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 دادـإع

 إشـراف

 طسم تدزيظ التازيخو أضتاذ املياٍر
 دامعة بيَا –بهلية الرتبية 

 طسم تدزيظ التازيخ و أضتاذ املياٍر
 َادامعة بي -بهلية الرتبية 

اسػػديدؼ احث ػػث اح ػػاح  ثرػػاف اتػػر اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ احاللػػو  ػػ  دػػدررس احدػػارر    ػػ  
ا داد احث ث   ػ  احاػني  ل  دنارو ايارات احدفكرر احداررى  حدى دالارذ احصؼ األلؿ اإل دادى،

عػػػض ايػػػارات احدفكرػػػر اىدثػػػار  ػػػ  ثل  قػػػد دػػػـ ثنػػػام قاااػػػو ثايػػػارات احدفكرػػػر احدػػػاررى ،ل  احدلررثػػػ ،
( د ارػذ اػف دالارػذ 77دكلنػت  رنػو احث ػث اػف  ل  كدرب احد ارذ،ل  كذحؾ دحرؿ احاع ـ،ل  احداررى ،

احصػػؼ األلؿ اإل ػػدادى ثػػبدارة ثنيػػا احدع رارػػو ثا ا ظػػو احت رلثرػػو، دػػـ دتسػػرايـ  حػػ  الاػػل درف، 
ف اتػػػرر طػػػا( اػػػف رلااػػػت  طػػػاردنا  دػػػـ دػػػدررس ل ػػػدةل  الال ػػػو دلررثرػػػو،ل  الال ػػػو طػػػاثطو

احدراسات االلداا رو ح صؼ األلؿ اإل دادى احفصؿ احدراس  احتان  ثاسدىداـ اسدرادرلرو احدىرؿ 
 دػػـ دػػدررس نفػػس احل ػػدة ح الال ػػو احطػػاثطو ثاحطررتػػو احاعدػػادة،ل  احاللػػو ح الال ػػو احدلررثرػػو،

رادرلرو لقػد ككػدت احندػاا   ا  رػو اسػد ،SPSSاسدىدـ احثػا ترف  ػ  د  ػر يـ اإل صػاا  ثرنػاا  ل 
احدىرػػؿ احاللػػو  ػػ  دػػدررس احدػػارر    ػػ  دنارػػو ايػػارات احدفكرػػر احدػػاررى  حػػدى دالارػػذ احالال ػػو 
احدلررثرػػػو، لرلصػػػ  احث ػػػث اح ػػػاح  ثطػػػرلرة االىداػػػاـ ثاسػػػدرادرلرو احدىرػػػؿ احاللػػػو  ػػػ  دػػػدررس 

لػػػػػرامات ل  طػػػػرلرة دػػػػػدررب احاع اػػػػرف   ػػػػػ  كسػػػػسل  احدػػػػارر  ل ػػػػ  اىد ػػػػػؼ احارا ػػػػؿ احدع رارػػػػػو، ا 
 ايا داىؿ احفصلؿ احدراسرو حاا د تتو اف كىداؼ درثلرو انشلدة.اسدىدا

 .  ايارات احدفكرر احداررى  –اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو : الهلنات املفتاحية
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  : 
دعػد اػػادة احدػارر  اػػف احاػلاد احدراسػػرو احدػ  دسػػيـ  ػ  اكدسػػاب احطػالب ايػػارات احدفكرػر ألنيػػا 

حدػػارر    ػـػ نتػػد لد ترػػؽ رتػػـل   ػػ  احد  رػػؿ لاحدع رػػؿ للزف قراػػو األدحػػو لاحػػرثط ددااشػػ  اػػت طثرعدػػو،  ا
رلاع األالر  ح  كسثاثيا اح ترترو، لاكدشػاؼ احدع ػرالت لاحتػدرة   ػ  احاتارنػو،  ثرف األسثاب لاحنداا  لا 

 .  )*((252: 2002)السيد، لحيذه احايارات قراديا    درثرو احطالب درثرو  ت رو س راو 
احعدرد اف احدرثلررف     كىارػو احدفكرػر اػف ىػالؿ احدػارر ، سػلام كػاف ذحػؾ اػف  ككدلقد 

ىػػالؿ صػػنا و احدػػارر  كل دراسػػدو،  دػػ  كنػػو  رػػب   ػػ  ثعػػض احاشػػدب رف ثاحدػػارر   صػػ يـ ثػػرف 
احدفكرر، لا دثرلا كف  ااػدة احدػارر  حػف دكػلف دااػو كل اكدا ػو  ال  ذا دطػانت احد اػؿ  ػ  ل  احدارر 

لاحػػػرثط ثرنيػػػا لثػػػرف اح اطػػػر، لاح كػػػـ حيػػػا كل   ريػػػا، لاكدشػػػاؼ اتارىػػػا، لذحػػػؾ   ػػػداث احااطػػػ ، 
 (. 552-552: 5895)زريق، ثبرض احفيـ احشااؿ احص رح أل داث احدارر  

لقػػد كدى ىػػذا  حػػ  االىداػػاـ ثايػػارات احدفكرػػر احدػػاررى  ثا دثارىػػا اػػف األىػػداؼ األساسػػرو 
ارر  سػلام كػاف اخرىػاو كل اع اػاو ال دارسػاو،  كػؿ احد  رلب اكدساثيا لاحدزلد ثيا حكؿ اشػدبؿ ثاحدػ

ف اىد فػػػت درلػػػو داكػػػف كػػػؿ اػػػنيـ حيػػػا  –اػػػنيـ ر زاػػػو اإلحاػػػاـ ثيػػػذه احايػػػارات لاحػػػداكف انيػػػا   –لا 
احدعااػػػػؿ اػػػػت احاػػػػادة احداررىرػػػػو ثع ػػػػـ لثصػػػػررة، ل يػػػػـ كسػػػػثاب احاشػػػػكالت كل احتطػػػػارا كل  حراكنػػػػو

دراؾ احعالقػػػات ث رنيػػػا لاادػػػدادىا  حػػػ  اح اطػػػر،  دنارػػػو ايػػػارات األ ػػػداث احداررىرػػػو، لدفسػػػررىا لا 
حنتد،  رث رسػدطرت نتػد اػا رتػرك، كاػا رسػا د ااحدفكرر احداررى  رسا د احادع ـ     احددررب     

 .كل احتطارا احداررىرو األ داث     دع رؿ
 رسػػػػ ؿ داااػػػػاو حاػػػػاذا  ػػػػدث...د لكرػػػػؼ  ػػػػدثدتـ رصػػػػدر ك كااػػػػاو   ريػػػػا، ل  ػػػػ  ذحػػػػؾ  يػػػػذه 

 . (Risinger, 1999: 127) ف احد ترف ل شل  تلؿ احدالارذ ثاح تااؽ لاحاع لاات  احايارات ثعردة
لد ترػػػؽ ىػػػذا ال راكػػػف كف رػػػدـ اػػػف ىػػػالؿ األسػػػاحرب احدت ردرػػػو احدػػػ  اػػػا زاحػػػت شػػػااعو  ػػػ  
دػػدررس احدػػارر ،   سػػاحرب احدػػدررس احدػػ  ردثعيػػا احاع ػػـ رنثبػػ  كف دركػػز كلالو   ػػ  دنارػػو ادلاىػػات 

دع ـ اادة احدارر ، لر   ذحؾ دنارو قدراديـ احذىنرو احد  دد عيـ دلاه   ص احطالب ن ل دراسو ل 
دراؾ كف احااط  لاح اطػر ال راكػف  اح تااؽ احداررىرو لدىرؿ احالاقؼ، لدتاص احشىصرات، لا 
 دراكياا ل ياياا  ال ثدراسو لارت اظاىرىاػا، لاحتػدرة   ػ   دراؾ احدفا ػؿ احادثػادؿ ثػرف احعلااػؿ 

 دختر     راة احثشر.  احاىد فو احد 
                                           

 .(APA)تتبع الباحثة فى التوثيق نظام   *(
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كاا  ف دىرؿ احطالب حأل داث لاحلقاات احداررىرو رنا  حػدريـ اإل سػاس ثاحزاػاف لاحاكػاف، 
ثا دثارىاػػػا طػػػرلرراف حفيػػػـ احدػػػارر ،  فيػػػـ ك ػػػداث احااطػػػ  ردط ػػػب لطػػػت األ ػػػداث  ػػػ  سػػػراقيا 

ل تتا ػو داررىرػو احزان ، كاا رسيـ احىراؿ    دنارو احل   ثاالىدال ػات ثػرف اكػاف دػاررى  لاىػر ك
لكىرى لراكف اسدىداـ احاكاف حدىرؿ اح طارات احد  قاات  ػ  انػاطؽ لكاػاكف ددػلا ر  ريػا اح رػاة 
كاػػا راكػػف اسػػدىداـ احزاػػاف حدىرػػؿ األ ػػداث لاحلقػػاات لاحنػػاس ل يػػـ احعناصػػر لاحناػػاذج احادكػػررة  ػػ  

 (. 52-52 :2052)عبد العميم، احدارر  لاحد  دعكس ظرلؼ احعصر لاحتتا و احساادة 
كاػراو ىااػاو لطػرلرراو  ػ  دع ػـ  احدىرػؿ كصػثح ثػ ف (King, 2007)لىذا اا ككددو دراسػو 

احدػػارر ،  رػػث  ف اػػادة احدػػارر  دنفػػرد ثالداػػاع احثعػػد احاكػػان  لاحثعػػد احزاػػان   رػػو لكػػؿ اػػا ردرسػػو 
احطػػالب اػػف اع لاػػات ل تػػااؽ داررىرػػو دركػػز   ػػ  احااطػػ  احسػػ رؽ ثاعاركػػو لك داتػػو، لحكػػف 

دبرر احصلرة ث ف ردىرؿ احطالب د ؾ األ داث لاحلقاات  ػف طررػؽ اسػدىداـ احتصػص احداررىرػو د
 كل حعب األدلار كل غررىا اف األساحرب احد  دلعؿ اف اادة احدارر  اادة لذاثو لشرتو ل رو. 

لاف ىنام لام احدع ػرـ احدىر ػ  احػذى رتػلـ   ػ  صػراغو سػرناررل دىر ػ  رنتػؿ احادع اػرف 
ر رو، لر ػتيـ   ػ  ثنػام صػلر ذىنرػو حاػا رسػاعلنو كل رتركلنػو لرػدـ دللرػو احادع اػرف    ر  و دى

حثنػػػػام صػػػػلر ذىنرػػػػو غنرػػػػو ثػػػػاألحلاف،  رػػػػدـ داػػػػ  احراا ػػػػو لاحاػػػػذاؽ لاإل سػػػػاس ثػػػػاح رارة لاحا اػػػػس 
 (.23: 2052)أحمد، لاحصلت    داىؿ احصلر احذىنرو احد  ردـ ثناخىا 

 ػػػ  احدع ػػػرـ  تػػػدت احعدرػػػد اػػػف احاػػػخدارات لانيػػػا  ل ػػػ   طػػػار االىداػػػاـ ثالطػػػلع احدىرػػػؿ    
احعاشػػر  ػػف اإلثػػداع لاحدىرػػؿ  ػػ  احدع ػػرـ  رػػث كشػػارت ىػػذه ل  احداسػػت،ل  احاػػخدار احػػدلح  احتػػااف،

احاػػػخدارات  حػػػ  كنػػػو كصػػػثح اػػػف احايػػػـ لػػػداو  ػػػ  احعتػػػد األىرػػػر االىداػػػاـ ثدطػػػلرر لدنارػػػو اإلثػػػداع 
لككتػر دع اػاو، لحتػد كلصػت ىػذا احاػخدارات  لاحدىرؿ حدى احطػالب لذحػؾ حثنػام الداعػات ادااسػكو

 . ثطرلرة االىدااـ ثدلر احدىرؿ لاإلثداع    احددررس لاحدع ـ
The 8

th
, 9

th
, 10

th     international Conference on imagination and 

Education    
كاػػا كشػػارت ندػػاا  ثعػػض احث ػػلث لاحدراسػػات  حػػ  كىارػػو  دىػػاؿ اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ  ػػ  

ذحؾ ألىارديا    دنارػو اإلثػداع لاحدفكرػر ثصػفو  ااػو، لدسػيرؿ  ا رػو احػدع ـ ل ، رو احدع رارواحعا 
، (2008نيور،،  م(،  2008السييو،، دراسػو  : لد ترؽ األىداؼ احدرثلرو ثصفو ىاصو انيػا

