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الشكر كالتقدير
قاؿ تعالى ( :لئف شكرتـ الزيدنكـ) ابراىيـ 7 :صدؽ اهلل العظيـ.
انو لمف دكاعي االمتناف كاالعتزاز أف أتقدـ بأسمى درجات العرفاف إلى الدكتكر الفاضؿ د .باسـ راتب
محيسف مع كؿ التقدير عمى الجيكد العظيمة التي أحاطني بيا كالذم كاف لو الدكر األساسي في
قطؼ الثمرات إلتماـ ىذا العمؿ كاالنجاز المتكاضع الذم طالما انتظرتو منذ سنكات كؿ االحتراـ.
كما أتكجو بالشكر لمييئة اإلدارية كالتدريسية كالقائميف عمييا في جامعة القدس /أبك ديس.
كاتقدـ بالشكر الجزيؿ لمجنة المناقشة الدراسة الدكتكر الفاضؿ " ابراىيـ عرماف كالدكتكرة الفاضمة ايناس
ناصر" لتكرميـ بقراءة الرسالة كمناقشتيا كالذيف كاف لمبلحظاتيـ االثر الكبير في اثراء ىذه الرسالة
فجزاىـ اهلل خير الجزاء .
كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لجميع األساتذة الذيف قامكا بالتحكيـ اداة الدراسة.
كما اتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف ساندني ككقؼ معي حتى كصمت إلى ىذه الدرجة الرفيعة مف
العمـ .

الباحثة
فركن از نايؼ جكىر
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الممخص
ىػػدفت الد ارسػػة الحاليػػة فحػػص درجػػة إدراؾ معممػػي العمػػكـ االجتماعيػػة لممرحمػػة األساسػػية العميػػا لطبيعػػة
المعرفػػة فػػي مبحػػث مػػادة التػػاريخ فػػي ضػػكء بعػػض المت ي ػرات ،حيػػث تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع
معمم ػػي كمعمم ػػات العم ػػكـ االجتماعي ػػة لممرحم ػػة األساس ػػية العمي ػػا ف ػػي مح ػػافظتي راـ اهلل كالبيػ ػرة كأريح ػػا
كالمكػػكف مػػف ( )186معمػػـ كمعممػػة تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )102بنسػػبة مقػػدراىا  %55كقػػد تػػـ
اختيارىـ بالطريقة العشكائية ،كتمثمت أداة البحث التي استخدمتيا الباحثة بأداتيف األكلى استبياف تككف
بصػػكرتو النيائيػػة مػػف ( )32فق ػرة .مقسػػمة عمػػى ثبلثػػة مجػػاالت رئيسػػية :معرفػػة اف ػراد العينػػة بمنيجيػػة
التاريخ العممية كمصادره ،كمعرفة افراد العينة بالعبلقة بيف التاريخ كالعمكـ األخرل ،كمعرفة افراد العينة
بالعبلقػػة التػػاريخ بالحاضػػر كالمسػػتقبؿ) كالثانيػػة أداة المقابمػػة كقػػد تككنػػت مػػف ثبلثػػة أسػػئمة مفتكحػػة ،كتػػـ
التأكػػد مػػف ثبػػات األداة مػػف خػػبلؿ إج ػراء اختبػػار التناسػػؽ الػػداخمي كاسػػتخراج معامػػؿ الثبػػات (كركنبػػاخ
الفا) عمى عينة الدراسة بأكمميا ،حيث كاف معامؿ ثبات األداة (.)0.80
كاسػػتخدمت الباحثػػة برنػػامج الػػرزـ االحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة  ،SPSSككانػػت النتػػائج كمػػايمي :أف
الدرجػػة الكميػػة كانػػت مرتفعػػة حيػػث بمػػب المتكسػػط الحسػػابي ( .)3.68كدرجػػة مجػػاؿ منيجيػػة التػػاريخ
العمميػػة كمصػػادره مرتفعػػا بمتكسػػط حسػػابي مقػػداره( )3.66كدرجػػة مجػػاؿ العبلقػػة بػػيف التػػاريخ كالعمػػكـ
األخػػرل مرتفػػع بمتكسػػط حسػػابي مقػػداره ( ،)3.64كدرجػػة مجػػاؿ عبلقػػة التػػاريخ بالحاضػػر كالمسػػتقبؿ
مرتفع ػػا بمتكس ػػط حس ػػابي مق ػػداره ( ،)3.74كق ػػد تب ػػيف كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية تبع ػػا لمت ي ػػر
الجػػنس ككانػػت الفػػركؽ جكىريػػة كلصػػالى اإلنػػاث عمػػى الػػذككر تبػػيف كجػػكد فػػركؽ ايضػػا عمػػى مت يػػر
المؤىػػؿ العممػػي لصػػالى ماجسػػتير فػػأعمى ،كتبػػيف انػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تبعػػا لمت يػػر
العمر كمت ير سنكات الخبرة .أما عف نتائج أسئمة المقابمػة فتبػيف انػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
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لدرجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعيػة لممرحمػة األساسػية العميػا لطبيعػة المعرفػة فػي مػادة التػاريخ فػي
أريحا كراـ اهلل كالبيرة.
بينما تبيف مف نتائج تحميؿ المقابمة اف مادة التاريخ تحتاج إلى معرفػة بأصػؿ المػادة كارتباطيػا بػالمكاد
األخػػرل كعبلقتيػػا باألحػػداث المسػػتقبمية باإلضػػافة إلػػى اىتمػػاـ مػػادة التػػاريخ بػػالتطكر التكنكلػػكجي كأنيػػا
إحدل المكاد التي تيتـ بشػكؿ كبيػر بشخصػياتيا كتحترميػا كتقػدرىا كقػد اكصػت الباحثػة بػأجراء ابحػاث
عمى نفس المكضكع كيتناكؿ مراحؿ اخرل كمت يرات اخرل.
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The Degree of Perception of Social Science Teachers for the Basic Stage of the
Nature of Knowledge in History in the Provinces ' Ramallah ' Jericho.
BY: Fronza Naif Abdulrahman Joher
Supervision by : Dr . Basem Muhaisen
Abstract

The aim of the current study examined the degree of perception of social science teachers
for the basic stage of the nature of knowledge in the subject in the light of the history of
some variables, where the population of the study consisted of all social science teachers
for the basic stage in the governorates of Ramallah and Jericho (186) parameter and
parameter study sample consisted of proportion amounting to 55% and had been selected
by random way, search tool used by the researcher in the first questionnaire tools be
finalized (32). Divided into three main areas: see the sample methodology of scientific
history and sources, see the sample in the relationship between history and other sciences,
see respondents relationship history, present and future) and the second the corresponding
instrument consisted of three open questions, and ensure the stability of the tool through
an internal consistency testing and extraction reliability coefficient (Alpha kronbakh) on
the sample as a whole, where plants were firming tool (0.80).
And the researcher used the programme of statistical packages for the social sciences, spss
and the results were as follows: the level of the total area was high with arithmetic (3.68).
And methodology of scientific history and confiscate high arithmetic average (3.66) and
the degree of the relationship between history and other sciences high average arithmetic
of (3.64), relationship history, present and future high arithmetic average (3.74), has been
shown statistically significant differences depending on the variable sex on the third area
was the substantial differences in for of females and males showed also differences on a
variable degree on the first area where these differences between diploma and master
degree or above in for of Ms or above, and Bachelor and master Up in for of master up,
shows that there are significant differences depending on the variable age and years of
experience variable. As for the outcome of the interview questions showed that there were
significant differences for the degree of perception of social science teachers for the basic
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stage of the nature of knowledge in the subject in the light of the history of some variables
in Jericho, Ramallah and Al-Bireh.
While the corresponding analysis results showed that history need to know the origin of
the article and linked to other articles and their relationship to future events as well as to
the attention of history and technological development as one of the articles dealing with
personalities and respects and appreciates the researcher recommended that research on
the same topic and deals with other stages and other variables.
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الفصؿ األكؿ
االطار العاـ لمد ارسة

1.1المقدمة
يعد ماضي الشعكب كماضي اإلنساف حافؿ بشتى الصكر كىك عزيز عميو في كؿ أدكاره ،سكاء
أكانت عيكد المجد كالقكة كالرفاىية أـ عيكد الككارث كاآلالـ كالمحف ،كالشعكب التي ال تعرؼ ليا
تعد مف شعكب األرض المتحضرة .كعمى ذلؾ نجد أنو ال
ماضيا محددا مدركسا بقدر المستطاع ،ال ّ
غنى لئلنساف عف دراسة ماضيو باعتباره كائنا اجتماعيا ،فينب ي عميو أف يعرؼ تاريخ تطكره كتاريخ
أعمالو كآثاره ليدرؾ مف ىك حقا كالى مف ينتمي(ال كؿ.)2010 ،
كترجع أىمية التاريخ في باعتباره شعاعا ينعكس عمى الماضي كضكءا يضيء الحاضر كنك ار ينير
المستقب ؿ ،فبدكف مناىج التاريخ يضيع الحؽ كالمستحؽ؛ ليذا يجب االىتماـ بمستكل كتب التاريخ
لكافة المراحؿ الدراسية .كتزداد أىمية التاريخ كتعممو؛ ألنو يؤثر تأثي ار مباش ار في بقية المكاد الدراسية؛
إذ يستحيؿ -بدكف إتقاف التاريخ كمياراتو -أف يتقدـ المتعمـ في المكاد األخرل مثؿ التربية الدينية
كالج رافيا كالتربية الكطنية كالمدنية كالقضايا المعاصرة ،كيبدع فييا(ال كؿ.)2010 ،
حيث يعتبر(السقاؼ ،ب ت) عمـ التاريخ مف أىـ العمكـ التي ينب ي العناية بيا ،فبدراسة التاريخ ندرؾ
سنف اهلل في خمقو ،كنستخمص الدرس كالعبرة ،كنتفيـ حاضرنا ،كلما دخؿ عمـ التاريخ ما دخمو مف
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تزييؼ لمحقائؽ كتشكيو لممعالـ في كتابات المستشرقيف كأصحاب الدعكات المخالفة كالقكمية كغيرىا
كاف البد مف إعادة النظر في كتابة التاريخ ،كتحديد المنيج ،ككضع القكاعد كالشركط التي ينب ي
مراعاتيا عند معالجة األحداث التاريخية.
ككما نعمـ ف اف طبيعة تعميـ المكاد االجتماعية كباألخص مادة التاريخ تؤكد عمى تنمية الثقافة لدل
الطمبة ،إذ يؤكد (عدس )2009 ،أف مدخؿ التدريس لتعميـ التاريخ ينب ي أف يتـ عف طريؽ "التعميـ
مف خبلؿ العمـ" بدال مف "العمـ مف خبلؿ التعميـ" ،كاألفضؿ أف يتـ االعتماد عمى أنمكذج منظـ
لطبيعة تعميـ العمـ قائـ عمى نظرية النشاط بدال مف االعتماد عمى المنطقية ،كىذا يشمؿ فيـ طبيعة
العمـ مع ركابط إنجاز األىداؼ في البعد الشخصي كتنمية الذكاء كميارات التكاصؿ كاالتجاىات
اإليجابية ،باإلضافة إلى تحقيؽ األىداؼ في البعد االجتماعي ،مع االىتماـ بالتعمـ التعاكني كاتخاذ
الق اررات في المكاقؼ العممية كاالجتماعية ،كما ينظر إلى فيـ طبيعة العمـ كعنصر ميـ لتحقيؽ
المكاطنة كتنمية الثقافة االجتماعية.
حيث تسعى عممية التدريس إلى إعداد أجياؿ مف المتعمميف الممميف بأساسيات العمـ ،كلدييـ القدرة
عمى التفكير العممي ،كعندىـ ميكؿ كاتجاىات كقيـ إيجابية ،كبما أف المعمـ ىك الدعامة األساسية
لمعممية التعميمية؛ فمف الضركرم االىتماـ بو ،كالتعرؼ إلى قدراتو المختمفة بصكرة دكرية كمستمرة،
كالتعرؼ إلى مدل فيمو لطبيعة العمـ ،بما يمكف أف ينعكس إيجابيا عمى قدرات المتعمميف ،كتكظيفيا
و
بشكؿ شامؿ كمتكازف(ابك جحجكح.)2013 ،
في التدريس بما يعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ التدريس
فكما نعمـ اف لكؿ فرع مف فركع المعرفة طبيعتو الخاصة كالتي تميزه عف غيره مف فركع المعرفة
اإلنسانية االخرل ،كىذه تشتمؿ عمى ميادينو كاىدافو كمسمماتو كطرؽ البحث فيو كالمحتكل النظرم لو
كبنيتو التركيبية كما إلى ذلؾ مف سمات تميزه عف باقي الفركع اإلنسانية االخرل ،كالتاريخ كفرع مف
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فركع المعرفة اإلنسانية تميزه طبيعتو الخاصة بو كالتي تمثؿ نكاتجو كمكضكعاتو كطرقو كنكاتجو
(الناقة.)2013 ،
كحتى يتحقؽ ذلؾ فاف ( )Tutak & Adams, 2015يتكجياف إلى ضركرة امتبلؾ المعمـ لممعرفة
كااللماـ بطبيعة عمـ التاريخ حتى يككف قاد ار عمى ايصاؿ المعرفة لمطمبة بكؿ سيكلة .حيث يتكجياف
إلى اف معمـ التاريخ عميو اف يتمتع بالمعرفة التي تنقسـ إلى ثبلثة أنكاع مف المعرفة كىي مكضكع
المعرفة كمعرفة المحتكل التربكم كاتباع منيج المعرفة ،كبذلؾ يتجاكز المعمـ المعرفة إلى ابعاد أخرل
في المكضكع الكاحد كىذا ما يميز المعمـ صاحب المعرفة الكاسعة إذ يقكـ بدمج مادة التاريخ بالمكاد
االخرل مثؿ الج رافيا كالرياضيات كالعمكـ االخرل.
كبيذا يككف معمـ التاريخ بحاجة ماسة إلى االلماـ بطبيعة المعرفة التاريخية المتعمقة ،حيث أنيا
تساعده عمى اعطاء مادتو بشكؿ أفضؿ ،كيجعؿ مف المادة المقدمة مادة منظمة تحتاج إلى الكثير
مف التفكير كالتمعف بيا مف قبؿ الطمبة ،كبيذا يككف المعمـ قد قدـ مادة تاريخية مفصمة كجعؿ لمادة
التاريخ معنى ،كتصبى االحداث التاريخية بحد ذاتيا متتالية كمنسجمة مع باقي االحداث التي درسيا
الطمبة(.)Harris & Bain, 2011
حيث تعتبر تنمية ميارات عمميات العمـ مف أىـ األىداؼ التي يسعى المعمـ إلى تحقيقيا أثناء عممية
التدريس ،فالعمـ ىك ثمرة النشاط العقمي لئلنساف بما ينجـ عنو مف نظريات كقكانيف تحكـ عبلقات
األشياء ببعضيا ،كيتميز العمـ بصفة العمكمية ألنو نتاج فكرم ،كليس لو ىكية كال تحده حدكد قكمية
أك ج رافية أك سياسية .كتنبع أىمية ىذا اليدؼ مف ربط المشكبلت التدريسية بالحياة العممية كجعميا
مشابية لممشكبلت الحياتية اليكمية التي تكاجو التمميذ في المنزؿ كالمدرسة كالمجتمع ،كيجب عمى
المعمـ أف يتيى الفرصة لمتمميذ لمتفكير بحرية كالتخطيط اليادؼ لحؿ المشكمة ،كتحمؿ المسئكلية
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كاالستقبللية في التفكير ،ليس ىذا فحسب بؿ يجب عمى المعمميف أيضان أف يساعدكا التبلميذ ليس
فقط في اكتساب ك فيـ المعرفة العممية  ،بؿ يحتاجكف إلى فيـ طبيعة العمـ بنفس القدر.
كبيذا الصدد كاف البد مف الحديث عف ىناؾ فرع مف العمكـ يسمى بػ" عمـ العمـ" أك االبستمكلكجيا
()epistemologyكيطمؽ عميو أيضا عمـ المعرفة أك المعرفية ،أك فمسفة العمكـ .كاالبستمكلكجيا ىي
العمـ المتخصص في درس كيفية تككيف المفاىيـ كتحكليا ،ككيفية تبادليا بيف عمـ كعمـ ،ككيفية تشكؿ
حقؿ عممي .كدراسة األحكاـ كالقكاعد التي يعاد بمقتضاىا تنظيـ المفاىيـ لمعمـ.
كيتناكؿ ىذا العمـ البحث في أىداؼ العمكـ كحدكدىا كعبلقاتيا ببعضيا البعض ،كالقكانيف التي تحكـ
تطكرىا كفمسفة العمـ (ابستمكلكجيا العمـ) ليست جزءا مف العمـ ذاتو ألف فمسفة العمكـ تأتي في صعيد
كحدىا ألنيا حديث عف ذلؾ العمـ كتعميؽ عميو كقكؿ عنو  ،فعندما نقكؿ عف عمـ االجتماع أنو عمـ
كصفي ال يككف ىذا القكؿ مف عمـ االجتماع كداخؿ ضمف قضاياه بؿ حديث عف عمـ االجتماع ،
كقد شيدت العقكد الخمسة الماضية العديد مف الدراسات التي تحرت كجيات نظر المعمميف حكؿ
طبيعة العمـ ،كقد ظير في ىذه الدراسات اجماع باف كجيات النظر حكؿ طبيعة العمـ يؤثر عمى
عممية التعميـ .كما اف كجيات النظر ىذه ربما تزيد مف قدرتيـ لئلدراؾ الفكقي(عدس.)2009 ،

 1.2مشكمة الدراسة
انبثقت ىذه الدراسة ككف الباحثة معممة تخصص العمكـ االجتماعية كرأت الباحثة ضعؼ اك تدني في
إدراؾ الطمبة كخاصة في مادة التاريخ كالتعامؿ معى ىذه المادة عمى انيا مادة لمحفظ لكقت االمتحاف
كىناؾ اىماؿ لمادة التاريخ كذلؾ جاءت الدراسة لما لممعمـ الدكر االكبر في العممية التربكية كما اف،
إف لطبيعة العمـ اثر كبي ار عمى محتكل المنيج المدرسي كعمى كيفية تنظيـ الخبرات التي يقدميا
المعمـ لمطمبة اثناء الحصة الدراسة ،إذ يقكـ العمـ بتكضيى العبلقة بيف المسبب كالحدث كالنتائج ،كىذا
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بدكره يمكف الطمبة مف زيادة الفيـ كالربط بيف االحداث السابقة كبيف ما يجرم في الكقت الحاضر
كاعطاء تكقعات مستقبمية مما يزيد مف معرفتيـ العممية ،بناء عمى المادة التي كصمت الييـ مف قبؿ
المعمـ الممـ بالمادة .كما اف فيـ الشخص لطبيعة العمـ يساعده عمى فيـ البيئة المحيطة كما يجرم
بيا ما احداث كمساعدتو عمى ايجاد الحمكؿ اف امكف كبيذا يساىـ بطريقة مباشرة أك غير مباشرة
بحؿ المشكبلت في البيئة المحيطة .باإلضافة إلى تمكنو مف التعامؿ مع االجيزة المتداكلة كاالفكار
المطركحة في الحياة اليكمية باسمكب يتناسب مع ىذا التقدـ .لذلؾ فقد اصبى فيـ طبيعة العمـ
كالمعرفة مف اىـ المتطمبات التي تساعد المعمـ عمى ايصاؿ المعرفة لمطمبة كجاءت ىذه الدراسة لبياف
درجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ .كعميو فاف مشكمة الدراسة
سعت لبلجابة عف السؤاؿ الرئيس االكؿ:
ما درجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ؟
السؤاؿ الرئيس الثاني:
ىؿ تختمؼ المتكسطات الحسابية في درجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية العميا
لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تبعا لمت ير(الجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كسنكات الخبرة ،كالعمر) ؟

 1.4فرضيات الدراسة
قامت الباحثة بتحكيؿ سؤاؿ الدراسة الرئيس الثاني إلى فرضيات صفرية:
الفرضية الصفرية االكلى كالتي تنص"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
الداللة( )α≤0.05في المتكسطات الحسابية في درجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة
األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تعزل إلى مت ير الجنس".
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الفرضية الصفرية الثانية

كالتي تنص "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( )α≤0.05في المتكسطات الحسابية في درجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية
العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تعزل إلى مت ير المؤىؿ العممي".
الفرضية الصفرية الثالثة كالتي تنص "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )α≤0.05في المتكسطات الحسابية في درجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية
العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تعزل إلى مت ير سنكات الخبرة".
الفرضية الصفرية الرابعة كالتي تنص "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )α≤0.05في المتكسطات الحسابية في درجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية
العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تعزل إلى مت ير العمر".

1.5اىداؼ الدراسة
ىدفت الدراسة إلى:
 -1الكشؼ عف درجة إد ارؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية العميا لطبيعة المعرفة في
مادة التاريخ.
 -2دراسة اثر المت يرات الديمكغرافية (الجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كسنكات الخبرة ،العمر) عمى درجة
إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ.

 1.6أىمية الدراسة
تنبع أىمية ىذه الدراسة في معرفة طبيعة المعرفة لدل معممي التاريخ كمدل تمكنيـ مف المادة
المكجكدة في منياج التاريخ ،باإلضافة إلى معرفتيـ بطبيعة المنياج كعبلقتو بالمناىج االخرل كعميو
إذ تعتبر ىذه الدراسة األكلى مف نكعيا عمى مستكل عمى عمـ الباحثةػ كما تكمف أىمية الدراسة في
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انيا اختصت بمكضكع المعرفة في مادة التاريخ كتناكلت أىمية طبيعة المعرفة كعبلقتيا بالتاريخ
ككيفية التكصؿ إلى المعرفة التاريخية ،كما أف لمدراسة دك ار في ابراز دكر التاريخ كالعمؿ عمى تطكير
منياج التاريخ كعدـ اغفاؿ أىميتو ،بحيث يقكـ الطالب بربط مادة التاريخ بالماضي كالحاضر
كالمستقبؿ .كما تناكلت الدراسة أىمية كدكر المعمـ في العممية التعميمية حيث تساعد الميتميف في
مجاؿ التربية عمى االىتماـ بتفكير المعمـ كمعتقداتو مف اجؿ اجراء الدكرات ككرشات العمؿ البلزمة
لتأىيؿ المعمميف ،كقد اجريت دراسات عديدة حكؿ طبيعة المعرفة في كثير مف الحقكؿ المعرفية
كبشكؿ جمي في العمكـ كالرياضيات كتندر ىذه الدراسات في التاريخ االنسانية كمنيا الدراسات
االجتماعية التاريخ لذا فأف ىذه الدراسة تسعى إلى سد النقص في البحث التربكم في ىذا المجاؿ.
حيث انو مف المتكقع أف ت ني األدب التربكم بأبحاث تسد الفجكة في طبيعة المعرفة لممادة التاريخ.ك
يستفيد منيا المعممكف في التركيز عمى بعض المفاىيـ كالمصطمحات التي ليا عبلقة بطبيعة المعرفة.
كقد تفيد ىذه الدراسة ك ازرة التربية كالتعميـ مف خبلؿ تطكير المناىج الفمسطينية االىتماـ بالدراسات
االجتماعية كباألخص مادة التاريخ.

 1.7حدكد الدراسة
تحددت الدراسة بالحدكد التالية:
الحدكد المكانية :مدارس المرحمة األساسية العميا التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في محافظتي راـ اهلل
أريحا.
الحدكد الزمانية :اجريت ىذه الدراسة في الفصؿ االكؿ مف العاـ الدراسي .2016\2015
الحدكد البشرية :معممي العمكـ االجتماعية في محافظتي" راـ اهلل كالبيرة " كأريحا.
الحدكد المفاىيمية :حددت ىذه الدراسة في المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فييا.
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 1.8مصطمحات الدراسة
اشتممت الدراسة عمى المصطمحات التالية:
التاريخ :يعرفو (المقاني )1990 ،بأنو يختص بدراسة الحاضر كجذكره الضاربة في الماضي القريب:
كالبعيد ،كىك-في ىذا– يتبع قصة اإلنساف كنشأتو كتطكره كعبلقاتو كمشكبلتو كتطكرىا(في ال كؿ،
.)2010
كتعرفو الباحثة إجرائيا :بانو مجمكعة االحداث التي حدثت في الزمف الماضي كليا عبلقة كثيقة بما
يحدث في الحاضر.
معممك العمكـ االجتماعية:
ائيا بأنيـ المعمميف أك المعممات ،الذيف يحممكف درجة الدبمكـ
يكتعرفيـ الباحثة المعممكف تعريفنا إجر ن
أكالبكالكريكس في التربية -تخصص اجتماعيات يدرسكا المكاد (ج رافيا ،التاريخ ،التربية الكطنية).

