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امللخ�ص
هدف البحث �إىل معرفة �أثر تدري�س وحدة تاريخية مقرتحة عنوانها" :الأنبياء
واحل�ضارات القدمية يف الوطن العربي " يف �ضوء مدخل الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي
يف تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى طالب ال�صف الأول الثانوي بجمهورية م�رص
العربية ،حيث مت بناء �أدوات البحث ،و�شملت( :قائمة مهارات التفكري التاريخي –
والوحدة التاريخية املقرتحة – ودليل املعلم لتدري�س الوحدة املقرتحة – واختبار مهارات
التفكري التاريخي) ،واعتمد البحث على الت�صميم التجريبي ذي املجموعة الواحدة
والتي تكونت من ( )34طالبا بال�صف الأول الثانوي كمجوعة جتريبية مبحافظة
�أ�سيوط بجمهورية م�رص العربية ،وقام الباحث بتطبيق �أدوات البحث على املجموعة
التجريبية خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي  2010/2009م .وتو�صل
البحث �إىل فاعلية تدري�س وحدة " الأنبياء واحل�ضارات القدمية فئ الوطن العربي "يف
�ضوء مدخل الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي يف تنمية مهارات التفكري التاريخي جمملة
ويف كل مهارة من مهاراته الفرعية ،و�أو�صي البحث ب�رضورة الإفادة من �آيات القر�آن
الكرمي ومعجزاته عند بناء مناهج التاريخ مبختلف املراحل الدرا�سية.
الكلمات املفتاحية :مدخل الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي ،مهارات التفكري التاريخي.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/10/4 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/8/11 :م
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Effectiveness of Teaching a Proposed Historical Unit in the Light
of the Scientific Miracle Approach of the Holy Qur’an in
Developing The Historical Thinking Skills of First
Year Secondary School Students
Dr. Adel R. Al Nagdy
College of Education
Assuit University

Abstract
The research aimed at studying the effect of teaching a proposed historical unit entitled "Prophets and Ancient Civilizations in the Arab Nation" in the
light of the scientific miracle approach of the Holy Qur'an" in developing the
historical thinking skills of first year secondary school students. The sample
of the study was 34 students from the first year secondary school, Assuit Governorate. The tools of the study (a list of historical thinking skills, the proposed historical unit, and the historical thinking skill test) were designed by
the researcher. The research was conducted during the second semester of the
scholastic year 2009/2020. The results proved the effectiveness of teaching
the "Prophets and ancient civilizations in the Arab Nation in the light of the
scientific miracles approach" Unit in developing the historical thinking skills
as a whole and in every sub-skill. The study recommended the importance of
benefiting from the Holy Qur'an Verses and its miracles when designing the
history curricula at the different educational stages.
Key words: the scientific miracles of the holy Qur’an, approach, historical thinking
skills.
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املقدمة

منذ �أربعة ع�رش قرنا من الزمان ويزيد �أنزل الله �سبحانه وتعاىل القر�آن الكرمي ليكون هاديا

للنا�س وحاويا يف �آياته الكرمية كافة الأمور وال�شئون التي تهم الب�رشية من �أمور الدنيا والآخرة،

و�شامال لكثري من احلقائق العلمية والتاريخية التي بهرت العلماء امل�سلمني منهم وغري

امل�سلمني ،والتي مل ت�ستطع الب�رشية اكت�شافها �إال من خالل تكنولوجيا القرن الع�رشين.

فقد احتوت الآيات القر�آنية على كثري من الأحداث التاريخية التي تتوافق واالكت�شافات

الأثرية احلديثة فك�شفت بع�ض الآيات القر�آنية من خالل تناولها بع�ض احل�ضارات القدمية
�سواء الفرعونية �أو ح�ضارات بالد اجلزيرة العربية عن الكثري من �أحداث تلك الأزمنة والتي
مل يتم �سرب �أغوارها ب�شكل �سليم �إال بعد االكت�شافات الأثرية يف الع�صور احلالية�( .أحمد،

)2003

ولقد �أكدت عدة درا�سات يف جماالت علمية خمتلفة العديد من �آيات الإعجاز العلمي

للقر�آن الكرمي يف خمتلف العلوم واملجاالت العلمية والت�رشيعية والتاريخية ،وعلى الرغم
من �أننا يف جمتمعنا العربي الإ�سالمي ن�ستمد ت�رشيعاتنا من القر�آن الكرمي ،وال�سنة النبوية
ال�رشيفة� ،إال �أن مناهجنا الرتبوية ال تهتم كثريا باال�ستعانة ب�آيات الإعجاز العلمي للقر�آن

الكرمي يف تو�ضيح الكثري من احلقائق العلمية والأحداث التاريخية ،و�إمنا ت�ستمد حمتواها من

كتابات امل�ؤرخني وامل�صادر التاريخية القدمية منها واحلديثة ،دون الإ�شارة �إىل واحد على ر�أ�س تلك

امل�صادر وهو القر�آن الكرمي.

ومن هنا ت�أتى �أهمية الإفادة من �آيات الإعجاز العلمي التاريخي للقر�آن الكرمي يف بناء

وحدة تاريخية مقرتحة تتناول الأحداث التاريخية وتدري�سها للطالب من خالل �آيات القر�آن
الكرمي ،حيث �أكدت نتائج العديد من الدرا�سات �أن اال�ستعانة بالإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ي�سهم يف تنمية ميول الطالب وقدراتهم وتفكريهم ،مثل درا�سة (عبد القادر )1990 ،والتي
الدرا�سي لدى تالميذ ال�صف ال�سابع من التعليم الأ�سا�سي ،وتكونت عينة الدرا�سة من
مائة واثنني من التالميذ ،و�أعد الباحث مقيا�سا لالجتاهات العلمية واختبارا حت�صليا ،وتو�صلت

الدرا�سة �إىل فاعلية املدخل الديني يف تنمية االجتاهات العلمية والتح�صيل الدرا�سي لدى
عينة الدرا�سة.

كما هدفت درا�سة (املراغي� )1994 ،إىل تعرف فاعلية مدخل الإعجاز العلمي يف القران

الكرمي يف تدري�س املعلومات الكونية مبقرر العلوم لل�صف الثاين املتو�سط باململكة العربية

ال�سعودية يف تنمية حت�صليهم واجتاهاتهم نحو العلوم ،وتكونت عينة الدرا�سة من ثمانية
و�أربعني تلميذا ً  ،ق�سمت ملجموعتني :جتريبية و�ضابطة ،و�أعد الباحث اختبارين للتح�صيل
املعريف وا�ستخدم مقيا�سا لالجتاه نحو العلوم ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل فاعلية املدخل يف زيادة
حت�صيل التالميذ وحت�سني اجتاهاتهم نحو العلوم.

�أما درا�سة (عبد الغني )1995 ،فقد هدفت �إىل تعرف �أثر ا�ستخدام الإعجاز العلمي يف

القر�آن الكرمي يف تدري�س وحدة ت�ضمنت �أنواع ال�صخور املكونة للق�رشة الأر�ضية واجلاذبية

والطبقات املكونة للغالف اجلوى والأوزون وت�أثري ثاين �أك�سيد الكربون على حرارة الأر�ض يف
تنمية املفاهيم العلمية واالجتاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ ال�صف الأول الإعدادي ،وتكونت

عينة الدرا�سة من مائة وع�رشين تلميذا ً وتلميذة ق�سمت ملجموعتني :جتريبية و�ضابطة ،و�أعدت
الباحثة اختبارا ً حت�صيليا ً يف املفاهيم العلمية ومقيا�سا ً لالجتاه نحو العلوم ،وتو�صلت الدرا�سة
�إىل فاعلية الإعجاز العلمي يف القران الكرمي يف تنمية حت�صيل املفاهيم العلمية وحت�سني
االجتاه نحو مادة العلوم لدى عينة الدرا�سة.

وملا كانت الرتبية ت�ضطلع بدور مهم يف �إعداد الن�شء ملواجهة التغيريات والتطورات التي

ي�شهدها العامل يف الوقت احلا�رض ،ف�إنها تهدف  -يف املقام الأول � -إىل تزويد الفرد باملهارات
التي ت�ساعده على التكيف مع متغريات الع�رص ،وحماولة �إعداده ب�صورة جتعله �أكرث قدرة

على �أداء دوره يف احلياة ،وال�سعي �إىل �أن توفر له فر�ص اال�ستزادة من املعرفة الإن�سانية،
واكت�ساب مهارات التفكري ومهارات البحث العلمي التي ت�ساعده على الت�صدي باحللول

العلمية للم�شكالت التي تواجهه ،ومتكنه من احل�صول على املعلومات واحلقائق من م�صادرها

الأ�صلية.

وقد �أدى هذا �إىل االهتمام مبهارات التفكري التاريخي باعتبارها من الأهداف الأ�سا�سية التي
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منهم يلزمه الإملام بهذه املهارات والتمكن منها ليمكنه التعامل مع املادة التاريخية بعلم

وب�صرية ،وفهم �أ�سباب امل�شكالت �أو الظواهر �أو الأحداث التاريخية ،وتف�سريها و�إدراك العالقات
بينها وامتدادها �إىل احلا�رض ،فتنمية مهارات التفكري التاريخي ت�ساعد املتعلم على النقد ؛
حيث ي�ستطيع نقد ما يقر�أ ،كما ت�ساعد على تعليل الأحداث �أو الظواهر التاريخية ،ثم ي�صدر

�أحكاما عليها.

