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  إقرار

  
 الخاصة أبحاثي نتيجة وأنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير أنها مقدمة الرسالة أنااقر 

 درجة عليا أية أي جزء منها لم يقدم لنيل أوان هذه الرسالة  و،  حيثما وردإليه اإلشارةباستثناء ما تم 

  .  معهدأوة  جامعألي

  

  

  :............... التوقيع

  

   عطية محمد الترتيرفاطمة

  

  2011/12/13 : اريخالت
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  شكر وعرفان

  

 ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر ، د أن من اهللا تعالى علي إتمام هذه الرسالةعب

جهد الذي اشرف على هذا العمل ولم يبخل علي ب، والعرفان للدكتور عفيف حافظ زيدان

  . أو نصيحة

الدكتور معتصم مصلح والدكتور  ( لجنة المناقشةألعضاء بجزيل الشكر وأتقدمكما 

 إلى أيضا والشكر موصول . الرسالة على تفضلهما بقبول مناقشة هذه ) عرمانإبراهيم

  .  هذا الجهد المتواضعإكمال جانبي في إلىكل من ساعدني ووقف 

  

  الباحثة

  فاطمة الترتير
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  لخصالم

  

هذه الدراسة للتعرف على مستوى احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية هدفت 

الواردة في المنهج المدرسي وعالقته باتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية وبيان اثر متغيرات الجنس 

خية الفلسطينية ومكان السكن والمستوى الدراسي في احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاري

  . اتجاههم نحو الدراسات التاريخيةفي الواردة في المنهج المدرسي وعالقته 

  

 حيث تكون مجتمع الدراسة من 2012- 2011 من العام الدراسي األول الدراسة خالل الفصل أجريت

البالغ و) الرابعة ، الثالثة ، الثانية ، األولى ( في السنواتاألدبيجميع طلبة جامعة القدس الفرع 

  وطالبة واختيرت عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية حيث تكونت مناطالب )5042 (عددهم

 وقد بلغت الدراسة من اختبار أداة تكونت : من مجتمع الدراسة% 10 وطالبة وبنسبة اطالب)505(

طريقة  من صدق وثبات االختبار وفق التأكداالتجاه وتم  لقياس واستبانهفقرة  )30 (عدد فقراته

التجزئة النصفية وتم حساب معامل ثبات االستبانة عن طريق حساب معامل كرونباخ الفا حيث وجد 

  .  )SPSS  (اإلحصائيلبيانات باستخدام البرنامج اوتم تحليل  )79 .0 (نهأ

  

 مستوى احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في أن إلىتوصلت الدراسة 

 تفوق الذكور إلى  وتوصلت الدراسة أيضاكانت أقل من المستوى المطلوب تربويامنهج المدرسي ال

 في مستوى احتفاظهم بالمفاهيم التاريخية و تفوق سكان القرى وطلبة السنة الثالثة اإلناثعلى 

  .  والثانية في مستوى االحتفاظ بالمفاهيم التاريخيةاألولى على طلبة السنة والرابعة
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 حيث  الدراسيوكذلك في المستوى في اتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية اإلناثوق الذكور على  تفو

 هناك عالقة أنو لثة والثااألولى من طلبة السنة أعلى رابعةالثانية والسنة الجاءت اتجاهات طلبة 

اد ز فكلما اريخيةايجابية بين مستوى احتفاظ الطلبة بالمفاهيم التاريخية واتجاهاتهم نحو الدراسات الت

  . احتفاظ الطلبة بالمفاهيم التاريخية كانت االتجاهات نحو هذه الدراسات أعلى

  

 كما  . عقد دورات تدريبية للمعلمين لتزويدهم بكل ما هو جديدبأهمية  توصي الباحثةوبناء على ذلك 

  . ئم لمستويات الطلبة واضعي المناهج الدراسية بتقديم المفاهيم التاريخية بالشكل المال الباحثةأوصت
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Abstract 
 

This study aimed to identify the retention level of Al-Quds University students with 
historical knowledge that contained the school curriculum and it's relationship with their 
attitudes toward historical Palestine, and to describe the impact of the variables of gender ، 
study level, and the place of residence, and its relationship to their attitudes toward historical 
studies between Al-Quds University students.  
 
 
The study sample was (505) students ، from AL-Quds University(the college of Arts) i. e 
(10%) of the community of the study ،selected according to stratified sample method.  Two 
instruments were employed in this study; the main multi –choice test consisted of (30) 
question and a questionnaire consisted of (29)items, validity and reliability  of the test was 
ensured. So that the reliability was (0. 79) and the questionnaire's reliability was (0. 91) 
according to the Cronbach alpha method.  
 
The study results showed that  the retention  level of Al-Quds University students with 
historical Palestine knowledge was under the normal level ,it also found that the males 
students retention of the historical concepts higher than female students.  Also ، the third-
year student and the fourth-year students have a higher retention than the second and the 
first-year students.  
 
The researcher found that the male students possess a higher level of attitudes toward 
historical knowledge more than female students, beside the second-year students and the 
fourth year; they possess a high level of attitudes toward historical knowledge more than 
others.  
 
In the light of those findings, the study recommended that the Ministry of education should 
conduct many training courses to train teachers, and the decision makers should include the 
historical concepts within history textbook in helpful way that enable students to interact 
with the school curriculum.    
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  الفصل األول

_______________________________________________________  

 شكلة الدراسة وأهميتهام

   : المقدمة1 .1. 

 صدور أعقاب خاصة في . أرضها بداية االستيطان على إلى بتاريخ فلسطين االهتمام العربي يعود

حيث .  وطن قومي لليهود في فلسطينبإنشاء تعهدت بموجبه بريطانيا والذي )1917 (عام وعد بلفور

  ارض فلسطينإلىطان عبد الحميد بهجرة اليهود  السلإقناعحاول الزعيم الصهيوني ثيودور هرتزل 

بعد انسحاب بريطانيا ولكن هرتزل أعاد محاولته ونجح في ذلك . بعد رفض السلطان عبد الحميد ذلك

ن أولها كا. وبعد احتالل فلسطين بدأت حركات تحرير فلسطين بالظهور .  قيام الدولة اليهوديةوإعالن

سنوات منظمات فلسطينية بقصد التحرر وما تزال على عد تلتها ب ، بعضا من الحركات العربية

وقد شهدت الفترة التالية على نهاية الحرب  .  منظمة التحرير الفلسطينيةوأهمها  حتى اآلنالساحة

التي أوصلت القضية الفلسطينية ومعاناة العديد من الحركات العربية ) 1945 (العالمية الثانية

في جامعة الدول فقد تم إعطاء فلسطين العضوية الكاملة الدولية يمية و اإلقلالمحافلالفلسطينيين إلى 

  . )2007 ، جامعة القدس المفتوحة (العربية

 إسرائيلبعد قيام ف. الدوليعلى الصعيد ورغم كل هذا ما تزال القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل 

 إطار بادرت الدول العربية في  انتدابها على فلسطينإنهاء بريطانيا إعالن اثر 1948 أيار 15في 

 التدخل لمواجهة هذا الوضع الجديد ولم تتردد الجامعة العربية في اتخاذ مجموعة إلىالجامعة العربية 

 في المجاالت كافة ومقاطعة كل الدول التي تتعاون معها في مجال من إسرائيلمن القرارات لمقاطعة 

   . غير ذلكأو الثقافية أوالمجاالت االقتصادية 
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احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية  مستوى في قياس هذه الدراسة أهميةوتكمن 

إعالم الطلبة لذلك يجب الواردة في المنهاج المدرسي وعالقته باتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية 

ليس كما هو  .  تفكيرألكاديمية وأنها تحتاج إلىبأهمية التاريخ والدراسات التاريخية في الحياة ا

 الطلبة بالحقائق والمعلومات المتناثرة بل عن أذهان حشو معروف أنها مادة تقوم على الحفظ أو

ت ا المعرفة والمعلومأن بنيته حيث أو ما يسمى بهيكل العلم أو المعرفة أساسيات على التأكيدطريق 

التي هي في صميم ما يميز  عن طريق اللغة والرموز آخر إلى جيل ومن شعب إلى من جيل تنقل

  لذلك جاءت هذه الدراسة، ) 2007، جامعة القدس المفتوحة ( والمخلوقاتاألحياء بقية عن اإلنسان

احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي  مستوى لقياس

  وعالقته باتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية 

   : كلة الدراسةمش1 .2 

 بقراءة نأن معظم طلبة جامعة القدس ال يهتمو، الحظت الباحثة من خالل دراستها بجامعة القدس

 فمن وجهة نظر .  الكثيرء لهم الشييالتاريخ وال الدراسات التاريخية كونها أحداث ماضية ال تعن

   . التاريخ والدراسات التاريخية الباحثة سوف يكون لهذه الدراسة الدور الكبير في تعريف الطلبة بأهمية

 وانطالقا من أن التاريخ مرآة األمم يعكس ماضيها ويترجم حاضرها وتستلهم من خاللها مستقبلها 

 يكون لهم  به والحفاظ عليه ونقله إلى األجيال نقال صحيحا بحيثمفان من األهمية بمكان االهتما

خ لها ال وجود لها إذ به قوام األمم تحيى  فالشعوب التي ال تاري. نبراسا وحاضرا في مستقبلهم

يبين اإلحداث ويعين على معرفة تاريخ وقوعها والتاريخ  ،  فالتاريخ يبين حال وواقع األمم، بوجوده

إلى  تسعى هذه الدراسة  وتحديدا. فيه شحذ للهمم واستلهام للمستقبلفيه عظات وعبر ودالئل و

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج سطلبة جامعة القدمستوى احتفاظ على  التعرف

  . الدراسات التاريخية وعالقته في اتجاهاتهم نحوالمدرسي 
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  : أسئلة الدراسة1 .3 

   : اآلتية الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة ىعتس

 في المنهاج  بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردةطلبة جامعة القدسمستوى احتفاظ ما :السؤال األول

  ؟ المدرسي

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة طلبة جامعة القدسمستوى احتفاظ  هل يختلف: السؤال الثاني

  ؟     ) المستوى الدراسي، السكن  مكان ، جنسال (في المنهاج المدرسي باختالف

  ؟دراسات التاريخيةما اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو ال: السؤال الثالث

جنس  (دراسات التاريخية باختالفال اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو هل تختلف: سؤال الرابعال

  ؟) الدراسي المستوى، السكن مكان ، الطلبة

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية طلبة جامعة القدسمستوى احتفاظ العالقة بين   ما: السؤال الخامس

  ؟دراسات التاريخية ال واتجاهاتهم نحو الواردة في المنهاج المدرسي

  

  : فرضيات الدراسة1 .4 

 الفرضيات الصفرية إلى  والرابع والخامسلث أسئلة الدراسة الثاقامت الباحثة بتحويل

  : اآلتية

 .α ≥ 0 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى في ) 05

 تاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي بالمعرفة الطلبة جامعة القدس احتفاظ متوسطات

   .  الطلبة جنسإلىتعزى 
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 .α ≥ 0 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية في ) 05

  بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسيطلبة جامعة القدس احتفاظ متوسطات 

   . مكان السكنمتغير إلى تعزى 

في متوسطات ) α ≥ 0. 05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

إلى تعزى   بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسيطلبة جامعة القدساحتفاظ 

   . متغير المستوى الدراسي

 .α ≥ 0 (لة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات دال : الفرضية الرابعة في  ) 05

   . متغير الجنسإلى  تعزى دراسات التاريخيةلقدس نحو المتوسطات اتجاهات طلبة جامعة ا

 .α ≥ 0 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة في ) 05

   . مكان السكنمتغير إلى تعزى  تاريخيةدراسات الالمتوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

 .α ≥ 0 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السادسة في  )05

  . متغير المستوى الدراسيإلى تعزى  دراسات التاريخيةالمتوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

احتفاظ درجة بين  )α ≥ 0. 05 ( مستوى الداللةال توجد عالقة دالة إحصائيا عند : الفرضية السابعة

  واتجاهاتهم نحو بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسيطلبة جامعة القدس

   . دراسات التاريخيةال
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   : أهمية الدراسة1 .5 

   : أنهافي تبرز أهمية هذه الدراسة 

طلبة جامعة التي سعت للكشف عن مستوى احتفاظ على حد علم الباحثة تعتبر الدراسة األولى  .1

تجاهاتهم نحو  بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي وعالقته باالقدس

 . الدراسات التاريخية

  . قد تكشف عن مفاهيم خاطئة يمتلكها الطلبة عن تاريخ فلسطين وعن الدراسات التاريخية .2

 . عة القدس بتاريخ فلسطين وأهمية الدراسات التاريخيةقد تزيد الوعي لدى طلبة جام .3

 طلبة جامعة القدسمن المتوقع أن تقدم هذه الدراسة معايير أو محكات حول مستوى احتفاظ  .4

بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي وعالقته باتجاههم نحو الدراسات 

 . التاريخية

 

   : أهداف الدراسة1 .6 

    : دف هذه الدراسة إلىته

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج طلبة جامعة القدساحتفاظ مستوى  معرفة .1

  . المدرسي

طلبة احتفاظ مستوى  في )الجنس ومكان السكن والمستوى الدراسي (متغيراتال بيان اثر .2

  . المدرسي بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج جامعة القدس

  . دراسات التاريخيةاتجاهات طلبة جامعة القدس نحو ال معرفة .3

اتجاهات طلبة جامعة  في )الجنس ومكان السكن والمستوى الدراسي ( المتغيراتاثربيان  .4

  . دراسات التاريخيةالقدس نحو ال
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 بالمعرفة التاريخية طلبة جامعة القدساحتفاظ مستوى  بين االرتباطية العالقة معرفة .5

  . واتجاهاتهم نحوه الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي

تعقد دورات تأهيل بحيث  تستفيد وزارة التربية والتعليم من نتائج هذه الدراسة أنمن المتوقع  .6

  . للمعلمين الستخدام أساليب حديثة في تدريس المواد االجتماعية

   : محددات الدراسة1 .7 

من العام  األولامعة القدس في الفصل الدراسي ج هذه الدراسة على طلبة اقتصرت .1

  . 2011/2012الدراسي

  . )اإلنسانيةالعلوم فرع الثانوية العامة  ( هذه الدراسة على طلبة جامعة القدساقتصرت .2

  .  أدوات الدراسة من حيث صدقها وثباتهاومالئمةحدد نتائج هذه الدراسة بمدى صالحية تت .3

 

    : مصطلحات الدراسة1 .8  

 هي قدرة الطالب على االحتفاظ بالمادة التعليمية التي: الحتفاظ بالمعرفة التاريخية الفلسطينيةا-

 عند إليها التعرف أو من التعليم وقدرته على استرجاع تلك المعلومة من الذاكرة أسبوعينيتعلمها بعد 

  . )2007، القدومي ( بعالماته على االختبار المعد لهذا الغرضمقاسه إثارتها

 االختبار المعد خصيصا لهذه فيفتقاس بالعالمة التي حصل عليها الطالب  :  في هذه الدراسةماأ

  . الدراسة

هو تهيؤ نفسي وعصبي لسلوك نحو موضوع من الموضوعات سواء كان نفسيا أو : االتجاه ‐

انية تحمل اجتماعيا أو ماديا وتتحدد مكوناته المعرفية في اعتقادات الفرد ومعرفته في الموضوع ووجد

مشاعره مثل التنشئة االجتماعية والرأي العام والممارسات التربوية وخبرات الحياة اليومية واألدائية 

  . )2003، الشرعة (من خالل السلوك الصادر عنه
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تجاهات فتقاس بالعالمة التي حصل عليها الطالب على االستبانة الخاصة باأل : أما في هذه الدراسة

  . يخيةنحو الدراسات التار

في الدراسة وتحتاج إلى العودة  هي الدراسات التي تأخذ المنهج التاريخي : الدراسات التاريخية-

إلى المخطوطات والدراسات التاريخية للحصول على المعلومات أو إلى شاهد عيان عاصر 

  . الحدث فهي أهم المصادر في الدراسات التاريخية

ة والتي تقع في أحدى مناطق القدس وهي ابوديس أحدى الجامعات الفلسطيني: جامعة القدس-

  . وتعتبر جامعة القدس من أوائل الجامعات التي تم تأسيسها في فلسطين

  

  

        



  

  الفصل الثاني

   النظري والدراسات السابقةاإلطار

   النظرياإلطار2 .1 

  الدراسات العربية : أوال2 .2 

  األجنبيةالدراسات  : ثانيا 2 .3

      الدراسات السابقة علىالتعليق2 .4 
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    : الفصل الثاني

_____________________________________________________   

  : األدب النظري والدراسات السابقة

  :  النظرياألدب2 .1 

  : االتجاهات في علم النفس التربوي2 .1 .1 

على تعليم  ر من تركيزها العقلي والمعرفي أكثين النظم التربوية على المهارات في المجالكزرت

ترك أثرا واضحا فيما يتعلمه الطالب ت اوذلك ألنه ، االتجاهات والقيم ومهارات المجال االنفعالي

 حيث كتب قديما ، إلى ذلك" هربرت سبنسر"وقد تنبه الفيلسوف اإلنجليزي  . وعلى طبيعة ذلك التعلم

 إن دراسة . "ه على الحوادث واألشياء أن ما يحمله المرء من اتجاهات يؤثر في سلوكه وأحكام"عن

الذي يحدد شعور ،  بالسلوك المستقبلي للفردؤاالتجاهات تساعد على دراسة وفهم السلوك الحالي والتنب

 جامعة القدس  (ضالفرد وسلوكه نحو موضوعات معينة ويتضمن حكمه عليها بالقبول أو الرف

  . )2008، المفتوحة

  : اه منهاهناك العديد من التعريفات لالتج

  . حالة نفسية وعصبية لها مكوناتها وخصائصها وتعد من أهم جوانب الشخصية: االتجاه. 1

حالة استعداد عقلي وعصبي نظم عن طريق الخبرات الشخصية تعمل على توجيه : االتجاه. 2

  . استجابات الفرد لكل تلك األشياء والمواقف التي تتعلق بهذا االستعداد
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انه ينطوي على استعدادات كما ينطوي على مشاعر وان الخاصة ،  استعدادتهيؤ أو: االتجاه. 3

  . األخيرة من الميل هي التي تميزه

 حالة من االستعداد النفسي والعصبي يتكون من خالل الخبرة ويتأثر تأثيرا مباشرا أنه : االتجاه. 4

  . )2005،  وتوقعدس(. وديناميكيا على استجابات الفرد لكل األشياء والمواقف التي تربط بها

 أوه هو عبارة عن تهيؤ نفسي  االتجاأن على أجمعت التعريفات السابقة لالتجاه أن الباحثة ترى

   . اإلنسانيعد من أهم جوانب شخصية عصبي 

  : االتجاهاتخصائص  

  .  للمالحظة المباشرة شانه في ذلك شان الذكاء والشخصيةعاالتجاه حادث نفسي ال يخض

  . هنه يبدو على استعداد أو نزوع للقيام بفعل ينطوي على عالقة الشخص وموضوعأاالتجاه تهيؤ 

  . )يلي أو غير تفضيليتفض (نه مستقطب وله محوران مع أو ضدأاالتجاه محوري أي 

  .  لدى الشخص لعامل وراثي بل مكتسبننه ال يكوأاالتجاه متعلم أي 

  . االتجاه متخصص له اتجاهه موضوعه  الخاص به

  . ه متغير أو متحول أي انه ينطوي على درجاتاالتجا

  . يانه ينطوي على تفاعل بين جانب عقلي لدى األشخاص وجانب انفعال: عاطفياالتجاه عقلي أو 

  . ويبدو هذا الثبات في استمرارية االتجاه لدى الشخص لسنوات من حياته: االتجاه ثابت نسبيا

 قطبان سلبي  لهاالتجاه. والمستقبل الحاضر ةمراريففيه بعد الماضي واست: األبعاداالتجاه ثالثي 

   . وايجابي
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  : مكونات االتجاهات 

 وهو الشعور العام لدى الفرد نحو الشئ ويؤثر في تقبل الشخص: المكون العاطفي والوجداني

 .  أو رفضه وليس من الضروري أن يكون هذا المكون منطقياللشئ

المعارف التي تنطوي عليه وجهة نظر الشخص هو عبارة عن المعلومات و: المكون المعرفي

 . صاحب االتجاه نحو الشئ أو الحادثة أو الفكرة ذات العالقة بموقفه

هو الفاعل الذي يقوم به الفرد والذي يشير إلى اتجاه نحو شئ : المكون السلوكي أو األدائي

 . معين أو شخص أو فكر معين

  : أنواع االتجاهات 

 . ) كالكره والنفور ( والسالبة)الحب واالحترامك (ةالموجب: موجبة وسالبة

النوعية الخاصة تركز على موضوع خاص كالخوف من حيوان معين والعامة : نوعية عامة وخاصة

 . موضوعها عام وشامل كحب الوطن والعدل

إذا كان االتجاه قويا ومشحونا شحنة انفعالية قوية يسمى عاطفة الحب والكره والصداقة : قوية وضعيفة

  . )2008، جامعة القدس المفتوحة (والطموح

  : وظائف االتجاهات 

أي أن االتجاهات تساعد الفرد في تحقيق عدد كبير من أهدافه التي يرسمها  :الوظيفة النفعية

 . لنفسه

االتجاهات تعمل على مساعدة الفرد في االستجابة لفئات من الناس الذين : الوظيفة التنظيمية

 . دون ضرورة اللجوء إلى تفاصيل وجزئيات ال فائدة منها، يتعامل معهم بشكل عام

أي أن االتجاهات ترتبط ارتباطا مباشرا بحاجات الفرد ودوافعه أكثر مما ترتبط : الوظيفة الدفاعية

 . بخصائص الموضوع الذي يكون الفرد اتجاهاته نحوه
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المرجعية المناسبة لفهم إن حصول الفرد على المعرفة واألطر : )تحقيق الذات (الوظيفة الغيرية

جامعة القدس  (هذه المعرفة من حوله وتفسيرها لهما دور بارز في تكوين االتجاهات عند الناس

 . )2008، المفتوحة

  : قياس االتجاهات 

هناك مقاييس خاصة تهدف إلى التعرف على اتجاهات الطالب إزاء عدد متنوع من األمور وقد 

  : )2008معة القدس المفتوحة جا ( حسبقسمت االتجاهات إلى أربع

 . اتجاهات نحو الذات .1

 . اتجاهات الطالب نحو المدرسة والتربية بصفة عامة .2

 . اتجاهات نحو اآلخرين .3

 . اتجاهات نحو االهتمامات العامة .4

  : أدوات قياس االتجاهات 

 الجمل الخبرية التي تتطلب من المفحوص أو األسئلة تتضمن مجموعة من أداة: تاالستبيانا .1

  عنها بطريقة يحددها الباحثجابةاإل

 زهي حوار يدور بين الباحث والشخص الذي تتم مقابلته بحيث يتم تجهي: المقابالت الشخصية .2

 بحيث يقرر الباحث اإلجاباتيتم تسجيل و المستجيب مسبقا إجابة مسبقا وينتظر األسئلة

 . طريقة تسجيلها

دائما  (فقرة تقيس موضوع تتدرج منمقياس يحتوي على فقرات متدرجة كل : ساللم التقدير .3

 .  مقياس ليكرت: مثال) حتى مطلقا

 ويقوم بتسجيلها األفراد المالحظة تتضمن مالحظات نوعية مميزة عن أدواتمن  : السجالت .4

 . مالحظ شبه مقيم
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، عودة وملكاوي ( بين االفرادالعالقات االجتماعيةتستخدم في تقييم : المقاييس السوسيومترية .5

1992(.  