م(،  2052م(، )حسيين ه ىنييد ه،  2052(، )الزبيييد،، 2052م(، )الجدييية،  2055كيياظم،  
 . م( 2052، )طالفحة
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 ف احدىرػؿ كبسػدرادرلرو دػدررس رػزلد احطػالب ثىثػرة ( 51م، 2008المعمريية، لككػدت  
 رو  ترترػو اػف شػ نيا كف دثتػ  احاع لاػو  ػ  احػذاكرة حاػدة كطػلؿ. لدلعػؿ احاػدع ـ رعػرش اح ػدث 
لرسػػدادت ثػػو، لدسػػا ده   ػػ  اثدكػػار اعػػاف لدرػػدة حأل كػػار احادع اػػو اػػف ىػػالؿ احػػرثط ثػػرف احػػدع ـ 

 احلدرد، لدلحرد ندالات  ثدا رو لدردة.  احساثؽ لاحدع ـ

: كرػػؼ راكػػف اسػػدىداـ اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ احاللػػو  ػػ  دػػدررس الطػػل ات احدػػارر  ثاحصػػؼ 1س
 األلؿ اإل دادىد 

: اا  ا  رو اسدىداـ اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو    ددررس احدارر      دنارو ثعض ايارات 2س
 ر احداررى  حدى  رنو اف طالب احصؼ األلؿ اإل دادىد احدفكر

كف االىداػػاـ ثاسػػدىداـ اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ احاللػػو  ػػ  دػػدررس ل ػػدة دراسػػرو اػػف اػػني   -1
احدػػػارر  ثاحصػػػؼ األلؿ اإل ػػػدادى سػػػلؼ رلطػػػػح ح ايداػػػرف لاحاع اػػػرف اػػػدى صػػػػال رو 

 . ض ايارات احدفكرر احداررى ل عاحرو ىذه االسدرادرلرو    دنارو ثع
كنػػو رتػػدـ حاع اػػ  احدػػارر  ناػػاذج  لراارػػو حكرفرػػو اسػػدىداـ اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ احاللػػو  ػػ   -2

 احددررس ااا رعرنيـ     دنفرذىا داىؿ احفصؿ ات طالثيـ. 

كنػػػو رػػػ د  كا الحػػػو ح دب ػػػب   ػػػ  كللػػػو احتصػػػلر  ػػػ  كسػػػاحرب دػػػدررس احدػػػارر  احاعدػػػادة  -3
 احددررس.  لاحشااعو  د  اآلف   

 اقتصر البحث الحالى عمى: 
ثػػبدارة ثنيػػا  محمييد متييولى الوييعراو، رنػػو اػػف طػػالب احصػػؼ األلؿ اإل ػػدادى ثادرسػػو  -1

 احدع رارو ثا ا ظو احت رلثرو. 
لىػ  احل ػدة احتاحتػو احاتػررة طػاف اػني  احدراسػات ( من روائيع حايارتنا  ا دلى ل ػدة -2

 (. 2713/2714لؿ اإل دادى احفصؿ احدراس  احتان   طثعو االلداا رو ح صؼ األ

ميييارة جمييع الميادة التاري يية وفلتيا لتسمسيميا ثعض ايارات احدفكرػر احدػاررى  لىػ :   -3
ميييارة تنظيييم الحلييائق والمعمومييات، مييييارة الاييييييم التاري ييي ، ميييارة تاسييير ، الزمنيي 

 (. للرار( عمى األحداث التاري يةاألحداث التاري ية، مييارة إصدار الحكم )ات اذ ا
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 : 

 اضرتاتيذية التخيل املودُ:: أوال

 : ماهوةىادتراتوجوةىالتخولىالموجه

نظػػراو ألنػػو  ثػػر احدػػارر  قػػد دثػػرف كىارػػو احعتػػؿ احادىرػػؿ  ػػ  د سػػرف  رػػاة احثشػػر، كصػػثح 
ىرؿ ىل احدىرؿ احاللو ألنو ركلف ثدللرو اف احعاؿ احدىر     اا قاااا ثذادو، لاف كىـ كنلاع احد

 فيما يمى نستعرض بعض التعرياات الستراتيجية الت يل الموجو: احاع ـ لد ت  شرا و. ل
ث نيا دعداد     دللرو احادع ـ  ثر احىرػاؿ حرثنػ   (28، 2001)البمووى، كاا رعر يا 

ف احثصػػر لاحسػػات لاحعلاطػػؼ صػػلراو ذىنرػػو ألشػػرام كل الاقػػؼ ا ػػددة  ػػ  اىر دػػو، ركااػػؿ  ريػػا ثػػر
لاأل اسرس، ثلللد قااد كل اللو  كاحاع ـ اتالو( رتلـ ثدللرو احادع ـ  ثر  ا رو احدفكرر، لرتػلـ 
ىػػذا احتااػػد ثتػػػرامة سػػرناررل اعػػػد اسػػثتاو لر دػػػلى   ػػ  ك اػػػات كل كصػػلات دعاػػػؿ  اػػؿ احا فػػػزات 

 رك   رو.حدسا د احادع ـ     ثنام صلر ذىنرو ح الاقؼ كل األ داث احد  دت
ث نيػػػػا اسػػػػدرادرلرو  ػػػػ  احدػػػػدررس رػػػػدـ  ريػػػػا ( 22، 2052الجدييييية ،ه صييييايةه، لدعر يػػػا  

صراغو سرناررل دىر   رصط ب احادع ارف    ر  و دىر رو لر تيـ     ثنام  ػدد اػف احصػلر 
احذىنرو كل احد اؿ    س س و اف األ داث احد  دترك   ريـ اف قثؿ احاع ـ ركااؿ  ريا ثرف احثصر 

 ت لاحشـ لاحدذلؽ لاحعلاطؼ لاأل اسرس. لاحسا
ث نيػا قػدرة احاػدع ـ   ػ  دىرػؿ شػد كل  ػدث  ػ   (22، 2052)عمير هنويوةه، ثرناا دعر يػا 

صػلرة لراػز، رثػدل ك نػػو ا سػلس  ػ  اح ترتػػو اتػؿ: دىرػؿ األ ػػداث لاألشػىاص لاحعصػلر لاحتطػػارا 
اح طػاررو( اعداػداو   ػ  كسػس  –ا رػو احتت –االلداا رػو  –احداررىرو ثكؿ للانثيا احاىد فو  احسراسػرو 

  ارو لاعر رو لىطلات انظاو لاحتدرة     دتاص احشىصرات احداررىرو لدىرػؿ احتطػارا احداررىرػو، 
رلاد ثدااؿ ل  لؿ لدردة حيا ثؿ لا  طام دصلر حدصاراات لدردة ح ادف لاحالداعات احتدراو.   لا 

 :  أٍنية اضرتاتيذية التخيل املودُ 

( أن الت ييل كاسيتراتيجية تيدريس يمكين 592م،  2052بو السميد، يذكر )عبيدات، أ
 أن تحلق ما يمى: 

  دترػر اشػاركو  ا  ػو ل ترترػو اػف احاػدع ـ،  ػػاحادع ـ ردىرػؿ نفسػو نتطػو اػام كل ثػذرة قاػح  بنػػو
 رصثح طر ا  ا ال    س لؾ ىذه األشرام.
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 كف دثت     ذاكرديـ.   ف اا ردع او احادع ـ  ثر احىراؿ ىل كشثو ثىثرة  ترترو اف ش نيا 

  احدىرؿ رع انا اع لاات ل تااؽ ل القات، لايارة دفكرر  ثدا رو دتلدنا  ح  اكدشا ات لطرؽ
 لدردة. 

  احدع ـ احدىر   دع ـ  دتان  ألننا نعرش اح دث لنسدادت ثو كاا كنو رسدفز احلانب األراف اػف
 احدااغ ثاإلطا و  ح  احلانب األرسر. 

أىيييدا، اسيييتراتيجية الت ييييل كف اػػػف ( 23، 2052صييياية ه، الجديييية، ه كاػػػا دطػػػرؼ  
 : الموجو

  .كنيا دسا د    كشؼ سلم احفيـ لدعاح  احدصلرات احثدر و احالللدة  ند احادع ارف 

  دسػػا د كنشػػطو احدىرػػؿ   ػػ  دنارػػو اإلثػػداع لاحىػػرلج  ػػف احاػػ حلؼ لىاصػػو احنػػلا   اح بلرػػو
كػػال اػػف احع ػػـ لاألدب لاحفػػف ثكداثػػو احر  ػػو  لاحكداثرػػو، لدناػػ  ايػػارة احرسػػـ  رػػث ردكااػػؿ  ريػػا

 احدىر رو كل رسايا. 

  .دلعؿ احادع ارف ككتر اندثاىا ل عاحرو ث دام األنشطو احادرسرو 

  .دلعؿ احادع ارف ككتر  دراكا حأل اسرس احداى رو 

  د ػػلؿ األ كػػار اػػف الػػردة  حػػ  اػػدركات  سػػرو، دتػػد ـ  ػػدلد احلاقػػت احلااػػد لدلسػػت اػػدارؾ
 اإلنساف. 

 ع ـ احادع ارف احدركرز     احللانب اح سرو لاحعاطفرو    كدام األدلار. د 

 .دسا د احاع ارف     ثداع قصص حادع اريـ راكف دطلررىا ث شكاؿ كىرى 

 :  إدساءات اضرتاتيذية التخيل املودُ

كييياظم،  (، 25، 2052عمييير ،ه نويييوةه ، م(، 2001البموويييى، لحتػػػد ادفػػػؽ كػػػؿ اػػػف  
 كف  لرامات اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو كاا ر  :     ( 532 - 533، 2055

 : إردادىدونارووىالتخول -5

ردـ   داد سرناررل ح دىرؿ لررا    رو كف دكلف لا و قصررة لغرر اركثو، لثشكؿ رساح 
ح اػػدع ـ ثثنػػام صػػلر ذىنرػػو، كاػػا ررا ػػ   ػػ  احسػػرناررل كف رىاطػػب اح ػػلاس احىاػػس لذحػػؾ ثيػػدؼ 

 اػرف، كاػا رلػب االثدعػاد  ػف دطػارف احك اػات احدػ  رصػعب صتؿ كؿ قدرات احدىرػؿ حػدى احادع
    احادع ارف  يـ اعانريا، لاحد  قد د دث دشلرشا   ػ   ا رػو احدىرػؿ لقػد دػخدى  حػ  انتطػاع 

  ثؿ دلحرد احصلر احذىنرو. 
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 : البدءىبأنذطةىتخولوةىتحضوروة -2

احنشػػػاط لىػػػ   ثػػػارة  ػػػف اتػػػاطت قصػػػررة حالقػػػؼ دىر ػػػ  ثسػػػرط رػػػدـ دنفرػػػذىا قثػػػؿ احثػػػدم ث
احدىر   احرارس  لىد يا اسا دة احادع ـ ح ديرخ ذىنراو ح نشاط احدىر   احرارسػ ، لرط ػب  ريػا اػف 

 . احادع ـ دكلرف صلر ذىنرو ثسرطو دعاؿ     ديراو كذىاف احدالارذ ح نشاط احرارس 
 : تنفوذىنذاطىالتخول،ىوذلكىمنىخالل -2

ـ احيػػدلم لاحدركرػػػز لا الحػػػو ثنػػػام ديراػػو احادع اػػػرف ثدعػػػررفيـ ثنشػػاط احدىرػػػؿ لاحط ػػػب اػػػني (ك 
 صلر ذىنرو حاا سرسداعلف حو. 

 احط ب اف احادع ارف كىذ نفساو طلرالو تـ غ ؽ األ رف.  (ب 
 دنفرذ نشاط كل نشاطرف د طرررف.  (ج 
ثترامة نص احسرناررل     احادع ارف ثصلرة اد نرو لداو  تنفوذىالنذاطىالتخولىىالرئودى -1

ـ ثثنػام احصػلر احذىنرػو احدػ  ددط ثيػا كػؿ لا ػو اػف لثاحلقلؼ ثعد كؿ لا و ثشػكؿ رسػاح حيػ
 احلاؿ، كاا رسد ب دنلرت نثرات احصلت  سب نل رو احك اات احاسدىداو. 