والتاريخ  -ك�أحد املناهج الدرا�سية يف مراحل التعليم العام -يحتل مكانة مهمة يف

الربنامج التعليمي ،من حيث �إنه ي�ؤكد على القيم ،واملفاهيم ،واملهارات ،والعادات والتقاليد

الرا�سخة يف املجتمع عرب ع�صوره املختلفة ،فهو �أداة رئي�سة لتدعيم املواطنة ال�سليمة لدى

�أفراد املجتمع ،لكن على الرغم من الدور املهم الذي تقوم به مناهج التاريخ يف ت�شكيل فكر

�أبناء املجتمع وتوجهاتهم ،ما زال تدري�سها يف مراحل التعليم العام يعتمد على الإلقاء
وال�رسد بهدف تلقني املتعلمني ب�أكرب قدر ممكن من املعلومات واحلقائق والأحداث التاريخية التي

ال تثري اهتمامهم ويكون دور املتعلمني احلفظ واال�ستظهار و�رسعان ما ين�سون ما در�سوه مبجرد

انتهاء العام الدرا�سي( .معبد)2007 ،

ولكي يتحقق ذلك ينبغي علي معلم التاريخ �أن ي�ستخدم طرق تدري�س و�أ�ساليب عر�ض

تثري اهتمام التالميذ ،وتهيئ لهم فر�ص العمل والقيام بدور �إيجابي ن�شط ،واكت�ساب مهارات
التفكري التاريخي ،مما ي�ساعد على تكوين انطباعات حقيقية عن مادة التاريخ ،الأمر الذي يزيد

من �إيجابيتهم ودافعيتهم جتاه تعلمها( .ال�سيد)2003 ،

ً
ارتباطا
ويعد التفكري التاريخي مبهاراته املتعددة �أحد �أمناط التفكري العلمي ال�سليم ويرتبط

وثيقا بالبناء املعريف للمتعلم ،فتكمن �أهمية تنمية مهاراته يف �أنها تتطلب من املتعلم �إدراك
احلقائق والأحداث التاريخية والبحث يف العالقات بينهما ،والتو�صل �إىل الأ�سباب احلقيقية لها

وتف�سريها بل والإفادة منهما يف مواقف احلياة اليومية ،وهذا ال حتققه الطرائق املعتادة يف
تدري�س التاريخ كال�رسد والإلقاء على املتعلمني( .معبد)2007 ،

وقد �أكدت العديد من الدرا�سات �أهمية التفكري التاريخي يف التدري�س ،ومنها:

درا�سة ( )Carollyn, 1999والتي اهتمت بدرا�سة �أثر ا�ستخدام مدخل التاريخ ال�شفوي

يف تنمية التفكري التاريخي لدى طالب املرحلة الثانوية ،حيث قام الطالب جمموعة الدرا�سة

ب�إجراء مقابالت مع بع�ض الأ�شخا�ص الذين عاي�شوا بع�ض الأحداث املتعلقة بالتاريخ الأمريكي،
ومت ت�سجيل تلك املقابالت على �أ�رشطة كا�سيت ،ثم قاموا بتحليل تلك الأ�رشطة وكتابة روايات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وق�ص�ص يف �ضوء ذلك .ودلت النتائج على �أن مدخل التاريخ ال�شفوي ي�سهم م�ساهمة كبرية
ودرا�سة (على )2004 ،هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام خرائط املفاهيم ومنوذج (هيلدا تابا)

يف تنمية املفاهيم التاريخية والتفكري التاريخي لدى تالميذ املرحلة الإعدادية ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل فاعلية خرائط املفاهيم ومنوذج (هيلدا تابا) يف تنمية املفاهيم التاريخية والتفكري

التاريخي لدى تالميذ ال�صف الثاين الإعدادي.

ودرا�سة (عبد الله )2004 ،والتي �أكدت تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى طالب ال�صف

الأول الثانوي من خالل ا�ستخدام منوذج مقرتح لتدري�س التاريخ وفقا للنظرية البنائية.

ودرا�سة (اجلزار )2004 ،التي �أكدت على تنمية مهارات التفكري التاريخي من خالل ا�ستخدام

وحدة مقرتحة من منهج التاريخ قائمة على العمليات واملواقف التاريخية با�ستخدام

�إ�سرتاتيجية (كرايدر) التعاوين والإتقاين ومنوذج (باير) اال�ستق�صائي لدى طالب ال�صف الثاين
الثانوي مبحافظة القاهرة.

ودرا�سة ( )Dulberg, 2005والتي و�ضحت فاعلية �إ�سرتاتيجية ما وراء املعرفة يف معاجلة

�سوء فهم الأطفال ملهارات التفكري التاريخي.

ودرا�سة ( )Rodriguez, Salinas, Guberman, 2005والتي اهتمت بتعليم التفكري

التاريخي للطالب من خالل تدري�س املنطق التاريخي.

ودرا�سة ( )Tally& Goldenberg, 2005والتي هدفت �إىل تدريب الطالب على ا�ستخدام

امل�صادر واملحفوظات والأدلة التاريخية الرقمية يف تنمية مهارات التفكري التاريخي لديهم.

ودرا�سة (عبد الوهاب )2005 ،التي �أكدت فاعلية ا�ستخدام بع�ض ا�سرتاتيجيات التعلم

الن�شط يف تدري�س التاريخ وتنمية مهارات التفكري التاريخي واالجتاه نحو املادة لدى طالب

املرحلة الثانوية (طالب ال�صف الأول الثانوي).

ودرا�سة (�أحمد )2006 ،التي �سعت �إيل ا�ستخدام مدخل الرتاث يف تنمية بع�ض مهارات

التفكري التاريخي لدى الطالب املعلم للدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية ،حيث قام الباحث

ببناء وحدة من القالع واحل�صون يف �سلطنة عمان مت تدري�سها لعدد ( )42طالبا وطالبة
بكلية الرتبية بنزوى ب�سلطنة عمان ،وطبق عليهم اختبارا يف التفكري التاريخي ات�ضح من

خالله ت�أثري التدري�س با�ستخدام مدخل الرتاث يف تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب
جمموعة الدرا�سة.

ودرا�سة ( )Burenheide, 2007والتي �أكدت على دمج التفكري التاريخي يف تدري�س
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التاريخ ،وكيفية و�ضع الطالب يف الدرا�سة التاريخية املتعمقة.
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ودرا�ســــــة ( )Derose, 2007التي هدفت �إىل املقارنة بني ن�صو�ص الكتب املدر�سية

الدولية لتطوير التفكري التاريخي وتعرف الأحداث من منظور عاملي مثل حتليل دور الواليات
املتحدة الأمريكية حتليال تاريخيا يف احلرب العاملية الثانية وحرب فيتنام.

ودرا�سة (معبد )2007 ،التي �سعت للك�شف عن �أثر برنامج مقرتح يف التاريخ قائم على

�أن�شطة الذكاءات املتعددة على تنمية التح�صيل وبع�ض مهارات التفكري التاريخي لدى طالب

ال�صف الأول الثانوي ،حيث قام الباحث ببناء برنامج قائم على �أن�شطة الذكاءات املتعددة
واختبار يف مهارات التفكري التاريخي وطبقهما على جمموعة جتريبية بلغ عددها ( )38طالبا
من طالب ال�صف الأول الثانوي مبحافظة �أ�سيوط مب�رص ،وتو�صل �إىل �أن �أن�شطة الذكاءات
املتعددة �أ�سهمت يف تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب جمموعة الدرا�سة.

ودرا�سة (قزامل )2008 ،التي اهتمت ببناء برنامج مقرتح للتعلم الذاتي قائم على

الأن�شطة لتنمية مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب املعلمني بكليات الرتبية �شعبة

التاريخ ،وتكونت جمموعة البحث من ( )30طالبا وطالبة من طالب الفرقة الثالثة بكلية
الرتبية بالعري�ش در�سوا ثالثة موديالت تاريخية ذاتيا من خالل الأن�شطة ثم طبق عليهم اختبار

معريف يف مهارات التفكري التاريخي وبطاقة مالحظة لأدائهم �أثناء درا�سة املوديالت ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن الربنامج املقرتح �أ�سهم يف تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب
جمموعة الدرا�سة.

ودرا�سة (عبد الهادي )2008 ،التي قامت ببناء برنامج مقرتح يف التاريخ لتالميذ ال�صف

الثاين الإعدادي وبناء اختبار يف مهارات التفكري التاريخي ومقيا�س للميول نحو مادة التاريخ،
ومت تطبيق �أدوات البحث على جمموعة جتريبية من التالميذ بلغ عددها ( )45تلميذا ،و�أثبتت

الدرا�سة �أن الربنامج املقرتح قد �أ�سهم يف تنمية التفكري التاريخي وامليل نحو مادة التاريخ
لدى التالميذ جمموعة الدرا�سة.

ودرا�سة ( )Martin, Wineburg, Rosenzweig, 2008والتي هدفت �إىل ا�ستخدام

ال�شبكة العنكبوتية يف تدري�س التفكري التاريخي من خالل تدريب املعلمني والطالب على

ا�ستخدام ال�شبكة يف معرفة الفهم التاريخي وا�ستخدام امل�صادر التاريخية ب�أنواعها

املختلفة.

ودرا�سة ( )Westhoff & Polman, 2008والتي �أبرزت تطوير �أداء املعلمني حول معرفة

مهارات التفكري التاريخي مثل و�ضع الأحداث التاريخية يف ال�سياق ،والت�سل�سل الزمني،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
واختالف وجهات النظر حول تف�سري الأحداث التاريخية املختلفة ،واتخاذ التحيز والق�صد من
ودرا�سة ( )Monte, Chauncey, Melissa, 2009التي هدفت �إىل تدريب معلمي التاريخ

على كيفية تدري�س درو�س التاريخ املختلفة التي ميكن من خاللها تنمية التفكري التاريخي.