 حيث انه يشكل شخصيته لإلنسان كبرى أهمية االتجاه في علم النفس التربوي ذو أنتضح مما سبق ي

  . أهميته انه غير موروث ويمكن قياسه من هنا برزت إلى أضف
 

 : أهمية تدريس التاريخ2 .1 .3 

مية  التاريخ مرآة األمم يعكس ماضيها ويترجم حاضرها وتستلهم من خاللها مستقبلها فان من األه

بمكان االهتمام به والحفاظ عليه ونقله إلى األجيال نقال صحيحا بحيث يكون لهم نبراسا وحاضرا في 

فالتاريخ يبين حال . ه فالشعوب التي ال تاريخ لها ال وجود لها إذ به قوام األمم تحيى بوجود. مستقبلهم

ه عظات وعبر ودالئل وفيه  اإلحداث ويعين على معرفة تاريخ وقوعها والتاريخ فيو ، وواقع األمم

  . شحذ للهمم واستلهام للمستقبل

  : المفاهيم التاريخية2 .1 .4 

المفهوم التاريخي على انه ) 2006 (فقد عرف القيسي ، مفهوم التاريخيللهناك تعريفات عديدة 

 موقف معين أو حدث أومجرد وليس محسوس وهو صورة عقلية لشئ تصور عقلي عام لشئ وهو "

 هلزكما وعرفه . " التشابهأو التقارب أساسيز بصفات وخصائص يمكن تصنيفها على يشترك ويتم

)Hills ،1982( لألحداثتبين عام " المفهوم التاريخي هو أنعلى " كما ورد في القاموس الدولي 

 بعمليات التصنيف والتشبيه باستخدام الرموز وهو تصور سهل إليها التي يمكن الوصول واألشياء

على انه عبارة عن )1990 ( واخرون تعريف اللقانيإلى إضافة. " الكثيرة األحداث يختصر ويلخص

 نيلسون وقد عرفه كل من. " موقف معينأو حدث أو منطقية حول موضوع أوصورة ذهنية عقلية "

 ,Nelson & Michalelis (وميشيل  واألحداث األشياء من وعةعلى انه عبارة عن مجم) 1980

وقد  .  اسم معينأوها خصائص مشتركة والتي يمكن االستدالل عليها برمز والرموز التي جمعت بين
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 المفهوم التاريخي عبارة عن تصور أنعلى )1990 (وحميدة) 1991 (ورد في تعريف كل من خلف

 والمواقف التاريخية واألحداث عالقة بين المفاهيم والحقائق إيجادذهني ذو طبيعة متغيرة يقوم على 

 )1990 (والعويد) 1996 (إبراهيمكما ويعرف . " الصفات المتشابهة بينهاسأساالتي تصنف على 

 منطقية تكون على شكل أو ذهنية أو انه صورة عقلية على التاريخيالمفهوم )1985 (والمومني

 اسم يدل عليها أو شكل رمز تأخذ مجموعة من الصفات والخصائص المشتركة وقد إلىكلمات تشير 

  . ) المستقبل أوكالحاضر  ( زمانيأو مكاني وأوقد يكون المفهوم حسي 

 وألفاظ المفهوم التاريخي هو عبارة عن تصورات  أن علىتجمع التعريفات السابقة  منكلتجمع 

 أو ومواقف ووقائع تاريخية في الماضي ألحداثعقلية تربط بين مجموعة من الخصائص المشتركة 

  . الحاضر

   : خصائص المفاهيم التاريخية

هوم بعدة خصائص تميزها عن الحقائق والمبادئ والتعميمات وغيرها من مقومات محتوى يتسم المف

العديد من الخصائص للمفاهيم التاريخية  )1991 (وسالم )1996 (إبراهيم وقد ذكر المنهج المدرسي

  : منها

 شئ من إلىتختلف المفاهيم من حيث درجة تجريدها حيث تنطوي المفاهيم  : درجة التجريد. 1

جريد فالمفاهيم هي التي تكون صفاتها المميزة قريبة من الواقع والتي تستخدم الخبرات المباشرة الت

. )الغابات، البحر، الوادي، الهضبة، لالجب ( مثل"المادية"واألمثلة الواقعية في تكوينها تسمى بالمفاهيم 

ستخدم الخبرات البديلة بينما تسمى المفاهيم التي تكون صفاتها المميزة بعيدة عن الواقع والتي ت

ويفهم . )التكامل االقتصادي، الموقع الصناعي(،  مثل"المجردة"واألمثلة الرمزية في تكوينه بالمفاهيم 

، سالم (من ذلك أن معظم المفاهيم التاريخية مفاهيم مادية حيث إن صفاتها المميزة قريبة من الواقع

1991( . 
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 عدد الخصائص المطلوبة لتعريفها وكلما زاد عدد المفاهيم أيضا تختلف في: درجة التعقيد. 2

 على سبيل المثال يعتبر مفهوما بسيطا ألنه يقوم على )جبل ( فمفهوم، الخصائص زاد تعقيد المفهوم

أما مفهوم الثقافة فهو على ، م600ارتفاع ال يقل عن و )قاعدة-سفح- قمة (عدد محدود من الخصائص

ا إلى حد كبير حيث انه يعرف بعدد كبير من الخصائص التي العكس من ذلك حيث يعتبر مفهوما معقد

.  أنماط السلوكأوالمؤسسات -التقاليد–القوانين - العادات–تتضمن مفاهيم ثانوية أخرى مثل األفكار 

وأيضا زادت  فكلما تميز المفهوم بالتعقيد اشتمل على عدد كبير من المفاهيم األبسط والحقائق النوعية

  . )1996، حميدة ( لهصعوبة فهم التالميذ

فالخبرات الجديدة تبنى على خبرات ، تعتمد المفاهيم على تجارب سابقة: التأثر بالخبرات السابقة. 3

مثال فان تعلمهم لهذا المفهوم يتأثر  )البحر (فعند تعليم الطالب مفهوم. سابقة وتمهد لخبرات الحقة

 شاهد هذه الظاهرة في بعض أو متنزه أوة بخبراتهم السابقة كان يكون الطالب قد زار منطقة ساحلي

 سمع عنه من خالل القصص والحكايات التي ترد في الكتب المدرسية وغيرها أوالبرامج التلفزيونية 

 .  ),1986Ghild ( شاهده على لوحة مرسومةأو

، تختلف المفاهيم أيضا من حيث عدد وصف األشياء التي تضمها فئة المفهوم: درجة التنوع. 4

م القناة المائية مثال ال يتصف بالتنوع حيث يأخذ شكال واحدا وال توجد في اللغة كلمات أخرى فمفهو

على النقيض من ذلك مفهوم الصخور الذي يتصف بدرجة ، تصف أنواعا مختلفة من القنوات المائية

نواع وكل واحد منها يضم أ، الصخور الرسوبية والنارية، منها أشكاال يأخذ ألنهكبيرة من التنوع 

 . مختلفة من الصخور

 اثنين من الخصائص أو يشتق معناها من واحد أنبعض المفاهيم يمكن : األبعاددرجة تركيز . 5

الرئيسية إال إذا أخذنا في االعتبار عددا من الخصائص التي يتساوى كل منها من حيث أهميتها في 

السفر والسفر : ن رئيسيتين هماعلى سبيل المثال يقوم على خاصيتي)سائح (فمفهوم. تعريف المفهوم

ويصعب تطبيق المفهوم على أي شخص ال تنطبق عليه هاتان الخاصيتان ويالحظ إن المفاهيم . للمتعة



 
 

17

المتحدة عموما تتميز بدرجة عالية من تركيز األبعاد خالف المفاهيم المنفصلة التي يمكن تعريفها 

  . )1996 ، ميدةح (بخاصية أو خاصيتين من مجموع الخصائص التي تميزها

نه يمكن اإلفادة منه واستخدامه في مواقف أومتى يتم اكتساب المفهوم ف: القابلية بانتقال المفهوم. 6

 ، إليه ال تنتمي أوأخرى كان يصف الفرد األمثلة األخرى التي يقابلها باعتبارها تنتمي إلى المفهوم 

كما ،  تندرج تحتهأوعه على نفس المستوى  تكون مأووان يدرك المفاهيم األخرى التي تشمل المفهوم 

 المفهوم يساعد على تكوين المبدأ وحل المشكالت وكذلك يسير تعلم المفاهيم التي لها نفس الدرجة أن

 . )1984، جابر (ا يقلل زمن تعلم المفاهيم األخرىمن الصعوبة أي مم

 .  ويميز بينهااألشياء المفهوم يصنف أنأي : التمييز. 7

 ينطبق على مجموعة من وإنما موقف واحد أو المفهوم ال ينطبق على شئ واحد أنأي : التعميم. 8

 . المواقف

 .  مجموعة من الخصائص المجردةأو خاصية إلىيرمز : الرمزية. 9

 . جديد تنظيم الخبرات السابقة والربط بينها بشكل إعادة إلىيؤدي : االستدالل. 10

 ينطوي على أخبار وأحداث تاريخية وإنما ، ثا تاريخيا محددة حدأوالمفهوم التاريخي ليس خبرا . 11

كثيرة مثل معركة حطين فهي معركة حقيقية وليست مفهوم ولكن كلمة معركة تنطوي على أحداث 

  المفهومأنأي ،  قديمة وحديثة كمعركة احد واجنادين تشترك في صفات كثيرة،  كثيرةوأخبار

 . ة تصنيفية معينة لهايد صفالتاريخي قاعدة معرفية يمكن تحد

واسم الذات بشكل عام محسوس اقل تجريدا  ، المفهوم التاريخي قد يكون اسم ذات أو اسم معنى. 12

واسم المعنى أكثر تجريدا كالديمقراطية والعدالة والنظام وتعرف ، كمفهوم الخليفة واألسطول والسيف

  . واسم المعنى من حيث التجريديوجد فرق بين اسم الذات   الألنهجميعها باألسماء الكلية 
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فمفهوم النظام االقتصادي ألي ،  انفصاليةأوالمفهوم التاريخي قد يكون مرتبط بقواعد اقترانية . 13

 ومفهوم الصليبيين مرتبط ، دولة في أي فترة زمنية مقترن في الزراعة والصناعة والتجارة والصيد

 .  محاربين أو ملوك أوروبابقاعدة انفصالية فالصليبيين قد يكونوا أمراء أو

وصفية مثل ، )الحرية، العبودية ( مثلقيمة أو )الديكتاتورية ( مثلقد تكون المفاهيم وصفية. 14

  .  كالعبودية والحريةوقيميةالديكتاتورية 

 مستقلة عن تصور ة ذهني عقلي مجرد أي ليس له  حقيقيووجوده، المفهوم التاريخي مدرك. 15

قائم في عالم الواقع وإنما يوجد أفراد أو عينات أو التناول الصنف العام غير العقل البشري ألنة ي

 ترتبط مع بعضها البعض بخصائص وصفات مشتركة ليكون المفهوم ممثال وهذه ، نماذج تدل علية

  .  العينات أو األفراد أو النماذجلهذه

الخبرات ضيق وتزداد حسب بحيث تنمو وتتسع وت، المفاهيم التاريخية في حالة تغير مستمرة. 16

  . وحسب العصر التاريخي الذي تكون فيه، واالكتشافات واألحداث التاريخية المتسارعة

المفاهيم التاريخية عامة أو أساسية يمكن اشتقاق مفاهيم تاريخية أخرى فرعية أي من قد تكون . 17

يم في تقسيم المفاهيم التاريخية  عند بناء قائمة المفاهة الباحثة حيث استفاد، والتخصيصحيث التعميم 

  . ومتفرعةأساسية  إلىحسب العصور التاريخية 
  

حول مفاهيم التاريخ وطبيعتها فهي جزء من المفاهيم التاريخية مع وجود دراسات ال هنالك العديد من

بعض الخصوصيات في بعض المفاهيم التاريخية الفلسطينية وذلك لتطورات األحداث على الساحة 

نية والقضية الفلسطينية وخاصة في العصر الحديث مع العلم أن بعض المفاهيم التاريخية الفلسطي

كالصناعة والتجارة والحرب ولذلك ما الفلسطينية تحمل صفة أو مفهوم أو طبيعة العالم اإلسالمي 

  في بعضإالينطبق على المفاهيم التاريخية بشكل عام ينطبق على المفاهيم التاريخية الفلسطينية 

  . )1984، جابر ( النكبة واالستيطان والطوق األمني: الخصوصيات مثل
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 : المفاهيم في الدراسات االجتماعيةأنواع 

إن أكثر أنواع المفاهيم فائدة الذي يولد أسئلة تساعد بصورة مباشرة في تحليل المعلومات بتفصيل 

ذه المفاهيم وقد تم تصنيف المفاهيم بحيث يعتبر اتخاذ القرار نمطا من ه، محدد وهي المفاهيم التحليلية

  : هي) 1983(،   الجبر وعليكما ورد في، بناء على ذلك إلى ثالثة أنواع

مفاهيم محتوى بصرف النظر عن علومها األصلية أو العلوم التي استخدمت منها : أساسيةمفاهيم . 1

 . هذه المفاهيم

 .  وهي مفاهيم سببية والتحليل والتفسير: مفاهيم منهجية. 2

   . الوالء التي تشمل كرامة الفرد والقيم و مثل القيم: مفاهيم القيم. 3

 .  مثل الدولة والعاصمة: مفاهيم المكان. 4

  . غابة، مثل جزيرةوهي المفاهيم المباشرة وغير المباشرة بالوسائل التعليمية : المفاهيم المادية. 5

  . طية والحرية والمساواةمثل الديمقرا وهي أكثر صعوبة : المفاهيم المحددة. 7

 وهي التي ظهرت على الساحة الدولية حديثا نتيجة التقدم والتطور والصراعات : المفاهيم الجديدة. 8

      . )1989 (السكران، مثل المنظمات الدولية واإلقليمية والحرب الباردة

كون جميعا ممثلة في  تأن ويجب أكثر أووهي المفاهيم التي تعرف بخاصيتين : المفاهيم المتحدة. 9

 . الشئ

وهي المفاهيم التي تعرف عن طريق االختالفات بين كل منها والتعريفات : المفاهيم المترابطة. 10

ويمكننا من العمل معها وبذلك فان ،  تساعد على فهم هذه المفاهيم من هذا النوعأنيمكن التجريبية 

فمستوى الدخل مثال . عالقة بين الخصائصالمفاهيم المرتبطة ال تعرف بخصائص معينة بل تعرف بال

 . تحدد عن طريق تقسيم الدخل على السكان
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فمثال ،  التي تتضمن قرارا ماأووهي المفاهيم التي تعرف بخصائص بديلة : المفاهيم المنفصلة. 11

 من اجتاز أو  في هذا البلدأبواه من ولد أو يطلق على الشخص الذي ولد في بلد أنمواطن يمكن 

  . )1996 ، حميدة (ات معينة للحصول على الجنسيةاختبار

 يعطي الوقت المحدد لشئ ما مثل : األول،  ومجردةمعقدة وتقسم إلى نوعين : ومفاهيم الوقت . 12

  مفاهيم كمية غير محددة مثل: المبارك والثانيشهر رمضان ، يوم الجمعة، الساعة الثامنة صباحا

 تسهيل تدريس المفاهيم الزمنية يجب ربطها بخبرات التالميذول ، )قرن من الزمان، عقد من الزمان(

  . )اليوم والشهر والتاريخ والسنة (وهي المفاهيم المحددة لشيء ما والمرتبطة بنقطة معينة مثل

 صعوبة من مفاهيم وأكثر معقدة ألنهاويتم تنميتها عند التالميذ بصورة بطيئة  : المفاهيم المكانية. 13

ومن  ، تلعب الخبرة السابقة للتالميذ دورا مهما في تعليم هذا النوع من المفاهيموا  تجريدوأكثرالوقت 

 . مفاهيم المكان في الدراسات االجتماعية الكواكب والقارات والجزر والخلجان

ظهرت العديد من المفاهيم الجديدة التي لم تكن من قبل نتيجة التقدم العلمي : المفاهيم الجديدة. 14

  . )1990، سعادة ( الوراثيةالهندسة، التلوث البيئي، الذرة، الطاقة، ضاءومنها رائد ف

  

  : العوامل التي تؤثر في تعلم وتعليم المفاهيم

  

  : فيما يليهناك عدة عوامل تؤثر في تعليم المفاهيم وتتمثل 

، لمها المفاهيم تتفاوت في درجة صعوبة تعأن إذيعتمد تعلم المفهوم على طبيعته : طبيعة المفهوم. 1

ها من م في تعلأسهلوالمفاهيم المتحدة ،  في تعلمها من المفاهيم المجردةأسهل الحسية فالمفاهيم

  .  من تعليم المفاهيم المترابطةوأسهلالمفاهيم المنفصلة 

 األساسيةالتي تتوافر فيها جميع خصائص المفهوم :  هيفاالمثلة المنتمية: المثال وغير المثال. 2

 خاصية األقل التي ال توجد فيها على األمثلة : هي)الألمثلة ( غير المنتميةمثلةاألأما ، )الحرجة(
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 عند معالجة وباألخص األمثلة يقدم المعلم عددا كافيا من أنويجب .  واحدة من المفهومأساسية

 يعي الخصائص أنبحيث تغطي جميع خصائص المفهوم التي يستطيع المتعلم ، المفاهيم المجردة

 يقوم بتقديم عدد أنفمثال عند قيام المعلم بعرض مفهوم الصحاري ال بد ، لك المفهوم في ذاألساسية

  . )1996 ، حيدر وعبابنه ( على الصحاري الموجودة في الوطن العربياألمثلةكافي من 

 أن لخبرات تعليمية مختلفة فمن المتوقع األطفالنظرا لمرور : الفروق الفردية بين المتعلمين. 3

 تزداد االختالفات بينهم كلما تقدم أنبل من الممكن ،  الحوادثأو األشياءهم عن تختلف مفاهيم

 في عمر أيضاوتتمثل الفرق الفردية بين المتعلمين ،  خارجهاأوالمتعلمون في حياتهم داخل المدرسة 

ى ومستو، المتعلم ودافعية استعداداته لتعلم المفهوم وقدراته على استخالص السمات المميزة للمفهوم

، حيدر وعبابنه ( تعلمه للمفهومأثناءوالتعزيز المقدم له ، ومدى قدرته على فهم لغة المفهوم، ذكاءه

1996( .  

  : خطوات تنظيم تعلم المفاهيم  

 . تحديد الخبرات السابقة الالزمة لتعليم المفهوم •

 . اختبار التعلم القبلي للمفهوم الجديد •

 . مفهوماختبار االستراتيجيات الالزمة لتعليم ال •

 . تعريف المفهوم •

 .  منتميةغير وأمثلة منتمية أمثلةعرض  •

 .  المنتمية وتطبيق المفهوم في مواقف جديدةاألمثلةالمزيد من  •

  : طرق تدريس المفاهيم

 والمواد التي يستخدمها المعلمون في تدريس المفاهيم داخل غرفة الصف من معلم األساليبتختلف 

فمثال نجد فريق ، ستخدمها المعلم نفسه عند تدريسه لمفهومين مختلفين المواد التي يوتختلف بل ألخر

،  على هذا المفهومأمثلة ألية دون طرح عند توضيح المفاهيم اإللقائيةمن المعلمين يستخدمون الطريقة 
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،  الكافيةاألمثلة عدد من بعرض الطريقة االستقرائية التي يقوم المعلم فيها آخرويستخدم فريق 

في حين يستخدم فريق ثالث  ، تعريف المفهومإلىثم التوصل ، صائص المميزة للمفهوموتوضيح الخ

ثم يقوم المعلم بتوضيح خصائص المفهوم ،  ويتم ذلك من خالل تعريف المفهوماالستنتاجيةالطريقة 

 المعلم الواحد ينوع بين تلك الطرق من خالل أنكما ،  التي تنتمي للمفهوماألمثلةوعرض عدد من 

  . ),1996Gagne ( الحصةأثناء الواردةته للمفاهيم معالج

 المكونات هذه تركز على أنفان أي طريقة تستخدم لتدريس المفاهيم ينبغي ،  المكوناتهذهوفي ضوء 

 نمطين تعليميين لتدريس أو بدون علم طريقتين أو المعلمين يتبنون بعلم أن حيث ،  للمفهوماألساسية

 المتغيرة هما الطريقة االستقرائية والطريقة وخصائصه ، زة العامة المميخصائصهالمفاهيم في ضوء 

  :  وفيما يلي توضيح لهمااالستنتاجية

  

 الفرد ويتم عن طريق استنتاج القاعدة به عقلي يقوم أداء يقصد بها : الطريقة االستقرائية. 1

حاالت والمواقف  دراسة العديد من الإلىالعامة من الجزئيات والحاالت الفردية ويحتاج الفرد 

   . )1990، سنينة وأبولقاني لا ( الخاصية المشتركة بهاأوالجزئية الفردية ليكشف الصفة 

 العامة بواسطة المالحظة األحكام إلىبان االستقراء هو التوصل ) 1996، الشعوان (ويرى

قرائي ويسهم التفكير االست.  الكلإلى الدرس من الجزء أثناءوالمشاهدة واالنتقال بالتلميذ 

 الطريقة االستقرائية أنكما  ،  وحل المشكالتاإلبداعية المختلفة في تطوير القدرات واستراتيجياته

  .  المعلم والمتعلم معاه التدريس محورأساليب من أسلوب

 الخاص حيث يتم إلىاجية فتعني التفكير من العام نت الطريقة االستأما: االستنتاجيةالطريقة . 2

ويرى .  استدالالت  منطقية من البداية وهو النقيض للطريقة االستقرائيةبإتباع نتائج إلىالتوصل 

 بالكل ثم يبدأ أالستنتاجي األسلوب المعلم عندما يستخدم أن )1996 ( كما ورد في الشعوانالخطيب

 أوالقاعدة العامة شرح ب البدء أساس يركز على األسلوب هذا أنيستنتج التالميذ الجزئيات أي 
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 أو القاعدة في تفسير المواقف الجزئية هذه الفرصة للتالميذ كي يستخدموا إعطاءثم القانون 

 . )1996، الشعوان ( فيتصنيف الحقائق الفرعية

 يتوصل التلميذ من أن يمكن االستنتاجي باألسلوبن التفكير بأ)1997،  وابراهيمسعادة (ويرى

   .  قياسها على القواعد العامةأويقها  الحاالت الخاصة من خالل تطبأو فحص الجزئيات إلى خالله

   :  المدرسي المنهاجأسس2 .1 .5 

  :  رئيسيه لهأسس أربعركانه وهناك أ وأسسهله  ، المنهاج يشبه البناء الهندسي

 أبو ( العملياإلطار والتربية هي اإلنسان النظري لحياة اإلطاروهي :  الفلسفيةاألسس .1

 . )2001، جاللة

 عالقة بالمجتمعات وعاداتها وتقاليدها وقيمها التي تميز مجتمع لها:  االجتماعيةاألسس .2

 . آخرعن 

لها عالقة بخصائص المتعلم وحاجاته التي يجب على مخطط المنهاج :  النفسيةاألسس .3

 .  بعين االعتبارأخذها

 الفلسفية األسسهي المعارف التي يتضمنها المنهج المدرسي وتختلف :  المعرفيةاألسس .4

 . ) 1995، الهندي وعليان (آلخرلنفسية من مجتمع واالجتماعية وا
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  : عناصر المنهاج

 عند األساس كونها إلى أهميتهارجع تو.  لتحديد محتوى المنهاجأساسيهي منطلق : األهداف. 1

،  مراد وسليمان (و )1998 ، علي (األهدافتخطيط المنهاج حيث يختار المحتوى في ضوء 

2005( .  