ـــةى -5 ـــةىالتابــــ احنشػػاط احرارسػػ  رتػػـل احاع ػـػ ثطػػرح  ػػدد اػػف األسػػا و   ػػ   ثعػػد دنفرػػذ األدئلـــ
 .  يا كتنام نشاط احدىرؿاحادع ارف رط ب انيـ اح درث  ف احصلر احذىنرو احد  قاالا ثثناا

    دراسدو  لراماو اىر، رداتؿ   :  م( 2001البمووى، لقد كطاؼ  

 تينية اإلبداع )التهامل بني العله واألدب والفً(:  
 رث كشار  ح  كف اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو ديرد ثراو نػادرة ح دكااػؿ ثػرف احع ػـ لاألدب 

ادىر و لاحصلر احذىنرو احد  قاـ احادع ـ ثدركرثيا ى  لاحفف، ىذا احدكااؿ ناثت اف كلف األ كار اح
كتابية الرحمية الت يميية، رسيم  اصدر  ر ام ترى راكػف احدعثرػر  نػو ثصػلر اىد فػو اػف كات ديػا:

لثكداثػػو احتصػػو لرسػػايا ركػػلف احاع ػػـ قػػد داػػ  ثػػرف احع ػػـ لاألدب لاحفػػف، األاػػر الرحميية الت يمييية، 
 احدرثرو. احذى دنادى ثو االدلاىات اح درتو    

 :دوز املعله واملتعله فى ظل اضتخداو اضرتاتيذية التخيل املودُ

 الذ، يلوم بالتدريس باست دام الت يل أن يساعد تالميذه عمى:  عمى المعمم
  احدفكرػػػر لطػػػرح األ كػػػار احادنل ػػػو دلف اعارطػػػو انػػػػو ألى  كػػػرة اػػػت  رلػػػام دتػػػلرـ ىػػػػذه

 األ كار  ح  نيارو احاناقشو. 
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 الع لاحدىرؿ حدى احدالارذ. دشلرت  ب االسدط 

  .ا دراـ األسا و احد  رطر يا احدالارذ اياا كانت غرر ا حل و لدلنب احنتد احالذع 

  .ثدام االىدااـ ثاأل كار احىراحرو احبرر ا حل و  

  .اىدرار احلسااؿ لاألنشطو احدع رارو لكس لب احدتلرـ احاناسب حأل كار احلدردة 

 كػػلرف احصػػلر احذىنرػػو حأل ػػداث كل احشىصػػرات احداررىرػػو احد كرػػد   ػػ   ندػػاج األ كػػار لد
 ثصلرة ص ر و. 

  .اىدرار األنشطو احدع رارو احاناسثو ح الطلع احادىرؿ 

و ىنييياع بعيييض األفكيييار الميمييية لمسييياعدة الميييتعمم أثنيييات تناييييذ اسيييتراتيجية الت ييييل 
 الموجو:
  ك طػػؿ ثكترػػر  نػػداا احدركرػػز ل ػػدـ االىداػػاـ ثاحدػػ تررات احىارلرػػو  رػػث كف احدىرػػؿ ركػػلف

 نركز    اكاف ىادئ لثراو اناسثو. 

  االىدااـ ثاحدنفس لاحديلرو  رث كف احدنفس ثشكؿ ك طؿ رسا دنا     االندتاؿ  ح   احو
 االسدرىام ااا رخدى  ح  دىرؿ  عاؿ. 

  .شراؾ كؿ  لاس احادع ـ  

 كؿ نالح. االىدااـ ثاحدفاصرؿ لاحد ركات لاالىدال ات حدكلرف صلر ذىنرو ادىر و ثش 

  ظيػار احاشػػا ر احاىد فػػو ىاصػػو اإلرلاثرػػو انيػػا كتنػػام احالقػػؼ احادىرػػؿ اتػػؿ: دىرػػؿ حػػل 
 .. اا ىل شعلرؾ د. كنؾ احايندس احذى قاـ ثثنام احيـر األكثر.

  .اسدىداـ ثعض احدشثريات احثسرطو احد  دعثر  ف احصلر احذىنرو احادكلنو 

 دىرؿ األ داث لاحالاقؼ احداررىرو ثشكؿ  رلاث .  

  .احددررب     ااارسو احدىرؿ ثاسدارار رعاؿ     د سرف اسدلى األدام 

  .احدعثرر  ف احصلر احادىر و ثاحرسـ كل احكداثات احتصررة 

 :  مَازات التفهري التازخيى: ثاىيا
 : ماهوةىمهاراتىالتفكورىالتاروخى -5

  ث نيػػػا الال ػػػو اػػػف احايػػػارات احدػػػ( 29، 2009عبيييد اليييياد، ،ه وييييرين ه، لدػػػرى  
ركدسثيا احادع ـ لردرلايا    كتنام دراسو األ داث احداررىرو ثاا راكنو اػف  يػـ احدس سػؿ احزانػ  
حأل داث لاحفيـ احلا   حيا اف ىالؿ اال داػاد   ػ  طػرؽ احث ػث احدػاررى   ػ  دنػالؿ احاصػادر 
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صػػدار األ كػػاـ  ػػ  طػػلم األدحػػو احادات  ػػو  ػػ  احاىد فػػو حد درػػد احد  ػػرالت لاحدفسػػررات احانطترػػو لا 
احتػػػػدرة   ػػػػ   دراؾ احعالقػػػػات ثػػػػرف األزانػػػػو احداررىرػػػػو لد درػػػػد األسػػػػثاب احكاانػػػػو لرام األ ػػػػداث 
احداررىرػػػو لد  رػػػؿ األ ػػػداث للزف األدحػػػو لرثػػػط األسػػػثاب ثاحندػػػاا  لاحداررػػػز ثػػػرف لليػػػات احنظػػػر 

 احاىد فو لاحدلصؿ  ح  ادىاذ قرار    طلم اعطرات األ داث. 
ث نيػػا د ػػؾ احايػػارات احدػػ  دسػػا د احادع اػػرف   ػػ  ( 19 ،2009عبييد العميييم، لرعر يػػا  

احفيـ احلرد ح دارر  اف ىالؿ دلالزىـ ح  تااؽ احداررىرو احد  ددطانيا احكدب احادرسرو لقرامديـ 
احدػػارر  ثشػػكؿ اىد ػػؼ  اػػا كدثػػله لاحلصػػلؿ  حػػ  لليػػات نظػػر صػػ ر و اػػف ىػػالؿ احد  ػػرالت 

 لاحدفسررات لاحدلطر ات لاحلصلؿ  ح  نداا . 
ث نيا  ا رات  ت رو لاساحرب رسدىدايا احطالب ح لصلؿ  ح  ( 52، 2050وردة، لدعر يا      

اح تػػػػااؽ احداررىرػػػػو لددطػػػػاف احفيػػػػـ ح اػػػػادة احداررىرػػػػو، االدراؾ احاكػػػػان ، االسدتصػػػػام احدػػػػاررى ، 
 احد  رؿ احداررى ، احدفسرر احداررى ، ادىاذ احترار، االدراؾ احداررى .

 :  التفهري التازخيى لدى املتعله أٍنية تينية مَازات

لىذا اا ادفؽ   رو احعدرد ، دعد دنارو ايارات احدفكرر احداررى  اف كىـ األىداؼ احدرثلرو
 ,Heyking( )25-20: 2003)أحميد،  (Van Sled Right , 2004: 2)اػف احدرثػلررف 

2004: 3 ، )National Center for History in the Schools, 1996, 62)  رػث 
اتؿ كىـ احاىرلات احد  راكف كف دد تؽ اف ددررس احدارر     احعا رو احدع رارو، لاف تـ دثدل د

 كىارديا     احن ل احداح : 
دسػػا د  ػػ  ثنػػام  تػػلؿ ادفد ػػو قػػادرة   ػػ   صػػدار ك كػػاـ، كاػػا كنػػو رشػػلت احادع اػػرف   ػػ   -1

حاخرىػلف لثػػذحؾ احاناقشػو لاحالادحػو، لذحػؾ اػػف ىػالؿ طػرح األسػا و لاحدشػػكرؾ  راػا رطر ػو ا
 راكف دكلرف احعتؿ احدلررث . 

دسػػػد  لػػػلة ثػػػرف احاػػػخرىرف لدارسػػػ  احدػػػارر ،  رػػػث راػػػارس دارسػػػلا احدػػػارر  ثعػػػض احايػػػارات  -2
احادىصصو ث س لب اثسط كاالسدتصام لاىدثار احلتااؽ لنتدىا  ح  غرر ذحؾ اف احعا رات 

 احد  رتـل ثيا احاخرىلف. 

ؿ احاال ظػو لاالسدتصػام لاحترػاس لاحدصػنرؼ لاحدلقػت ددطاف احعا رات األساسرو ح دفكرػر اتػ -3
 لاالسدنداج لاحدنظرـ لاحاتارنو لاحد  رؿ لغررىا. 
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دسا د احادع ارف    اكدساب ايارات احترامة لاحكداثو احناقدة، ااػا رسػا د   ػ  دكػلرف احعتػؿ  -4
 االسدتصاا . 

 دنا  قدرات احث ث احع ا . -5

 . د ا ظ     احيلرو احلطنرو -6

ادع ارف حافاىرـ االسداراررو لاحدبرػر لاحدتػدـ لاحدػ ىر، لدنارػو ايػارات احاال ظػو دعاؽ  يـ اح -7
 اف ىالؿ احاتارنو ثرف احااط  لاح اطر، لدنارو احدىرؿ اف ىالؿ اسدشراؼ احاسدتثؿ. 

 دنا  اإل ساس احداررى  اف ىالؿ  يـ احادع ارف حأل داث    احااط  ثاعاررر اح اطر.  -8

حكػػػـ احيااػػػؿ اػػػف احاع لاػػػات لاح تػػػااؽ احداررىرػػػو احدػػػ  رلالييػػػا لااػػػا رزرػػػد ىػػػذه األىارػػػو ا
احطػػالب  ػػ  احارا ػػؿ احدع رارػػو، كاػػا كف احسػػر و احادزارػػدة  ػػ  احاعر ػػو احدارىرػػو ددط ػػب اػػنيـ كف 
ردع اػػلا كرػػؼ رصػػ لف  حػػ  احاعر ػػو ث نفسػػيـ، لىػػذا رلعػػؿ دنارػػو ايػػارات احدفكرػػر احدػػاررى  ىػػد او 

 . ايااو اف كىداؼ ددررس احدارر 

 :  مَازات التفهري التازخيى فى ٍرا البحح

ردطػػػػاف احدفكرػػػػر احدػػػػاررى  ايػػػػارات كساسػػػػرو، ردطػػػػاف كػػػػال انيػػػػا  ػػػػددا اػػػػف احايػػػػارات    
احفر رػػػو، لدىد ػػػؼ ىػػػذه احايػػػارات  ػػػ  احدنػػػالؿ  سػػػب طثرعػػػو كػػػؿ دراسػػػو لكىػػػدا يا، لسػػػلؼ رػػػدـ 

  رض ايارات احدفكرر احداررى     ىذا احث ث  راا ر  : 
 : التاري يةجمع المادة  -5

رتصػػد ثيػػا قػػدرة احد ارػػذ   ػػ  اسػػدىداـ احاصػػادر احادا ػػو لصػػراغو كسػػا و  ػػلؿ اح ػػدث 
احدػػػاررى  الطػػػلع احدراسػػػو، للاػػػت احثرانػػػات لاحاع لاػػػات احاردثطػػػو ثيػػػذا اح ػػػدث لد درػػػد نتػػػاط 
االىػػػدالؼ لاالدفػػػػاؽ  ػػػ  احاصػػػػادر احاسػػػدىداو، لكػػػػذحؾ احتػػػدرة   ػػػػ  احاداثعػػػو احانظاػػػػو ح  ػػػػدث 

ال ظات، لا  ادة صراغو احاع لاات لاح تااؽ احداررىرػو اػف ىػالؿ احدىرػؿ، تػـ د  رػؿ لددلرف احا
ىذه احاع لاات لاىدرار احاناسب انيا ح  دث احدارى  لصلال  ح  اح تااؽ احداررىرو احالتلؽ ثيا 

 لاف اصادرىا. 

