالت والصعوبات التي  .4

 يواجهها .
اعدة المدرس في تطبيق وتحديث طرائق التدريس الفاعلة في المواقف مس .5

 التدريسية واستخدام التقنيات المعاصرة في ايصال المعلومة .
مكانياتهم ومهاراتهم مع  .6 يكشف عن األشخاص الذين ال تتفق قدراتهم وا 

 . األعمال الموكلة إليهم
 (  14،ص  2008، سعود) 

 مية تقويم االداء بــ :( الى اه 1994،  زويلفويشير ) 
تقويم سياسات ومصادر اختيار العاملين ، ان تقويم اداء العاملين يوضح ما اذا  -1

كانت مصادر اختيارهم سليمة او ما اذا كانت الطرق التي تم اختيارهم وفقها 
 . مناسبة ، وبالتالي يمكن التعديل او التغيير 

يسهم في رفع معنويات األشخاص العاملين ،فشعور األفراد بوجود معايير  -2
موضوعية لقياس وتقويم أدائهم يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وزيادة دافعيتهم 

 .للعمل 
 (.189،ص1994،زويلف)    

أن تقويم األداء يعد أحد الركائز األساسية التي يمكن اعتمادها في تطوير عمل 
مكن من خاللها تحسين الجوانب النوعية في أدائهم فضال عن أن المدرسين ، إذ ي

التقويم يعد تغذية راجعة في تطوير العملية التعليمية بما فيها التدريس )الحجاج ، 
 (. 3، ص 1984
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 -:درس ماهية تقويم اداء الم
عملية معقدة تتضمن سلسلة من  درسأن تقويم اداء الم (Sawa, 1995)يرى 

النشاطات واألعمال المتداخلة المرتبطة مع بعضها لتحقيق هدف تقويم أدائه من 
خالل مجموعة من المعايير، وبواسطة المتخصصين، ولذا ينبغي أن يركز التقويم 

 ,Sawa)في تعامله مع المشكالت الصعبة التي تواجهه  هعلى كفايات
1995 .p.68) . 
بأنه العملية التي يتم بها التحقق من  درس( تقويم اداء الم2004، وعرف )األغا

، واستخدام سابقاً لعمله في مجموعة من الكفايات التي يتم تحديدها  درسأداء الم
ص  ،2004مجموعة من األدوات لجمع المعلومات المتعلقة بأدائه )االغا ،

983.  ) 
همة فقد سار تقويم اداء مبوي المن ميادين التقويم التر  درسويعتبر تقويم اداء الم

 في ثالثة اتجاهات بموجب ما تضمنته البحوث والدراسات وهي : درسالم
 التدريسية. يةكمعيار للكفا درسينالبحث عن خصائص الم -1
والطالب ) تحليل  درسالبحث عن العملية التدريسية وما يتم فيها من سلوك الم -2

 ( . والطالبالمدرس التدريس من خالل المالحظة لسلوك 
 درسرات المهمة لقياس كفاءة المشالبحث عن نتائج التعليم باعتبارها احد المؤ  -3

 ( .   30، ص2011)عبد الكبير واخرون ن 
 

 اهداف تقويم اداء المدرس :
 تنفرد لكنها ، التربوي  التقويم ألهداف العام السياق في تدخل درسالم تقويم أهداف إن

 .سواء في الصف الدراسي او خارجه  درسبالم مباشرة عالقة لها بأمور
 لتطوير معاً  يعملوا بأن وتشجعهم لهم تسمح بطريقة والمعلمين المشرفين تزويد -1

 . والتدريسية التعليمية التطبيقات وتعزيز
 . األداء محدودي للمعلمين بّناءة مساعدة وضع أجل من طريقة تأمين -2
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 االحتفاظ قضايا حول منطقية قرارات اتخاذ أجل من أساسية قاعدة تأمين -3
 .   فصلهم أو نقلهم أو تحويلهم أو بالمعلمين

 اختالف حول تأكداً  أكثر أحكام إصدار أجل من أساسية قاعدة تأمين -4
 السلم أو الرواتب مخصصات مثل ، التعويضية البرامج في األداء مستويات
  .   الوظيفي

 (55، ص  1995) الثبيتي ، 
التربوية ، فتقويم المعلم يعني تطوير مهاراته وتحسين االرتقاء بمستوى العملية  -5

 مستوى ادائه .
 أنشطة تطور خالل من اكتسبتي الت والمهارات المعارف تطبيق مدى تحديد-6

 والمهارات المعارف هذه استخدام مستوى  تقدير أجل ومن ، العاملين
 .  واستمراريتها

 )58ص 1993 الجامع، )
 

  :(5من خالل شكل ) درساهم اهداف تقويم اداء الموبناًء على ما تقدم يمكن حصر 

 
 

 ( اهم اهدف تقويم اداء المدرسين5شكل )
 الشكل من عمل الباحث

تقويم االداء

تحديد نقاط القوة 
وجوانب الضعف

ة االرتقاء بالمؤسس
التربوية

ي تحقيق النمو المهن
للمدرس

اصدار االحكام 
الموضوعية

وضع كل شخص في
مكانه المناسب

رفع معنويات 
المدرسين 
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 دراسات سابقةثانياً : 

الدراسات السابقة األساس النظري والعملي ألي بحث من خالل االفادة من  تعد
والن الدراسة منهجيتها ومن االدوات واالساليب االحصائية التي يتم االستعانة بها ، 

الحالية تناولت تقويم اداء مدرسي التاريخ في ضوء مهارات التفكير التاريخي ، اتجه 
دراسات وبحوث علمية  يعتقد ان لها صلة الباحث الى االستعانة بما وجده من 
تناول ماله عالقة بموضوعها بصورة مباشرة  اذبناحية أو باخرى بالدراسة الحالية ، 

 . مباشرةاو غير 
ولقد اعتمد الباحث في حصوله على هذه الدراسات عن طريق مصادر متنوعة  

فمنها ما حصل عليه بالرجوع إلى شبكة االنترنيت أو مراسلة الجامعات والكليات 
العربية ومنها مستخلصات للدراسات فضاًل عن رسائل الماجستير وأطروحات 

ة اجنبية لعدة اسباب منها ان ، ولم يتناول الباحث أي دراسالدكتوراه المحلية وغيرها 
قبول الطالب / المدرس في كليات التربية يحتاج الى اجتياز اختبارات شفوية 

واختبارات ذات كفاءة اعلى للحصول تؤهلة للقبول في كليات التربية شاقة وتحريرية 
يختلف بشكل قبل المهنة واثنائها المدرس اعداد  –على شرف المهنة بعد التخرج 

 المغري  الشهري  الراتب –ة مع المنطقة العربية بشكل عام والعراق خاصة كبير مقارن
واالمتيازات المادية والمعنوية الممنوحة للمدرس تجعل من الصعب المقارنة بينه وبين 

وذلك لالثر المالحظ في اداء المدرس بعد توفير العربية  المنطقةالمدرس في 
 . اعية  احتياجاته المادية والرفع من مكانته االجتم
من الدراسات السابقة التي لها صلة  اً وعليه فان هذا الفصل سيعرض عدد

 على النحو اآلتي :بموضوع الدراسة من حيث طبيعتها واهدافها وادواتها 
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 الدراسات التي تناولت مهارات التفكير ومهارات التفكير التاريخي 
 2011 دراسة كمال  .1
 2004 دراسة البنعلي    .2
 2004 دراسة خريشة    .3
 2003 دراسة صعوب  .4
 2001 دراسة خريشة و الصفدى  .5

 راسات التي تناولت تقويم االداء الد
 2004 دراسة جري  . 1
 2001 دراسة التميمي   .2

 1995 دراسة العنبكي   .3   
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 للدراسات السابقة عرض مقارن
 

) خريشة ، في اهدافها تبعا لمتغيراتها فقد هدفت دراسة  السابقةاختلفت الدراسات  -1
معرفة طالب الدراسات االجتماعية لمهارات التفكير ( الى 1999والصفدي ،

التاريخي ، ومنها ما هدفت الى معرفة مساهمة معلمي التاريخ لمهارات التفكير 
( ومنها هدفت الى مدى مساهمة  2003التاريخي كما في دراسة ) الصعوب ، 

 2004،  خريشةكتب التاريخ في تنمية مهارات التفكير التاريخي كما في دراسة ) 
( الكشف عن فاعلية الذكاءات المتعددة في  2011( ، و هدفت دراسة ) كمال ،

( الى مدى  2004تنمية مهارات التفكير التاريخي ، وهدفت دراسة ) البنعلي ، 
      استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لمهارات التفكير ، بينما هدفت دراسة 

( الى تقويم اداء مدرسي التاريخ في ضوء المهارات التدريسية  1995) العنبكي ،
( الى تقويم اداء  2004( ودراسة ) جري ،  2001، وهدفت دراسة ) التميمي ، 

بينما هدفت الدراسة الحالية الى تقويم ، معلمي التاريخ في ضوء كفاياتهم التعليمية 
 لتفكير التاريخي .اداء مدرسي التاريخ في ضوء مهارات ا

كانت اغلب الدراسات وصفية ، كما في الدراسة الحالية ، بينما كانت دراسة          -2
( اتخذت المنهج  2011( تجريبية ودراسة ) كمال ،  1999) خريشة والصفدي ، 
 الوصفي والتجريبي .

 تباينت حجم العينات في الدراسات السابقة بحسب تباين الظواهر المدروسة  فكانت-3
( و 2004خريشة ،( في دراسة )51(  و) 2011( في دراسة ) كمال ،60)
( في دراسة )الصعوب ، 26( و )1999( في دراسة )خريشة والصفدي ،118)

( في دراسة )جري 105( و )2004( في دراسة )البنعلي ،23( و )2003
        ( في دراسة 84( و )2001( في دراسة ) التميمي ، 150(  و ) 2004،

 .ومدرسة  ( مدرسا" 72( بينما شملت الدراسة الحالية )1995لعنبكي ، ) ا
اختلفت أماكن إجراء هذه الدراسات فقد أجريت دراسة كل من دراسة  -4

 ، ( في العراق2004( ودراسة ) جري ،1995( ودراسة )العنبكي،2001)التميمي،
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راسة ( ود2004( ودراسة ) خريشة ، 1999واجريت دراسة ) خريشة والصفدي ، 
( في قطر 2004( في االردن  واجريت دراسة ) البنعلي ، 2003) الصعوب ، 

 ( في مصر واجريت الدراسة الحالية في العراق .2011ودراسة ) كمال، 
دراسة كل من ففي  السابقة وذلك حسب متطلبات كل منهاالدراسات  ادواتاختلفت -5

 ودراسة و ( 2004( ودراسة ) جري ،1995( ودراسة )العنبكي،2001)التميمي،
 واستخدم اختبار معرفي في، استخدمت بطاقة المالحظة  ( 2003) الصعوب ، 

، واستخدمت االستبانة وتحليل المحتوى في ( 1999دراسة ) خريشة والصفدي ، 
     دراسة ، واستخدمت بطاقة المالحظة واستبانة في ( 2004دراسة ) خريشة ، 

، واستخدم اختبار مهارات التفكير التاريخي و اختبار تحصيلي ( 2004) البنعلي ،
اما الدراسة الحالية فقد تم استخدام  (  .2011دراسة ) كمال، وبطاقة مالحظة في 
 بطاقة المالحظة .

( ان  1995اشارت دراسة ) العنبكي ، اختلفت الدراسات السابقة في النتائج فقد  -6
دراسة ) خريشه ، والصفدي  اشارتالمطلوب ، و اداء المدرسين كان دون المستوى 

تدني معرفة طلبة معلمي مجال الدراسات االجتماعية لمهارات  الى( 1999، 
وجود فروق ذات ( الى  2001واشارت دراسة ) التميمي ، البحث التاريخي ، 

داللة احصائية بين مستوى أداء معلمات مادة التاريخ لمخرجات كليات المعلمين 
اء معلمات مادة التاريخ لمخرجات معاهد أعداد المعلمات ، ولصالح ومستوى أد

( عن قلة  2003و أسفرت دراسة )الصعوب ، مخرجات كليات المعلمين ، 
دراسة ) خريشه ،  اشارتممارسات معلمي التاريخ لمهارات التفكير التاريخي ، و 

والى عدم ( على قلة مساهمة كتب التاريخ في تنمية التفكير التاريخي  2004
        دراسة  اشارتالتوافق مع بين نتائج تحليل المحتوى واراء المعلمين ، بينما 

( الى تدني مستوى استخدام المعلمين لمهارات التفكير  2004) البنعلي ، 
ان اداء المعلمين لم يرتق  (  2004 ،جري واشارت دراسة ) التمهيدي والمتقدم ، 

( 2011الموكلة اليهم ، واشارت دراسة ) كمال ،  تامالى المستوى المقبول للمه
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الى قلة ممارسات الطالب المعلمين لمهارات التفكير التاريخي ووجود فروق ذات 
 داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية .

باستثناء دراسة ) البنعلي ،  الدراسات السابقة في مادة التاريخاختصت جميع  -7
االجتماعية بشكل عام ، اما الدراسة الحالية فقد ( فقد اجريت في المواد  2004

  اجريت في مادة التاريخ .  
  

  -االفادة من الدراسات السابقة  :
 . االفادة من نتائج الدراسات السابقة باعتبارها دالئل على أهمية البحث -1
 االفادة من الدراسات السابقة في تحديد حجم العينة .  -2
االفادة من االجراءات التي استخدمت في هذه الدراسات ال سيما التي تناولت  -3

 مهارات التفكير التاريخي و تقويم االداء . 
 اعداد أداة البحث وبنائها .  -4
اإلفادة من الوسائل االحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة ، واختيار  -5

 البيانات .الوسيلة المالءمة لتصميم الدراسة الحالية لتحليل 
 يمكن أن يفيد الباحث من نتائج هذه الدراسات في بيان العالقة بينها وبين نتائج  -6

 الدراسة الحالية .
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

  
 

66   

   الفصل الثاني 
 جوانب نظرية ودراسات سابقة

مكان  عنوان وسنة الدراسة اسم الباحث ت

اجراء 

 الدراسة

حجم 

 العينة

منهج 

 البحث

املادة  ادوات الدراسة

 الدراسية

 نتائج الدراسة

كمال , امحد  1

 بدوي امحد

فاعلية برنامج قائم على الذكاءات 

تدريس التاريخ لتنمية التفكري  املتعددة يف

التارخيي لدى الطالب املعلمني بكلية 

الرتبية واثره على بعض نواتج التعلم لدى 

 2011تالميذهم , 

التجرييب  60 مصر

 والوصفي 

اختبار مهارات 

التفكري التارخيي 

, بطاقة مالحظة 

, اختبار التفكري 

التارخيي , اختبار 

 حتصيلي

 .ملهارات التفكري التارخيي الطالب املعلمني قلة ممارسات  -1 التاريخ

  وجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل اجملموعة التجريبية . -2

خريشة, علي  2

 كايد سليم

مهارات التفكري التارخيي يف كتب 

 2004التاريخ للمرحلة الثانوية,

االستبانة وحتليل  الوصفي 51 االردن

 احملتوى 

 

 التاريخ

 

 

 

  .قلة مساهمة كتب التاريخ يف تنمية التفكري التارخيي  -1

          .عدم التوافق مع بني نتائج حتليل احملتوى واراء املعلمني  -2

خريشة, علي  3

كايد سليم , 

الصفدي , حسني 

 حممد سليمان

معرفة طلبة معلمي جمال الدراسات 

االجتماعية يف كليات الرتبية باجلامعات 

لبحث والتفكري االردنية ملهارات ا

 2001التارخيي , 

 

اختبار معريف يقيس  التجرييب 118 االردن

مهارات التفكري 

 التارخيي

تدني معرفة طلبة معلمي جمال الدراسات االجتماعيه ملهارات  التاريخ

 البحث والتفكري التارخيي
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 الصعوب, 4

 ماجد

درجة ممارسة معلمي التاريخ للمرحلة 

ملهارات الثانوية يف حمافظة الكرك 

 2003,التفكري التارخيي

 قلة ممارسات معلمي التاريخ ملهارات التفكري التارخيي التاريخ بطاقة مالحظة الوصفي 26 االردن

 

 

 

البنعلي , غدادنة  5

 سعيد 

مدى استخدام معلمي الدراسات 

 االجتماعية ملهارات التفكري

يف تدريس تالميذ املرحلة االبتدائية بدولة 

 2004,  قطر

بطاقة مالحظة و  الوصفي 23 قطر

 استبانة 

املواد 

 االجتماعية

 تدني مستوى استخدام املعلمني ملهارات التفكري التمهيدي واملتقدم 

 

 

خضري  جري, 6

 عباس

داء معلمي التاريخ يف ضوء أتقويم 

واقرتاح برنامج  كفاياتهم التعليمية

 2004لتطويرهم , 

 املوكله اليهم  تاماداء املعلمني مل يرتِق اىل املستوى املقبول للمه التاريخ بطاقة مالحظة الوصفي 105 العراق

 

 

التميمي, حممد  7

 طاهر ناصر

تقويم اداء معلمي التاريخ من خرجيي 

كليات املعلمني ومعاهد اعدادهم يف ضوء 

 2001,  كفاياتهم التعليمية

 

 

 

داللة احصائية بني مستوى أداء معلمات مادة وجود فروق ذات  التاريخ بطاقة مالحظة الوصفي 150 العراق

التاريخ ملخرجات كليات املعلمني ومستوى أداء معلمات مادة التاريخ 

 ملخرجات معاهد أعداد املعلمات , ولصاحل خمرجات كليات املعلمني.
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العنبكي, عبد  8

الرزاق عبد اهلل 

 زيدان

تقويم أداء مدرسي التاريخ يف املرحلة 

املهارات التدريسية وبناء الثانوية يف ضوء 

 1995برنامج لتنميتها ,

أن أداء املدرسني كان مقبوال يف جمال التمهيد للدرس , أما  -1 التاريخ بطاقة مالحظة الوصفي 84 العراق

كان أداء املدرسني فيها دون املستوى فاجملاالت األخرى 

 املطلوب .