  : ة التربوياألهدافأنواع 

الهدف السلوكي هو صياغة لغوية تصف سلوكا معينا يمكن مالحظته وقياسه ويتوقع ان يكون 

  .  في نهاية الموقف التعليميأدائهالمتعلم قادرا على 

  .  انتاج فكرةوإعادةهو الهدف الذي يتضمن عمليات التذكر والتفكير :  المعرفيةاألهداف

 على بعض المهارات العضلية والحركية وهي التي هي االهداف التي تركز: االهداف النفسحركية

  . يطلب بعضها تناسقا عصبيا عضليا

 هي االهداف التي تركز على العواطف والمشاعر ودرجات القبول او الرفض: الهداف الوجدانية

 . )2008، جامعة القدس المفتوحة(

  : إلىتقسم المناهج  - 

  . المعارف التي يجب تزويد الطلبة بها: عامة. 1

  . )2003، دندش (ما ينبغي تحقيقه لدى الطلبة من معارف ومهارات: خاصة. 2

  :  المنهاجأهدافمعايير اختيار  - 

  .  تشتمل على مكونات الخبرةأنيجب : الشمول. 1
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  . األهمية نفس األهداف إعطاء: التوازن. 2

  .  من مبادئ التعلم الصحيحةاألهداف تنبثق أنيجب : الصحة. 3

  .  في المدرسةاألهداف تحقيق إمكانيةني يع: الواقعية. 4

  . )2002، الدمرداش ( مع المحتوىاألهداف تتناغم أن: االتساق. 5

 يشتمل على أنيجب و،  عملية اختيار المحتوى ضمنهاتأتي األهدافبعد وضع : المحتوى. 2

، والكلزة إبراهيم (الخبرات المعرفية واالنفعالية والنفسحركية التي تساعد المتعلم على النمو

1996( .  

 أن من علم النفس التربوي مراعية حاجات الطلبة وميولهم ويجب مستقاة تكون الخبرات أنيجب 

  . )1997، الفالوقي ( لتحقيق الصدقباألهدافيكون المحتوى ذو صلة 

  : مكونات محتوى المناهج

  . نظريات، تعميمات، مفاهيم، حقائق: المكونات العرفية. 1

  . حل مشكالت، تفكير، بدنية، يدوية :مكونات مهارية. 2

  . )2002، الدمرداش (اتجاهات وميول: مكونات وجدانية. 3

  .  هذه المهاراتإظهار بتحليل المحتوى الذي يساعد على إليهاويتوصل القارئ 

 من عناصر المنهاج وهو الوسيلة التي من خاللها يمكن معرفة ما يحقق آخرعنصر : التقويم. 3

،  جاللةأبو (تشخيص نقاط القوة والضعف وتصحيحهاو،  في العملية التعليميةةد منشوأهدافمن 

2001( .  
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 العملية أساس يشكل ألنه ةنه من الضروري الحديث عن المنهاج في هذه الدراسأ الباحثة وترى

يكتمل البناء  وخصائصه التي يقوم عليها وبدونها ال، وأركانه، أسسهالتعليمية فهو كالبناء له 

  . الهندسي

   : االحتفاظ2 .1 .6 

   :  تنطوي الذاكرة على ثالث عناصر هي:  االسترجاعأواالحتفاظ 

  . التمثيل .1

 . االحتفاظ .2

 .  التعرفأواالسترجاع  .3

ضي توعدد المجاهدين المسلمين فان هذا يق ،  مثال عن معركة بدريمكن تذكر الحقائق التاريخية

،  استعادتهااآلن ويلزم،  فترة معينةحتفاظ بها خاللاال يلزم وأنة‘ الحقيقة في زمن سابق هذه  تمثل

   . )2006، القيسي (التعرف عليها كحقائق األقلأو على 

 وهما ينفصالن عن بعضهما البعض لغاية البحث ، اآلخرالذاكرة والتعليم يفترض كل منهما وجود 

 . ن هناك شيء للتذكريكو وبدون التعلم ال، يكون هناك تعلم  فبدون االحتفاظ ال. واالستقصاء فقط

 هذه إلى والذاكرة تشير .  حدوث تعديالت على السلوك الناتجة عن الخبرةإلىأن التعلم يشير 

االحتفاظ  وان العوامل التي تؤثر في . تعلمه الفشل في استعادة ما تم إلىالتعديالت والنسيان يشير 

سهل التعلم هي نفسها التي تسهل  وان الظروف التي ت. با نفسها التي تؤثر  على التحصيلهي تقري

  . االحتفاظ
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  : االحتفاظ والنسيان

 بعد فان قياس االحتفاظ ، يقاس بها بشكل كبير بحسب الطريقة التي آلخر من وقت  االحتفاظيتغير

 الشخص غير قادر نهائيا على أن يتبين.  مستوى معين بعد مرور فترة زمنيةإلىتعلم مادة معينة 

 المادة في المستوى هذه ما قام باستعادة حفظ إذاولكن ، حينما تعرض عليه استذكار أي جزء منها

 ومن هنا األولى وقتا اقل من الوقت الذي صرف في المرة تأخذ هذهفان استعادة الحفظ ، السابق

  .  التعرفأو ما قيس عن طريق االستذكار إذا هفان االحتفاظ يمكن الكشف عن وجود

   :  النسيانأور العوامل التي تؤثر على التذك

 هناك العديد من أنمن خالل مراجعة الباحثة لألدب التربوي المتعلق بموضوع االحتفاظ تبين 

  : العوامل التي تؤثر على التذكر والنسيان منها

  ألن عندما يكون التعلم سريعا فان النسيان يكون بطيئا والعكس بالعكس: األصليمعدل التعلم . 1

ومع انه يوجد هناك العديد .  ليس بالمستوى المطلوباالحتفاظيكشف بأن  أنالتعلم البطيء يمكن 

من المتغيرات التي يجب ضبطها عند محاولة الحصول على رقم قياسي ثابت ومعتمد للعالقة بين 

 فان أفضل الدراسات تشير إلى أن المتعلمين السريعين ، معدل التعلم األصلي ومعدل االحتفاظ

 المتعلمون البطيئون فيما يتصل بالمواد الفكرية ومحتوى بها يحتفظ يحتفظون بمستوى اكبر مم

   : هناك سببان وراء العالقة االيجابية بين االحتفاظ والتعلم  الصور التي تعرض عليهم

 يتعلمون بسرعة ملحوظة فإنهم نضجا وذكاء وخبرة أكثر كلما كان المتعلمون نهأ: أوال- 

  .  والحفظ من مظاهر الذكاء فان التعلم. ويحتفظون بمستوى اكبر

 مع شيئين اثنين ولكن مع جانبين لنفس الشيء يتم التعامل ال هأنالمحتمل للعالقة السابقة هو : ياثان- 

 أولتعلم يتم بعد كل محاولة  ا قياسإن ، اآلخر التعلم والتذكر يفترض كل منهما وجود أن، الواحد
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 ومن هنا فان الرأي ،  عملية التدريبإتمامبعد يؤخذ في وقت ما  الحتفاظ ابينما قياس   ، إعادة

 إلى يحتاجون األغبياء األطفالبينما .  الطفل النابغة يتعلم بسرعة وينسى بسرعةأن "السائد هو

 كله وهذا أفضل نفس المستوى من التعلم وبذلك يكون مستوى احتفاظهم إلىوقت طويل للوصول 

  . " خاطئ

 ضمان هوأن للتذكر األولاالحتفاظ يتناسب ايجابيا مع المستوى  إن : األصليمستوى التعلم : ثالثا- 

 ال يكون هناك تعلم زائد عن أنلذلك يجب  ،  والتذكر الجيدين بعد مرور زمن على التعلماالحتفاظ

 ممكنا للمرة التذكر عندهاوالتعلم الزائد هو ذلك التعلم الذي يتعدى النقطة التي يكون " . الحد

من الدراسات التي أجريت على التعلم الزائد كانت كلها متفقة حول العالقة بين وان العديد  "األولى

درجة التعلم األصلي ودرجة التوفير الحاصلة في حالة إعادة التعلم بعد مرور فترة من الزمن وفي 

فقد وجد أن هذا التعلم إذا  ، إحدى الدراسات تم استخدام كميات زائدة من التعلم فوق الحد المعتاد

 عن التعلم وقد أكدت العديد من الدراسات التي اجريت .  يصبح قليالهدى حدا معينا فان مردودتع

 ارتباط موجب بين عدد المحاوالت في التعلم األصلي ومستوى االحتفاظ بعد أن هناكالحركي 

يوما وقد أظهرت النتائج أن الفائدة العملية تقل عندما يزداد ) 14- 1 (فترات زمنية تراوحت من

توق  ( مختلفةوادعاءاتدد المحاوالت وتميل نتائج الدراسات الحديثة إلى تأييد ذلك في مواقف ع

  . )1984، وعدس

 فان .  فعندما تكون المحاوالت مكثفة،  التعلم المكثف والموزعمبدأوان التعلم الزائد مرتبط مع 

 ، ت زمنية مختلفة عندما تكون المحاوالت متباعدة وعلى فتراهالتذكر يكون اقل مما هو علي

 مرة ومن ثم معاودة تعلمها في ألول ذلك هو االنتهاء من تعلم المادة إلى سبيل للوصول وأفضل

   . ب موزع وليس على شكل تدريب مكثف على شكل تدرياإلعادةأي أن تتم ، فترات زمنية متباعدة



 
 

29

ادة التعليمية و صلتها  إن وجود الروابط الداخلية وتنظيم الم: درجة المعنى في المادة : رابعا- 

حيث أن جميع  سهلة لالحتفاظ الجيدعملية التعلم وهي أيضا مفيدة أو تسهل من نفسهبالمتعلم 

والمعاني العريضة ، الدراسات تتفق في كونها تبين وجود احتفاظ أعلى في حالة المفاهيم العامة

بحث في الدراسات الكالسيكية والتفسيرات منة في حالة الحقائق العلمية واللفظية التي غالبا ما ت

إن المستوى األفضل لالحتفاظ في حالة المفاهيم العامة والمبادئ العريضة قد تعود . عن الذاكرة

 ذات معاني  قد تكون أنها مواد"المفاهيم العريضة على وتعرف إلى المعنى الموجود في هذه المواد

  . " قلب دون فهم صحيح لهاا عن ظهرهوقد يجري تعلم، محددة كما أنها قد تكون لفظية

  : العالقة بين المعنى واالحتفاظ

 مستوى تذكر بعض األجزاء من أن على النسيان قد وجدت أجريت التي  إن معظم الدراسات

 على الخسارة الكبرى فيما يتم وتؤكد،  مستوى معينإلىالمواد اللفظية التي سبق تعلمها يهبط 

ولم تعط اهتماما كبيرا لالحتفاظ بالمفاهيم . ية التعلمتعلمه في وقت قصير نسبيا في إعقاب عمل

 إن تكون أكثر أهمية من األشياء المفصلة أو األمثلة أو الحقائق د يمكنلبنو هذه اإن، العامة

 أن فعندما نقول . هإن العالقة بين المعنى واالحتفاظ هي أمر يصعب التحقق منالمستخلصة منها 

 في توق حيث جاء تعلما سابقا قد حصل لجعلها كذلك أنني مادة ما هي ذات معنى فان ذلك يع

 وذلك عن طريق تقديم سيتعلمونهن تزويد الطلبة الجامعيين بإطار مرجعي لما أ )1984 (وعدس

مادة عامة ومجردة تماما لهم من قبل إعطائهم معلومات مفصلة يسهل من عملية تعلم المعلومات 

وقد قيل أنها ، "المنظمات القبلية "عامة المقدمة مسبقا باسم  المادة اليت وقد سم. المفصلة وتذكرها

 على مستوى عال من التجريد وتمكن الطالب من تكامل التعلم الالحق وسيطةتعمل كروابط 

هذا ومن المحتمل إن مثل هذا اإلجراء يكون وسيلة أخرى لجعل المادة وربطة مع التعلم السابق 

 كما أن المادة ذات المعنى يتم االحتفاظ . التعلم واالستذكارذات معنى أكثر وبذلك يرفع من سوية 
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بها أكثر من الطالب إذا ما قيست بالمادة عديمة المعنى وهذا قد يعني إن عوامل أخرى مثل 

وفيما .. مستوى التعلم األولى قد تكون فعالة األمر الذي ينتج عنة احتفاظ أفضل للمواد ذات المعنى

   : واجب مراعاتها عند تلقي المادة التعليمية لتكون قابلة للحفظ والدوام الاألموريلي مجموعة من 

 مرات التدريب يؤثر على مستوى وازن تإن: التدريب الموزع في مقابل التدريب المكثف. 1

حيث أظهرت الدراسات إن التدريب الموزع .  على مستوى التعلم األولتأثيرهاالحتفاظ أكثر من 

-2 ( حالة االسترجاع المباشر ولكن في حالة االحتفاظ الطويل المدىيفضل التدريب المكثف في

 قراءة أنأسابيع فان توزيع التدريب يكون أكثر فاعلية من تكثيفه فقد أظهرت إحدى الدراسات )4

المادة مرة واحدة في اليوم على خمسة أيام متتالية قد أعطى احتفاظا يساوي ثالث أضعاف ما 

 أنة من  متتالية وذلك بعد أربعة أسابيع من االنتهاء من عملية التعلم قراءتها خمسة مراتأعطاه

ولكن من ، المحتمل تماما أن تتعلم المادة بشكل سطحي لغايات االستعمال المباشر عن طريق الصم

   .اجل الحفظ طويل المدى فان توزيع التدريب يكون أفضل

اولة المتعلم تسميعها في إعقاب ذلك أكثر إن قراءة المادة التعليمية ومح: اختبار الفرد لنفسه. 2

  : اآلتيين األمرين وجودوقد يعود السبب في ذلك  .  تكرار قراءتها مرة بعد مرة أخرىجدوى من

 .  عند المتعلمين)الرغبة واالستعداد (اإلرادةوجود  .1

 .  عندما ينتهي التعلمبهاد القيام التدريب على الشيء الذي ير .2

 أن يستذكرها في إعقاب القراءة مباشرة فان ذلك يجعله هة ويعرف إن عليفعندما يقرا المتعلم ماد

عددا يقراها بنشاط ويقظة وبالتالي يؤدي ذلك إلى احتفاظ أفضل مما لو انه اكتفى بإعادة قراءتها 

لى التعلم  يكون عازما عهألن .  نشاطا من الحالة الثانيةأكثر يكون األولىفي الحالة ف. من المرات

 في حالة انه.  وجود اليقظة والعزم عند المتعلم يسهل االحتفاظإنثم  ، حتفاظ الدائمومهيأ لال
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 فانه المتكررة القراءات في حالة أما فان المتعلم يتدرب على االستذكارالقراءة التي يعقبها استذكار 

توق  ( فيما يتصل بالحفظ الطويل المدىاألسلوبينيتدرب على القراءة ولذلك فان هناك فرق في 

   . )1984، وعدس

   : األمور الحركية في مقابل األمور الفكرية

 البشر يمكن يوجد هناك عمل ما يتم تعلمه والتدريب علية من قبل بني  اله من المحتمل أنهأن

 . ففي حالة تعلم أية مهارة حركية فان لها جوانب فكرية وأخرى لفظية. اعتباره حركيا خالصا

اللفظية في مقابل االحتفاظ باألداء الحركي يكون هناك بعض واد تفاظ بالموعند مقارنة االح

   . التداخل

وقد تم التوصل إلى أن سبب االحتفاظ في حالة التعلم الحركي هو التعلم الزائد عن الحد الناتج  

   . عن التدريب الكثير

   : االحتفاظقياس 

 احد من  ال يستطيعأسئلةل المعلم أ يسأن من المحتمل هلقياس المادة المحفوظة من قبل التالميذ فأن

 يمكن  في أمر عدم اإلتيان بالجواب الصحيحالبحثوفي العادة فإن  . طالبه اإلجابة على بعضها

 في صدد الكالم عن النسيان ويتضمن االستخدام الشائع لكلمة النسيان العوامل العديدة أن يكون

  . التي تؤثر على التذكر

 ي طرح سؤال ابسطها يتمثل ف، تي تم حفظها فهناك أكثر من طريقةأما عن كيفية قياس المادة ال

 أو" االستدعاءمبدأ"وهذا يدعى ، ه الجواب الصحيح لإعطاء بمحاولةيقوم يجعل الفرد ) المثير(

 الجواب مباشرة دون االعتماد على تلميحات إعطاء ه الموقف الذي يتم فيهان، " التكوينإعادة"

 والتي على " المقالبأسئلة "الصحيح وهذا النوع من المقاييس يسمى الجواب إلىمساعدة للوصول 
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  االستدعاء المباشر يعطي اقلأسلوب استخدام إن.  يستذكر المادة التي يتطلبها السؤالإنالطالب 

وهذا  .  لمستوى االحتفاظأفضل عالقة يعطي التعرف أسلوب إما ، عالمة ممكنة على أي مقياس

 ، صف مثل اختبار االختيار من متعددي نطاق المختبر أو في غرفة الاألسلوب يمكن استخدامه ف

وما على المفحوص سوى إال إن يتعرف علية من بين عدة  ، وهنا يكون الجواب المطلوب معطى

  . إجابات أخرى معطاة معه

وفي هذا  .  التعلمإعادة قياس االحتفاظ الذي غالبا ما يستخدم في نطاق المختبر هو أسلوبأن 

 مستوى معين وفي وقت إلى الجهد الالزم لحفظ الشيء أو عدد المحاوالت أو يحدد الزمن سلوباأل

 فأما نفس المستوى السابق إلى يعيد الحفظ أنيطلب من الفرد ، الحق وعند محاولة قياس االحتفاظ

 لقياس كأساس التعلم إعادة عملية استغرقته طول الزمن الذي أو يستخدم عدد المحاوالت أن

فمن الضروري معرفة نوع ،  وعند مقارنة درجة الحفظ المختلفة عن التذكر والنسيان. حتفاظاال

   . )1984 (عدس، توق المقاييس المستخدمة
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  . الدراسات السابقة : ثانيا2 .2 

بعد اطالع الباحثة على ما تيسر لها من البحوث والدراسات المختلفة لغرض الحصول على 

 تناولت موضوع بحثها بصورة  التيدراساتال وع بحثها لم تجد الكثير من ربة لموضدراسات مقا

 لذا استعرضت  الدراسة الحاليةموضوعدت بعض الدراسات التي لها صلة بمباشرة ولكن وج

   . أهميةالباحثة الدراسات التالية لما لها من 

الواردة في المنهاج  الدراسات التي اهتمت بتاريخ فلسطين والمعرفة التاريخية الفلسطينية. 1

  . الفلسطيني

  . والمفاهيم التاريخيةالدراسات التي اهتمت باالحتفاظ . 2

1.  2.  ة الدراسات التي اهتمت بتاريخ فلسطين والمعرفة التاريخية الفلسطيني 2

  . الواردة في المنهاج الفلسطيني

 في تنمية التفكير تينسون وهيلدا تابا-  اثر إستراتيجية كلوزمايروميرل)2002 (العنبكيودرس 

االستداللي واكتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الرابع اإلعدادي في مادة 

   . التاريخ

كافات الباحثة بين ،  شعبأربعةطالبا موزعين عشوائيا على )124 (حيث تكونت عينة الدراسة من

  . علومات السابقةمنها الذكاء والم، األربعة شعب في مجموعة من المتغيرات

واستخدمت ، واختبار اكتساب المفاهيم، اختبار التفكير االستداللي: وقد أعدت الباحثة اختبارين هما

  . معامل ارتباط بيرسون ومعادلة سبيرمان براون وتحليل التباين: الباحثة وسائل إحصائية عدة منها

  : وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها
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لوز ماير على الطريقة التقليدية في التفكير االستداللي واكتساب تفوق إستراتيجية ك .1

  . المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها

  . تينسون على الطريقة التقليدية- تفوق استراتيجيه ميرل .2

تفوق استراتيجيه هيلدا تابا على الطريقة التقليدية في التفكير االستداللي واكتساب المفاهيم  .3

 . بهاالتاريخية واالحتفاظ 

 ومستوى االنتماء ،  مستوى اكتساب بعض المفاهيم التاريخية الفلسطينية )2000 (اقصيعةودرس 

الوطني لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة غزة في الفصل األول من العام الدراسي 

م والتعرف على الفرق بين طالب وطالبات الصف التاسع األساسي في مستوى 2000- 1999

ة بين قض المفاهيم التاريخية الفلسطينية ومستوى االنتماء الوطني والتعرف على العالاكتساب بع

 وقد بلغ عدد أفراد مجتمع .مستوى اكتساب بعض المفاهيم التاريخية الفلسطينية ومستوى االنتماء

     و  شعبة للذكور)231 (شعبة منها)481 (طالب وطالبة موزعين على) 22303 (الدراسة

من طلبة الصف )1032 (اختيرت عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العنقودية فبلغتلالناث و250

 وقد استخدمت هذه الدراسة أداتين هما . شعبة لإلناث13للذكور و11شعبة منها 24التاسع تمثل 

االختبار التحصيلي لقياس مستوى اكتساب بعض المفاهيم التاريخية الفلسطينية أما األداة الثانية 

وقد توصلت نتائج الدراسة . س لقياس مستوى االنتماء الوطني لدى طلبة الصف التاسعكانت مقيا

فأعلى %60 (من مجموع الطلبة الكلي قد وصلوا إلى المستوى المقبول تربويا%55، 54إلى أن 

من مجموع الطالبات كما أظهرت النتائج وجود فروق %61من مجموع الطالب %5، 46يمثلهم )

من مجموعة الطلبة % 6، 22كتساب المفاهيم التاريخية كما دلت النتائج أن لصالح الطالبات في ا

ذو انتماء متوسط وبالنسبة ألبعاد % 4، 51ذو انتماء وطني ضعيف %26ذو انتماء وطني قوي و

االنتماء الوطني فدلت النتائج أن بعد الوفاء للوطن والشهداء وبعد مقاومة االستيطان قد تراوحت 
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لكن بعد حب القدس % 25- 22وذوي االنتماء القوي % 28-26ماء فيه بين نسبة ضعيفي االنت

في حين بلغت %10وذوي االنتماء القوي لهذا البعد %39بلغت نسبة ضعيفي االنتماء في فيه 

% 20وذوي االنتماء القوي لهذا البعد %32نسبة ضعيفي االنتماء بعد حب الوطن والدفاع عنة 

الطالب والطالبات في مستوى االنتماء الوطني لصالح الطالبات وأظهرت النتائج وجود فروق بين 

كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة قوية بين مستوى اكتساب طلبة الصف التاسع للمفاهيم 

   . التاريخية وبين مستوى االنتماء الوطني

 دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام الطريقتين االستقرائية )1996 ( البرعيوأجرى