ودرا�سة (الهباد )2010 ،والتي �سعت �إىل ا�ستخدام مدخل الرتاث يف تنمية بع�ض مهارات

التفكري التاريخي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بال�سعودية ،وتكونت عينة البحث من()50

تلميذا بال�صف ال�ساد�س االبتدائي مبنطقة اجلوف در�سوا يف ع�رش لقاءات جمموعة من عنا�رص
الرتاث ال�سعودي ،و�أثبتت الدرا�سة �أن التدري�س با�ستخدام مدخل الرتاث قد �أ�سهم يف تنمية
التفكري التاريخي لدى التالميذ.

يت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة �أهمية تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب

بجميع املراحل الدرا�سية ب�شكل عام وباملرحلة الثانوية ب�شكل خا�ص ،مما يجعل من الأهمية

مبكان توظيف مادة التاريخ لتنمية تلك املهارات لدى الطالب ولقد �أفادت الدرا�سات ال�سابقة
الباحث يف بنائه لقائمة مهارات التفكري التاريخي وكيفية توظيفها يف درو�س الوحدة مبا

ي�سهم يف تنمية التفكري التاريخي لدى طالب ال�صف الأول الثانوي.

كما يت�ضح �أي�ضا �أن ا�ستخدام مدخل الإعجاز العلمي مبا فيه من بحث وتدقيق عن

املعلومات التاريخية التي تناولتها �آيات القر�آن الكرمي من املمكن �أن ي�سهم يف تنمية تلك
املهارات لدى الطالب ،ومن هنا جاء هذا البحث يف حماولة لبناء وحدة مقرتحة يف التاريخ

قائمة على �آيات الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي ومعرفة �أثر تدري�سها على تنمية مهارات
التفكري التاريخي لدى طالب ال�صف الأول الثانوي.

م�شكلة البحث

يواجه تدري�س التاريخ يف املرحلة الثانوية م�شكلة رئي�سة تتمثل يف �أن تدري�س حمتواه ال

يتعدى يف الكثري من الأحيان تلقني حقائق املا�ضي للطالب وما يرتبط بها من �أ�سماء امللوك
�أو الأحداث ال�سيا�سية والتواريخ التي جرت فيها ،وال ينتظر من الطالب �إال �أن يحفظها
وي�رسدها ،مبا قد يعوق تنمية تفكري التالميذ ،وهذا ما �أكدته درا�سة (خري�شة )2004 ،والتي

�أ�شارت �إىل قلة �إ�سهام كتب التاريخ باملرحلة الثانوية يف تنميه مهارات التفكري التاريخي،
وعدم التوافق بني نتائج حتليل حمتوى كتب التاريخ وبني �آراء املعلمني حول �إ�سهامها يف تنمية
تفكري الطالب.
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لذا فمن الأهمية مبكان االهتمام بتنمية مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب وذلك من
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خالل تناول �أحداث التاريخ ووقائعه بطريقة تثري العقل وحتفزه على التفكري ،و�أال ينظر الطالب
�إىل ما يت�ضمنه الكتاب املدر�سي على �أنه حقيقة ثابتة غري قابلة للنقا�ش �أو الرف�ض ،خا�صة
�إذا ما كانت هناك �أدلة وم�صادر تاريخية مناق�ضة ملا هو موجود بالكتاب املدر�سي ،مما يجعل

خلق جو من النقا�ش واحلوار الهادف املدعم بالأدلة وامل�صادر التاريخية و�سيلة للرقى بتفكري
الطالب وحتفيزه.

ويعد مدخل الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي �أحد املداخل املثرية وامل�شوقة للطالب وذلك من

خالل تناوله للأحداث التاريخية من خالل �آيات قر�آنية �صادقة ومثريه للتفكري واملقارنة بني ما

يدر�سه الطالب يف الكتاب املدر�سي من �آراء وكتابات للم�ؤرخني ت�صدق �أحيانا وتخطئ �أحيانا،
وبني ما يعر�ضه القر�آن الكرمي من �أدلة وبراهني �صادقة �أثبت الإن�سان بنف�سه �صدقها من
خالل ال�شواهد والك�شوف الأثرية ،وهذا ما قد يدفع الطالب �إىل التفكري ال�سليم يف احلدث

التاريخي مبا قد ي�سهم يف تنميه التفكري التاريخي لديه.

ونظرا ملا �أكدته الدرا�سات ال�سابقة من �ضعف يف مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب،

ونظرا لندرة الدرا�سات التي �أجريت حول ا�ستخدام مدخل الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي يف
تدري�س مناهج التاريخ،حاول البحث بناء وحدة تاريخية مقرتحة بعنوان" :الأنبياء واحل�ضارات

القدمية يف الوطن العربي" ،ومعرفة ت�أثري تدري�سها يف تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى
طالب ال�صف الأول الثانوي مب�رص.

�أهداف البحث

هدف البحث �إيل:

 – 1و�ضع قائمة مبهارات التفكري التاريخي التي ينبغي تنميتها لدى طالب ال�صف الأول

الثانوي من خالل مقرر التاريخ.

 -2بناء وحدة يف التاريخ لطالب ال�صف الأول الثانوي بعنوان" :الأنبياء واحل�ضارات القدمية يف

الوطن العربي" يف �ضوء مدخل الإعجاز العلمي للقران الكرمي.

 -3تعرف فاعلية تدري�س الوحدة التاريخية املقرتحة يف تنمية بع�ض مهارات التفكري التاريخي

لدى طالب ال�صف الأول الثانوي.

�أ�سئلة البحث

يف �ضوء العر�ض ال�سابق للأدب الرتبوي ويف �ضوء م�شكلة البحث و�أهدافه يحاول البحث

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
خالل مقرر التاريخ ؟

 -2ما �صورة وحدة مقرتحة يف التاريخ لطالب ال�صف الأول الثانوي بعنوان« :الأنبياء واحل�ضارات

القدمية يف الوطن العربي» يف �ضوء مدخل الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي؟

 -3ما فاعلية تدري�س وحدة «الأنبياء واحل�ضارات القدمية يف الوطن العربي »:املقرتحة يف تنمية

بع�ض مهارات التفكري التاريخي لدى طالب ال�صف الأول الثانوي؟

�أهمية البحث

تكمن �أهمية البحث يف:

 -1حماولة الربط بني الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي وبني املحتوى التاريخي املقدم لطالب

املرحلة الثانوية.

 -2حماولة �إك�ساب طالب املرحلة الثانوية ملهارات التفكري التاريخي من خالل البحث والتق�صي

عن مدلول الآيات القر�آنية التي احتوت مادة تاريخية ترتبط بع�رص تاريخى معني.

 -3يقدم مثاال للمعلم لكيفية الربط بني الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي وبني مادة التاريخ مبا

ي�ساعده يف تقدمي مادة علمية �شيقة للطالب ومرتبطة يف الوقت نف�سه باحلقائق الدينية.

حدود البحث

اقت�رص البحث على:

 -1جمموعة من طالب ال�صف الأول الثانوي ب�إحدى املدار�س احلكومية مبديرية الرتبية والتعليم

مبحافظة �أ�سيوط.

 – 2الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي  2010/2009م.
 -3قيا�س بع�ض مهارات التفكري التاريخي.

م�صطلحات البحث

الفاعلية :هي «مقدار الأثر الذي ميكن �أن حتدثه املعاجلة التجريبية (باعتبارها متغريا م�ستقال)
يف �أحد املتغريات التابعة» (على.)1997 ،

و تعرف ب�أنها «تقييم العملية التدري�سية من خالل املخرجات �أو النتائج التي ميكن
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مالحظتها» (زيتون.)2003 ،
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وتعرف �إجرائيا ب�أنها مقدار الأثر الذي ميكن �أن يحدثه تدري�س الوحدة التاريخية املقرتحة يف

تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب جمموعة الدرا�سة.

الإعجاز العلمي للقران الكرمي :يعرفه (امل�صلح )2006 ،ب�أنه «الأمر اخلارق للعادة ،املقرون

بالتحدي ،املتعلق بق�ضية علمية و�صل العلم �إىل �سقف املعرفة فيها ،ومل يكن يف مقدور
الب�رش وال يف علمه يف �شتي بقاع الأر�ض علم بها وقت نزول الوحي بها� ،أو قول الر�سول �صلى
الله عليه و�سلم لها».

ويعرف ب�أنه «�إخبار القر�آن الكرمي بحقيقة �أثبتها العلم التجريبي ،وثبت عدم �إمكانية �إدراكها

بالو�سائل الب�رشية وقت نزول القر�آن الكرمي» (الأمانة العامة للهيئة العاملية للإعجاز العلمي

يف القر�آن وال�سنة.)2008 ،

ويعرف �إجرائيا يف الدرا�سة احلالية ب�أنه كل ما ا�شتمله القر�آن الكرمي من حقائق علمية

و�أحداث تاريخية يف �آياته الكرمية ،ومل يكن من املمكن التو�صل �إليها بالو�سائل املتاحة للب�رش
وقت نزول القر�آن ،و�أثبت العلم يف الع�رص احلديث _ من خالل التجارب العلمية واالكت�شافات

الأثرية_ �صحتها و�صدقها.