 : ميارة تنظيم الحلائق والمعمومات التاري ية وفلا لتسمسميا الزمنى -2

 National Council forاحلطن  ح دارر  ثاحلالرات احاد دة األارركرو رعرؼ احاركزل   

The Social Studies  ث نيػػا قػػدرة احاػػدع ـ   ػػ  ميييارة االدراع الزمنييى لثحييداث التاري ييية
احداررػػػز ثػػػرف احااطػػػ  لاح اطػػػر لاحاسػػػدتثؿ، لدردرػػػب األ ػػػداث زانرػػػا، لد درػػػد ىصػػػااص احفدػػػرة 
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احسػػاثتو حيػػا لاحال تػػو، لرثػػط األ ػػداث ثلػػذلرىا  ػػ  احااطػػ  احزانرػػو الطػػلع احدراسػػو لاحفدػػرات 
لاحدنثػػخ ثاأل ػػداث احاسػػدتث رو  ػػ  طػػلم ك ػػداث اح اطػػر لاحااطػػ  لقرػػاس احػػزاف اسػػدىداا ككتػػر 

 اف نظاـ دتلرا . 

 : ميييييارة الايييييم التاري يييي  -2
قػد ردط ػب اػف  ىػل  يـػ احفيـ احداررى  ، ررى ااحفيـ احداررى  ك د ايارات احدفكرر احدرعد 

احادع اػػرف احتػػرامة لاالطػػالع   ػػ  اىططػػات للػػدالؿ لىػػرااط، كل اشػػاىدة لاال ظػػو احثتارػػا األتررػػو 
لاألااكف احداررىرو لاحادا ؼ،  رث رددرب احادع الف اف ىالؿ ذحؾ     د ػرى األدحػو لاحث ػث  ػف 

دنداج ر دػػاج  حػػ  اح ترتػػو، ثػػدال اػػف دصػػدرؽ اػػا ىػػل اكدػػلب، حػػذا  يػـػ  ػػ   الػػو  حػػ  اعر ػػو كف االسػػ
 دحرؿ، لكف ىناؾ كلزنو اىد فو حألدحو. 

 حػػػػ  كف د ػػػػؾ احايػػػػارة ددع ػػػػؽ ثاػػػػدى قػػػػدرة احاػػػػدع ـ   ػػػػ  ( 53، 2001)سييييميم،  لرشػػػػرر
صػػراغو احاعنػػ  ح  ػػدث احدػػاررى  للطػػعو  ػػ  احسػػراؽ احػػذى  ػػدث  رػػو لد درػػد األسػػا و احرارسػػرو 

 سثاثو لنداالو.  لحو لاناقشو لليات احنظر احاىد فو ذات احص و لد درد ك
 : ميارة تاسير وتحميل األحداث التاري ية -1

ردط ػػػػب احفيػػػػـ احلرػػػػد ح دػػػػارر  كف رتػػػػدـ احادع اػػػػلف د  ػػػػرالت لدصػػػػلرات لدفسػػػػررات 
دراؾ  القات لاحلصلؿ  ح  اسدندالات، لاف ىالؿ ذحؾ رتارنلف لركدشفلف  لدلطر ات لا 

حعالقػػات لرناقشػػلف احثػػراىرف كللػػو احشػػثو لاالىػػدالؼ، لرعػػددلف األسػػثاب لرػػدركلف دػػ ترر ا
 National Centerلرترالف األ كار  د  رص لا  ح  دفسرر ص رح حأل داث لاحلقاات.  

for History in the Schools ) 
 ح  كف د ؾ احايارة ددع ػؽ ثاػدى قػدرة احاػدع ـ   ػ  د درػد ( 53، 2001سميم، ) رشررل 

احاىد فػػػو  لحػػػو  ػػػ   ػػػدة اصػػػادر  اػػػدى اصػػػداقرو اح ػػػدث الطػػػلع احدراسػػػو لاتارنػػػو احدفسػػػررات
لاحداررز ثرف اح تااؽ لاحدفسررات احداررىرو لد درد احعالقو ثرف كسثاثو لنداالو لد  ر يػا لصػراغو 

  رلض  لحو. 
 : مييارة إصدار الحكم )ات اذ اللرار( عمى األحداث التاري ية -5

 ـ   ػ  د درػد دع ؽ ثادى قدرة احاػدعد ح  كف د ؾ احايارة ( 530، 2001سميم، رشرر  
احتطػػارا احداررىرػػو لاحعلااػػؿ احدػػ  كدت  حػػ  ظيلرىػػا لاحداررػػز ثػػرف األ ػػداث ذات احصػػ و ثاحتطػػرو 
صػػدار ك كػػاـ  ػػلؿ ثعػػض احتطػػارا  الطػلع احدراسػػو لدتػػلرـ اآلتػػار احادع تػػو ثػػاحترارات احداررىرػو لا 
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ااؿ احدػ  كانػت لد  رؿ احترارات احد  كدت  ح  دبررات لذررو  ػ  الػرى احدػارر  لاسػدىالص احثػد
 ادا و حصانع  احترارات احداررىرو. 

 :  وز املعله فى تينية مَازات التفهري التازخيىد

لحدنارػػػو احدفكرػػػر احدػػػاررى  داىػػػؿ احفصػػػؿ رلػػػب   ػػػ  احاع ػػػـ دللرػػػو احطػػػالب لااارسػػػو 
 األنشطو احداحرو: 

 اط  تػػارة األسػػا و احالليػػو، لىاصػػو سػػخاؿ احطػػالب   ػػ  اراايػػـ لدشػػلرعيـ   ػػ  االسػػدنث
 لاالسدنداج. 

  .دنلرت األسا و 

  دشػػػػلرت احطػػػػالب   ػػػػ  كف رسػػػػ حلا ث نفسػػػػيـ لر ػػػػت اسػػػػدلى اىداػػػػاايـ ثاحاسػػػػدلرات احادنل ػػػػو
 حألسا و. 

   كسػا و  ػف قطػرو داررىرػو 5 - 2دك رؼ احطالب ثلالثات رتلالف اف ىالحيا ثدللرػو )
مة نػص دػاررى  اا كل دك رفيـ ثعد نيارػو كػؿ درس ثكداثػو كسػا و  ػف ذحػؾ احػدرس، كل قػرا

   ريـ تـ رطاحثلف ثلطت كسا و  نو قدر اسدطا ديـ. 

   االىداػػػاـ ثاحنا رػػػو احع ارػػػو   ػػػ  كا ػػػو احاسػػػدلرات، لنتػػػؿ احدفكرػػػر احنتػػػدى االثػػػدا    حػػػ
احنا رو احعا رو احدطثرترو حزرادة كفامة احطالب احع ارو، لديراديـ حاسدتثؿ  ا ؿ ثػاحدبررات 

 ( 112، 2005م، إبراىيلاحاسدلدات احادال تو.  

 اضرتاتيذية التخيـــل املودُ وتينيـــة التفهيـــس التازخيـــى:

  ػػػ  احاياػػول  لػػػدا اح درتػػو احالطػػػل ات اػػف احناشػػارف حػػػدى احدفكرػػر دنارػػػو الطػػلع رعػػد
  ا رػو   ػ  احدركرػز كىارػو احدرثػلى احتػرار صػانع  اػف كثرػر  ػدد رػرى  ذ، احدع رـل  احدرثرو الاؿ
 ( 9، 2055، مصطاى). احرلـ دارسا    احفعاؿ احدفكرر

 رعطػػػ   رػػػث، احطػػػالب حػػػدى احدفكرػػػر دنارػػػو  ػػػ   ػػػا ال دلرا احدىرػػػؿ اسػػػدرادرلرو لد عػػػب
 ن صػػؿ احدػػ  د ػػؾ اػػت ددشػػاثو احدػػ  احثناارػػو احاع لاػػات اػػف شػػراا نعر ػػو احػػذى احالطػػلع احدىرػػؿ
 احصػلرة   ريػا شػداؿد احدػ  احثناارػو احاع لاػات كف رعنػ  ىػذا، ل احاثاشػرة اح سرو احىثرة اف   ريا
 اح سػرو احىثػرة  ريػا دػختر احذى احاسدلى ثنفس دفكررنا كساحربل  ك كاانا    دختر احادىر و احعت رو
 ( Thomas , 1997) احالطلع حذحؾ احاثاشرة
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 دنارػػو  ػػ  احدىرػػؿ اسػػدرادرلرو  ا  رػػو   ػػ ( م 2052، طالفحيية) دراسػػو ككددػػو اػػا لىػػذا
 ىػػػػػذه دثنػػػػػ  ثطػػػػػرلرة احدراسػػػػػو ىػػػػػذه كلصػػػػػت، ل احدػػػػػارر  ةاػػػػػاد ن ػػػػػل االدلػػػػػاهل  االثػػػػػدا   احدفكرػػػػػر

 احدفكرػرل   ػاـ ثللػو كنلا ػو ثاىد ػؼ احدفكرػر دنارػو  ػ  دسػيـ ثا دثارىػا احدػدررس  ػ  االسدرادرلرو
 . ىاص ثللو اإلثدا  

  ػػ  احدىرػػؿ اسػػدردرلرو دلر  حػػ  (م 2052ه، نوييوةه مصييطاى) دراسػػو دلصػػ ت لكرطػػا
 ثراػو ظػؿ  ػ  االسدرادرلرو حيذه ل تا احددررس كف، ل ااكنو ودرل ث قص  احدفكرر  ح  احدالارذ د ت
 االثػػدا   احدفكرػػر ايػػاراتل   ػػاـ ثللػػو احدفكرػػر ايػػارات حطثرعػػو اناسػػثو ثراػػو ىػػ  لاا رػػو دع ػػـ
 احدفكرػرل  احدىرػؿ ددط ػب احدػ  االسدرادرلراتل  ثاألنشطو االىدااـ ثطرلرة كلصت، ل ىاص ثشكؿ
 د فػػز احدػػ  األات ػػول  األسػػا و طػػرحل  احادلقعػػو غرػػرل  كػػرةاحاثد احندػػاا   ػػف احث ػػثل  اإلطػػار ىػػارج
 . دنشطول  احدفكرر

كنػػو الثػػد اػػف االىداػػاـ ثدنارػػو احدفكرػػر احدػػاررى  حػػدى ( Fillpot , 2012كاػػا رػػرى  
احادع ارف اف ىالؿ احدىرؿ، لكف ر ارو احادع ارف لاالىدااـ ثيـ لدشلرعيـ       ااؿ ىراالديـ 

 داررى  لايارادو. رسيؿ  ا رو دنارو احدفكرر اح
 حػػ  احكشػػؼ  ػػف اػػدى دػػ ترر احدىرػػؿ حػػدى دالارػػذ ( Dilek , 2009لحتػػد ىػػد ت دراسػػو  

احصؼ احسادس حدنارو ايارات احدفكرر احداررى  لحذحؾ دـ  اؿ ر الت اردانرػو ح ادػا ؼ احداررىرػو 
ؿ  ػ  دنارػو احىاصو ثاادة احدراسات االلداا رػو  ػ  ادرنػو اسػطنثلؿ، لكتثدػت احدراسػو  ا  رػو احدىرػ

كلصت ثطرلرة االىداػاـ ثدلظرػؼ ايػارات احدىرػؿ حػدى احادع اػرف  ػ  ل  احدفكرر احداررى  لايارادو،
 دنارو احدفكرر احداررى  حدريـ.