. تنتاجية مقارنة بالتقليدية في اكتساب طلبة الصف الثاني اإلعدادي لبعض المفاهيم التاريخيةواالس

، طالب وطالبة من الصف الثاني اإلعدادي في مدرستين) 215 (حيث تكونت عينة الدراسة من

بواقع ثالث فصول في كل ، ) طالبة107طالب و180 (وقد وزعت العينة على ستة فصول منهم

  . مدرسة

ك تم توزيع فصول الدراسة بطريقة عشوائية على الطرق التعليمية الثالث الطريقة االستقرائية كذل

 وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين .والتقليدية واالستنتاجية

متوسطات درجات لطلبة في اكتساب المفاهيم التاريخية تعزى لطريقة التدريس ولصالح الطريقتين 

وكذلك أظهرت أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ، ستقرائية واالستنتاجيةاال

وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ، اكتساب المفاهيم التاريخية تعزى للجنس

   . للتفاعل بين طريقة التدريس وجنس الطالب

 كل أثر نمطي التفكير االستقرائي اثر استخدامهدفت إلى معرفة  )1996 ( دراسةقطاوي أجرى

والمنظم المتقدم والطريقة التقليدية على تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي للمفاهيم التاريخية 

وقد كانت عينة ، في األردن)1996- 1995 (وذلك للعام الدراسي، واتجاهاتهم نحو مادة التاريخ
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شعبة ضابطة ، سي بمحافظة اربدالدراسة مكونة من ثالث شعب من طلبة الصف العاشر األسا

حيث كانت أدوات الدراسة اختبار تحصيلي في المفاهيم قبلي وبعدي ، وشعبتين كمجموعة تجريبية

  : االتية وقد توصلت الدراسة إلى النتائج . ومقياس اتجاه نحو مادة التاريخ

 البعديوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة في االختبار-1

  . وذلك لصالح طلبة المجموعة التجريبية، للمفاهيم التاريخية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات اتجاهات الطلبة في مقياس -2

  .  وذلك لصالح المجموعة التي درست بالطريقة نمط التفكير االستقرائي، االتجاه

  . فاهيم مادة التاريخوجود عالقة ايجابية ضعيفة بين التحصيل واالتجاه في م-3

صغيرة في  أثر استخدام التدريس بالمجموعات الهدفت لدراسة )1992 ( دراسةدمياطيأجرى 

العلوم االجتماعية واالحتفاظ بمعلوماتها لدى طالبات كلية التربية التحصيل في مادة تدريس 

معلومات التي تمت كما تحاول هذه الدراسة معرفة هذا األثر في احتفاظهن بال، بالمدينة المنورة

حيث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي الميداني لدراسة اثر التدريس باستخدام أسلوب ، دراستها

المجموعات الصغيرة في تحصيل الطالبات الدارسين و احتفاظهن بالمعلومات في مادة تدريس 

العلوم طالبة سجلن في تدريس مقرر )34  (وتمثلت عينة البحث من، العلوم االجتماعية

حيث قامت الباحثة بتوزيعهن عشوائيا إلى مجموعتين متساويتين حيث كانت احدها ، االجتماعية

وبدأت ، كما أعدت الباحثة اختبارا تحصيليا لموضوعات الدراسة، ضابطة واألخرى تجريبية

وقد تبين من . استغرقت أربعة أسابيع، هجري1409البحث في الشهر السادس من العام الدراسي 

تحسين  ت الصغيرة كان له أثرة الفعال في ائج الدراسة أن التدريس باستخدام أسلوب المجموعانت

  . التحصيل الدراسي للطالبات واحتفاظهن للمعلومات
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 اثر طريقتي االكتشاف والعرض في اكتساب الطلبة للمفاهيم التاريخية )1990 (العويدودرس 

م  وقد أجريت الدراسة في األردن 1990- 1989 الواردة في كتاب تاريخ الصف التاسع في العام

طالبة موزعين على أربع شعب في محافظات اربد %54طالب و%56وكانت عينة الدراسة 

 واستخدام الباحث اختبار تحصيلي لقياس مدى اكتساب المفاهيم التاريخية الواردة في الباب الرابع

   : وقد أظهرت النتائج) الركود اإلسالمي(

 للمفاهيم التاريخية تعزى للجنس  ذات داللة إحصائية في اكتساب الطلبة عدم وجود فروق -1

وجود فروق بين اكتساب الطلبة للمفاهيم التاريخية تعزى لمتغير طريقة التدريس لصالح  -2

  . طريقة االكتشاف

وجود فروق في اكتساب الطالب للمفاهيم التاريخية تعزى إلى متغير مستوى التحصيل  -3

 من فئات التحصيل العالي على كل من فئات التحصيل المتوسط وتبين تفوق الذكور

والمتدني وكذلك تفوق طالب فئة التحصيل المتوسط على فئة التحصيل المتدني في حين  

  التاريخية تعزى لمتغير التحصيل ال يوجد عند اإلناث فروق في اكتساب الطالبات للمفاهيم

ستوى التحصيلي وطريقة التدريس في مجتمع وجود اثر ذي داللة إحصائية للتفاعل بين الم -4

   . الذكور في حين ال يوجد اثر أو فروق في مجتمع اإلناث

ار مدى فاعلية كل من إستراتيجية تقديم أفضل ب هدفت إلى اخت)1986 ( دراسةبطانيةاجرى 

اب طلبة  في اكتس،  والشارحة االستجوابية،  واالستجوابية،  وإستراتيجية التقديم الشارحة–األمثلة 

الصف الثاني الثانوي األدبي من مستويات تحصيلية مختلفة لمفاهيم تاريخية في األردن في العام 

 طالب وطالبة من طلبة الصف الثاني 240 وتكونت عينة الدراسة من . م1986- 1985الدراسي 

شعب لإلناث 4 طالب و120شعب للذكور ضمت 4 شعب منها 8الثانوي األدبي موزعين على 
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 طالبة وذلك من مدارس منطقة اربد واستخدم الباحث اختبار تحصيلي من نوع 120ضمت 

   : االختيار من متعدد وأظهرت نتائج الدراسة

عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي للمفاهيم التاريخية  -1

  . تعزى للجنس

 فقد كانت إستراتيجية الشارحة وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لإلستراتيجية التعليمية -2

وتفوق اإلستراتيجية الشارحة االستجوابية . ،االستجوابية متفوقة على باقي االستراتيجيات

 وتساوي اإلستراتيجية الشارحة مع االسستراتيجية ،على إستراتيجية أفضل األمثلة

  . االستجوابية

ية تعزى للمستوى التحصيلي لصالح وجود فروق دالة إحصائية في تحصيل الطلبة للمفاهيم التاريخ

 . ذوي المستوى التحصيلي المرتفع

 هيلدا تابا ونموذج ميرل إستراتيجية معرفة اثر كل من إلى  هدفت  دراسة)1985 (خريشة اجرى

في مدى اكتساب تالميذ الصف السادس االبتدائي لمفاهيم الدراسات االجتماعية  والطريقة التقليدية

م وتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية عنقودية مكونة من 1985-1994في العام الدراسي 

 ووزعت مجموعات األردن في لإلناث ومثلها  للذكورشعب3 طالب وطالبة موزعين على 215

 الدراسة من اختبار تحصيلي أداةالدراسة الست عشوائيا على الطرق التعليمية الثالثة وقد كانت 

   : وقد كانت نتائج الدراسة

 .  تعزى لطريقة التدريسإحصائيا فروق دالة وجود -1

 في اكتساب تالميذ الصف السادس لمفاهيم الدراسات إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -2

  .  هيلدا تاباإستراتيجية في اإلناثاالجتماعية تعزى للجنس لصالح 
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   .  ميرل ولتسيونإستراتيجيةوجود فروق لصالح الذكور في  -3

 مدى اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية  معرفةإلىفت دهدراسة )1985 (يومن المأجرى

 للمفاهيم والتعميمات والمهارات التاريخية المقررة على طلبة اإلعداديوطلبتهم في الصف الثالث 

  معرفة إلى باإلضافةم 1985- 1984 من العام الدراسي األول في الفصل الدراسي نفسهالصف 

 الدراسة في وأجريت ،  المفاهيم والتعميمات والمهاراتلهذهة العالقة بين اكتساب المعلمين والطلب

 معلم ومعلمة 20 من المعلمين وبلغت األولى وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين األردن

 معلمات 10 معلمين و10 مدرسة حكومية تابعة لمكتب تربية عجلون منهم 20يعملون في 

طالبا موزعين 241طالبا 246 طالب وطالبة منهم 487والمجموعة الثانية من الطلبة وتكونت من 

 أداة وكانت لإلناث شعب 10 شعب للذكورو10في عشرين شعبة في مدارس عينة الدراسة منها 

   : أن الدراسة أظهرتعلى المعلمين والطلبة وقد  الدراسة اختبار تحصيلي واحد طبق

يمات التاريخية يقل عن مستوى اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية في المفاهيم والتعم -1

  . %80المستوى المقبول تربويا 

للمفاهيم والتعميمات ال يوجد فروق بين المعلمين والمعلمات في مستوى اكتسابهم  -2

  . التاريخية

للمفاهيم والتعميمات التاريخية حيث ) واإلناثالذكور  (انخفاض مستوى اكتساب الطلبة -3

   .%)60 (انخفضت عن المستوى المقبول تربويا

     للمفاهيم والتعميمات التاريخية  في مستوى اكتسابهمواإلناثعدم وجود فروق بين الذكور  -4

وجود عالقة ايجابية بين مدى اكتساب المعلمين والمعلمات للمفاهيم والتعميمات التاريخية  -5

   .  لهااإلعداديومدى اكتساب طلبتهم في الصف الثالث 
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    . فاظ والمفاهيم التاريخيةالدراسات التي اهتمت باالحت2 .2 .2  

 دراسة هدفت إلى معرفة أثر اختالف نمط تقديم المنظمات المتقدمة )2010 (مرسي ىأجر

باستخدام الوسائل التكنولوجية على التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

الصف الخامس االبتدائي  عينة الدراسة من تالميذ تكونتفي مادة الدراسات االجتماعية وقد 

  . بمحافظة الشرقية

  : اآلتيةوقد حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

 ما اثر اختالف نمط تقديم المنظمات المتقدمة باستخدام الوسائل التكنولوجية على ، السؤال الرئيسي

  التحصيل وبقاء اثر التعلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ؟ 

   :  األسئلة التاليةوقد تفرعت منه

باستخدام  الوسائل التكنولوجية ) المكتوبة- المرئية (ما اثر اختالف نمط تقديم المنظمات المتقدمة- 1

  على التحصيل الفوري لدى طلبة الصف الخامس االبتدائي؟ 

باستخدام الوسائل التكنولوجية )المسموعة- المرئية (ما اثر اختالف نمط تقديم المنظمات المتقدمة- 2

  على التحصيل الفوري لدى طلبة الصف الخامس االبتدائي؟

باستخدام الوسائل التكنولوجية )المكتوبة- المرئية (ما اثر اختالف نمط تقديم المنظمات المتقدمة- 3

  على التحصيل المرجأ لدى طلبة الصف الخامس االبتدائي؟

استخدام الوسائل التكنولوجية ب)المسموعة- المرئية (ما اثر اختالف نمط تقديم المنظمات المتقدمة- 4

  على التحصيل المرجأ لدى طلبة الصف الخامس االبتدائي؟ 
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 اثر استخدام األلعاب في تعليم المفاهيم ونمو االتجاهات نحو المادة )2010 ( عبد الحميدودرس

 حيث استخدم الباحث عدة، الدراسية لدى التالميذ المتأخرين دراسيا في مادة الدراسات االجتماعية

عن ) لجمع بيانات شخصية واجتماعية تحصيلية (استمارة جمع بيانات شخصية: أدوات وهي

اختبار تحصيلي من إعداد الباحث للمفاهيم التي سبق دراستها في  .التالميذ المتأخرين دراسيا

   . ه نحو المادة الدراسيةالصف الرابع وتتعلق بوحدة البيئة والزراعة ومقياس االتجا

  : االتية إلى النتائج وقد تم التوصل

 إن األلعاب المقترحة كان لها  ثمأن التلميذ قد أصبح جزءا من عملية اكتشاف وتعرف المفاهيم

  . أثرها االيجابي فيما يتعلق بتعديل اتجاهات التالميذ

هدفت إلى معرفة فاعلية استراتيجيه تبادل األدوار في تنمية التفكير دراسة  )2008 (أمين أجرى

لتحصيل واالحتفاظ بمادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة وقد الناقد وا

 طالبة من طالبات الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي) 64 (طبق البحث على عينة عشوائية بلغت

 مجموعة :  تم إتباع المهج شبة التجريبي القائم على أساس تصميم مجموعتين، )1438- 1437 (

وطبق عليها اختبار قبلي وبعدي وقد استغرقت مدة التطبيع أربعة ، يبية واألخرى ضابطةتجر

لواطسن  ( واختبار التفكير الناقد، وقد ضم البحث أداتين اختبار تحصيلي من إعداد الباحثة، أسابيع

 ولحساب معامل ،SPSS واستخدما في المعالجة اإلحصائية برنامج الحزم اإلحصائية ، )وجليسر 

 ريشاردسون ومعامل ثبات التجزئة النصفية واختبار–لثبات تم استخدام معادلة ثبات كيودر ا

، معرفة االفتراضات (لمعرفة نتائج التحصيل والتفكير الناقد والمكون من المهارات التالية)ت(

  )التفسير وتقويم المناقشات واالستنباط واالستنتاج 

   : االتيةوقد توصل البحث للنتائج 
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بين متوسط درجتي طالبات المجموعة )01، 0 (فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىيوجد 

ودرجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية ، التجريبية التي درست بتبادل األدوار

في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد ككل وفي كل مكون من مكوناته الفرعية لصالح 

 يوجد فروق ذات داللة باإلضافة إلى انه. ويعزى ذلك إلى العامل التجريبي، ريبيةالمجموعة التج

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست  )01، 0 (إحصائية عند مستوى 

بتبادل األدوار ودرجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في االختبار ألتحصيلي 

ال توجد  كما بينت نتائج الدراسة انه. عة التجريبية تعزى إلى العامل التجريبيلصالح المجمو

 متوسط درجات طالبات المجموعة كما بينت) 05 .0 (فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

التجريبية التي درست بتبادل األدوار ودرجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية 

   . لصالح المجموعة التجريبية يعزى إلى العامل التجريبي) لالحتفاظ (دي المؤجلفي االختبار ألبع

 مدى اكتساب التالميذ والتلميذات لبعض المفاهيم التاريخية المضمنة في )2004 ( طاهرودرس

المقرر للصف التاسع األساسي وذلك من خالل اإلجابة ) تاريخ العرب الحديث والمعاصر (كتاب

   : يةاالتعلى األسئلة 

ما مستوى اكتساب تالميذ وتلميذات الصف التاسع األساسي في أبين لبعض المفاهيم  .1

 التاريخية على مستوى االختبار ككل ؟

ما مدى اكتساب التالميذ والتلميذات لكل مفهوم من المفاهيم موضوع الدراسة كال على  .2

 حدة؟

لميذات لبعض المفاهيم هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى اكتساب التالميذ والت .3

 : التاريخية األساسية تعزى لمتغير الجنس وذلك
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تلميذا وتلميذة من تالميذ الصف التاسع األساسي في محافظة ) 360 (وقد تكونت عينة الدراسة من

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من تالميذ وتلميذات الصف التاسع ) زنجبار وخنفر (أبين

  )2003-2002 (الدراسياألساسي للعام 

جل معرفة مدى اكتساب طالب وطالبات الصف التاسع للمفاهيم التاريخية قام الباحث بإعداد أومن 

وقد . اختبار تحصيلي موضوعي للمفاهيم المختارة وذلك وفق األهمية التي حددها لها المحكمون

 ) التطبيق–الفهم –التذكر ( فقرة هدفت لقياس المستويات المعرفية الثالثة)36 (تكون االختبار من

ومن اجل التأكد  من صدق االختبار قام الباحث بعرض الصورة األولية لالختبار على مجموعة 

من المحكمين من األساتذة المتخصصين في التاريخ وطرق التدريس وتم األخذ بمالحظاتهم وتعديل 

   . االختبار وفقا لذلك

 ة من طالب وطالبات الصف التاسع مكونة منوقد تم تطبيق االختبار على عينة استطالعي

 وتلميذة فقد استخدم الباحث معادلة بيرسون إليجاد معامل االرتباط بين نصفي االختبار اتلميذ)40(

وفي )88، 0 ( براون لتحديد ثبات االختبار فبلغ معامل الثبات- كما تم استخدام معادلة سيبرمان

حدى فقراته وذلك لعدم قدرتها التمييزية في ضوء ضوء نتائج ذلك تم تعديل االختبار وحذفت إ

  . )35 (لذلك أصبحت فقرات االختبار مكونة من، الشروط التي وضعها الباحث

وبعد تصحيح االختبار وتحليل البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة أظهرت نتائج 

  : الدراسة ما يلي

حيث كانت ، فاهيم التاريخية موضوع الدراسة مستوى اكتساب التالميذ والتلميذات للميتدن

عدم   وفقط وبتقدير ضعيف%)49 (النسبة العامة لمستوى اكتساب التالميذ للمفاهيم التاريخية

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب التالميذ للمفاهيم التاريخية تعزى لمتغير الجنس 
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ذات داللة وجود فرق   أيضا الفهمعلى مستوى االختبار ككل وعند مستوى التذكر و مستوى

   .  في مستوى اكتساب التالميذ للمفاهيم التاريخية عند مستوى التطبيق ولصالح الذكورإحصائية

 مدى وعي معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية لبعض )2001 ( عبد العزيزودرس

حيث قام الباحث باختيار عينة الدراسة ، المفاهيم المصاحبة للتغيرات والتحوالت العالمية المعاصرة

 ، من ذوي الخبرة في التدريس بالتعليم الثانوي) جغرافيا، تاريخ (من معلمي الدراسات االجتماعية

حيث تم استخدام االختبار كأداة لقياس . معلما من المدارس الثانوية)52 (وقد بلغت عينة الدراسة

  . من إعداد الباحث)عينة الدراسة (علميناإلدراك المعرفي للمفاهيم المختارة لدى الم

انخفاض المستوى العام للمعلمين وذلك في إدراك المفاهيم نتيجة مفادها وقد توصل الباحث إلى 

 . حيث لم تصل إجابات المعلمين إلى مستوى التمكن المطلوب، المحدودة

المنهج وعالقتها  عن المعلومات التاريخية المتراكمة في )2000 (األشولوفي دراسة قام بها 

كيف يتم مراعاة المعرفة " : االتيةبعملية التخطيط إلعداده وقد احتوت الدراسة على األسئلة 

التاريخية المتراكمة عند عمليات التخطيط والتطوير لمناهج التاريخ ؟ ثم أي المعرفة انسب 

  للطالب ؟ وأيها تمثل أهمية وذات أولوية لهم ؟

ات لهذه التساؤالت كان التفكير في إعطاء األولوية لجوانب التعلم وعند محاوالت البحث عن إجاب

التي تعمل على نقل المعرفة التاريخية من حالة االستغراق في الجزئيات التي تعيشها إلى كليات 

تنتظم فيها لذلك كان االهتمام بالمفاهيم  كاتجاه عالمي في بناء مناهج التاريخ وككليات تنتظم فيها 

معارف واألحداث التاريخية وكحل يتم من خالله إدماج الحقائق واألحداث التاريخية العديد من ال

فنضمن ، وأعمق فهما، فتصبح المادة التاريخية أكثر وضوحا ، وتنظيمها بحسب  عالقتها بالمفاهيم

واإلحساس بمشكلته ، لذلك نشأت الحاجة إلى البحث، بذلك لمناهج التاريخ تمثال أعلى لدى الطالب

   :  تحددت تساؤالتها في األتيالتي
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  : االتيةوقد تم التوصل إلى المقترحات والتوصيات 

مراعاة معيار التوازن والتكامل والشمول في تناول المفاهيم التاريخية بحيث ال يؤدي إغفال هذا 

 . خروإهمال األخرى فيطغي جانب من التاريخ على األ، المعيار إلى التأكيد على مفاهيم معينة 

عدم االقتصار على إبراز المفاهيم التاريخية في ) تخطيط وبناء ( القائمين على مناهج التاريخعلىو

 مصطلح أو تعريف بل البد من تضمن المنهاج أسئلة سلبية وأمثلة ايجابية توضح وصورة لفظ أ

 التأكيد على المفاهيم التاريخية  وايضاخصائص المفهوم وقاعدته وعالقته مع المفاهيم األخرى

وزحمة األحداث التاريخية والتراكم الكبير للمعرفة  ، األساسية حتى ال تضيع في خضم التفاصيل

   . التاريخية

إلى التعرف على مدى اكتساب تالميذ المرحلة المتوسطة  دراسة هدفت)1999 (الشعوان أجرى

ررة على بمدينة الرياض مجموعة من المفاهيم التاريخية والجغرافية المختارة من الكتب المق

تلميذا من )1013 ( وقد أجريت الدراسة على عينة حجمها، )تاريخ وجغرافيا (المرحلة المتوسطة

 تلميذا وقد تم تصميم)5632 (الذكور تم اختيارهم بصورة عشوائية من مجتمع الدراسة البالغ

أظهرت وقد . وقد تم التحقق من صدقها وثباتها، اختبارات تحصيلية من نوع اختيار من متعدد)6(

  : النتائج ما يلي

بينت النتائج أن مستوى اكتساب تالميذ المرحلة المتوسـطة بمدينـة الريـاض المفـاهيم التاريخيـة                 

  بلغت متوسطات اكتساب التالميذ للمفاهيم التاريخية الصف األول        . والجغرافية يعتبر متدنيا بشكل عام    

والصف )80،  50 (رافيا الصف األول  والجغ،  )15،  40 (الصف الثالث )12،  0 (الصف الثاني )07،  1(

كما تبين وجود اختالف في المتوسطات الحسابية تبعـا          )346،  25 (والصف الثالث )740،  54 (الثاني

ووجـود اخـتالف فـي      ،  لصالح الجغرافيا للصفين الثاني والثالث    )جغرافيا-تاريخ (الختالف المقرر 
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صفين األول والثاني لمقـرر التـاريخ       المتوسطات الحسابية تبعا الختالف الصف الدراسي لصالح ال       

   . والجغرافيا

 إلى معرفة اثر كل من التعلم التعاوني والتعلم الشخصي دراسة هدفت)1998 (القصيرين أجرى

وقد بلغ عدد أفراد ، في تحصيل طلبة الصف العاشر للمفاهيم للمفاهيم التاريخية في مبحث التاريخ

  : ب تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات شع6طالبا وطالبة في )162 (عينة الدراسة

  . طالب وطالبة درست بطريفة التعلم التعاوني )60 (مجموعة تجريبية أولى عدد أفرادها. 1

   . طالب وطالبة درست بطريقة التعلم الشخصي )51 (مجموعة تجريبية ثانية عدد أفرادها. 2

  . لتقليديةطالب وطالبة درست بالطريقة ا )61 (مجموعة ضابطة عدد أفرادها. 3

وألغراض هذه الدراسة تم إعداد اختبار تحصيلي وتطوير وحدة تعليمية حسب طريقة التعلم 

التعاوني وطريقة التعلم الشخصي وتم تطبيق االختبار قبل التجربة وبعدها مباشرة وبعدها بثالث 