مدخل الإعجاز العلمي للقران الكرمي :يعرفه (عبد القادر )1990،ب�أنه «املدخل الذي يركز على

ت�أ�صيل الثقافة والفكر الإ�سالمي من خالل املفاهيم الدرا�سية وغايته تعميق الإميان بالله».

ويعرف ب�أنه «التخطيط التدري�سي الذي يركز على تعميق �إميان الطالب بقدرة الله تعايل

من خالل املنهج القر�آين» (املراغى.)1994 ،

ويعرف �إجرائيا ب�أنه تخطيط تدري�سي يركز على الربط بني الأحداث التاريخية والآيات

القر�آنية املرتبطة بها ،بحيث يقوم الطالب بقراءة الأحداث التاريخية الواردة بالوحدة املقرتحة

وفهمها وحتليلها مبا ي�سهم يف تعميق �إميانهم بقدرة الله تعاىل وتنمية تفكريهم التاريخي.

مهارات التفكري التاريخي :يعرفها (عبد الوهاب )2005 ،ب�أنها «املهارات ال�شخ�صية والعقلية

والأدائية التي جتعل الطالب يفكرون تفكريا ً تاريخياً ،وتت�ضمن كيفية فهم وتدبر الأفكار
والأحداث واملفاهيم التاريخية ،والقدرة على التحليل النقدي للوثائق التاريخية يف �ضوء

ال�سياقات وطرح الأ�سئلة والبحث واتخاذ القرار و�إ�صدار الأحكام».

وتعرفها (قزامل )2008 ،ب�أنها «جمموعة من مهارات التفكري املرتابطة واملتداخلة التي

تهدف �إىل اال�ستخدام الفعال لطرق ذهنية يف التعامل مع املعرفة التاريخية وتنظيمها �أو

معاجلتها الكت�شاف علة الأحداث املا�ضية واتخاذ التاريخ ال�شكل الذي تراه الآن».

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وتعرف يف البحث احلايل ب�أنها تلك املهارات العقلية والأدائية التي يكت�سبها الطالب

والتحليل والتف�سري التاريخي للأحداث التاريخية ،وا�ستخدام مهارات البحث التاريخي والإدراك
الزمانى واملكاين لتلك الأحداث واتخاذ القرارات ب�ش�أنها.

منهجية البحث و�إجراءاته:
منهجية البحث

ا�ستخدم البحث املنهج الو�صفي يف بناء الإطار النظري للبحث و�إعداد �أدواته ،ويف حتليل

النتائج وتف�سريها ،بينما ا�ستخدم املنهج التجريبي يف التجربة امليدانية للبحث.

جمموعة البحث

اعتمد البحث على الت�صميم التجريبي ذي املجموعة الواحدة؛ حيث ت�ألفت جمموعة

البحث من طالب ال�صف الأول الثانوي مبدر�سة الغنامي الثانوية بنني حيث مت اختيار ف�صل واحد

بطريقة ع�شوائية وبلغ عدد طالبه ( 34طالبا) مثل املجموعة التجريبية للبحث.

�أداة البحث

�أداة البحث عبارة عن اختبار فى مهارات التفكري التاريخي وقد مت اعداده وفقا ً للخطوات

التالية-:

 حتديد الهدف من االختبار :هدف االختبار �إىل قيا�س م�ستوى مهارات التفكري التاريخي لدىطالب املجموعة التجريبية قبل درا�ستهم للوحدة التاريخية املقرتحة وبعدها يف �ضوء مدخل

الإعجاز العلمى للقران الكرمي.

 -تعليمات االختبار :و�ضعت تعليمات االختبار ب�أ�سلوب �سهل ومب�سط ل�رشح فكرة االختبار

وهدفه واملطلوب من الطالب القيام به والزمن املحدد للإجابة عن �أ�سئلته.
 -موا�صفات اختبار مهارات التفكري التاريخي.

مت بناء مفردات االختبار يف هذا البحث يف �ضوء مهارات التفكري التاريخي الرئي�سة والفرعية

بحيث خ�ص�ص لكل مهارة فرعية �س�ؤال يقي�سها واجلدول التايل يو�ضح توزيع مفردات االختبار

التح�صيلي على امل�ستويات التي يقي�سها:
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رقم

1
2
3
4
5

املهارات الرئي�سة

مهارات قراءة املادة التاريخية وفهمها
مهارات التحليل والتف�سري التاريخي
مهارات البحث التاريخي
مهارات الإدراك الزمانى واملكاين للأحداث
التاريخية
م �ه��ارات ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات ب �� �ش ��أن الأح� ��داث
التاريخية
املجموع

27-22-21-20-18-6
28-26-8-7-3-1
33-32-24-23-19-9-4

عدد املفردات

6
6
7

الن�سبة املئوية

�أرقام املفردات

31-30-25-17-16-2
-14-13-12-11-10-5
29-15

6

% 18

8

% 24

33

% 100

%18
%18
%22

*�صياغة مفردات االختبار
مت �صياغة مفردات االختبار وعددها ( )33مفردة ،وقد اعتمد الباحث يف �صياغة مفردات

االختبار بحيث تكون عبارة عن ن�صو�ص تاريخية م�ستمدة من الوحدة التاريخية املقرتحة
تتبعها �أ�سئلة متنوعة تقي�س مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب بحيث تكون منا�سبة

لقدرات طالب ال�صف الأول الثانوي.

� -صالحية ال�صورة املبدئية الختبار التفكري التاريخي

بعد االنتهاء من �صياغة مفردات االختبار مت عر�ضه على جمموعة من املحكمني

املتخ�ص�صني يف جمال املناهج،وطرق تدري�س الدرا�سات االجتماعية،والتاريخ،وعلم النف�س؛ وذلك
ملعرفة �آرائهم يف �صالحية االختبار،و�أجريت التعديالت يف �ضوء �آراء وتوجيهات املحكمني.
 -التجربة اال�ستطالعية الختبار مهارات التفكري التاريخي.

مت تطبيق اختبار مهارات التفكري التاريخي على جمموعة ا�ستطالعية عددها( )35طالبا ً من

طالب ال�صف الأول الثانوي مبدر�سة نا�رص الثانوية بنني ب�أ�سيوط وذلك بهدف-:

 -حتديد زمن االختبار :مت ح�ساب زمن تطبيق االختبار عن طريق ح�ساب الزمن الذي ا�ستغرقه

كل طالب يف الإجابة عن �أ�سئلة االختبار وق�سمة جمموع الأزمنة على عدد الطالب و مت
ح�ساب املتو�سط فبلغ ( )55دقيقة بالإ�ضافة �إىل ( )5دقائق لإلقاء التعليمات على الطالب.

�صدق االختبار

ا�ستخدمت طريقة �صدق امل�ضمون ملعرفة �صدق االختبار ،بعد موافقة املحكمني على

�صالحية االختبار للتطبيق على جمموعة البحث وذلك بعد �إجراء التعديالت املنا�سبة لبع�ض

مفردات االختبار وفقا ً لآرائهم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -ثبات االختبار :مت ح�ساب معامل الثبات با�ستخدام معادلة(كرونباخ – �ألفا) حيث بلغ معامل

 معامل ال�سهولة وال�صعوبة ملفردات االختبار :مت ح�ساب معامالت �سهولة و�صعوبة �أ�سئلةاالختبار التح�صيلي با�ستخدام معادلة ح�ساب ال�سهولة وال�صعوبة،ومت التو�صل �إىل ن�سبة

�سهولة و�صعوبة تراوحت ما بني ( )0.71:0.29وهذا ي�ؤكد تقارب ن�سبه �سهولة و�صعوبة
الأ�سئلة التي تتكون منها مفردات االختيار.

 -ت�صحيح االختبار :مت حتديد درجة واحدة لكل مفردة من مفردات اختبار مهارات التفكري

التاريخي ؛ وبذلك تكون الدرجة النهائية الختبار مهارات التفكري التاريخي هي ( )33درجة.

�إجراءات التنفيذ

متت جتربة البحث وفقا للخطوات التالية:

 -اختيار جمموعة البحث :مت اختيار �أحد ف�صول ال�صف الأول الثانوي مبدر�سة الغنامي الثانوية

بنني مبحافظة �أ�سيوط بطريقة ع�شوائية ،ووقع االختيار على (ف�صل  3/1كمجموعة جتريبية
وبلغ عدد طالب الف�صل ( )34طالبا ،وقد مت الت�أكد من تكاف�ؤ طالب الف�صل من حيث العمر

الزمني ،وامل�ستوي االجتماعي واالقت�صادي ،والبيئة املحيطة.

 -التطبيق القبلي الختبار مهارات التفكري التاريخي على طالب املجموعة التجريبية ور�صد

النتائج.

 جتربة البحث :ا�ستغرق تطبيق جتربة البحث حوايل ثمانية �أ�سابيع حيث بد�أت من 3/6 2010 /وامتدت �إىل  2010/5/2وبلغ جمموع احل�ص�ص ( )24ح�صة بواقع ثالث ح�ص�ص
�أ�سبوعيا ً باالتفاق مع �إدارة املدر�سة ،والقائم بالتدري�س ملجموعتي البحث �أحد معلمي

الدرا�سات االجتماعية تخ�ص�ص تاريخ ،وهو من خريجي كلية الرتبية وحا�صل على الدبلوم
اخلا�ص يف الرتبية.

 -التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكري التاريخي :بعد االنتهاء من تدري�س الوحدة

للمجموعة التجريبية مت التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكري التاريخي على الطالب

_جمموعة البحث_ ومت ر�صد النتائج يف اجلداول املعدة لذلك.