( مهارة من املهارات اليت 33يف ) أن أداء املدرسني مقبول  -2

حددت أما املهارات اليت كان أداء املدرسني فيها ضعيفا فقد 

 ( مهارة.37بلغت )

 



 
 

  

 أوالً : منهج البحث .
 ثانيًا : جمتمع البحث

 املدارس . . جمتمع1
 . جمتمع املدرسني .2

 ثالثًا : عينة البحث
 . عينة املدارس .1
 . عينة املدرسني .2

 رابعًا : أداة البحث .
 خامسًا : صدق األداة .
 سادسًا : ثبات األداة .

 سابعًا : تطبيق األداة .
 ثامنًا : الوسائل اإلحصائية .
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يتضمن هذا الفصل منهج البحث واإلجراءات المتبعة في تحديد مجتمع البحث ، 
واختيار العينة ، وكيفية بناء األداة ، ووسائل التأكد من صدقها وثباتها ، والوسائل 

 اإلحصائية المعتمدة في التعامل مع البيانات ، وعلى النحو اآلتي :
 أوالً : منهج البحث 

نهج الوصفي ، ألنه يتالءم وطبيعة بحثه .إذ أن وصف المشكلة اختار الباحث الم
 القائمة مثلما هي عليه يساعد على اتخاذ الخطوات الالزمة لعالجها .

كل استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما  ويعّرف المنهج الوصفي بأنه
 هاالعالقة بين عناصر  هي قائمة في الواقع بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد

 (. 313، ص 1985) فان دالين،  أو بينها وبين ظواهر تعليمية واجتماعية أخرى 
وال يقتصر البحث الوصفي على جمع البيانات وتبويبها ، بل يتضمن قدرًا من 

تفسير والمقارنة بين هذه البيانات ، وهذا يتطلب تصنيف البيانات وتحليلها تحلياًل ال
ظاهرة موضوع البحث ) عبد الحفيظ وناهي ، دقيقًا وصواًل إلى تعميمات بشأن ال

 ( .83، ص  2000
 ثانياً : مجتمع البحث 

 مجتمع المدارس . 1
فقط ، التابعة للمديرية العامة النهارية يتكون مجتمع البحث من المدارس اإلعدادية 

 لتربية محافظة ديالى .
وقد اطلع الباحث على السجالت الخاصة بالمدارس اإلعدادية في شعبة 

ن الباحث جميع المدارس اإلعدادية التابعة للمديرية العامة لتربية ، وقد دوّ  االحصاء
( مدرسة ،  46( وقد بلغ عددها )  2012 – 2011محافظة ديالى للعام الدراسي ) 
) قضاء بعقوبة ، قضاء المقدادية ، قضاء الخالص ، موزعة بين خمسة اقضية هي 

                                                 
 الى .الى مديرية تربية دي بعد تزويده بكتاب تسهيل مهمة من كلية التربية للعلوم االنسانية 
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د المدارس لكل اعدا ( يبين 1جدول )، ( 1ق )ملح روز ( قضاء خانقين ، قضاء بلد
 قضاء ونسبتها المئوية .

 

 (1جدول )

ونسبتها  د المدارس اإلعدادية التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة ديالىاعدأ

  المئوية

 النسبة المئوية عدد المدارس الموقع ت

 36.95 17   قضاء بعقوبة 1

 23.91 11 قضاء المقدادية 2

 19.57 9 لخالصقضاء ا 3

 8.70 4 قضاء خانقين 4

 10.87 5 قضاء بلدروز 5

 %100 46 المجموع

 
 مجتمع المدرسين  -2

للتعرف زار الباحث شعبة االحصاء في المديرية العامة لتربية محافظة ديالى ، 
مدرسي التاريخ في المدارس اإلعدادية في محافظة ديالى ، واطلع على  داعدا على 

(  102 وبلغ )، ن الباحث عدد المدرسين بهذا الغرض ، ودوّ  السجالت الخاصة
 ( يبين ذلك . 2( وجدول ) 2012 – 2011مدرسًا ومدرسة للعام الدراسي ) 

 
 

 (  2جدول ) 
اإلعدادية التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة  للمرحلة التاريخأعداد مدرسي 

 والنسبة المئوية ديالى
 لنسبة المئويةا عدد المدرسين الموقع ت

 30.39 31 قضاء بعقوبة 1

 26.47 27 قضاء المقدادية 2

 16.67 17 قضاء الخالص 3

 9.80 10 قضاء خانقين 4

 16.67 17 قضاء بلدروز 5

 %100 102 المجموع
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 ثالثاً : عينة البحث 

 عينة المدارس . 1
شوائية العاعتمد الباحث في سحب عينة المدارس االعدادية اسلوب العينة    

بعد أن حّدد مجتمع المدارس ، إذ تمثل العينة المختارة بهذا االسلوب  الطبقية
 ( .18،ص1988،عوض المجتمع بشكل أكثر دقة وشمواًل )

ويؤكد المختصون في مناهج البحث جدوى هذا األسلوب عندما يكون هناك 
 وجود اختالف بين افراد المجتمع ، قد يؤثر في نتائج البحث  .  احتمال

 ( اعدادية لتمثل عينة بحثه ،وهذا العدد يشكل نسبة32سحب الباحث عشوائيًا ) 
( مدارس 8لقضاء بعقوبة و ) ة( مدرس12( من المجتمع الكلي ،وبواقع )69.56٪) 

( مدارس لقضاء خانقين و 3( مدارس لقضاء الخالص و )6لقضاء المقدادية و )
 .عينة المدارس لكل قضاء  ( يبين عدد3( مدارس لقضاء بلد روز ، جدول )3) 

 (3جدول )

 المدارس اإلعدادية التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة ديالىعينة د اعدأ

 عدد المدارس الموقع ت

 12 قضاء بعقوبة 1

 8 قضاء المقدادية 2

 6 قضاء الخالص 3

 3 قضاء خانقين 4

 3 قضاء بلدروز 5

 32  المجموع

 

 

 عينة المدرسين . 2
مدرس ومدرسة ( 102البالغ ) األصليعينة البحث من المجتمع  اختيارألجل 

( مدرس ومدرسة لتمثيل عينة البحث 72) ة البسيطةعشوائيالبالطريقة سحب الباحث 
( من المجتمع الكلي من المدرسين البالغة %70.58الرئيسة وكانت نسبة هذا العدد )

  -سلوبين:، ويتم اختيار العينة العشوائية البسيطة بأ( 102)
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 جدول االرقام العشوائية . -أ
القرعة : ويتم تحديد رقم لكل فرد وكتابة االرقام على قصاصات ورقية ووضعها  -ب

 . في صندوق او كيس ثم السحب بعدد افراد العينة
 ( .118،ص2009)عباس، 
 -وتتصف العينة العشوائية البسيطة بخاصيتين أساسيتين هما :

من المجتمع األصلي درجة احتمال متساوية  أن يتحقق لكل عضو أو مفرده -أ 
 االختيار . يف

 .أن يكون اختيار كل مفردة من مفردات العينة بصورة مستقلة عن األخرى  –ب 
 ( 81، ص 2007) القصاص ،    

قام الباحث وقد اختار الباحث اسلوب القرعة الختيار عينة الدراسة ، حيث  
لين بمجتمع البحث على قصاصات رقم لكل مدرس من المدرسين المشمو  بإعطاء

ورقية ثم وضعها بكيس مراعيا عند السحب كل اقضية محافظة ديالى الخمس وبهذا 
( قضاء 22من المجتمع األصلي ، بواقع ) (%70.58)سحب عشوائيا وبنسبة 

( 12( قضاء خانقين و)7( قضاء الخالص و)12( قضاء المقدادية و)19بعقوبة و)
 ( .  72عدد المطلوب من عينة المدرسين البالغ عددها )وهذا هو ال ،قضاء بلدروز 
جيدة لتمثيل عينة البحث الحالي من المجتمع األصلي اذ  (%70.58)وتعد نسبة 

( زيارة ) مشاهدة ( للمدرسين الذين 72يمكن من خاللها ان تعطي فرصة لتحقيق )
 يدرسون مادة التاريخ في المرحلة االعدادية لمحافظة ديالى .

 : أداة البحث  رابعا  
بما أن البحث الحالي يهدف إلى تقويم أداء مدرسي مادة التاريخ في ضوء مهارات 
التفكير التاريخي في المرحلة اإلعدادية ، وهذا يتطلب استمارة مالحظة تكون أداًة 

، وتعد المالحظة المباشرة من أكثر للمرحلة االعدادية لتقويم أداء مدرسي التاريخ 
لقياس كفاية المدرسين ، إذ إنها إجراء يقوم به الباحث للحصول  الوسائل مالءمة

 على المعلومات من خالل مالحظة سلوك المدرسين . 
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عبد )وتعد المالحظة من االساليب الموضوعية واالكثر دقة لتقويم اداء المدرس 
 ( . 63،ص1981الموجود واخرون ،

فكير التاريخي تكون أداًة ولعدم توافر استمارة لهذا الغرض ، تتضمن مهارات الت
 للبحث ، أعّد الباحث قائمة بالمهارات الالزمة لذلك ، معتمدًا اإلجراءات اآلتية : 

العربية واالجنبية السابقة ذات المحلية و االطالع على بعض الدراسات والبحوث  .1
الصلة بموضوع البحث ، ولمختلف مستويات التعلم والمواد الدراسية ، وضم قسم 

 لجزء الخاص بالدراسات السابقة )الفصل الثاني( في الدراسة الحالية  .منها في ا
 في المدارس اإلعدادية . مالحظة عينة من المدرسين .2
العربية واالجنبية التي تناولت موضوع المحلية و مراجعة عدد من االدبيات  .3

 التفكير التاريخي .
 دادية.اطالع الباحث على محتوى كتب التاريخ المقررة للمرحلة االع .4

 ومن خالل هذا تمكن الباحث من جمع عدد من مهارات التفكير التاريخي بلغت 
 ( مهارة ضمن خمس محاور ، يفترض أن يؤديها مدرسو التاريخ . 39) 

 خامسا  : صدق األداة 
يعد الصدق من الشروط األساسية الواجب توافرها في أداة البحث ، وتكون األداة 

أعّدت من اجله . واألداة الصادقة هي التي تستطيع  صادقة إذا حققت الغرض الذي
 ( .  27، ص 1974قياس ما وضعت لقياسه ) عيسوي ،

وقد عرض الباحث فقرات االستمارة التي أعّدها أداة لبحثه على عدد من المحكمين 
 ( لمعرفة صالحية كل فقرة من فقرات االستمارة أو عدم صالحيتها . 2)ملحق 

قرة ثالثة بدائل هي ) تصلح ، التصلح ، بحاجة الى        ووضع الباحث بعد كل ف
 ( .3)تعديل (  ملحق 

وبعد ان تسلم الباحث استجابات المحكمين على قائمة مهارت التفكير التاريخي 
اعتمد معيارا" الختبار المهارات الصالحة لمدرسي التاريخ للمرحلة االعدادية وذلك 

                                                 
 ( 10بلغت عينة المدرسين. ) 
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لمهارات الدالة إحصائيا عند مستوى الداللة ل   Chi - squareباستخدام مربع كاي 
( 16، وبما ان عدد المحكمين )( 3.84وجدولية قيمتها )( 1( وبدرجة حرية )0.05)

(  %80( خبيرا ، أي بنسبة )  13خبيرا،فقد اختيرت المهارات التي أيد صالحيتها ) 
يت بنسبة اقل من هذه النسبة الن الفرق ال ظالمهارات التي ح في حين استبعدت

( يبين الفقرات المحذوفة  4جدول )و ( 0.05يكون ذا داللة إحصائية عند مستوى )
( يبين 5( ، وجدول )4من قائمة مهارات التفكير التاريخي استنادا" الى ملحق )

 (. 5لحق )الفقرات التي تم اضافتها الى قائمة مهارات التفكير التاريخي استنادا" الى م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4جدول )
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مئوية وقيمة مربع كاي التفاق المحكمين على فِقرات قائمة مهارات لالنسبة ا

 التفكير التاريخي المحذوفة ضمن المحاور الخمس

 المحاور ت

 

 ارقام المهارات

 التي حذفت 

 

 عدد الموافقين

 

 

% 

 

 2كا

  3  التسلسل الزمنيالمحور االول/  1

8 

11 

9 

68.75 

56.25 

2,25 

0,25 

 0.25 43.75 7 2  التاريخيواالستيعاب الفهم المحور الثاني/  2

 3 التحليل والتفسير التاريخيالمحور الثالث/  3

5 

11 

10 

68.75 

62.5 

2.25 

1 

 2 قدرات البحث التاريخيالمحور الرابع/  4

3 

9 

10 

56.25 

62.5 

0,25 

1 

ية تحليل القضايا التاريخالمحور الخامس/  5
 اتخاذ القرارو

3 6 37.5 1 

 (5جدول )

 ضمن المحاور الخمسوالمعدلة  المضافةفِقرات قائمة مهارات التفكير التاريخي 

 المحاور ت

 

التي  ارقام المهارات

 اضيفت 

 

التي  ارقام المهارات

 اعيد صياغتها 

 -  3 التسلسل الزمنيالمحور االول/  1

 - 9 الفهم التاريخيالمحور الثاني/  2

 - - التحليل والتفسير التاريخيالمحور الثالث/  3

4 
 قدرات البحث التاريخيالمحور الرابع/ 

23 

28 

24 

25 

 32 - اتخاذ القرارالمحور الخامس/  5
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( مهذذارة ضذذمن  35) فذذي اسذذتمارة المالحظذذة وبذذذلك أصذذبحت المهذذارات التذذي سذذتعتمد 
لكذل محذور وعذدد الفقذرات ( يبذين النسذب المئويذة 6( وجدول )6خمس محاور ) ملحق 

. 
 (6جدول )

عدد فِقرات استمارة المالحظة ونسبتها المئوية موزعة بحسب محاور مهارات 

 التفكير التاريخي

عدد  المحاور ت

 الِفقرات

ارقام 

 الِفقرات

نسبتها 

 المئوية

 20 7-1 7 التسلسل الزمني  1

 25,71 16-8 9 ريخياالتواالستيعاب الفهم   2

 17,14 22-17 6 لتفسير التاريخيالتحليل وا  3

 17,14 28-23 6 قدرات البحث التاريخي  4

تحليل القضايا ألتاريخية واتخاذ   5
 القرار

7 29-35 20 

 %100  35  المجموع

 

وفي ضوء ما تقدم ، أُعّد ثالثة مستويات من األداء المتوقع لكل مهارة من 
( ،  3بالبديل مرتفع وتقابله الدرجة ) المهارات الذي تضمنته االستمارة ، والذي يبدأ 

 ( . 1( ، والبديل ضعيف وتقابله الدرجة )  2والبديل متوسط وتقابله الدرجة ) 
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 سادساً : ثبات األداة 

وال تتصف األداة بالثبات إاّل إذا أعطت . ينبغي ألداة البحث أن تتصف بالثبات 
 عبيدات) نفسهم وتحت الظروف نفسهاالنتائج نفسها عند إعادة تطبيقها على األفراد أ

 ( .128،ص1984،
ولغرض التحقق من ثبات أداة البحث الحالي ، اعتمد الباحث استمارة المالحظة 
التي تضمنت مهارات التفكير التاريخي الواجب توافرها لدى مدرسي التاريخ ، وقد 

قدرته على على كيفية تطبيق األداة ، وبعد التأكد من م دّرب الباحث أحد زمالئه
 اإلعداديةاستخدامها بشكل جيد ، زار الباحث ، والمالحظ اآلخر ، احد المدارس 

التاريخ ، وكان كل من الباحث  في قضاء بعقوبة ، وتّمت مالحظة مدرسي
 ( تحت المستوى المناسب ، كل على حدة  . والمالحظ اآلخر يضع عالمذة ) 

( Cooper)استخدام معادلة كوبر وبعد جمع البيانات وتحليلها للمالحظين وب
للمطابقة التي تعد احد الوسائل التي يتم اعتمادها في اجراء هذا النوع من الثبات 

 )ثبات المالحظة( .
وتدل نسبة االتفاق على مدى ثبات المالحظة فاذا كانت نسبة االتفاق اقل من 

دل ذلك  (0.85( فهذا يعبر عن انخفاض الثبات، اما اذا كانت اكثر من )0.70)
 .(36،ص 2004عن ارتفاع الثبات )الخشاب،

( 7( جدول )0.88بين الباحث والمالحظ الثاني ) نسبة االتفاقهذا وقد بلغت 
 يبين ذلك  .