  : االتية وقد تم التوصل إلى النتائج . أسابيع

في التحصيل المباشر للمفاهيم التاريخية لدى طلبة  )05 .0 (وجود فروق ذات داللة إحصائية- 

  . الصف العاشر تعزى إلى طريقة التعليم ولصالح طريقة التعليم التعاوني

في التحصيل المباشر للمفاهيم التاريخية لدى  )05 .0 (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية- 

  . طلبة الصف العاشر تعزى إلى الجنس

في التحصيل للمفاهيم التاريخية لدى طلبة الصف  )05 .0 (لة إحصائيةعدم وجود فروق ذات دال- 

  . العاشر تعزى إلى التفاعل بين الجنس وطريقة التدريس
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للمفاهيم التاريخية ) االحتفاظ (في التحصيل المؤجل )05 .0 (وجود فروق ذات داللة إحصائية- 

  . عاوني والتعلم الشخصيلدى طلبة الصف العاشر تعزى لطريق التعليم لصالح التعلم الت

 .0 (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية-  للمفاهيم ) االحتفاظ (في التحصيل المؤجل )05

  . التاريخية لدى طلبة الصف العاشر تعزى للجنس

 .0 (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية-  للمفاهيم ) االحتفاظ (في التحصيل المؤجل )05

   . تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم والجنسالتاريخية لدى طلبة الصف العاشر 

هدفت إلى معرفة مدى تحصيل طلبة المرحلة اإلعدادية لمفاهيم  دراسة )1996 ( البنعليأجرى

مناهج مادة الدراسات االجتماعية والموقع الجغرافي لمدارسهم وخبرة معلميهم والمستوى التعليمي 

ذج لمعلمي مادة الدراسات االجتماعية ومحاولة وقد كان الهدف من الدراسة تقديم نمو. للوالدين

الكشف عن العالقة بين الموقع الجغرافي واكتساب الطلبة لمفاهيم مادة الدراسات االجتماعية وقد 

تم إجراء الدراسة على عينة استطالعية من طلبة الصف الثالث اإلعدادي بدولة قطر في السنة 

ى انه ال يوجد فروق تعزى إلى الموقع حيث توصلت الدراسة إل. 1996- 1995الدراسية 

   . الجغرافي

 إلى الكشف عن مدى شيوع المفاهيم السياسية في كتب دراسة هدفت )1996 (الشلول أجرى

الدراسات االجتماعية لمرحلة التعليم األساسي العليا في األردن من خالل تحليل محتواها ووجهة 

 وقد تم استخدام تحليل محتوى كتب .م1996 -1995 وذلك في العام الدراسي ، نظر معلميها

معلم 85معلما و82 وشملت عينة الدراسة . الدراسات االجتماعية للصف الثامن والتاسع والعاشر

  . والذين يعلمون التاسع والعاشر والحادي عشر. من منطقة اربد التعليمية

    



 
 

48

   : وخلصت نتائج الدراسة إلى

  . متعلقة بالمفاهيم السياسيةتكوين قائمة بأهم المفاهيم األساسية ال .1

قلة شيوع المفاهيم السياسية في كتب الدراسات االجتماعية لمرحلة التعليم األساسية العليا  .2

  . في األردن

أثر استخدام دائرة التعلم في تدريس المفاهيم العلمية عن  فقد أجرى دراسة )1996 (تمامأما 

  : اسي والتي تهدف إلىالمتضمنة بموضوع الضوء لطلبة الصف السابع األس

معرفة أثر استخدام دائرة التعلم في تدريس المفاهيم العلمية بموضوع الضوء للصف السابع 

 األساسي على تحصيل التالميذ للمفاهيم العلمية ومعرفة أثر التعلم والطريقة العادية في بقاء أثر

 .0 (عند مستوى الداللة وجود فروق وقد توصلت الدراسة الى. المتضمنة لموضوع الضوء التعلم

  . لكل من التحصيل وبقاء أثر التعلم داال على فاعلية استخدام طريقة دائرة التعلم في التدريس )01

 مدى اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية دراسة هدفت الى معرفة)1996 (حمادنة أجرى

ماعية والوطنية المقررة ومشرفيها لمفاهيم التربية االجتماعية والوطنية في مادة التربية االجت

وقد ، م  في المدارس الحكومية في األردن1996- 1995للصف األول الثانوي للعام الدراسي 

 مشرفا في تخصص التربية االجتماعية المقررة )12 (معلما و) 116  ( عينة الدراسة منتكونت

جتماعية والوطنية  واختبار تحصيلي في المفاهيم الخاصة في التربية اال، على الصف األول ثانوي

   :  نتائج الدراسةوكان من أهم

مستوى اكتساب معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية في مفاهيم التربية االجتماعية والوطنية -1

  .%  80يصل إلى المستوى المقبول تربويا لم 
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، ة قليلة تفوق المشرفين على المعلمين في اكتسابهم لمفاهيم التربية االجتماعية والوطنية بدرج-2

   .  %4، 65بينما كانت النسبة المئوية  للمشرفين  %8، 62حيث كانت النسبة المئوية للمعلمين 

داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمي الدراسات االجتماعية في مدى  وجود فروق ذات -3

   . لصالح اإلناث)  تعزى للجنس  (اكتسابهم لمفاهيم التربية االجتماعية

فروق ذات داللة إحصائية بيت متوسطات درجات معلمي الدراسات االجتماعية في عدم وجود -4

    . اختبار مفاهيم التربية االجتماعية والوطنية تعزى للدرجة العلمية  ولسنوات الخبرة

 وإدخال ،وأوصت الدراسة بزيادة عدد مساقات التربية االجتماعية والوطنية في الجامعة األردنية

 وأوصت وزارة ،جتماعية والوطنية كتخصص مستقل للدارسين في الجامعاتمبحث التربية اال

   . التربية والتعليم بضرورة تطوير المناهج في الدراسات االجتماعية على أساس مدخل المفاهيم

في تطوير مناهج ، أهمية استخدام المفاهيم التاريخيةدراسة هدفت لمعرفة  )1987 (إبراهيم أجرى

 توصلت الدراسة إلى أهمية المفاهيم التاريخية باعتبارها أهم جوانب التعليم وقد،  في مصرالتاريخ

كما أوصت الدراسة في إعادة النظر في ، والمشاركة في حل المشكالت، في التعرف على البيئة

  مناهج التاريخ المعمول بها في ضوء المفاهيم التاريخية 

  : االتيةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

روق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية التي تدرس وجود ف. 1

ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة ، باستخدام استراتيجيه التعلم التعاوني

 . المعتادة في التطبيق ألبعدي لالختبار ألتحصيلي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

ت داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية التي تدرس وجود فروق ذا. 2

ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة ، باستخدام استراتيجيه التعلم التعاوني
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المعتادة في التطبيق البعدي لمقياس الوعي بالمشكالت االقتصادية لصالح تالميذ المجموعة 

 . التجريبية

ود عالقة ارتباطيه دالة موجبة دالة موجبة بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية في وج. 3

االختبار ألتحصيلي ودرجاتهم في مقياس الوعي بالمشكالت االقتصادية في التطبيق ألبعدي ومن ثم 

  . يمكن التنبؤ في الوعي في ضوء نتائج التحصيل

  : األجنبيةالدراسات : ثانيا2 .2 .2 

جاءت لتبحث األسباب وراء تعلم )Berrocoso,2010 (بيروكوسو وهي للباحث دراسة أخرى

التاريخ وهو ان األغلبية تفضل دراسة هذا الموضوع لتفهم متطلبات الحياة الحاضرة جامعتا بين 

وبينت أيضا أن . التي يمكن أن تفيد في تطوير الحياة الحاضرة، خبرات الماضي والحاضر

على قصص وعلى تحليل وتفسير الظواهر التاريخية التي لها عالقة المعرفة التاريخية ترتكز 

الصعوبات التي تواجه الطلبة في فهم المفاهيم  وتبحث هذه الدراسة أيضا. باإلحداث الحاضرة

  . التاريخية

 لتبين أهمية المفاهيم التاريخية حيث تستخدم لتعبر )Breves,2010 (بريفسوقد جاءت دراسة 

 والتي تهدف إلى مساعدة الطلبة على ، ية التي جرت منذ أرسطو حتى اليومعن اإلحداث التاريخ

وقد قام الباحث بتبيان أهمية ، فهمها ومن ثم التخلص من الصعوبات التي يمكن مواجهتها

الدراسات والمفاهيم التاريخية في فهم األحداث التاريخية من خالل اإلجابة على مجموعة من 

ة للدراسة لجمع المعلومات الخاصة بها ذات العالقة بالمفاهيم كأسئلة عام، األسئلة وضعها

  . واألحداث التاريخية
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حيث كانت تطلعات الطلبة التعليمية واتجاهاتهم )Hammouri,2004 (حموريفي دراسات 

وقد شملت عينة الدراسة . وتطلعهم للنجاح والثقة بقدرتهم ووجهة نظرهم حول أهمية الرياضيات

وقد كشفت الدراسة عن وجود عالقة ) TIMSS ( الذين شاركوا في امتحانطلبة الصف الثامن 

ثقة الطلبة بمقدراتهم في : مرتبة تنازليا بين التحصيل و العوامل التالية)ذات داللة إحصائية (ايجابية

اتجاهاتهم نحو مادة ، نظراتهم الذاتية ألهمية الرياضيات، تطلعات الطلبة التربوية، مادة الرياضيات

ونظرة ، إيعاز النجاح في الجهد للعمل، نظرة أمهات الطلبة ألهمية مادة الرياضيات، اضياتالري

بين ) ذات داللة إحصائية (كما كشفت عن وجود عالقة سلبية، األصدقاء ألهمية الرياضيات

  . التحصيل وعامل إيعاز النجاح للحفظ

ين اتجاهات الطلبة نحو االمتحانات ومن بين الدراسات العديدة التي بحثت في العالقة االرتباطية ب

  . وتحصيلهم األكاديمي

اثر القيمة التربوية للتعليم التعاوني  دراسة هدفت للتعرف على)Michale,2002 (ميشيل أجرى

كطريقة تدريس للدراسات االجتماعية في المدن اإلفريقية على الطالب األمريكيين إلى تقصي ما 

ل الدراسي للطالب األفارقة األمريكيين عندما درسوا إذا كان هناك فرق في مستوى التحصي

 مشتركا من الطالب األمريكيين 58وقد شارك . بأساليب التعلم التعاوني في الدراسات االجتماعية

  تلميذ من المدارس الحضرية حيث درست مجموعة منهم بالطريقة التقليدية12األفارقة من بينهم 

وقد تم جمع بيانات  )التعليم التعاوني (عة الثانية بطريقةودرست المجمو) المحاضرة والمناقشة(

المسح بواسطة المعلم والطالب عن طريق المقابالت حيث بينت النتائج انه ال يوجد الكثير من 

 يستخدموا كما بينت النتائج أن الطلبة )التقليدية والتعلم التعاوني (الفروق في التدريس بالطريقتين

مهارات االتصال في المجموعات أكثر من الطرق األخرى كما كان هنالك صعوبة في تطبيق 

     . بعض األنشطة بين الطلبة الختالف أعراقهم
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 هدفت إلى اختبار فرضية أن طالب الصف السادس دراسة)Detson,2001 (دوتسون أجرى

ينيا أنهم يحصلون على معدالت تقييم األساسي في مدرسة دنبر في مدينة فيرمونت في والية فرج

في الدراسات االجتماعية أكثر من أي طلبة آخرين وذلك الستخدامهم طريقة التعلم التعاوني في 

متكافئة الالدراسة حيث اتبعت الدراسة المنهج التجريبي فقد تم اختيار الطلبة وفق المجموعات غير 

تعليمها وفق طريقة التعلم التعاوني بينما الثانية حيث تم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين األولى تلقت 

طالب من طالب الصف السادس تم تقسيمهم في )  50(وفق الطريقة التقليدية تكونت العينة من 

مجموعة ثم بينت النتائج أن الطلبة الذين تلقوا التدريس بطريقة )  8- 5(مجموعات تراوحت بين 

  . ن التدريس باستخدام الطرق التقليديةالتعليم التعاوني حصلوا على نتائج أفضل م

 إلى معرفة فاعلية احتفاظ الطالب باستخدام دراسة هدفت )Stacey,1999 (ستاسي أجرى

إستراتيجية التعليم التعاوني مقابل احتفاظ الطلبة التقليديين في باستخدام منهجية التعلم التقليدية في 

ج التجريبي وقد شملت الدراسة طلبة الصف  الدراسات االجتماعية حيث تم استخدام المنهةماد

الخامس بينت النتائج أن هناك درجة احتفاظ كبيرة لدى الطلبة الذين استخدموا التعلم التعاوني  

 طالب بينما زاد )23  ( طالب من أصل)9 (بينهم لم يحتفظ طلبة المجموعة التقليدية إال بنسبة

  . تعليم التعاونيتحت استراتيجيات ال)% 9 (احتفاظ الطلبة بمعدل

 دراسة بوالية متشيجان األمريكية على طلبة الصف التاسع بهدف )Little,1992 (ليتلوأجرى 

وذلك باستخدام برمجيات وسائط ، معرفة أثر استخدام الحاسوب في تدريس المواد االجتماعية

ريبية والباقي منهم عينة تج)17 (واعتبر،  وطالبةاطالب)37 (حيث تكونت عينة الدراسة من، متعددة

حيث تلقى أفراد العينة التجريبية المحتوى التعليمي في معمل الحاسوب بالمدرسة ، عينة ضابطة

وقد أشارت نتائج ، بينما تلقى أفراد العينة الضابطة المحتوى التعليمي دون االستعانة في الحاسوب

ن أفراد العينة التجريبية بي)05 .0 (الدراسة إلى أن هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

وقد عزى الباحث ذلك إلى ، والضابطة في التحصيل واالتجاهات لصالح المجموعة التجريبية
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طبيعة المواقف التعليمية التي مر بها أفراد المجموعة التجريبية المحفزة بالعمل والمثابرة 

  . والمغامرة والتجريب

 المتحدة األمريكية دراسة هدفت للكشف  في الواليات),lumpkin 1992 ( ليومبكنوقد أجرى

عن اثر منحى تدريسي موجة في تنمية مهارات التفكير الناقد والتحصيل واالحتفاظ بمحتوى 

 )35 (الدراسات االجتماعية لدى طلبة الصفين الخامس والسادس بحيث تكونت عينة الدراسة من

، ارس االبتدائية في والية الباماطالبا من الصف السادس في المد )45 (طالبا من الصف الخامس و

تم تدريسها بالتركيز على مهارات التفكير الناقد ، األولى تجريبية: وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين

،  وبعد ذلك طبق اختبار كورنل،  والثانية ضابطة درست بالطريقة المعتادة،لمدة خمسة أسابيع

النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة وقد كشفت ، لقياس التفكير الناقد على المجموعتين

إحصائية في مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف الخامس والسادس في تحصيلهم واحتفاظهم 

  . بمحتوى الدراسات االجتماعية

أهم المفاهيم المتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية من الصف )  Marry,1988 (ماريدرست 

، كانت هذه المفاهيم قد تضمنت جميع مجاالت الدراسات االجتماعية إذا فيمااألول وحتى الرابع و

وقد ، والتعرف على مدى تركيز تلك الكتب على المفاهيم األساسية في الدراسات االجتماعية

 وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق في المفاهيم المعروضة بناء على طبيعة المرحلة التعليمية كما 

همة في الدراسات االجتماعية لم يتم عرضها في جميع الصفوف من أن المفاهيم األساسية  والم

  . األول حتى الصف الرابع
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 تقدير مدى اكتساب طلبة المدارس الثانوية في تكساس لخمسة )Rolinz,1980 (رولنزدرس 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى تقدير المدى ، مفاهيم مختارة من علم األرض في الجغرافية الطبيعية

ل إلية طلبة المدارس الثانوية في مدينة تكساس في اكتساب خمسة مفاهيم جغرافية من الذي وص

  . الجغرافيا الطبيعية

   . خمسة مدارس ثانوية في مدينة تكساسل عشوائية عينةوقد اختار الباحث 

فقرة اختباريه تقيس 60حيث اعد الباحث اختبارا تحصيليا من نوع اختيار من متعدد متكون من 

 و قد توصلت )الطاقة الشمسية–النهار -الليل- التربة- البيئة المحلية (اهيم جغرافية هيخمسة مف

  : االتيةالدراسة إلى النتائج 

  . من طلبة عين البحث%80أن نسبة الطلبة الذين اكتسبوا المفاهيم الجغرافية يمثلون .1

  . إن الذكور أفضل من اإلناث في اكتساب المفاهيم الجغرافية .2
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  : السابقة على الدراسات التعليق

  : فيما يلي التعليق على الدراسات السابقة

 المفاهيم التاريخية استخدمت اختبار تحصيلي لقياس التي تناولتمعظم الدراسات السابقة  .1

 لقياس اتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية استبانهاحتفاظ الطلبة بالمفاهيم كما استخدمت 

 . )2000، طاهردراسة  (يةوهي لها عالقة بالدراسة الحال

 هناك فرق لصالح الطالبات في اكتساب المفاهيم التاريخية مقارنة أنمعظم الدراسات بينت  .2

 .  ),1985Klein، 2004، خريشة، 2000، اقصيعة (مع الذكور وجاء ذلك في دراسة

 الدراسات السابقة ركزت على استخدام استراتيجيات تدريسية حديثة لتدريس معظم .3

  جاء في دراسةكمام التاريخية لما لها من اثر ايجابي في اكتساب المفاهيم التاريخية المفاهي

، 1990، العويد، 1996، تمام، 1996، البرعي، 1996، قطاري، 1992، بطاينة(

 . )Little, 1992 ، 2010،  مرسي، 2001،  عمران، 1992، مياطي

عية والوطنية في المدرسة  بزيادة عدد مساقات التربية االجتماأوصت الدراسات بعض .4

وان يكون مبحث التربية االجتماعية تخصص مستقل وجاء ذلك في دراسة كل والجامعة 

 . )1987، إبراهيم ، 1996،  شعوان، 1996، حمادنة (من

 معرفة مدى وعي المعلمين والمشرفيين بالمفاهيم التاريخية بعض الدراسات ركزت على  .5

، عبد العزيز، 1996 ، الشلول ، 1996، مادنةح، 1985، المومني (وذلك في دراسة

2001( . 

كزت على العالقة االيجابية بين اكتساب المفاهيم التاريخية واتجاهات ر الدراسات بعض .6

 . )Hammouri,2004 (الطلبة وقد جاء ذلك في دراسة
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 :  منهاأموراستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في عدة  .7

ي والدراسات السابقة لبعض هذه الدراسات األمر الذي يفيد في االطالع على اإلطار النظر. 1

  . األهميةترتيب المواضيع ذات العالقة حسب 

، التعلم التعاوني، تاباهيلدا (جيات التدريس الحديثة مثلالتعرف على اثر بعض استراتي. 2

  . في اكتساب المفاهيم لدى الطلبة) المنظمات المتقدمة

ه الدراسة في عملية المقارنة بين نتائج هذه الدراسة وسابقاتها من استفادت الباحثة في هذ. 3

  . الدراسات

 البحث التي استخدمت في الدراسات أدواتلقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة على . 4

 االحصائية التي استخدمت ومدى مالئمتها للدراسة والتعرف عالجةالسابقة والتعرف على الم

 واالستفادة من مصطلحات الدراسة والمنهج الذي استخدم في بعض على عينة الدراسة

  . الدراسات السابقة

مما يتيح مجاال ،  في حدود علم الباحثة في جامعة القدساألولى دراسة الباحثة أضافتلقد . 5

 متغيرات جديدة لم تدرسها كثيرا من أضافتللباحثين االستفادة من هذه الدراسة حيث 

وقد اختلفت دراسة الباحثة عن كل الدراسات )ن السكن والمستوى الدراسيمكا (لالدراسات مث

  .  والفرضيات التي فرضتها الباحثةاإلحصائية البحث والمعالجات أداةفي 



  

  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة3 .1 

  مجتمع الدراسة3 .2 

  عينة الدراسة3 .3 

   الدراسةأدوات3 .4 

  سةادر الأداةصدق  3 .5

   الدراسةأدوات تثبا3 .6 

   الدراسةإجراءات3 .7 

  متغيرات الدراسة3 .8 

  اإلحصائيةالمعالجة 3 .9 



 
 

58

  

  الفصل الثالث

___________________________________________________  

    الطريقة واإلجراءات

  :  منهج الدراسة3 .1

  . وذلك لمناسبتها ألغراض الدراسة ، لدراسة كمنهجية بحثية لاالرتباطية استخدام الطريقة الوصفية تم

  

  : مجتمع الدراسة3 .2  

بعد الحصول  ، )علوم انسانيةفرع الثانوية العامة  ( مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدستكون

وذلك للطلبة المسجلين للعام  ،  الرسمية المعتمدة من قبل دائرة التسجيل في الجامعةالكشوفاتعلى 

من مجتمع ) 505 ( عينة الدراسةأفراد حيث بلغ عدد )5042 ( وعددهم)2011/2012 (الدراسي

  . %10 وبنسبة الدراسة

   

  : عينة الدراسة

من المجموع الكلي لطلبة جامعة القدس % 10تم اختيار  )505 ( الدراسة على عينة قوامهاأجريت

  . بطريقة العينة الطبقية
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  دراسة حسب متغيرات الدراسة توزيع أفراد عينة ال: )3 .1 (الجدول

  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير

  الجنس  % 216 51.7  ذكر

 % 244 48.3  أنثى

 % 221 43.8  مدينة

 % 262 51.9  قرية

  مكان السكن

 % 22 4.3  مخيم

  %  222 44.0  أولىسنة 

 % 98 19.4  سنة ثانية

 22.8%  115  سنة ثالثة

  المستوى الدراسي

  % 70 13.8  ابعةسنة ر
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  : أدوات الدراسة3 .3 

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة طلبة جامعة القدسمستوى احتفاظ  اختبار : أوالً

  . في المنهاج المدرسي

 التربوي والدراسات السابقة والمراجع األدبلتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة باالطالع على 

 تكون االختبار و اور وصياغة الفقرات لكل محور من محاور الدراسةالمتخصصة وتم تحديد المح

المستوى الدراسي والثاني اختبار ، مكان السكن، جنسه، األول معلومات عامة عن الطالب، من جزأين

حيث تكون ، لقياس مستوى احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الواردة في المنهج المدرسي

فقرة من نوع االختيار من متعدد وتم بناء هذا االختبار بناء على االطالع على ) 30 (االختبار من

  . االختبار بصورته النهائية)1 ( ويبين الملحق رقمالتي تدرس في المدارس الفلسطينيةتاريخ الكتب 

  

  :  االتجاهات نحو الدراسات التاريخيةأداة: ثانيا

 التربوي ذي العالقة بموضوع االتجاهات وقد األدب إلى من خالل الرجوع استبانهقامت الباحثة ببناء 

 صيغت الفقرات وفق مقياس ليكرت  وقد،فقرة )29 (بلغ عدد فقرات االستبانة بصورتها النهائية