المرحمة األساسية العميا:
كتعرفو الباحثة إجرائيا :ىي المرحمة التعميمية التي يطمؽ عمييا اسـ مرحمة التمكيف كالتي تضـ
الصفكؼ مف الصؼ الخامس االساسي إلى العاشر كفقا لما اقرتو ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية
كىي مرحمة اجبارية عمى الطالب انيائيا قبؿ الدخكؿ إلى المرحمة الثانكية

طبيعة المعرفة :
" بناء مف المعرفة المنظمة  ،كطريقة لمبحث عف ىذه المعرفة الستخداميا لصالى اإلنساف في ضكء
أىداؼ يسعى إلييا ،كطرؽ كأساليب كأخبلقيات يمتزـ بيا ،كيتضمف أربعة أبعاد تميزه عف غيره مف
مياديف المعرفة األخرل ىي (أىدافو– خصائصو– أخبلقياتو– نتائجو) "(شحادة.)2008 ،
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التعريؼ اإلجرائي :تعرؼ الباحثة طبيعة المعرفة إجرائيا عمى أنيا الفعؿ العقمي الذم يقكـ بو العقؿ
إلى الكلكج إلى المعرفة مف خبلؿ االطبلع عمى مكضكع معيف كمف ثـ يستطيع مف خبلليا الشخص
اف يربط بيف األفكار كالمفاىيـ كمنيا يربط االحداث.
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظرم كالدراسات السابقة
المقدمة
يعرض ىذا الفصؿ اإلطار النظرم كالدراسات السابقة التي تناكلت طبيعة التاريخ كيتضمف األدب
التربكم تأصيبل تاريخيا لنظرية المعرفة كتطكر مفيكـ المعرفة باإلضافة إلى عمـ التاريخ كالعمكـ
االجتماعية كدكرىا في الحياة كمدل أىميتيا في التعميـ كعمـ مستقؿ بحد ذاتو ،كمف ثـ تناكؿ الفصؿ
أىـ الدراسات السابقة التي درست المكضكع مف نكاحي مختمفة كلمكاد مختمفة.

 2.1اإلطار النظرم
تنشأ مادة المعرفة العممية ككؿ مف نتائج التجارب ،أك قؿ مف خميط العمميات كالمشاىدات التي تتألؼ
منيا التجارب ،كلكف المادة العممية ليست ببساطة ىذه النتائج .فمك كانت كذلؾ لكاف خميقا بالعمـ أف
يصبى بعيد المناؿ كأف يصعب عمينا فيمو ،كما ىك الحاؿ في الطبيعة التي بدأ منيا .فمكي نتمكف
مف االستفادة مف ىذه النتائج ،كفي بعض األحياف ،لكي نستطيع الحصكؿ عمييا ،ال بد مف كضعيا
معا في مجمكعات ،كتجميعيا كايجاد العبلقة التي تربط بعضيا البعض(برناؿ.)1981 ،
كىذه ىي ميمة الجزء المنطقي مف العمـ .كقد أدت محاكالت العمـ ،كاستخداـ الرمكز كالعبلقات
الرياضية ،ككانت األسماء تستخدـ في المراحؿ األكلى ،أدل ىذا إلى استمرار خمؽ ما قد يككف
صريحا متبلحما مف القكانيف كالمبادئ كالفركض كالنظريات(الشيخ .)2002 ،إال أف ىذا ليس نياية
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المطاؼ .فمف ىنا يبدأ العمـ دائما .إذ أف التطبيقات العممية لمعمـ إنما تنبثؽ مف مثؿ ىذه الفركض
كالنظريات .فإذا أفمحت ىذه التطبيقات ،بؿ في معظـ األحياف إذا لـ تفمى ،فإنيا تؤدم إلى مشاىدات
جديدة كتجارب جديدة كنظريات جديدة .فالتجربة كالتفسير كالتطبيؽ ،تساير بعضيا بعضا ،كتصنع
فيما بينيا الكياف الفاعؿ كالحي كاالجتماعي لمعمـ(.)Naugle,1993

 2.1.1المعرفة
تعني اإلحاطة بالشيء ،أم العمـ بو .المعرفة أشمؿ كأكسع مف العمـ ،ألنيا تشمؿ كؿ الرصيد الكاسع
كاليائؿ مف المعارؼ كالعمكـ كالمعمكمات التي استطاع اإلنساف أف يجمعو عبر مراحؿ التاريخ
اإلنساني الطكيؿ بحكاسو كفكره كعقمو(.)Moser & Mulder,1998
المعرفة ضركرية لئلنساف ،ألف معرفة الحقائؽ تساعده عمى فيـ القضايا التي تكاجيو في حياتو،
كبفضؿ المعمكمات التي يحصؿ عمييا يستطيع (اإلنساف) أف يتعمـ كيؼ يجتاز العقبات التي تحكؿ
دكف بمكغو ال ايات التي ينشدىا ،كتساعده أيضان عمى تدارؾ األخطاء ،كاتخاذ اإلجراءات المبلئمة
التي تمكنو مف تحقيؽ أمانيو في الحياة(عكاد.)2005 ،
تختمؼ المعرفة العممية عف المعرفة العادية فيككنيا قد بم ت درجة عالية مف الصدؽ كالثبات ،كأمكف
التحقؽ منيا كالتدليؿ عمييا ،كالمعرفة العادية ىي عمـ ،أما المعرفة العممية ىي التي يتـ تحقيقيا
بالبحث كالتمحيص ،كيعتبر "العمـ" معرفة مصنفة تنسؽ في نظاـ فكرم لو مفاىيمو كمقاييسو الخاصة
مف مبادئ كقكانيف كنظريات.

طبيعة المعرفة كمصادرىا
يقكؿ ديكارت في كتابو مقاؿ في المنيج  :العقؿ ىك أعدؿ األشياء قسمة بيف الناس (بالتساكم) إذ
يعتقد كؿ فرد أنو أكتي منو الكفاية.
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أكالن  :طبيعة المعرفة كمصادرىا:
أ -معنى المعرفة :عرؼ الشيء أم أدركو بالحكاس أك غيرىا ،كلممعرفة معنياف خاص كعاـ
المعنى العاـ :المعرفة ىي المعنى العقمي الذم يتـ بو حصكؿ الشيء في الذىف.المعنى الخاص :المعرفة ىي الفعؿ العقمي الذم يتـ بكاسطتو النفاذ إلى جكىر المكضكع بعيدان عفالذاتية كمحيطة بالمكضكعية .إذان يتفؽ المعنياف عمى أف ىناؾ ذات تعرؼ كمكضكع يعرؼ ،المعرفة
أكسع مف العمـ بؿ العمـ أحد فركع المعرفة كالعمـ أدؽ مف المعرفة كأكثر تخصصان لذلؾ ربط (الالند )
المعرفة بالتصكر كالعمـ بالفيـ ،كفي حياتنا العادية نستخدـ كممة عمـ كمعرفة كمرادفات كفي الحقيقة
(كؿ عمـ معرفة كلكف ليس كؿ معرفة عمـ(عكاد.)2005 ،
ب -عناصر المعرفة:
العنصر األكؿ :كجكد ذات عارفة أم العقؿ  -العنصر الثاني :كجكد المكضكع أم الشيء المعركؼ
أم العالـ الخارجي.
العبلقة بيف العنصريف السابقيف :أم البحث الفمسفي حكؿ أكلكية أحداىما عمى اآلخر كشكؿ التأثير
المتبادؿ بينيما.
ثانيان  -المكقؼ الفمسفي مف المعرفة:
ىناؾ ثبلث اتجاىات حكؿ إمكاف المعرفة( ،االتجاىات تصمى مكضكع(
أ– االتجاه الشكي :الشؾ في الفمسفة (البحث أك التقصي) كىك عمى نكعيف :
 -1الشؾ المطمؽ -:يرل أنصاره باستحالة قياـ المعرفة حيث ينكركف قدرة العقؿ كالحكاس عمى
المعرفة ،كمف أبرز ممثمي ىذا التيار السفسطائي غكرغياس حيث يرل أنو ال يمكف معرفة شيء كاف
أمكف اليمكف نقميا لآلخريف كيرل(بيركف ) أنو ينب ي عمى اإلنساف أال يتخذ أم رأم في مكضكع
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المعرفة ألنو ال يمكف الكثكؽ بالحس كال بالعقؿ معان ،مذىب الشؾ لـ ينتشر في الفكر الفمسفي ألنو
يتعارض مع الطبيعة اإلنسانية التي تسعى دائمان إلى الكصكؿ إلى المعرفة كالحقيقة
الشؾ المنيجي :مرحمة أك تجربة عابرة يمر بيا الباحث عف الحقيقة عند انتقالو مف الجيؿ الى
الحقيقة مكرىا نتيجة نقص األدلة كالبراىيف كاحيانا قد يختار الفيمسكؼ بنفسو تجربة الشؾ المرحمي
كي ينتقد معارفة السابقة كيتأكد مف صحتيا بالدليؿ القاطع كما فعؿ ديكارت بدأ بالشؾ بكؿ ما يعرفو
بالعقؿ كالحكاس حيث تكصؿ إلى أنو ال يمكف الشؾ بكجكده كذات عاقمة كمفكرة لقب ديكارت أبك
الفمسفة الحديثة ألف فمسفتو كانت عبلمة فارقة أنيت فمسفة العصر الكسيط كأعمنت ميبلد فمسفة
العصكر الحديثة .أراد ديكارت إيجاد عمـ يتصؼ باليقيف الذم تتصؼ بو العمكـ الرياضية ،فكضع
ديكارت في كتابو (مقاؿ في المنيج) أربع قكاعد لبمكغ ىذا اليدؼ (الخالدم.)1997 ،
 1ػ قاعدة البداىة كالكضكح :أم يجب أف تتصؼ الحقائؽ بالكضكح العقمي التاـ الذم ينفي إمكانية
أم شؾ فييا.
2ػ قاعدة التحميؿ :تقسيـ األفكار الصعبة إلى أجزائيا البسيطة إلزالة كؿ غمكض .
3ػ قاعدة التركيب :إعادة ترتيب األفكار مف البسيط إلى المركب كمف األسيؿ إلى األصعب
4ػ قاعدة اإلحصاء :إجراء إحصاء كمراجعة شاممة لجميع األفكار التي حممتيا كركبتيا لمتأكد مف
أنني لـ أغفؿ شيئان.
مما تقدـ نرل أف المعرفة تعكد إلى الذات كأىميا قاعدة الكضكح كعمى ىذه القاعدة أسس ديكارت
منيج الشؾ أم أف نشمؿ في كؿ حقيقة تقبؿ الشؾ كخصيصان الحقائؽ التي تكصمنا إلييا الحكاس ألف
ثقتي بحكاسي في معرفة المكضكعات ىي مكضع شؾ أيضان ،كالحقيقة التي ال تقبؿ الشؾ عند
ديكارت ىي كجكد الذات المفكرة (عمؿ) كاعتبر ىذا اليقيف مبدأ (الككجيتك) الذم يقكؿ (أنا أفكر إذنا أنا
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مكجكد) كىذا ينطبؽ عمى جميع أفراد البشر ألنيـ يمتمككف العقؿ الذم ىك (أعدؿ األشياء قسمة بيف
الناس) كالعقؿ كحده ىك القادر عمى المعرفة دكف االعتماد عمى الحكاس ألف العقؿ يحتكم بطبيعتو
عمى أفكار فطرية تمثؿ معارؼ يقينية أكلية تأسس عمييا كؿ معرفة سابقة  .قسـ ديكارت العالـ إلى
ثنائية (الفكر كاالمتداد) الفكر يخص الذات العاقمة كاالمتداد يخص المكضكع الماديات كأنكر أثر
المكضكع في المعرفة(الخالدم.)1997 ،
ب -االتجاه الكثكقي (أك االعتقادم) :يذىب أنصاره إلى االعتقاد القاطع كالجازـ بإمكاف المعرفة كمف
الكصكؿ إلى المعرفة كالحقيقة كادراكيا ،حيث يكثقكف بالمعرفة التي تحصؿ عمييا بالعقؿ كيشكككف
بالمعرفة بكاسطة الحكاس ألنيا زائفة كمتبدلة ،فرفضكا المعرفة القائمة عمى التجربة معتمديف عمى
(عالـ المثؿ ) ىمثؿ أفبلطكف ،ك(المحرؾ األكؿ) عند أرسطك ىي ضماف المعرفة .
ج -االتجاه النقدم :بعد تطكر المعرفة العممية انحصر التيار الكثكقي كال سيما بعد اكتشاؼ الكثير
مف الحقائؽ التي تتناقض مع الفمسفة الميتافيزيقية ،مما دفع الفيمسكؼ األلماني (كانط) في القرف
الثامف عشر إلى تأسيس االتجاه النقدم الذم يقكـ عمى فحص ممكات المعرفة كأدكاتيا قبؿ تأسيس
أم مذىب لتحديد األدكات البلزمة لكؿ بحث ،كميز بيف ما يعرؼ بالعقؿ مف حقائؽ كما يسمـ بو مف
حقائؽ ضركرية لمسمكؾ اإلنساني مثؿ( :الحرية كاإلرادة كالكاجب(
ثالثان :مصادر المعرفة  :ذىب الفبلسفة عمى أف ىناؾ ثبلث مصادر لممعرفة العقؿ كالتجربة
كالحدس .
العقؿ:
العقؿ ىك األداة الرئيسية لممعرفة عند أنصار المذاىب الفمسفية العقمية -حيث يركف أف في العقؿ
مبادئ عقمية كحقائؽ كمية ندرؾ بكاسطتيا طبيعة األشياء -كىي عبارة عف نماذج عامة مجردة تقابؿ
األشياء_ كالحقيقة تكمف في تطابؽ ما في الذىف مع ما في الكاقع _ ،كيعد أفبلطكف كديكارت مف
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المثؿ كاألفكار
أىـ أنصار ىذا االتجاه ،حيث يرل أفبلطكف أف الحقيقة ال تستمد مف الحكاس إنما مف ي
المثؿ كنصؿ إلييا باإلدراؾ العقمي كمف ثـ تنظيـ األشياء
المفارقة لمعالـ الحسي المكجكدة في عالـ ي
بناء عمييا ،حيث يرل ديكارت أف الحقائؽ مكجكدة في العقؿ بشكؿ فطرم كتنمك كتتطكر مع
الحسية ن
نمك اإلنساف كتفكيره فاإلنساف ال يتعمـ شيء جديد بؿ يكتشؼ الحقائؽ المكجكدة(عكاد.)2005 ،
ب -التجربة :يذىب أنصار االتجاه الكضعي كالتجريبي إلى أف المعارؼ ليست فطرية بؿ يكتسبيا
اإلنساف عف طريؽ التجربة مف خبلؿ االتصاؿ بالعالـ الحسي منذ كالدتو ثـ تتطكر مع تطكر تفكيره
مف الحسي إلى المجرد ،كمف أبرز ممثمي االتجاه التجريبي (جكف لكؾ ) حيث أنكر كجكد أم معرفة
فطرية سابقة في العقؿ ،كذىب إلى أف مصدر المعرفة اإلحساس كاالستبطاف أم جميع األفكار
األكلية تنشأ عف الحكاس كتتكزع ىذه األفكار عمى أربعة أنكاع ىي :
 أفكار صادرة عف حاسة كاحدة مثؿ المكف كالصكت . أفكار صادرة عف حاستيف أك أكثر مثؿ االمتداد كالكمية كالحركة. أفكار صادرة عف االستبطاف مثؿ اإلدراؾ كالتفكير كاالنفعاؿ أفكار صادرة عف اإلحساس كاالستبطاف مثؿ الكجكد كالحرية(مجدالكم.)2008 ،ج -الحدس :معرفة مباشرة نحصؿ عمييا دكف عناء كلو ثبلثة أنكاع :
 –1الحدس التجريبي  :كيقسـ إلى قسميف:
أ– حدس حسي :نحصؿ عميو بكاسطة الحكاس الخمس كىك أكلى درجات معرفتنا بالعالـ الخارجي.
ب – حدس نفسي :المعرفة المباشرة لما يدكر داخؿ اإلنساف مف انفعاالت كعكاطؼ كأفكار كحزف
كفرح.
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-2حدس عقمي :كبو نعرؼ المقكالت العقمية (مثؿ قانكف اليكية كالسببية ) كالمفاىيـ الرياضية (مثؿ
النقطة كالمستقيـ كالعدد) .
 – 3حدس مبدع :كىك أعمى درجات الحدس يعتمد عميو الفبلسفة في كضع مذاىبيـ كأفكارىـ كيعتمد
عميو األدباء كالشعراء في إبداعيـ( .مبلحظة العقؿ كالتجربة تصمى مكضكع) (الخالدم.)1997 ،
نشأة المعرفة كأشكاليا
أكالن  :المعرفة العممية:
 المرحمة البدائية :بدأت المعرفة منذ كجد االنساف عمى سطى األرض كاستخدـ األدكات لسد حاجاتو األكلية كالدفاع عف
نفسو ضد األخطار التي تيدد حياتو ال يمكف الفصؿ بيف المعرفة العممية كال ايات التي تعمؿ عمى
تحقيقيا ألف المعرفة كجدت منذ كجدت البشرية عمى األرض كفكركا بالطرائؽ التي تسد حاجاتيـ
األكلية كالدفاع عف أنفسيـ ضد األخطار التي تيدد حياتيـ .كأطمؽ عمييا المعرفة العممية ألنيا
ارتبطت بالممارسات ارتباطا كثيقان  .إال أف المعرفة العممية بقيت بطيئة التطكر لقمة حاجات البشر
قديمان حيث كانت محصكرة بما يضمف بقاء النكع كالدفاع عف النفس(الخالدم.)1997 ،
كاإلنساف عرؼ أدكات الصيد قبؿ أف يعرؼ الزراعة كأدكاتيا ألف مرحمة الصيد كالترحاؿ سابقة عمى
مرحمة الزراعة كاإلستقرار .ككاف الختراع الم ة األثر الكبير في تطكر الجنس البشرم حيث أنتقؿ مف
العيش في جماعات إلى العيش في مجتمع يتطمب بناء المدف كالتنظيـ االجتماعي.
أختراع الكتابة  :يعد اختراع الكتابة منذ سبعة آالؼ عاـ ساعد في تطكر المعرفة العممية ألنيا مكنت
مف نقؿ المعارؼ إلى األجياؿ البلحقة كالمجتمعات األخرل ،ككانت أساس لتطكر العمكـ مثؿ :الفمؾ
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كالرياضيات كاليندسة ،إال أف ىذه العمكـ في تمؾ المرحمة لـ تتحكؿ إلى العمـ النظرم ألنيا بقيت
مرتبطة بالحاجات المادية لئلنساف.
إال أف تطكر الفنكف في العمراف كالصناعة كالسفر كالمكسيقى ميد لئلنتقاؿ إلى المعرفة النظرية.
سمات المعرفة العممية :
أ – استمدت المعرفة العممية صحتيا مف إمكاف تطبيقيا كما أعطتو مف فائدة لئلنساف.
ب – إال أف المعرفة العممية ال تتصؼ بالتعميـ ألنيا ارتبطت بشكؿ أساسي باختبلؼ الجماعات التي
كانت تمارسيا كالبيئة التي تعيش فييا .
ج – اتصفت المعرفة العممية  :بالقداسة كالسرية  :ألنيا كانت حك انر عمى فئة قميمة السحرة كالكينة
ككبار المكظفيف في الحكـ كىذا ما حاؿ دكف إنتشارىا .
د – ككاف ىناؾ تبايف في تطكر العمكـ :مثبلن عمـ الفمؾ لما فيو مف فائدة عممية حيث ارتبط بالمبلحة
كالزراعة كاألمطار كالحصاد كالتجارة ،حيث كانت الفمسفة كالفيزياء أقؿ تطك انر.
ثانيان  :مف المعرفة العممية إلى المعرفة النظرية :
في البداية تككف الكعي اإلنساني عمى شكؿ كعي أسطكرم بسبب امتزاج المعارؼ العممية مع اآلراء
ال امضة كالمجيكلة التي تثير قمؽ اإلنساف مثؿ :الحياة كالمكت كالخمكد حيث برزت القصص
كاألساطير حكؿ اآللية كالقكة الخارقة التي تمتمكيا ،حيث كاف ىذا التفكير عائؽ أماـ حرية العقؿ.
كفي منتصؼ األلؼ الثاني قبؿ الميبلد بدأ الشؾ بمصداقية األفكار األسطكرية الذم أدل إلى التردم
االجتماعي كاالقتصادم ،كبعد ا زدىار التجارة في اليكناف ثـ التكاصؿ مع باقي الشعكب مما أدل إلى
تشكيؿ ثقافة جديدة أكثر انفتاحان ككعيان بالكجكد اإلنساني ،كدعت إلى التفكير العقبلني الذم ميد لكالدة
الفكر النظرم الذم كانت الفمسفة أكؿ إنتاجاتو كشيدت الرياضيات في ظمو تقدمان
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في المرحمة اليكنانية لـ تكف الفمسفة اختصاصان كما ىي اليكـ ،حيث كاف الفبلسفة مكسكعييف كالذم
ساعد عمى الفكر المكسكعي قمة المعارؼ التي كانت مكجكدة في ذلؾ العصر ككما أدل تقسيـ العمؿ
إلى فكرم كجسدم إلى تفرغ الفبلسفة لمعمؿ الفمسفي (عكاد.)2005 ،
ثالثان :تصنيؼ المعرفة:
تعد المعرفة مكضكعان ميمان بالنسبة إلى الفبلسفة كالعمماء ألف العقؿ العممي يميؿ دكمان إلى التنظيـ
كالترتيب.
كأدل البحث الدائـ في المعرفة إلى نشكء اختصاصات تيتـ بدراسة المعرفة مف أىميا:
ال نكصكلكجيا  :نشأت ال نكصكلكجيا في قمب الفمسفة كيطمؽ عمييا (فمسفة المعرفة ) ألنيا تبحث في
نظرية المعرفة فتدرس طبيعتيا كأصكليا كحدكدىا كآلياتيا كتفسر العبلقة بيف الذات كالمكضكع.
األبيستيمكلكجيا  :تختص بالمعرفة العممية لذلؾ يطمؽ عمييا (فمسفة العمـ)
الميتكدكلكجيا :سميت عمـ المناىج كىي فرع مف فركع المنطؽ يبحث في مناىج العمكـ المختمفة
كالطرؽ كاألدكات المستخدمة.
رابعان  :أشكاؿ المعرفة :حيث ىناؾ ثبلث أشكاؿ أساسية لممعرفة كىي :
المعرفة االعتقادية :
االعتقاد ىك تسميـ العقؿ بفكرة ما مع عدـ إمكانية إثبات صحتيا منطقيان أك تجريبيان ،كالعامؿ الكجداني
يمعب دكر في االعتقاد كاالعتقاد بالمعجزات .كمف أىـ مكضكعات المعرفة االعتقادية معرفة اهلل
كاإليماف باألدياف مثبلن يرل ابف سينا كابف طفيؿ االعتقاد بكجكد اهلل ناتج عف معرفة فطرية يمكف أف
يتكصؿ إلييا اإلنساف بمفرده بالتأمؿ كالتفكير بالككف كىناؾ مف يرل أنيا غيبية معرفتيا تحتاج إلى
الكحي كالنبكة(عكاد.)2005 ،
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المعرفةالعقلية:
مكضكعيا األفكار المجردة التي ال يمكف إدراكيا عبر الحكاس بؿ بكاسطة العقؿ نفسو .
نصؿ إلييا عبر منيج التأمؿ الذم يعتمد عمى الحدس كاالستدالؿ كاالستنتاج كمعيار صدقيا عدـ
التناقض كتماسؾ المقدمات مع النتائج.
كتعتبر الفمسفة كالرياضيات مف أشير مجاالت المعرفة العقمية ألف صحة نتائجيا ال تعتمد عمى
البرىاف التجريبي إنما عمى تماسؾ المقدمات مع النتائج.
المعرفة العممية :
المعرفة العممية تشتمؿ عمى المكضكعات المادية المحسكسة في الكاقع كىي تطبيؽ لقانكف السببية
ألف لكؿ حادث سبب يؤدم إلى حدكثيا  ،كتعتمد المعرفة العممية عمى المنيج العممي الذم بدأ
بالمبلحظة ثـ الفرضية ثـ التجربة ثـ البرىاف ثـ القانكف.
بقيت المعرفة العممية حتى منتصؼ األلفية الثانية بعد الميبلد ممحقة بالفمسفة ألنيا كانت معرفة
نظرية تعتمد عمى التأمؿ.
ثـ بدأت العمكـ تستقؿ تباعان مف الفمؾ ثـ الفيزياء كلممعرفة العممية قسميف أساسييف:
العمكـ الطبيعية:
مكضكعيا الطبيعة المادية سكاء كانت جامدة أك حية كتعتمد عمى منيج االستقرائي التجريبي كتتصؼ
نتائجيا بالدقة كالمكضكعية كيتمخص ىدؼ العمكـ الطبيعية في فيـ الحكادث الطبيعية كالتنبؤ بيا
كتكجيييا.
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كتضـ العمكـ الطبيعية ثبلث مجاالت رئيسية كىي الفيزياء كالكيمياء كاألحياء (أك البيكلكجيا) باإلضافة
إلى عمـ الفمؾ كالفضاء الذم يدرس حركة المادة خارج األرض ،كمع تطكر المعارؼ أصبى لكؿ عمـ
اختصاصاتو.
العمكـ اإلنسانية:
تدرس العمكـ اإلنسانية كؿ ما يتعمؽ بشؤكف اإلنساف كسمككو أفرادان كجماعات.
ظمت العمكـ اإلنسانية منطكية تحت الفمسفة إال أنيا بدأت باالنفصاؿ مع تطكر المناىج العممية
كأكؿ عمـ استقؿ عف الفمسفة عمـ النفس ثـ عمـ االجتماع ثـ تطكرت ىذه العمكـ كأصبى لكؿ عمـ
اختصاصاتو .كأخذت تطبؽ المنيج العممي في دراستيا إال أنيا كاجيت صعكبات كثيرة ألسباب
أخبلقية كتقنية في أحياف أخرل(المامني.)2010 ،