الأ�ساليب الإح�صائية

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات الطالب فى التطبيقني القبلى
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والبعدى الختبار مهارات التفكري التاريخي  ،كما ا�ستخدم اختبار (ت) ( )t – testلتحديد داللة
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تلك الفروق  ،كما مت ا�ستخدام معادلة (مربع ايتا) للت�أكد من ت�أثري الوحدة التاريخية املقرتحة
يف تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب جمموعة البحث

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�أوال :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما مهارات التفكري التاريخي التي ينبغي تنميتها لدى طالب

ال�صف الأول الثانوي من خالل مقرر التاريخ؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت القيام ببناء قائمة
مبهارات التفكري التاريخي وذلك وانطالقا من اخللفية النظرية والدرا�سات ال�سابق تناولها  ،ومت

بناء تلك القائمة يف خطوات حمددة هي:

�أ -حتديد الهدف من القائمة

هدفت قائمة مهارات التفكري التاريخي �إيل حتديد جمموعة مهارات التفكري التاريخي

الرئي�سة والفرعية التي تتنا�سب وطالب ال�صف الأول الثانوي ،حيث مت بناء قائمة مبدئية
ت�ضمنت ( )6مهارات رئي�سة للتفكري التاريخي و ( )35مهارة فرعية منبثقة عنها.

ب – �ضبط القائمة

للت�أكد من �سالمة قائمة مهارات التفكري التاريخي ومالءمتها لطالب ال�صف الأول الثانوي

عر�ضت القائمة املبدئية على جمموعة من املتخ�ص�صني يف املناهج و طرق التدري�س وعلم
النف�س لإبداء الر�أي حول مدى ارتباط كل مهارة فرعية بالتفكري التاريخي ،وتقدمي مقرتحات

ب�إ�ضافة �أو حذف �أو تعديل املهارات الفرعية للتفكري التاريخي.

ج -القائمة يف �صورتها النهائية

يف �ضوء التعديالت التي �أجراها املحكمون والتي مت الأخذ بها مت التو�صل �إىل ال�صورة

النهائية لقائمة مهارات التفكري التاريخي ،حيث مت دمج مهارتني رئي�سيتني يف مهارة واحدة
وحذف وتعديل بع�ض املهارات الفرعية بحيث �أ�صبح العدد الكلى للمهارات الرئي�سة ()5

وهي:

 – 1مهارات قراءة املادة التاريخية وفهمها.

 - 2مهارات التحليل والتف�سري التاريخي.
 – 3مهارات البحث التاريخي.

 – 4مهارات الإدراك الزماين واملكاين للأحداث التاريخية.
 – 5مهارات اتخاذ القرارات ب�ش�أن الأحداث التاريخية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وت�ضمنت تلك املهارات الرئي�سة ( )33مهارة فرعية ،ت�صلح للتطبيق على طالب ال�صف

ثانيا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على  :ما �صورة وحدة مقرتحة يف التاريخ لطالب ال�صف الأول الثانوي

بعنوان «الأنبياء واحل�ضارات القدمية يف الوطن العربي « يف �ضوء مدخل الإعجاز العلمي
للقران الكرمي ؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت الرجوع �إىل القر�آن الكرمي وامل�صادر التاريخية لإعداد

وحدة تاريخية مقرتحة ودليل للمعلم لتدري�سها وذلك وفق اخلطوات التالية :

�أ -بناء الوحدة التاريخية املقرتحة يف �ضوء مدخل الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي.

مت بناء الوحدة التاريخية املقرتحة يف �ضوء مدخل الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي وعنوانها:

«الأنبياء واحل�ضارات القدمية يف الوطن العربي «من خالل الرجوع �إىل العديد من امل�صادر

التاريخية والآيات القر�آنية املرتبطة بتلك الأحداث التاريخية ،وتكونت الوحدة من �سبعة درو�س
كما يف جدول رقم (:)1

م
1
2
3
4
5
6
7

الدر�س
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع

اجلدول رقم ()2
درو�س الوحدة التاريخية املقرتحة
املو�ضوعات
باكورة احل�ضارة وهبوط الإن�سان �إىل الأر�ض.
ح�ضارات العراق وبعثة نبي اهلل نوح عليه ال�سالم.
ح�ضارة العراق ودعوة نبي اهلل �إبراهيم عليه ال�سالم.
ح�ضارة احلجر ودعوة نبي اهلل �صالح عليه ال�سالم.
احل�ضارة امل�صرية وبعثة نبي اهلل يو�سف عليه ال�سالم.
احل�ضارة امل�صرية وبعثة نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم.
ح�ضارات اليمن القدمية ودعوة نبي اهلل �سليمان عليه ال�سالم.

وقد مت عر�ض كتيب التلميذ يف الوحدة املقرتحة على املحكمني املتخ�ص�صني يف علم

التاريخ والقر�آن الكرمي واملناهج وطرق التدري�س ،و�أجريت التعديالت وفقا ً لآرائهم و�أ�صبحت
الوحدة يف �صورتها النهاية.

ب� -إعداد دليل املعلم لتدري�س الوحدة التاريخية املقرتحة.

مت �إعداد دليل املعلم مل�ساعدته يف توجيه التالميذ �أثناء تعلمهم درو�س الوحدة املقرتحة يف

�ضوء مدخل الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي ،وقد روعي عند �إعداد هذا الدليل �أن يت�ضمن ما يلي:
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الأول الثانوي .
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 .1مقدمة لتو�ضيح �أهدافه ،وحمتوياته ،و�إر�شادات ا�ستخدامه.
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 .2و�صف الوحدة املختارة ويت�ضمن:

�أ-عنوان الوحدة.

ب-الأهداف العامة للوحدة.
جـ -مو�ضوعات الوحدة.

د-درو�س الوحدة و�إر�شادات تنفيذها.

هـ-املراجع املقرتحة التي ميكن اال�ستعانة بها عند تدري�س الوحدة.
 .3الأن�شطة امل�ستخدمة يف تدري�س الوحدة.

� .4أ�ساليب التقومي يف كل در�س من درو�س الوحدة.

وقد مت عر�ض دليل املعلم على املحكمني ،و�أجريت التعديالت وفقا ً لآرائهم و�أ�صبح الدليل

يف �صورته النهائية وبذلك يكون الباحث قد قام ببناء الوحدة التاريخية املقرتحة ودليل املعلم

لتدري�سه وتكون �صاحلة للتطبيق على طالب املجموعة التجريبية.

ثالثا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما فاعلية تدري�س وحدة «الأنبياء واحل�ضارات القدمية يف الوطن

العربي» املقرتحة يف تنمية بع�ض مهارات التفكري التاريخي لدى طالب ال�صف الأول
الثانوي؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت تطبيق اختبار مهارات التفكري التاريخي قبليا وبعديا على

املجموعة التجريبية ،مت ر�صد النتائج،و ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة ملعاجلة
النتائج يف كل مهارة من مهارات التفكري التاريخي ،والتي مت التو�صل �إليها ،وفيما يلي النتائج

التي مت التو�صل �إليها:

�أوال :مهارات قراءة املادة التاريخية وفهمها

مت ر�صد درجات طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث) ،وح�ساب املتو�سط

احل�سابي،واالنحراف املعياري ،وقيمة (ت) للفرق بني درجات الطالب جمموعة البحث قبليا وبعديا
يف مهارات قراءة املادة التاريخية وفهمها ،و يو�ضح اجلدول رقم ( )3التايل هذه النتائج:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يت�ضح من اجلدول رقم ( )3ال�سابق وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات

طالب ال�صف الأول الثانوي جمموعة البحث يف التطبيقني(القبلي /البعدى) يف مهارات
قراءة املادة التاريخية وفهمها ل�صالح التطبيق البعدى ،وذلك عند م�ستوى داللة (،)01,0

حيث �إن قيمة (ت) املح�سوبة ت�ساوى (،)4.80وهذه القيمة دالة �إح�صائيا ؛ مما ي�شري �إىل ارتفاع
م�ستوى مهارات الطالب (جمموع البحث) بعد درا�ستهم الوحدة التاريخية املقرتحة.

وميكن �أن يت�ضح �أثر الوحدة املقرتحة لدى طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث)

يف تنمية مهارات قراءة املادة التاريخية ،وفهمها من خالل ما تربزه البيانات الواردة يف اجلدول
رقم ( )4الذي يو�ضح حجم الأثر من خالل (مربع �إيتا).

اجلدول رقم ()4
حجم الأثر للربنامج املقرتح يف تنمية مهارات قراءة املادة التاريخية وفهمها
حجم الأثر
قيمة مربع �إيتا
قيمة «ت»2
عدد الطالب
البيان
مرتفع
1.67
23.04
34
املجموعة التجريبية
من خالل اجلدول رقم ( )4ال�سابق يت�ضح �أن قيمة حجم الأثر بلغت ( ،)1.67وهذا يعد

�أثرا ً مرتفعا ً طبقا لنموذج �إيتا،والذي يرى �أن حجم الأثر يكون متو�سطا �إذا جتاوزت ن�سبته

( ،)0.5ويكون مرتفعا �إذا تخطت ن�سبته (( )0.8عبد احلفيظ و باهي والن�شار،)235 ،2004 ،
وقد يعزى هذا االرتفاع �إىل الأن�شطة املتعددة التي قام بها الطالب من رجوع �إىل م�صادر

تاريخية،وقراءتها ،ومناق�شة الن�صو�ص التاريخية الواردة بالوحدة ب�شكل جماعي داخل الف�صل

؛ مما يجعل الوحدة املقرتحة ت�سهم يف تنمية مهارات قراءة املادة التاريخية وفهمها لدى طالب
ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث).