 

 

 

 

                                                 
 حسن حميد حسن ، طالب ماجستير ، طرائق تدريس التاريخ 
 اعدادية ديالى / التحرير 
 ( من مدرسي مادة التاريخ .2تمت مالحظ ) 
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 (7جدول )

 لمحاور الدراسة نسبة االتفاق بين الباحث ومالحظ ثان  

 نسبة االتفاق المحاور ت

 0.91 التسلسل الزمني  1

 0.88 التاريخيب واالستيعاالفهم   2

 0.88 التحليل والتفسير التاريخي  3

 0.85 قدرات البحث التاريخي  4

 0.88 تحليل القضايا ألتاريخية واتخاذ القرار  5

 لألداةالنسبة العامة للثبات الكلي 
0,88 

 

 سابعاً : تطبيق األداة 

المالحظة بعد ان تحقق صدق االداة واستخرج معامل ثباتها طبق الباحث استمارة 
على عينة استطالعية من مدرسي مادة التاريخ في المرحلة االعدادية ، وكان عددهم 

( مدرسين ، وكان الهدف من هذا األجراء هو التمرس على اسلوب استخدام  10) 
االستمارة على أسس سليمة ومن اجل التأكد من مدى مالءمتها للوقت المعين ضمن 

الصعوبات التي تواجه الباحث وتالفيها قبل التطبيق الحصة الدراسية الواحدة لتحديد 
 النهائي ، وبذلك أصبحت استمارة مالحظة االداء جاهزة للتطبيق النهائي .

م ، وانتهى  2011/  10/ 4 يوم الثالثاء الموافقبدأ الباحث بتطبيق أداة البحث 
بحث م، وتم تطبيق أداة ال 2012/  1/ 15يوم االحد الموافق الباحث من عمله 
 على النحو اآلتي :

زيارة المدرسة ومقابلة مديرها او من ينوب عنه وتسليمه كتاب المديرية العامة  .1
 على الغرض من الزيارة . واطالعه( ، 7لتربية محافظ ديالى ملحق )

 على جدول الحصص الخاص بمدرسي التاريخ . االطالع .2
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املة والتأشير في قيام الباحث بزيارة المدرس او المدرسة لمدة حصة دراسية ك .3
الحقل الذي يناسب اداء المدرس لكل مهارة من المهارات التي تضمنتها 

 استمارة المالحظة.
( تحت المستوى الذي يؤديه المدرس داخل الصف في  وضع عالمة )  .4

 استمارة المالحظة الُمعدة لهذا الغرض .
ياسها اطلع الباحث على سجل الخطط اليومية وتأشير الفقرات التي يمكن ق .5

 من خالل مالحظة دفاتر الخطة ) خارج وقت الحصة الدراسية ( .
 كان نصيب كل مدرس زيارة واحدة ، وبلغ عدد الزيارات التي حققها الباحث  .6

 ( زيارة . 72) 
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 ثامناً : الوسائل اإلحصائية 

 

 استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :

 

ار ص الحية الفق رات م ن اس تجابات ب الخت(  Chi – squareمربع كاي ) -1

 ( .1( وبدرجة حرية )0,05المحكمين عند مستوى داللة )

              

 2المتوقعة(  تالتكرارا –)التكرارات المشاهدة             

 = مج   2كا

 المتوقعة  تالتكرارا                      

                                                     ( . 133،ص  1985توفيق ،  )                                               

 
ب    ين  ( الس   تخراب ثب   ات المالحظ   ةCooperمعادل   ة ك   وبر ) -2

 :الباحث ومالحظ ثان 

 

100



NNPNP

NP
P  

 إذ ان:
NP= عدد مرات االتفاق 
NNP= عدد مرات عدم االتفاق 

 

)Cooper, 1974,p.27) 
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لمهارات بحسب أداء مدرسي معادلة الوسط المرجح لترتيب ا -3

 التاريخ والفصل بين األداء المتحقق وغير المتحقق .

 1×  3+ ت 2×  2+ ت 3×  1ت                       
 الوسط المرجح =     

 مج ت                                   
 
 ( .  3وزنه ) × = تكرار المستوى األول ) مرتفع ( مضروباً  3×  1ت

 ( . 2وزنه ) × كرار المستوى الثاني ) متوسط ( مضروباً = ت 2×  2ت

 ( . 1وزنه ) × = تكرار المستوى الثالث ) ضعيف ( مضروباً  1×  3ت

 مج ت = مجموع التكرارات . 

                                                 
 الوسط المرجح                       

   100×     =                الوزن المئوي -4

 الدرجة القصوى                       
 

 ( . 3الدرجة القصوى هي أعلى درجة في المقياس ومقدارها ) 

   

 (  76،ص  1977) الغريب ، 

                                       

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض 
 النتائج 

 و
 مناقشتها
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يتضمن هذا الفصل عرضًا وتحلياًل للنتائج التي توصلت اليها الدراسة ، في ضوء 
 اهداف البحث ، وعلى النحو اآلتي :

تحديد مستوى أداء المدرسين في كل مهارة من مهارات التفكير التاريخي  -1
 المئوي .  المذكورة في استمارة المالحظة في ضوء الوسط المرجح ، والوزن 

رتبت المهارات بحسب قيمة الوسط المرجح والوزن المئوي تنازليا" ضمن كل  -2
 محور من محاور استمارة المالحظة .

أعتمد الباحث مقياسًا مؤلفًا من ثالثة مستويات ، اعطيت ثالث درجات للبديل  -3
االول ) مرتفع ( ودرجتان للبديل الثاني ) متوسط ( ودرجة واحدة للبديل الثالث 

 ( . 2) ضعيف(  ، ووسط المقياس لكل مهارة ) 
( 2( درجة ووسط مرجح قيمته ) 66,66اعتمد الباحث متوسط المقياس البالغ )  -4

محكًا للفصل بين األداء المتحقق واألداء غير المتحقق ، فكل أداء زاد وزنه 
( فأكثر عّد متحققًا ومقبواًل ، 2( درجة ووسط مرجح ) 66.66المئوي على ) 

( فهو 2( درجة ووسط مرجح ) 66.66داء كان وزنه المئوي اقل من ) وكل أ
 غير متحقق وغير مقبول .

 ( درجة عن استخدام المعادلة اآلتية : 66,66تكّون المتوسط ) 
 الوسط الحالي                      

   100× متوسط المقياس =                     

 الدرجة العليا                      

( ×  2الوسط الحالي ينتج عن حاصل ضرب وسط المقياس لكل مهارة وهو ) 

 ( مهارة .  35مجموع المهارات في استمارة المالحظة وهي )

 . 3× أما الدرجة العليا فهي حاصل ضرب عدد المهارات 

 وبالتعويض في المعادلة السابقة ينتج ما يأتي :

                      70  

  66,66=  100×         متوسط المقياس =

                     105 
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  -عرض النتائج ومناقشتها :

أواًل:ـ الهدف االول النتائج المتعلقة بـ ) تحديد مهارات التفكير التاريخي الالزمة 
لمدرسي التاريخ في المرحلة االعدادية ) حددت تلك المهارات في االجراءات التي 

 ث( .نفذها الباحث في الفصل الثال
ثانيًا:ـ الهدف الثاني النتائج المتعلقة بـ ) تقويم اداء مدرسي التاريخ في ضوء 

( ان قيمة الوسط المرجح والوزن المئوي 8مهارات التفكير التاريخي ( يبين جدول )
 ( وزنا" مئويا". 64.46( وسط مرجح و )1.92العام ألداء المدرسين بلغت )

 (8جدول )

المئوي لكل محور من محاور استمارة المالحظة  معدل الوسط المرجح والوزن

 مرتبة ترتيبا" تنازليا" وحسب التسلسل الجديد لكل محور

     

التسلسل 

 السابق
التسلسل 

 الجديد
الوسط  المحاور

 المرجح
الوزن 

 المئوي

 75.67 2,26 التسلسل الزمني 1 1

2 2 
 واالستيعاب التاريخيالفهم 

2.22 74.15 

5 3 
 ألتاريخية واتخاذ القرارتحليل القضايا 

1,84 61,52 

3 4 
 التحليل والتفسير التاريخي

1,72 57.44 

 53,55 1,60 قدرات البحث التاريخي 5 4

 64.46 1.92 العام المعدل
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وهذا يدل على ان االداء العام لمدرسي التاريخ كان ضعيفا" بشكل عام موازنة 
 ى االسباب الى :بالمعيار المتبنى للدراسة الحالية وقد تعز 

االهتمام ببرامج إعداد المدرسين وكذلك برامج التدريب على مجرد تعريف  -1
حاطة المدرسين بهذه المهارات وأهميتها ، بدون ممارسة وتنفيذ لهذه المهارات  وا 

 من خالل مواقف تدريبية على شكل ورش عمل.
ن غيرهم عدم توفير حوافز للمدرسين المبدعين في أدائهم التدريسي يميزهم ع -2

ويدفعهم إلى مضاعفة الجهود لتطوير أنشطة ووسائل ومصادر التعليم والتعلم 
 التي تساعد على ممارسة مهارات التفكير التاريخي .

ضعف متابعة المشرفين المتخصصين لمدرسي التاريخ في اثناء تدريسهم مادة  -3
عف وعدم نجاحهم في توجيههم التوجيه المناسب لتجاوز نقاط الض ،التاريخ 

 ومعالجة الخلل وتدعيم القوة في االداء.
قلة االمكانات والمستلزمات المادية الالزمة لتدريس مادة التاريخ كالوسائل  -4

مما  ، اجهزة العرض التوضيحية ( وغيرها –الصور  –التعليمية مثل ) الخرائط 
 يؤدي الى انخفاض اداء مدرسي مادة التاريخ .

ربية في برامج االعداد ، وضعف ادراكها فقر المحتوى في مقررات كليات الت -5
 ألهمية مهارات التفكير التاريخي .

 
ويالحظ من الجدول السابق ان متوسط اداء المدرسين في محور ) التسلسل            

الزمني( و ) الفهم واالستيعاب التاريخي ( قد فاق المعيار المتبنى ، فبلغ الوسط 
( اما محور 75.67( والوزن المئوي )2.26المرجح لمحور ) التسلسل الزمني ( )
( ، اما ادائهم 74.15( والوزن المئوي ) 2.22)الفهم واالستيعاب التاريخي ( فبلغ ) 

 في المحاور االخرى فكان دون المستوى المقبول .
 



 

 

 

 

  90 

   الفصل الرابع 
 عرض النتائج ومناقشتها

  

( يبين 9اما عدد المهارات التي تحققت والتي لم تتحقق ونسبتها المئوية جدول )
 ذلك :

 

 (9جدول)

 د المهارات التي تحققت والتي لم تتحقق ضمن كل محور ونسبتها المئويةيبين عد

 عدد المحاور ت

 المهارات
 المهارات

 المتحققة
 المهارات غير

 المتحققة
 المجموع

 7 2 5 7 المحور االول : التسلسل الزمني 1

2 
 واالستيعاب التاريخيالمحور الثاني : الفهم 

9 6 3 9 

3 
 والتفسير التاريخي المحور الثالث : التحليل

6 1 5 6 

 6 6 - 6 المحور الرابع : قدرات البحث التاريخي 4

المحور الخامس : تحليل القضايا ألتاريخية واتخاذ  5

 القرار

7 2 5 7 

 35 21 14 35 المجموع

 ويةئالنسبة الم
40% 60% 100% 

  
 كاالتي : اما فيما يتعلق بأداء المدرسين في كل مهارة من مهارات كل محور كان

 محور التسلسل الزمني : -1

( مهارات , تراوح وسطها المرجح ووزنها المئوي 7يضم هذا المحور )

( وزن  88,66( وسط مرجح و)2,66) نما بيلمستوى اداء المدرسين لها 

      مئوي كحد اعلى كما في مهارة )يميز بين األزمنة التاريخية المختلفة 

( 61( وسط مرجح و)1,83دنى مقداره )المستقبل( وحد أ-الحاضر –الماضي 

كما في مهارة )يفسر البيانات الزمنية المقدمة في الخرائط الزمنية(  ا  مئوي ا  وزن

 ( يبين ذلك : 10جدول )
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 (10جدول )

 محور التسلسل الزمنييبين الوسط المرجح والوزن المئوي ل
التسلسل 

 السابق
التسلسل 

 الجديد
 المحور االول : التسلسل الزمني

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

يميز بين األزمنة التاريخية المختلفة  1 5
 المستقبل(.-الحاضر –)الماضي 

2,66 88,66 

ينظم الحقائق ألتاريخية وفق تسلسلها  2 1
 الزمني .

2,55 85 

بجذورها في  التاريخيةيربط  األحداث  3 4
في  المستقبليةباإلحداث  والتنبؤالماضي 

 ي والحاضر . ضوء أحداث الماض

2,45 81,66 

يقارن بين األحداث التاريخية المتشابهة  4 2

 فى فترات زمنية مختلفة.

2,38 79,62 

توضيح خصائص الفترة الزمنية السابقة  5 7
 والالحقة للحدث .

2,11 70,33 

يحدد موقع الحدث التاريخي على  6 6
الخريطة لتحديد العالقة بين الزمان 

 والمكان.

1.90 63.42 

يفسر البيانات الزمنية المقدمة في  7 3

 الخرائط الزمنية.