كنػػو الثػػد اػػف دنارػػو احدىرػػؿ  ػػ  احدػػارر  اػػف  (Philpott " Sarah", 2015  كاػػا دخكػػد
نشػطو احادنل ػو ح ادع اػرف لاحتاااػو ىالؿ احتصص لاحرلارات احداررىرو، لذحؾ اف ىالؿ دتدرـ األ

     احدىرؿ، كاا كنو الثد اف دتدرـ اعرنات ح دىرؿ دسا د احادع ـ      ااؿ  ت و لىراحو. 
لااا سثؽ ردطح اف دنارو احدفكرػر  ااػو لاحدفكرػر احدػاررى  ثشػكؿ ىػاص كاػرا طػرلررا  ػ  

ر ال ر ػدث اػف  ػراغ ثاعػزؿ لارت نػلا   اح رػاة، لردفػؽ ىثػرام   ػـ نفػس احدفكرػر  حػ  كف احدفكرػ
 ػػف ا دػػلى كل اطػػالف اعػػرف، حػػذا ظيػػرت احعدرػػد اػػف احناػػاذج لاالسػػدرادرلرات احددررسػػرو احدػػ  
ديػػدؼ حدنارػػو احدفكرػػر ث نلا ػػو احاىد فػػو حػػدى احدالارػػذ طػػاف  طػػار ا دػػلى احاػػادة احدراسػػرو اتػػؿ: 

 اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو.
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 : 

 أوال: إعداد قائنة مَازات التفهري التازخيى املياضبة لتالمير الصف األول اإلعدادى:  
 وتم ذلع من  الل: 
لىل د درد ايارات احدفكرر احداررى  احالزاو حدالارذ احصؼ األلؿ  )أ( تحديد اليد، من اللائمة

 اإل دادى لاحد  راكف اف ىالحيا   داد كدلات احث ث. 
 اوتلاق اللائمة، من  الل الرجوع إلى المصادر التاليو: )ب( تحديد مصادر 

يوس، ه دراسػو  : مثل احدراسات لاحث لث احساثتو احد  دنالحت ايارات احدفكرر احداررى   -5
، لدراسػػو (2052 )الوييال هإيمييانه،، لدراسػػو م(2055)كمييال، ـ(، لدراسػػو 2711ىالييو ه، 

 . م( 2051زين الدين، لدراسو   م(، 2052، حال 
  . سو نظررو  ف احدفكرر احداررى  اف  رث ااىردو، كىاردو، ايارادودرا -2
طثرعػػػػو انػػػػاى  احدراسػػػػات االلداا رػػػػو  لاحدػػػػارر  ىاصػػػػو( ثاحار  ػػػػو اإل دادرػػػػو لكىػػػػداؼ  -3

  . ددررسيا
لاحدػػػػ  ددطػػػاف ثػػػػدلرىا  احاعػػػاررر احتلارػػػو ح دع ػػػػرـ  ػػػ  اصػػػر اصػػػػر ح ار  ػػػو اإل دادرػػػو -1

 احداررى .الال و اف احايارات احىاصو ثاحدفكرر 

 )ج( إعداد قائمة الميارات فى صورتيا األولية: 
دػـػ   ػػداد احصػػلرة احاثدارػػو حتاااػػو ايػػارات احدفكرػػر احدػػاررى   رػػث دطػػانت ىاػػس ايػػارات 

لات احاادة احع ارو احداررىرػو، دنظػرـ احاع لاػات لاح تػااؽ احداررىرػو ل ػؽ دس سػ يا كساسرو دات ت     
صػػػدار احزانػػػ ،  يػػـػ احاػػػادة احداررىرػػػو،  دفسػػػرر األ ػػػداث احداررىرػػػو، نتػػػد لدتػػػلرـ األ ػػػداث احداررىرػػػو لا 

رنػػدرج د ػػت كػػؿ ايػػارة اػػف د ػػؾ احايػػارات  ػػدد اػػف احايػػارات احفر رػػو احدػػ  دصػػؼ اح كػـػ   ريػػا (، ل 
 األدام احادلقت  دلتو اف احدالارذ لدـ صراغديا    صلرة  لراارو قاث و ح دتلرـ. 

 )د( ابييييط اللائميييية: 
اااػػػػػو ايػػػػػارات احدفكرػػػػػر احدػػػػػاررى    ػػػػػ  الال ػػػػػو اػػػػػف احسػػػػػادة احا كاػػػػػرف دػػػػػـ  ػػػػػرض ق

، لذحػػؾ ح د كػػد اػػف (* احادىصصػػرف  ػػ  احانػػاى  لطػػرؽ احدػػدررس احدراسػػات االلداا رػػو لاحدػػارر 
اناسػثديا ل  صال رو احتاااو لصدقيا لاردثاط كؿ ايارة  ر رو ثاحايارة احرارسو احد  دنػدرج د ديػا،

احصراغو اح بلرو حايارات احدفكرر ، لادى كىارديا حطالب احعرنو حدالارذ احصؼ األلؿ اإل دادى،
                                           

 (.1ملحق رقم ) (*)
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قػػد اشػػار احسػػادة احا كاػػرف  حػػ  ثعػػض احدعػػدرالت احدػػ  ددع ػػؽ ثػػثعض احايػػارات ل  ىػػذا، احدػػاررى 
  (* .  رو( ايارة  ر 31ثذحؾ كصث ت احتاااو    صلرديا احنياارو ل ددىا  ل ، احفر رو ثاحتاااو

 ثاىيًا: إعداد اختباز مَازات التفهري التازخيى:  
 : ةتم إعداد ا تبار ميارات التاكير التاري ى فى اوت ال طوات التالي

ىل قراس ثعػض ايػارات احدفكرػر احدػاررى  حػدى دالارػذ احصػؼ ل  د درد احيدؼ اف االىدثار ( ك 
 األلؿ اإل دادى. 

احدػػػاررى  احرارسػػػو احىاػػػس احاىدػػػارة، كاػػػا اقدصػػػرت   ػػػ  ايػػػارات احدفكرػػػر  ػػػدلد االىدثػػػار  ( ب 
 اقدصر االىدثار     قراس ثعض احايارات احفر رو احاردثطو ثاحايارات األساسرو. 

 : تحديد ماردات اال تبار)ج( 
إل ػػداد افػػردات االىدثػػار دػػـ احرلػػلع  حػػ  ثعػػض احدراسػػات احدػػ  دنالحػػت   ػػداد اىدثػػارات 

، م(2055)كمييال، دراسػػو م (، و2055ه ىالييو ه، الوييحات  ػػ  احدفكرػػر احدػػاررى  اتػػؿ: دراسػػو  
)الوييال هإيمييانه، لدراسػو (،  2055معييرو، ه ويييمات ه ، لدراسػػو  م(2055)الغبييار،، لدراسػو 
حيال، دراسػو  م(، و2052)طيو ه جيييان ه، ، لدراسو م(2052)تمو هأزىاره، ، لدراسو (2052
( افػردة لقػد 13االىدثػار   لقد ث غ  ػدد افػرداتم (، 2051)زين الدين، دراسو م (، و 2052

رل ػػػ   نػػػد صػػػراغو افػػػردات االىدثػػػار كف دكػػػلف األسػػػا و اػػػف احنػػػلع احاتػػػاح  لاحدػػػ  ددط ػػػب اػػػف 
احادع ـ قرامديا ثشكؿ لرد تػـ د  ر يػا لدفسػررىا، كاػا رل ػ  كف دكػلف األسػا و اردثطػو ثاحايػارات 

 احا ددة لاناسثو السدرادرلرو احدىرؿ احاللو. 
  تبار: )د( تحديد تعميمات اال

دػػـ   ػػداد صػػف و  ػػ  االىدثػػار ددنػػالؿ احدع راػػات احالليػػو ح دالارػػذ لاسػػديد ت دلطػػرح 
طثرعو االىدثار لكرفرو االلاثو  نو، لقد رل ػ  كف دكػلف ىػذه احدع راػات لاطػ و لدقرتػو ث رػث 

لقػػػد دػػػـ لطػػػت دع راػػػات االىدثػػػار ، رسػػػدطرت احدالارػػػذ اػػػف ىالحيػػػا احترػػػاـ ثاػػػا ىػػػل اط ػػػلب اػػػنيـ
 . احزاف احالـز حإللاثو  ف االىدثار، كداثو احثرانات ، حيدؼ اف االىدثارحدلطرح ا

طثػػػػػػط االىدثػػػار دـ  رض احصلرة احاثدارػو حالىدثػار   ػ  الال ػو اػف احسػادة احا كاػرف )ىي( 
لذحؾ اف كلؿ احلصلؿ  ح  د درد ادى لطلح ،    احالاؿ لدعدر يا    طلم اتدر اديـ

                                           
 (.2ملحق رقم ) (*)
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ادى اردثاط افردات االىدثار ثايػارات احدفكرػر ، احصراغو اح بلرو لدقو دع راات االىدثار،
احدػػػػاررى  احاىدػػػػارة، لقػػػػد دػػػػـ األىػػػػذ ثاحاال ظػػػػات لاحاتدر ػػػػات احدػػػػ  كلاػػػػت   ريػػػػا احسػػػػادة 

 احا كارف، كاا دـ  ذؼ اا كلاعلا      ذ و اف افردات. 
ثادرسػو اإلاػاـ دـ اىدرار  رنو احث ػث اػف ثػرف دالارػذ احصػؼ األلؿ اإل ػدادى   رنو احث ث -1

ا اد ادلح  احشعرالى اإل دادرو ثنرف احداثعو إلدارة ثنيػا احدع رارػو ثا ا ظػو احت رلثرػو،  رػث 
( احالال ػػو احطػػاثطو، 3/ 1( ث رػػث راتػػؿ  صػػؿ  1/7(،   1/3دػػـ اىدرػػار  صػػ رف ىاػػا  

( احالال ػػو احدلررثرػػو احدػػ  سػػلؼ دػػدرس احل ػػدة ثاسػػدىداـ اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ 1/7ل صػػؿ  
 للو. احا

 التجربة اإلستطالعية لال تبار:  -2

دػػـ دطثرػػؽ االىدثػػار   ػػ   رنػػو اسػػدطال رو  اػػف غرػػر احعرنػػو األساسػػرو( ث ػػغ  ػػددىا 
 ( د ارذ اف ثرف دالارذ احصؼ األلؿ اإل دادى ثبدارة ثنيا احدع رارو لذحؾ ثبرض د درػد28 
 .  ساب زاف االىدثار( -صدؽ االىدثار  -تثات االىدثار  

(، SPSSالىدثػػار ثاسػػدىداـ ثرنػػاا  احد  رػػؿ اإل صػػااال ح ع ػػلـ االلداا رػػو   سػػاب تثػػات ا -3
( ثاسدىداـ اعادحػو اردثػاط ثررسػلف لثدطثرػؽ ىػذه احاعادحػو ثاسػدىداـ ثرنػاا  17 صدار رقـ  

( لىػػذا رػػدؿ 7.87(، للػػد كف قراػػو اعااػػؿ احتثػػات حالىدثػػار ىػػ   spssاح ػػـز اال صػػاارو  
     اردفاع تثات االىدثار. 

لقد دـ احد كد اف صدؽ اىدثار ايارات احدفكرر احدػاررى  اػف ىػالؿ  ب صدق اال تبار،حسا -4
 كنلاع احصدؽ احداحرو: 

 الصدق الظاىر،:  -

دـ  رض االىدثار     الال و اف احا كارف    الاؿ احاناى  لطػرؽ دػدررس احدراسػات 
صػػػػراغو اح بلرػػػػو احل  احصػػػػ و احع ارػػػػوااللداا رػػػػو  ااػػػػو لاحدػػػػارر  ثصػػػػفو ىاصػػػػو لذحػػػػؾ ح د كػػػػد اػػػػف 

حافػػػردات االىدثػػػار، صػػػال رو االىدثػػػار ح دطثرػػػؽ   ػػػ  دالارػػػذ احصػػػؼ األلؿ اإل ػػػدادى، سػػػالاو 
للطػػػلح لسػػػيلحو دع راػػػات االىدثػػػار، اناسػػػثو األسػػػا و ح ايػػػارة احرارسػػػرو لاحفر رػػػو احدػػػ  لطػػػعت 

لقػد حتراسيال حاسدلى دالارذ احصؼ األلؿ اإل دادى، االااػو احدرلػو لدلزرعيػا   ػ  كػؿ سػخاؿ، 
دػػـ الػػرام احدعػػدرالت  ػػ  طػػلم ارام احسػػادة احا كاػػرف، لدػػـ لطػػت االىدثػػار  ػػ  صػػلردو احنياارػػو 

 ( افردة. لاحلدلؿ احداح  رلطح ذحؾ: 45 رث كصثح  دد افردات االىدثار  
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 ( يوضح عدد مفسدات اختباز مَازات التفهري التازخيى والوشٌ اليطبى لهل مَازة1ددول )

 الـنفــــــــــــــسدات زةالـنَــــــــــــــــا
عدد 

 املفسدات
 اليطبة املئوية

 13.33 6 36، 30، 26، 19، 9، 4 مجع املادة العلنية التازخيية.   -1
ــة    -2 ــائل التازخيي ــات واقك ــيه املعلوم تيظ

 وفل تطلطلَا الصميى.  
11 ،12 ،16 ،17 ،21 ،33 ،37 ،45 8 17.77 

 26.66 12 40، 38، 34، 32، 31، 24 ،18، 15، 13، 6، 3، 1 فَه املادة التازخيية.   -3
 20 9 42، 41، 39، 28، 23، 22، 20، 8، 2 تفطري األحداخ التازخيية.   -4
ىكد وتكويه األحداخ التازخييـة وإصـداز    -5

 اقهه عليَا.  
5 ،7 ،10 ،14 ،25 ،27 ،29 ،35 ،43 ،44 10 22.22 

 % 99.98 45  وعـــــــــــــــاجملن

 الصدق الذاتى:  -

عااؿ احصدؽ احذاد  حالىدثار، ثاا كف اعااؿ تثات االىدثار احذى دـ  ساثو دـ  ساب ا
(، ااا ردؿ     احصدؽ احذاد   صدؽ احدكلرف(  7.94(  بف صدقو احذاد  رسالى  7.87ىل  

 الىدثار ايارات احدفكرر احداررى  اح اح . 
 : تحدييييييد زمييييين اال تبيييييار -5

طررػػؽ  سػػاب ادلسػػط احػػزاف احػػذى اسػػدبرقو ك ػػراد دػػـ  سػػاب زاػػف دطثرػػؽ االىدثػػار  ػػف 
احعرنو    االلاثو  ف كسا و االىدثار لدـ  ساب ادلسط احزاف احك   لذحؾ اف ىالؿ احاعادحو. 