العبلقة بيف الذات كالمكضكع في المعرفة
اكالن :الذات كالمكضكع :
انقسمت الفمسفة عبر تاريخيا إلى اتجاىيف اثنيف ىما االتجاه المثالي كاالتجاه المادم ،الفيمسكؼ الذم
يقكؿ بأسبقية كجكد الفكر عمى المادة فيك مثالي ،كالفيمسكؼ الذم يقكؿ بأسبقية كجكد المادة عمى
الفكر فيك مادم.
الذات كالمكضكع :
الذات :الكائف اإلنساني المفكر.
المكضكع :المكجكد القابؿ لممعرفة .
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كىنا نبرز إشكالية العمقة بيف الذات كالمكضكع فطرح الفبلسفة سؤاؿ ميـ كىك  :كيؼ تتـ المعرفة
ىؿ بكاسطة الحكاس أـ عف طريؽ العقؿ كال سيما أف جكىرىما مختمؼ األكؿ جكىره مادم كالثاني
ركحي أكؿ مف ربط بيف الذات العارفة كمكضكع المعرفة ىك عالـ الفمؾ (غاليميك) حيث أشار إلى أف
الصفات التي نعرؼ بيا األشياء ليست كميا في األشياء منيا ما ىك في العقؿ ،مثبلن :شكؿ البرتقالة
الكركم كثقميا صفات خاصة بيا أما لكنيا كطعميا صفات ابتكرىا الجياز اإلدراكي .كانطبلقان مف
ذلؾ ظير اتجاىيف في أثر الذات كالمكضكع في تشكيؿ المعرفة االتجاه العقمي يمثمو ديكارت ككانط
كاالتجاه التجريبي يمثمو جكف لكؾ كىيكـ(مجدالكم.)2008 ،
ثانيان :أكلكية التجربة عند لكؾ:
رفض جكف لكؾ أف تككف الذات ىي الفاعؿ الكحيد في عممية المعرفة ،كرأل أف المعرفة عممية مركبة
يسيـ في تككينيا الذات كالمكضكع ،كقد جعؿ لممكضكع األكلكية في حصكؿ المعرفة عكس ما يرل
ديكارت حيث يرل لكؾ أف الطفؿ يكلد كعقمو صفحة بيضاء ،كأكرد لكؾ أدلة عمى عدـ كجكد أفكار
فطرية:
 الطفؿ ال يدرؾ القكانيف العقمية أك المنطقية إال بعد التجربة . كجكد بعض المجتمعات البدائية التي ال تعرؼ شيئان عف المنطؽ.يرل لكؾ أف لك كاف ىناؾ مبادئ فطرية لما اختمؼ الناس حكؿ الخير كالشر كالصى كالخطأ.
ذىب لكؾ عمى أف المعرفة تتككف مف خبلؿ مجمكعة مف العمميات تبدأ بالمكضكع ثـ الذات ،كىذه
العمميات:
التجربة :التجربة التي تتككف فييا االنطباعات الحسية نتيجة اتصاؿ الحكاس بالعالـ الخارجي كتنقؿ
ىذه االنطباعات إلى الذىف ،كالعمميات العقمية التي يجرييا الذىف عمى االنطباعات الحسية تشمؿ:
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تركيب مدركات بسيطة متعددة في فكرة كاحدة مركبة.
المقارنة بيف فكرتيف أك أكثر.
تجريد ما ىك متشابو في مجمكعة األفكار البسيطة كاغفاؿ الفركؽ الجزئية كتأكيد العنصر المشترؾ
فيتككف مفيكـ عاـ.
إذان أعطى لكؾ لممكضكع المكانة األساسية في المعرفة دكف أف ييمؿ أثر الذات في عممية المعرفة
ألنو أناط بيا اكتشاؼ العبلقات كاألفكار كتككيف المفاىيـ العامة كالكمية (مجدالكم.)2008 ،
ثالثا :األثر السمبي لمذات عند ىيكـ:
لـ يكافؽ ىيكـ عمى آراء لكؾ حكؿ أثر الذات في المعرفة كحصرىا في األثر السمبي الذم يمكف أف
تؤديو ،فصنؼ محتكيات العقؿ في صنفيف ىما:
االنطباعات  :كىي المعطيات المباشرة لمحكاس التي نتركيا في الذىف نتيجة اتصاؿ الحكاس بالعالـ
الخارجي.
األفكار :كىي ما يحتفظ بو العقؿ مف معطيات ذىنية نتيجة االنطباعات السابقة بعد زكاؿ المؤثر
الخارجي ،لذلؾ يمكف استعادة المكف األخضر لمشجرة دكف أف نراىا.
كتحصؿ المعرفة مف خبلؿ ىممى ىكتيف في العقؿ :
أ ػ الذاكرة  :تحتفظ باألفكار كفؽ الترتيب الذم دخمت عميو إلى العقؿ كالعقؿ يحتفظ بفكرة الترتيب
الزمني.
فيككف العقؿ أفكار مركبة مف األفكار البسيطة
ب .المخيمة :تقكـ بالتصرؼ باألفكار بشكؿ حر ي
المحفكظة في الذاكرة (مجدالكم.)2008 ،
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العمـ كخصائصو العقمية:
إف تحقيؽ المنافع شرط كجكد العمـ فإف ذلؾ ال يعني أف المنفعة بمفردىا خميقة بأف تصنع عمما عقميا
أك أف تضمف عقبلنية العمـ .لذلؾ فإف لمعمـ كالعمكـ العقمية عمى كجو الخصكص ،مميزاتيا في عصر
ابف خمدكف كبحكـ تأثر العمماء المسمميف باليكناف القديـ كتفاعميـ مع التراث الفكرم راجت مبادئ
المنطؽ كتكلدت عنو مناىج مف أشيرىا االستدالؿ كاالستقراء ( .)Heylighen,1993حيث يعد
االستدالؿ كاالستقراء مف أىـ المناىج القائمة عمى استخداـ العقؿ في البحث العممي كالبحث في
األسباب( ،)Kirkham,1997كنرل أف ابف خمدكف قد استخدميا في حدكد رسميا لنفسو تحد مف
القكؿ بالحتمية المطمقة كتطبيؽ االستقراء عمى منكاؿ عمكـ الطبيعة في القرف الثامف عشر(المامني،
 .)2010فميس ىناؾ شركط مكحدة عمى العمكـ باسـ العممية أك مبادئ العمكـ مف كجية معرفية
ابستمكلكجية صرفة.

مبدأ الصدؽ في المعرفة:
تمتحـ المعرفة باألخبلؽ عبر البحث عف مبدأ الصدؽ ،كىك مبدأ لصيؽ بالخبر اذا ما اعتبرنا اف
الخبر يقبؿ التصديؽ كالتكذيب كما كرد ذلؾ في عمكـ الببلغة كعمكـ االخبار كالعمكـ الدينية ،أسس
بناء عمى ذلؾ منيج التعديؿ كالتجريى كىك منيج يقكـ عمى التحقؽ في أمر المخبر كاستحقاقو الثقة
دكف تأمؿ الخبر المنقكؿ(مجدالكم .)2008 ،كيبيف ابف خمدكف أف شرط الصدؽ غير كاؼ لتحقيؽ
العممية فبل بد مف مطابقة الخبر الكاقع .كىنا يميز ابف خمدكف بيف الممكف كالمرجى كبيف الحدث
الحاصؿ فعبل(بكبر .)1986 ،أما التاريخ فبلقترانو باألحداث الماضية يحتاج صاحبو إلى تدكيف
الكقائع الحاصمة فعبل .كأما عمـ العمراف مثمو مثؿ عمكـ الطبيعة فيك يساعد عمى تمييز الممكف مف
غير الممكف في الركايات أم ما يتفؽ أك يخالؼ طبائع العمراف كيككف بذلؾ عمما عقميا يستخدـ في
التاريخ لمتحقيؽ في األحداث(الخالدم.)1997 ،
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تصنيؼ المعرفة:
يتضى مما سبؽ أف المعرفة أكسع كاشمؿ مف العمـ ،إال أف طرؽ الحصكؿ عمى المعرفة تختمؼ مف
مكضكع آلخر ،فالمعرفة تصنؼ إلى ثبلثة أصناؼ رئيسة ،كىي:
أ) المعرفة الحسية :كىي التي يكتسبيا اإلنساف عف طريؽ حكاسو المجردة كالممس كاالستماع
كالمشاىدة المباشرة ،كىذا النكع مف المعرفة بسيط ،باعتبار أف أدلة اإلقناع متكافرة (مممكسة) أك ثابتة
في ذىف اإلنساف(عكاد.)2005 ،
ب) المعرفة التأممية (الفمسفة الكضعية) :كىذا النكع مف المعرفة يتطمب النضج الفكرم ،كالتعمؽ في
دراسة الظكاىر المكجكدة ،حيث أف مستكل تحميؿ األحداث كالمسائؿ المدركسة يكجب اإللماـ بقكانيف
كقكاعد عممية الستنباط الحقائؽ عف طريؽ البحث كالتمحيص( ،)Heylighen,1993كلكف في العادة
ال يحصؿ الباحث عمى أدلة قاطعة كمممكسة تثبت حججو ،كلكنو يقدـ البراىيف عف طريؽ استعماؿ
المنطؽ كالتحميؿ ،كيثبت أف النتائج التي تكصؿ إلييا تعبر عف الحقيقة كالمعرفة الصحيحة لمقضية أك
المسألة كذلؾ بعد المشاىدة كالمبلحظة(.)White,1969
ج-المعرفة العممية (التجريبية) (مبدأ التحقؽ) :كىذا النكع مف المعرفة يقكـ عمى أساس"المبلحظة
المنظمة لمظكاىر" كعمى أساس كضع الفرضيات العممية المبلئمة كالتحقؽ منيا عف طريؽ التجربة
كجمع البيانات كتحميميا(العبلؼ .)1991 ،حيث اتخذ كارؿ بكبر ( )Popper,1957لمتمييز بيف ما
ىك عممي كما ىك غير عممي كقاؿ" :إف القضايا العممية ىي تمؾ التي يمكف اثبات زيفيا ،أما التي ال
يمكف زيفيا فيي ليست عممية".

طرؽ الكصكؿ إلى المعرفة:
مؤسسة العمـ حقيقة اجتماعية تتمثؿ في طائفة مف الناس تضميـ معا ركابط منظمة معينة ،لكي يؤدكا
أعماال معينة في المجتمع .كأسمكب العمـ ىك بالمقارنة خبلصة ليذه الحقائؽ .كمف الخطر أف نعتبره
24

مف الصيب األفبلطكنية المثالية ،كما لك كاف ىناؾ سبيؿ كاحد لبلىتداء إلى حقيقة الطبيعة أك اإلنساف
(برناؿ .)1981 ،ككانت الكظيفة الكحيدة لمعمـ ىي اف ييتدم إلى ىذه الحقيقة كال يتزحزح عنيا .ىذا
المفيكـ المطمؽ يدحضو كؿ تاريخ العمـ بما يحمؿ مف تطكر متكاصؿ لتعدد األساليب الجديدة.
كاألسمكب العممي ليس شيئا ثابتا ،كلكنو عممية نامية(عكاد.)2005 ،
كما انو ال يمكف تناكلو دكف النظر إلى عبلقاتو الكثيقة بخصائص العمـ االجتماعية كالطبقية منيا
عمى كجو الخصكص .كمف ثـ فإف األسمكب العممي ،كالعمـ نفسو ،ينفر مف التعريؼ .إنو يتركب مف
مجمكعة مف العمميات ،بعضيا ذىني كبعضيا يدكم ،ككؿ منيا أثبت فائدتو في الكضع المبلئـ ،أكال
في صنع ا ألسئمة التي تبدك ممحة في أم مرحمة ،ثـ في االىتداء إلى اإلجابات عمى ىذه األسئمة،
كاختبار ىذه اإلجابات كاستخداميا( .)Code,1996كفي الماضي كاف معظـ األسئمة التي يمكف أف
تمقى إجابات معقكلة ىي تمؾ التي تطرح في مجاالت العمكـ الرياضية مثؿ الفمؾ كالفيزياء .أما في
ك ؿ المجاالت األخرل فمـ تكف ىناؾ سكل نتائج معينة أكجدتيا الخبرة ،كلقيت الضماف مف خبلؿ
فكائدىا التكنكلكجية .كقد طبؽ األسمكب العممي كطكر فيما بعد في مجاالت الكيمياء،كعمـ االحياء،
كقد بدأنا اآلف نتعمـ كيؼ نطبقو عمى مشكبلت المجتمع  .)Heylighen,1993كقد لخصت طرؽ
الكصكؿ لممعرفة عف طريؽ المشاىدة كالتجريب ،التصنيؼ كالقياس ،كاألجيزة.
أكال :المشاىدة كالتجربة
انبثقت األساليب التي يستخدميا العمماء العاممكف مف تفريؽ األساليب المستخدمة في الحياة العادية،
كخاصة الميف اليدكية .فأنت في بادئ األمر تمقى نظرة عمى الصفقة ،ثـ تختبر بعضا منيا لتقؼ
عمى مدل صبلحيتيا كفي تعبير ادؽ ،نحف نبدأ بالمشاىدات ثـ نتبعيا بالتجارب(.)White,1969
كالجميع يشاىدكف ،سكاء منيـ العالـ كغير العالـ ،كلكف الميـ ىك ماذا نشاىد ككيؼ نشاىد .كىذا ىك
الفرؽ بيف العالـ كالفناف .كالفناف يشاىد الشيء بيدؼ أف يحكلو مف خبلؿ تجاربو كمشاعره إلى خمؽ
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جديد مبدع .كليس معنى ذلؾ انو يفتقر إلى اليدؼ الكاعي .فعمى العكس مف ذلؾ ،كما يحدثنا تاريخ
العمـ ،نجد انو لكي نكتشؼ أشياء جديدة ،يكاد يككف مف الضركريات األساسية كجكد ىدؼ معيف،
كغالبا ما يككف ىدفا عمميا( .)Heylighen,1993اف ىذا يعني انو لتحقيؽ ىدؼ ما في عالـ ال
إنساني ،صاما أذنيؾ عف أقكل النداءات العاطفية ،فانو عميؾ أف تخضع الرغبة لمحقيقة
كالقانكف(برناؿ.)1981 ،
ثانيا :التصنيؼ كالقياس
كمع الكقت اسفرت عف المشاىدات عمميتاف فنيتاف :التصنيؼ كالقياس ،ككؿ منيما بالطبع أقدـ كثي ار
مف العمـ المتقدـ ،إال أنيما يستخدماف اآلف بطريقة خاصة تماما ،فقد أصبى التصنيؼ في حد ذاتو
يمثؿ الخطكة األكلى نحك تفيـ مجمكعات الظكاىر الجديدة ،فبل بد مف ترتيبيا قبؿ أف يصنع بيا أم
شيء ،كالقياس ىك مجرد مرحمة مف مراحؿ الترتيب ،كاإلحصاء ىك ترتيب إحدل ىذه المجمكعات
بالنسبة لؤلخرل(ككف .)1992 ،كالقياس ىك إحصاء رقـ مجمكعة قياسية تتكازف أك تجارم النكعية
التي يراد كزنيا أك قياسيا ،كالقياس ىك الذم يربط بيف العمـ كالرياضيات مف جانب ،كبينو كبيف
الممارسات التجارية أك الميكانيكية مف جانب آخر .فاألرقاـ كاألشكاؿ إنما تجد طريقيا إلى العمـ عف
طريؽ القياس .كبالقياس يمكف أيضا أف نحدد بدقة ما يجب عممو لكي نحقؽ شركطا معينة كنحصؿ
عمى النتيجة المرجكة(برناؿ.)1981 ،
كىنا يبرز الكجو النشيط لمعمـ في الصكرة ،التي نسمييا (التجربة ) .فالتجربة ،كما ىك كاضى مف
الكممة ،ليس إال محاكلة ،كالتجربة السابقة كانت في حقيقة األمر محاكالت أجريت عمى نطاؽ
شامؿ(ككف .)1992 ،كبمجرد استخداـ القياس لـ يصبى مف المستطاع معاكدة المحاكالت بدقة
فحسب ،كأصبى مف الممكف أيضا أف نجرم ىذه المحاكالت عمى نطاؽ ضيؽ ،كىك ما يعد أم ار
جريئا .فالتجربة التي تجرم عمى نطاؽ ضيؽ ،أم التجربة األنمكذج ،ىي التي تمثؿ المبلمى الرئيسية
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لمعمـ الحديث .فاالشت اؿ داخؿ نطاؽ ضيؽ يعطي الفرصة ألف نجرم في نفس الكقت محاكالت أكثر
كبتكاليؼ أقؿ .كفضبل عف ذلؾ ،يمكف ،باستخداـ الرياضيات ،أف نستخمص مف تجارب عديدة ضيقة
النطاؽ نتائج أفضؿ كثي ار مما نستخمصو مف كاحدة أك اثنتاف مف المحاكالت الضخمة كالمكمفة التي
تجرم عمى نطاؽ أكسع( .)Lehrer,1990كتتبمكر جميع التجارب في عمميتيف بسيطتيف :تجزمء
الشيء ثـ تجميعو ،أك ،بتعبير عممي :التحميؿ كالتركيب .فطالما أنؾ ال تستطيع أف تجزئ الشيء أك
العممية إلى قطع ص يرة ،فأنت ال تستطيع أف تصنع شيء حيالو سكل أف تنظر إليو ككؿ ال يتجزأ.
كما لـ تستطع تجميع األجزاء معا مرة ثانية ليسترد الشيء طبيعتو األكلى فبل سبيؿ أمامؾ لمعرفة ما
إذا كنت قد أضفت شيئا جديدا أك أغفمت شيئا في تحميمؾ.
ثالثا :استخداـ األجيزة
إلجراء ىذه العمميات ،استحدث العمماء عمى مر القركف مجمكعة مكتممة مف األدكات المادية _ أعني
أجيزة العمكـ _ كلـ تعد األجيزة اآلف سرا .إنيا األدكات التي تستخدـ في الحياة العادية بعد تحكلت
ألغراض خاصة جدا .فالجفنة ليست إال إناء ،كالجفت ىز ممقاط .كفي المقابؿ ،ترتد أجيزة العمماء
في كثير مف األحياف إلى الحياة العممية في شكؿ آالت كعدد مفيدة .كعمى سبيؿ المثاؿ كاف جياز
التمفزيكف الحديث عبارة عف أنبكبة أشعة الميبط ،كىذه قطعة مف جياز عممي بحت صمـ لقياس كتمة
اإللكتركف .كتقكـ األجيزة العممية بكاحدة مف كظيفتيف أساسيتيف :أما آالت عممية ،مثؿ التمسككب أك
الميكركسككب ،كىذه تستخدـ ل رض امتداد إدراكنا كاحساسنا بالعمـ عمى كجو أكثر دقة ،كأما أدكات
عممية ،مثؿ األجيزة اليدكية الدقيقة ،كآالت التقطير ،كآال الحضانة الصناعية .كتستخدـ ىذه في
التكسع بطريقة محكمة في التطبيؽ اآللي لمميارات اليدكية الستخداـ األشياء المحيطة بنا(برناؿ،
.)1981
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إستراتيجية المعرفة:
انحصرت مناقشة أسمكب المعرفة ،حتى اآلف ،فيما يمكف أف يسمى بتكتيؾ التقدـ العممي .كىذا ،في
البداية ،أسمكب لحؿ المشاكؿ ينطكم عمى ثقة في أف الحمكؿ مرضية .كمف الكاضى أف ىذا كحده ال
يكفي لشرح تقدـ العمكـ ككؿ عمى مدل فترات زمنية طكيمة .كلكي تكتمؿ الصكرة ،ال بد مف التعرض
إلى ما يناظر إستراتيجية العمـ .كبطبيعة الحاؿ ،ليس العمـ اآلف في حاجة مطمقة إلى إستراتيجية
كاعية لكي يتقدـ ،كفي الكاقع لـ يكف العمـ مكجيا في األزمنة السابقة طبقا لخطة بعيدة
األمد( .)Heylighen,1993كمع كؿ ،لـ تكف مسيرة تقدـ العمـ ،كما سنرل ،مسيرة عشكائية ،فقد كاف
ىناؾ دائما ما يشبو اإلستراتيجية التي تعمؿ في غير كعي أحيانا(برناؿ.)1981 ،
كتتمثؿ السمة الرئيسية اإلستراتيجية االكتشافات في تحديد ترتيب اختيار المشاكؿ المراد حميا .كالكاقع
أف رؤية المشكمة أصعب كثي ار مف حميا .فالرؤية تحتاج إلى خياؿ ،بينما ال يحتاج الحؿ إال إلى
البراعة .كىذا ىك مفيكـ تعريؼ ككزامبي ( )Kosambiلمعمـ عمى أنو "معرفة الضركريات" .كالتقدـ
العاـ لمعمـ إنما تـ في الكاقع مف خبلؿ العناية بحمكؿ المشاكؿ التي تطرحيا في المقاـ األكؿ
الضركريات االقتصادية ،كفي المقاـ الثاني مف خبلؿ األفكار العممية السابقة(برناؿ .)1981 ،ففي
أم زماف تتحدانا عادة مجمكعة مف المشاكؿ مثؿ مشكمة مضاعفة حجـ الييكؿ المكعب في دلفي
كالتي أسفر عنيا استخراج جذر تكعيبي ،كمشكمة ايجاد خط الطكؿ كالتي أدت إلى ظيكر قانكنيف
نيكتف ،كمشكمة عبلج مرض دكدة القز في فرنسا كالتي ساعدت باستير ( )Pasteurعمى التكصؿ
إلى فكرة نظرية الجرثكمة في المرض .كالخطكرة في العمـ ىك أف مثؿ ىذه المشاكؿ التقميدية يميؿ
عددىا إلى التضاؤؿ .كتتركز جيكد العمماء جيبل بعد جيؿ في العمؿ عمى حميا كالعككؼ عمى
تحسيف ىذه الحمكؿ(.)Heylighen,1993
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أنكاع طبيعة المعرفة:
تختمؼ طبيعة المعرفة باختبلؼ العمكـ إلى العمكـ الطبيعية :التي تتناكؿ كؿ شيء في الككف عدا
اإلنساف كمف اشير عمكميا الفمؾ كالفيزياء كالكيمياء كالجيكلكجيا كالحيكاف كالنبات كمف اىـ مفاىيميا:
االتساؽ في طبيعة األشياء (مفيكـ النظـ ) كالعبلقات بيف العناصر األشياء كالدقة كالمكضكعية
كالقياس كالنسبية في كـ كنكعية المعرفة كالسببية كتستخدـ العمكـ الطبيعية العقؿ كالحكاس كطريقتيا
في البحث كالتفكير كالتعميـ ىي الطريقة العممية المعركفة (مرعي كاخركف.) 1993 ,
العمكـ اإلنسانية  :تبحث في اإلنساف كما يتصؿ بو مثؿ المجتمع كالثقافة كالحضارة كالقيـ كاىـ ما
يميز بو انيا معقدة حيث انيا تتعامؿ مع اإلنساف كىي اصعب تجريدا كتعميما مف العمكـ الطبيعية
كأكثر تحي از كاقؿ مكضكعية كأصعب تنبؤا كاشتماليا عمى القيـ (مرعي كالحيمة .)2000 ,

 2.1.2مفيكـ التاريخ:
يقكؿ ابف خمدكف في الكتاب األكؿ مف المقدمة " إعمـ أنو لما كانت حقيقة التاريخ أنو خبر عف
اإلجتماع اإلنساني الذم ىك عمراف العالـ كما يعرض لطبيعة ذلؾ العمراف مف األحكاؿ مثؿ التكحش
كالتأنس كالعصبيات كأصناؼ الت مبات لمبشر بعضيـ عمى بعض كما ينشأ عف ذلؾ مف الممؾ كالدكؿ
كمراتبيا كما ينتحمو البشر بأعماليـ كمساعييـ مف الكسب كالمعاش كالعمكـ كالصنائع كسائر ما يحدث
مف ذلؾ العمراف بطبيعة األحكاؿ "(ابف خمدكف.)2014 ،
كمعنى ذلؾ كما يرل معظـ المؤرخيف أف لمتاريخ معاف كثيرة ،فالبعض يرل أنو يضـ كؿ المعمكمات
التي يمكف معرفتيا " ج رافية العالـ " ،ألف عمـ الج رافيا لو دخؿ كبير في معظـ الحكادث فيك يؤثر
عمييا ،كمف ذلؾ تأثير الطبكغرافيا عمى كؿ حكادث المعارؾ سكاء صيفا أـ شتاء ،كذلؾ الصراع بيف
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األمـ عمى المعادف التي في باطف األرض مثؿ البتركؿ أك األلماس أك اليكرانيكـ كغير ذلؾ مف
المعادف اليامة(عمراف.)2006 ،