1,83 61 

 75.67 2,26 المعدل

 

خمس مهارات تجاوز اداء المدرسين لها المعيار , ان ( 10يظهر من جدول )

أما , ( من مهارات هذا المحور %71.42تشكل نسبة )هي و ,( 66,66المتبنى )

 ,مقبول بموجب المعيار المذكور سلفا ( لم تتجاوزا المستوى ال7-6المهارتان )

  :( من مهارات هذا المحور وهي%28.57والتي تمثل نسبة )

ضمن المحور االول ( )يحدد موقع الحدث التاريخي على  6 مهارة )تسلسل

( 1.90الخريطة لتحديد العالقة بين الزمان والمكان( اذ نالت وسطا مرجحا مقداره )

بعض في اداء  الضعفسبب هذا  وقد يرجع. ( 63.42ووزنا مئويا مقداره )

القواعد التي ينبغي مراعاتها لدى استخدامهم ب عدم معرفتهمالمدرسين لها الى 

 رؤيتها يصعبقديمة والممزقة والالخرائط , وجود بعض طة في التدريس يللخر
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وتتفق هذه النتيجة مع الطلبة . المادة من عرضها امام  مدرسيولهذا يتحاشى اغلب 

 .( 1995( و ) العنبكي , 2004) جري , دراسة 

يفسر البيانات الزمنية المقدمة في ضمن المحور االول ( ) 7مهارة )تسلسل 

( 61( ووزنا مئويا مقداره )1.83( فقد نالت وسطا مرجحا مقداره )الخرائط الزمنية

اضرة التقليدية في اثناء وقد يعود سبب ذلك الى اعتماد اغلب المدرسين اسلوب المح

 . لتدريسا

 التاريخي :واالستيعاب محور الفهم  -2

( مهارات , تراوح وسطها المرجح ووزنها المئوي لمستوى 9يضم هذا المحور )

( وزن مئوي كحد اعلى كما 87( وسط مرجح و )2.61) نما بيلها  المدرسيناداء 

( وسط 1,69في )يحدد االفكار الرئيسية في الحدث التاريخي ( وحد أدنى مقداره )

( وزن مئوي , كما في مهارة )يعرض المادة التاريخية من خالل 56.33ح و)مرج

  ( يبين ذلك :11جدول ) الصور الستخالص الحقائق المتضمنة بها(

 (11جدول )

 الفهم واالستيعاب التاريخيمحور يبين الوسط المرجح والوزن المئوي ل
التسلسل 

 السابق
التسلسل 

 الجديد
الوسط  تيعاب التاريخيواالسالمحور الثاني : الفهم 

 المرجح
الوزن 
 المئوي

 87 2,61 يحدد األفكار الرئيسة في الحدث التاريخي. 8 12

يسجل المعلومات المهمة بشكل مختصر  9 10
 ومكتوب .

2,59 86,33 

 83.33 2,5 يحدد أسباب الحدث التاريخي. 10 11

 77 2,31 يقارن بين إنجازات الشخصيات التاريخية. 11 9

يطرح االسئلة التي تزيل الغموض عن  12 8
 األحداث التاريخية .

2,27 75.72 

 73,33 2,20 يوضح العالقة بين األحداث التاريخية. 13 13

 65,66 1,97 .  التاريخيةيميز بين الحقائق واآلراء  14 16

 62,66 1,88 يعبر عن الحدث التاريخي بأسلوبه. 15 14

خررالل الصررور يعرررض المررادة التاريخيررة مررن  16 15
 الستخالص الحقائق المتضمنة بها.

1,69 56,33 

 74.15 2.22 المعدل
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ست مهارات تجاوز اداء المدرسين لها المعيار , ان ( 11يظهر من الجدول )

أما , ( من مهارات هذا المحور %66.66تشكل نسبة )هي و ,( 66,66المتبنى )

لمقبول بموجب المعيار ( لم تتجاوز المستوى ا16-15-14المهارات الثالث )

 : ( من مهارات هذا المحور وهي %33.33والتي تمثل نسبة ) ,المذكور سلفا 

( )يميز بين الحقائق واآلراء التاريخية( الثاني ضمن المحور  14مهارة )تسلسل 

. وقد يعود ( 65.66( ووزنا مئويا مقداره )1.97اذ نالت وسطا مرجحا مقداره )

وقلة خبرة بعض المدرس ألفكار ال يريد التخلي عنها تبني سبب هذا الضعف الى 

 المدرسين في هذا الجانب .

       ضمن المحور الثاني ( ) يعبر عن الحدث التاريخي  15مهارة ) تسلسل 

( . وقد يعود 62.66( ووزن مئوي ) 1.88بأسلوبه ( فقد نالت وسط مرجح ) 

التعبير عن الحدث  سبب هذا الضعف الى االعتماد على الكتاب المدرسي في

 التاريخي وعدم اطالع اغلب المدرسين على المصادر والمراجع الخارجية . 

يعرض المادة التاريخية من خالل ضمن المحور الثاني ( ) 16مهارة ) تسلسل 

( 1.69. فقد نالت وسط مرجح )  الصور الستخالص الحقائق المتضمنة بها (

الضعف الى عدم اهتمام المدرسين  ( . وقد يعود سبب هذا56.33ووزن مئوي ) 

. بالصور , وايضا" الى عدم دقة الصور في عرض تفاصيل الحدث التاريخي 

 .( 1989وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) الجميالوي , 

 التحليل والتفسير التاريخي : -3

( مهارات , تراوح وسطها المرجح ووزنها المئوي لمستوى 6يضم هذا المحور )

( وزن مئوي كحد اعلى 70.66( وسط مرجح و )2.12) نما بيها ل المدرسيناداء 

( وسط 1.5كما في )يحلل ويصنف المعلومات التاريخية ( وحد أدنى مقداره )

( وزن مئوي , كما في مهارة )يحلل الرسوم التوضيحية لألحداث 50مرجح و)

 ( يبين ذلك :12جدول )التاريخية ( 
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 (12جدول )
 التحليل والتفسير التاريخيمحور ن المئوي ليبين الوسط المرجح والوز

 
التسلسل 
 السابق

التسلسل 
 الحالي

المحور الثالث : التحليل والتفسير 
 التاريخي

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

يحلل ويصنف المعلومات  17 17
 التاريخية . 

2,12 70,66 

يكتررررررب تقررررررارير عررررررن األحررررررداث  18 22
 التاريخية .

1,92 64 

نقدا  التاريخيةينتقد المصادر  19 18
 موضوعيا .

1,69 56,33 

يميرررررز برررررين األسرررررباب الحقيقيرررررة  20 19
 والمعلنة للحدث.

1,55 51,85 

باألحررداث  الترراريخيربط الحرردث يرر 21 21
 الجارية.

1,55 51,85 

يحلل الرسوم التوضيحية لألحرداث  22 20
 التاريخية.

1,5 50 

 57.44 1,72 المعدل

 
مهارة واحدة فقط تجاوز اداء المدرسين لها المعيار , ان ( 12) يظهر من الجدول

أما , ( من مهارات هذا المحور %16.67تشكل نسبة )هي و ,( 66,66المتبنى )

( لم تتجاوز المستوى المقبول بموجب 22-21-20-19-18المهارات الخمس )

حور ( من مهارات هذا الم%83.33والتي تمثل نسبة ) ,المعيار المذكور سلفا 

 : وهي 

ضمن المحور الثالث( )يكتب تقارير عن األحداث التاريخية (  18مهارة )تسلسل 

. وقد يعود سبب هذا (64(ووزنا مئويا مقداره)1.92اذ نالت وسطا مرجحا مقداره )

ان بعض المدرسين هدفه ضعف االنشطة الالصفية والمهارة الى  في هذهالضعف 

 . اغلب االحياناسلوب االلقاء في  من خاللالحقيقي شرح المادة للطلبة 

نقدا  التاريخيةينتقد المصادر ضمن المحور الثالث ( ) 19مهارة ) تسلسل 

(. 56.33( ووزنا مئويا مقداره )1.69موضوعيا ( اذ نالت  وسطا مرجحا مقداره )

 وقد يعود سبب هذا الضعف الى قلة المصادر والمراجع في المكتبة المدرسية و عدم 

 . المدارس  اغلبتبات في مكالوجود 
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يميز بين األسباب الحقيقية والمعلنة ضمن المحور الثالث ( ) 20مهارة ) تسلسل 

وقد (. 51.85( ووزنا مئويا مقداره )1.55للحدث ( اذ نالت وسطا مرجحا مقداره )

يعود سبب هذا الضعف الى قلة متابعة المدرسين الى تطور االحداث التاريخية التي 

موجود داخل هو بعض المدرسين بما  اكتفاءذلك  فضال  عنريخية لها جذور تا

تاريخية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) العنبكي , الكتاب المدرسي من معلومات 

1995.)  

 باألحداثيربط الحدث التاريخي ضمن المحور الثالث ( ) 21مهارة ) تسلسل 

(. 51.85ئويا مقداره )( ووزنا م1.55الجارية ( اذ نالت وسطا مرجحا مقداره )

وقد يعود سبب هذا الضعف الى عدم امتالك بعض المدرسين القدرة على االعداد 

وعدم  وتردد اغلب المدرسين من ردة فعل الطلبة ,للمناقشة المضبوطة وادارتها , 

المجالت  –) الصحف  اطالع بعض المدرسين على مصادر االحداث الجارية مثل

ما اكدته ( و 2007دراسة ) الجاعوني , النتيجة مع  , وتتفق هذه....( وغيرها 

 .( 1990) اللقاني واخرون  ادبيات تدريس المواد االجتماعية 

يحلل الرسوم التوضيحية لألحداث ضمن المحور الثالث ( ) 22مهارة ) تسلسل 

وقد (. 50( ووزنا مئويا مقداره )1.5وسطا مرجحا مقداره ) التاريخية ( اذ نالت

بعض المدرسين ان مادة التاريخ ال تحتاج الى  اعتقاد ذا الضعف الىيعود سبب ه

وتتفق هذه النتيجة مع  تحليل الرسوم كحاجة المواد الدراسية االخرى كالجغرافية

  ( .2004دراسة ) جري , 

 قدرات البحث التاريخي : -4

( مهارات , تراوح وسطها المرجح ووزنها المئوي لمستوى 6يضم هذا المحور )

( وزن مئوي كحد اعلى كما 62( وسط مرجح و )1.86لها مابين ) لمدرسينااداء 

( وسط مرجح 1.44االحداث التاريخية ( وحد أدنى مقداره )اسباب في )يحدد 

( وزن مئوي , كما في مهارة )يقارن بين المصادر التي تفسر األحداث 48و)

 ( يبين ذلك :13جدول )التاريخية ( 
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 (13جدول )

 قدرات البحث التاريخيمحور رجح والوزن المئوي ليبين الوسط الم
 

التسلسل 
 السابق

التسلسل 
 الحالي

المحور الرابع : قدرات البحث 
 التاريخي

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 62 1,86 يحدد اسباب األحداث التاريخية. 23 23

 56,66 1,70 . التاريخيةيجد حلول فريدة للمشكلة  24 27

ير من البدائل واألفكار توليد عدد كب 25 26
 بسرعة وسهوله .

1,65 55 

يفرض الفروض لتفسير الحدث  26 24
 التاريخي.

1,51 50,33 

يتحقق من صحة الفروض التي تم  27 25
 فرضها.

1,48 49,33 

يقارن بين المصادر التي تفسر  28 28
 األحداث التاريخية .

1,44 48 

 53,55 1,60 المعدل

 
مهارات المحور الرابع لم يتجاوز اداء , ان جميع ( 13يظهر من الجدول )

-26-25-24-23المهارات الست )هي و ,( 66,66المدرسين لها المعيار المتبنى )

 : ( وهي 27-28

ضمن المحور الثالث( )يحدد اسباب األحداث التاريخية( اذ  23مهارة )تسلسل 

 . ( 62( ووزنا مئويا مقداره )1.86نالت وسطا مرجحا مقداره )

(  ةألتاريخيضمن المحور الثالث( )يجد حلول فريدة للمشكلة  24مهارة )تسلسل 

 ( . 56.66( ووزنا مئويا مقداره )1.70اذ نالت وسطا مرجحا مقداره )

ضمن المحور الثالث( )توليد عدد كبير من البدائل واألفكار  25مهارة )تسلسل 

 (. 55ا مئويا مقداره )( ووزن1.65( اذ نالت وسطا مرجحا مقداره )ةبسرعة وسهول

ضمن المحور الثالث( )يفرض الفروض لتفسير الحدث  26مهارة )تسلسل 

 .(50.33مقداره ) مئويا   ( ووزنا  1.51( اذ نالت وسطا مرجحا مقداره ) التاريخي
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ضمن المحور الثالث( )يتحقق من صحة الفروض التي تم  27مهارة )تسلسل 

( . 49.33( ووزنا مئويا مقداره )1.48( اذ نالت وسطا مرجحا مقداره ) فرضها

الى عدم المام بعض المدرسين في هذه المهارات وقد يعود سبب هذا الضعف 

. ومنهجية البحث التاريخي بشكل عام بشكل خاص  التاريخيالبحث  بمهارات

ودراسة  ) الريامي , (  2001وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) خريشة والصفدي , 

2002 .)  

ضمن المحور الثالث( )يقارن بين المصادر التي تفسر  28سلسل مهارة )ت

( ووزنا مئويا مقداره 1.44األحداث التاريخية ( اذ نالت وسطا مرجحا مقداره )

وقد يعود سبب هذا الضعف الى اعتقاد بعض المدرسين بعدم اهميتها بالنسبة ( .48)

طالع بعضهم على للطلبة واعتماد اغلب المدرسين على المنهج المدرسي وعدم ا

 المصادر الخارجية للمعلومة التاريخية .

 تحليل القضايا التاريخية واتخاذ القرار : -5

( مهارات , تراوح وسطها المرجح ووزنها المئوي لمستوى 7يضم هذا المحور )

( وزن مئوي كحد اعلى 70.33( وسط مرجح و )2.11) نما بيلها  المدرسيناداء 

( وسط 1.55( وحد أدنى مقداره ) التاريخياه الحدث تج باستنتاجاتكما في )يخرج 

( وزن مئوي , كما في مهارة )تطبيق بعض االستنتاجات على 51.85مرجح و)

  ( يبين ذلك :14جدول ) مواقف أخرى مشابهة (
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   الفصل الرابع 
 عرض النتائج ومناقشتها

  

 

 

 (14جدول )

تحليل القضايا التاريخية واتخاذ محور يبين الوسط المرجح والوزن المئوي ل

 القرار
ل التسلس
 السابق

التسلسل 
 الحالي

المحور الخامس : تحليل القضايا 
 ألتاريخية واتخاذ القرار

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

يخرررررج باسررررتنتاجات تجرررراه الحرررردث  29 33
 التاريخي.

2,11 70,33 

المركبة والمعقدة إلى  األحداثيجزئ  30 31
أجزاء صغيره مع االحتفاظ بالفكرة 

 األساسية للموضوع .

2,08 69,33 

يصدر األحكام على اإلحداث  31 32
 ألتاريخية في ضوء البدائل  .

1,98 66 

يتنبررؤ بنتررائج األحررداث التاريخيررة مررن  32 35
 المقدمات التي تم عرضها.

1,81 60,33 

 58,66 1,76 يثبت الحقيقة ألتاريخيه . 33 30

تأجيل اتخاذ القرار في حاله عدم  34 29
 وجود األدله ألكافيه .

1,62 54,16 

تطبيررررق بعررررض االسررررتنتاجات علررررى  35 34
 مواقف أخرى مشابهة.

1,55 51,85 

 61,52 1,84 المعدل

 

مهارتان فقط تجاوز اداء المدرسين لها المعيار , ان ( 14يظهر من الجدول )

أما , ( من مهارات هذا المحور %28.57تشكل نسبة )هي و ,( 66,66المتبنى )

( لم تتجاوز المستوى المقبول بموجب 35-34-33-32-31المهارات الخمس)

( من مهارات هذا المحور %71.42والتي تمثل نسبة ) ,المعيار المذكور سلفا 

 : وهي 

ضمن المحور الثالث( )يصدر األحكام على اإلحداث  31مهارة )تسلسل 

( ووزنا مئويا 1.98ألتاريخية في ضوء البدائل ( اذ نالت  وسطا مرجحا مقداره )

الى قلة امتالك المعلومات التاريخية . وقد يعود سبب هذا الضعف ( 66مقداره )
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   الفصل الرابع 
 عرض النتائج ومناقشتها

  

لدى بعض المدرسين خارج اطار الكتاب المدرسي , فالبدائل تحتاج الى عملية جمع 

 البيانات المتعلقة بمشكلة ما . 

بنتائج األحداث التاريخية من  يتنبأضمن المحور الثالث( ) 32مهارة )تسلسل 

( ووزنا مئويا 1.81ها ( اذ نالت وسطا مرجحا مقداره )المقدمات التي تم عرض

ويعزو الباحث سبب هذا  الضعف في االداء لدى المدرسين الى . ( 60.33مقداره )

ذلك ان بعض المدرسين يعتقدون  فضال  عن ,ان اغلب تدريسهم يعتمد على االلقاء 

ما توصلت ان المقدمة ليست ضرورية في عملية التدريس وتتفق هذه النتيجة مع 

 ( .  2004) جري , ( و 2009) هيالت واخرون ,اليه دراسة 

ضمن المحور الثالث( ) يثبت الحقيقة التاريخية ( اذ نالت   33مهارة )تسلسل 

. وقد يعود سبب هذا ( 58.66( ووزنا مئويا مقداره )1.76وسطا مرجحا مقداره )

قل للمعلومة من الى اسلوب التدريس المستخدم فبعض المدرسين هو ناالضعف 

 محتوى الكتاب الى الطالب .