ثانياً :مهارات التحليل والتف�سري التاريخي

مت ر�صد درجات طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث)،وح�ساب املتو�سط

احل�سابي،واالنحراف املعياري ،وقيمة (ت) للفرق بني درجات الطالب جمموعة البحث قبليا

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

اجلدول رقم ()3
فاعلية الوحدة التاريخية املقرتحة يف �ضوء مدخل الإعجاز العلمي للقر�آن
الكرمي يف تنمية مهارات قراءة املادة التاريخية وفهمها
قيمة «ت»
درجة
عدد
البيان
داللة الفرق
الطالب املتو�سط م ف مج ف 2احلرية املح�سوبة
التطبيق
دالة عند م�ستوى
2.68
القبلي
4.80
33
178.2 1.91
34
4.59
البعدي
0.01
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وبعديا يف مهارات التحليل والتف�سري التاريخي ،و يو�ضح جدول رقم ( )5هذه النتائج .

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

اجلدول رقم ()5
فاعلية الوحدة التاريخية املقرتحة يف �ضوء مدخل الإعجاز العلمي للقر�آن
الكرمي يف تنمية مهارات التحليل والتف�سري التاريخي
«ت»
قيمة
درجة
عدد
البيان
داللة الفرق
الطالب املتو�سط م ف مج ف 2احلرية املح�سوبة
التطبيق
2.32
القبلي
دالة عند م�ستوى
3.36
33
260.8 1.62
34
0.01
3.94
البعدي
يت�ضح من اجلدول رقم ( )5ال�سابق وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات

طالب ال�صف الأول الثانوي جمموعة البحث يف التطبيقني(القبلي /البعدى) يف مهارات

التحليل والتف�سري التاريخي ل�صالح التطبيق البعدى ،وذلك عند م�ستوى داللة ( ،)01,0حيث

�إن قيمة (ت) املح�سوبة ت�ساوى (،)3.36وهذه القيمة دالة �إح�صائيا ؛ مما ي�شري �إىل ارتفاع
م�ستوى مهارات الطالب (جمموعة البحث) بعد درا�ستهم الوحدة التاريخية املقرتحة.

وميكن �أن يت�ضح �أثر الوحدة املقرتحة لدى طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث)

يف تنمية مهارات التحليل والتف�سري التاريخي من خالل ما تربزه البيانات الواردة يف اجلدول رقم

( )6الذي يو�ضح حجم الأثر من خالل (مربع �إيتا):

اجلدول رقم ()6
حجم الأثر للربنامج املقرتح يف تنمية مهارات التحليل والتف�سري التاريخي
حجم الأثر
قيمة مربع �إيتا
قيمة «ت»2
عدد الطالب
البيان
مرتفع
2.00
11.29
34
املجموعة التجريبية
من خالل اجلدول رقم ( )6ال�سابق يت�ضح �أن قيمة حجم الأثر بلغت ( )2.00وهذا يعد �أثرا ً

مرتفعا ً طبقا لنموذج �إيتا،،وقد يعزى هذا االرتفاع �إىل �أن درا�سة الطالب للوحدة التاريخية

وقيامهم بربط الأحداث التاريخية الواردة يف القر�آن الكرمي مبا هو موجود يف امل�صادر التاريخية
املختلفة وقيامهم بتحليل تلك الأحداث ،وتف�سريها،قد ي�سهم يف تنمية مهارات التحليل
والتف�سري التاريخي لدى طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث).

ثالثاً :مهارات البحث التاريخي

مت ر�صد درجات طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث) ،وح�ساب املتو�سط احل�سابي،

واالنحراف املعياري ،وقيمة (ت) للفرق بني درجات الطالب جمموعة الدرا�سة قبليا وبعديا يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مهارات البحث التاريخي ،ويو�ضح اجلدول رقم ( )7التايل هذه النتائج:

يت�ضح من اجلدول رقم ( )7ال�سابق وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات

طالب ال�صف الأول الثانوي جمموعة البحث يف التطبيقني (القبلي /البعدي) يف مهارات
البحث التاريخي ل�صالح التطبيق البعدي ،وذلك عند م�ستوى داللة ( ،)0.01حيث �إن قيمة
(ت) املح�سوبة ت�ساوى ( ،)5.35وهذه القيمة دالة �إح�صائيا؛ مما ي�شري �إىل ارتفاع م�ستوى مهارات

البحث التاريخي لدى الطالب (جمموعة البحث) بعد درا�ستهم الوحدة التاريخية املقرتحة.

وميكن �أن يت�ضح �أثر الوحدة املقرتحة لدى طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث)

يف تنمية مهارات البحث التاريخي من خالل ما تربزه البيانات الواردة يف اجلدول رقم ( )8الذي
يو�ضح حجم الأثر من خالل (مربع �إيتا).

اجلدول رقم ()8
حجم الأثر للربنامج املقرتح يف تنمية مهارات البحث التاريخي
حجم الأثر
قيمة مربع �إيتا
قيمة «ت»2
عدد الطالب
البيان
مرتفع
1.86
28.62
34
املجموعة التجريبية
من خالل اجلدول رقم ( )8ال�سابق يت�ضح �أن قيمة حجم الأثر بلغت ( )1.86وهذا يعد

�أثرا ً مرتفعا ً طبقا لنموذج �إيتا ،وقد يعزى هذا االرتفاع �إىل �أن درا�سة التالميذ للوحدة

املقرتحة،وقيامهم بالبحث يف امل�صادر التاريخية عن بع�ض الأحداث التاريخية التي تناولتها
الآيات القر�آنية ،و�أتباعهم الأ�سلوب العلمي يف جمع تلك املعلومات والت�أكد من �صحة

ت�صنيفها ومناق�شتها قد ي�سهم يف تنمية مهارات البحث التاريخي لدى طالب ال�صف
الأول الثانوي (جمموعة البحث).

رابعاً :مهارات الإدراك الزمانى واملكاين للأحداث التاريخية

مت ر�صد درجات طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة الدرا�سة) ،وح�ساب املتو�سط احل�سابي،

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

اجلدول رقم ()7
فاعلية الوحدة التاريخية املقرتحة يف �ضوء الإعجاز العلمي للقر�آن
الكرمي يف تنمية مهارات البحث التاريخي
«ت»
قيمة
عدد
البيان
الطالب املتو�سط م ف مج ف 2درجة احلرية املح�سوبة داللة الفرق
التطبيق
3.67
القبلي
دالة عند
5.35
33
179.6 2.15
34
م�ستوى 0.01
5.82
البعدي
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واالنحراف املعياري ،وقيمة (ت) للفرق بني درجات الطالب جمموعة الدرا�سة قبليا وبعديا يف

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

مهارات الإدراك الزمانى ،واملكاين للأحداث التاريخية ،ويو�ضح اجلدول رقم ( )9هذه النتائج:

اجلدول رقم ()9
فاعلية الوحدة التاريخية املقرتحة يف �ضوء الإعجاز العلمي للقر�آن
الكرمي يف تنمية مهارات الإدراك الزمانى واملكاين للأحداث التاريخية
قيمة
درجة
عدد
البيان
«ت» داللة الفرق
الطالب املتو�سط م ف مج ف2
املح�سوبة
احلرية
التطبيق
القبلي
البعدي

34

3.12
4.71

1.59

271.9

33

3.23

دالة عند
م�ستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول رقم ( )9ال�سابق وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات

طالب ال�صف الأول الثانوي جمموعة البحث يف التطبيقني(القبلي /البعدى) يف مهارات
الإدراك الزمانى واملكاين للأحداث التاريخية ل�صالح التطبيق البعدى ،وذلك عند م�ستوى

داللة( ،)0.01حيث �إن قيمة (ت) املح�سوبة ت�ساوى ( ،)3.23وهذه القيمة دالة �إح�صائيا؛ مما ي�شري

�إىل ارتفاع م�ستوى مهارات الإدراك الزماين ،واملكاين للأحداث التاريخية لدى الطالب (جمموعة
البحث) بعد درا�ستهم الوحدة التاريخية املقرتحة.

وميكن �أن يت�ضح �أثر الوحدة املقرتحة لدى طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث)

يف تنمية مهارات الإدراك الزمانى واملكاين للأحداث التاريخية من خالل ما تربزه البيانات الواردة
يف اجلدول رقم ( )10الذي يو�ضح حجم الأثر من خالل (مربع �إيتا):

اجلدول رقم ()10
حجم الأثر للربنامج املقرتح يف تنمية مهارات الإدراك الزمانى واملكاين للأحداث التاريخية
حجم الأثر
قيمة مربع �إيتا
»قيمة «ت2
عدد الطالب
التطبيق
مرتفع
1.13
10.43
34
املجموعة التجريبية
من خالل اجلدول رقم ( )10ال�سابق يت�ضح �أن قيمة حجم الأثر بلغت ( )1.13وهذا يعد �أثرا ً

مرتفعا ً طبقا لنموذج �إيتا ،ويعزى هذا االرتفاع �إىل �أن درا�سة التالميذ للوحدة املقرتحة عن
«الأنبياء واحل�ضارات القدمية يف الوطن العربي» من حيث احلديث عن بع�ض الأنبياء ،و�أماكن

تواجدهم يف الأزمنة القدمية والآثار التاريخية التي خلفتها احل�ضارات التي عا�شوا فيها،
ومناق�شتها قد ت�سهم يف تنمية مهارات الإدراك الزمانى واملكاين للأحداث التاريخية لدى

طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث).