( 87( دقرتػػػو، لاسػػػدبرؽ اىػػػر د ارػػػذ  67 رػػػث اسػػػدبرؽ كلؿ د ارػػػذ  ، (255، 5828)السييييد، 
( دقرتػو، لث سػاب زاػف 147د ارذ   دقرتو، لاف تـ الالع احلقت احذى اسدبرقو كلؿ د ارذ لاىر

( دقرتػو ثاالطػا و 77االىدثار اف ىالؿ احاعادحو للد كف احزاف احاناسب حدطثرؽ االىدثار ىػل  
 ( دقااؽ شرح دع رااحت االىدثار لطررتو االلاثو   رو. 5 ح   

 )و( طريلة تصحيح اال تبار: 
  الال ػو اػف احسػادة دـ  ساب احدتدرر احكا  حافردات االىدثار اف ىػالؿ  رطػو   ػ

احا كاػػرف احادىصصػػرف  ػػ  الػػاؿ احانػػاى  لطػػرؽ دػػدررس احدراسػػات االلداا رػػو ح دعػػرؼ   ػػ  
اراايػـ  ػ  احػػدرلات احدػ  دػػـ لطػعيا كاػػاـ كػؿ افػػردة اػف افػػردات االىدثػار،  رػػث دػـ دىصػػرص 

 ( درلو. 97( درلو ح دصثح احدرلو احك رو حالىدثار  2حكؿ سخاؿ  
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الىدثػػار ثعػػد االنديػػام اػػف  سػػاب كػػؿ اػػف صػػدؽ لتثػػات اىدثػػار ايػػارات احصػػلرة احنياارػػو ح)ز( 
احدفكرػػػر احدػػػاررى ، كصػػػثح االىدثػػػار  ػػػ  صػػػلردو احنياارػػػو لكصػػػثح قػػػاثال ح دطثرػػػؽ   ػػػ  

  (* الال و احث ث.

 زابعا: دلــــيــــل املعلـــــــه:  
 ترػػػؽ رعػػػد دحرػػػؿ احاع ػػػـ ثاتاثػػػو ارشػػػد ح اع ػػػـ رسػػػا ده   ػػػ  كدام  ا ػػػو لرعالنػػػو   ػػػ  د

األىػػداؼ احدرثلرػػو، لحتػػد قااػػت احثا تػػو ثب ػػداد دحرػػؿ احاع ػػـ حرسػػا ده  ػػ  كدام ايادػػو  ػػ  دػػدررس 
ل ػػدة م اػػف رلااػػت  طػػاردنا م لذحػػؾ اػػف ىػػالؿ الال ػػو اػػف اإلرشػػادات لاحدللريػػات  ػػ  طػػلم 

 . اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو، طاانا حدنارو ايارات احدفكرر احداررى 
 مى العناصر التالية: وقد اوتمل دليل المعمم ع

 ك( اتداػػػػػػػػػو احدحرػػػػػػػػػؿ دطػػػانت احيػػػدؼ اػػػف احػػػدحرؿ، لاكلنادػػػو، لدلطػػػح   سػػػفو احل ػػػدة احاىدػػػارة 
لدعررفا اثسطا السدرادرلرو احدىرؿ احاللو، لدلطر ا ألىارػو احػدحرؿ، لكرفرػو اسػدىدااو  ػ  

 ددررس احل دة احدراسرو.
 كىداؼ   داد احدحرؿ لكىاردو ثاحنسثو ح اع ـ.   ب( كىػػػػػػػداؼ احدحرػػػػػػػؿ دـ دلطرح

 ج( نثػػػذة  ػػػف اسػػػدرادرلرو احدىرػػػؿ احاللػػػو لدطػػػانت افيػػػـل اسػػػدرادرلرو احدىرػػػؿ احاللػػػو، كىارػػػو 
 االسدرادرلرو    دع رـ لدع ـ احدارر ، كذحؾ  لرامات دنفرذىا داىؿ احصؼ. 

ح صػػػص احاتدر ػػػو حدػػػدررس  د( احىطػػػو احزانرػػػو احاتدر ػػػو حدػػػدررس احل ػػػدة دطػػػانت ثرانػػػا ثعػػػدد ا
 (  صص. 8الطل ات احل دة لقد ث غ  ددىا  

 ىػ( األىداؼ احعااو حددررس احل دة دـ د درد األىداؼ احعااو ح ل دة  ػ  ثدارػو دحرػؿ احاع ػـ، كاػا 
 األىداؼ اإللراارو  تد دـ صراغديا ثصلرة  لراارو    ثدارو كؿ درس. 

ررس احل ػػدة ثاسػػدىداـ اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ احاللػػو،  ل( كسػػاحرب احدػػدررب لاألنشػػطو احاصػػا ثو حدػػد
 لقد رل   كف دكلف اناسثو حدالارذ احصؼ األلؿ اإل دادى لادنل و. 

 ز( احلسػػػػااؿ احدع رارػػػػو لاعرنػػػػات احدىرػػػػؿ رل ػػػػ   ريػػػػا كف دكػػػػلف ثسػػػػرطو لسػػػػي و لدسػػػػا د   ػػػػ  
 رف. دلطرح لدثسرط احاادة احع ارو، لدخدى  ح   تارة لد فرز احدىرؿ حدى احادع ا

  خ( كساحرب احدتلرـ احاناسثو ح ل دة ح د كد اف ادى د تؽ كىداؼ احل دة.
                                           

 (.3ملحق رقم ) (*)
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 )ع( ابيييييط الدلييييييل: 
ثعػػد االنديػػام اػػف   ػػداد احػػدحرؿ  ػػ  صػػلردو األلحرػػو، دػـػ  رطػػو   ػػ  الال ػػو اػػف احسػػادة 

ىػداؼ احا كارف    الاؿ احاناى  لطرؽ دػدررس احدراسػات االلداا رػو ثيػدؼ احد كػد اػف اناسػثو األ
كسػػػاحرب احدتػػػلرـ حاسػػػدلى دالارػػػذ احصػػػؼ ل  ا دػػػلى احػػػدحرؿل  اناسػػػثو كنشػػػطو، احعااػػػو لاإللراارػػػو ح ل ػػػدة

دػػـػ  لػػػرام احدعػػػدرالت احدػػػ  كشػػػار  حريػػػا احسػػػادة ، األلؿ اإل ػػػدادى، صػػػ و احػػػدحرؿ اػػػف احنا رػػػو احع ارػػػو
 (* ـ.احا كالف لثذحؾ كصثح دحرؿ احاع ـ    صلردو احنياارو صاح ا ح دطثرؽ لاالسدىدا

 خامطا: نتيــــــب التلنيــــــر:  
دػـػ   ػػػداد كدرػػػب احد ارػػػذ  ػػػ  صػػػلرة كنشػػطو لدػػػدررثات ادنل ػػػو  ػػػ  طػػػلم اسػػػدرادرلرو احدىرػػػؿ 
احاللػػو، رتػػـل ثيػػا احاػػدع ـ حد ترػػؽ األىػػداؼ االلراارػػو احىاصػػو ثكػػؿ درس اػػف درلس احل ػػدة،  رػػث 

اتػػررة   ػػ  احصػػؼ األلؿ اال ػػدادى ر دػػلى كدرػػب احد ارػػذ   ػػ  درلس ل ػػدة  اػػف رلااػػت  طػػاردنا( اح
( درلس، رثػػدك كػػؿ درس ثاألىػػداؼ االلراارػػو احدػػ  رنثبػػ  د ترتيػػا  ػػ  نيارػػو احػػدرس، تػـػ 3ل ػػددىا  

 ناصػػر احػػدرس ر ريػػا احلسػػااؿ لاألنشػػطو احدع رارػػو احاسػػدىداو  ػػ  احػػدرس لاحدػػ  ددفػػؽ اػػت اسػػدرادرلرو 
 ادرلرو احدىرؿ، لكىررا احدتلرـ. احدىرؿ احاللو، تـ  لرامات دنفرذ احدرس ثاسدىداـ اسدر 

 :  ضبـــطىكتوـــبىالتلموـــذ ( أ)
دػػـ  ػػرض كدرػػب احد ارػػذ   ػػ  الال ػػو اػػف احسػػادة احا كاػػرف احادىصصػػرف  ػػ  الػػاؿ 
احانػاى  لطػرؽ دػػدررس احدراسػات االلداا رػو، لذحػػؾ ثيػدؼ احد كػػد اػف اناسػثو كدرػػب احد ارػذ اػػف 

 رارو(، اناسػثو كدرػب احد ارػذ حدالارػذ احصػؼ احلسااؿ احدع –األنشطو لدنل يا  – رث  األىداؼ 
األلؿ اإل ػػػػػػػػدادس،دنلع كسػػػػػػػػاحرب للسػػػػػػػػااؿ احدتػػػػػػػػلرـ  ػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ درس،لطػػػػػػػػلح لدس سػػػػػػػػؿ احاػػػػػػػػادة 

 **(احدع رارو،اناسثو  رض احاادة احدع رارو ل تا إللرامات اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو.
 

 :  كل مً صحة الفسض األولالتح: أوال

: هيوجد فرق دال إحصيائيات عنيد احفرض األلؿ لاحذس رنص   ػ  ص و ح د كد اف د تؽ
( بيييين متوسيييط  درجيييات تالمييييذ المجموعييية التجريبيييية التييي  درسيييت 0.05مسيييتو، داللييية )

ودرجات تالميذ المجموعة الايابطة في  التطبييق البعيد   استراتيجية الت يل الموجوباست دام 
دػػـ اسػػدىداـ اىدثػػار بييار ميييارات التاكييير التيياري   لصييالح درجييات المجموعيية التجريبيييةه، ال ت
 للامت احنداا  كاا ر ال: T.test ت( 

                                           
 (.5ملحق رقم ) (*)
(

*
 (.6ملحق رقم ) (*
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 (7دول )ـــــــــــد
 وداللتَا اإلحصائية الختباز مَازات التفهري التازخيي البعديىتائر التطبيل 

 للنذنوعتني التذسيبية والضابطة
 مطتوى الداللة قينة "ت" دزدات اقسية االحنساف املعيازي طاملتوض العدد اجملنوعة

  11.15 53.80 35 جتسيبية
34 

 
11.51 

 0.01دالة عيد 
 10.32 30.94 35 ضابطة

للػػػلد  ػػػرؽ داؿ   صػػػااراو ثػػػػرف ادلسػػػطال درلػػػات طػػػػالب احسػػػػاثؽ دطػػػح اػػػف احلػػػدلؿ ر  
يػارات احدفكرػر احدػاررىال حصػاحح ا احالال درف احدلررثرو لاحطػاثطو  ػال احدطثرػؽ احثعػدس الىدثػار

، لثػػػذحؾ دد تػػػؽ اسػػػدرادرلرو احدىرػػػؿ احاللػػػودرلػػػات احالال ػػػو احدلررثرػػػو احدػػػال درسػػػت ثاسػػػدىداـ 
صػػػ و احفػػػرض األلؿ ااػػػا رخكػػػد  ا  رػػػو اسػػػدرادرلرو احدىرػػػؿ احاللػػػو  ػػػال دػػػدررس احدػػػارر  حدنارػػػو 

 ايارات احدفكرر احداررىال. 
دىرػؿ احاللػو  ػال دنارػو ايػارات احدفكرػر احدػاررىال حد كد اف  ا  رػو اسػدرادرلرو احلحزرادة ا

احالاػل درف احطػاثطو لاحدلررثرػو  ػال  دالارػذدـ  ساب  لـ األتػر ح فػرؽ ثػرف ادلسػطال درلػات 
 (131: 2776اىدثار ايارات احدفكرر احداررىال ثاسدىداـ احاعادحو احداحرو:  كثل  الـ، 

 2ت          
 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ( =η2 لـ األتر  

 + د.ح2ت      
  رث كف: متم دعثر  ف قراو متم احا سلثو، د.ح داتؿ درلو اح ررو.

