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  :مستخلص البحث 
وحدة مطورة لتنمية الحس التاريخى والتفكير المستقبلى لدى طالب الصف  :لة عنوان الرسا

  .الثانى الثانوى األزهرى 
  .رمضان فوزى المنتصر جاداهللا  :اسم الباحث 

  . عطيه حسين هجرس / د . عاطف محمد أحمد بدوى  ،  أ / د . أ  :هيئة األشراف 
  . الماجستير فى التربية  :الدرجة العلمية 

  .مناهج وطرق تدريس التاريخ  :ص التخص
  . كلية التربية  :اسم الكلية 

  . جامعة طنطا  :اسم الجامعة 
  قسم المناهج وطرق التدريس تاريخ  :اسم القسم 

  : مشكلة البحث
تتحدد مشكلة البحث فى وجود تدنى وضعف الحس التاريخى والتفكيـر المسـتقبلى لـدى        

للطرق المعتادة فى التدريس، لذا يحاول البحـث الحـالى   الطالب عند استخدام معلمى التاريخ 
تطبيق بعض اإلستراتيجيات التدريسية الحديثة فى مجال تدريس التاريخ التى تساعد على تنمية 
الحس التاريخى والتفكير المستقبلى لدى الطالب وتحقيق األهداف التربوية المنشـودة بصـفة   

تى من اهمها تنمية الحس التـاريخى والتفكيـر   عامة وأهداف تدريس التاريخ بصفة خاصة وال
المستقبلى لدى المتعلمين خالل وحدة مطورة من مـنهج التـاريخ بالصـف الثـانى الثـانوى      

  .األزهرى 
  : وقد حاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالى 

لحس ما فعالية وحدة مطورة من منهج التاريخ بالصف الثانى الثانوى األزهرى فى تنمية ا -
  التاريخى والتفكير المستقبلى ؟

   :الهدف من هذه الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى تنمية بعض عمليات التفكير، والتعرف على كيفيـة تنميـة الحـس        

  . التاريخى والتفكير المستقبلى من خالل األحداث التاريخية على طالب الصف الثانى الثانوى 
  . فى والمنهج التجريبىأستخدم فى هذه الدراسة المنهج الوص

تم اختيار اربعين طالباً بطريقة عشوائية من طالب الصف الثانى الثانوى، بمعهـد دمـرو       
  . اإلعدادى الثانوى األزهرى بنين، وقسموا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة 

أعد الباحث اختبار حس تاريخى وتفكير مستقبلى وبطاقة مالحظة لمادة التـاريخ، فصـل       
، ثم تعرضت المجموعة التجريبيـة  )الصليبيين والمغول(خطار التى هددت العالم االسالمى األ



للتدريس بإستخدام الوحدة المطورة، ودرست المجموعة الضابطة الوحدة بالطريقـة المعتـادة   
  .لمدة شهر تقريباً، وطبقت األدوات قبل وبعد انتهاء التدريس على المجموعتين 

والمتوسـط الحسـابى واالنحـراف     t.testالجة االحصائية باستخدام ثم خضعت البيانات للمع
  .المعيارى 

  
  -: وقد أظهرت النتائج مايلى

توصل البحث إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فـى اختبـار    -1
  .الحس التاريخى والتفكير المستقبلى ككل 

ة الضابطة فى كـل مـن   توصل البحث إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموع -2
 .فرض الفروض واختبار الفروض والتفسير : المهارات التالية 

توصل البحث إلى تساوى المجموعتين التجريبية والضـابطة فـى مهـارات تحديـد      -3
 .المشكلة ، والتعميم 

وفى ضوء ما توصل إليه الباحث ظهر عدد من التوصيات والمقترحات التى يمكن األخذ بها 
 .يخ فى تدريس التار

وحدة األخطار التى هددت " تعميم تطوير باقى اجزاء المقرر فى ضوء الوحدة المطورة   -1
  . العالم االسالمى بالصف الثانى الثانوى 

تشجيع الطالب على متابعة األحداث الجارية والمباشرة والتى تساعده على فهم األحـداث   -2
 .المستقبلية 

الحس التاريخى والتفكير المسـتقبلى وتنفيـذه فـى    تصميم برامج تدريب باستخدام مدخل  -3
 .لما لهما من أهمية  Micro Teaching التدريس المصغرحلقات 

االبتعاد عن الطرق المعتادة فى تدريس التاريخ التى تدعو إلى الحفظ واالسـترجاع دون   -4
 .التفكير

فكيـر المسـتقبلى   توفير دروس عملية ترشد المعلم لكيفية استخدام الحـس التـاريخى والت   -5
 .وربطهما بدروس التاريخ، وذلك من خالل دليل المعلم 

ضرورة التركيز فى التدريس على استخدام الحس التاريخى بالمرحلة االبتدائية واالعدادية  -6
 .باستخدام إستراتيجيات تدريسية حديثة 

على طرق  تدريب معلمى الدراسات االجتماعية بصفة عامة ومعلمى التاريخ بصفة خاصة -7
  .تنمية الحس التاريخى والتفكير المستقبلى لتحقيق األهداف المرجوة 

يتألف البحث من خمسة فصول، وملخص باللغة العربية، وملخص باللغة  :وصف البحث 
 . شكالً ) 1(جدوالً، ) 20(ملحقاً،) 14(اإلنجليزية، وعدد 