  : الخماسي حيث وزعت الدرجات على النحو التالي

  .  كانت سلبيةإندرجات اذ كانت  الفقرة ايجابية ودرجة واحدة  )5 (موافق بشدة- 

  . درجات اذ كانت  الفقرة ايجابية ودرجتين  ان كانت سلبية )4 (افقمو- 

  . درجات اذ كانت  الفقرة ايجابية وثالث درجات  ان كانت سلبية) 3 (محايد وتأخذ- 

  . درجات اذ كانت  الفقرة ايجابية ودرجة  ان كانت سلبية) 2 (وتأخذمعارض - 

  . نت سلبيةان كا)5 (ان كانت فقرة ايجابية و )1 (معارض بشدة- 
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  : صدق أدوات الدراسة وثباتها

   :مستوى احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية اختبارصدق : أوال

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في طلبة جامعة القدسمستوى احتفاظ   لقياس بناء اختباربعد

ومتخصصين في  ، رة والكفاءةعلى لجنة تحكيم من ذوي الخب عرضه حيث تم المنهاج المدرسي

 طلب من كل محكم إبداء رأيه في كل فقرة من فقرات االختبار من حيث حيث والتاريخمجال التربية 

حيث طلب منهم وضع مالحظاتهم على فقرات االختبار من حيث  )3 (ملحق رقم . وضوح كل فقرة

 آراء إلىتعديل االختبار استنادا  تموبعد جمع البيانات وتحليلها  . مالئمتها له وصياغتها اللغوية

طالباً وطالبة من ) 20 ( الباحثة بتطبيقه على عينة مكونة منقامتوللتأكد من ثبات اختبار  .المحكمين

 حساب معامل ثبات االختبار عن تمو  ، وخارج عينتها ، مجتمع الدراسةطلبة جامعة القدس وهم من 

والجزء  ،  جزء يمثل الفقرات الفردية: س إلى جزأين تقسيم المقياتمحيث  ، طريق التجزئة النصفية

 وتم  بين الجزأين) Pearson ( حساب معامل ارتباط بيرسونوتم ، اآلخر يمثل الفقرات الزوجية

   . )79 .0 (حيث وجد انه يساويتعديلة وفق معادلة سبيرمان براون 

   : باتهاوث دراسات التاريخية اتجاهات الطلبة نحو الاستبانه صدق : ثانياً 

ومتخصصين في  ،  عرضها بصورتها األولية على لجنة من ذوي الخبرة والكفاءةتم األستبانةبعد بناء 

 لهذا ت صمماستبانة المحكمين عن طريق تصميم آراءوتم اخذ .  من صدقهاللتأكدمجال التربية 

ومن  . انةم االستب لجنة تحكيأعضاء )3 (فقرة ويبين الملحق رقم )29 (فقراتهاالغرض اذ استقر عدد 

 ، وهم من مجتمع الدراسة ، طالباً وطالبة من طلبة جامعة القدس) 20 (ثم تطبيقها على عينة مكونة من

  تساويأنها حيث وجدت معادلة كرونباخ الفا حساب معامل ثبات االختبار عن وتم ، وخارج عينتها

معامل ارتباط  الباحثة باستخراج وكذلك قامت ، وهي معامالت جيدة وكافية لغرض الدراسة )91 .0(

 الملحق رقم و، للتأكد من الصدق اإلحصائي لالستبانة) لمصفوفة ارتباط فقرات االستبانه (بيرسون

  . يوضح ذلك) 2(
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  إجراءات الدراسة 3 .4

  :  الدراسة وفق الخطوات التاليةإجراء تم االستبانة بعد التأكد من صدق وثبات كل من االختبار و

  . ة الدراسة وأسئلتها ومتغيراتهاتحديد مشكل-

  . بناء أدوات الدراسة من خالل االطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة- 

التأكد من صدق أدوات الدراسة عن طريق عرضها على لجنة محكمين للتحقق من ثبات أدوات - 

  . الدراسة

  . حصر مجتمع الدراسة اختبار عينة طبقية- 

  .  التسجيل في جامعة القدس لتسهيل المهمةالتوجه بطلب رسمي من قسم- 

 من وضوح فقراته ومناسبتها لمستواهم للتأكدتجريب مقياس االتجاهات على عينة استطالعية - 

  . والستخدامها في حساب معامل الثبات

  . تطبيق اختبار مستوى احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الواردة في المنهاج المدرسي- 

  .  االختبارتصحيح- 

   . إدخال البيانات التي تم جمعها في ذاكرة الحاسوب ومعالجتها والحصول على نتائج الدراسة- 

  

  : تحديد العالمة المحك

 من األدنىتم توزيع االختبار على لجنة من المحكمين وطلب منهم تحديد الحد ، لتحديد العالمة المحك
تهدفة من الطلبة بشكل صحيح محتفظة بالمعرفة الفقرات التي يفترض أن تجيب عليها الفئة المس

وبعد ، التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي وعالقته باتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية
إذا وجد انه ، االطالع على آرائهم استخرج المتوسط الحسابي للعالمات التي وضعها المحكمون

  . درجة) 100 (رجة القصوى لالختبار هيدرجة عند افتراض أن الد) %70 (يساوي
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  متغيرات الدراسة3 .5

   : المتغيرات المستقلة

  ) أنثى ، ذكر (وله مستويان : الجنس

  ) مخيم،  قرية، مدينة (ويشمل : مكان السكن

   . )رابعة ، ثالثة ، ثانية ، أولى (ويشمل : المستوى الدراسي

   : المتغيرات التابعة وتشتمل على

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج طلبة جامعة القدسظ مستوى احتفا 

   . المدرسي

   . الدراسات التاريخية اتجاهات الطلبة نحو 

 : المعالجة اإلحصائية 

 وذلك تمهيدا ،)إعطائها أرقاما ( والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزهات بعد جمع االستبيانا

 ،  وتحليل البيانات، ز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبةإلدخال بياناتها إلى جها

وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة 

 واختبار تحليل التباين االحادي ومعادلة) ت (من فقرات االستبانة ومعامل ارتباط بيرسون واختبار

   . الثبات كرونباخ الفا وذلك باستخدام الرزم االحصائية



 

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول4 .1 .1 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني1.4 .2 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث3.1.4 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع4.1.4 

  لقة بالسؤال الخامسالنتائج المتع5.1.4 
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  الفصل الرابع

_______________________________________________________  

  : نتائج الدراسة

 " التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة وهو ،تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة

ة في المنهاج المدرسي وعالقته مستوى احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الوارد

وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على " باتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية 

   . وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها، أداة الدراسة

  : نتائج أسئلة الدراسة

   : النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.1.4

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في طلبة جامعة القدسوى احتفاظ مستما 

   المدرسي؟المنهاج

الذي يعبر  ختبار المعرفة   المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ال    تم حساب    عن هذا السؤال     لإلجابة
 ج المدرسـي  ينية الواردة في المنها    بالمعرفة التاريخية الفلسط   طلبة جامعة القدس  عن مستوى احتفاظ    

  .يوضح ذلك) 1.4 (الجدولو
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الذي يعبر ختبار المعرفة الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)1.4 (الجدول
 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج طلبة جامعة القدسعن مستوى احتفاظ 

  .المدرسي

عدد   االختبار
  األفراد

المتوسط 
 الحسابي

العالمة 
 صوىالق

االنحراف 
 المعياري

 النسبة المئوية

 طلبة جامعة القدس مستوى احتفاظ ختبارال
بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في 

  المنهاج المدرسي

5042  20.78  30  4.31  69.26%   

  

 على  أفراد عينة الدراسة من طلبة جامعة القدس ألداءالنسبة المئويةأن ) 1.4 (يتضح من الجدول
  بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسيطلبة جامعة القدس مستوى احتفاظ اختبار
  .) %70 (ةوالبالغ) العالمة المحك ( من المستوى المقبول تربوياًقلأ  وكان، ) %69.26 (يساوي

  

  :  المتعلقة بالسؤال الثانيالنتائج 2.1.4

بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج  طلبة جامعة القدسمستوى احتفاظ هل يختلف 

 لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله ؟) المستوى الدراسي، مكان السكن،الجنس (المدرسي باختالف

  : للفرضيات التالية
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   : نتائج الفرضية األولى

ظ في متوسطات احتفا) α ≥ 0.05 ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال

 تعزى  بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسيطلبة جامعة القدس

  .لمتغير الجنس

 أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و" ت" تم حساب نتائج اختبار األولىلفحص الفرضية الصفرية و

ة الفلسطينية الواردة  بالمعرفة التاريخيطلبة جامعة القدسعالمات اختبار احتفاظ عينة الدراسة على 

  . يوضح ذلك)2.4 ( والجدول،  تعزى لمتغير الجنسفي المنهاج المدرسي

 عالمات على  العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار :)2.4 (جدول

  . لمتغير الجنس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية تبعاطلبة جامعة القدس احتفاظ مستوى

متوسط ال  العدد  الجنس

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 مستوى الداللة  "t" قيمة

  المحسوبة

  4.37  21.34  261  ذكر

 4.16  20.18  244  أنثى

3.06  0.002  

  

وعليه يتم رفض ) α ≥ 0.05 (اقل من مستوىوهي  )0.002( المحسوبة  الداللةمستوى أن يالحظ

لصالح الذكور حيث بلغ المتوسط الحسابي الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وقد كانت الفروق 

  ).4.37(واالنحراف المعياري ) 21.34(
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  نتائج الفرضية الثانية

في متوسطات احتفاظ ) α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 تعزى  بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسيطلبة جامعة القدس

   .مكان السكنغير لمت

 One Wayاستخدام تحليل التباين األحادي  الثانيةلفحص الفرضية الصفرية و Anova)( الستجابة

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في طلبة جامعة القدساحتفاظ في متوسطات  عينة الدراسة أفراد

  .ذلك يوضح )3.4 ( والجدول، مكان السكن تعزى لمتغير المنهاج المدرسي

 أفرادالستجابة ) One Way Anova (األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )3.4 (جدول

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة طلبة جامعة القدساحتفاظ متوسطات  العينة على

  .مكان السكن لمتغير تبعا في المنهاج المدرسي

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

  مستوى الداللة

 118.19 2 236.39  بين المجموعات

  502  9137.64  داخل المجموعات

  504  9374.04  المجموع

18.20  
  

6.49 
 

0.002 
 

أي أنه توجد ) α ≥ 0.05 (أقل من مستوى الداللةوهي  )0.002( المحسوبة  الداللةمستوىيالحظ أن 

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة طلبة جامعة القدساحتفاظ توسطات في مفروق دالة إحصائياً 

  .مكان السكن تعزى لمتغير في المنهاج المدرسي
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 ، )LSD ( ولتحديد اتجاه الفروق تم استخدام اختبار. الثانية الصفرية وبذلك تم رفض الفرضية

  .يبين ذلك) 4.4 (والجدول

  .الستجابات أفراد عينة الدراسة لمتغير مكان السكن) LSD (نتائج اختبار: )4.4 (الجدول

  الداللة اإلحصائية  الفروق في المتوسطات  المتغيرات

  مدينة 0.001  -*1.278  قرية

 0.467 0.695  مخيم

  قرية 0.001 *1.278  مدينة

 0.038 *1.973  مخيم

  مخيم 0.467  0.695  مدينة

 0.038 *-1.973-  قرية

الى وجود فروق دالة ) 4.4 ( يشير الجدول رقم) α ≥ 0.05 (ستوى الداللةدال احصائيا عند م*)  (

 .وبين قرية ومخيم لصالح قرية مدينة وقرية لصالح قرية احصائيا بين

  نتائج الفرضية الثالثة

في متوسطات احتفاظ ) α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 تعزى التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي بالمعرفة طلبة جامعة القدس

   .المستوى الدراسيلمتغير 

الستجابة ) One Way Anova(استخدام تحليل التباين األحادي  تم الثالثةلفحص الفرضية الصفرية و

ة في  بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردطلبة جامعة القدساحتفاظ في متوسطات  عينة الدراسة أفراد

   .يوضح ذلك) 5.4 ( والجدول، المستوى الدراسي تعزى لمتغير المنهاج المدرسي
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة)5.4 (جدول

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في طلبة جامعة القدساحتفاظ في متوسطات 

  .المستوى الدراسيغير  تعزى لمتالمنهاج المدرسي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى الدراسة

 4.75 19.95 222  سنة أولى

 4.22 20.84  98  سنة ثانية

 3.75 21.77 115 سنة ثالثة

 3.25 21.71 70  سنة رابعة

 بالمعرفة طلبة جامعة القدساحتفاظ في متوسطات  وجود فروق ظاهره )5.4 (يالحظ من الجدول رقم

 ولمعرفة داللة ، المستوى الدراسي تعزى لمتغير التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي

  كما يظهر في الجدول رقم، )One Way ANOVA (األحادي تم استخدام تحليل التباين الفروق

)6.4(.  

عة القدس األحادي في احتفاظ طلبة جامنتائج اختبار تحليل التباين  : )6.4 (جدول

  .المستوى الدراسي لمتغير تبعابالمعرفة التاريخية الفلسطينية 

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

  مستوى الداللة

 108.05 3 324.15  بين المجموعات

  501  9049.88  داخل المجموعات

  504  9374.04  المجموع

18.06  
  

5.98 
 

0.001 
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 α (أقل من مستوى الداللةوهي  )0.001 (مستوى الداللةو) 5.98 (يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

 بالمعرفة طلبة جامعة القدساحتفاظ في متوسطات أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً ) 0.05 ≤

) 7.4 (لجدولوا المستوى الدراسي تعزى لمتغير التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي

  .يبين اتجاه الفروق

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية تبعا) LSD ( نتائج اختبار: )7.4 (الجدول

  .لمتغير مكان السكن

الفروق في   المتغيرات

  المتوسطات

  الداللة اإلحصائية

 0.088 0.882-  سنة ثانية

 0.000 *1.810-  سنة ثالثة
  سنة أولى

 0.003 *1.759-  سنة رابعة

 0.088 0.882  سنة أولى

 0.113 0.928-  سنة ثالثة
  سنة ثانية

 0.188 0.878-  سنة رابعة

 0.000 *1.810  سنة أولى

 0.113 0.928  سنة ثانية
  سنة ثالثة

 0.937 0.051  سنة رابعة  

 0.003 *1.759  سنة أولى

 0.188 0.878  سنة ثانية
  سنة رابعة 

 0.937 0.051-  سنة ثالثة

 )   (*  
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إلى وجود فروق دالة ) 7.4 (يشير الجدول رقم) α ≥ 0.05 (دال إحصائيا عند مستوى الداللة

  .بعةإحصائيا بين سنة ثالثة وأولى لصالح ثالثة وبين سنة رابعة وأولى لصالح را

  

   : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.1.4

  ؟ما اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة

جامعة القدس نحو الدراسات  اتجاهات طلبة عنأفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر 

 وحتى يتم تحديد اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات .يوضح ذلك) 8.4 ( والجدولالتاريخية

  : التاريخية تم حساب متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة و تم اعتماد الدرجات التالية

  .فاقل منخفض) 2.33 (متوسط حسابي.1

  . متوسطة  )3.67 - 2.34 (متوسط حسابي.2

  .فأعلى عالية) 3.68 (متوسط حسابي.3
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة : )8,4 (جدول رقم

  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخيةالدراسة على أداة 

  الرقم
  

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

  عالية 1.13 4.09  .ر أولئك الذين يمتلكون معرفة تاريخية اقد 29 1
  عالية 0.95 4.05 .يلعب علم التاريخ دورا هاما في تطور األمم 9 2
يسعدني أن أكون ممن يمتلكون المعلومات  26 3

 .التاريخية
 عالية 1.08 3.98

يجب االهتمام في الدراسات التاريخية وخاصة  6 4
 في المناهج المدرسية

 عالية 1.02 3.92

 عالية 1.14 3.88 .تستهويني المعرفة التاريخية عن تاريخ فلسطين 13 5

 توثيق األحداث التاريخية حتى تبقى عبرة أفضل 24 6
 .لألجيال القادمة

 عالية 1.06 3.86

 عالية 1.13 3.81 الدراسات التاريخية تشعرني بالفخر واالعتزاز 5 7

يارة األماكن  في الرحالت الخاصة بزأشارك 23 8
 .التاريخية

 عالية 1.09 3.77

 متوسطة 1.28 3.59 .اشعر براحة تجاه مادة التاريخ 1 9

 األحداثتشدني البرامج الوثائقية حول  15 10
 .التاريخية

 متوسطة 1.13 3.58

 متوسطة 1.28 3.57 أرى أن الدراسات التاريخية عديمة الجدوى 2 11

فزيونية ارغب في حضور البرامج التل 7 12
 .التاريخية

 متوسطة  1.19 3.45

  متوسطة 1.16 3.44 أتابع باهتمام األحداث التاريخية المعاصرة 20 13
يمكن االستفادة  أرى أن الدراسات التاريخية ال 25 14

 .منها في الحياة اليومية
 متوسطة 1.30 3.44
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 األحداثأحب التحدث مع اآلخرين حول  18 15
 التاريخية

  وسطةمت 1.19 3.43

 متوسطة 1.20 3.39 اشعر بالرغبة في قراءة الدراسات التاريخية 4 16

ال أميل إلى صداقة األشخاص المهتمين في  22 17
  .التاريخ

 متوسطة 1.24 3.35

 متوسطة 1.18 3.25 .أحب الدراسات التي لها عالقة بالتاريخ 11 18

اكره دراسة التاريخ بسبب ارتباطه  16 19
 .بالصراعات

 متوسطة 1.19 3.24

 متوسطة 1.29 3.19  .أشعر بالملل عندما يتحدث زمالئي عن التاريخ 28 20

 متوسطة 1.30 3.15 .عندما اسمع كلمة تاريخ اشعر بالضيق 3 21

لن التحق في الجامعة بمساقات اختيارية لها  21 22
  .عالقة بالتاريخ

 

 متوسطة 1.28 2.99

تاريخ أتمنى أن عندما ادرس مساق له عالقة بال 17 23
 .ال ينتهي

 متوسطة 1.26 2.97

يمكن التغلب  أجد في مادة التاريخ صعوبات ال 27 24
  .عليها

 متوسطة 1.18 2.86

لعلم التاريخ تطبيقات محددة وضيقة في حياة  14 25
 .اإلنسان

 متوسطة 1.12 2.85

يمكن صرف المال الذي ينفق على الدراسات  12 26
 التاريخية ألغراض أخرى 

 متوسطة 1.10 2.83

محاضرات المساقات التاريخية تبعث على  19 27
 .الملل

 متوسطة 1.25 2.83

إذا أتيحت لي الفرصة للتحويل إلى دراسة   8 28
 .التاريخ فسوف افعل

 متوسطة 1.34 2.61

 متوسطة 1.22 2.57  .تتسم مادة التاريخ بالجمود 10 29

  متوسطة 0.60 3.376  الدرجة الكلية
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) 0.60 (وانحراف معياري) 3.37 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي أن) 8 .4 (ظ من الجدوليالح

كما  ، جاء بدرجة متوسطة اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخيةأنوهذا يدل على 

فقرة جاءت بدرجة ) 21 (فقرات جاءت بدرجة عالية و) 8 (أن) 2.4 (وتشير النتائج في الجدول رقم

 .وسطة ولم تحصل أي فقرة من الفقرات على درجة منخفضةمت

على أعلى متوسط  " اقدر أولئك الذين يمتلكون معرفة تاريخية" وقد حصلت الفقرة التاسعة والعشرون 

 بمتوسط حسابي " يلعب علم التاريخ دورا هاما في تطور األمم" يليه الفقرة التاسعة ، )4.09 (حسابي

 ومن ، )2.57 (بمتوسط حسابي"  تتسم مادة التاريخ بالجمود" رة العاشرة بينما حصلت الفق، )4.05(

 بمتوسط حسابي " إذا أتيحت لي الفرصة للتحويل إلى دراسة التاريخ فسوف افعل" ثم الفقرة الثامنة 

)2.61(.  

  

   : نتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4.1.4

 ، جنس الطلبة (تاريخية باختالفهل تختلف اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات ال

  :  لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية؟)المستوى الدراسي، مكان السكن

   : نتائج الفرضية الرابعة

في متوسطات ) α ≥ 0.05 ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال

  .عزى لمتغير الجنساتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية ت
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 أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و" ت" تم حساب نتائج اختبار األولىلفحص الفرضية الصفرية و

في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية تعزى لمتغير عينة الدراسة 

  . يوضح ذلك)9.4 ( والجدول، الجنس

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو في ات المستقلة للعين" ت" نتائج اختبار )9.4 (جدول

  . لمتغير الجنستبعاالدراسات التاريخية 

المتوسط   العدد  الجنس

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى   "t" قيمة

  الداللة

  0.57  3.45  261  ذكر
 0.61  3.29  244  أنثى

3.07  0.002  

  

أي أنه توجد ) α ≥ 0.05 (ستوى الداللةاقل من موهي  )0.002 (الحسوبة مستوى الداللةيالحظ أن 

في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية تعزى لمتغير فروق دالة إحصائياً 

  .الرابعة وبذلك تم رفض الفرضية . وكانت الفروق لصالح الذكور، الجنس

  نتائج الفرضية الخامسة

 في متوسطات) α ≥ 0.05 (لداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا 

   .مكان السكن تعزى لمتغير اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية

في  عينة الدراسة أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة الخامسةلفحص الفرضية الصفرية و

  والجدول، مكان السكنر  تعزى لمتغيمتوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية

   .يوضح ذلك )10.4(
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في متوسطات اتجاهات طلبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )10.4 (جدول

 .مكان السكن لمتغير تبعا جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن

 0.59 3.36 221  مدينة

 0.61  3.39 262  قرية

 0.54 3.31 22 مخيم

  

في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس  عدم وجود فروق ظاهره )10.4 ( يالحظ من الجدول رقم

 تم استخدام تحليل التباين  ولمعرفة داللة الفروق، مكان السكن تعزى لمتغير نحو الدراسات التاريخية

  .)11.4 (قم كما يظهر في الجدول ر)One Way ANOVA (األحادي

  

في متوسطات  العينة أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين  :)11.4 (جدول

  .مكان السكن لمتغير تبعا اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

  مستوى الداللة

 0.087 2 0.17  ن المجموعاتبي

  502  182.4  داخل المجموعات

  504  182.6  المجموع

0.363  
  

0.23  
 

0.78 
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 قبولم يت عليهو  ) α ≥ 0.05 ( مستوى الداللة منكبروهي أ) 0.78 ( الداللةمستوى يالحظ أن 

امعة القدس توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات اتجاهات طلبة جال أي أنه الفرضية الخامسة 

  . لمتغير مكان السكنتبعانحو الدراسات التاريخية 

  نتائج الفرضية السادسة

 في متوسطات ) α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

   .المستوى الدراسي تعزى لمتغير اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية

 One (األحادياستخدام تحليل التباين  تم ادسةالسلفحص الفرضية الصفرية و Way  Anova 

 في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية عينة الدراسة أفرادالستجابة )

   .يوضح ذلك) 12.4 ( والجدول، المستوى الدراسيتعزى لمتغير 

  

وسطات اتجاهات طلبة في مت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )12.4 (جدول

  المستوى الدراسي لمتغير بعا تجامعة القدس نحو الدراسات التاريخية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى الدراسة

 0.635 3.277 222  سنة أولى

 0.558  3.434 98  سنة ثانية

 0.546 3.492 115 سنة ثالثة

 0.596 3.433 70  فأعلىسنة رابعة
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في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  وجود فروق ظاهره )12.4 (من الجدول رقميالحظ 