 كاا ر ال: η2لقد لامت قراو 
            11.51)2 

 ااا رخكد لىال قراو اردفعو  7.79ػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( = ػػػػػػη2 لـ األتر  
                11.51)2 +34 

 ػػػزل احدبرػػػر اح ػػػادث  ػػػال احادبرػػػر احدػػػاثت لىػػػل ايػػػارات احدفكرػػػر احدػػػاررىال  حػػػ  احادبرػػػر 
 احاسدتؿ اسدىداـ اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو.

 ويرجع ذلع إلى أن: 
 .اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو دػدارز ثتدرديا       ااؿ احدفكرر حدى احدالارذ 
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  اناخ لاحثراو احا فزة لاحتررو حاعرنات لكنشطو احدىرؿ حعثت دلرا ىااا    د فرػز دل رر اح
 لدشلرت احدىرؿ لاحذى رعدثر اف كىـ كسثاب احدفكرر احداررى  لايارادو. 

  احصػػلراحلاردة  ػػ  كدرػػب احد ارػػذ لاحفرػػدرلىات احاسػػدىداو كتنػػام دػػدررس احل ػػدة حعثػػت دلرا
ررى  لاحدػػػ  كػػػاف حيػػػا اآلتػػػر  ػػػ  نلػػػاح اسػػػدرادرلرو كثرػػػرا  ػػػ  دنارػػػو ايػػػارات احدفكرػػػر احدػػػا

 احدىرؿ احاللو. 

  دشلرت احدالارذ     احاشاركو احنشطو لاالندااج سا د احدالارذ   ػ  ى ػؽ ك كػار لدرػدة
 لدكلرف صلر ذىنرو دـ احدعثرر  نيا كداثرا كل اف ىالؿ احرسـ. 

  ػػ  احدفكرػػر  ػػ  اح ػػدث اػػف كىػػـ كىػػداؼ اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ احاللػػو زرػػادة قػػدرة احدالارػػذ  
 احداررى  لاعارشدو لاحث ث  ف دفسرر اثن      احعالقات لاحاتارنات. 

  احاناقشػػات احاسػػدارة حأل كػػار احاطرل ػػو لدتلرايػػا كسػػيـ ثشػػكؿ  رلػػاث   ػػ  دنارػػو احتػػدرة
     احدفكرر حدى دالارذ احالال و احدلررثرو. 

 :الجاىىالفسض  صحة : التحكل مًثاىيا
: هيوجييد فييرق دال إحصييائيات عنييد لاحػػذس رػػنص   ػػ  احتػػان احفػػرض  صػػ و ؽح د كػػد اػػف د تػػ

( بيين متوسيط  درجيات تالمييذ المجموعية التجريبيية التي  درسيت باسيت دام 0.05مستو، داللة )
ف  التطبيلين اللبم  والبعيد  ال تبيار مييارات التاكيير التياري   لصيالح  استراتيجية الت يل الموجو
 للامت احنداا  كاا ر ال: T.testدـ اسدىداـ اىدثار  ت( درجات التطبيق البعد ه، 

 (9دول )ــــــــــــد

 للنذنوعة التذسيبية  وداللتَا اإلحصائية الكبلي والبعدي الختباز مَازات التفهري التازخييىتائر التطبيل 

 لةمطتوى الدال قينة "ت" دزدات اقسية االحنساف املعيازي املتوضط العدد اجملنوعة التذسيبية

 10.87 31.91 35 يـــــــقبل
 0.01دالة عيد  15.25 34

 11.15 53.80 35 ديـــــــــبع

للػػلد  ػػرؽ داؿ   صػػااراو ثػػرف ادلسػػطال درلػػات دالارػػذ احالال ػػو احسػػاثؽ دطػػح اػػف احلػػدلؿ ر
ايػػػارات احدفكرػػػر احدػػػاررىال حصػػػاحح درلػػػات احدطثرػػػؽ احدلررثرػػػو  ػػػال احدطثرتػػػرف احتث ػػػال لاحثعػػػدس الىدثػػػار 

احثعػػدس، لثػػذحؾ دد تػػؽ صػػ و احفػػرض احتاحػػث ااػػا رخكػػد  ا  رػػو اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ احاللػػو  ػػال دػػدررس 
 :  ذلع إلى أنررلت ل  احدارر  حدنارو ايارات احدفكرر احداررىال حدالارذ احالال و احدلررثرو

   اسػػدىداـ اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ احاللػػو دسػػيـ  ػػ  ثنػػام دنظراػػات اعر رػػو لدرػػدة دعداػػد   ػػ
 حعتؿ لاحدفكرر.   ااؿ ا
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  اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ دسػػا د احد ارػػذ   ػػ  االسػػدتالحرو  ػػ  دفكرػػره ل ػػدـ ىطػػل و حاػػا ىػػل
 اعرلؼ لا حلؼ. 

  اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو اكنت احدالارذ اف ااارسػو األنشػطو احدػ  دعداػد   ػ  احدىرػؿ
 لاحدعثرر  ف ك كارىـ لاشا رىـ. 

 ػػ   ػػؿ احاشػػكالت لاحدػػ  دػػردثط اردثاطػػا  اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ احاللػػو سػػا دت احدالارػػذ  
 لترتا ثاحدفكرر. 

  اػػػادة احدػػػارر  اػػػف ككتػػػر احاػػػلاد احدراسػػػرو احدػػػ  د دػػػاج  حػػػ  احدىرػػػؿ لاحػػػذى رعدثػػػر احػػػركف
 األساس      دلث احدفكرر. 

اسػدىداـ اسػدرادرلرو    طلم اا كسفرت  نو نداا  احث ث اح اح  لاحد  كشػارت  حػ  كف   
احدىرؿ احاللو قد كسيـ    دنارو ثعض ايارات احدفكرر احداررى  حدى دالارذ احعرنو، حذا رلصػ  

 احث ث اح اح  ثاا ر  :
   لػػػرام دراسػػػات ااات ػػػو ح دراسػػػو اح احرػػػو ددطػػػاف اسػػػدرادرلرو احدىرػػػؿ احاللػػػو لاترىػػػا   ػػػ 

 اح . . . ادبررات كىرى كاحدفكرر احدىر   لاحدفكرر احناقد.

  طػػػػرلرة اسػػػػدىداـ اسػػػػدرادرلرو احدىرػػػػػؿ احاللػػػػو  ػػػػ  دػػػػػدررس احدػػػػارر  ثاحارا ػػػػؿ احدع رارػػػػػو
 احاىد فو. 

  دزلرػػد انػػاى  احدػػارر  ث نشػػطو دع رارػػو ادنل ػػو ااػػا رزرػػد اػػف دا عرػػو احادع اػػرف ح ػػدع ـ اػػف
 ىالؿ احدىرؿ لاحدفكرر. 

  .ادة احنظر    اناى  احدارر  ل ؽ اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو   

 ػػ  اسػػدىداـ اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ احاللػػو ( احطػػالب احاع اػػرف  دػػدررب احاع ػػـ قثػػؿ احىداػػو  
    ددررس احدارر . 

  دػػل رر احثراػػو احىصػػثو لاحانػػاخ احاناسػػب ثاحاخسسػػات احدع رارػػو حااارسػػو احدىرػػؿ لكنشػػطدو
 احاىد فو. 

 حدارر . ددررب احاع ارف     كرفرو اسدىداـ اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو    ددررس ا 

  االىدااـ ثدع رـ احاع ارف كرفرو  كساب احدالارذ ايارات احدفكرر احدػاررى   ػف طررػؽ  تػد
 لرش  اؿ لدلرات ددررثرو حيـ حصتؿ ىثراديـ لاحد كرد     كىارو ىذه احايارات. 
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 :  ةـــــع العسبيـــــاملساد: أوال
 دناردػو– ايارادػو – دعررفػو – درثػلى انظػلر اػف احدفكرػر(: 2775   زرػز الػدى،  ثراىرـ – 

 . احتاىرة، احدلزرتل  ح نشر احكدب  احـ، - كنااطو
   احد  رػػؿ اإل صػػااال ح ثرانػػات ثاسػػدىداـ ثرنػػاا  2776كثػػل  ػػالـ، رلػػام ا اػػلد :)SPSS ،

 ،احتاىرة: دار احنشر ح لااعات.2ط
    ر ػػ   ػػ  د صػػرؿ اػػادة األدب لاحنصػػلص (: كتػػر احدع ػػرـ احدى2712ك اػػد، طػػرام  ثػػد ا

(، لااعػو كػرثالم، احعػراؽ، 2(، ال ػد  1 ند طػالب احار  ػو اإل دادرػو، ال ػو احثا ػث، ع  
 . 59 – 31ص ص 

 ايػػارات ثعػػض دنارػػو  ػػ  احدػػراث اػػدىؿ اسػػدىداـ كتػػر(: 2776  احػػر اف  ثػػد لاحػػ ، ك اػػد 
 احلاعرػػػو ال ػػػو احدرثرػػػو، ك رػػػوث االلداا رػػػو ح دراسػػػات احاع ػػػـ احطاحػػػب حػػػدى احدػػػاررى  احدفكرػػػر
 . 37-8 ص ص شاس،  رف لااعو احدرثرو، ك رو ،6 احعدد االلداا رو، ح دراسات احدرثلرو

   ـ(: اسػػدترام احصػػلر احذىنرػػو حػػدى ط ثػػو احع ػػـل  ػػ  سػػ طنو  2774احث لشػػ ، سػػ رااف ا اػػد
 . 51 – 17 ،39 ااف ثاسدىداـ اسدرادرلرو احدىرؿ احاللو، ال و احترامة لاحاعر و، احعدد 

 ثاسػػدىداـ احاػػ  نصػػف    اػػاؿ   ػػ  قػػااـ ثرنػػاا   ا  رػػو(: 2712  احاػػنعـ  ثػػد د ػػو، كزىػػار 
 احار  ػو دالارػذ حػدى احاػادة ن ػل لاالدلاه احداررى  احدفكرر ايارات دنارو    احذىنرو احىرااط

 . احسلرس قناة لااعو ثاحعررش، احدرثرو ك رو انشلرة، غرر دكدلراه رساحو اإل دادرو،
   ـ(: احػدع ـ اػف ىػالؿ احدىرػؿ، درلاػو ى رػؿ رلسػؼ احى ر ػ  1988كػلحرف   –لػاحررف، ثفرحػ

 ـ( / انشلرات اعيد احدرثرو األلنرلا / احرلنسكل،  ااف، األردف 1993لاىرلف  
   ـ(:  ا  رػػو دلظرػػؼ اسػػدرادرلرو احدىرػػؿ احاللػػو  ػػ  دنارػػو احافػػاىرـ  2712احلدرػػو، صػػفرو

احع لـ حدى طاحثات احصؼ احداست األساسػ ، االسػدرر،  اػادة  لايارات احدفكرر احد ا     
 احدراسات احع را، احلااعو اإلسالارو. 

 االحكدرلنػػ  احدع ػػرـ   ػػ  قػػااـ اتدػػرح ثرنػػاا   ا  رػػو(: ـ 2713  ك اػػد ا اػػد ا اػػد،  ػػاؿ 
، احدرثرػػػو ثك رػػػات احاع ػػػـ احطاحػػػب حػػػدى احاػػػادة ن ػػػل احارػػػؿل  احدػػػاررى  احدفكرػػػر ايػػػارات حدنارػػػو
 . ثلرسعرد لااعو، احدرثرو ك رو، لراةدكد
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   ـ(: كتػر اسػدرادرلرو احدىرػؿ احدع راػ  احاللػو  ػ  األدام احدعثرػرى  2712 سف، ىند ايػدى
 حدى طاحثات احار  و احادلسطو، االسدرر، ك رو احدرثرو ح ع ـل اإلنسانرو، لااعو دراح . 