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
خام�ساً :مهارات اتخاذ القرارات ب�ش�أن الأحداث التاريخية

واالنحراف املعياري ،وقيمة (ت) للفرق بني درجات الطالب جمموعة البحث قبليا وبعديا يف

مهارات اتخاذ القرارات ب�ش�أن الأحداث التاريخية ،ويو�ضح اجلدول رقم ( )11التايل هذه النتائج:

اجلدول رقم ()11
فاعلية الوحدة التاريخية املقرتحة يف �ضوء الإعجاز العلمي للقر�آن
الكرمي يف تنمية مهارات اتخاذ القرارات ب�ش�أن الأحداث التاريخية
قيمة «ت»
درجة
عدد
البيان
داللة الفرق
الطالب املتو�سط م ف مج ف 2احلرية املح�سوبة
التطبيق
دالة عند م�ستوى
4.47
القبلي
5.95
33
186.5 2.42
34
6.89
البعدي
0.01
يت�ضح من اجلدول رقم ( )11ال�سابق وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات

طالب ال�صف الأول الثانوي جمموعة البحث يف التطبيقني (القبلي /البعدي) يف مهارات

اتخاذ القرارات ب�ش�أن الأحداث التاريخية ل�صالح التطبيق البعدي ،وذلك عند م�ستوى داللة
( ،)0.01حيث �إن قيمة (ت) املح�سوبة ت�ساوى ( ،)5.95وهذه القيمة دالة �إح�صائيا؛ مما ي�شري �إىل

ارتفاع م�ستوى مهارات اتخاذ القرارات ب�ش�أن الأحداث التاريخية لدى الطالب (جمموع البحث)
بعد درا�ستهم الوحدة التاريخية املقرتحة.

وميكن �أن يت�ضح �أثر الوحدة املقرتحة لدى طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث)

يف تنمية مهارات اتخاذ القرارات ب�ش�أن الأحداث التاريخية من خالل ما تربزه البيانات الواردة يف
اجلدول رقم ( )12الذي يو�ضح حجم الأثر من خالل (مربع �إيتا):

اجلدول رقم ()12
حجم الأثر للربنامج املقرتح يف مهارات اتخاذ القرارات ب�ش�أن الأحداث التاريخية
حجم الأثر
قيمة مربع �إيتا
قيمة «ت»2
عدد الطالب
التطبيق
مرتفع
2.08
35.40
38
املجموعة التجريبية
من خالل اجلدول رقم ( )12ال�سابق يت�ضح �أن قيمة حجم الأثر بلغت ( )2.08وهذا يعد �أثرا ً

مرتفعا ًطبقا لنموذج �إيتا ،وقد يعزى هذا االرتفاع �إىل �أن درا�سة التالميذ للأحداث التاريخية
من خالل القر�آن الكرمي وتعرفهم على القرارات العظيمة التي اتخذها الأنبياء يف الدعوة �إىل
عبادة الله يف جمتمعات غري م�ؤمنة وما ترتب على تلك القرارات من ت�ضحيات عظيمة من
قبل �أنبياء الله.

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

مت ر�صد درجات طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث) ،وح�ساب املتو�سط احل�سابي،
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كما �أن التف�سري القر�آين لبع�ض تلك الأحداث التاريخية الواردة بالوحدة قد ي�سهم يف اتخاذ

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

الطالب لقرارات ب�ش�أن ما ورد يف بع�ض كتب التاريخ من مغالطات تاريخية بحيث ي�ستطيع

الطالب احلكم على �صحة و�صدق تلك الأحداث ،مما قد ي�سهم يف تنمية مهارات اتخاذ

القرارات ب�ش�أن الأحداث التاريخية لدى طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث).

�ساد�سا :نتائج البحث جمملة

مت ر�صد درجات طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة البحث) ،وح�ساب املتو�سط احل�سابي،

واالنحراف املعياري ،وقيمة (ت) للفرق بني درجات الطالب جمموعة الدرا�سة قبليا وبعديا

الختبار مهارات التفكري التاريخي جمملة ،وفيما يلي ملخ�ص هذه النتائج يت�ضمنها اجلدول
رقم ( )13التايل:

اجلدول رقم ()13
فاعلية الوحدة التاريخية املقرتحة يف �ضوء الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي يف تنمية
مهارات التفكري التاريخي جمملة
قيمة
درجة
«ت» داللة الفرق
التطبيق البيان عدد الطالب املتو�سط
م ف مج ف 2احلرية املح�سوبة
دالة عند
16.26
القبلي
9.89
33
1077 9.69
34
25.95
البعدي
م�ستوى 0.01
يت�ضح من اجلدول رقم ( )13ال�سابق وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات

طالب ال�صف الأول الثانوي جمموعة البحث يف التطبيقني(القبلي /البعدي) يف مهارات
التفكري التاريخي جمملة ل�صالح التطبيق البعدي ،وذلك عند م�ستوى داللة ( ،)0.01حيث �إن

قيمة (ت) املح�سوبة ت�ساوى ( ،)9.89وهذه القيمة دالة �إح�صائيا؛ مما ي�شري �إىل ارتفاع م�ستوى

مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب (جمموع البحث) بعد درا�ستهم الوحدة التاريخية
املقرتحة .وميكن �أن يت�ضح �أثر الوحدة املقرتحة لدى طالب ال�صف الأول الثانوي (جمموعة

البحث) يف تنمية مهارات التفكري التاريخي من خالل ما تربزه البيانات الواردة يف اجلدول ()14
الذي يو�ضح حجم الأثر من خالل (مربع �إيتا):

اجلدول رقم ()14
حجم الأثر لفاعلية الوحدة املقرتحة يف تنمية مهارات التفكري
التاريخي لدي طالب ال�صف الأول الثانوي
حجم الأثر
قيمة مربع �إيتا
قيمة «ت»2
عدد الطالب
التطبيق
مرتفع
3.46
97.81
34
املجموعة التجريبية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
من خالل اجلدول ( )14ال�سابق يت�ضح �أن قيمة حجم الأثر بلغت ( )3.46ويعد هذا �أثرا ً

الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي يف تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى طالب ال�صف الأول
الثانوي جمموعة الدرا�سة يف كل مهارة فرعية من مهارات التفكري التاريخي التي تناولها

االختبار ويف اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل.
ويرجع الباحث النتائج ال�سابقة �إىل:

 -ا�شتمال وحدة "الأنبياء واحل�ضارات القدمية يف الوطن العربي" املقرتحة على العديد من

املو�ضوعات التاريخية ال�شيقة التي ت�ستثري تفكري التالميذ وت�شجعهم على البحث والتق�صي
عن املعلومات التاريخية للو�صول �إىل معلومات تاريخية حقيقية ويف الوقت نف�سه م�ستمدة
من د�ستورنا ال�سماوي وهو القر�آن الكرمي.

 -توظيف كثري من �أ�ساليب التعلم مثل :لعب الأدوار ،والتعلم التعاوين ،وحل امل�شكالت،

والع�صف الذهني ،واملباريات التعليمية واملناق�شة واحلوار يف تدري�س حمتوى الوحدة التاريخية

املقرتحة مبا ي�سهم يف تنمية مهارات الطالب يف حتليل وتف�سري الأحداث التاريخية الواردة
بالوحدة.

 -قيام الطالب �أثناء درا�ستهم للوحدة املقرتحة بالبحث والتق�صي يف املراجع وامل�صادر

التاريخية عن املعلومات الواردة بالوحدة ،وجمع املعلومات منها وت�صنيفها وحتليلها واحلكم
على �صحتها من خالل �آيات القران الكرمي مبا ي�سهم يف تنمية مهارات الطالب على قراءة

الن�صو�ص التاريخية وفهمها وحتليلها وتف�سريها واتخاذ القرارات ب�ش�أنها.

التو�صيات

يف �ضوء نتائج البحث ميكن التو�صية مبا يلي:

 .1ربط الأحداث التاريخية الواردة بالكتب املدر�سية بالآيات القر�آنية املرتبطة بها والتي �أثبتت

الك�شوف الأثرية الإعجاز العلمي لآياته مبا ي�سهم يف تطوير مناهج التاريخ باملرحلة الثانوية.

 .2عقد الدورات التدريبية وور�ش العمل للمعلمني لتدريبهم على كيفية الربط بني الأحداث

التاريخية و�آيات القر�آن الكرمي التي تناولت تلك الأحداث ،و�أ�ساليب التدري�س املختلفة التي
ميكن من خاللها تنفيذ هذا الربط مبا ي�سهم يف تنمية تفكري طالبهم.

 .3ت�شجيع الطالب على البحث والتق�صي عن املعلومات التاريخية يف امل�صادر املختلفة

ومنها القر�آن الكرمي مبا ي�سهم يف تنمية تفكري التالميذ وعدم االقت�صار فقط على معلومات

الكتاب املدر�سي.
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 .4تناول مناهج التاريخ للأحداث التاريخية من املنظور القر�آين خا�صة و�أن هناك الكثري من
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املغالطات التاريخية التي حتتاج �إىل �إعادة النظر؛لأنها كتبت وفق اجتهادات امل�ؤرخني ،بينما
القر�آن الكرمي هو امل�صدر ال�صحيح لتلك الأحداث التاريخية.

 .5حتديد مهارات البحث التاريخي املرتبطة بكل مو�ضوع يدر�سه الطالب مع و�ضع �إر�شادات
للطالب لكيفية البحث عن املعلومات التاريخية وقراءتها وفهمها وتلخي�صها مبا ي�سهم يف

تنمية تلك املهارات لدى الطالب.