التعريؼ التاريخي:
إف عممية إطبلؽ اسـ عمى حادثة أك مجمكعة حكادث ليست باألمر البسيط ،إذ كؿ شيء مف فيـ
كتأكيؿ كتفسير كحكـ ،يبدأ بيا كينتيي إلييا قد يتمخص كؿ عمؿ المؤرخ في نعت الحدث .فالمؤرخ
العادم ال يتكمؼ عناء اختراع نعكت يعرؼ بيا حكادث ميمة بؿ يستمده ممف سبقو(السقاؼ ،ب ت)،
ككذلؾ المفاىيـ فكصؼ كتسمية كنعت األحداث ىي عممية جماعية متكاصمة في سياؽ التاريخ
البشرم كالسياسي كالفكرم ,كفي مرحمة التعريؼ يعمؿ المؤرخ عمى تحميؿ الكثائؽ قصد التعريؼ
باألحداث في سياقيا التاريخي كالمتبلئمة مع المشكؿ التاريخي المبحكث فيو مف طرؼ
المؤرخ(المامني.)2010 ،
كالتاريخ ىك السجبلت التي قاـ بيا اإلنساف نفسو لتأكيد ذكريات الماضي عف قصد أم اف التاريخ ىك
التأريخ ألشياء الغراض التكثيؽ  .كالتاريخ ىك ميـ لفيـ الحاضر فاألحداث ىي نتيجة أحداث
الماضي الكتساب السمكؾ في الحياة كطبيعة المعرفة التاريخية تجمع بيف المكضكعية كالذاتية فاذا
كاف التاريخ يعني ما حدث فانو يصبى حقيقة مكضكعية  ,حيث اختمؼ المؤرخكف في نظرتيـ لمتاريخ
فمنيـ مف يرل اف التاريخ اإلنساني يسير بمقتضى قكانيف ثابتة تتخطى الزماف كالمكاف كال تجرم كفؽ
األىكاء كالمصادفات (مرعي كالحيمة.)1993 ,

مفيكـ النص التاريخي كأنكاعو:
إف أكؿ مبلحظة يمكف إبداؤىا في ىذا اإلطار ىي عدـ كجكد تعريؼ مكحد ،كمع ذلؾ سنحاكؿ
االنطبلؽ مف مجمكعة مف التعاريؼ المختمفة لمكصكؿ إلى تعريؼ مركب .فالنص التاريخي يعتبر
كثيقة مكتكبة شاىدة عمى الماضي البشرم أم ل ة كانت شريطة أف تككف أصمية .الف الكثيقة تشكؿ
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عمى العمكـ المادة األكلية في التاريخ ,أم أنيا تحمؿ طابع فترة زمنية أك أنيا جميع األعماؿ البشرية
التي تشكؿ في نفس الكقت عناصر أصمية كمممكسة بماض محدد(زيتمي.)1993 ،
يتضى إذا أف النصكص التاريخية ىي كثائؽ مكتكبة ،كىي نتاج عمؿ فكرم عممي عممي كأدبي شاىد
عمى الماضي ،أنتجت في ظركؼ محددة لتفي ل رض مف األغراض .كتنقسـ النصكص التاريخية إلى
عدة أنكاع تختمؼ حسب(المامني:)2010 ،
أكال :طبيعتيا :فالنص قد يككف كثيقة رسمية أك غير رسمية أك مقالة صحفية أك مقتطفا مف
المذكرات.
ثانيا :حسب مضامينيا :فالنصكص التاريخية قد تككف ذات مضاميف كمكاضيع مختمفة إما سياسية أك
اقتصادية أك اجتماعية أك دينية.
ثالثا :حسب ل تيا :أم الم ة التي كتب بيا النص.
رابعا :حسب العصكر كالحقب :فيناؾ نصكص ترجع إلى فترات تاريخية مختمفة.
خامسا :حسب الثقافات :فيناؾ نصكص ذات مرجعيات ثقافية مختمفة منيا عربية كمنيا
أجنبية(المامني.)2010 ،

المفاىيـ التاريخية في بناء المعرفة:
ليست كتابة التاريخ فعبل منعزال يكتفي بتسجيؿ أفكار حكؿ ماضي المجتمعات ،بؿ ىي جزء مف
االنش االت المتشبعة لؤلفراد كالجماعات ،بما فييا االنش االت السياسية .كقد يط ى االنش اؿ
السياسي لدل فئة مجتمعية أك ثقافة ما ،إلى درجة أف الكتابة التاريخية تصبى ممارسة تابعة لمخط
اإلديكلجي الذم يحرص عمى فرض فيـ معيف لمماضي ،كالحيمكلة دكف بركز فيـ مخالؼ (البعزاتي،
.)2007
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أسباب تدكيف التاريخ:
يشكؿ االىتماـ بالماضي مككنا ميما مف النشاط الفكرم كاإليديكلكجي لدل الفئات المجتمعية المؤثرة
في مجرل األحداث ،كأكلى ىذه األسباب ىك السبب السياسي حيث يرتبط تدكيف التاريخ باالىتماـ
بصراع الجماعات البشرية فيما بينيا حكؿ المراعي كاألراضي الخصبة كالمياه في
القديـ( ،)White,1969كبصراع القكل المجتمعية حكؿ السمطة كالمصالى المادية كالرمزية مع ازدياد
النمك الديمكغرافي كتمايز الفئات المجتمعية كتككف الدكؿ ،لذا كاف االىتماـ بالتاريخ مرتبطا بالرغبة
في التممؾ كالسمطة كالتكسع ،كفي إدامتيا كتبريرىا ،بطريقة أك بأخرل .كيمكف القكؿ إف كتابة التاريخ
جزء أساسي مف سياسة رجاؿ الدكؿ ،ككأف امتبلؾ زماـ الممؾ إيديكلكجيان كسياسيان ،يتكقؼ عمى
امتبلؾ الماضي معرفيا كرمزيا(.)Southgate,1996
كأما السبب الثاني فيندرج تحت مسمى تسجيؿ أحداث الماضي في سياؽ تقديـ العبرة لمسكاف ،كابداء
النصى لمحكاـ ،بؿ مف أجؿ تكظيؼ المعرفة بالماضي إلتقاف تسيير الشؤكف العامة في الحاضر
كضماف الديمكمة في المستقبؿ( ،)White,1969كغير ذلؾ مف األغراض األيديكلكجية .فيمتقي عمؿ
كاتب التاريخ بعمؿ الطبيب كعمؿ قائد الجيش كعمؿ الكزير ،قميبل أك كثيرا؛ كربما جمع نفس
الشخص ىذه المياـ بدرجة ما .كىكذا تندمج معرفة الماضي مع المعارؼ األخرل عامة؛ ألف الكتابة
عف الماضي ال تتخذ أسمكبا كاحدا لدل كؿ الميتميف :إذ يفسر الكتاب األحداث بطرؽ مختمفة حسب
انش االت حاضرىـ ،كحسب درجة اإلىتماـ بالجزيئات ،كحسب العبلقة بينيـ كبيف الحكاـ ،كحسب
انتماءاتيـ األسرية كالعقيدية (العقدية) كالتزاماتيا اإلديكلجية .لذا تتمكف كتابة التاريخ في ارتباط
عضكم كثيؽ مع جك النشاط الفكرم عامة ،كتتطكر بتطكره (نكييض .)1996 ،فعندما تزدىر الحياة
االقتصادية كتتفتى العبلقات االجتماعية تنشأ األسئمة حكؿ المكركث كالقيـ السائدة ،كتتفشى الشككؾ
حكؿ كنو اإلق اررات السابقة كالصكر المتداكلة عف الماضي كعف الثقافات األخرل .كليذا ال مفر
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لمكتابة التاريخية مف التفاعؿ كالتداخؿ مع النشاط الفكرم في العمكـ كالفمسفة كالفنكف كاآلداب كالمكاقؼ
اإليديكلكجية( .)Toynbee,1962كمف يدعي النزاىة الكاممة كالحياد التاـ فإنما يسقط في كىـ أسكأ
يجمع بيف السذاجة كبيف االنسياؽ مع اآلراء الشائعة المكجية .كلكي تتطكر المعرفة بالتاريخ يجب
مساءلة األحداث كالنصكص التاريخية(البعزاتي.)2007 ،

منيج البحث التاريخي
دراسة التاريخ أيضا نكع مف أنكاع المعرفة اإلنسانية ،كىي متداخمة كمتشابكة فيما بينيا ،كال يمكف أف
يدرس عمـ معيف مستقؿ بذاتو تماـ االستقبلؿ مف سائر العمكـ كالمعارؼ(.)Southgate,1996
كلكف مف الضركرم أف يككف المؤرخ كاسع الثقافة ،عارفا بالعمكـ المتصمة بدراسة التاريخ
ككتاباتو(السمماني ،)2010 ،ممما بالعمـ الذم لو صمة مباشرة بمكضكع بحثو ،كتختمؼ ىذه العمكـ
لدراسة التاريخ مف عصر إلى آخر ،كمف مادة إلى أخرل ،فالعمكـ المساعدة البلزمة لدراسة تاريخ
اليكناف كالركماف تختمؼ عف العمكـ المساعدة لدراسة التاريخ العربي اإلسبلمي ،كعصر النيضة
األكركبية أك التاريخ األكركبي الحديث (الخالدم .)1997 ،فضبل عف أف ىناؾ مكضكعات تاريخية
يختمؼ ما يحتاج إليو البحث التاريخي في تناكليا ،كنكرد فيما يأتي أشير العمكـ المساعدة التي
تعارؼ عمييا المختصكف بمنيج البحث التاريخي (الخالدم:)1997 ،
 -1المغات:
كىي مف أىـ العمكـ المساعدة التي ينب ي أف يتزكد فييا الباحث في دراسة التاريخ ،فبل بد أكال مف
معرفة الم ة األصمية لمكضكع البحث التاريخي الذم ينكم الكاتب فيو (العركرم .)1997 ،ألف
الترجمات التي تكفي لتحصيؿ الثقافة العامة ،ال تكفي المؤرخ لمتكصؿ إلى الفيـ الكامؿ لما يريد
اإلطبلع عميو ،كالراغب في الكتابة عف ناحية مف تاريخ اليكناف ال بد مف معرفة الم ة اليكنانية
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القديمة ،كالراغب في الكتابة عف مكضكع مف تاريخ أكركبا في العصكر الكسطى في أكركبا يمزمو أف
يككف عارؼ ببلتينيتيا (المامني.)2010 ،
 -2فقو المغة ،الفيمكلكجيا (:) Philology
كىك مف العمكـ المساعدة الضركرية لدراسة فركع كثيرة مف التاريخ ،ككمما بعد العصر الذم فيو
مكضكع الدرس إزدادت أىمية الفيمكلكجيا .إذ ال بد لفيـ النصكص التاريخية مف معرفة ذلؾ العصر
التاريخي المعيف (الدكرم .)2008 ،كالمعركؼ اف الم ة ليست عبلمات جبرية أك أرقاما حسابية،
لكنيا كائف حي ينمك كيت ير كيتطكر تبعا لظركؼ المكاف كالزماف كلت ير اإلنساف كالثقافات ،كقد يدؿ
المفظ الم كم عمى معنى كاحد أك يدؿ عمى معاف نسبية أك مت يرة أك متضادة ،كقد تدؿ كممة كاحدة
عمى معاف متفاكتة أك مختمفة ،باختبلؼ استعماليا عند كاتب بعينو كتبدك ليذه الظاىرة أىمية في
دراسة التاريخ كما في غيره ،مف الدراسات األدبية كلذالؾ ال بد مف معرفة الم ة التي يقرأىا دارس
الت اريخ فضبل عف الدراسة بما ناؿ ألفاظيا مف المعاني المختمفة لكي يككف تفسير المعنى صحيحا
(مجدالكم.)2008 ،
 -3عمـ قراءة الخطكط (:)Paleography
مف العمكـ األساسية لدراسة نكاح كثيرة مف التاريخ ،منذ أقدـ العصكر حتى أزماف متأخرة ،كتكجد أنكاع
مختمفة مف الخطكط الشرقية كالطبلسـ ،حتى يتعمميا الباحث كيتدرب عمى قراءتيا ،كتحفظ دراسة
ىذه الخطكط لمباحث الكقت كتجنبو الكقكع في كثير مف الخطأ(المامني.)2010 ،
 -4عمـ الكثائؽ أك عمـ الدبمكمات (:)Diplomatics
الكثيؽ ىي المصدر األصمي الذم يعتمد عميو الباحث التاريخي (ابك شبيكة .)2012 ،كلكنيا في
المعنى الدقيؽ الذم اصطمى عمية المؤرخكف ،ىي الكتابات الرسمية أك شبو الرسمية ،مثؿ مسائؿ
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األكامر كالق اررات كالمعاىدات كاالتفاقيات كالمراسبلت السياسية كالكتابات التي تتناكؿ مسائؿ االقتصاد
أك التجارة ،أكعادات الشعكب أك نظميـ كتقاليدىـ (المامني .)2010 ،كتعد الكثائؽ مف العمكـ
األساسية لدراسة التاريخ ،كىك عمـ قائـ عمى أسس كأصكؿ(زيتمي.)1993 ،
 -5عمـ اآلثار (:)Archaeology
مف العمكـ المساعدة كالميمة التي ظيرت في الحضارة الحديثة قبؿ زىاء قرف كنصؼ أم منتصؼ
القرف التاسع عشر ىك عمـ اآلثار الذم يبحث في مخمفات الماضي ،كبقاياه األثرية كاستخراجيا مف
باطف األرض باألساليب العممية المتبعة في التنقيبات كدرسيا مف أجؿ استخراج األدلة التاريخية،
كيأتي عمـ اآلثار في مقدمة الطريؽ العممية في جمع مادة التاريخ األكلى كتعني تمؾ المصادر سكاء
كاف منيا المدكنة كالخطكط القديمة أـ بقايا األبنية العمارة ،كالفنكف ،كالخزؼ ،كاألدكات ،كاآلالت
المختمفة ،التي استعمميا اإلنساف في شؤكف حياتو المختمفة (الخالدم .)1997 ،كفضبل عف ذلؾ فإف
الطريؽ كاألساليب العممية المضبكطة التي اىتدل إلى استنباطيا الباحثكف في حقؿ الدراسات مثؿ
تعييف أزماف الطبقات األثرية كضبط األدكار التاريخية كتسمسميا كأساليبيا دراسة كتصنيؼ المكاد
األثرية التي تكشؼ في أثناء التنقيبات كؿ ذلؾ ضمف منياج البحث التاريخي في كسع المؤرخ
االستعانة بو في جمع مادتو كمصادره كاإلفادة منيا في دراستو التاريخية (المامني.)2010 ،
 -6عمـ الجغرافيا:
مف العمكـ المساعدة لدراسة التاريخ كاالرتباط كثيؽ بيف الج رافيا كالتاريخ فاألرض ىي المسرح الذم
حدثت عميو كقائع التاريخ كىي ذات أثر كبير في تكجيو مصير اإلنساف فاألرض ىي التي أطعمت
اإلنساف كعينت كاجبو ،كأكجدت المصاعب كالعقبات الطبيعية التي تشحذ قريحتو لمت مب عمييا،
لمتأثير مف جيتو ففي البيئة التي يعيش فييا كلمعمؿ عمى است بلليا (ابف خمدكف.)1966 ،
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 -7االقتصاد:
يعد االقتصاد مف العمكـ اإلنسانية التي يساعد اإللماـ بيا عمى دراسة التاريخ .كلمعكامؿ االقتصادية
أثر فعاؿ في سير التاريخ ،فالثركة الطبيعية في بمد ما تحدد نكع االنتاج الز ارعي ،أك الصناعي ،كنكع
التبادؿ التجارم كمدل نشاطو ،كطريقة تكزيع الثركة الطبيعية أك األمكاؿ كمدل تركزىا في يد طبقة
معينة أك طبقات معينة ،أك مستكل تكزيعيا بيف فئات أكثر عددا ،كيؤثر ذلؾ عمى السياسة الداخمية
كالخارجية لدكلة ما ،يؤثر في نظاـ الحكـ بيا ،كفي مستكل الرخاء أك الفقر ،كفي حياة الشعب ،كفي
عبلقة طكائفو بعضيا ببعض ،كيؤثر في مستكل العمراف كنيكض الحضارة أك تدىكرىا ،كتؤثر
الظركؼ االقتصادية في عبلقة الدكلة بالعالـ الخارجي .سكاء كاف ذلؾ في الناحية االقتصادية البحتة،
أـ في العبلقات السياسية ،كتؤثر أيضا في مستكل قكتيا العسكرية كمركزىا في المجتمع الدكلي
(زيتمي.)1993 ،
 -8األدب:
لؤلدب صمة كثيقة بالتاريخ ،فيك مرآة العصر كىك تعبير عف أفكار اإلنساف كعكاطفو ،كىك يفصى
عف دكاخؿ البشر كيصكر أحبلميـ كأمنياتيـ ،كيرسـ نكاحي مختمفة مف حياتيـ الكاقعة ،مف حياة
األفراد كالجماعات ،كمف حياة المدينة كالريؼ ،بؿ مف النظـ ،كالحالة االقتصادية ،كمف العمـ ،كالفف،
كمف الحرب كالسبلـ ،كمف كؿ ما يقع تحت حس اإلنساف كيدخؿ في نطاؽ إدراكو كتصكره
(.)Steinberg,2002
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تنظيـ الحقائؽ التاريخية
يتـ تنظيـ الحقائؽ التاريخية بمكجب محتكياتيا
 )1األحكاؿ المادية
أ) درس لمجسد
 :1النظر في أجناس البشر كعمـ التشريى كالفيزيكلكجيا كغير ذلؾ
 :2النظر في التكاثر كما يقع تحتو مف دركس في الزكاج كالتكالد كالكفيات كما إلى ذلؾ(جكنز
كآخركف.)1988 ،
ب) درس المحيط

 :1المحيط الطبيعي كالنظر في شكؿ اإلقميـ كمناخو كمياىو كتربتو كنباتاتو كحيكاناتو.
 :2المحيط المصطنع كالنظر في الفبلحة كالتشجير كانشاء الطرؽ كغير ذلؾ(رستـ.)2002 ،
 )2العادات العقمية :كالم ة كما يتفرع عنيا .كالفنكف مف يدكية كغيرىا .كالعمكـ .كالفمسفة كاألخبلؽ
كالديف .كالعادات التي تتعمؽ بالمادة .كالحياة المادية كالطعاـ كالمباس كالمنزؿ .كالحياة الخصكصية
كالعناية بالجسد كعكائد االجتماع ككسائؿ التسمية.
 )3العادات التي تتعمؽ باالقتصاد .كاالنتاج كالزراعة كالتعديف كما شاكؿ ذلؾ .كالصناعة
كالمكاصبلت كالتجارة.
 )4المؤسسات االجتماعية كالعائمة كتشكيمو كالتعميـ كالطبقات االجتماعية.
 )5المؤسسات العمكمية :مثؿ الحككمة المؤسسات السياسية كالكنيسة كالمؤسسات الدينية .كالمؤسسات
الدكلية كالسياسية العامة كالحرب كالقكانيف التجارية الدكلية.
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 2.1.3العمكـ االجتماعية
تشكؿ العمكـ االجتماعية ميدانان ىامان مف المياديف األساسية في مناىج التعميـ ،حيث تسيـ إلى حد
كبير بما ليا مف طبيعة اجتماعية كامكانات متعددة في تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت كالتفكير
العممي كتنمية شعكر الفرد بدكره االجتماعي كخمؽ الشخصية االجتماعية بما تييئة مف معمكمات
كمكاقؼ تساعد عمى إدراؾ الطالب لحقيقة ما يجرم في المجتمع المحمي كالعالمي سياسيان كاقتصاديان
كثقافيان مف خبلؿ المكاقؼ التعميمية التي تتيى فرصان مف التعمـ أكثر فاعمية مف خبلؿ أساليب تربكية
مختمفة كخاصة األساليب التي تتيى الحرية لممعمـ كالمتعمـ كمف ىنا ظيرت معايير العمكـ االجتماعية
لتساعد المعمـ كالمتعمـ لتحكيؿ التعميـ إلى تقنية عممية(جكنز كآخركف.)1988 ،
كتتمحكر مناىج العمكـ االجتماعية حكؿ دراسة العبلقة بيف اإلنساف كالمجتمع الذم يعيش فيو،
كعبلقة ذلؾ المجتمع ب يره مف المجتمعات األخرل ،كما اىتمت ىذه المناىج بدراسة مياديف نشاط
كتفاعبلت اإلنساف كعبلقتو ببيئتو كالمشكبلت التي نتجت عف تمؾ التفاعبلت ،كمناىج المكاد
االجتماعية تتناكؿ بالدراسة فعاليات اإلنساف كنشاطو منفردا اك مجتمعا في ماضيو كحاضره (الف ار،
.)1996

مفيكـ العمكـ االجتماعية
يعرؼ البعض العمكـ االجتماعية بأنيا "النتاجات المعرفية لجيد اإلنساف البشرم في المياديف المعرفية
ِّ
الخاصة بالتاريخ كالج رافيا كاالقتصاد كالسياسة كاإلنساف كعمـ النفس كعمـ االجتماع .
كعرفيا آخركف بأنيا "عبلقة اإلنساف البشرم مع بيئتو الحضارية كبيئتو الطبيعية" كقدـ مرشد اليكنسكك
تعريفا شامبل لمدراسات االجتماعية عمى أنيا " تمؾ المكاد التي تحتكم عمى مكاد التربية الكطنية كعمـ
النفس كاالجتماع كاالقتصاد كاإلنثركبكلكجيا كالتاريخ كالج رافيا"(قطاكم.)2004 ،
مفيكـ المكاد االجتماعية:
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يطمؽ مصطمى المكاد االجتماعية عمى المناىج المدرسية التي تتعمؽ بالتاريخ كالج رافيا كالتربية
القكمية ،كىذا ما يبيف أىمية ىذه المكاد مف حيث معالجتيا لممجتمع ككاقعو كتطمعاتو ،كماضيو
كحاضره كمستقبمو .كىناؾ مف يسمي المكاد االجتماعية بالدراسات االجتماعية أك العمكـ االجتماعية،
كيمكف تكضيى الفرؽ بيف المكاد االجتماعية كالدراسات االجتماعية مف خبلؿ (منشكرات جامعة القدس
المفتكحة :)2008 ,
 .1مفيكـ المكاد االجتماعية يركز عمى المادة حيث سادت المناىج التي تتخذ مف المادة العممية محك ار
ليا ،في حيف أف مفيكـ الدراسات االجتماعية يركز عمى المتعمـ كما يبذلو مف جيد في دراسة تمؾ
المكاد.
 .2مفيكـ المكاد االجتماعية يعنى بالتاريخ كالج رافيا كالتربية الكطنية ،في حيف تعنى الدراسات
االجتماعية بمكاد أخرل إلى جانب التاريخ كالج رافيا كالتربية الكطنية ،مثؿ االقتصاد كاالجتماع
كالمنطؽ كالفمسفة كعمـ النفس كالسياسة كالعبلقات الدكلية كغيرىا.
 .3مفيكـ المكاد االجتماعية تأثر بالمفيكـ التقميدم لممنيج الذم انعكس عمى منيج المكاد المنفصمة،
في حيف تأثرت الدراسات االجتماعية بعممية تطكير المناىج التي عممت عمى الربط كالتكامؿ بيف
المتعمـ كحاجاتو كاىتماماتو كالمجتمع كتكقعاتو كالمعرفة كأشكاليا كتطبيقاتيا.
 .4المكاد االجتماعية المعمكمات كالحقائؽ بأسمكب مبني عمى االختيار كالتبسيط كالتعديؿ بيدؼ
الدراسة كبما يتناسب مع أىداؼ محددة لمستكيات معينة مف المتعمميف ،بينما العمكـ االجتماعية تيتـ
بالبحث في المعمكمات كالحقائؽ ميما بم ت درجة تعقيدىا أك تشابكيا بيدؼ تطكر المعرفة العممية
ذاتيا ،كىذا ىك مجاؿ الد ارسػات األكاديمية المتخصصة في الجامعات(منشكرات جامعة القدس
المفتكحة.)2008 ،
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أىمية العمكـ االجتماعية كعمكـ إنسانية:
بعد أف ساد اتجاه في بعض الدكؿ يركز عمى االىتماـ بالعمكـ الطبيعية كالرياضية لمتنافس في مجاؿ
القكة كالثركة كالتأثير العالمي ،ككقكع العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية في دائرة الظؿ مف حيث تقميؿ ما
يخصص ليا مف كقت في الخطط الد ارسية كتجميد مناىجيا ،كما نتج عف ذلؾ مف تدىكر الجانب
الركحي كاألخبلقي لدل األجياؿ الناشئة كقمة االىتماـ بالمشاركة في الحكـ ،كاضطراب الديمقراطية
كالسبلـ العالمي ،انتبو التربكيكف لذلؾ كنددكا بالجيؿ في القضايا الكطنية كالعالمية كفقر األجياؿ في
تذكؽ القيـ األخبلقية كالجمالية ،كأبرزكا أىمية تدريس المكاد االجتماعية في مختمؼ المراحؿ الدراسية،
لتكضيى الجانب اإلنساني في اإلنساف كتبصيره بالعبلقات التي يجب أف تسكد في المجتمعات
كتنظيميا ،كأىمية تدريس ىذه المكاد كالعناية بيا لمسايرة تطكرات العصر كتكثيؽ الصمة بيف النمك
اإلنساني كاالجتماعي كبيف التقدـ في الثركة كالقكة(.الرشداف كجعنيني)1994 ،