ضمن المحور الثالث( )تأجيل اتخاذ القرار في حاله عدم  34مهارة )تسلسل 

مقداره  مئويا   ( ووزنا  1.62( اذ نالت وسطا مرجحا مقداره ) الكافية األدلةوجود 

الى ان بعض المدرسين يعمل على انهاء . وقد يعود سبب هذا الضعف ( 54.16)

رر الدراسي بالوقت المحدد وعدم استعمال المدرسين استراتيجيات حديثة في المق

التدريس مثل ) استراتيجية التعلم المستند الى مشكلة التي اثبتت فاعليتها في تنمية 

 .  مهارات التفكير التاريخ (

ضمن المحور الثالث( )تطبيق بعض االستنتاجات على  35مهارة )تسلسل 

مقداره  مئويا   ( ووزنا  1.55اذ نالت وسطا مرجحا مقداره ) مواقف أخرى مشابهة (

الى ضعف لدى بعض المدرسين في . وقد يعود سبب هذا االنخفاض ( 51.85)

توظيف وربط بعض االحداث التاريخية بمواقف اخرى مشابهة , نتيجة قلة خبرتهم 

                    و دراسة  (1995وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) العنبكي ,  عنها .

 ( 2007) الجاعوني,
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   الفصل الرابع 
 عرض النتائج ومناقشتها

  

لغرض معرفة نصيب كل مستوى من مستويات المقياس الثالثة من اداء و

جمع الباحث تكرارات االداء في كل  ,المدرسين العام في تدريس مادة التاريخ 

 ( يبين ذلك :15مستوى من المستويات المقياس واستخراج النسبة المئوية , جدول )

 (15الجدول )

 ت التقدير ومجموع تكرارات االداء في كل مستوى ونسبتها المئوية مستويا

     

 المجموع ضعيف متوسط مرتفع المستوى

 6 1 2 3 وزنال

 2520 999 598 923 التكرارات 

 %100 39.64 23.73 36.63 النسبة المئوية

 

( وج ول سظظى )  يظظظايت( وحىظظ  ول وىىظظظن و  لظظ  ىظظظيج 16يالحظظم  ظظج ول ظظظ      

فقظ  نظا  نسظىن  قظ وو ا  ،   ولىق يو ولثالثن ولىي ىي نىها وسى اوة ول الحمظن سى يات 

 وىفظ((  دظ   (  ج     ع ىكووو  سى ) و وء ول  وسيج يليه ول سى )  39.64% 

( ول وىىظظن ولثالثظظن  ى سظظ  في ظظا وحىظظ  ول سظظى )   ، ( %36.63نظظا  نسظظىن  قظظ وو ا  

  ( . %23.73 و خيوة حاصال عل  نسىن  ق وو ا  

  ظظج خظظال   الحمظظن ول خ ظظ  ولىيظظاني ل حظظا و  هظظاووت ولىفكيظظو ولىظظاويخي ن ظظ  

ولىقظظاوو  ويظظحا  فظظي ولىظظ وي ولىيظظاني ىظظيج ول حظظ و و     ول حظظ و ولثظظاني ،  ن ظظ  

و خظظىالت ىينه ظظا  ىظظيج ول حظظا و ولثالظظو  ولووىظظ(  ولخظظا و ولىظظي لظظ  ىى ظظا   ول ايظظاو 

 ( :  6  شك ول ىىن  لل ووسن ولحالين ، 
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   الفصل الرابع 
 عرض النتائج ومناقشتها
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 مخطط بياني لمهارات التفكير التاريخي حسب النسب المئوية

 الشكل من عمل الباحث

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .االستنتاجات:  أوالً   
 التوصياتثانيًا :   
 املقرتحاتثالثًا :   
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    الخامسالفصل 
  تسنتنااا  االناصاا  االمتنحاا اال

  

 

 أواًل: أالستنتاجات :ـ
 ضوء نتائج البحث استنتج الباحث ما يلي :ـ في
 متوقعةان ضعف مستوى اداء المدرسين بمهارات التفكير التاريخي جاء نتيجة  -1

 لتدني معرفتهم بمنهجية البحث التاريخي   . 
مهارات  عدم كفاية أداء بعض المدرسين في استخدام استراتيجيات تدريس تنمي  -2

التعلم المستند الى  –العصف الذهني  –التفكير التاريخي مثل ) التعلم التعاوني 
 المشكلة ( وغيرها.

عدم االهتمام الكافي بتدريب المدرسين على مهارات التفكير بشكل عام ومهارات  -3
 التفكير التاريخي بشكل خاص .

 الالزمة للمدرسين . افتقار مقررات كليات التربية الى مهارات التفكير التاريخي -4
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    الخامسالفصل 
  تسنتنااا  االناصاا  االمتنحاا اال

  

 يًا: التوصيات :ـنثا
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث باالتي : 
واالفادة منها في  ةفي الدراسة الحاليحددت اعتماد مهارات التفكير التاريخي التي  -1

 تقويم مدرسي التاريخ في المرحلة االعدادية.
بقائمة مهارات التفكير التاريخي  تزويد مدرسي مادة التاريخ في المرحلة االعدادية -2

 في هذه الدراسة بقصد االفادة منها في تقويم ادائهم ذاتيا. حددتالتي 
اعتماد قائمة مهارات التفكير التاريخي التي اعتمدت في الدراسة الحالية لتقويم  -3

 التطبيق . مدةالطالب/ المدرس في 
ها بشكل يساعد على تطوير أدلة للمدرسين بحيث تتضمن دروسًا يتم التخطيط ل -4

 تنمية مهارات التفكير التاريخي وتكون بمثابة نموذج يحتذي به المدرسون .
العمل على فتح دورات مستمرة لتدريب مدرسي التاريخ في اثناء الخدمة واالفادة  -5

ليها الدراسة الحالية عند اعداد من قائمة مهارات التفكير التاريخي التي توصلت ا
 البرامج التدريبية )دورات تدريبية(.

 تضمين مناهج طرائق التدريس في كليات التربية بمهارات التفكير التاريخي .  -6
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    الخامسالفصل 
  تسنتنااا  االناصاا  االمتنحاا اال

  

 
 ثالثا" : المقترحات :ـ

في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة واستكماال للجوانب التي لم يتناولها , 
 حث اجراء الدراسات االتية :يقترح البا

 المتوسطة. ةدراسة مماثلة لتقويم اداء مدرسي التاريخ في المرحل -1
المهارات التي  وفقدراسة لتقويم اداء الطالب/ المدرس في كليات التربية  -2

 .في الدراسة الحالية  حددها الباحث
دراسة تقويم برامج األعداد في كليات التربية في ضوء مهارات التفكير  -3

 تاريخي .ال
أن يتم إجراء دراسة تهدف إلى قياس أداء الطلبة فيما يتعلق بمهارات التفكير  -4

 التاريخي وعالقته باستراتيجيات التدريس المستخدمة .
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصادر          
 اوالً : العربية     
 ثانيًا : االجنبية   



 

 

 

 

  107 

   المصـــــادر 
 العربيـــة و االجنبيـــة

  

  -: المصادر العربيةاوالً : 

                 

   

الطرائق التعليمية  ،2001ابراهيم ، فاضل خليل ، داود، فائز محمد ، -1

 والتعلمية الشائعة االستخدام لدى مدرسي التاريخ في المرحلة االعدادية

ية ، النفسبمحافظة نينوى بالعراق ، بحث منشور ، مجلة العلوم التربوية و 

 . 2العدد  البحرين ،

ادارة التفكير السليم التحدي ،  2000ابراهيم ، مجدي عبد العزيز ،   -2

، المؤتمر العلمي الثاني عشر ، مناهج التعليم  الحقيقي في عصر العولمة

 وتنمية التفكير ، جامعة عين شمس ، مصر .

ة ، مكتب المنهج التربوي العالمي، 2001ابراهيم ، مجدي عزيز ، -3

 األنجلو المصرية ، القاهرة . 

برنامج مقترح في تعليم التاريخ باستخدام ،  2010ابراهيم ، وسام محمد، -4

الناقد لدى  اإلنترنت في تنــــمية مــــهارات البـــحث التاريخي والتفكير

 . اإلسكندريةجامعة ،  بحث منشور ، كلية التربية،  طالب شعبة التاريخ

           لقران الكريما               
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   المصـــــادر 
 العربيـــة و االجنبيـــة

  

معجم علم  ، 1984سيف الدين فهمي ، ابو حطب ، فؤاد ، محمد  -5

، الجزء االول ،  الهيئة العامة لشؤون المطابع االميرية ،  النفس والتربية

 مصر .

اثر استخدام استراتيجية تدريس ،  2010ابو شعبان ، نادر خليل ،  -6

االقران على تنمية مهارات التفكير الناقد في الرياضيات لدى طالبات 

رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ،  ، الصف الحادي عشر بغزة

 الجامعة االسالمية ، غزة .

محاضرات في مهارات ، 2008حلس داود درويش، وابو شقير ، محمد ،  -7

 ، القاهرة . التدريس

مشكالت معلمي الصف في ، 2008،  ابو فودة ، احمد سعيد عمر -8

جستير ،رسالة ما المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل الحد منها

 غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة االسالمية .

اثر استخدام استراتيجية التدريس ، 2010احمد ، عفاف عبد الرحمن ،  -9

التبادلي في تدريس الدراسات االجتماعية على التحصيل وتنمية مهارات 

، رسالة ماجستير غير منشورة ،  التفكير التاريخي بالمرحلة االعدادية

 ة ، جامعة قناة السويس .كلية التربي
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   المصـــــادر 
 العربيـــة و االجنبيـــة

  

، التجديدات  2008،  عمر موسى سرحاناستيتية ، دالل ملحس ،  -10

 ، دار وائل للنشر ، عمان . 1التربوية ، ط

اتجاهات معاصرة في تقويم ،  2004األغا، عبد المعطي رمضان ، -11

المجلد الثاني، الجمعية المؤتمر العلمي السادس عشر ،،  إعداد المعلم

 وطرق التدريس ، جامعة عين شمس ، القاهرة . المصرية للمناهج

التدريس الفعال في المواقف التعليمية ، 2002آل خليفة ، منيرة خليفة ،  -12

مجلة العلوم ، مكتب االشراف على التربية العلمية ،  التعلمية وتقويمها

 ، جامعة البحرين . 3، المجلد  1، العدد التربوية والنفسية 

التفكير التحليلي وعالقته باألفكار  ، 2010، أألسدي ، عباس حنون مهنا -13

أطروحة دكتوراه غير  ، المعرفي –المتضادة واألسلوب الغراس 

 0كلية اآلداب  ،جامعة بغداد  ،منشورة 

، دار  التقويم والقياس، 1990االمام ، مصطفى محمود ، واخرون ،  -14

 الحكمة ، بغداد .

اتيجية تبادل االدوار فاعلية استر ، 2008،  امين ، اميمة محفوظ محمد -15

في تنمية التفكير الناقد والتحصيل واالحتفاظ بمادة التاريخ لدى طالبات 

،رسالة ماجستير غير منشورة ،  الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة

 كلية التربية والعلوم االنسانية، جامعة طيبة .
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   المصـــــادر 
 العربيـــة و االجنبيـــة

  

طرق تدريس المواد االجتماعية  ، 1988، األمين، شاكر محمود -16

مطبعة وزارة ، 1، ط، معاهد اعداد المعلمينصفين الرابع والخامسلل

 . التربية، بغداد

أصول تدريس المواد ، 1983وأخرون ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -17

، مطبعة وزارة  5، ط االجتماعية للصفوف الثانية معاهد المعلمين

 التربية .

ق البحث العلمي في طر،  1980باقر ، طه ، وعبد العزيز حميد،  -18

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، دار الكتب  التاريخ واألثار

 للطباعة والنشر.  

اساليب التقويم الحديثة في عمليتي  ، 2006بخيت ، مؤنس محمد ،  -19

مشروع تطوير برنامج التربية العلمية العداد معلم التعليم والتعلم ،

  كلية التربية ، جامعة اسيوط .،  المرحلتين االعدادية والثانوية

 ،دارالنهظة ، القاهرة.1ط، النقد التاريخى،1992،عبد الرحمن، بدوي  -20

تقويم أداء الموظفين في بعض  ، 1987برعي ، محمد ،غازي محمود ، -21

، المجلة العربية للعلوم االدارية  المنشأة السعودية بين النظرية والتطبيق

 األولى . ، السنة 1، العدد 

إتجهات حديثة في إعداد المعلمين ،  1989،حكمت عبد هللا  البزاز، -22

مكتب التربية ،  28 مجلة رسالة الخليج العربي، العدد ،بحث منشور

 العربي لدول الخليج ، الرياض .
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   المصـــــادر 
 العربيـــة و االجنبيـــة

  

 ، دار السالم ، القاهرة 1، ط تكوين المفكر،  2010بكار ، عبد الكريم ،  -23

علمي الدراسات مدى استخدام م، 2004البنعلي ، غدادنة سعيد ،  -24

االجتماعية لمهارات التفكير في تدريس تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة 

 . 96مجلة رسالة الخليج العربي ، العدد  بحث منشور ، ، قطر

، ترجمة عادل عبدالكريم  تعليم التفكير،  2001بونو ، ادوارد دي ، -25

 ، دار الرضا للنشر ، دمشق . 1ياسين وآخرون ، ط

 الجودة الشاملة في التعليم،  2008حسن حسين ، واخرون ، البيالوي ،  -26

 ، دار المسيرة ، عمان .2، ط

، االدارة اختبار الكفايات األساسية للمعلمين  ،2004التربية والتعليم ، -27

  العامة للتربية والتعليم ، مكة المكرمة ، جدة.

، ترجمة عبد الحليم  علم النفس والمعلم،  1983تشليد ، دنيس ،  -28

 ود السيد وآخرون ، الطبعة العربية ، القاهرة محم

اثر استراتيجية التعلم المستند الى ، 2011التميمي ، سلوان عبد احمد ،  -29

 مشكلة في تنمية مهارات التفكير التأريخي لدى طالب المرحلة االعدادية

 ، رسالة ماجستير،غير منشورة ، جامعة ديالى ، كلية التربية االصمعي .

، دار الحوراء ، المنهج وتحليل الكتاب ،  2009د جاسم ، التميمي ، عوا -30

 بغداد .
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تقويم اداء معلمي التاريخ من ،  2001التميمي ، محمد طاهر ناصر،  -31

     خريجي كليات المعلمين ومعاهد اعدادهم في ضوء كفاياتهم التعليمية 

 . الجامعة المستنصرية  كلية المعلمين ، ،  رسالة ماجستير غير منشورة

التحليل االحصائي في البحوث التربوية  ،1985،توفيق ، عبد الجبار   -32

                                                            الكويت  .  ، 2 ،  ط الالمعلمية والنفسية لطرق

آراء المعلمين والمديرين والموجهين ،  1995الثبيتي ، عوض عواض ،  -33

التربوية نحو بطاقة توجيه المعلم  واعضاء هيئة التدريس باألقسام

، مكتب  16، رسالة الخليج العربية ، س وتقويمه في مدينة الطائف

 التربية العربي لدول الخليج .

تقويم معلم الرياضيات الدائة التدريسي ، 2003جاد ، ايناس محمد ،  -34

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ،  بالمرحلة االعدادية

 نصورة .جامعة الم

فاعلية مدخل االحداث الجارية غير ، 2007، الجاعوني ، سوسن خليل -35

المباشر في تنمية التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ لمادة التاريخ 

، رسالة لدى تلميذات الصف الثالث المتوسط في المدينة المنورة 

 ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة طيبة .
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، مجلة  اتجاهات ومعايير في تقويم المعلم،  1993الجامع ، حسن ،  -36

 ، جامعة االسكندرية . 1كلية التربية ، عدد 

اتجاهات حديثة في ، 1983الجبر ، سلمان محمد ،وسـر الختم عثمان ، -37

 ، دار المريخ ، الرياض . تدريس المواد االجتماعيـة

،  ، دار الفكر 4، ط التدريس الفعال، 1989جرادات ، عزت وآخرون ، -38

 عمان .

، المطبعة االردنية ،  3، ط  مدخل الى التربية، 1986، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -39

 عمان.