 .6توفري امل�صادر واملراجع التاريخية مبكتبة املدر�سة والتي ميكن �أن يلج�أ �إليها الطالب للبحث

والتق�صي عن املعلومات التاريخية الواردة باملنهج مبا ي�سهم يف تنمية مهارات التفكري
التاريخي لديهم.

بحوث مقرتحة

ا�ستكماال لنتائج البحث احلايل ميكن �إجراء البحوث والدرا�سات التالية:

 .1ت�صور مقرتح لتطوير منهج التاريخ بال�صف الأول الثانوي يف �ضوء الإعجاز العلمي للقر�آن

الكرمي.

 .2دور منهج التاريخ بال�صف الأول الثانوي يف تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب.

 .3برنامج تدريبي مقرتح ملعلمي التاريخ باملرحلة الثانوية ال�ستخدام الإعجاز العلمي للقر�آن

الكرمي يف تدري�س التاريخ.

 .4فاعلية ا�ستخدام الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي يف تدري�س التاريخ يف تنمية القيم اخللقية

لدى طالب املرحلة الثانوية.

� .5أثر تدري�س التاريخ وفق الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي يف تنمية مهارات التفكري التاريخي

لدى تالميذ املرحلة الإعدادية.

املراجع

�أحمد ،وايل عبد الرحمن (� .)2006أثر ا�ستخدام مدخل الرتاث يف تنمية بع�ض مهارات التفكري
التاريخي لدى الطالب املعلم للدرا�سات االجتماعية بكليات الرتبية .جملة اجلمعية
الرتبوية للدرا�سات االجتماعية مب�رص.37-6 ،6 ،

�أحمد ،يو�سف احلاج ( .)2003مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القر�آن وال�سنة النبوية املطهرة
(ط  .)2دم�شق :دار بن حجر.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلزار ،عثمان �إ�سماعيل ( .)2004فاعلية تدري�س وحدة مقرتحة من منهج التاريخ قائمة
على العمليات واملواقف التاريخية (ا�سرتاتيجية كرايدر التعاوين والإتقاين ومنوذج باير
اال�ستق�صائي) يف تنمية التح�صيل ومهارات التفكري التاريخي لدى طالب املرحلة
الثانوية ،جملة اجلمعية الرتبوية للدرا�سات االجتماعية.101-49 ،2 ،

خري�شة ،على كايد ( .)2004مهارات التفكري التاريخي يف كتب التاريخ للمرحلة الثانوية .جملة
كلية الرتبية ،جامعة الإمارات العربية املتحدة.182–149 ،21 ،
زيتون ،كمال عبد احلميد ( .)2003التدري�س مهاراته ومناذجه .القاهرة :عامل الكتب.

ال�سيد� ،أحمد جابر �أحمد (� .)2003أ�ساليب تعليم وتعلم الدرا�سات االجتماعية( ،ج.)2
�سوهاج :دار حم�سن للطباعة.

عبد احلفيظ� ،إخال�ص حممد وباهي ،م�صطفي ح�سني والن�شار ،عادل حممد ( .)2004التحليل
الإح�صائي يف العلوم الرتبوية .نظريات – تطبيقات – تدريبات .القاهرة :مكتبة
االجنلو امل�رصية.

عبد الغني ،هبة طه حممد (� .)1995أثر ا�ستخدام الإعجاز العلمي يف القر�آن الكرمي يف
تدري�س وحدة الأر�ض والغالف اجلوي لتالميذ ال�صف الأول الإعدادي يف مدينة املنيا
يف اكت�سابهم للمفاهيم العلمية واالجتاه نحو مادة العلوم ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة املنيا.

عبد القادر ،حم�سن م�صطفي ( .)1990ا�ستخدام املدخل الديني يف تدري�س العلوم و�أثر ذلك
على االجتاهات العلمية والتح�صيل الدرا�سي لدي تالميذ ال�صف ال�سابع من التعليم
الأ�سا�سي .جملة كلية الرتبية ب�أ�سيوط.165-143 ،)1(7 ،
عبد الله ،عاطف حممد �سعيد (� .)2004أثر ا�ستخدام منوذج مقرتح لتدري�س التاريخ وفقا
للنظرية البنائية على التح�صيل وتنمية مهارات التفكري التاريخي لدى طالب ال�صف
الأول الثانوي .جملة اجلمعية الرتبوية للدرا�سات االجتماعية.57 - 13 ،1 ،

عبدا لهادى� ،شريين كامل مو�سى ( .)2008برنامج مقرتح لتنمية مهارات التفكري التاريخي
لدى تالميذ املرحلة الثانية من التعليم الأ�سا�سي وميولهم نحو املادة .ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س.
عبد الوهاب ،على جودة حممد ( .)2005فاعلية ا�ستخدام بع�ض ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط
يف تدري�س التاريخ لتنمية مهارات التفكري التاريخي واالجتاه نحو املادة لدى طالب املرحلة
الثانوية .جملة اجلمعية الرتبوية للدرا�سات االجتماعية.151 - 120 ،5 ،

علي ،ال�سعيد عثمان ( .)1997فاعلية بع�ض ا�سرتاتيجيات تعليمية على حت�صيل طالب
املرحلة الثانوية املعتمدين وامل�ستقلني عن املجال الإدراكي ومهاراتهم يف حل
امل�شكلة الفيزيائية .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة الأزهر.

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

الأمانة العامة للهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القر�آن وال�سنة ( .)2008الإعجاز العلمي
ت�أ�صيال ومنهجا .مكة املكرمة :العامة للهيئة العاملية.للإعجاز العلمي يف القر�آن
وال�سنة .مت ا�سرتجاعه بتاريخ  7دي�سمرب  2009من موقعwww.nooran.org :

307

فاعلية تدري�س وحدة تاريخية مقرتحة

308

د .عادل النجدي

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

علي� ،صفاء حممد (� .)2004أثر ا�ستخدام خرائط املفاهيم ومنوذج هيلدا تابا يف تنمية
املفاهيم التاريخية والتفكري التاريخي لدى تالميذ املرحلة الإعدادية .ر�سالة كتوراة
غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �أ�سيوط.

قزامل� ،سونيا هامن ( .)2008فاعلية برنامج مقرتح للتعلم الذاتي قائم على الأن�شطة لتنمية
مهارات التفكري التاريخي لدى الطالب املعلمني بكليات الرتبية �شعبة التاريخ .جملة
اجلمعية الرتبوية للدرا�سات االجتماعية مب�رص.168 - 131 ،14 ،

املراغي ،ال�سيد �شحاتة حممد ( .)1994فاعلية مدخل الإعجاز العلمي للقر�آن يف تدري�س
املعلومات الكونية لل�صف الثاين املتو�سط و�أثره على التح�صيل واجتاهاتهم نحو العلوم.
جملة كلية الرتبية ب�أ�سيوط1131-1084 ،)2(10 ،

معبد ،على كمال على (� .)2007أثر برنامج مقرتح يف التاريخ قائم على �أن�شطة الذكاءات
املتعددة على تنمية التح�صيل وبع�ض مهارات التفكري التاريخي لدى طالب ال�صف
الأول الثانوي .جملة كلية الرتبية ب�أ�سيوط.424 – 384 ،)1(23 ،

امل�صلح ،عبد الله بن عبد العزيز ( .)2006املنح الإلهية يف �إقامة احلجة على الب�رشية،
الطبعة الثانية ،مكة املكرمة :العامة للهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القر�آن
وال�سنة .مت ا�سرتجاعه بتاريخ  22فرباير  2010من موقعwww.nooran.org :

الهباد ،فهد بن فالح ( .)2010فاعلية ا�ستخدام مدخل الرتاث يف تنمية بع�ض مهارات التفكري
التاريخي لدى طالب املرحلة االبتدائية باململكة العربية ال�سعودية .جملة اجلمعية
الرتبوية للدرا�سات االجتماعية مب�رص.165-125 ،28 ،

Burenheide, B. (2007). I can do this: revelations on teaching with historical
thinking, History Teacher, 41(1), 55-61
Carollyn, K. (1999). Secondary social studies student engagement with historical
thinking and historical empathy as they use oral history interviews. D.A.I,
60/09, 3258.

Derose, J. (2007). Comparing international textbooks to develop historical
thinking. Social Education, 71(1), 36-39.
Dulberg, N. (2005). The theory behind how students learn: applying developmental
theory to research on children’s historical thinking. Theory and Research in
Social Education, 33(4), 508-531.

Martin, D.; Wineburg, S.; & Rosenzweig, Leon, S. (2008). Historical thinking
matters.org: using the web to teach historical thinking. Social Education,
72(3), 143-158

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2013  مار�س1  العدد14 املجلد

309

Monte, S.; Chauncey, C. & Melissa, M. (2009). Attention to learners, subject,
or teaching: what takes precedence as preserves candidates learn to teach
historical thinking and reading?. Theory and Research in Social Education,
37(1), 101-135.

Rodriguez, H.; Salinas, C. & Guberman, S. (2005). Creating opportunities for
historical thinking with bilingual students, Social Studies and the Young
Learner, 18(2), 9-13.

Tally, B & Goldenberg, B. (2005). Fostering historical thinking with digitized
primary sources. Journal of Research on Technology in Education, 38(1),
1-21.

Westhoff, M. & Polman, J. (2008). Developing preserves teachers pedagogical
content knowledge about historical thinking. International Journal of Social
Education, 22(2), 1-28.