 تم استخدام تحليل التباين  ولمعرفة داللة الفروق، المستوى الدراسي تعزى لمتغير الدراسات التاريخية

  .)14.4 ( كما يظهر في الجدول رقم)One Way ANOVA (األحادي

الستجابة ) One Way Anova (األحاديليل التباين نتائج اختبار تح )13.4 (جدولال

 بعا تفي متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية العينة أفراد

 المستوى الدراسيلمتغير 

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

  مستوى الداللة

  المحسوبة

 1.51 3 4.53  بين المجموعات

  501  178.0  داخل المجموعات

  504  182.6  المجموع

0.35 

  

4.25 
 

0.006 
 

  

 أي أنه ) α ≥ 0.05 ( الداللةأقل من مستوىوهي  )0.006 (المحسوبة  الداللةمستوىيالحظ أن  

  تعزىفي متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخيةتوجد فروق دالة إحصائياً 

  . يبين اتجاه الفروق)14.4 (لجدولوا. وبذلك تم رفض الفرضية السادسة.المستوى الدراسيلمتغير 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ) LSD (نتائج اختبار: )14.4 (الجدول

  .الستجابات أفراد عينة الدراسة لمتغير مكان السكن

ق في الفرو  المتغيرات
  المتوسطات

  ائيةالداللة اإلحص

 0.024 *-0.16324-  سنة ثانية

 0.001 *-0.22039-  سنة ثالثة
  سنة أولى

 0.048 *-0.16183-  سنة رابعة

 0.024 *0.16324  سنة أولى

 0.486 -0.05715-  سنة ثالثة
  سنة ثانية

 0.988 0.00141  سنة رابعة

 0.001 *0.22039  سنة أولى

 0.486 0.05715  سنة ثانية
  سنة ثالثة

  
 0.517 0.05856  ة رابعةسن  

 0.048 *0.16183  سنة أولى

 0.988 -0.00141-  سنة ثانية
  سنة رابعة فما فوق

 0.517 -0.05856-  سنة ثالثة

  ) α ≥ 0.05 (دال احصائيا عند مستوى الداللة *) (

ن الى وجود فروق دالة احصائيا بين سنة ثالثة وأولى لصالح ثالثة وبي )14.4 (يشير الجدول رقم 

 .سنة ثانية وأولى لصالح ثانية وبين سنة رابعة وأولى لصالح رابعة

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس5.1.4

بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج  طلبة جامعة القدسمستوى احتفاظ ما العالقة بين 

   واتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية ؟المدرسي
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   السابعةنتائج الفرضية

 بين درجة احتفاظ ) α ≥ 0.05 ( مستوى الداللةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند

طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي واتجاهاتهم 

  .نحو الدراسات التاريخية

  الستجابات أفراد عينة الدراسةئية والداللة اإلحصا)ر (بيرسون حساب قيمة معامل االرتباط وبذلك تم

درجة احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي بين 

  .واتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية

) 0.000 (اإلحصائيةمستوى الداللة  وبلغ ، )0.259 (للدرجة الكليةمعامل ارتباط بيرسون  كانوقد 

 لذا يتم رفض الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة معنوية عند مستوى الداللة ، دالة إحصائياًوهي قيمة 

درجة احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة بين   ) α ≥ 0.05 (اإلحصائية

درجة احتفاظ ن بي حيث تبين وجود عالقة ، في المنهاج المدرسي واتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية

طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي واتجاهاتهم نحو 

درجة احتفاظ طلبة جامعة  ت هذه العالقة عالقة طردية أي كلما زادأنأي  .الدراسات التاريخية

اتجاهاتهم نحو ذلك من اد زالقدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي 

  . والعكس صحيح، الدراسات التاريخية



  الفصل الخامس

  األولمناقشة نتائج السؤال  1.5

  مناقشة نتائج السؤال الثاني2.5 

  مناقشة نتائج السؤال الثالث3.5 

  مناقشة نتائج السؤال الرابع4.5 

  مناقشة نتائج السؤال الخامس5.5 

  التوصيات 6. 5
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  الفصل الخامس

__________________________________________________  

  : مناقشة نتائج السؤال األول

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في طلبة جامعة القدسمستوى احتفاظ  ما 1.5 

  المنهاج المدرسي؟

 أنوهذا يدل على  ، لعالمات الطلبة) 4.31 (واالنحراف المعياري) 20.78 (المتوسط الحسابيبلغ 

  بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي جاءطلبة جامعة القدسمستوى احتفاظ 

 مواد إعطاءعدم  إلى وتعزو الباحثة ذلك من المستوى المطلوبأي بدرجة أقل %) 69.26 (بنسبة

  لالستمتاع الذي يدفع الطلبةاألمر )استخدام طرق التدريس الحديثة ( الكافياالهتماماالجتماعيات 

 بعض الطلبة ال يهتم بمادة التربية االجتماعية وخاصة التاريخ كونها مادة أندراسة هذه المادة كما ب

 أن إلى ربما يعود ذلكل هذه المادة غير مرغوب فيها لدى الطلبة عتعتمد على الحفظ وهذا ما يج

 إلىي دفع الكثير من الطلبة  الذاألمربعض المعلمين ال يستخدمون طرق مشوقة في تدريس هذه المادة 

 إلى زخم المادة التعليمية التي تتطلب الكثير من العمل والبحث لدى الطلبة لفهمها و عدم االهتمام بها

  . وعدم مراعاة الفروق الفردية التي تمكن الطالب من الفهم والتفاعل مع المادة الدراسيةواستيعابها

 مستوى اكتساب أن إلى نتائج الدراسة أشارتحيث  )1985 (المومنيتتفق هذه الدراسة مع دراسة 

 وتتفق  تربوياالمقبولةمعلمي الدراسات االجتماعية في المفاهيم والتعميمات التاريخية يقل عن المستوى 

 مستوى اكتساب معلمي ومشرفي أن نتائج الدراسة أظهرتحيث  )1996 (ومع دراسة حمادنة

  المستوى المقبول تربوياإلىاالجتماعية والوطنية لم يصل الدراسات االجتماعية في مفاهيم التربية 

 مستوى اكتساب تالميذ المرحلة أن إلى أشارتحيث  )1999 (وانع ومع دراسة شوتتفق)80%(

  .المتوسطة بمدينة الرياض للمفاهيم التاريخية والجغرافية يعتبر متدنيا
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  : نتائج المتعلقة بالسؤال الثانيال مناقشة 2.5

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في طلبة جامعة القدستوى احتفاظ مسهل يختلف 

  ؟) المستوى الدراسي، مكان السكن،جنس الطلبة (المنهاج المدرسي باختالف

  :  كالتالييةحيث تم تحويله فرضيات صفر 

 ≤ α ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال: الفرضية األولىمناقشة 

 بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة طلبة جامعة القدساحتفاظ  (في متوسطات  ) 0.05

  . تعزى لمتغير الجنسفي المنهاج المدرسي

 أي أنه توجد فروق )0.002 (مستوى الداللةو) 3.06 (قيمة ت للدرجة الكلية أنبينت نتائج الدراسة 

 التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج  بالمعرفةطلبة جامعة القدسدالة إحصائياً على احتفاظ 

 وبذلك تم رفض الفرضية . وكانت الفروق لصالح الذكور، تعزى لمتغير الجنسالمدرسي

 اهتماما أكثر  ربما يكونوا الذكورأن إلى وتعزو الباحثة ذلك. الفروق لصالح الذكوروكانت.األولى

 سياسية تتطلب منهم دراسة تاريخ أحزاب ىإل ينتمون همالن معظمو اإلناث التاريخية من باألحداث

 بعض الذكور أن إلى باإلضافة. بقدر كبير من المعرفة التاريخية بذلكواإللمام الحركة أوالحزب 

 من الحفظ الن ليس لديهم وقت لذلك فيعملوا على فهم وتحليل المادة التعليمية أكثريعتمدوا على الفهم 

 العديد من المعلومات قد درسها الطلبة في أن إلى باإلضافة.وهذا سبب لعدم نسيانها واالحتفاظ بها

مقدس عبر التاريخ وبعض مواد التخصص فما زال الالجامعة بمساقات كالقضية الفلسطينية وبيت 

  .اآلنالبعض يحتفظ بها حتى 

 وجود فروق في مدى إلى نتائج الدراسة أشارتحيث  )1996 ( حمادنة هذه الدراسة مع دراسةاختلفت

حيث  )1998 ( ومع دراسة القصيريناإلناثساب معلمي الدراسات االجتماعية تعزى لصالح اكت
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 في التحصيل المباشر للمفاهيم التاريخية لدى يةإحصائ عدم وجود فروق دالة إلى نتائج الدراسة أشارت

 نتائج أشارتحيث  )2004 (كما اتفقت مع دراسة طاهر. الجنسإلىطلبة الصف العاشر تعزى 

 عند  في مستوى اكتساب المفاهيم التاريخية لدى المتعلمينإحصائيا وجود فروق دالة إلىة الدراس

 أن نتائج الدراسة أشارتحيث )1980 ( لصالح الذكور كما اتفقت مع دراسة رولنزمستوى التطبيق

  منأفضلمن طلبة العينة وان الذكور % 80نسبة الذكور الذين اكتسبوا المفاهيم الجغرافية يمثلون 

   . في اكتساب المفاهيم الجغرافيةاإلناث

   : الفرضية الثانيةمناقشة نتائج 

طلبة احتفاظ في  )α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 تعزى لمتغير  بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسيجامعة القدس

   .مكان السكن

أقل من مستوى وهي  )0.002 (مستوى الداللةو) 6.49 ( أن قيمة ف للدرجة الكليةوقد بينت النتائج

 طلبة جامعة القدساحتفاظ في متوسطات  أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً ) α ≥ 0.05 (الداللة

وبذلك تم .مكان السكن تعزى لمتغير بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي

للمقارنات  )LSD (اختبارفقد تم استخدام ،  وكانت الفروق لصالح سكان القرى.ية الثانيةرفض الفرض

  . عينة الدراسة لمتغير مكان السكنأفرادالبعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابة 

 القرى أهل على ذلك فالكثير من أبنائهم القرى بالتعليم وتشجيع أهل اهتمام إلى وتعزو الباحثة ذلك

 الن ظروفهم يوما ما لم األكاديمية الشهادات أصحاب من أبنائهم يروا أنتعلمين وهم يحبوا غير م

 كثيرة للترفيه أماكن القرى مجتمع محافظ فال يوجد أهل أن إلىوربما  دراستهم بإكمالتسمح لهم 

 إنثم . بها الطلبة البقاء في المنزل لمتابعة دراستهم واالهتمامأكثر التي توجد في المدن فيفضل كتلك
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 الذي يعطيهم الحرية الكافية األمر في القرى قليلة وال يوجد ازدحام داخل الغرف الصفية األعداد

  .للدرس ومتابعة التحصيل

 انه ال توجد فروق في إلىحيث توصلت الدراسة  )1996 (البنعلي هذه الدراسة مع دراسة اختلفت

مادة الدراسات االجتماعية والموقع الجغرافي  لمفاهيم مناهج اإلعداديةمدى تحصيل طلبة المرحلة 

  . الموقع الجغرافيإلىلمدارسهم تعزى 

   : نتائج الفرضية الثالثةمناقشة 

احتفاظ في متوسطات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 تعزى رسي بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدطلبة جامعة القدس

   .المستوى الدراسيلمتغير 

 α (أقل من مستوى الداللةوهي  )0.001 (مستوى الداللةو) 5.982 (المحسوبة) ف (حيث بلغت قيمة

 بالمعرفة طلبة جامعة القدساحتفاظ في متوسطات  أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً ) 0.05 ≤

وبذلك تم رفض .المستوى الدراسي لمتغير  تعزىالتاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي

 وسنة رابعة وأولى لصالح ،  وكانت الفروق بين سنة ثالثة وأولى لصالح سنة ثالثة.الفرضية الثالثة

 من المساقات  الكثير كل من طلبة السنة الثالثة والرابعة قد درسواأن إلى ذلكالباحثة  وتعزو.رابعة

 بالمعرفة  احتفاظهمإلى أدىمما  والثالثة األولىعلى طلبة السنة  الذي جعلهم يتفوقوا األمرالتاريخية 

 كل من طلبة أنكما . ال يحتفظوا بالمعرفة التي درسوها بالمدرسةأنهم فقد تبين اآلنالتاريخية حتى 

  .قليلة بالنسبة للسنتين الثالثة والرابعةمعلوماتهم ما زالت  والثانية األولى تينالسن
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  : ثالث المناقشة نتائج السؤال

 ؟ ما اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية3 .4

 اتجاهات طلبة أنوهذا يدل على ) 0.60 (معياريالنحراف االو) 3.37 (حيث بلغ المتوسط الحسابي

عدم اهتمام بعض وتعزو الباحثة ذلك إلى . جاء بدرجة متوسطةجامعة القدس نحو الدراسات التاريخية

 بعض الطلبة حيث أنالتاريخية كونها مادة تعتمد على الحفظ وتحتاج إلى جهد لذلك الطلبة بالدراسات 

 إلى أن الكثير من المعلمين لم ينجحوا في ربما يعود ذلكيفضل المواد التي تعتمد الفهم أكثر من الحفظ 

اريخ بحاجة لمعلم ذي  سيما وان مادة الت،  في التدريس لديه الخبرة الكافيةلقلةجذب انتباه الطلبة لهذه المادة 

  .خبرة وكفاءة في التدريس

حيث أظهرت نتائج الدراسة أن المتعلم يصبح ) 2010 (اختلفت هذه الدراسة مع دراسة عبد الحميد

جزءا من عملية اكتشاف المفاهيم وتعريفها أن استخدم المعلم األلعاب التعليمية في تعليم المفاهيم إذ أن 

  .صيلهايجابية المتعلم تؤدي لرفع تح

   : نتائج المتعلقة بالسؤال الرابع مناقشة ال4 .5

 ، جنس الطلبة (هل تختلف اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية باختالف

  :  لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية؟)المستوى الدراسي، مكان السكن

  :حيث تم تحويله فرضيات صفرية كالتالي
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   : تائج الفرضية الرابعةنمناقشة 

ي متوسطات ) α ≥ 0.05 (ف توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

  .اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية تعزى لمتغير الجنس

 مستوى الداللة اقل منوهي  )0.002 (مستوى الداللةو) 3.07 (للدرجة الكلية)ت (حيث بلغت قيمة

)α ≥ 0.05 ( ًفي متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا

 .وبذلك تم رفض الفرضية.وكانت الفروق لصالح الذكور، الدراسات التاريخية تعزى لمتغير الجنس

 الذي األمر يبذلوا جهدا في فهم مادة التاريخ وليس الحفظ  الذكور الطلبةأن إلىذلك  الباحثة وتعزو

 كونها مادة أخرىعلهم يحتفظوا بالمعلومات من جهة واالستمتاع بدراسة مادة التاريخ من جهة ج

 الكثير من المعلمين الذكور قد استخدموا في السنوات أن إلى ربما يعود ذلك.تتطلب الفهم وليس الحفظ

بذلك بجذب انتباه  التعليمية التي جعل مادة التاريخ مهمة فنجحوا الوسائل السابقة العديد من ةلالقلي

 الطلبة أن الكثير منهم يرغب بحضور حصة التاريخ كونها مادة مشوقة كما فأصبحالعديد من الطلبة 

 اللواتي يعتبرن مادة التاريخ مادة متعبة اإلناثعكس . التاريخية ووقائعهاباألحداثيفضلوا االهتمام 

  .وغير مسلية

 نسبة الذكور الذين اكتسبوا أن نتائج الدراسة شارتأ التي)1980 (رولنزتتفق هذه الدراسة مع دراسة 

 في اكتساب اإلناث من أفضلمن طلبة العينة وان الذكور %80المفاهيم الجغرافية يمثلون نسبة

  .المفاهيم التاريخية

   : نتائج الفرضية الخامسةمناقشة 

متوسطات في  )α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

   .مكان السكن تعزى لمتغير تجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخيةا
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في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو عدم وجود فروق ظاهره حيث أظهرت النتائج  

 تم استخدام تحليل التباين الفروق   ولمعرفة داللة ، مكان السكن تعزى لمتغير الدراسات التاريخية

  .)One Way ANOVA (األحادي

 α ( من مستوى الداللةكبروهي أ) 0.78 (ومستوى الداللة) 0.23 (المحسوبة)ت (بلغت قيمةحيث  

توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو ال  أي أنه ) 0.05 ≤

رس تستخدم معظم المد أن إلى ذلك الباحثة وتعزو.الدراسات التاريخية تعزى لمتغير مكان السكن

 جاءت اتجاهات الطلبة نحو مادة اتقريبا نفس طرق التدريس التي تستخدم لتدريس مادة التاريخ لذ

 ،  مدينة ، قرية  (جميع طلبة الجامعة بغض النظر عن مكان السكن أنربما التاريخ واحدة ولم تتغير 

 عة لوزارة التربية والتعليم بنفس الظروف والبيئة وجميع المدارس في هذه المنطقة تابونيتمتع )مخيم

 تتلقى التعليمات من وزارة التربية والتعليم أيضا ولكنها االنرواباستثناء مدارس الوكالة التابعة (

 ظروف المدارس والتمويل أن كما )التأهيللهم نفس  جميع المعلمين أنالفلسطينية لذلك يمكن القول 

 .نحو مادة التاريخ الذي لم يغير شي في اتجاهات الطلبة األمرواحد 

 انه ال توجد فروق في مدى إلىحيث توصلت الدراسة )1996 ( البنعليوتتفق هذه الدراسة مع دراسة

 لمفاهيم مناهج مادة الدراسات االجتماعية والموقع الجغرافي اإلعداديةتحصيل طلبة المرحلة 

  .لمدارسهم تعزى للموقع الجغرافي

  : نتائج الفرضية السادسة

في متوسطات   ) α ≥ 0.05 (وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فر 

   .المستوى الدراسي تعزى لمتغير اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية
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 تعزى في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخيةفروق ظاهره حيث وجدت 

 One Way (األحادي تم استخدام تحليل التباين  داللة الفروق ولمعرفة،المستوى الدراسيلمتغير 

ANOVA(.  

 ≤ α (أقل من مستوى الداللةوهي  )0.006 (مستوى الداللةو) 4.25 (المحسوبة)ف (بلغت قيمةحيث 

في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات  أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً ) 0.05

ولى لصالح سنة األثالثة وال تينسنالوكانت الفروق بين .المستوى الدراسيير  تعزى لمتغالتاريخية

ولى لصالح سنة األرابعة و ال تينسنال وبين ،ولى لصالح سنة ثانيةاألثانية وال تينسنال وبين ،ثالثة

في  تاريخية مساقات طلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة قد درسوا  أنإلى ذلك  الباحثةوتعزو، رابعة

 أسلوب أنكما تتميز بالجمود  األولىالسنة  من المواد التي درسوها في أكثر  وموسعةةشاملالجامعة 

بعض المعلمين في الجامعة لعب الدور الكبير في تنمية اتجاهات الطلبة نحو الدراسات التاريخية 

طالب جهدا في  زمالءه وبذلك يبذل الأمام وإلقائهافالبعض منهم يطلب من الطلبة تحضير المادة 

  .البحث والتوسع في المعلومات

 مستوى اكتساب تالميذ أنحيث كانت النتيجة )1999 ( شعوان هذه الدراسة مع دراسةواختلفت

   .المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض للمفاهيم التاريخية والجغرافية يعتبر متدنيا

  :خامسمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال 5 . 5

   :  الفرضية السابعةنتائجمناقشة 

بين درجة احتفاظ ) α ≥ 0.05 ( مستوى الداللةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند

طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي واتجاهاتهم 

  .نحو الدراسات التاريخية
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  الستجابات أفراد عينة الدراسةلة اإلحصائية والدال)ر (بيرسون حساب قيمة معامل االرتباط وبذلك تم

درجة احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي بين 

  :  والجدول التالي يبين ذلك، واتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية

) 0.000 (اإلحصائية الداللة مستوى وبلغ ،)0.259 (للدرجة الكليةمعامل ارتباط بيرسون  حيث بلغ

تم رفض الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة معنوية عند مستوى الداللة  لذا ، وهي قيمة دالة إحصائياً

درجة احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة بين  ) α ≥ 0.05 (اإلحصائية

درجة احتفاظ بين  حيث تبين وجود عالقة ، التاريخيةفي المنهاج المدرسي واتجاهاتهم نحو الدراسات 

طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي واتجاهاتهم نحو 

درجة احتفاظ طلبة جامعة  ت هذه العالقة عالقة طردية أي كلما زادأنأي  .الدراسات التاريخية

اتجاهاتهم نحو اد ذلك من زية الواردة في المنهاج المدرسي القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطين

 كلما زاد احتفاظ الطلبة من المفاهيم التاريخية هترى الباحثة ان. والعكس صحيح، الدراسات التاريخية

 يفهم أصبح التاريخية نحو الدراسات التاريخية الن الطالب كلما زاد امتالكه للمفاهيم اتجاههمزاد 

 حيث. امتالكه لهذه المفاهيم تزيد من حبه للمادة وشوقه لهاأن كما ره من غيأكثرية  التاريخاألحداث

اكبر قدر ممكن من مما يشكل معلومات مع المعلومة الجديدة اللديه من   الطالب يربط ماأن

 لاتفقت هذه الدراسة مع دراسة ليت. التاريخية قل اهتمامه بهاللمفاهيموكلما قل امتالك الطالب .المفاهيم

 العينة التجريبية والضابطة أفراد بين إحصائيا هناك فروق دالة أنحيث بينت نتائج الدراسة )1992(

  .في التحصيل واالتجاه لصالح المجموعة التجريبية

 المتعلم يصبح جزء أن النتائج أظهرتحيث  )2010 ( هذه النتيجة مع دراسة عبد الحميدتعارضتو

 أن إذم وان استخدام المعلم لأللعاب التعليمية في تعليم المفاهيم من عملية التعليم واكتشاف المفاهي

 . رفع تحصيلهإلى ايجابية المتعلم تؤدي
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  : التوصيات 6 .5

  : استنادا إلى نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي

 .  بكل ما هو جديد في مجال التدريستزويدهمعقد دورات تدريبية للمعلمين و .1

 على  معتمدة طرق تدريس حديثة في تدريس المفاهيم التاريخية المعلمينضرورة استخدام .2

 . حتفاظ في المعلومات لما لها اثر على االالفهم ذو المعنى

ضرورة قيام مديري المدارس بإسناد مقررات الدراسات االجتماعية إلى المعلمين  .3

 . المتخصصين بها

داخل الحصة مما يشجع إشراك الطالب في إعطاء المادة التاريخية ومساعدة المعلمين  .4

 . الطالب ويساعد في رفع التحصيل

 . بط بحياة الطالب وواقعهرت تأمثلة تحتوي مناهج االجتماعيات على أنضرورة  .5

 . ضرورة ربط المناهج التاريخية بما يتناسب مع حاجات الطالب وميولهم .6

 . إجراء دراسات عديدة تتناول متغيرات جديدة مثل الجهة المشرفة على الجامعة .7

االهتمام من قبل واضعي المناهج بمحتوى المادة التاريخية بحيث يضمن معلومات ومفاهيم . 8