تقويم اداء معلمي التاريخ في ضوء ، 2004جري ، خضير عباس ،  -40

رسالة ماجستير غير  ، كفاياتهم التعليمية واقتراح برنامج لتطويرهم

 المستنصرية .                                                            جامعة، ال االساسية  لية التربيةك منشورة ،

، الجزء االول  مجلة المعلم،  1989جمهورية العراق ، وزارة التربية ،  -41

 . 46والثاني ، المجلد 

راق النظام التربوي والتعليمي في الع، 1998، ـــــــــــــــــــــــــ -42

، تقرير مشترك بين وزارة التربية ووزارة التعليم  متطلبات التطوير

 العالي والبحث العلمي ، بغداد  .      

الوضع الحالي ، تقرير،   2004،وزارة التربية ،  ـــــــــــــــــــــــــ -43

 .للتربية والتعليم والرؤى الجديدة 

ائق التدريسية تقويم الطر، 1989الجميالوي ، داخل محمد علوان ،  -44

والوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس مادة التاريخ في المرحلة 
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رسالة ماجستير غير  ، والمعلمات المعلميننظر  االبتدائية من وجهة

 بغداد . جامعة،   ابن رشد / كلية التربية منشورة ،

تقويم تدريس التربية ، 2003الجنابي ، ساهرة عبد هللا ضاحي ،  -45

، اطروحة  ي المرحلة اإلعدادية وبناء برنامج لتطويرهاإلسالمية ف

 دكتوراه ، غير منشورة ، كلية التربية / ابن رشد ، جامعة بغداد .

، دار الوفاء ، 1، ط دراسات تربوية،  2002جويلي ، مها عبد الباقي ،  -46

 االسكندرية ، مصر .

لمملكة مدارس الرواد، ا ،تعليم التفكير ،1999،  الحارثي، ابراهيم احمد -47

 . العربية السعودية

تقييم اداء معلمي الرياضيات من وجهة ،  2003حامد ، سامر وجيه ،  -48

، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة ، نظر طلبتهم في محافظة جنين 

 جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا .

دراسة تقويمية لبرامج ، 1984،  الحجاج ، احمد والشيخ الخضري  -49

مركز ،  لمي المرحلتين االعدادية والثانوية بجامعة قطرأعداد مع

 ،جامعة قطر  . 7، العدد  4البحوث التربوية المجلد 

دراسة تقويمية الداء معلمات ،  1988حجي ، هند محمد عبد هللا ،  -50

الرياضيات في المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجة نظر 

رة ، كلية التربية ، جامعة ام ، رسالة ماجستير ، غير منشو  الموجهات

 القرى .
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تقويم اداء معلمات اللغة العربية ، 2005، الحرداني ، محمد رحيم كريم -51

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية في ضوء الكفايات التعليمية 

 االساسية ، الجامعة المستنصرية .

 التدريس الجودة الشاملة في المناهج وطرق، 2011الحريري ، رافدة ،  -52

 ، دار المسيرة ، عمان .1، ط

، جامعــــــــة االســــــــكندرية ، دار  ادارة االفــــــــراد  ،1978،حســــــــن، عــــــــادل   -53
 . الجامعات المصرية

التخطـــيط والرقابـــة اســـس نجـــاح ، 1999حســـين ، عبـــد الفتـــا  ديـــاب ،   -54
 ، المجموعة االستشارية العربية ، القاهرة .2، ط االدارة

منهج البحث ، 1992عـزاوي ،حسين ، محسن محمد وعبد الرحمن ال -55

 ،بغداد. ، دار الحكمة للطباعة والنشر التاريخي

، ورشة عمل ، تنمية مهارات التفكير، 2007، حسين، ثائر غازي  -56

منشور على شبكة االنترنيت ،مركز ديبونو 

www.debono.edu.jo  

مدى امتالك ،  2009الم النخالة ، حماد ، خليل عبد الفتا  ، سمية س -57

المعلمين لخصائص المعلم العصري من وجهة نظر مديري المدارس 

مقدم الى المؤتمر بحث  ،  والمشرفين التربويين في محافظات غزة

  الواقع والمأمول ، غزة ، فلسطين . –المعلم الفلسطيني  –التربوي 
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 فايات التدريسيةتقويم مستوى االداء للك، 2000حيدر ، احمد سيف ،  -58

 ،اليمن. 15، العدد  مجلة البحوث والدراسات التربوية، 

،  1، طالتصميم التعليمي نظرية وممارسة، 1999الحيلة، محمد محمود ، -59

 دار المسيرة، عمان.

مشروع تقييم المعلم في ضوء معايير ،  2001خدادة ، واخرون،  -60

، العدد ية المتحدة مجلة كلية التربية ، جامعة االمارات العرب،   عالمية

 ، االمارات . 18

مهارات التفكير التاريخي في كتب ،  2004خريشة ، علي كايد ،  -61

، جامعة األمارات 21، العدد  مجلة كلية التربية،  المرحلة الثانوية

 العربية المتحدة .

معرفة طلبة معلمي ،  2001،  ـ ، والصفدي حسين محمدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -62

مجال الدراسات االجتماعية في كليات التربية في الجامعات االردنية 

،  23، العدد  مجلة كلية التربية،  لمهارات البحث والتفكير التأريخي

 جامعة االمارات العربية المتحدة .
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تقويم اداء خريجي مؤسسات ، 2004،  الخشاب ، شذى شاكر احمد -63

، رسالة ن في ضوء كفاياتهم المهنية في مدينة الموصلاعداد المعلمي

 ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة الموصل .

تقويم مستوى  ، 2005الخطابي ، عبد الحميد بن عويد ، واخرون ،  -64

،بحث  أداء خريجي كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية

، المملكة  uqu.edu.sa منشور ، موقع جامعة ام القرى االلكتروني

 العربية السعودية .

ابرز توجهات مناهج الدراسات  ، 2004الخياط ، عبد الكريم عبد هللا ،  -65

بحث منشور ، مجلة  ،االجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي 

 . 92الخليج العربي ، العدد 

الجودة واالتساق في عمليات تخطيط التعليم ، 2007دروزة ، افنان ،  -66

مجلة جامعة النجاح ، بحث منشور ،  اة لتقييم أداء المعلم وتطويرهكأد

 ، فلسطين .2، العدد22،مجلد  لألبحاث

المستويات المعرفية لالسئلة " ، 2001الدليمي ، خالد جمال حمدي ، -67

           االمتحانية في ضوء تحليل محتوى مادة التاريخ للسادس االبتدائي"

 كلية التربية االساسية ،جامعة ديالى. رسالة ماجستير غير منشورة  ،
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تطوير مهارات التفكير ، 2008دناوي ، مؤيد اسعد ، سعد حسين ،  -68

، عالم الكتب الحديث للنشر  االبداعي تطبيقات على برنامج الكورت

 والتوزيع ، اربد ، االردن .

اتجاهات جديدة في المناهج وطرق ،  2003دندش ، فايز مراد ،  -69

 الوفاء ، االسكندرية، مصر .،دار 1، ط التدريس

، القياس والتقويم التربوي الحديث ،  2004الدوسري ، راشد حماد ،  -70

 ، دار الفكر ، عمان .1ط

دراسات ،  2008ربيع ، هادي مشعان ، بشير ، اسماعيل محمد ،  -71

، مكتبة المجتمع العربي للنشر 1،ط تربوية في القرن الحادي والعشرين

 . والتوزيع ، عمان ، االردن

،   إدارة الصـــف بلغـــة العصـــر رؤيـــة تربويـــة ،1999،الرشـــيدي ، احمـــد  -72
 مكتبة كوميث ، القاهرة . 

دراسة تقويمية لبعض ،  2002الريامي ، احمد بن جمعة بن خلف ،  -73

مهارات البحث التاريخي الالزمة لطالب شعبة التاريخ بكليات التربية 

لتربية ، جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية ا بسلطنة عمان

 السلطان قابوس .

،  مبادىء علم النفس التربوي ،  2001لزغلول ، عماد عبد الرحيم ، ا -74

 ، العين ، اإلمارات العربية المتحدة . 1دار الكتاب الجامعي ، ط
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، دار 1، طادارة االفراد من منظور كمي ، 1994زويلف ، مهدي حسن ، -75

 مجدالوي ، االردن .

، 1، ط التدريس نماذجه ومهاراته،  2003د ، زيتون ، كمال عبد الحمي -76

 عالم الكتب ، القاهرة .

،دار الشروق  1،ط أساليب تدريس العلوم، 1994زيتون، عايش ،  -77

 للنشر والتوزيع ، عمان ،األردن  . 

االساليب والستراتيجيات الخاصة ،  2001السامرائي، مهدي صالح  -78

ة والنفسية وعلم االجتماع، المجلة العراقية للعلوم التربوي،  بادارة الصف

 . 1، العدد 1كلية التربية للبنات، جامعة تكريت، المجلد 

، دار  1،  ط تدريس مهارات التفكير،  2003سعادة ، جودت احمد ،  -79

 الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .

 1،  ط تدريس مهارات التفكير،  2006ـ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -80

 ،االصدار الثاني ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن. 

، التربية العملية بين النظرية والتطبيق، 2000سعد، محمود حسان، -81

 ، دار الفكر، عمان . 1ط
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ضبط الجودة وقياس معدالت ، 2008سعود ، نعمت عبد المجيد ،  -82

، بحث منشور ، كلية المعلمين ، جامعة  ي العملية التعليميةاالداء ف

 قاريونس ، بنغازي .

دراسة تحليلية لألسئلة المتوافرة في كتب ،  2000سليمان ، جمال  -83

مجلة ،   التاريخ للمرحلة اإلعدادية في الجمهورية العربية السورية

 سوريا. ،  3، العدد 16، مجلد جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية والتربوية

مقدمة في المناهج للصف ، 1992الشبلي، إبراهيم مهدي، وآخرون ،  -84

 ، مطبعة وزارة التربية .6، ط الثالث معاهد إعداد المعلمين والمعلمات

، دار صفاء  1، ط التعلم والتقويم االكاديمي،  2009شحادة ، نعمان ،  -85

 للنشر والتوزيع ، عمان .

عوقات االداء االبداعي لمعلمي م، 2009الشعبي ،وليد بن عبد هللا ،  -86

، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، العلوم الطبيعية بالمرحلة المتوسطة 

 كلية التربية ، جامعة ام القرى .

مدخل ألعداد ،  1970شعالن ، محمد سليمان ، وجار هللا ، سعاد ،  -87

 ، مكتبة غريب . المعلم 

وي للمنظومة التقويم الترب، 2000الشعلة ، محمد عبد السميع ،  -88

 ، دار الفكر العربي ، مصر . 1، طالتعليمية 

، دار الثقافة والنشر  فلسفة التاريخ، 1988الشيخ ، رأفت غنيمي ،  -89

 والتوزيع ، القاهرة .
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،مطبعة انفو  2، ط المفيد في التربية ، 2006الصدوقي ، محمد ،  -90

  برانت ، المغرب .

لتاريخ للمرحلة درجة ممارسة معلمي ا،  2003الصعوب ، ماجد ،  -91

، رسالة ماجستير  الثانوية في محافظة الكرك لمهارات التفكير التاريخي

 غير منشورة ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن . 

إدراكات مشرفي التربية البدنية  ،2002الصغير ، علي بن محمد ،  -92

، بحث ت ومعلميها لمفاهيم التدريس الَفعَّال في ضوء نظرية االهتماما

، جامعة  22منشور ، المجلة العلمية للتربية البدنية الرياضية ، العدد 

 االسكندرية .

اثر تطبيق نظام ضمان الجودة ، 1999،  الطاهر ، مهدي بن احمد -93

التعليمية في تنمية قدرات التفكير االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي 

 نطقة الشرقيةلدى طالب الصف االول المتوسط بمدينة سيهات بالم

 ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية، جامعة ام القرى.

التعليم ، 2011العبادي ، هشام فوزي ، الطائي ، يوسف حجيم ،  -94

 ، دار اليازوري ، عمان ، االردن.1، ط الجامعي

مدخل الى مناهج البحث في ،  2009عباس ، محمد خليل ، واخرون ،  -95

 دار المسيرة ،عمان.، 2،ط ،التربية وعلم النفس
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،  دراسات في التجديد التربوي ،  1980،  عبد الجبار، سيد ابراهيم  -96

 . القاهرة،مكتبة غريب 

طرق ،  2000عبد الحفيظ ، إخالص محمد وناهي ، مصطفى حسين ، -97

البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في المجاالت التربوية والنفسية 

 القاهرة .مركز الكتاب للنشر ، مصر،  ،والرياضية

نظام تقويم االداء ، 2011عبد الكبير ، صالح عبد هللا ، واخرون ،  -98

، بحث  المدرسي في مدارس التعليم االساسي في الجمهورية اليمنية

 منشور ، مركز البحوث والتطوير التربوي ، اليمن .

 االجتماعية المواد ،1979، أحمد مرسي سعد،  إبراهيم ، فؤاد اللطيف عبد -99

 .  المصرية النهضة مكتبة ، القاهرة ، 4 ط ، لناجحا وتدريسها

،  اساسيات المنهج وتنظيماته،  1981عبد الموجود ، محمد واخرون ،  -100

 دار الثقافة ، القاهرة .

برنامج مقترح لتنمية مهارات ، 2008،  شيرين كامل،  الهاديعبد  -101

التفكير التاريخي لدى تالمذة المرحلة الثانية من التعليم االساسي 

جامعة عين شمس ، جمهورية ،  اطروحة دكتوراه،  وميولهم نحو المادة

 . مصر العربية

البحث التربوي مفهومه أدواته  ، 1984عبيدات ، ذوقان ، وآخرون  -102

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان  .أساليبه

، العدد  مجلة رسالة المعلم،  تقييم االداء، 1995عبيدات ، محمد صايل ،  -103

 ، عمان .36 ، المجلد2
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اساسيات  ، 1198العبيدي ، غانم سعيد ، حنان عيسى سلطان ،  -104

، دار العلوم ، المملكة العربية  القياس والتقويم في التربية والتعليم

 .  السعودية

تقييم المهارات المهنية عند ،  2005العجالني ، عمر بن علي ،  -105

، كلية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة  االخصائيين االجتماعيين

 الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية .

اثر تعليم مهارة رسم الخرائط ، 2003العجيلي ، فيحاء حسين ناصر ،  -106

رسالة  ، في تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ

 بابل . جامعة،  كلية المعلمين ماجستير غير منشورة ،

تصميم التدريس ، 2011الحوامدة ،محمد فؤاد، العدوان ، زيد سلمان ، -107

 ، دار المسيرة ، عمان .1، ط بين النظرية والتطبيق

التفكير الناقد وعالقته ببعض سمات ، 2005،  عزيز ، اوان كاظم -108

،رسالة ماجستير غير منشورة ،  الشخصية لدى مدرسي المرحلة الثانوية

 كلية التربية ، جامعة تكريت .

مبادى القياس والتقويم ، 1989ن واخرون ، العقيلي ، صبا  حس -109

 ، مكتب حمدان الدباغ للطباعة ، بغداد . التربوي 
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،  القياس والتقويم التربوي ،  2009عالم ، صال  الدين محمود ،  -110

 ، دار المسيرة ، عمان .2ط

اثر استخدام انموذج ، 2006،  علي ، عصام عبد الوهاب عز الدين -111

طالبات الصف الخامس االدبي في مادة  ثيلين في التفكير التباعدي لدى

،اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة  التاريخ

 المستنصرية .

اصول تدريس التأريخ في المرحلتين ،  1992علي ، سر الختم عثمان ،  -112

 ، دار الشواف ، القاهرة . المتوسطة واالعدادية

ليم االلكتروني ودرجة كفايات التع،  2009العمري ، علي بن مردد ،  -113

،  توافرها لدى معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة التعليمية

 رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة ام القرى .

تقويم اداء مدرسي التاريخ ،  1995العنبكي ، عبد الرزاق عبد هللا ،  -114

، ء برنامج لتنميته للمرحلة الثانوية في ضوء المهارات التدريسية وبنا

 اطروحة دكتوراه ، غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية التربية / ابن رشد.