   ؿ احاللػو لاإلتػارة احعشػلاارو ـ(: كتػر اسػدرادرلرد  احدىرػ 2712احزثردى، اينػد  ثػد اح سػرف
 ػػػػ  احد صػػػػرؿ لدنارػػػػو احدفكرػػػػر اإلثػػػػدا   لاحػػػػذكام احللػػػػدان  حػػػػدى ط ثػػػػو احصػػػػؼ األلؿ  ػػػػ  

 احفرزرام، االسدرر، ك رو احدرثرو، لااعو ثبداد. 

 ،لصػػنت احدػػارر  صػػنا و  ػػ  لدسػػاخالت اطاحػػب  لاحدػػارر  ن ػػف(. 1985  قسػػطنطرف زررػػؽ 
 .حثناف ثررلت، ح االررف، احع ـ دار ،6ط ،(احدارر 

 دػدررس  ػ  ادعػددة ددررسػرو اسػدرادرلرات اسػدىداـ اتػر(: 2714   ػلض ا اػد، احػدرف زرػف 
 ك رػػو، االسػدرر، اال دادرػػو احار  ػو دالارػػذ حػدى احدػاررى  احدفكرػػرل  احفيػـ دنارػػو   ػ  احدػارر 
 . دانيلر لااعو، احدرثرو

 احتانلرػػػو ح ار  ػػػو حدػػػارر ا كدػػػب  ػػػ  احدػػػاررى  احدفكرػػػر ايػػػارات(: 2774  كارػػػد   ػػػ ، سػػػ رـ ،
 . 182 – 149 ص ص(، 21  احعدد(، 19  احسنو، ثاالاارات احدرثرو ك رو ال و

 دػػػدررس  ػػػ  احداررىرػػػو احطرااػػػؼ اػػػدىؿ اسػػػدىداـ (: كتػػػر2772 ك اػػػد  لػػػاثر ك اػػػد، احسػػػرد 
 احتػػان  احصػػؼ دالارػػذ حػػدى احدػػاررى  احدفكرػػر ايػػارات ثعػػض لدنارػػو احد صػػرؿ   ػػ  احدػػارر 

 . 281-253 ص ص ،(18  احال د األلؿ، احعدد ث سرلط، احدرثرو ك رو ال و اإل دادى،

    ػػـ احػػنفس اال صػػاا  لاحترػػاس احثشػػرى، دار احفكػػر احعرثػػ ، 1979احسػػرد،  ػػخاد احثيػػ   :)
 احتاىرة

     ـ(: اتر احددررس ثاسدرادرلرو احدىرؿ احاللو    دنارو ايػارات  2779  احسرلؼ، ك اد
دى كطفػػاؿ احرلطػػو  ػػ  األردف، دكدػػلراة غرػػر انشػػلرة، لااعػػو االدصػػاؿ ل ػػؿ احاشػػكالت حػػ

  ااف، األردف. 

 دنارػػػو  ػػػ  احدػػػاررى  األدب اػػػداىؿ ثعػػػض اسػػػدىداـ  ا  رػػػو(: 2711  احسػػػرد احشػػػاؿ،  راػػػاف 
 ك رػو انشػلرة، غرػر االسدرر رساحو اإل دادرو، احار  و دالارذ حدى احداررى  احدفكرر ايارات
 . احانل رو لااعو احدرثرو،

 ا  رػػػو اسػػػدىداـ احرلارػػػو احداررىرػػػو  ػػػ  دنارػػػو ايػػػارات 2712عثاف، ىنػػػد احسػػػرد ا اػػػد  شػػػ  :)
احدفكرػػر احدػػاررى  لاحارػػؿ ن ػػل اػػادة احدػػارر  حػػدى دالارػػذ احار  ػػو اإل دادرػػو، رسػػاحو االسػػدرر 

 غرر انشلرة، ك رو احدرثرو، لااعو  رف شاس. 
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    و احدىرػؿ  ػ  دػدررس اػادة احدػارر  (: كتػر اسػدىداـ اسػدراردلر2712طال  و،  ااد  ثػد ا
    دنارو احدفكرر اإل ثدا   لاالدلاىات ن ل احاادة حدى طالب احصػؼ احسػادس األساسػ  

(، احلااعػػو األردنرػػو، ص 1(، احعػػدد  39 ػػ  األردف، دراسػػات  ػػ  احع ػػـل احدرثلرػػو، احال ػػد  
 . 159-145ص 

 احافػػػاىرـ دنارػػػو  ػػػ  نسػػػلفلد ارػػػرؿ ناػػػلذج اسػػػدىداـ  ا  رػػػو(: 2712  ا اػػػلد طػػػو، لريػػػاف 
 ك رػو انشػلرة، غرػر لراه دكػت رسػاحو اإل ػدادى، األلؿ احصؼ طالب حدى احداررى  لاحدفكرر
 . شاس  رف لااعو احثنات،

 احاعػاررر طػلم  ػ  احتانلرػو ثاحار  ػو احدػارر  اػني  دتػلرـ(: 2778  ا اػد داار، احع رـ  ثد 
 . شاس  رف لااعو، احدرثرو  روك، انشلرة غرر االسدرر رساحو، احعاحارول  احتلارو

   ـ(:  عاحرػو ثرنػاا  قػااـ   ػ  احدع ػرـ االحكدرلنػ   ػ  دػدررس 2712 ثد احع ػرـ، دػاار ا اػد
احدػػارر  حدنارػػو احدىرػػؿ احدػػاررى  لاحارػػؿ ن ػػل احاػػادة حػػدى دالارػػذ احار  ػػو اإل دادرػػو، رسػػاحو 

 دكدلراة غرر انشلرة، ك رو احدرثرو، لااعو  رف شاس. 

 احدػاررى  احدفكرػر ايارات حدنارو اتدرح ثرناا (: ـ 2778  الس  كااؿ شررف، احيادى  ثد 
، احدرثػال ك رػو، دكدػلراة، احاػادة ن ػل ارػلحيـل  األساسػ  احدع ػرـ اػف احتانرو احار  و دالارذ حدى

 . شاس  رف لااعو

   ـ(: اسػػدرادرلرات احدػػدررس  ػػ  احتػػرف اح ػػادى  2713 ثرػػدات، ذلقػػاف لكثػػل احسػػارد، سػػير و
 حعشررف م دحرؿ احاع ـ لاحاشرؼ احدرثلى م، اركز درثلنل حدع رـ احدفكرر،  ااف. لا

    ا  رو اني  اطلر    احدارر  حدنارو ثعض ايارات 2713 ار، نشلة ا اد اصطف  :)
احدفكرر اإلثػدا   لاحػل   اح طػارى حػدى دالارػذ احار  ػو اإل دادرػو، ال ػو احلاعرػو احدرثلرػو 

 . 72-15، ص ص 54حعدد ح دراسات االلداا رو، ا

 احػػلطن  ثػػاحدراث احػػل   حدنارػػو اتدػػرح رقاػػ  ـ(: الدرػػلؿ 2712  احنثػػ   ثػػد احبثارى، اػػاد 
 انشلرة، غرر دكدلراه رساحو اإل دادرو، احار  و دالارذ حدى احداررى  احدفكرر ايارات لثعض
 . طنطا لااعو احدرثرو، ك رو

 درادرلرو احدع ػػػرـ احدىر ػػػ  احاللػػػو  ػػػ  (: كتػػػر اسػػػدىداـ اسػػػ2711ثاسػػػـ  ثػػػد احلثػػػار  ، كػػػاظـ
، 47د صرؿ طػالب احصػؼ األلؿ احادلسػط  ػ  اػادة احلبرا رػو احعااػو، ال ػو احفػدح، احعػدد 

 . 196-155لااعو دراح ، ص ص 
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 ػػ  احادعػػددة احػػذكامات اسػػدرادرلرات   ػػ  قػػااـ ثرنػػاا   ا  رػػو(: 2711  ثػػدلى ك اػػد، كاػػاؿ  
 لكتػػره احدرثرػػو ثك رػػو احاع اػػرف احطػػالب حػػدى احدػػاررى  احدفكرػػر ايػػارات حدنارػػو احدػػارر  دػػدررس
 لااعػػو احدرثرػػو، ك رػػو انشػػلرة، غرػػر دكدػػلراه رسػػاحو دالارػػذىـ، حػػدى احػػدع ـ نػػلاد  ثعػػض   ػػ 
 . سلرؼ ثن 

   ـ(: اسػػػػدرادرلرات دع ػػػػرـ احدفكرػػػػر، دار احثدارػػػػو ناشػػػػرلف  2711اصػػػػطف ، اصػػػػطف  ناػػػػر
 لالز لف،  ااف، األردف. 

 ايػارات دنارػو  ػ  لرد ػ  ناػلذج اسػدىداـ  ا  رو(: ـ 2711  زكررا صالح شراام، اعرلؼ 
، االسػػدرر، احتػػانلى األلؿ احصػػؼ طػػالب حػػدى احدػػارر  اػػادة ن ػػل االدلػػاهل  احدػػاررى  احدفكرػػر
 . احانصلرة لااعو، داراط  رع احدرثرو ك رو

   ،رر ـ(: احدىرػػػؿ  ػػػ  دػػػدررس احدراسػػػات اإللداا رػػػو، دلررػػػو احدطػػػل  2779احاعاررػػػو،  راػػػاف
 . 15 – 13(، 49احدرثلى، لزارة احدرثرو احعاانرو،  

   ـ(:  ا  رػػػػو اػػػػني  اطػػػػلر قػػػػااـ   ػػػػ  احصػػػػعؼ احػػػػذىن  2712احنػػػػان  ، اػػػػررـ سػػػػعد ا اػػػػد
لاحاناقشػػػػات احلاا رػػػػو  ػػػػ  دنارػػػػو احد صػػػػرؿ احاعر ػػػػ  لاحدفكرػػػػر اإل ثػػػػدا   لاالدلػػػػاه ن ػػػػػل 

ثرا، رساحو دكدػلراه غرػر انشػلرة، احدراسات االلداا رو حدى دالارذ ار  و احدع رـ األساس  ث ر
 ك رو احثنات، لااعو  رف شاس. 

 د صػرؿ  ػال احاللػو احدع راػال احدىرػؿ  سػدرادرلرو اسػدىداـ رتػك(: 2779ـ  سػاح نػلرس، اػرلة 

 درػاح ، ث ػث لااعػو ،)احػرازسو  احدرثرػ ك رػو، احع ػلـ اػادة احادلسػط  ػال األلؿ احصػؼ طاحثػات

 دراح .  حلااعو أللؿا احع اال ثاحاخدار ىاص كداب  ال انشلر

 احػذكامات   ػ  قػااـ احدػارر  حدػدررس اتدرح ثرناا   ا  رو(: 2717  احدرف  ساـ نلار، لردة 
، احتانلرػو احار  و حطالب اح رادرو احايارات ثعضل  احدفكرر ايارات ثعض دنارو    احادعددة
  احتاىرة لااعو، احدرثلرو احدراسات اعيد، انشلرة غرر دكدلراة رساحو

 ػػػػػػ  احادعػػػػػػددة احػػػػػػذكامات   ػػػػػػ  قػػػػػػااـ ثرنػػػػػػاا   ا  رػػػػػػو(: 2711  احشػػػػػػ ات ىاحػػػػػػو، رلسػػػػػػؼ  
 ك رػػػػو، دكدػػػػلراة، اإل دادرػػػػو احار  ػػػػو دالارػػػػذ حػػػػدى احدػػػػاررى  احدفكرػػػػر ايػػػػارات ثعػػػػض دنارػػػػو
 . ثنيا لااعو، احدرثرو
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Abstract 
The research aims at proving the effectiveness of using the 

directed imagination strategy in teaching history for developing 

historical thinking skills. The researcher depends on the experimental 

approach, a list of historical thinking skills, a test of historical thinking 

skills, the teacher`s guide and student`s booklet. The research sample 

consists of (70) pupils of first-grade students preparatory, Banha 

educational administration, Qaliubiya province, is divided into two 

groups, a control group and an experimental group, and has been taught 

the unit entitled  (of the masterpieces of our civilization) within the 

social studies curriculum of the first-grade middle school, second 

semester using the directed imagination strategy with the experimental 

group, and the same unit has been taught to the control group in the usual 

way, and the researchers  used in the statistical analysis program SPSS 

The research confirmed the effectiveness of using the directed 

imagination strategy in developing historical thinking skills for the 

experimental group. 

The research recommends the necessity of using the directed 

imagination strategy for teaching the social studies in general and history 

in particular and the necessity of using the directed imagination strategy 

for teaching history in the different educational stages. 