أىمية تدريس المكاد االجتماعية:
تعتبر المكاد االجتماعية ميدانا مف مياديف المعرفة التي تبحث عف العبلقات البشرية كاألساليب التي
تيتـ بحؿ المشاكؿ التي تكاجو المجتمع ،كتنمي المثؿ العميا كالقيـ اإلنسانية الضركرية لمحياة
السميمة( ،)Thomson,1970كما تسيـ في تنمية الميارات االجتماعية كالبشرية التي تمكف الفرد مف
العيش بيف جماعتو كعضك فعاؿ كمنتج في مجتمعو ،كمف األمكر التي تبرز أىمية تدريس المكاد
االجتماعية ما يأتي:
 .1تعميـ الطمبة المشكبلت اإلنسانية الحاضرة ككؿ ما حدث في الماضي كأثره في التكجيو لممستقبؿ.
 .2تربية الطمبة تربية تتبلءـ مع تكجو الدكلة في إيجاد المكاطف الصالى الذم يشعر بمكانتو.
 .3مساعدة الطمبة في التعرؼ عمى بعض المعمكمات الج رافية المحمية كالعربية كالعالمية ،كما في
كطنيـ كالعالـ مف ثركات.
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 .4تمكيف الطمبة مف معرفة نشأة األمة العربية كالعكامؿ التي تحدد أىدافيا المشتركة كما ترتبط بو مف
صبلت ،كعرفة الكضع الخاص لمبمداف العربية بالنسبة لمعالـ مف النكاحي الدينية كالسياسية
كاالقتصادية كالحضارية (.)Warren,2007
 .5تساعد عمى تنمية ميارات التفكير العممي لدل الطمبة كتساعدىـ عمى فيـ التعميمات القائمة عمى
االستدالؿ كفرض الفركض العممية السميمة (زريؽ.)1985 ،
 .6تؤكد عمى تمثؿ نظاـ القيـ االجتماعي في المجتمع قكال كفعبل ،كتنمي النظرة العالمية التي تقكم
الركح القكمية كتدعميا.
كباختصار فإف أىمية المكاد االجتماعية تكمف في إسياميا في إعداد أكلئؾ الذيف سيككنكف أفرادا
صالحيف في المجتمع الذيف سيعيشكف فيو ،كفي أنيا ستعرفيـ بالبيئات كالحضارات المختمفة ،كما أنيا
تيتـ بتنمية االتجاىات كالقيـ السمككية المرغكب بيا.
كيرل البعض بأف صعكبات تعميـ كتعمـ المكاد االجتماعية ترتبط بعاممي الزماف كالمكاف ،المذيف
يصعب عمى المعمـ أف ينقؿ لطبلبو أحداث الماضي بيسر كسيكلة ،إذا ىك استخدـ طريقة كاحدة في
التدريس كاإللقاء مثبل ،مما يدفع الطبلب لمشعكر بصعكبة كجفاؼ ىذه المكاد ،كبأنيا غير مممكسة
ليـ

كبعيدة

عف

حكاسيـ،

خاصة

إذا

كانت

المكضكعات

بعيدة

عف

أكطانيـ

(.)Romanowski,1997

طبيعة المكاد االجتماعية كفركعيا:
إف طبيعة المكاد االجتماعية تيتـ بدراسة عبلقات اإلنساف باإلنساف كتفاعمو معو كعبلقتو بالبيئة
كالمجتمع كقضايا اإلنساف كمشكبلتو كأحداثو كمكاقفو ،فإف مف خصائص ىذه المكاد أنيا مكاد
ديناميكية نشطة كميمة كمرنة مع المكاد األخرل كمرتبطة بيا في كثير مف األمكر كالقضايا .كتتسع
المكاد االجتماعية لتشمؿ عدة مياديف كفركع ،فيي ليست بمعزؿ عف المكاد األخرل ،بؿ ىي حمقة
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كصؿ بيف جميع العمكـ الطبيعية كاإلنسانية( ،)NCSS,1994كىي أيضا ترتبط ببعضيا البعض
لتكضى العبلقات التي تنشأ بيف أفراد المجتمع ،كفيما يأتي تكضيحا لمكاد العمكـ االجتماعية التي يتـ
تدريسيا في المدارس الفمسطينية ،كىي كما يأتي:
 .1التاريخ :ىي المادة التي تيتـ بعبلقات اإلنساف كسمككو متتبعا نشأنيا كتطكرىا كالنتائج التي
ترتبت عمى ىذا التطكر ،كما يمقي الضكء عمى الماضي كعمى ما ىك كائف كحاضر مف ىذه
العبلقات كالمشكبلت كالسمكؾ ،كيبرز في كؿ ىذا أدكار البطكلة كالقيادة كجيا الشعكب كالنتائج التي
ترتبت عمييا .كىك بمثابة سػجؿ لمخبرات البشرية أك لنكاحي النجاح كالفشؿ التي أدركيا اإلنساف في
الت مب عمى مشكبلتو األساسية عمى مر العصكر ،األمر الذم يساعد في تكضيى الحاضر الذم
يعيش فيو اإلنساف ،كيحدد اتجاىات المستقبؿ لو (الفتبلكم.)2004 ,
 .2التربية الكطنية :ىي المادة التي تيتـ بعبلقة اإلنساف ببيئتو االجتماعية كما ينشأ عف ىذه العبلقة
مف قكاعد كقكانيف كحقكؽ ككاجبات كعبلقة الفرد بأسرتو الص يرة كالكبيرة ،كبمدرستو كبمجتمعو،
كالجيات التي تقدـ لو الخدمات ،كىي تختص بدراسة التنظيمات الحككمية المختمفة كأساليب اإلشراؼ
عمييا كمشكبلتيا ،ألنيا تسعى إلى جعؿ اإلنساف يشعر شعك ار حقيقيا بذلؾ المحيط االجتماعي الذم
يمارس الحياة فيو(الفتبلكم.)2004 ,
 .3الج رافيا :ىي المادة التي تيتـ بدراسة العبلقة بيف اإلنساف كالبيئة الطبيعية كأساليب تفاعمو مع
ىذه البيئة كآثار ذلؾ التفاعؿ ،حيث تيتـ الج رافيا الطبيعية بدراسة المظاىر الطبيعية البيئية المحيطة
باإلنساف كتكزيعيا المكاني كالعكامؿ المؤثرة كراء ىذا التكزيع ،في حيف تيتـ الج رافيا البشرية بدراسة
مظاىر الحياة البشرية كتجمعاتيا كعبلقات تمؾ التجمعات كما ترتب عمييا مف آثار سمبية كايجابية
كمدل تأثر ىذه التجمعات بالظكاىر الطبيعية كتأثير اإلنساف فييا .كالج رافيا بشكؿ عاـ تحتؿ مرك از
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متمي از بيف مكاد المنيج المدرسي في أم مرحمة مف مراحؿ التعميـ المدرسي ألنيا مادة شيقة في
دراستيا كعممية في مكضكعاتيا كتتصؿ اتصاال مباش ار ببيئة الطالب(قطاكم.)2004 ،
التربية المدنية :ىي المادة التي تيتـ بمجمكعة خبرات مدنية قكاميا مفاىيـ كقيـ كميارات كاتجاىات
كممارسات تعزز الجانب المدني لدل األفراد في مختمؼ جكانب الحياة المدنية ليككنكا فاعميف في بناء
مؤسسات المجتمع (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية)2010 ،
التاريخ :التاريخ ىك ذاكرة الشعكب ،فيك يسجؿ الجيكد الفكرية لئلنساف في محاكالتو تفسير الحياة
البشرية كفيـ صمتيا بالكجكد كىكعمـ ضركرم كميـ لمعمكـ اإلنسانية حيث يعتبر لحمة الدراسات
اإلنسانية ،ككجكد البعد التاريخي يساعد العممية التربكية عمى فيـ ما كرثتو مف الماضي كما اعدتو
لمحاضر ككيؼ تخطط لبلنطبلؽ لممستقبؿ كايضا يساعدىا عمى فيـ المشكبلت التربكية
المختمفة(.الرشداف كجعنيني) 1994،

أىداؼ كأىمية تدريس التاريخ

يساىـ تدريس التاريخ في تحقيؽ األىداؼ التالية:

 ضماف تككيف مكاطف مزكد بمعالـ كمرجعيات كطنية اكيدة تعكس قيمة الحضارية بصدؽ كقادرة
عمى فيـ العالـ في تنكعو كتطكره باستطاعتو التصرؼ فيو كفرد حر مسؤكؿ كالمساىمة الفعمية في
حياة المجتمع.
 ترسيخ االرتباط بالقيـ التي يحمميا التراث التاريخي كالج رافي ككذلؾ االرتباط بالرمكز المستعممة
المتو كالعمؿ عمى ديمكمتيا كالدفاع عنيا.
 فيـ الدركس كالعبر مف دراسة الماضي مف اجؿ فيـ الحاضر كالتنبؤ لمعرفة المستقبؿ كالقدرة عمى
النقد كالتميز كالمحاكاة.
 إدراؾ دكر اإلنساف في بناء الحضارات كقدرتو في الت مب عمى المشكبلت التي تكاجيو.
43

 دعـ ركح التعاكف كاالنفتاح الحضارم بيف شعكب كدكؿ العالـ كالكعي بالقضايا الكبرل كالتحديات
العالمية التي تشترؾ المجتمعات المعاصرة في مكاجيتيا.
 اكتساب ميارة قراءة الخرائط التاريخية كالرمكز كالمصطمحات كاإليماف بالكحدة العربية كحتمية
تاريخية كبالتضامف العربي كضركرة العمؿ العربي المشترؾ.
 معرفة تاريخ الكطف كج رافيتو كالكعي باليكية كتعزيز المعالـ الج رافية كالتاريخية كالركحية
كالثقافية التي جاء بيا اإلسبلـ (قطاكم.)2007 ،

النص التاريخي في التعميـ:
لـ تعد أىمية التاريخ في حياة األمـ كالشعكب االف مكضع شؾ ,كلـ تعد مكانتو في المناىج الدراسية
عمى اختبلؼ مراحميا مكضع تساؤؿ ،لكف طريقة تدريس ىذا التاريخ ىي التي تبعث عمى التساؤؿ،
فالتاريخ كمادة مدرسية في الكقت الحاضر يتضمف العديد مف المشكبلت التي تجعؿ منو مادة جافة
أك غير ذات معنى أك قيمة حقيقية لمتبلميذ سكل أنيا مادة لمحفظ كاالستظيار كأداة الجتياز عقبة
االمتحاف ,كما أف تدريس ىذه المادة يركـ في أغمب الفترات إلى إعطاء معارؼ تاريخية دكف تدريب
المتعمـ عمى كيفية بناء المعرفة التاريخية ،مما يجعؿ درس التاريخ يتحكؿ في نياية المطاؼ إلى درس
قائـ عمى السرد كنقؿ المعمكمات الجاىزة التي سرعاف ما ينساىا التمميذ بسرعة(المامني.)2010 ،
كعمى العكس مف ذلؾ بإمكاف التاريخ اف يتخذ ككسيمة تعمؿ عمى تككيف التبلميذ فكريا ،بما يضمف
تعمميـ كاكتسابيـ لمنيجية التفكير التاريخي .اف استحضار طبيعة المعرفة التاريخية كالمنيجية
المنبثق ة عنيا أمكر يمكف القكؿ بأنيا إستراتيجية أساسية بالنسبة لتدريس المادة ,كبالتالي فإف االرتكاز
عمييا سيفرز إيجابيات في تدريس مادة التاريخ كىي تزكيد المتعمـ بمنيجية تمكنو مف تحصيؿ تمؾ
المعارؼ بنفسو عكضا أف تقدـ إليو بشكؿ جاىز كبكيفية رتيبة تجعؿ درس التاريخ ال يحقؽ األىداؼ
المتكخاه منو إذ أف إبقاء ش اررة كؿ ميؿ قد يكجد لدل المتعمـ نحك ىذه المادة كال يمكف اف يتأتى إال
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إذا انصب االىتماـ في تدريسيا عمى إيقاظ فكرة تمميذ كتنمية ذكائو ,بتعكيده عمى طرح اإلشكاليات
كفيـ األحداث كتفسيرىا كتأكيميا كتركيبيا ،بؿ كنقدىا كىي عناصر كميا تدخؿ في إطار الفكر
التاريخي أك ما ينعت بمنيجية التاريخ (المامني.)2010 ،

45

 2.2الدراسات السابقة
اشتممت الدراسة عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة التي بحثت حكؿ المكضكع كىي كمايمي:

 2.2.1الدراسات العربية
تعرؼ مستكل معرفة مفاىيـ العكلمة لدل معممي
لقد ىدفت دراسة العساؼ كالخرابشة ( )2014إلى ّ
الدراسات االجتماعية لممرحمة األساسية العميا في مدينة تربية عماف الثانية .كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ
الباحثاف باستخداـ أداة الداللة (إستبانة مفاىيـ العكلمة) الكاردة في دراسة سنجبلكم  ،2001التي
تككنت مف  50عبارة مف عبارات االختيار مف متعدد .كجرل التأكد مف ثبات االستبانة مف قبؿ
معمما كمعممة ،كحسبت معامؿ الثبات
الباحثيف عف طريؽ تطبيقيا عمى عينة استطبلعية بم ت  30ن
باستخداـ معادلة ككدر رتشاردسكف ( ،) KR 0.20إذ بمب  .0.88كلزيادة التأكد مف ثبات االستبانة
مبلئما
أعيد تطبيؽ االختبار عمى العينة ذاتيا ،كبمب معامؿ الثبات لبلستبانة  ،0.83كيعد ذلؾ
ن
ألغراض الدراسة .تككف مجتمع الدراسة مف معممي الدراسات االجتماعية (التاريخ ،كالج رافيا،
كالدراسات االجتماعية) لمرحمة التعميـ األساسي العميا لمصفكؼ (الثامف ،كالتاسع ،كالعاشر في مديرية
معمما كمعممة لعينة الدراسة مف
معمما كمعممة .جرل اختيار  175ن
عماف الثانية ،كبمب عددىـ  227ن
خبلؿ الطريقة العشكائية الطبقية ،كقد تـ التكصؿ إلى النتائج اآلتية )1 :كاف مستكل معرفة معممي
الدراسات االجتماعية لممرحمة األساسية العميا أقؿ مف المستكل المقبكؿ تربكيا  )2 .%85ال يكجد
فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (α≤0.05بيف مستكل معرفة الذككر كاإلناث لمفاىيـ
العكلمة )3 .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  α≤0.05بيف مستكل معرفة حممة
درجة البكالكريكس كبيف مستكل معرفة حممة درجة الماجستير ،لمصمحة حممة درجة الماجستير)4 .
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  α≤0.05بيف مستكيات المعرفة بحسب
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التخصصات (تاريخ ،ج رافيا ،الدراسات االجتماعية) ،لمصمحة معممي التاريخ .كفي ضكء ىذه
النتائج قدـ الباحثاف التكصيات المناسبة.
أما دراسة مكريؼ ( )2014فقد ىدفت إلى الكقكؼ عند الكظائؼ التربكية لتدريس مادة التاريخ،
خاصة ما يتعمؽ منيا بمعالـ اليكية الكطنية كالذاكرة الجماعية .كقد ركزت الدراسة عمى أبعاد
كتمثبلت المعرفة التاريخية المدرسية مف خبلؿ استحضار البعد الزمني كالبعد المجالي ثـ البعد
المجتمعي كالمكضكعاتي ذم العالقة بالقضايا المجتمعية الكبرل؛ كما كقؼ عند الكظائؼ التربكية
كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية لتدريس التاريخ كأىميتيا في تشكيؿ مؤشرات اليكية الكطنية لدل
المتعمميف  .كلـ تكتؼ الدراسة باستحضار تمؾ األبعاد كالكظائؼ فقط ،بؿ تعداىا لتحميؿ العالقة
الجدلية القائمة بيف معطيات كعناصر السياؽ السكسيكسياسي كالثقافي المييمنة عمى المشيد
كمستجدات التاريخ األكاديمي كالبحث التربكم كالديداكتيكي مف جية كبيف تطكرات الخطاب التاريخي
المدرسي كما تعكسو الكثائؽ التربكية ذات الصمة مثؿ المنياج التربكم كالكتب المدرسية كالدعامات
الديداكتيكية المصاحبة .كقد استنتجت الدراسة ككف تطكر معطيات الخطاب التاريخي المدرسي رىينةه
بدينامية تحكالت الحياة االجتماعية كالسياسية مع استحضار التفاكتات المسجمة في درجة الحضكر
بيف القكل االجتماعية كالسياسية داخؿ المشيد السياسي الكطني بالم رب .كمف ثـ فرضت التطكرات
العممية التي عرفيا مجاؿ تدريس التاريخ عمى مضاميف كتب التاريخ المدرسية ،بخصكص قضايا
اليكية الكطنية ،تبني إستراتيجية م ايرة؛ حاكؿ كاضعي المناىج التربكية كمؤلفي الكتب تبف المدرسية
كالمضاميف المعرفية لممكاد االجتماعية بمكرتيا كتطكيرىا حتى تستجيب لتطمعات مبدأ التعددية الثقافية
التي تطبع الكثير مف المجتمعات.
كاما دراسة محمد ( )2013فقد ىدفت ىذه الكرقة تدريس التاريخ الذم يكتسي أىمية بال ة في
التككيف الفكرم كاالجتماعي لمتمميذ ،محاكلة اإلجابة عف األسئمة التالية :ما ىي أىداؼ تدريس التاريخ
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بالمدرسة الم ربية؟ ما ىك كاقع تدريس ىذه المادة كما ىي االختبلالت المنيجية كالديداكتيكية التي
تعاني منيا؟ كيؼ يمكف تجاكز ىذه االختبلالت باعتماد بيداغكجيا حؿ المشكبلت أك طريقة حؿ
المشكبلت؟ ىذا كقد عرضت الكرقة لئلمكانيات الديداكتيكية كالمنيجية التي تتيحيا ىذه الطريقة
لتحقيؽ أىداؼ المادة سكاء المرتبطة بالمعرفة ،أك المرتبطة باكتساب أدكات المعرفة ،أك المرتبطة
أف تدريس التاريخ ما زاؿ بعيدا عف اقتراح كضعيات تعميمية/تعممية تصب
بالمكاقؼ .كقد ّبينت المقالة ّ
في بناء المعرفة التاريخية ،فمعظـ ما يقترح ىك كضعيات تخدـ باألساس الجانب اإلخبارم في المادة.
كقد خمصت الكرقة إلى القكؿ بأف تدريس التاريخ في المدرسة الم ربية يحتاج لبذؿ جيكد مضاعفة في
ما يخص ت يير نظرة التمميذ.
بينما ىدفت دراسة الصديقي( )2013إلى تبياف دكر عمـ النفس التككيني كعمـ النفس المعرفي كعمـ
تـ
النفس االجتماعي في تخطيط عممية التعمـ الخاصة بالمفاىيـ ،كمنيا التعريؼ التاريخي .كقد ّ
اختيار التعريؼ التاريخي لبياف المقكمات التي يتـ االستناد عمييا مف خبللو لتعممو ،منيا ما يرتبط
باإلدراؾ السيككلكجي كالعمميات العقمية البلزمة لو ،كمنيا ما يتعمؽ بالتمثبلت الذىنية لمفرد كدكرىا في
التعمـ ،كأخرل تتعمؽ بمدل أىمية العكامؿ السكسيكثقافية في تنمية المعرفة التاريخية لدل المتعمـ .كقد
ّبينت المقالة أف التمميذ يتأثر بكؿ ما عاشو مف تجارب كخبرات تمقاىا كاكتسبيا بالتدرج منذ ما قبؿ
المدرسة بكاسطة الحكي التاريخي ،كفي المدرسة ضمف مراحؿ متدرجة في االكتساب ،باإلضافة إلى
التمثبلت كالمكتسبات التي يحمميا التبلميذ حكؿ المكضكع المعالج .كتعد ىذه المكتسبات المحصمة
عند التمميذ األرضية الرئيسة التي يستثمرىا المدرس في االشت اؿ عمى التعريؼ التاريخي ،كفي قياس
مدل قدرة التمميذ عمى الفيـ كالمبلءمة كالنقد ،كمف األشكاؿ المعدمة ليذه المكتسبات التي تعطي
معنى لممعطيات التاريخية :الحكايات التاريخية ،كالمكتسبات المعرفية المرتبطة بالمدرسة كطبيعة
التمثبلت المعرفية ،كالمكتسبات المعرفية مف خبلؿ التفاعؿ بيف المدرس كبيف المتعمميف.
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كقد ىدفت دراسة العساؼ ( )2013إلى التحقؽ مف مدل كعي معممي الدراسات االجتماعية بأدكارىـ
ال تدريسية في ضكء المناىج المبنية عمى االقتصاد المعرفي ،كقد تككنت عينة الدراسة مف  125معمما
كمعممة مف معممي الدراسات االجتماعية (تاريخ ،ج رافيا ،معمـ مجاؿ اجتماعيات) في مديرية تربية
عماف الثانية ،اختيرت بالطريقة العشكائية البسيطة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء أداة
كتـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة بعد التأكد مف
خاصة مستندا إلى األدب التربكم كالدراسات السابقةّ ،
صدقيا كثباتيا .ككشفت نتائج الدراسة أف كعي المعمميف بأدكارىـ التدريسية في ضكء المناىج المبنية
عمى االقتصاد المعرفي كاف مرتفعا ،كما تبيف أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية في كعي المعمميف
تبعا لمت ير المؤىؿ العممي كلصالى المعمميف الحاصميف عمى درجة الماجستير ،كما دلت النتائج عمى
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كعي المعمميف تبعا لمت يرات الخبرة ،كالتخصص ،كالجنس.
كقد ىدفت دراسة عكي( )2011إلى معرفةإذا كاف استحضار معطيات إطار نظرم متماسؾ حكؿ
التفسير التاريخي يسمى بتخطيط مرجعية ديداكتيكية تخص التفسير التاريخي ياعتباره كفاية فكرية
عميا ككازنة في حقؿ تعمـ التاريخ .أف تككف ىذه المرجعية الديداكتيكية أرضية لبناء مصكغة تعممية
تنمي لدل المتعمميف كفاية التفسير التاريخي كالقدرات الفرعية المرتبطة بيا كتؤىميـ بالتالي لممسؾ
بخيكط التفكير التاريخي .ما األثر المرتقب ليذه المصكغة التعميمية عند تجربييا ميدانيا .اختيرت
عينة عشكائية مف الثانكيات التأىيمية التابعة لتراب أكاديمية التربية كالتككيف لجية الرباط -سبل-
زمكر -زعبر ،كانقسمت ىذه العينة إلى مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة كبمب عدد إجمالي أفراد
العينة  145فردان .كتـ استخداـ األدكات التالية عدة التجريب ،كالرائز التقكيمي .كتكصمت الدراسة إلى
إظيار صحة الفرضيات التالية :مف الممكف تأسيس مرجعية ديداكتيكية خاصة بالتفسير التاريخي
كمستمدة أصبلن مف مقكمات النيى التاريخي عمكما كمف اإلطار اإلجرائي لمتفسير التاريخي بشكؿ
خاص .كمف الممكف أيضا كباالستناد إلى تمؾ المرجعية الديدكتيكية تخطيط كبناء مصكغة تعممية
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قابمة لبلشت اؿ الديدكتيكي بشكؿ يفضي إلى تعممات تاريخية كظيفية تنتقؿ بالمتعمـ مف مستكل تعرؼ
الحدث التاريخي في قالبو السردم إلى مستكل تفسيره كاعطائو المعنى التاريخي الذم بناسبو.عندما
يتـ إعداد أرضية نظرية لمتفسير التاريخي باالستناد إلى مقكمات إبستمكلكجية كمنيحية كاضحة في
خطابيا العالـ ،يمكف كسب رىاف النجاح في بمكرة نمكذج ديدكتيكي قابؿ لمتصريؼ في إكساب المتعمـ
لكفاية التفسير التاريخي .يمكف لممتعمـ المستفيد مف تعممات بكاسطة النمكذج المقترح أف يحقؽ
مكاسب مفاىيمية كمنيجية تجعمو قاد ار عمى طرح مشكؿ تاريخي كتفسيره كاستخبلص داللتو)4 .
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتعمميف المستيدفيف مف تعممات التفسير التاريخي بكاسطة
النمكذج المقترح كنظرائيـ الذيف لـ يستفيدكا مف ذلؾ النمكذج.
كقد ىدفت دراسة صيكد ( )2011إلى بناء نمكذج ديدكتيكي في مكضكع التحقيب التاريخي في
مجاؿ التحقيب انطبلقان مف تحميؿ الخطاب التاريخي التحقيبي سكاء منو اإلستكغرافي أك المنيجي
اإلبستمكلكجي ،كانجاز مصكغة تعميمية في مكضكع التحقيب التاريخي انطبلقان مف عممية النقؿ
الديداكتيكي لكؿ ما ىك منيجي أك إسطكغرافي .كتجريب المصكغة التعميمية كاستثمار المقاربة
التجريبية باستعماؿ األدكات كالتقنيات اإلحصائية .كتككنت عينة الدراسة مف مجمكعتيف مف المتعمميف
إحداىما تجريبية تألفت مف  52كاألخرل ضابطة تألفت مف  51متعممان ،إنقسمت كؿ منيما إلى ثبلث
مجمكعات بف سميماف ،القنيطرة كسيدم عثماف .أما المنيج المستخدـ فكاف المنيج الكصفي
كاالستداللي ،كشممت أدكات الدراسة إختبا انر قبميان .كقد اتّضى أف المجمكعة التجريبية تفكقت عمى
المجمكعة الضابطة سكاء بشكؿ عاـ أك بمستكل كؿ نيابة عمى حدة .كقد تبيف عمكمان أف المجمكعة
التجريبية تفكقت سكاء عمى مستكل المراقي المنيجية أك عمى مستكل البنكد ،كذلؾ باستعماؿ اختبار
الداللة الذم أكد ىذا التفكؽ باستثناء مرقى التأكيؿ الذم ،كاف تفكقت فيو المجمكعة التجريبية مف
حيث المعدؿ ،إال أنو لـ يتمكف مف البرىنة عمى داللة الفرؽ بيف المجمكعتيف.
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كقد ىدفت دراسة مجدالكم ( )2008إلى الكشؼ عف مستكل فيـ معممي التربية االجتماعية
كالكطنية لمصفكؼ األساسية العميا في مدارس ككالة ال كث الدكلية لطبيعة التاريخ كعبلقتو بمستكل
فيـ طمبتيـ لو  .حيث اختيرت الدراسة عينة قصدية مف معممي التربية االجتماعية كالكطنية مككنة
مف  44معممة كمعمما ممف يدرسكف مبحث التاريخ لمصؼ العاشر االساسي كاختيرت الدراسة عينة
الطمبة فقد تـ اختيار شعبة كاحدة مف شعب الصؼ العاشر االساسي التي يدرسيا المعمـ كالمعممة في
عينة الدراسة كتـ اختيار عينة عشكائية بسيطة مف الطمبة ككاف ( ) 1497طالبا كطالبة ) 904( ,
طالبة  ) 593( ,طالبا لمعاـ  . 2008 \2007كقد تكصمت الدراسة إلى أف الطمبة تتبايف معرفتيـ
بالمفاىيـ العممية كانو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بحسب معرفة المعمميف لممادة ،كاكصت
الدراسة بضركرة اعادة مستكل المقاييس التي تقيس مدل فيـ المعمميف كالطمبة لمادة التاريخ.
بينما ىدفت دراسة البنا ( )2007إلى الكشؼ عف كيفية تفاعؿ مت يرات الدافعية مثؿ تكجو اليدؼ
مع مت يرات الفركؽ الفردية ،مثؿ ما كراء المعرفة كالمعتقدات المعرفية كالفعالية الذاتية خصكصا عمى
صعيد تشكيؿ ىكية تكجيات اليدؼ لدل الفرد ،ىذا باإلضافة إلى الكشؼ عف المحددات النكعية
لممت يرات المسيمة في تكجيات اليدؼ المختمفة ،كمف ثـ فإف تحديد المت يرات التي تتنبأ بتكجيات
تـ استخداـ عدد مف األدكات تمثمت في مقياس تكجو
اليدؼ لدل الطالب المعمـ (تمكف-إقداـ-إحجاـ) ّ
اليدؼ ،كمقياس سكركك كدينسيف لما كراء المعرفة ،كمقياس فعالية الذات العامة ،كمقياس المعتقدات
تـ اختيار عينة قكاميا (( )202طالب كطالبة) مف طبلب الشعب العامة الفرقة الرابعة
المعرفيةّ .
(إنجميزم كعربي كفرنسي كتاريخ ككيمياء كطبيعة) في كمية التربية بدمنيكر -جامعة اإلسكندرية ،كقد
تـ تفريب البيانات كتحميميا إحصائيا باستخداـ  .SPSSكقد أظيرت النتائج إسيامان داالن لكؿ مف
المعرفة التقريرية ،كاإلجرائية ،كالتخطيط كالتنقيى ،كالمعتقدات المعرفية في التنبؤ بتكجو اليدؼ لمتمكف،
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كما أظيرت إسيامان داالن لكؿ مف المعرفة (التقريرية ،كاإلجرائية كالشرطية) ،كالتخطيط كالمراقبة
كالتنقيى كالفعالية الذاتية في التنبؤ بتكجو اليدؼ لؤلداء.