تطوير كفايات المعلم في ضوء  ،2007، العنزي ، بشرى بنت خلف -115

، بحث منشور ، وزارة التربية والتعليم ،   معايير الجودة في التعليم العام

 . التدريب التربوي ، المملكة العربية السعودية
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جمع البيانات  ،1988أبو زينة ،  فريد كاملعوض ، عدنان محمد ، و  -116

المجلة وإختيار العينات في البحوث والدراسات التربوية واإلجتماعية ، 

 . 1، العدد 8، المجلد العربية للبحوث التربوية 

تأثير بعض مداخل ، 1983،  العوضي ، عبد اللطيف محمد صالح -117

دافها المعرفية للصف األول الثانوي تدريس التاريخ على تحقيق أه

 ،كلية التربية، جامعة عين شمس.  ،اطروحة دكتوراه غير منشورة بالكويت

القياس والتجريب في التربية  ، 1974عيسوي ، عبدالرحمن محمد ، -118

 .  مصرالقاهرة ،  ، دار النهضة العربية ،وعلم النفس

، دار  م النفس بين النظرية والتطبيقعل، 1985، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -119

 .، االسكندرية ، مصرالكتب الجامعية 

، مكتبة  التقويم والقياس النفسي والتربوي ،1977،الغريب ، رمزية  -120

                                                                                  االنجلو المصرية ، القاهرة .    

،  مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، 1985ديويولد ،  فان دالين ، -121

 ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة. 3ترجمة نبيل نوفل واخرون ، ط 

تقويم األداء التدريسي اللفظي الصفي ،  2004 ،الفرا ، اسماعيل صالح  -122

لمعلمي مرحلة التعليم األساسية الدنيا من متخرجي الجامعات 

ؤتمر النوعية في التعليم الجامعي ممقدم الى بحث ،  الفلسطينية

 الفلسطيني ، جامعة القدس ، رام هللا ، فلسطين .

اتجاه الكفاءات والدور المستقبلي للمعلم ،  1985الفرا، فاروق حمدي،  -123

، المملكة  14، العدد مجلة رسالة الخليج العربي ،  في الوطن العربي 

 العربية السعودية .
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طرق التدريس في القرن ،  2005الحسين ، فرج، عبد اللطيف بن  -124

 ، دار المسيرة ، عمان . 1، ط الواحد والعشرين

دليل المعلم لتنمية ،  2، ط 2007القاسم ، وجيه بن قاسم ، واخرون ،  -125

 ، المملكة العربية السعودية  . مهارات التفكير

تقويم اداء معلمي الجغرافية في ، 2004القره غولي ، علي موحان ،  -126

، رسالة  فاياتهم التعليمية واقتراح برنامج لتحسين االداءضوء ك

 ماجستير غير منشورة ، كلية التربية االساسية ، الجامعة المستنصرية .

مبادئ االحصاء والقياس ،  2007القصاص ، مهدي محمد ،  -127

 ، دار المعرفة الجامعية .1ط،االجتماعي  

 م العالي في العراقرؤية مستقبلية للتعلي، 2009كاظم ، الهام محمود ، -128

) تجربة قوس قز  اليابانية انموذجًا ( ، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي 

-26الثاني لضمان الجودة واالعتماد االكاديمي للفترة من 

 في جامعة الكوفة . 27/12/2010

ما مدى اتقان معلم المواد االجتماعية ، 2002كرم، ابراهيم محمد ،  -129

مجلة العلوم ،  الكويت للكفايات التدريسية بمدارس التعليم العام بدولة

 ، المجلد الثالث ، جامعة البحرين  4، العدد  التربوية والنفسية
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فاعلية برنامج قائم على الذكاءات ،  2011كمال ، احمد بدوي احمد ،  -130

المتعددة في تدريس التاريخ لتنمية التفكير التاريخي لدى الطالب 

،  لى بعض نواتج التعلم لدى تالميذهمالمعلمين بكلية التربية واثره ع

 اطروحة دكتوراه ، جامعة بني سويف ، كلية التربية  .

تدريس المواد ،  1984اللقاني ، احمد حسين ، رضوان ، برنس احمد ،  -131

 ، عالم الكتب ، القاهرة .4، ط االجتماعية

، عالم  اتجاهات في تدريس التاريخ،  1979ــــــــــــــــــــــــــــ،  -132

 ، القاهرة ، مصر . 2الكتب ، ط

،  التدريس الفعال،  1989، فارعة ،حسن محمد ، ــــــــــــــــــــــــــــ -133

 ، عالم الكتب ، القاهرة.6ط

، تدريس المواد االجتماعية ،  1990ــــــــــــــــــــــــــــ ، واخرون ،  -134

 الجزء االول ، عالم الكتب ، القاهرة . 

معجم المصطلحات ،  1996ــــــــــ، الجمل ، علي احمد ، ــــــــــــــــــ -135

، دار عالم الكتب ،  2، طالتربوية المعرفية في المناهج وطرق التدريس

 القاهرة .

اساليب التفكير المفضلة لدى معلمي ، 2000اللهيبي ، ناصر بن حمد ،  -136

 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ،ومعلمات التعليم العام بمكة المكرمة 

 كلية التربية ، جامعة ام القرى .

  .، غزة ادارة وتنمية الموارد البشرية،  2005المدهون ، محمد ابراهيم ،  -137

، دار 1، طالكفايات التعليمية في ضوء النظم، 1983مرعي ، توفيق ، -138

 الفرقان للنشر والتوزيع، عمان .
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تدريس طرائق ال،  2002ــــــــــــــــــــــــ ، محمد محمود الحيلة ،  -139

 ، دار المسيرة ، عمان .1، ط العامة

التنمية المهنية ،   2009المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ،  -140

 ، القاهرة . للمعلم في ضوء ثورة المعلومات

المؤتمر القومي لتطوير إعداد  ،2008ـ ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -141

 ، القاهرة .  المعلم وتدريبه ورعايته

االتجاهات الحديثة في ،  2007المطيري ، عفاف ، بدرية المفرج ،  -142

، بحث منشور ، وزارة التربية ، قطاع  اعداد المعلم وتنميته مهنيا

 البحوث التربوية والمناهج ، الكويت .

المركز العربي للبحوث  ،1983دول الخليج ،مكتب التربية العربي ل -143

، محاضرات في التقويم التربوي ،  الكويت-التربوية لدول الخليج 

  الرياض .

اثر اسلوب التعلم ،  2002، المناصير ، حسين جدوع مظلوم ناجي  -144

،  التعاوني في تنمية ميول طلبة الصف الخامس االدبي نحو مادة التأريخ

 لقادسية ، كلية التربية .رسالة ماجستير ، جامعة ا

، دار المعرفة الجامعية ،      التاريخ والتاريخ، 1992مهران ، محمد ،  -145

 اإلسكندرية ، مصر .

واقع التعليم في البالد العربية وتطلعات ،  2010المهنكر، علي سعيد ،  -146

  .، ليبيا 4، بحث منشور ، مجلة قطوف المعرفة ، العدد  الجودة
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رؤيــة فــي تقــويم المنــاهج الدراســية  ،1996ســن ،الموســوي ، عبــد هللا ح -147
كليـة التربيـة  ، 7، عـدد  مجلـة األسـتاذ،  لمعاهد إعداد المعلـين والمعلمـات

 .ابن رشد 
 ، دار الرشاد.2، القاهرة ، ط 2001،التاريخ والمؤرخون ، مؤنس حسين -148

التاريخ طبيعته والطريقة التاريخية في ،  1981الناشف ، عبد الملك ، -149

 معهد التربية  اونرا اليونسكو  ، عمان ، األردن .،  تدريسه

اعداد المعلم ،  2009الناقة ، صال  احمد ، ايهاب محمد ابو ورد ،  -150

، بحث مقدم الى المؤتمر  وتنميته مهنيًا في ضوء التحديات المستقبلية

 التربوي نحو تطوير نوعية التعليم في فلسطين .

تقويم منظور تطبيقي مع القياس وال، 2010النجار ، نبيل جمعة ،  -151

 ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان .SPSSتطبيقات برمجية 

 ، الرياض ، السعودية .1،ط2004، مبادئ البحث التربوي النو  ، عبد هللا ،  -152

،دار ابن حزم ، 1، ط اسس الوعي التأريخي، 1998نويهض ، وليد ،  -153

 لبنان .

واقع منهج التاريخ في ، 8019، الهابس ، عبد هللا بن عبد العزيز المحمد -154

المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين بالمنطقة الغربية في المملكة 
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، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة ام العربية السعودية

 القرى .

 ، بيروت. 2ط  ، زيارة جديدة للتاريخ ،1985هيكل ، محمد حسنين ،  -155

اثر استخدام الوثائق التاريخية في ، 9200هيالت ، صال  ، واخرون ،  -156

، تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر في مبحث التاريخ 

 . 3، العدد  5المجلة االردنية في العلوم التربوية ، المجلد 

 ، بغداد ، العراق.  2، رقم  نظام المدرسة الثانوية،  1977وزارة التربية ،  -157

التقويم التربوي ، 2000حب محمود الرافعي ، يوسف ، ماهر اسماعيل ، م -158

 ، مكتبة الرشد ، الرياض .1، ط اسسه واجراءاته

تطوير برنامج االعداد التربوي لمعلم ،  2007يونس ، ادريس سلطان،  -159

الجغرافية في ضوء المعايير القومية وتعرف اثره في االداء التدريسي 

، جامعة الزقازيق ، كلية  ، اطروحة دكتوراهواالتجاه نحو تدريس الجغرافية 

 التربية  .
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 (1) ملحق

 المدارس اإلعدادية التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة ديالى اسماء

 اسم المدرسة ت اسم المدرسة ت

 القرطبي  .24 التحرير للبنات .1

 يوسف الصديق .25 الشريف الرضي  .2

 االنام للبنات .26 الزهراء  .3

 جلوالء  .27 جمال عبد الناصر  .4

 بابل للبنات  .28 القدس للبنات  .5

 بلدروز  .29 ديالى  .6

 الفاضالت للبنات  .30 المعارف  .7

 الذهب االسود  .31 الطلع النضيد  .8

 ابن خلدون   .32 زينب الهاللية  .9

 ميثم التمار  .33 الخزران للبنات  .10

 فاطمة بن اسد للبنات  .34 ثويبة للبنات  .11

 البينات للبنات  .35 ام حبيبة للبنات  .12

 عبد المحسن الكاظمي  .36 نازك المالئكة  .13

 الوجيهية للبنين .37 ابن الرومية .14

 الطائف  .38 بني سعد  .15

 العراقية للبنات  .39 اولى القبلتين .16

 الخالص للبنين  .40 جورية بنت الحارث .17

 المتنبي المختلطة  .41 المقدادية للبنات  .18

 النبوة للبنات  .42 علي بن ابي طالب  .19

 النعيم  .43 رسالة االسالم للبنات  .20

 اسد هللا  .44 االمام الزهيري  .21

 المنتهى للبنات  .45 ابي الضياف  .22

 الشهيد خليل .46 صدى التاميم .23
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 (2ملحق )

أسماء السادة الخبراء المختصين الذين استعان الباحث بخبراتهم في هذا البحث 

 مرتبين حسب اللقب العلمي والحروف الهجائية

 مكان العمل التخصص اللقب العلمي واالسم ت

 جامعة ديالى  طرائق تدريس أ. د. أسماء كاظم فندي   1

 ديالىجامعة  طرائق تدريس أ.د. عبد الرزاق عبد هللا زيدان  2

 ابن رشد\جامعة بغداد   طرائق تدريس أ.د. سعد علي زاير   3

 جامعة ديالى توجيه وارشاد أ.د. سالم نوري صادق  4

 جامعة تكريت طرائق تدريس  أ. د. قصي محمد السامرائي   5

 جامعة ديالى طرائق تدريس أ.د. ماجد عبد الستار عبد الكريم  6

 جامعة ديالى تربوياحصاء  أ.م.د. ابراهيم جواد كاظم  7

 جامعة ديالى علم النفس  أ.م.د. بشرى عناد مبارك  8

 ابن رشد\جامعة بغداد   طرائق تدريس ا.م.د ثناء قاسم الحسو   9

 جامعة ديالى طرائق تدريس  ا.م.د  سلمى مجيد حميد  10

 جامعة ديالى تاريخ اسالمي أ.م.د. سميعة عزيز محمود  11

 جامعة ديالى طرائق تدريس احمدأ.م.د. عبد الحسن عبد االمير   12

 ابن رشد\جامعة بغداد  طرائق تدريس  ا. م.د نجدت عبد الرؤوف   13

 ابن رشد\جامعة بغداد   طرائق تدريس ا.م.د هناء خضير جالب   14

 جامعة ديالى علم النفس التربوي أ.م.د. لطيفة ماجد محمود   15

 جامعة ديالى علم النفس التربوي د. اخالص علي حسين  16
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 (3ملحق )

 قائمة مهارات التفكير التاريخي بصيغتها االولية

 تصلح اسم المهارة ت
ال 

 تصلح

بحاجة 

 الى تعديل

     التسلسل الزمنيالمحور االول/ 

    وفق تسلسلها الزمني التاريخيةتنظيم الحقائق   1

    عقب فترات زمنيه مختلفة التاريخيةألمقارنه بين األحداث   2

 مستقبليهألمكتسبه في ظروف ومواقف توظيف ألخبره   3

 مشابهه

   

األحداث التاريخية بجذورها في الماضي والتنبؤ  ربط   4

 باإلحداث ألمستقبليه في ضوء أحداث الماضي والحاضر 

   

 –التمييزززززززززز بزززززززززين األزمنزززززززززة التاريخيزززززززززة المختلفة الماضززززززززز    5

 المستقبل(.-الحاضر

   

علز  الخريةزة لتحديزد الة قزة  تحديد موقع الحدث التاريخ   6

 بين الزمان والمكان.

   

    توضيح خصائص الفترة الزمنية السابقة وال حقة للحدث .  7

    ربط الحدث التاريخ  بظروف الةصر الذى حدث فيه.  8

  الفهم واالستيعاب التاريخيالمحور الثاني/ 
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    التي تزيل الغموض عن األحداث التاريخية ةةرح االسئل 1

    استيةاب المواضيع وتركيز االنتباه لدى المتةلم 2

    تسجيل المةلومات المهمة بشكل مختصر ومكتوب 3

    تحديد أسباب الحدث التاريخ . 4

    تحديد األفكار الرئيسة ف  الحدث التاريخ . 5

    توضيح الة قة بين األحداث التاريخية. 6

    التةبير عن الحدث التاريخ  . 7

عززززرض المززززادة التاريخيززززة مززززن خزززز   الصززززور السززززتخ ص  8

 الحقائق المتضمنة بها.

   

    التمييز بين الحقائق واآلراء.  9

  التحليل والتفسير التاريخيالمحور الثالث/ 

    تحليل المةلومات التاريخية  1

    نقدا موضوعيا التاريخيةنقد المصادر  2

    . ةاألحداث ألتاريخياستنباط الدروس والةبر من  3

    التمييز بين األسباب الحقيقية والمةلنة للحدث. 4

    تحديد األثار المترتبة عل  الحدث والنتائج المترتبة. 5

    تحليل الرسوم التوضيحية لألحداث التاريخية. 6
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    باألحداث الجارية. يربط الحدث التاريخ 7

    التاريخية .كتابة تقارير عن األحداث  8

  قدرات البحث التاريخيالمحور الرابع/ 

    التاريخيةكتابة البحوث والمقاالت  1

     التاريخيةدراسة المشاكل  2

    صياغة الفرضيات واختبارها                  3

    ةبسرعة وسهولتوليد عدد كبير من البدائل واألفكار  4

    التاريخيةأيجاد حلو  فريدة للمشكلة  5

البحث في خيارات أخرى للموقف المشكل وانتقاء بدائل  6

 وخيارات جديدة لحلها

   

  تحليل القضايا ألتاريخية  واتخاذ القرارالمحو الخامس/ 

     ةلكافيا ةتأجيل اتخاذ القرار في حاله عدم وجود األدل 1

    التاريخيةإثبات الحقيقة  2

    مع بةضها البةض التاريخيةالربط المنةقي للحقائق  3

    . التاريخيةإصدار األحكام عل  اإلحداث  4

التمييز بين األحداث ذات الصلة بالموضوع ومن غير ذات  5

 الصلة به 
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    الخروج باستنتاجات تجاه الحدث التاريخ . 6

    تةبيق بةض االستنتاجات عل  مواقف أخرى مشابهة. 7

التنبزززؤ بنتزززائج األحزززداث التاريخيزززة مزززن المقزززدمات التززز  تزززم  8

 عرضها.
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 (4ملحق )

 جامعة ديالى          

 كلية التربية للعلوم االنسانية 

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 الدراسات العليا / ماجستير 

 م/ استطالع أراء الخبراء بشأن مهارات التفكير التاريخي             

 األستاذ الفاضل /                                       المحترم

 الس م عليكم ورحمة هللا وبركاته .....