  . وحقائق تتيح الفرصة للطالب االحتفاظ بها

تشجيع معلمي المواد االجتماعية على استخدام األنشطة واأللعاب التعليمية في التدريس من . 9
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المملكة ،  الرياض، االجتماعية اهات حديثة في تدريس المواد اتج. )1983. ( سليمان وعلي، الجبر

  . دار المريخ للنشر، العربية السعودية

األول  استخدام الخرائط الزمنية في تنمية مفهوم الزمن لدى تالميذ الصف. )1990. (إمام، حميدة

 جامعة عين ، عين شمس، 8 ع، يسمجلة دراسات في المناهج وطرق التدر" . اإلعدادي

  مس ش
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 )1 (ملحق رقم

   االختبار بصورته النهائية

  عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس

 الواردة في المنهاج المدرسي طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية مستوى احتفاظ
  . الدراسات التاريخية تجاهاتهم نحووعالقته با

 ـ: ة/ة المحترم/حضرة الطالب

 طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية مستوى احتفاظ "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

 وذلك كمتطلب ، " الواردة في المنهاج المدرسي وعالقته باتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية
  . ستير في أساليب التدريس من جامعة القدسللحصول على درجة الماج

اإلجابة عن جميع فقرات يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل 
 علما بـأن جميع إجاباتك ستكون سرية ال يطلع عليها سوى الباحثة وسوف تستعمل ، االختبار

  . لغايات البحث العلمي فقط
  وشكرا لكم لحسن تعاونكم

  طمة الترتير فا: الباحثة

  : معلومات أولية

   أنثى    □  ذكر              □            : الجنس 

     مخيم□  قرية          □ مدينة              □         : مكان السكن

  سنة رابعة    □      سنة ثالثة □      سنة ثانية□           سنة أولى□  : المستوى الدراسة
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  ـ: تبارالجزء األول فقرات االخ

  : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

   انتداب خضعت فلسطين؟          أيالى  ـ  1

   األمريكي )    د األلماني          ) الفرنسي             ج ) البريطاني                        ب ) أ      

   القسام؟ نلديأصل الشيخ عز اما  ـ  2

  ترآي)  عراقي            د  )        ج          سوري    )     ب                      فلسطيني      ) أ    
  ؟1936 عام  اللجنة العربية العليا التي تشكلت من قيادات األحزاب الفلسطينيةترأسمن الذي  ـ  3

  الحسينيالحاج أمين   ) د        عطا الزير  )   جاحمد الشقيري      ) ب           ياسر عرفات ) أ    

  م ؟ 1951ـ 7ـ20من هو الملك الذي اغتيل في ساحات المسجد األقصى بتاريخ ـ  4

   عبد اهللا بن الحسن  )    دس محمد الساد )   ج    حافظ األسد    )   ب     عبد اهللا بن الحسين   ) أ    

  ؟ ) 194 (بماذا يختص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ـ  5

  االعتراف بالدولة الفلسطينية  )          دالالجئين  ) مذبحة دير ياسين       ج )  ب    قاللاالست ) أ   

  ؟في لبنان1982ما هي المذبحة التي ارتكبتها القوات الصهيونية  عام  ـ  6

   مذبحة غزة  )  مذبحة القدس      د )    ج     مذبحة القسطل    )    ب  مذبحة صبرا وشاتيال    ) أ   

  ما هو  تاريخ النكبة؟ ـ  7

           1948  ـ  5 ـ 15 )  د  1948 ـ 4 ـ  15  )   ج       1948 ـ  5 ـ 5  )  ب  1948 ـ  6 ـ 16  )أ    

  متى حدثت  االنتفاضة الفلسطينية األولى؟ ـ  8

  م 2006  )      د       2000  )     ج       م      1996  )       ب           م         1987 ) أ    

  

   تمت عملية اغتيال خليل الوزير؟في أي دولة ـ  9

             تونس )          د مصر    )        ج الجزائر           )            ب                  سوريا  ) أ    
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  م ؟1978 مالرئيس المصري الذي وقع مع إسرائيل اتفاقية آامب ديفيد عا من هوـ   10

       محمد نجيب  ) جمال عبد الناصر      د  )     ج  أنور السادات      )   ب  حسني مبارك     )أ      

   متى أجريت أول انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية؟ ـ  11

  م     2010  )د       م    2009  )      ج  م         1997  )     ب              م         1996  ) أ    

أين تم توقيع  مذآرة واي ريفر بين الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  ـ  12
  نتنياهو؟

       ا بريطاني)د        فرنسا      )         ج أمريكا            )      ب      ألمانيا                     ) أ 

  ؟  بدفع ضريبة االرنونامون من السكان ملزأي ـ  13

  م  ) 1948 (األراضي المحتلة عام)    د  نابلس ) ج    قطاع غزة          ) ب            القدس ) أ

   من األطراف وقعت  اتفاقية آامب ديفيد؟اأيبين  ـ  14

   اسرئيل والعراق     )    د إسرائيل ولبنان  )    ج  إسرائيل ومصر     )     ب األردن وإسرائيل   ) أ   

   من االتفاقيات آانت نتيجتها اإلدارة المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ؟ يأ ـ  15

   آامب ديفيد  )  داوسلو              )     ج            شرم الشيخ  )  ب                رودس        )أ   

  متى أسست منظمة التحرير الفلسطينية؟ ـ  16

  م     1961  )   د   م      1963   )   ج       م     1964       )            ب       م    2000  ) أ   

  أين تم إعالن وثيقة االستقالل الفلسطينية ؟ ـ  17

   أمريكا          )       د      غزة      )        ج     الجزائر         )    ب             القدس             ) أ   

  أصدرته إسرائيل من اجل مصادرة األراضي ؟ما هو  القانون الذي  ـ  18

    القانون اإلسرائيلي  ) د قانون أمالك الغائب   ) جقانون األراضي المحتلة   ) ب   قانون العودة ) أ  

  ما هي أهم لجنة في منظمة التحرير الفلسطينية؟ ـ  19

  اللجنة القانونية)  التشريعية    د اللجنة)                ج للجنة التنفيذيةا)     ب اللجنة القضائية   )    أ 
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  م؟1968ـم1964من هو اول رئيس للجنة التنفيذية الفلسطينية ما بين عامي  ـ 20 

  محمود عباس ) احمد الشقيري      د   ) ج           احمد ياسين     )     ب ياسر عرفات        ) أ    

   الصهيونية في فلسطين؟ عاألطما من هو السلطان العثماني الذي قاوم ـ 21

 . األولمحمد )  فخر الدين المعني   د  )  جول           سليم اال)  ب         الثاني عبد الحميد ) أ      

  م؟ 1917ما هو الوعد الذي أعطته بريطانيا لليهود عام  ـ 22

  وعد بلفور           ) د       يةوعد الحر  )جوعد حق العودة               )     ب وعد السماء        ) أ    

 ما هي المعرآة التي حصلت قرب جنين بين قوات الصهاينة وبين جيش اإلنقاذ والمجاهدين ـ 23
  م؟1948الفلسطينيين  في أواسط  شباط من عام 

 معرآة العلمين ) د  معرآة الشجرة     ) جمعرآة الكرامة                )  ب معرآة القسطل     ) أ    

  أين يقع الخط األخضر؟ ـ  24

بين سوريا   )ب    1967 والتي احتلتها عام 1948لتي احتلتها إسرائيل عام بين األراضي ا)    أ 
   وإسرائيل 

     بين فلسطين واألردن)             د               بين الضفة وقطاع غزة)  ج 

  انية ؟ ما السبب المباشر في اندالع انتفاضة األقصى  الث ـ  25
   وضع الجدار الفاصل   )             ب                         اجتياح القوات اإلسرائيلية للقطاع ) أ   

  إحراق المسجد األقصى  )        جقصى                          أرئيل شارون للمسجد األدخول ) ج  

  م ؟1956صر عام من هي الدول التي شارآت في العدوان الثالثي على م ـ  26

   فرنسا –ألمانيا ـ  بريطانيا )       ب                             لبنان       –روسيا  ـ بريطانيا ) أ   

  األردن  ـ بريطانيا– إسرائيل  )    د          يا                           بريطان ـفرنسا– إسرائيل  ) ج  

 

  م؟1929يا اثر ثورة البراق  بريطانم أعدمتهمن هم الذين ـ  27

عبد القادر  ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي )    بؤاد حجازي وعطا الزيرف ومحمد جمجوم )  أ   
  الحسيني 



 
 

107

  محمد جمجوم وعطا الزير  وعز الدين القسام )   دفوزي القاوقجي    وفؤاد حجازي وعطا الزير ) ج   

  انتفاضة األقصى الثانية؟  فيمن الذي اغتيل من القيادات الفلسطينية  ـ  28

   أبوعلي مصطفى واحمد الشقيري  )  ب                        أبو علي مصطفى و يحيى حمودة  )أ    

          طفى            احمد ياسين وأبو علي مص  )                    داقي            احمد ياسين وفتحي ألشق ) ج    

  م 1969 عاممة التي تم إنشائها في أعقاب إحراق المسجد األقصى المبارك  ما هي المنظـ 29

  منظمة الوحدة اإلفريقية  )                               ب منظمة المؤتمر اإلسالمي    ) أ     

  التحرير الفلسطينيةمنظمة ) د             منظمة الدول األمريكية                          ) ج    

  م؟1993 عام أوسلو الذين شارآوا  في توقيع اتفاقية األشخاص من هم ـ 30

   شمعون بيرس ومحمود عباس                   ) ب                                بيل آلينتون  وياسر عرفات  ) أ     

  معون بيرس  وياسر عرفاتش) د                 واحمد قريع                  رابيينإسحاق   ) ج    
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  )2 (ملحق رقم

   االستبانة بصورتها النهائية

  عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس

  

مستوى احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية الواردة في المنهاج المدرسي 
 . وعالقته باتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية

 ـ: ة/ة المحترم/بحضرة الطال

مستوى احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الفلسطينية  "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

 وذلك كمتطلب ، " الواردة في المنهاج المدرسي وعالقته باتجاهاتهم نحو الدراسات التاريخية
  . للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس

 من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلجابة عن جميع فقرات يرجى
 علما بـأن جميع إجاباتك ستكون سرية ال يطلع عليها سوى الباحثة وسوف تستعمل ، االستبانة

  . لغايات البحث العلمي فقط
   فاطمة الترتير: الباحثة        وشكرا لكم لحسن تعاونكم

  : معلومات أولية

   أنثى    □  ذكر              □            : الجنس 

     مخيم□  قرية          □ مدينة              □         : مكان السكن

 سنة رابعة    □      سنة ثالثة □      سنة ثانية□           سنة أولى□  : المستوى الدراسي

 



 
 

109

  
الرقم

  
 الفقرة

موافق 
 بشدة

معارض معارض محايدموافق
 بشدة

           . اشعر براحة تجاه مادة التاريخ 1

           أرى أن الدراسات التاريخية عديمة الجدوى 2

           . عندما اسمع آلمة تاريخ اشعر بالضيق 3

           اشعر بالرغبة في قراءة الدراسات التاريخية 4

الدراسات التاريخية تشعرني بالفخر  5
 واالعتزاز

          

لتاريخية يجب االهتمام في الدراسات ا 6
 وخاصة في المناهج المدرسية

          

ارغب في حضور البرامج التلفزيونية  7
 . التاريخية

          

إذا أتيحت لي الفرصة للتحويل إلى دراسة  8
 . التاريخ فسوف افعل

          

يلعب علم التاريخ دورا هاما في تطور  9
 . األمم

          

           . تتسم مادة التاريخ بالجمود 10

           . لدراسات التي لها عالقة بالتاريخأحب ا 11

يمكن صرف المال الذي ينفق على  12
 . الدراسات التاريخية ألغراض أخرى

          

تستهويني المعرفة التاريخية عن تاريخ  13
 . فلسطين

          

لعلم التاريخ تطبيقات محددة وضيقة في  14
 . حياة اإلنسان

          

االحداث تشدني البرامج الوثائقية حول  15
 . التاريخية

          

اآره دراسة التاريخ بسبب ارتباطه  16
 . بالصراعات

          

عندما ادرس مساق له عالقة بالتاريخ أتمنى  17
 . أن ال ينتهي
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 األحداثأحب التحدث مع اآلخرين حول  18
 التاريخية

          

محاضرات المساقات التاريخية تبعث على  20
 . الملل

          

            باهتمام األحداث التاريخية المعاصرةأتابع 21

لن التحق في الجامعة بمساقات اختيارية لها  22
 . عالقة بالتاريخ

          

ال أميل إلى صداقة األشخاص المهتمين في  23
  . التاريخ

          

 في الرحالت الخاصة بزيارة أشارك 24
 . األماآن التاريخية

          

ية حتى تبقى  توثيق األحداث التاريخأفضل 25
 . عبرة لألجيال القادمة

          

يمكن  أرى أن الدراسات التاريخية ال 26
 . االستفادة منها في الحياة اليومية

          

يسعدني أن أآون ممن يمتلكون المعلومات  27
 . التاريخية

          

أشعر بالملل عندما يتحدث زمالئي عن  28
  . التاريخ

          

            . ون معرفة تاريخية اقدر أولئك الذين يمتلك 29
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  )3 (ملحق رقم

  قائمة المحكمين الذين قاموا بتحكيم االختبار

  القائمة

  

  التحكيم  مكان العمل المؤهل العلمي

  غسان سرحان

  

  االستبانة واالختبار  جامعة القدس  دكتوراه

 احمد فهيم جبر

  

  االستبانة واالختبار  جامعة القدس  دكتوراه

  محسن عدس

  

  االستبانة واالختبار  جامعة القدس  هدكتورا

  زياد قباجة

  

  االستبانة  جامعة القدس  هدكتورا

 معتصم الناصر

  

  االستبانة واالختبار  جامعة القدس  دكتوراه

  زهير غنايم

  

  االستبانة واالختبار  جامعة القدس  دكتوراه

  محمود سعيد

  

  االستبانة واالختبار  مركز احياء التراث  ماجستير

  رسمي العمري

  

  االستبانة واالختبار  مديرية ضواحي القدس  مشرف تربوي
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   )4 (ملحق رقم

 اإلجابة النموذجية لالختبار

  السؤال  اإلجابة  السؤال  اإلجابة

 أ  16  ب 1  
  2  ب  17  ب
  3  د  18  ج
 19  أ   4  أ
  5  ج  20  ج
  6  أ  21  أ
  7  د  22  د
  8  أ  23  ج
  9  د  24  أ
  10  ب  25  ج
  11  أ  26  ج
  12  ب  27  أ
  13  أ  28  د
  14  ب  29  أ
  15  د  30  ب
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  ) 5  (ملحق رقم

  . )لمصفوفة ارتباط فقرات االستبانه (نتائج معامل ارتباط بيرسون

الدالة   )ر (قيمة  الفقرات  الرقم 

  اإلحصائية

 000. 0 **543 .0 . اشعر براحة تجاه مادة التاريخ  1
  000. 0 **543 .0 أرى أن الدراسات التاريخية عديمة الجدوى  2
  000. 0 **538 .0 . عندما اسمع كلمة تاريخ اشعر بالضيق  3
  000. 0 **643 .0 اشعر بالرغبة في قراءة الدراسات التاريخية  4
  000. 0 **536 .0 الدراسات التاريخية تشعرني بالفخر واالعتزاز  5
  000 .0 **541 .0 يجب االهتمام في الدراسات التاريخية وخاصة في المناهج المدرسية  6
  000. 0 **658 .0 . ارغب في حضور البرامج التلفزيونية التاريخية  7
  000. 0 **359 .0 . إذا أتيحت لي الفرصة للتحويل إلى دراسة التاريخ فسوف افعل  8
  000. 0 **449 .0 . يلعب علم التاريخ دورا هاما في تطور األمم  9

  000. 0 **416 .0 . تتسم مادة التاريخ بالجمود  10
  000. 0 **695 .0 . أحب الدراسات التي لها عالقة بالتاريخ  11
يمكن صرف المال الذي ينفق على الدراسات التاريخية ألغراض   12

 . أخرى

0. 551** 0 .000  

  000. 0 **190 .0 . تستهويني المعرفة التاريخية عن تاريخ فلسطين  13
  000. 0 **608 .0 . انلعلم التاريخ تطبيقات محددة وضيقة في حياة اإلنس  14
  000. 0 **528 .0 . تشدني البرامج الوثائقية حول االحداث التاريخية  15
  000. 0 **557 .0 . اكره دراسة التاريخ بسبب ارتباطه بالصراعات  16
  000. 0 **651 .0 . عندما ادرس مساق له عالقة بالتاريخ أتمنى أن ال ينتهي  17
  000. 0 **515 .0  االحداث التاريخيةأحب التحدث مع اآلخرين حول  18
  000. 0 **576 .0 . محاضرات المساقات التاريخية تبعث على الملل  19



 
 

114

  000. 0 **512 .0 أتابع باهتمام األحداث التاريخية المعاصرة  20
  000. 0 **458 .0 . لن التحق في الجامعة بمساقات اختيارية لها عالقة بالتاريخ  21
  000. 0 **457 .0  . اقة األشخاص المهتمين في التاريخال أميل إلى صد  22
  000. 0 **569 .0 . اشارك في الرحالت الخاصة بزيارة األماكن التاريخية  23
  000. 0 **525 .0 . افضل توثيق األحداث التاريخية حتى تبقى عبرة لألجيال القادمة  24
في الحياة يمكن االستفادة منها  أرى أن الدراسات التاريخية ال  25

 . اليومية

0. 576** 0 .000  

  000. 0 **485 .0 . يسعدني أن أكون ممن يمتلكون المعلومات التاريخية  26
  000. 0 **648 .0  . يمكن التغلب عليها أجد في مادة التاريخ صعوبات ال  27
  000. 0 **434 .0  . أشعر بالملل عندما يتحدث زمالئي عن التاريخ  28
  000. 0 **543 .0  . لذين يمتلكون معرفة تاريخية اقدر أولئك ا  29
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رقم 

 الجدول

 الصفحة  عنوان الجدول

مكان ,الجنس (ات الدراسة مجتمع الدراسة حسب متغيرأفرادتوزيع   1.3

  .)المستوى الدراسي,السكن

59  

 عن يعبربار المعرفة الذي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخت  1.4

  مستوى احتفاظ طلبة جامعة القدس للمعرفة الواردة بالمنهاج المدرسي

66  

نتائج اختبار ت للعينات المستقلة في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو   2.4

  الدراسات التاريخية لمتغير الجنس

67  

لى عالمات اختبار نتائج اختبار ت للعينات المستقلة الستجابات افراد العينة ع  3.4

احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الواردة في المنهج المدرسي 

  تعزى لمتغير الجنس

68  

الستجابات افراد   One Way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين االحادي   4.4

العينة على متوسطات احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية تعزى 

  نلمتغير السك

69  

  70   الستجابات افراد عينة الدراسة لمتغير مكان السكن LSDنتائج اختبار   5.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة في   6.4

متوسطات احتفاظ طلبة جامعة القدس في المعرفة التاريخية الواردة في المنهج 

70  
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  لدراسيالمدرسي تعزى لمتغير المستوى ا

نتائج اختبار تحليل التباين االحادي الستجابة افراد العينة على متوسطات   7.4

احتفاظ طلبة جامعة القدس بالمعرفة التاريخية الواردة في المنهج المدرسي 

  تعزى لمتغير المستوى الدراسي

71  

ت افراد  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابا LSDنتائج اختبار   8.4

  .عينة الدراسة لمتغير مكان السكن

73  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد العينة في   9.4

متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية لمتغير مكان 

  المستوى الدراسي

76  

ات افراد العينة في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاب  10.4

متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية لمتغير مكان 

  السكن

77  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة في   11.4

متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية تعزى لمتغير 

  مكان السكن

77  

نتائج اختبار تحليل التباين االحادي الستجابة افراد العينة في متوسطات   12.4

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الدراسات التاريخية تعزى لمتغير مكان 

  السكن

78  
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نتائج اختبار تحليل التباين االحادي الستجابة افراد العينة على متوسطات   13.4

ة التاريخية الواردة في المنهج المدرسي اتجاهات طلبة جامعة القدس بالمعرف

  تعزى لمتغير المستوى الدراسي

79  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات افراد  LSDنتائج اختبار   14.4

  .عينة الدراسة لمتغير مكان السكن

80  
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  فهرس المالحق

  

  الصفحة  المحتوى  رقم الملحق

  103  ه النهائيةاالختبار بصورت  1

  108  االستبانة بصورتها النهائية  2

  111  أسماء لجنة التحكيم  3

  112  االجابة النموذجية لالختبار  4

  113 نتائج معامل ارتباط بيرسون  5

  116-115  تسهيالت المهمة  6-7
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  فهرس المحتويات

  الرقم  الموضوع  الصفحة
 اإلهداء  أ  

 إقرار  ب  

   شكر وعرفان  ج

   لخص بالعربيةالم  د

   الملخص باالنجليزية  ه

 الفصل األول مشكلة الدراسة وأهميتها

  الرقم  الموضوع  الصفحة
2   1. 1  المقدمة

3   1. 2  مشكلة الدراسة

4   1. 3  أسئلة الدراسة

4   1. 4  فرضيات الدراسة

6   1. 5  أهمية الدراسة

  1. 6  أهداف الدراسة  6
7   1. 7  محددات الدراسة

7   1. 8  الدراسةمصطلحات 

 الفصل الثاني اإلطار النظري والدراسات السابقة

  الرقم  الموضوع  الصفحة
10   2. 1  اإلطار النظري

33   2. 2  أوال الدراسات السابقة العربية

50   2. 2  ثانيا الدراسات السابقة األجنبية

55   2. 3  خالصة الدراسات السابقة

 الفصل الثالث طريقة الدراسة واإلجراءات
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  الرقم  الموضوع  الصفحة
58   3. 1  منهج الدراسة

58   3. 2  مجتمع الدراسة

58   3. 2  عينة الدراسة

60   3. 3  أدوات الدراسة

61   3. 4   ثبات وصدق أداة الدراسة

62   3. 4  إجراءات الدراسة

63   3. 5  متغيرات الدراسة

63   المعالجة اإلحصائية 5 .3 

 الفصل الرابع نتائج الدراسة

  الرقم  الموضوع  ةالصفح
65   4. 1. 1  النتائج المتعلقة بالسؤال األول

66   4. 1. 2  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

72   4. 1. 3  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

75   4. 1. 4  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

80   4. 1. 5 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

 نتائج الدراسة والتوصياتالفصل الخامس مناقشة 

  الرقم  الموضوع  الصفحة
83   5. 1  مناقشة نتائج السؤال األول

84   5. 2  مناقشة نتائج السؤال الثاني

87   5. 3  مناقشة نتائج السؤال الثالث

87   5. 4  مناقشة نتائج السؤال الرابع

90   5. 5  مناقشة نتائج السؤال الخامس

92   5. 6  التوصيات

  المراجع
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 الرقم  الموضوع  لصفحةا

93   1  المراجع العربية

101   2  المراجع األجنبية

 3  المالحق  103

 4  فهرس الجداول  117

 5  فهرس المالحق  120

 6  فهرس المحتويات  120

 

  

  

  

 

 

                                       

 

  

  

  