 2.2.1الدراسات األجنبية
دراسة فيرتيج ( )Fertig,2005كالتي ىدفت إلى معرفة الطريقة التي يفسر بيا معممك التاريخ
االحداث التاريخية في مرحمة التعميـ االساسي كاشتممت عينة الدراسة عمى( )30معمما مف معممي
الدراسات االجتماعية شماؿ شرؽ الكاليات المتحدة استخدمت الدراسة اداتيف ىما المبلحظة الصفية
كالمقاببلت  ,اكضحت الدراسة اف نسبة مف الطمبة ال تفيـ حقيقة التاريخ كترجى الدراسة السبب اف
المعمميف ينطمقكف في تدريسيـ لتاريخ مف معتقدات ابستمكلكجية معرفية منيا اف التاريخ حقائؽ حتمية
مطمقة كعمى الطمبة استظيارىا عف غير فيـ.
ىذا كأجرل ىكج ) (Hoge, 1999دراسة بيدؼ التعرؼ عمى مدل معرفة الطمبة بالمفاىيـ الزمنية
التاريخية ،حيث أعد اختبا انر ليذا ال رض ،تككف مف أربعة أجزاء شممت أحداثان ككقائع تاريخية خاصة
بتاريخ الكاليات المتحدة األمريكية .كقد طبؽ االختبار عمى عينة عشكائية تككنت مف ( )172طالبان
كطالبة في الصفكؼ الخامس كالثامف كالثاني عشر .كقد خمصت النتائج إلى أف معرفة الطمبة
بالمفاىيـ الزمنية تتناسب طرديان مع ارتقاء الطمبة في صفكفيـ الدراسية
كفي دراسة حالة اجراىا ينجر ككيمسكف ( )Yeager&Wilson, 1997بيدؼ معرفة اثر احدل
مكاد طرؽ تدريس االجتماعيات المقررة في الجامعة في تنمية ميارات التفكير التاريخي لدل الطمبة
المعمميف لممرحمة الثانكية مف خبلؿ االجابة عف االسئمة التالية:
إلى أم مدل يتعامؿ الطمبة المعممكف في التفكير التاريخي في برنامج تربية معممي الدراسات
االجتماعية؟ ككيؼ يتعامؿ ىؤالء المعممكف مع مادة طرؽ تدريس االجتماعيات مع التفكير التاريخي؟
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كقد تككنت عينة الدراسة مف  30طالبا معمما مسجميف في مادة طرؽ تدريس االجتماعيات كاستخدـ
الباحثاف المقابمة مع ىؤالء الطمبة كتمت مبلحظتيـ في داخؿ الصؼ اثناء تدريسيـ في برنامج التربية
العممية كدلت نتائج الدراسة عمى أف مادة طرؽ التدريس لممكاد االجتماعية كانت عامبل ىاما في
تعامؿ الطمبة المعمميف مع ميارات التفكير التاريخي
كقد ىدفت دراسة ركمنكسكي ( )Romanowski,1997إلى تقييـ فعالية برنامج تدريس التاريخ
االمريكي ،فقد قاـ مركز المشركعات في جامعة ميتش اف في الكاليات المتحدة االمريكية بدراسة
مسحية عمى معممي التاريخ ،كتـ تقييـ معتقدات المعمميف االبستمكلكجية كاتجاىاتيـ نحك التاريخ ،كقد
استخدمت اداتيف لقياس االتجاىات المعتقدات االبستمكلكجية كقد تضمنت الدراسة  325معمما
كمعممة تاريخ كصنفت العينة حسب التخصص االصمي لممعمـ كالخبرة كالجنس كقد اظيرت الدراسة
أف نسبة عالية مف المعمميف يستخدمكف كتاب التاريخ بشكؿ دائـ في الحصص معتمديف عمى المادة
التي فيو فقط ،كاف بعض المعمميف يستخدمكف الكثائؽ التاريخية في تدريس التاريخ ،كىناؾ فرؽ كبير
بيف ما يفكر فيو المعممكف كبيف ما يقكمكف بو داخؿ غرفة الصؼ.
أما مارتكريلا ) (Martorella, 1994فيشير إلى أف المفاىيـ تمعب دك انر أساسيان في تحصيؿ
المتعمميف ،فيي تساعدىـ في فيـ الحقائؽ كالمعمكمات التي يتعمّمكنيا أك تمؾ سيتعمّمكنيا فيما بعد.
كذلؾ فإف اكتساب المفاىيـ كاستعماليا يساعد في كضع نظاـ كترتيب لك ّؿ الخبرات التي يمر بيا
المتعمّـ .فالمفاىيـ تش ّكؿ كالحالة ىذه أساسان ضركريان في تككيف التعميمات ،التي ىي أصبلن عبلقة بيف
مفيكميف أك أكثر.
كقاـ ينجر ك ديفيس (  )Yeanger & Davis,1994باجراء دراسة حكؿ عممية كتابة المؤرخيف
لمتاريخ كصياغتو كما يدركيا الطمبة المعممكف لمدراسات االجتماعية في المرحمة االبتدائية كطبيعة
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التفكير لدييـ كتككنت عينة الدراسة مف  3افراد حيث اجريت معيـ المقاببلت كاشارت النتائج إلى أف
الطمبة المعمميف يفتقركف إلى ميارات التفكير التاريخي كاف معرفتيـ بطبيعة عمؿ المؤرخ محدكدة.
ككاف ىدؼ الدراسة التي اجراىا ايفاف ( )Evans,1988معرفة معنى التاريخ لدل المعمميف كالطمبة
تككنت عينتيا مف  3معمميف ك 9طمبة بمعدؿ ثبلثة طبلب لكؿ معمـ كقد اجريت مقابمة مع كؿ معمـ
كطالب ككجيت الييـ مجمكعة مف االسئمة حكؿ معنى التاريخ كتـ كذلؾ مبلحظة المعمميف اثناء
تدريسيـ داخؿ الصؼ كتكصمت الدراسة إلى أنو ال يكجد اتفاؽ بيف المعمميف الثبلثة حكؿ معنى
التاريخ كانو غير كاضى لدل الطمبة.

 2.3التعقيب عمى الدراسات السابقة
تبيف مف خبلؿ الدراسات السابقة أف ىناؾ تنكعا في المناىج المستخدمة في ىذه االبحاث باإلضافة
إلى كجكد تكافؽ كاختبلؼ بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية ،فقد استخدمت الدراسات السابقة
المنيج التاريخي كالمنيج الكمي كمنيج تحميؿ المضمكف مثؿ دراسة مكريؼ ( )2014كالمنيج
المسحي كدراسة ركمنكسكي ( )Romanowski,1997في الدراسة أما الدراسة الحالية فقد استخدمت
المنيج الكصفي التحميمي كدراسة مجدالكم ( )2008كىك ما تكافؽ مع بعض الدراسات السابقة،
كىناؾ دراسات كانت عينتيا مكجية إلى المعمميف كدراسة فيرتيج ( )Fertig,2005كىك ما اتفؽ مع
عينة الدراسة الحالية بينما تبيف أف بعض الدراسات كجيت لمطمبة كدراسة صيكد ( )2011كدراسة
عكي( )2011باإلضافة إلى بعض الدراسات استخدمت االستبانة كاداة لمدراسة كىك ما اتفؽ مع
دراسة ركمنكسكي ( )Romanowski,1997ك دراسة العساؼ كالخرابشة ( )2014كدراسة مجدالكم
( )2008كدراسة العساؼ ( .)2013كقد تميزت الدراسة الحالية عف باقي الدراسات بأنيا اختصت
بالمعرفة لدل المعمميف بمادة التاريخ كاف كاف ليذه المعرفة دك ار في تحسيف العممية التعميمية اـ ال.
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الفصؿ الثالث
الطريقة كاإلجراءات
 3.1مقدمة
تنػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفا لمجتمػػع الد ارسػػة ،كالطريقػػة التػي اتبعتيػػا الباحثػػة الختيػػار عينػػة الد ارسػػة ،كمػػا
تنػػاكؿ كصػػؼ ألداتػػي الد ارسػػة المسػػتخدمة فييػػا  ،كاإلجػراءات التػػي اتبعػػت فػػي تنفيػػذىا ،باإلضػػافة إلػػى
المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ النتائج.

 3.2منيج الدراسة
اس ػػتخدمت الباحث ػػة ف ػػي ى ػػذه الد ارس ػػة الم ػػنيج الكص ػػفي  ،حي ػػث ت ػػـ الرج ػػكع إل ػػى األدب الس ػػابؽ ح ػػكؿ
المكض ػػكع لتكض ػػيى الخمفي ػػة النظري ػػة لمد ارس ػػة ،كباالس ػػتناد إل ػػى األدب الس ػػابؽ كالد ارس ػػات الس ػػابقة ،ث ػػـ
تصػػميـ اسػػتبانة اسػػتيدفت جمػػع البيانػػات المتعمقػػة بالمكضػػكع ،بعػػد ذلػػؾ تػػـ تحميػػؿ البيانػػات كمعالجتيػػا
إحصائيا الستخراج النتائج كمقارنتيا .كقد استخدمت الباحثة المنيج ذاتو في ىذه الدراسة الداة الدراسة
الثانية (المقابمة) كقد تـ اجراء التعديبلت المناسبة عمييا كالتاكد مف صدقيا كثباتيا.

 3.3مجتمع الدراسة
تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع معممػػي كمعممػػات العمػػكـ االجتماعيػػة لممرحمػػة األساسػػية العميػػا فػػي
محافظتي راـ اهلل كالبيرة كاريحا ،حيث بمب عددىـ( )186معممان كمعممةن مػف معممػي العمػكـ االجتماعيػة
م ػػكزعيف عم ػػى المح ػػافظتيف كم ػػايمي  :محافظ ػػة راـ اهلل كالبيػ ػرة( )142معممػ ػان كمعمم ػػة كمحافظ ػػة اريح ػػا
( )44معممان كمعممة.
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 3.4عينة الدراسة
تككنػػت عين ػػة الد ارسػػة م ػػف( )102معممػػي كمعمم ػػات العمػػكـ االجتماعي ػػة لممرحمػػة األساس ػػية العميػػا ف ػػي
محػػافظتي راـ اهلل كالبي ػرة كأريحػػا كبنسػػبة  %55مػػف مجتمػػع الد ارسػػة الكمػػي كقػػد تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة
العش ػكائية .باالضػػافة الػػى اختيػػار  5معممػػيف مػػف معممػػي العمػػكـ االجتماعيػػة فػػي مػػدارس مختمفػػة مػػف
محافظتي راـ اهلل كالبيرة كاريحا لبلجابة عف اسئمة المقابمة كقد تـ اختيارىـ بالطريقة القصػدية .كبينػت
الجداكؿ التالية تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب مت يرات الدراسة:
جدكؿ رقـ ( : )1.3تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
متغير الجنس

العدد

النسبة المئكية %

ذكر

37

36.27

أنثى

65

63.73

المجمكع

102

100

مت ير العمر

العدد

النسبة المئكية %

مف 30-20

31

30.39

40-31

46

45.10

50-41

18

17.65

 51فاكثر

7

6.86

المجمكع

102

100

مت ير المؤىؿ العممي

العدد

النسبة المئكية %

دبمكـ

14

13.73

بكالكريكس

84

82.35

ماجستير فاعمى

4

3.92

المجمكع

102

100

مت ير سنكات الخبرة

العدد

النسبة المئكية %

مف  5-1سنكات

32

31.37

مف  10-6سنكات

26

25.49

اكثر مف  10سنكات

44

43.14

المجمكع

102

100
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 3.5أداتي الدراسة
اكال :تمثمػت أداة االكلػى البحػث التػي اسػتخدمتيا الباحثػة باسػتبيانة أعػدت ل ػرض التعػرؼ عمػى (درجػة
إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسػية العميػا لطبيعػة المعرفػة فػي مػادة التػاريخ فػي راـ اهلل
كالبيػ ػرة كاريح ػػا) .أم ػػا ع ػػف طريق ػػة تص ػػميـ االس ػػتبياف فق ػػد اس ػػتعانت الباحث ػػة ب ػػاألدب الترب ػػكم كاألدب
التجريبي مف خبلؿ الدراسات السابقة في مجاؿ البحث كمف الدراسات التي اعتمدت عمييا الباحثػة فػي
اعداد االستبانة ىي دراسة (مجدالكم ،)2008 ،لتحديد صيب األسئمة المناسبة.
جدكؿ ( :)2 . 3تكزيع مجاالت اداة الدراسة كعدد فقرات كؿ مجاؿ

عدد الفقرات

المتغير
المجاؿ األكؿ :منيجية التاريخ العممية كمصادره

 15فقرة

المجاؿ الثاني :العبلقة بيف التاريخ كالعمكـ األخرل

 10فقرات

المجاؿ الثالث :عبلقة التاريخ بالحاضر كالمستقبؿ

 7فقرات

ثانيا :تصميـ مقابمة عمى شكؿ أسئمة مفتكحة حيث تككنت مف ثبلثة اسئمة رئيسية تمت االجابػة عنيػا
بشكؿ مفتكح مقالي مف قبؿ عينة الدراسة ممحؽ رقـ (.)7

 3.6صدؽ االداتي الدراسة
اكال :االسػػػتبانة :لمتحقػ ػػؽ مػ ػػف صػ ػػدؽ االداة تػ ػػـ عرضػ ػػيا عمػ ػػى مشػ ػػرؼ الرسػ ػػالة كعمػ ػػى مجمكعػ ػػة مػ ػػف
المحكميف ،كافادكا بصدؽ المقياس كصبلحيتو الغراض ىذا البحث.
ثانيا :المقابمة :لقد تـ التاكد مف صدؽ المقابمة مف خبلؿ استخداـ الصدؽ الظاىرم كصدؽ المحكميف
حيث عرضت المقابمة عمى المحكميف كتـ التعديؿ عمى االسئمة بناء عمى اقتراحاتيـ.
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 3.7ثبات االداتي الدراسة
اكال :االستبانة  :تـ التأكد مف ثبات األداة مف خبلؿ إجػراء اختبػار االتسػاؽ الػداخمي كاسػتخراج معامػؿ
الثبات (كركنباخ الفا) عمى عينة الدراسة بأكمميا ،حيث كاف معامؿ ثبات األداة ( )0.80كىػك معامػؿ
ثبات عاؿ في األبحاث.
ثانيػػا :المقابمػػة  :فقػػد تػػـ التاكػػد مػػف ثباتيػػا مػػف خػػبلؿ اعػػادة تكزيػػع االسػػئمة عمػػى معممػػيف اخ ػريف كفػػي
اكقات مختمفة كابدكا ذات االجابات تقريبا.

 3.8إجراءات الدراسة
لتحقيؽ اىداؼ الدراسة قامت الباحثة بالخطكات التالية:
 .1الحصػػكؿ عمػػى كتػػاب تسػػييؿ ميمػػة مػػف جامعػػة القػػدس مكجػػو إلػػى ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي كمػػا
في الممحؽ رقـ (.)1
 .2الحص ػػكؿ عم ػػى مكافق ػػة م ػػف ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػالي مكج ػػو إل ػػى م ػػدي ارت التربي ػػة كالتعم ػػيـ ف ػػي
محافظتي راـ اهلل كالبيرة كأريحا كما في الممحؽ رقـ (.)4
 .3الحصػػكؿ عمػػى مكافقػػة كتكقيػػع مػػف مديريػػة التربيػػة فػػي محافظػػة راـ اهلل كالبي ػرة لتسػػييؿ الميمػػة فػػي
اجراء الدراسة الميدانية في المدارس كما في الممحؽ رقـ (.)2
 .4الحصػػكؿ عمػػى مكافقػػة كتكقيػػع مػػف مديريػػة التربيػػة فػػي محافظػػة أريحػػا لتسػػييؿ الميمػػة فػػي اج ػراء
الدراسة الميدانية في المدارس كما في الممحؽ رقـ (.)3
 .5بعد التأكد مف صدؽ اداة الد ارسػة قامػت الباحثػة بتكزيػع ( )102اسػتبانة عمػى مجمكعػة مػف معممػي
العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية العميا في محافظتي راـ اهلل كالبيرة كأريحا.
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 .6جمػػع االسػػتبانات الت ػػي قػػاـ معممػػي العم ػػكـ االجتماعيػػة لممرحم ػػة األساسػػية العميػػا بتعبئتي ػػا بمػػا ى ػػك
مطمكب منيـ كقد بم ت االستبانات المسترجعة (.)102
 .7القيػاـ بػاجراء مقابمػة معممػي العمػكـ االجتماعيػة لممرحمػة االساسػية العميػا كاسػئمة المقابمػة فػي ممحػؽ
رقـ (. )7
 .8القياـ بتبكيبيا كترميزىا كادخاليا إلى الحاسكب االلي لتحميميا.
 .9عرض النتائج في جداكؿ خاصة بيا كمناقشتيا ككتابة التكصيات كالمقترحات.

 3.9متغيرات الدراسة
تشتمؿ ىذه الدراسة عمى نكعيف مف المت يرات:
أكال :المتغيرات المستقمة
 مت ير الجنس ،حيث اشتمؿ مستكييف (ذكر ،أنثى )
 مت ير العمر ،حيث اشتمؿ عمى  4مستكيات ( 30-20سنة 40 - 30 ،سنة 50 ،سنة فأكثر)
 مت ير المؤىؿ العممي كلو  3مستكيات( :دبمكـ ،بكالكريكس ،ماجستير فاعمى )
 مت ير سنكات الخبرة كلو  3مستكيات 5-1( :سنكات10 -5 ،سنكات 10 ،سنكات فأكثر)
ثانيا :المت يرات التابعة
كتمثػػؿ باسػػتجابات أفػراد العينػػة عمػػى فقػرات األداة كالتػػي تيػػدؼ إلػػى قيػػاس درجػػة إدراؾ معممػػي العمػػكـ
االجتماعيػػة لممرحمػػة األساسػػية العميػػا لطبيعػػة المعرفػػة فػػي مػػادة التػػاريخ فػػي " كراـ اهلل كالبيػػرة"
اريحا.
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 3.10المعالجات اإلحصائية
تمػػت المعالجػػة اإلحصػػائية باسػػتخداـ برنػػامج الحػػزـ اإلحصػػائية ) (SPSSحيػػث تػػـ بعػػد ادخاليػػا إلػػى
جياز الحاسب االلي:
 استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية.
 استخراج النسب المئكية ألفراد عينة الدراسة حسب مت يرات البحث.
 استخداـ اختبار (ت) لمعينات المستقمة كاختبار تحميؿ التبايف األحػادم لفحػص الفرضػيات المتعمقػة
بمت يرات الدراسة .كاختبار  LSDلممقارنات البعدية

 3.11تصحيح األداة
تـ استخداـ المفتاح التالي في تصحيى أداة الدراسة:
المتكسط الحسابي

الدرجة

المتكسط الحسابي ≤2.33

منخفضة

مف 3.66 -2.33

متكسطة

المتكسط الحسابي ≥3.66

مرتفعة
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الفصؿ الرابع
تحميؿ نتائج الدراسة

المقدمة
تناكؿ ىذا الفصؿ كصفا لمنتائج التي نجمت عف ىذه الدراسة ،كمف أجؿ تسييؿ عممية تفسير النتػائج،
فقد اعتمدت الدراسة عمى النسب المئكية:

 4.1نتائج المتعمقة بالسؤاؿ االكؿ:
السؤاؿ االكؿ (ما درجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية العميا لطبيعة المعرفة في
مػػػادة التػػػاريخ) كمػػف اجػػؿ اإلجابػػة عػػف ىػػذا الس ػؤاؿ تػػـ اسػػتخراج المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات
المعيارية كالنسبة المئكية لمجاؿ الدراسة ،كالجدكؿ التالي يكضى ذلؾ:
جدكؿ ( : )1.4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية
العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ راـ اهلل كالبيرة كاريحا مرتبة تنازليا
المتكسط

الفقرة

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

مجاؿ عبلقة التاريخ بالحاضر كالمستقبؿ

3.74

0.95

مجاؿ منيجية التاريخ العممية كمصادره

3.66

0.96

مجاؿ العبلقة بيف التاريخ كالعمكـ األخرل.

