
 مستخلص البحث
مهارات التفكير التاريخي الالزمة لتالميذ  و التاريخيةفاعلية المدخل المنظومي في تنمية بعض المفاهيم

  .الصف الثاني اإلعدادي
  محمود محمد مصطفى محمود: اسم الطالب

  .الماجستير في التربية: الدرجة العلمية
  :لجنة اإلشراف

  اذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية المساعد أستإمام محمد علي البرعي            / د
  . جامعة سوهاج– كلية التربية –                                     

   جامعة - كلية التربية-مدرس المناهج وطرق تدريس التاريخعالء الدين أحمد عبد الراضي     / د
  .                                    أسوان

  . جامعة أسوان–كلية التربية : المانحةالكلية 
  .م٢٠١٣ /٤   /   ٣بتاريخ  

 
تمثلت مشكلة البحث الحالي في تدنى مستوى تحصيل المفاهيم التاريخية، وبعض مهارات التفكير التاريخي 

ة ُأعدت وفقاً  لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؛ وقد يرجع ذلك إلى أن مناهج الدراسات االجتماعية الحالي             
للمدخل الخطى، فاألهداف والمحتوى وطرق التدريس وأساليبه والتقويم أعدت خطياً؛ لذا يضعف التفاعـل           
والتناغم بين هذه المكونات؛ األمر الذي أدى إلى ضعف العالقات بين مكونات منظومة جوانب التعلم، حيث         

 التعلم وبطريقة خطية، فمـثالً تُـدرس        يتم تدريس مفاهيم كل جانب بمعزل عن الجانب اآلخر من جوانب          
المفاهيم في الجانب المعرفي بمعزِل عن المهارات المكتسبة من تدريس هذه المفاهيم، ويدرس كـل مـن             
الجانبين بمعزٍل عن الجانب الوجداني مما ترتب عليه تجزئة المادة العلمية، وعدم إدراك التالميذ للعالقات               

يم والخبرات؛ مما يؤدى إلى نسيانها السريع وعدم توظيفها فـي الحيـاة؛   المتبادلة والمتشابكة بين المفاه  
  .وتدنى مستويات امتالك التالميذ للمهارات التي تسعى مادة التاريخ لتحقيقها

 
تم استخدام المنهج التجريبي التربوي ذي المجموعتين المتكافئتين، حيث استهدف البحث الحالي تقـصى              

على تنمية المفاهيم التاريخية وبعض مهـارات التفكيـر         " متغير مستقل "المدخل المنظومى فاعلية استخدام   
، واستخدم الباحث طريقـة القيـاس القبلـي       "متغيرين تابعين "التاريخي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي     

حيـاة  "والبعدى لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة حيث درسـت المجموعـة التجريبيـة وحـدة             



باستخدام المدخل المنظومى و درست المجموعة الضابطة الوحـدة نفـسها           )" صلى اهللا عليه وسلم   (محمد
  . بالطريقة المعتادة

 
 

  : مواد البحث-أوالً 
  )".صلى اهللا عليه وسلم(حياة محمد" قائمة بالمفاهيم التاريخية المتضمنة بوحدة -١
  .يخي الالزمة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي قائمة بمهارات التفكير التار-٢
 . كتيب التلميذ-٣
  .  دليل إرشادي للمعلم لتدريس الوحدة المختارة باستخدام المدخل المنظومى -٤

  : أدوات البحث-ثانياً
: في مستويات )"صلى اهللا عليه وسلم   (حياة محمد " اختبار تحصيلي للمفاهيم التاريخية المتضمنة بوحدة        -١

  .الفهم، والتطبيقالتذكر، و
  .  التفكير الزمني ،و الفهم التاريخي، و التحليل والتفسير التاريخي: اختبار مهارات التفكير التاريخي-٢

 
  :نتائج االختبار التحصيلي للمفاهيم التاريخية

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية التي ) ٠,٠٥(وجد فرق دال إحصائياً عند مستوى -
باستخدام المدخل المنظومى ودرجات تالميذ المجموعة )"صلى اهللا عليه وسلم(حياة محمد"درست وحدة 

الضابطة التي درست الوحدة نفسها بالطريقة المعتادة في التطبيق البعدى لالختبار التحصيلى للمفاهيم 
  .التاريخية لصالح المجموعة التجريبية
  :نتائج اختبار مهارات التفكير التاريخي

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية التي ) ٠,٠٥(وجد فرق دال إحصائياً عند  مستوى 
باستخدام المدخل المنظومى ودرجات تالميذ المجموعة )"صلى اهللا عليه وسلم(حياة محمد"درست وحدة 

ات التفكير التاريخي الضابطة التي درست الوحدة نفسها بالطريقة المعتادة في التطبيق البعدى الختبار مهار
  .لصالح المجموعة التجريبية

  
  

 