تقوويم أداء مدرسوي التوأريل للمرحلوة يروم الباحثث ججثراء الدراسثة الموسثومة      

ومن مستلزمات هذه الدراسة جعداد  (  التاريخيمهارات التفكير  االعدادية في ضوء

 . التاريخيمهارات التفكير 

ولمثثثا يعهثثثده فثثثيكم مثثثن الكفايثثثة والدرايثثثة والدقثثثة وا مانثثثة العلميثثثة وسثثثعة فثثثي العلثثثم 

ئ قائمثة بمهثارات التفكيثر  راجيثا  التثاريخيواالطالع في هذا الجانثب   أرفثق لكثم طيثا

 ما ترونثهومالحظاتكم القيمة من تعديل   أو جضافة   او حذف  أراءكمالتفضل بإبداء 

ئ.  مناسبا

 ولكم جزيل الشكر والتقدير                                        

 الباحث                                                                          

 محمد عدنان محمد العزاوي

 طرائق تدريس التأريل                                                              
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 تصلح اسم المهارة ت
ال 

 تصلح

بحاجة 

 الى تعديل

     التسلسل الزمنيالمحور االول/ 

    وفق تسلسلها الزمني التاريخيةتنظيم الحقائق   1

    عقب فترات زمنيه مختلفة التاريخيةبين األحداث  ةلمقارنا  2

 مستقبليهفي ظروف ومواقف  ةتوظيف ألخبره ألمكتسب  3

 مشابهه

   

األحداث التاريخية بجذورها في الماضي والتنبؤ  ربط   4

 في ضوء أحداث الماضي والحاضر  ةباإلحداث ألمستقبلي

   

 – يالتمييزززززززززز بزززززززززين األزمنزززززززززة التاريخيزززززززززة المختلفة الماضززززززززز  5

 المستقبل(.-الحاضر

   

علز  الخريةزة لتحديزد الة قزة  يتحديد موقع الحدث التاريخ  6

 بين الزمان والمكان.

   

    توضيح خصائص الفترة الزمنية السابقة وال حقة للحدث .  7

    بظروف الةصر الذى حدث فيه. يربط الحدث التاريخ  8

  الفهم واالستيعاب التاريخيالمحور الثاني/ 

    التي تزيل الغموض عن األحداث التاريخية ةةرح االسئل 1
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    استيةاب المواضيع وتركيز االنتباه لدى المتةلم 2

    تسجيل المةلومات المهمة بشكل مختصر ومكتوب 3

    .يتحديد أسباب الحدث التاريخ 4

    .يالحدث التاريخ يتحديد األفكار الرئيسة ف 5

    التاريخية.توضيح الة قة بين األحداث  6

    . يالتةبير عن الحدث التاريخ 7

عززززرض المززززادة التاريخيززززة مززززن خزززز   الصززززور السززززتخ ص  8

 الحقائق المتضمنة بها.

   

    التمييز بين الحقائق واآلراء.  9

  التحليل والتفسير التاريخيالمحور الثالث/ 

    تحليل المةلومات التاريخية  1

    نقدا موضوعيا التاريخيةنقد المصادر  2

    . التاريخيةاستنباط الدروس والةبر من األحداث  3

    التمييز بين األسباب الحقيقية والمةلنة للحدث. 4

    تحديد األثار المترتبة عل  الحدث والنتائج المترتبة. 5

    تحليل الرسوم التوضيحية لألحداث التاريخية. 6

    باألحداث الجارية. يربط الحدث التاريخ 7
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    كتابة تقارير عن األحداث التاريخية . 8

  قدرات البحث التاريخيالمحور الرابع/ 

    التاريخيةكتابة البحوث والمقاالت  1

     التاريخيةدراسة المشاكل  2

    صياغة الفرضيات واختبارها                  3

    بسرعة وسهولهتوليد عدد كبير من البدائل واألفكار  4

    التاريخيةأيجاد حلو  فريدة للمشكلة  5

البحث في خيارات أخرى للموقف المشكل وانتقاء بدائل  6

 وخيارات جديدة لحلها

   

  تحليل القضايا ألتاريخية  واتخاذ القرارالمحو الخامس/ 

    تأجيل اتخاذ القرار في حاله عدم وجود األدله ألكافيه  1

    التاريخيةإثبات الحقيقة  2

    مع بةضها البةض التاريخيةالربط المنةقي للحقائق  3

    . التاريخيةإصدار األحكام عل  اإلحداث  4

التمييز بين األحداث ذات الصلة بالموضوع ومن غير ذات  5

 الصلة به 

   

    الخروج باستنتاجات تجاه الحدث التاريخ . 6
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    تةبيق بةض االستنتاجات عل  مواقف أخرى مشابهة. 7

التنبزززؤ بنتزززائج األحزززداث التاريخيزززة مزززن المقزززدمات التززز  تزززم  8

 عرضها.
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 (5ملحق )

 أشار الخبراء الىالتي بصورتها النهائية مهارات التفكير التاريخي قائمة 

امكانية تضمينها في استمارة المالحظة التي حصلت على نسبة اتفاق 

 ( فأكثر 80%)

 تصلح اسم المهارة
ال 

 تصلح

 ةبحاج

الى   

 تعديل

    أواًل : التسلسل الزمني ت

    ينظم الحقائق ألتاريخية وفق تسلسلها الزمني . 1

فترات زمنية  يقارن بين األحداث التاريخية المتشابهة ف  2

 مختلفة.

   

    يفسر البيانات الزمنية المقدمة في الخرائط الزمنية. 3

بجذورها في الماضي والتنبؤ  التاريخيةاألحداث  يربط  4

 باإلحداث المستقبلية في ضوء أحداث الماضي والحاضر . 

   

-الحاضر –يميز بين األزمنة التاريخية المختلفة  الماضي  5

 المستقبل(.
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يحدد موقع الحدث التاريخي عل  الخريةة لتحديد الة قة  6

 بين الزمان والمكان.

   

    توضيح خصائص الفترة الزمنية السابقة وال حقة للحدث . 7

    ثانيا : الفهم واالستيعاب التاريخي

    يةرح االسئلة التي تزيل الغموض عن األحداث التاريخية . 8

    الشخصيات التاريخية.يقارن بين إنجازات  9

    يسجل المةلومات المهمة بشكل مختصر ومكتوب . 10

    يحدد أسباب الحدث التاريخي. 11

    يحدد األفكار الرئيسة في الحدث التاريخي. 12

    يوضح الة قة بين األحداث التاريخية. 13

    يةبر عن الحدث التاريخي بأسلوبه. 14

التاريخيزززززة مزززززن خززززز   الصزززززور السزززززتخ ص يةززززرض المزززززادة  15

 الحقائق المتضمنة بها.

   

    يميز بين الحقائق واآلراء التاريخية .  16

    ثالثًا : التحليل والتفسير التاريخي

    يحلل ويصنف المةلومات التاريخية .  17
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    نقدا موضوعيا . التاريخيةينتقد المصادر  18

    الحقيقية والمةلنة للحدث.يميز بين األسباب  19

    يحلل الرسوم التوضيحية لألحداث التاريخية. 20

    باألحداث الجارية. يربط الحدث التاريخي 21

    يكتب تقارير عن األحداث التاريخية . 22

    قدرات البحث التاريخيرابةًا : 

    يحدد األحداث التاريخية. 23

    التاريخي. يفرض الفروض لتفسير الحدث 24

    يتحقق من صحة الفروض التي تم فرضها. 25

    . ةبسرعة وسهولتوليد عدد كبير من البدائل واألفكار  26

    . التاريخيةيجد حلو  فريدة للمشكلة  27

    يقارن بين المصادر التي تفسر األحداث التاريخية . 28

    القرارتحليل القضايا ألتاريخية  واتخاذ خامسًا : 

    . ةلكافيا ةتأجيل اتخاذ القرار في حاله عدم وجود األدل 29

    . التاريخيةيثبت الحقيقة  30

   المركبة والمةقدة إل  أجزاء صغيره مع  األحداثيجزئ  31
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 االحتفاظ بالفكرة األساسية للموضوع .

    يصدر األحكام عل  اإلحداث ألتاريخية في ضوء البدائل  . 32

    يخرج باستنتاجات تجاه الحدث التاريخي. 33

    تةبيق بةض االستنتاجات عل  مواقف أخرى مشابهة. 34

يتنبزززززؤ بنتزززززائج األحزززززداث التاريخيزززززة مزززززن المقزززززدمات التزززززي تزززززم  35

 عرضها.
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 (6الملحق )

استمارة المالحظة المتعلقة بتقويم أداء مدرسي التاريل للمرحلة 

 االعدادية في ضوء مهارات التفكير التاريخي 

 

 

 اسم المدرسة : -1

 موقع المدرسة : -2

 الصف و الشعبة : -4

 المادة : -5

 الموضوع : -6

 تاريل الزيارة : -7
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 مستوى اداء المدرس اسم المهارة

 ضعيف متوسط مرتفع االول : التسلسل الزمنيالمحور  ت

    ينظم الحقائق ألتاريخية وفق تسلسلها الزمني . 1

يقارن بين األحداث التاريخية المتشابهة ف  فترات زمنية  2

 مختلفة.

   

    يفسر البيانات الزمنية المقدمة في الخرائط الزمنية. 3

بجذورها في الماضي والتنبوء  التاريخيةاألحداث  يربط  4

 باإلحداث ألمستقبليه في ضوء أحداث الماضي والحاضر . 

   

-الحاضر –يميز بين األزمنة التاريخية المختلفة  الماضي  5

 المستقبل(.

   

يحدد موقع الحدث التاريخي عل  الخريةة لتحديد الة قة  6

 بين الزمان والمكان.

   

    الزمنية السابقة وال حقة للحدث .توضيح خصائص الفترة  7

    التأريخيواالستيعاب المحور الثاني : الفهم 

    يةرح االسئلة التي تزيل الغموض عن األحداث التاريخية . 8

    يقارن بين إنجازات الشخصيات التاريخية. 9

    يسجل المةلومات المهمة بشكل مختصر ومكتوب . 10
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    التاريخي.يحدد أسباب الحدث  11

    يحدد األفكار الرئيسة في الحدث التاريخي. 12

    يوضح الة قة بين األحداث التاريخية. 13

    يةبر عن الحدث التاريخي بأسلوبه. 14

يةزززززرض المزززززادة التاريخيزززززة مزززززن خززززز   الصزززززور السزززززتخ ص  15

 الحقائق المتضمنة بها.

   

    .  يميز بين الحقائق واآلراء التأريخية 16

    المحور الثالث : التحليل والتفسير التاريخي

    يحلل ويصنف المةلومات التاريخية .  17

    نقدا موضوعيا . التاريخيةينتقد المصادر  18

    يميز بين األسباب الحقيقية والمةلنة للحدث. 19

    يحلل الرسوم التوضيحية لألحداث التاريخية. 20

    التاريخ  باألحداث الجارية.ربط الحدث ي 21

    يكتب تقارير عن األحداث التاريخية . 22

    قدرات البحث التاريخي المحور الرابع :

    يحدد األحداث التاريخية. 23

    يفرض الفروض لتفسير الحدث التاريخي. 24
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    يتحقق من صحة الفروض التي تم فرضها. 25

    بسرعة وسهوله .توليد عدد كبير من البدائل واألفكار  26

    . التاريخيةيجد حلو  فريدة للمشكلة  27

    يقارن بين المصادر التي تفسر األحداث التاريخية . 28

    تحليل القضايا ألتاريخية واتخاذ القرار المحور الخامس :

    ألكافيه .تأجيل اتخاذ القرار في حاله عدم وجود األدله  29

    . التاريخيةيثبت الحقيقة  30

المركبة والمةقدة إل  أجزاء صغيره مع  األحداثيجزئ  31

 االحتفاظ بالفكرة األساسية للموضوع .

   

    يصدر األحكام عل  اإلحداث ألتاريخية في ضوء البدائل  . 32

    يخرج باستنتاجات تجاه الحدث التاريخي. 33

    االستنتاجات عل  مواقف أخرى مشابهة.تةبيق بةض  34

يتنبزززززؤ بنتزززززائج األحزززززداث التاريخيزززززة مزززززن المقزززززدمات التزززززي تزززززم  35

 عرضها.
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Abstract 
 

 

The objectives of the Search by: 

1 determine the historical thinking skills necessary for teachers 

of history at secondary schools. 

2 evaluate the performance of history teachers at the secondary 

schools in the light of those skills. 

The current research is limited to : 

The teachers of history at Diyala for the academic year 2011, 

2012.  

The research includes (72) teachers teaching at the schools, part 

of the Directorate of Education at Diyala, Who were selected at 

random. 

The research tool takes a note form . It includes (35) skills 

which are divided into (5) axes prepared through. 

The tool had been applied after assessing its validity through the 

agreement the researcher and another observer . 

The researcher used a number of statistical tools to analyze the 

results of research, such as : 

Chi-square to test the validity of items in the responses of the 

arbitrators and the equation of Cooper  to extract the stability 

observed between the researcher and another observer, and the 

equation of the average weight and the percentage weight to 

estimate the importance of the  historical thinking skills, 

according to the performance of teachers and to sepurate the 

achieved performance from the unchieued one and to arrange 

the skills of each axis separately. 
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 The results of the study are : 

1 the number of achieved  skills is (21) which is( 60%) of the 

total number of note form, while the achieved skills  are (14) 

which accounts for (40%) of the total number of the note form . 

2 the (weak) level occupied the first rank among the levels of 

appreciation and it is about (39.64%) of the total frequency of 

the performance of teachers of history, followed by the level of 

(high) which is about (36.62%), which level (average) occupied  

(23.72%).  

3 - The performance of history teachers in relation to historical 

thinking was weak compared to the criterian adopted in the 

study . 

4 - The performance of teachers in relation (the center of the 

chronology) and (the center of historical thinking) was  

acceptable, "in general as it exceedes the standard adopted in the 

study. 

5 - The performance of teachers in relation to (the analysis  of 

historical issues and decision-making) and (the historical 

analysis and interpretation) was a weak  performance "in general 

as it did not exceed the standard adopted in this study. 

 

In the light of these results the researcher concluded the 

following : 

1 – the weakness of teachers' performance in relation  to the 

historical thinking was due to their little knowledge of the 

methodology of historical research. 

2 – the inadequate performance of some teachers in the use of 

teaching strategies to develop historical thinking skills (such as 
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cooperative learning - brainstorming - to the problem-based 

learning) and others. 

3 - Do not enough attention to the training of teachers on 

thinking skills in general and historical thinking skills in 

particular. 

4 - lack of decisions of the colleges of education to historical 

thinking skills necessary for teachers. 

In the light of these results the researcher recommends the 

following: 

1 - Adoption historical thinking skills which are tacked in the 

present study and utilize them in the evaluation of history 

teachers at preparatory school. 

2 - Provide teachers of history list of historical thinking skills 

identified identified in this study in order to utilize them in their 

performance and  self-evaluation. 

3 - Adopting the list of historical thinking skills that have been 

tackled in this study to evaluate the student / teacher in the 

duration of the application. 

4 - Development manuals for teachers to include planned 

lessons to help developing  historical thinking skills  to serve as  

model for teachers. 

5 - Making training courses to train teachers  of history during 

their service and to make use of the list of historical thinking 

skills presented in this study during preparing training courses . 

6 - Include teaching methods in the curricula of colleges of 

education historical thinking skills. 
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In the light of the results achieved in the present study and to 

complete the aspects that studies of the following: 

1 - A similar study to evaluate the performance of history 

teachers at the intermediate and preparatory schools. 

2 - A study to evaluate the performance of the student / teacher 

at the colleges of education in relation to the skills which the 

researcher specied . 

3 – A Study to assess the programs of preparation at the college 

of education in the relation to historical thinking skills. 

4 - A study to measure the students' performance with regard to 

the skills of historical thinking and its relation to used  teaching 

strategies. 