3.64

0.88

الدرجة الكمية

3.68

0.93

يتبيف مف جدكؿ ( )1.4أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكميػة (لدرجػة إدراؾ معممػي العمػكـ االجتماعيػة
لممرحمة األساسية العميا لطبيعة المعرفة) لممجاالت بم ت ( )3.68كانحراؼ معيارم مقداره (،)0.93
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كىػػذه القيمػػة تشػػير إلػػى أف مؤشػػر درجػػة إدراؾ معممػػي العمػػكـ االجتماعيػػة لممرحمػػة األساسػػية العميػػا
لطبيعة المعرفة كاف (مرتفعا) .كمف الجدير بالػذكر أف مجاؿ علقة التاريخ بالحاضػر كالمسػتقبؿ قػد
جاء في المرتبة األكلػى بمتكسػط حسػابي ( )3.74كانحػراؼ معيػارم مقػداره ( )0.95كبدرجػة (مرتفعػة)،
كف ػي المرتبػػة الثانيػػة مجػػاؿ منيجيػػة التػػاريخ العمميػػة كمصػػادره بمتكسػػط حسػػابي ( )3.66كانح ػراؼ
معيػػارم مقػػداره ( )0.96كبدرجػػة (مرتفعػػة) .كجػػاء أخي ػ انر فػػي المرتبػػة الثالثػػة مجػػاؿ العبلقػػة بػػيف التػػاريخ
كالعمكـ األخرل بمتكسط حسابي ( )3.64كانحراؼ معيارم مقداره ( )0.88كبدرجة (متكسطة).
أم ػػا ع ػػف المتكس ػػطات الحس ػػابية المتعمق ػػة بفقػ ػرات االس ػػتبانة فق ػػد قام ػػت الباحث ػػة بحس ػػاب المتكس ػػطات
الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ مجاؿ عمى حدا كالجداكؿ التالية تبيف ذلؾ:
جدكؿ ( :)2 .4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمجاؿ منيجية التاريخ العممية كمصادره مرتبة ترتيبا
تنازليا
التسمسؿ

الفقرة

المتكسط

الحسابي

االنحراؼ

المعيارم

يعتمد دارس التاريخ عمى مكاد أخرل مثؿ الج رافيا كعمـ االثار
.15

كدراسة المخطكطات لمكصكؿ إلى الحقيقة الكاممة حكؿ

4.61

0.71

األحداث الماضية.
.12

تسعى مادة التاريخ إلى فيـ الماضي مع محاكلة ربط األحداث

4.57

0.76

4.42

0.89

.1

دراسة التاريخ تتطمب االنفتاح

4.40

0.57

.8

تتنكع مصادر مادة التاريخ

4.39

0.76

.9

نتائج دراسة التاريخ ليست تنبؤية بؿ تعتمد عمى كشؼ الحقائؽ

4.34

0.67

4.01

0.92

3.68

1.03

3.48

1.06

.3

.6
.2
.10

بالحاضر

تيتـ دراسة التاريخ بالتحميؿ كنقد األحداث السابقة ال اتخاذىا
كمسممات

ييدؼ مف مادة التاريخ اتاحة المجاؿ لممعمـ لدراسة أحداث
كانت في الماضي
تعتمد دراسة التاريخ بالتمسؾ بما فرضتو األحداث السابقة
يستدؿ دارس المكاد التاريخية مثميا كمثؿ أم استدالالت
كتنبؤات دارس اخر كالرياضييف مثبل

62

التسمسؿ
.4
.11
.7
.14
.13
.5

الفقرة

المتكسط

دراسة التاريخ اساسيا الذاتية لذلؾ فيك عمـ مستقؿ قائـ بحد
ذاتو
يصعب االعتراؼ بمادة التاريخ عمى أنيا عمـ مستقؿ بؿ شكؿ
مف اشكاؿ الفنكف
يمتاز منيج التاريخ باف لو عمكمياتو الثابتة التي ال تت ير
بت ير الزمف
يعتمد الكصكؿ إلى المعرفة في التاريخ عمى دراسة األحداث

الماضية فقط

يمتاز دارس التاريخ بعدـ احتياجو الم عمـ اخر النو عمـ
شامؿ
المصادر التي يعتمد عمييا التاريخ فقط المصادر االكلية

الدرجة الكمية

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

3.47

1.04

3.03

1.29

2.75

1.09

2.64

1.22

2.58

1.26

2.53

1.17

3.66

0.96

يتبيف مف جدكؿ ( )2.4أف الفقرة التي تنص عمى (يعتمد دارس التاريخ عمى مكاد أخػرل مثػؿ الجغرافيػا كعمػـ

االثػػػار كدراسػػػة المخطكطػػػات لمكصػػػكؿ إلػػػى الحقيقػػػة الكاممػػػة حػػػكؿ األحػػػداث الماضػػػية) ق ػػد حػػازت عم ػػى أعم ػػى
المتكسػػطات الحسػػابية ككػػاف متكسػػطيا الحسػػابي بمقػػدار ( ،)4.61فػػي حػػيف حصػػمت الفقػرة التػػي تػػنص
عمػػى (المصػػادر التػػي يعتمػػد عمييػػا التػػاريخ فقػػط المصػػادر االكليػػة) عمػػى أدنػػى متكسػػط حسػػابي ،حيػػث كػػاف
يساكم ( ،)2.53كمف ذلؾ يمكف تفسير درجة منيجية التاريخ العمميػة كمصػادره  ،حيػث بمػب متكسػطيا
الحسابي العاـ الستجابات المبحكثيف ( )3.66كىي مرتفعة.
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جدكؿ ( : )3.4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمجاؿ مجاؿ العبلقة بيف التاريخ كالعمكـ األخرل .مرتبة
ترتيبا تنازليا
الفقرة

التسمسؿ

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

.23

يمتاز التاريخ بانو ال يمثؿ حالة فردية فقط

4.46

0.71

.19

يحتاج دارس التاريخ إلى دراسة االثار لتككف البنية المعرفية تامة

4.39

0.73

.16

يكجد التاريخ في جميع المكاد األخرل حتى المكاد العممية

4.31

0.81

4.26

0.76

4.21

0.69

3.90

0.93

3.74

1.01

2.72

1.10

2.38

1

يتفاعؿ التاريخ مع باقي المكاد كمكمؿ ليا.

2.04

1.07

الدرجة الكمية

3.64

0.88

.18
.21
.20
.22
.24
.25
.17

يتميز التاريخ عف باقي المكاد األخرل ككنو يختص بأحداث
الماضي كلو عبلقة باألحداث الجارية
يعتمد معمـ التاريخ عمى الركاية المحكية مف االىالي لتكطيد
المعرفة لديو كلدل طبلبو
ييتـ دارس التاريخ بدراسة المكركثات كالحكاكم التصاليا
بالماضي بشكؿ كثيؽ
ييتـ عمـ التاريخ بمادة الج رافية كيتصؿ بيا بشكؿ كثيؽ
يقتصر التاريخ عمى سرد األحداث كيبتعد عف الحسابات
كالقكانيف
تقتصر كظيفة معمـ التاريخ عمى سرد األحداث السابقة كالتي

جرت بالماضي فقط.

يتبيف مف جدكؿ ( )3.4أف الفقرة التي تنص عمػى (يمتاز التاريخ بانو ال يمثؿ حالة فردية فقػط) قػد حػازت
عمػػى أعمػػى المتكسػػطات الحسػػابية ككػػاف متكسػػطيا الحسػػابي بمقػػدار ( ،)4.46فػػي حػػيف حصػػمت الفقػرة
التػػي تػػنص عمػػى (يتفاعػػؿ التػػاريخ مػػع بػػاقي الم ػكاد كمكمػػؿ ليػػا ).عمػػى أدنػػى متكسػػط حسػػابي ،حيػػث كػػاف
يساكم ( ،)2.04كمف ذلؾ يمكف تفسير درجػة مجػاؿ العلقػة بػيف التػاريخ كالعمػكـ األخػرل .حيػث بمػب
متكسطيا الحسابي العاـ الستجابات المبحكثيف ( )3.64كىي مرتفعة.

64

جدكؿ ( : )4.4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمجاؿ مجاؿ عبلقة التاريخ بالحاضر كالمستقبؿ مرتبة
ترتيبا تنازليا
الفقرة

التسمسؿ
.28

الحسابي

المعيارم

4.38

0.76

4.18

0.80

.30

يعيد التاريخ نفسو ككاف الحاضر كتب منذ زمف

3.90

0.84

.31

يمكف التنبؤ باألحداث القادمة مف خبلؿ دراسة التاريخ

3.83

0.88

3.70

1.20

3.61

1.04

2.61

1.17

3.74

0.95

.32

.29
.27
.26

يتطمب إدراؾ األحداث الماضية فيـ المستقبؿ كالحاضر

المتكسط

االنحراؼ

التاريخ مظير مف مظاىر الحياة اإلنسانية التي يمكف
االستفادة منيا عمى المدل البعيد.

يعجز اإلنساف عف التخطيط لممستقبؿ دكف االخذ مف
تجارب السابقيف
ييتـ التاريخ إلدراؾ الماضي البشرم كاحيائو
يعجز المعمـ أحيانا عف تفسير عبلقة األحداث الماضية
بالحاضر كالمستقبؿ
الدرجة الكمية

يتبيف مف جدكؿ ( )4.4أف الفقرة التي تنص عمى (يتطمب إدراؾ األحداث الماضية فيـ المستقبؿ كالحاضػر)
ق ػػد ح ػػازت عم ػػى أعم ػػى المتكس ػػطات الحس ػػابية كك ػػاف متكس ػػطيا الحس ػػابي بمق ػػدار ( ،)4.38ف ػػي ح ػػيف
حصمت الفقرة التي تنص عمى (يعجز المعمـ أحيانا عػف تفسػير علقػة األحػداث الماضػية بالحاضػر كالمسػتقبؿ)
عمػى أدنػػى متكسػػط حسػػابي ،حيػػث كػػاف يسػػاكم ( ،)2.61كمػػف ذلػػؾ يمكػػف تفسػػير درجػػة مجػػاؿ عبلقػػة
التػػاريخ بالحاضػػر كالمسػػتقبؿ حيػػث بمػػب متكسػػطيا الحسػػابي العػػاـ السػػتجابات المبحػػكثيف ( )3.74كىػػي
مرتفعة.
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 4.2ثانيا :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:
ىؿ تختمؼ المتكسػطات الحسػابية لدرجػة إدراؾ معممػي العمػكـ االجتماعيػة لممرحمػة األساسػية العميػا
لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ في راـ اهلل كالبيرة كاريحا تبعا لمتغير(الجنس ،كالمؤىػؿ العممػي،
كسنكات الخبرة ،كالعمر)؟
الفرضػػية الصػػفرية األكلػػى :ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة اإلحصػػائية
( (α≤ 0.05فػػػي متكسػػػطات اسػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ درجػػػة إدراؾ معممػػػي العمػػػكـ
االجتماعية لممرحمة األساسية العميا لطبيعة المعرفػة فػي مػادة التػاريخ فػي راـ اهلل كالبيػرة كاريحػا
تبعا لمتغير الجنس.
كمف اجؿ الحصكؿ عمى نتائج الفرضية استخدمت الباحثة اختبار ت لعينتيف مستقمتيف كما في
الجدكؿ ()5.4
جدكؿ ( : )5.4نتائج اختبار  Independent Samples T- Testدرجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة
األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تبعا لمت ير الجنس
المجاؿ

المتكسط

االنحراؼ

الجنس

العدد

المجاؿ األكؿ

ذكر

37

3.65

(منيجية التاريخ العممية كمصادره )

أنثى

65

3.66

0.37

المجاؿ الثاني

ذكر

37

3.62

0.46

أنثى

65

3.65

0.39

ذكر

37

3.53

0.56

أنثى

65

3.87

0.39

ذكر

37

3.62

0.39

أنثى

65

3.70

0.29

(مجاؿ العبلقة بيف التاريخ كالعمكـ
األخرل) .
المجاؿ الثالث
(مجاؿ عبلقة التاريخ بالحاضر
كالمستقبؿ )
الدرجة الكمية

** دالة إحصائية عند مستكل الداللة ((α≤ 0.05
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الحسابي

المعيارم
0.40

قيمة ت
0.14

0.36

3.27

1.21

مستكل الداللة
المحسكبة
0.89

0.72

**0.00

0.23

يتبػ ػػيف مػ ػػف جػ ػػدكؿ ( )5.4أف مسػ ػػتكل الداللػ ػػة المحسػ ػػكبة كقيمتيػ ػػا  0.23اكبػ ػػر مػ ػػف مس ػ ػتكل الداللػ ػػة
االحصائية  ،كذلؾ عمى المجاؿ الكمي كالمجاؿ األكؿ كالثاني لذا فإننا نقبػؿ الفرضػية الصػفرية القائمػة
بعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة اإلحصػػائية ( (α≤ 0.05فػػي متكسػػطات
اسػػتجابات أفػراد عينػػة حػػكؿ إدراؾ معممػػي العمػػكـ االجتماعيػػة لممرحمػػة األساسػػية العميػػا لطبيعػػة المعرفػػة
في مادة التاريخ في في راـ اهلل كالبيرة كأريحػا تبعػا لمت يػر الجػنس عمػى ىػذه المجػاالت .بينمػا تبػيف أف
قيمة مستكل الداللة أص ر مف  ،0.05كىي بذلؾ دالػة إحصػائيا ،كذلػؾ عمػى المجػاؿ الثالػث لػذا فإننػا
نرفض الفرضية الصفرية القائمة بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللػة اإلحصػائية
( (α≤ 0.05ف ػػي متكس ػػطات اس ػػتجابات أفػ ػراد عين ػػة ح ػػكؿ إدراؾ معمم ػػي العم ػػكـ االجتماعي ػػة لممرحم ػػة
األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ فػي راـ اهلل كالبيػرة كاريحػا تبعػا لمت يػر الجػنس كتكػكف
الفركؽ جكىرية كلصالى اإلناث عمى الذككر.

الفرضػػية الصػػفرية الثانيػػة :ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة اإلحصػػائية
( (α≤ 0.05فػػي متكسػػطات اسػػتجابات أف ػراد عينػػة حػػكؿ درجػػة إدراؾ معممػػي العمػػكـ االجتماعيػػة
لممرحمة األساسػية العميػا لطبيعػة المعرفػة فػي مػادة التػاريخ فػي راـ اهلل كالبيػرة كاريحػا تبعػا لمتغيػر
العمر.
لئلجابػػة عػػف الفرضػػية الثانيػػة قامػػت الباحثػػة أكال بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة
الستجابات المفحكصيف عف ىذا السؤاؿ كما في الجدكؿ ()6.4
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جدكؿ ( : )6.4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية درجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية
العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تبعا لمت ير العمر
المجاؿ

العمر

االنحراؼ

العدد

المتكسط الحسابي

مف 30-20

31

3.60

0.31

40-31

46

3.73

0.39

50-41

18

3.69

0.45

 51فاكثر

7

3.36

0.25

المجمكع

102

3.66

0.38

مف 30-20

31

3.67

0.49

40-31

46

3.70

0.36

العلقة بيف التاريخ كالعمكـ

50-41

18

3.53

0.46

األخرل)

 51فاكثر

7

3.41

0.11

المجمكع

102

3.64

0.41

مف 30-20

31

3.76

0.56

40-31

46

3.73

0.39

50-41

18

3.64

0.60

 51فاكثر

7

4.02

0.17

المجمكع

102

3.74

0.48

مف 30-20

31

3.66

0.38

40-31

46

3.72

0.29

50-41

18

3.63

0.38

 51فاكثر

7

3.52

0.14

المجمكع

102

3.67

0.33

المجاؿ األكؿ (منيجية

التاريخ العممية كمصادره)

المجاؿ الثاني (مجاؿ

المجاؿ الثالث (مجاؿ علقة

التاريخ بالحاضر

كالمستقبؿ)

الدرجة الكمية

المعيارم

كلمحصكؿ عمى نتائج لمفرضية استخدـ تحميؿ التبايف األحادم لمت ير العمر كذلؾ يظير مف خبلؿ
الجدكؿ ()7.4
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جدكؿ ( : )7.4نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( ،)One Way Analysis of Varianceلدرجة إدراؾ
معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ في راـ اهلل كالبيرة كاريحا تبعا
لمت ير العمر
المجاؿ

مصدر التبايف

مجمكع

درجة

متكسط

المربعات

الحرية

المربعات

المجاؿ األكؿ

بيف المجمكعات

1.01

3

0.34

(منيجية التاريخ العممية

داخؿ المجمكعات

13.61

98

0.14

كمصادره )

المجمكع

14.62

101

المجاؿ الثاني

بيف المجمكعات

0.78

3

0.26

(مجاؿ العبلقة بيف التاريخ

كالعمكـ األخرل)

داخؿ المجمكعات

16.58

98

0.17

المجمكع

17.37

101

المجاؿ الثالث

بيف المجمكعات

0.74

3

0.25

(مجاؿ عبلقة التاريخ

داخؿ المجمكعات

22.58

98

0.23

بالحاضر كالمستقبؿ )

المجمكع

23.32

101

بيف المجمكعات

0.32

3

0.11

داخؿ المجمكعات

10.59

98

0.11

المجمكع

10.90

101

الدرجة الكمية

مستكل

قيمة ؼ

الداللة

2.42

0.07

1.55

1.07

0.97

المحسكبة

0.21

0.37

0.41

يتبيف مف جدكؿ ( )7.4أف قيمة مستكل الداللػة أكبػر مػف  ،0.05عمػى المجػاؿ األكؿ كالثػاني كالثالػث
كالكمي كىي بذلؾ ليست دالة إحصائيا ،لذا فإننا نقبؿ الفرضية الصػفرية القائمػة بعػدـ كجػكد فػركؽ ذات
داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ( (α≤ 0.05في متكسطات استجابات أفراد عينة حكؿ
درجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمػة األساسػية العميػا لطبيعػة المعرفػة فػي مػادة التػاريخ فػي
راـ اهلل كالبيرة كاريحا تبعا لمتغير العمر
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الفرضية الصفرية الثالثة:
ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل الدالل ػػة اإلحص ػػائية ( (α≤ 0.05ف ػػي متكس ػػطات
اسػػتجابات أف ػراد عينػػة حػػكؿ درجػػة إدراؾ معممػػي العمػػكـ االجتماعيػػة لممرحمػػة األساسػػية العميػػا لطبيعػػة
المعرفة في مادة التاريخ في راـ اهلل كالبيرة كاريحا تبعا لمت ير المؤىؿ العممي.
لئلجابػػة عػػف الفرضػػية الثانيػػة قامػػت الباحثػػة أكال بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة
الستجابات المفحكصيف عف ىذا السؤاؿ كما في الجدكؿ ()8.4
جػػػدكؿ ( : )8.4المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة درجػػػة إدراؾ معممػػػي العمػػػكـ االجتماعيػػػة لممرحمػػػة
األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تبعا لمتغير المؤىؿ العممي

المجاؿ
المجاؿ األكؿ

(منيجية التاريخ العممية

كمصادره )
المجاؿ الثاني
(مجاؿ العبلقة بيف التاريخ
كالعمكـ األخرل) .
المجاؿ الثالث
(مجاؿ عبلقة التاريخ
بالحاضر كالمستقبؿ )

الدرجة الكمية

المؤىؿ العممي

العدد

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

دبمكـ

14

3.69

0.54

بكالكريكس

84

3.63

0.33

ماجستير فاعمى

4

4.12

0.59

المجمكع

102

3.66

0.38

دبمكـ

14

3.49

0.37

بكالكريكس

84

3.65

0.42

ماجستير فاعمى

4

3.93

0.45

المجمكع

102

3.64

0.41

دبمكـ

14

3.55

0.54

بكالكريكس

84

3.78

0.47

ماجستير فاعمى

4

3.71

0.35

المجمكع

102

3.74

0.48

دبمكـ

14

3.60

0.37

بكالكريكس

84

3.67

0.31

ماجستير فاعمى

4

3.97

0.46

المجمكع

102

3.67

0.33
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كلمحصكؿ عمى نتائج لمفرضية استخدـ تحميؿ التبايف األحادم لمت ير المؤىؿ العممي كذلؾ يظير مف
خبلؿ الجدكؿ ()9.4
جدكؿ ( :)9.4نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم (,)One Way Analysis of Varianceدرجة إدراؾ معممي
العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تبعا لمت ير المؤىؿ العممي
المجاؿ

مصدر التبايف
بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف

المجاؿ األكؿ

المجمكعات

(منيجية التاريخ

داخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

العممية كمصادره )

المجمكعات
المجمكع

المجاؿ الثاني
(مجاؿ العبلقة بيف
التاريخ كالعمكـ
األخرل)

بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف
المجمكعات
داخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
المجمكعات
المجمكع
بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف

المجاؿ الثالث

المجمكعات

(مجاؿ عبلقة التاريخ

داخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

بالحاضر كالمستقبؿ)

المجمكعات
المجمكع
بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف

الدرجة الكمية

المجمكعات
داخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

المجمكعات
المجمكع

درجة

مجمكع

متكسط

المربعات

الحرية

المربعات

0.91

2

0.46

13.71

99

0.14

14.62

101

0.67

2

0.34

16.69

99

17.37

101

0.62

2

0.31

22.70

99

0.23

23.32

101

0.43

2

10.47

99

10.90

101

قيمة ؼ

3.29

2

مستكل
الداللة

المحسكبة

**0.04

0.14

0.17

0.22

1.35

2.05

0.26

0.13

0.11

** دالة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ((α≤ 0.05
تبيف مف جدكؿ ( ) 9.4أف قيمة مستكل الداللة أكبر مف  ،0.05عمى المجاؿ الثاني كالثالث كالكمػي
كىي بذلؾ ليست دالة إحصػائيا ،لػذا فإننػا نقبػؿ الفرضػية الصػفرية القائمػة بعػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة
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إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة اإلحصػػائية ( (α≤ 0.05فػػي متكسػػطات اسػػتجابات أف ػراد عينػػة حػػكؿ
درجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمػة األساسػية العميػا لطبيعػة المعرفػة فػي مػادة التػاريخ فػي
راـ اهلل كالبيرة كاريحا تبعا لمت ير المؤىؿ العممي.
بينما تبػيف أف قيمػة مسػتكل الداللػة أصػ ر مػف  ،0.05عمػى المجػاؿ األكؿ كىػي بػذلؾ دالػة إحصػائيا،
لػػذا فإننػػا نػرفض الفرضػػية الصػػفرية القائمػػة بعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة
اإلحص ػػائية ( (α≤ 0.05ف ػػي متكسػ ػػطات اس ػػتجابات أف ػ ػراد عين ػػة ح ػػكؿ درجػ ػػة إدراؾ معمم ػػي العمػػػكـ
االجتماعية لممرحمػة األساسػية العميػا لطبيعػة المعرفػة فػي مػادة التػاريخ فػي راـ اهلل كالبيػرة كاريحػا تبعػا
لمت يػػر المؤىػػؿ العممػػي .كنقبػػؿ بػػالفرض البػػديؿ عمػػى المجػػاؿ االكؿ  ،ك سػػيتـ اسػػتخداـ اختبػػار LSD
لممقارنات البعدية.
جدكؿ ( :)10.4نتائج اختبار  LSDلممقارنات البعدية تبعا لمت ير المؤىؿ العممي عمى المجاؿ األكؿ

المقارنة
دبمكـ

دبمكـ

بكالكريكس
0.06

ماجستير فأعمى
*

-0.42619-

*

بكالكريكس

-0.48413-

ماجستير فأعمى
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تبػػيف مػػف جػػدكؿ (  ) 10.4كجػػكد فػػركؽ بػػيف دبمػػكـ كماجسػػتير فػػأعمى لصػػالى ماجسػػتير فػػأعمى  .كمػػا
يتبيف كجكد فركؽ بيف مستكيي البكالكريكس كالماجستير فأعمى لصالى الماجستير فأعمى.
الفرضية الصفرية الرابعة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة اإلحصػائية (0.05
≤ (αف ػػي متكس ػػطات اس ػػتجابات أفػ ػراد عين ػػة ح ػػكؿ درج ػػة إدراؾ معمم ػػي العم ػػكـ االجتماعي ػػة لممرحم ػػة
األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ في راـ اهلل كالبيرة كاريحا تبعا لمت ير سنكات الخبرة.
لئلجابػػة عػػف الفرضػػية الثانيػػة قامػػت الباحثػػة أكال بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة
الستجابات المفحكصيف عف ىذا السؤاؿ كما في الجدكؿ ()11.4
جدكؿ ( : )11.4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية درجة إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية
لممرحمة األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تبعا لمت ير سنكات الخبرة
المجاؿ

سنكات الخبرة

العدد

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

مف  5-1سنكات

32

3.59

0.33

مف  10-6سنكات

26

3.66

0.36

اكثر مف  10سنكات

44

3.71

0.43

المجمكع

102

3.66

0.38

مف  5-1سنكات

32

3.73

0.49

(مجاؿ العبلقة بيف

مف  10-6سنكات

26

3.63

0.37

التاريخ كالعمكـ األخرل.

اكثر مف  10سنكات

44

3.58

0.37

المجمكع

102

3.64

0.41

مف  5-1سنكات

32

3.64

0.52

مف  10-6سنكات

26

3.88

0.33

اكثر مف  10سنكات

44

3.73

0.51

المجمكع

102

3.74

0.48

مف  5-1سنكات

32

3.65

0.37

مف  10-6سنكات

26

3.70

0.27

اكثر مف  10سنكات

44

3.67

0.33

المجمكع

102

3.67

0.33

المجاؿ األكؿ

(منيجية التاريخ العممية

كمصادره )
المجاؿ الثاني

)
المجاؿ الثالث
(مجاؿ عبلقة التاريخ
بالحاضر كالمستقبؿ )

الدرجة الكمية
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كلمحصكؿ عمى نتائج لمفرضية استخدـ تحميؿ التبايف األحادم لمت ير سنكات الخبرة كذلؾ يظير مف
خبلؿ الجدكؿ ()12.4
جدكؿ( :)12.4نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم (,)One Way Analysis of Varianceدرجة إدراؾ معممي
العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تبعا لمت ير سنكات الخبرة
المجاؿ

المجاؿ األكؿ
(منيجية التاريخ

العممية كمصادره )

المجاؿ الثاني

مصدر التبايف
بيف المجمكعات
داخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

مجمكع

المربعات

الحرية

المربعات

0.26

2

0.13

14.36

99

المجمكع

14.62

101

بيف المجمكعات

0.43

2

0.21

16.94

99

0.17

101
2

المجمكعات

(مجاؿ العبلقة بيف

داخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

التاريخ كالعمكـ

المجمكعات

األخرل) .

المجمكع

17.37

بيف المجمكعات

0.85

المجاؿ الثالث
(مجاؿ عبلقة التاريخ
بالحاضر كالمستقبؿ )

الدرجة الكمية

درجة

متكسط

داخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

0.42

22.47

المجمكع

23.32

101

بيف المجمكعات

0.04

2

0.02

10.86

99

0.11

10.90

101

داخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
المجمكعات
المجمكع

ؼ

0.90

الداللة

المحسكبة
0.41

0.15

99

المجمكعات

قيمة

مستكل

1.25

1.86

0.29

0.16

0.23

0.19

0.83

تبيف مف جدكؿ ( ) 12.4أف قيمة مستكل الداللة أكبػر مػف  ،0.05عمػى جميػع المجػاالت كىػي بػذلؾ
ليسػػت دالػػة إحصػػائيا ،لػػذا فإننػػا نقبػػؿ الفرضػػية الصػػفرية القائمػػة بعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية
عند مستكل الداللة اإلحصائية ( (α≤ 0.05فػي متكسػطات اسػتجابات أفػراد عينػة حػكؿ إدراؾ معممػي
العمػػكـ االجتماعيػػة لممرحمػػة األساسػػية العميػػا لطبيعػػة المعرفػػة فػػي مبحػػث مػػادة التػػاريخ فػػي ضػػكء بعػػض
المت يرات في أريحا كراـ اهلل كالبيرة تبعا لمتغير سنكات الخبرة.
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تحميؿ نتائج أسئمة المقابمة
اسػػتخدمت الباحثػػة المقابمػػة كػػاداة ثانيػػة فػػي الد ارسػػة لمعرفػػة أىػػـ انطباعػػات معممػػي العمػػكـ االجتماعيػػة
حكؿ طبيعة المعرفػة كقػد اجريػت المقابمػة مػع خمسػة مػف المعممػيف كالمعممػات بػاختبلؼ امػاكف سػكنيـ
كمؤىبلتيـ العممية كفيمايمي عرض الجابات المفحكصيف تبعا لمسؤاؿ المطركح.
اإلجابػة عػف السػؤاؿ األكؿ كالػذم نصػػو :مػا أكثػر الكفايػات التػي ال بػػد مػف تكافرىػا فػي معمػـ العمػػكـ
االجتماعية في مادة التاريخ حتى يمتمؾ المعرفة التاريخية كاممة؟
جدكؿ ( :)13.4اجابات المفحكصيف عف سؤاؿ المقابمة األكؿ
اإلجابة

رقـ

المفحكص
المفحػ ػػكص

رقـ 1

يجب اف يتكفر في معمـ التاريخ العديد مف المعارؼ في مختمؼ المباحث االخرل مثؿ الديف االسبلمي كمعرفة

بالديف المسيحي بما يختص ببعض االمكر المرتبطو مع التاريخ معرفو بعمـ االجتماع كما يمزـ ليككف قادر عمى

تكصيؿ معمكمو صحيحو عف ما يتعمؽ بتطكر حياة االنساف اضافو الي معرفو بالرياضيات لتكصيؿ معمكمات
ليا عبلقو بالعصكر كالميبلدم كاليجرم كغيره اضافو الى الج رافيا كالسياسو لتككف كفاءتو عاليو اليصاؿ
المعمكمو الصحيحو كاممو دكف نقصاف
المفحكص

رقـ 2

المعرفة الكاسعة مف خبلؿ اطبلع المعمـ عمى القراءات التاريخية لتدعيـ المادة اثناء الشرح المعمكمة مدل اقباؿ

المعمـ عمى تعمـ كتدريس التاريخ المادة  ,قدرة المعمـ عمى اقامة عبلقات انسانية لمطمبة داخؿ المرسة كالربط
بيف المدرسة كالمجتمع كالمناىج التكاصؿ الفعاؿ يساعد عمى تعزيز المعرفة لدل الطمبة

المفحػ ػػكص

اف يككف لديو خبرة ك الماـ بالمادة التي يتـ طرحيا اكبشرحيا عمى الطمبة

رقـ 3

كمعرفة تاريخية كاسعة خارجية الثراء المادة اف يككف لدل المعمـ ميارة في تكصيؿ المعرفة المعمكمة لمطالب
متابعة االحداث الجارية كايضا سنكات الخبرة ليا دكر كبير في تيسير المادة شخصية المعمـ في مدل االقباؿ

عمى المادة .
المفحػ ػػكص

اطبلع المعمـ عمى المادة المعرفية مف خبلؿ حسب تخصصو في الجامعة شخصية المعمـ تفاعؿ االجتماعي

رقـ 4

مما يثير كفاءة المعمـ في اثراء المادة القراءات الكاسعة
مدل تطبيؽ المعمـ لبلساليب العممية الجديدة كاتقانيا كاالطبلع عمى االحداث الجارية

المفحػ ػػكص

ال بد مف تكفر كفايات التخطيط لمدرس كباألخص مف خبلؿ كضع الخطط المدرسية التي تتناسب كالمعرفة

رقـ 5

العممية التي يمتمكيا معمـ التاريخ باإلضافة إلى كفايات التقكيـ التي تعتمد عمى قدرة المعمـ عمى ربط ما لديو

مف معمكمات مع ما يقدمو الطالب مف اجابات كما أنو البد مف تكفر كفايات لمعمـ التاريخ بشكؿ خاص مثؿ

الكفايات التي تتعمؽ بتنكع المادة العممية التي يمتمكيا
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يتضى مف استطبلع اراء المعمميف الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )13.4أف ىناؾ معرفة غير كاضحة لػدل
بعض معممي التاريخ (كما في حالة المفحكصيف  )2/1حكؿ مفيكـ الكفايات البلزمة تكافرىا فػي معمػـ
التاريخ حتى يككف معمما قاد ار عمى تكظيؼ معرفتو بمادة التاريخ في دعـ المنياج كتكطيد العبلقة بيف
الكفايات التي لديو كطبيعة المعرفة في مادة التاريخ بشكؿ عاـ.
اإلجابة عف السؤاؿ الثاني كالذم نصو :كيؼ مف الممكػف تكظيػؼ المعرفػة بالتػاريخ لتحسػيف قػدرات
الطمبة التعميمية؟
جدكؿ ( : )14.4اجابات المفحكصيف عف سؤاؿ المقابمة الثاني
اإلجابة

رقـ
المفحكص
المفحػػكص

اسػتخداـ التػاريخ لزيػػادة معرفػة الطػبلب مػػف خػبلؿ اعطػاء العديػػد مػف االمثمػو كالشخصػػيات التاريخيػو كالبطكليػػو

رقـ 1

كجعميػػـ يؤخػػدكنيـ اك يحػػاكلكا اخػػدىـ كقػػدكة فػػي حيػػاتيـ اك االىتمػػاـ بشخصػػياتيـ كفيػػـ العديػػد مػػف الجزيػػات
بشخصيات ىؤالء الناس كاالىتماـ بيـ.

المفحكص

رقـ 2

اثارة حساسية الطمبة لممشكبلت كفحصيا كتقديـ الحمكؿ ليا كتقديـ االدلة لدعـ اجاباتيـ كتجػاكز الحقػائؽ التػي
تتضػػمنيا الكتػػب المقػػرر ك اعطػػاء فرصػػة لمطمبػػة لفحػػص السػػجبلت التاريخيػػة بانفسػػيـ اخػػذيف بعػػيف االعتبػػار
السياؽ التاريخي  ,الفيـ الجيد لمتاريخ يساعد المعمػـ كالطمبػة عمػى اثػارة االسػئمة كايجػاد الطػرؽ كاالسػاليب التػي
لتدعيـ المعرفة التاريخية لدل الطمبة استخداـ اساليب الحديثة في التػدريس مػف اجػؿ تعزيػز المعمكمػة االسػمكب
التعميـ الفعاؿ عمؿ انشطة الخارجية تتعمؽ بالمادة التعميمية

المفحػػكص

رقـ 3

اسػػتخداـ كسػػائؿ التعميميػػة لكحػػة تسمسػػؿ سػػنكات م ػثبل فػػيمـ كثػػائقي  ،زيػػارة مكاقػػع تاريخيػػة عػػف طريػػؽ الزيػػادة
المتػاحؼ قطػع اثريػػة قديمػة مػػثبل فػي القػدس ،انػػا كمعممػة اعطػػى الػدرس عمػى شػػكؿ قصػة لجػػذب انتبػاىيـ مػػف
خبلؿ امثمة خارجية كقصص كاقعية لتثبيت المعمكمة لدل الطالب تنمية القدرة عمى جمع المعمكمة مف الكثائؽ
كالمصادر االصمية كاعادة تنظيميا كتحميميا كتفسيرىا .

المفحػػكص

االسػػياـ فػػي تكػػكيف الم ػكاطف الصػػالى المحػػب لكطنػػو المعتػػز بتاريخػػو المػػؤدم لمسػػؤكلياتو اكتسػػاب المتعممػػيف

رقـ 4

بعض الميارات عف طريؽ رسـ الخرائط التاريخية كالخرائط الزمنية كجمع الصكر كالنماذج االثرية معرفة كفيػـ

الػنظـ االجتماعيػة السػائدة عبػػر العصػكر التاريخيػة مثػؿ نظػػاـ االسػر كاالسػياـ فػي غػػرس التضػحيات التػي قػػاـ
بيػػا الجيػػد االنسػػاني كاالنجػػازات البش ػرية عبػػر العصػػكر اسػػتخداـ المعمػػـ لبلسػػمكب التقميػػدم السػػرد القصصػػي
كاسمكب التدريس الحديثة القائمة عمى التفاعؿ كالنشاط كاستخداـ الشبكة العنكبكتية

المفحػػكص

أف االعتمػػاد عمػػى المعرفػػة فػػي مػػادة التػػاريخ يسػػاعد المعمػػـ بشػػكؿ كبيػػر عمػػى اجتيػػاز العديػػد مػػف العقبػػات التػػي

رقـ 5

تكاجيو مثؿ طرح الطمبة لبعض األسئمة التي يجب اإلجابة عنيا مف خارج المنياج كما أف التاريخ مػادة تشػير

إلى الزمف السابؽ كىذا يساعد المعمـ عمى ربط الزمف الماضي كاحداثة بمػا يػتبلئـ معػو فػي الػزمف الحػالي كمػا
قد يتـ تكقعو عف المستقبؿ
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يتضػػى مػػف اسػػتطبلع اراء المعممػػيف ال ػكاردة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ ( )14.4أنيػػـ قػػادريف عمػػى إدراؾ أىميػػة
المعرفة بمادة التاريخ كالتكسع بيذه المعرفػة فنجػد أف المفحكصػيف مجمعػيف عمػى ضػركرة امػتبلؾ معمػـ
التػػاريخ لممعرفػػة كاف تكػػكف ىػػذه المعرفػػة مسػػندة إلػػى كقػػائع يمكػػف مػػف خػػبلؿ ربػػط الماضػػي بالحاضػػر
كالمستقبؿ ككذلؾ ربط المعرفة التاريخية بباقي أنكاع المعارؼ األخرل لممكاد االجتماعية.
اإلجابة عف السؤاؿ الثالث كالذم نصو :كيؼ يمكف لمعمـ العمكـ االجتماعية المتخصص في مادة
التاريخ تكظيؼ انكاع المعرفة التاريخية في ربط الماضي بالحاضر كالمستقبؿ لتحقيؽ الكفايات
التعميمية عند الطمبة ؟
جدكؿ ( :)15.4اجابات المفحكصيف عف سؤاؿ المقابمة الثالث
رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

اإلجابة

المفحكص
المفحػ ػ ػ ػ ػ ػػكص

عمى معمـ التاريخ ربػط كػؿ حػدث تػاريخي بالماضػي كالحاضػر كالمسػتقبؿ تاكيػد مقكلػة التػاريخ يعيػد نفسػو

رقـ 1

كخاصة التاريخ الفمسطيني كربط االحداث الماضيو مع الحاضر الخذ العبػره كالتخطػيط لممسػتقبؿ بصػكرة
جيده

المفحكص

مف خبلؿ دمج المعرفة بالمعػارؼ االخػرل كتػدعيـ باالمثمػة كالتكضػيى كاعطػاء فرصػة لمطمبػة لمقيػاـ بػذلؾ

المفحػ ػ ػ ػ ػ ػػكص

تشجيع الطمبة عمى المناقشة كالنقد في محتكل التاريخ كاسػتخبلص العبػرة مػف ظػكاىر كالحقػائؽ التاريخيػة

رقـ 3

 ,مػػف خػػبلؿ السػػياؽ التػػاريخي مقارنػػة كجيػػات النظػػر المتقدمػػة فػػي اطارىػػا الزمنػػي تػػكفير فػػرص كمكاقػػؼ

رقـ 2

بانفسيـ

تعميمية تتيى ليـ معايشػة الماضػي كاحداثػو مػف اجػؿ تنميػة القػدرة لػدل الطمبػة عمػى التنبػؤ لممسػتقبؿ مػف
خػػبلؿ طػػرح مشػػكمة تاريخيػػة تسػػتكجب التفكيػػر ممػػا يػػؤدم الػػى اث ػراء المػػادة كت يػػر الػػى النظ ػرة االيجابيػػة
لممادة مف خبلؿ تكظيؼ جميع جكانب المعرفة كالتخطيط الجيد لمتعمـ كاالتصاؿ الفعاؿ كالقدرة عمى ادارة

الصؼ كاستخداـ مكاضيع تتحدل التفكير
المفحػ ػ ػ ػ ػ ػػكص

مثبل عمؿ نبذة تاريخية عف حدث قديـ يكجد لو شكاىد بافكار حديثة مثؿ مشاىد افبلـ كطرح سػياؽ مػف

رقـ 4

خبلؿ المادة التعميمية كيتـ مف خبلليا الطالب النقد مما يػتـ طرحػة فػي الحاضػر كالمسػتقبؿ يسػتخدـ فييػا
المعمـ معرفتو في ذلؾ كايضا ربط المادة بالمكاد االخرل الخبرة ليا دكر رئيس في تعمـ

المفحػ ػ ػ ػ ػ ػػكص

رقـ 5

أف قػػدرة معمػػـ التػػاريخ عمػػى ربػػط الماضػػي بالحاضػػر كالمسػػتقبؿ دليػػؿ كاضػػى عمػػى مػػدل امػػتبلؾ المعمػػـ
لممعرفػػة المطمكبػػة كغيػػر المطمكبػػة فػػي المنيػػاج كبػػذلؾ يػػتمكف المعمػػـ مػػف تكضػػيى كافػػة األحػػداث التػػي

تعاصر الطالب كييتـ بامرىا
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يتضى مف استطبلع اراء المعمميف الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )15.4أف مفيكـ ربػط الماضػي بالحاضػر
كالمسػػتقبؿ كدمػػج التػػاريخ مػػع م ػكاد أخػػرل ىػػك مفيػػكـ كاضػػى ليػػذه العينػػة مػػف المعممػػيف تبعػػا لبلجابػػات
السابقة حيث أف اليدؼ االساسي لمعمـ التاريخ ال يقتصر عمى سرد احداث كقعت بالماضي بؿ يجب
عمي ػػو تبي ػػاف اث ػػر ى ػػذه األح ػػداث عم ػػى حاضػ ػرنا كالتكق ػػع لممس ػػتقبؿ م ػػا ق ػػد يحص ػػؿ في ػػو تبع ػػا لبلح ػػداث
الماضية.
ممخص نتائج المقابمة
 -1يتض ػػى مم ػػا س ػػبؽ العبلق ػػة الكثيق ػػة ب ػػيف من ػػاىج الد ارس ػػات االجتماعي ػػة كم ػػا تتض ػػمنو م ػػف معرف ػػة
كاتجاىات كقيـ كميارات ،كالتي أصبحت مككنان أساسيان مف مككنات محتكل تمؾ المناىج .كبيػذا يمكػف
القكؿ إنو ال تربية سميمة بدكف الدراسات االجتماعية كال دراسات اجتماعية فعالة بدكف معرفة.
 -2كما اف المتامؿ ليذه التربية في تنشئة المتعمميف كاعدادىـ ليصبحكا مكاطنيف فاعميف يسيمكف فػي
تقدـ مجتمعيـ ،كقادريف عمى المشاركة في شؤكنو كتحمؿ المسئكلية تجاىو .تجعػؿ المعمػـ يػدرؾ أيضػان
األث ػػر الكبي ػػر لممعرف ػػة ف ػػي الش ػػؤكف اليكمي ػػة لحي ػػاة األفػ ػراد كالجماع ػػات ،مث ػػؿ األم ػػف ال ػػكطني كالق ػػكمي
بمفيكمو الشامؿ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي.
 -3المعرفػػة تتطمػػب فػػي المقػػاـ األكؿ معممػان لمد ارسػػات االجتماعيػػة مممػان بيػػا كمكتسػػبان ليػػا بمسػػتكل مػػف
الػػتمكف فػػي المن ػػاىج كالمباحػػث الد ارسػػية كفػػي البيئػػات التربكيػػة كالتعميميػػة التػػي تعػػرض ليػػا المعممػػكف
باختبلؼ خبػراتيـ ،أم اف بػرامج إعػداد كتأىيػؿ معممػي الد ارسػات االجتماعيػة ،كانػت تفتقػر إلػى إدمػاج
المفػػاىيـ السياسػػية ضػػمف أىػػدافيا ،كمػػا اف ىػػذه الػػدكرات كالبػرامج التأىيميػػة كالتدريبيػػة ،لػػـ تشػػتمؿ عمػػى
الجانػػب المعرفػػي لػػدل المعمػػـ ،كمػػا قػػد تفسػػر ىػػذه النتيجػػة بقمػػة اىتمػػاـ معممػػي الد ارسػػات االجتماعي ػػة
بالمجاؿ العممي كالمعرفة في حياتيـ اليكمية.
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الفصؿ الخامس
مناقشة النتائج كالتكصيات

المقدمة
بعد االنتياء مف عرض النتائج في الفصؿ الرابع كالتي تـ التكصؿ إلييا بعد استخداـ برنامج التحميؿ
اإلحصائي لمعمكـ االجتماعية كالتربكية  ،SPSSاستطاعت الباحثة أف تتكصؿ إلى مجمكعة مف
النتائج التي تـ مناقشتيا في ىذا الفصؿ كمف ثـ عرض التكصيات التي ارتأت الباحثة مناسبتيا لنتائج
التحميؿ اإلحصائي.

 5.1مناقشة النتائج
أكال :النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة األكؿ الرئيس كالذم نصو
درجػة إدراؾ معممػػي العمػكـ االجتماعيػػة لممرحمػػة األساسػية العميػػا لطبيعػة المعرفػػة فػػي مػادة التػػاريخ فػػي
كراـ اهلل كالبيرة كاريحا ؟
لقػػد تبػػيف مػػف نتػػائج التحميػػؿ اإلحصػػائي أف درج ػػة المجػػاؿ الكمػػي كانػػت مرتفعػػة حيػػث بمػػب المتكس ػػط
الحسػػابي ( .)3.68كحتػػى تكػػكف النتػػائج أكثػػر دقػػة قامػػت الباحثػػة بتقسػػيـ الس ػؤاؿ إلػػى ثبلثػػة مجػػاالت
رئيسػػية حي ػػث تبػػيف أف مج ػػاؿ عبلقػػة الت ػػاريخ بالحاضػػر كالمس ػػتقبؿ قػػد ح ػػاز عمػػى أعم ػػى المتكس ػػطات
الحسابية ككاف متكسطو الحسابي يساكم ( ،)3.74في حػيف حصػؿ مجػاؿ العبلقػة بػيف التػاريخ كالعمػكـ
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األخػػرل .عمػػى أدنػػى المتكسػػطات الحسػػابية حيػػث كػػاف المتكسػػط الحسػػابي ( .)3.64كفيمػػايمي مناقشػػة
نتائج المجاالت عمى التكالي.

مناقشة نتائج مجاؿ منيجية التاريخ العممية كمصادره
فقػػد تبػػيف مػػف نتػػائج التحميػػؿ أف الفق ػرة التػػي تػػنص عمػػى (يعتمػػد دارس التػػاريخ عمػػى م ػكاد أخػػرل مثػػؿ
الج رافيا كعمـ االثػار كد ارسػة المخطكطػات لمكصػكؿ إلػى الحقيقػة الكاممػة حػكؿ األحػداث الماضػية) قػد
حازت عمى أعمى المتكسطات الحسابية ككاف متكسػطيا الحسػابي بمقػدار ( ،)4.61فػي حػيف حصػمت
الفقرة التي تنص عمى (المصادر التي يعتمد عمييػا التػاريخ فقػط المصػادر االكليػة) عمػى أدنػى متكسػط
حسابي ،حيث كاف يساكم ( ،)2.53كمف ذلؾ يمكػف تفسػير درجػة منيجيػة التػاريخ العمميػة كمصػادره،
حيث بمػب متكسػطيا الحسػابي العػاـ السػتجابات المبحػكثيف ( )3.66كىػي مرتفعػة ،كتعػزك الباحثػة ىػذه
النتيج ػػة إل ػػى أن ػػو يمكػػػف الق ػػكؿ أف لمس ػػتكل فيػػػـ المعمم ػػيف لطبيع ػػة الت ػػاريخ كمنيجيت ػػو ت ػػنعكس عمػػػى
ممارسػػاتيـ الصػػفية كتػػؤثر فػػي فيػػـ طمبػػتيـ لممػػادة ،كاف د ارسػػة المعمػػـ لمسػػاؽ حػػكؿ طبيعػػة التػػاريخ مػػف
كجيػػة نظػػر ابسػػتمكلكجية يسػػاىـ فػػي تطػػكير إد اركػػات المعممػػيف كفيميػػـ لطبيعػػة التػػاريخ كانعكػػاس ىػػذا
الفيـ عمى الطمبة كادراكاتيـ المختمفة.

مناقشة نتائج مجاؿ العلقة بيف التاريخ كالعمكـ األخرل.
فقد تبيف مف نتائج التحميؿ أف الفقرة التي تنص عمى (يمتاز التاريخ بانو ال يمثػؿ حالػة فرديػة فقػط) قػد
حازت عمى أعمى المتكسطات الحسابية ككاف متكسػطيا الحسػابي بمقػدار ( ،)4.46فػي حػيف حصػمت
الفقرة التي تنص عمى (يتفاعؿ التاريخ مع باقي المكاد كمكمؿ ليا ).عمى أدنى متكسػط حسػابي ،حيػث
كاف يساكم ( ،)2.04كمف ذلؾ يمكف تفسػير درجػة مجػاؿ العبلقػة بػيف التػاريخ كالعمػكـ االخػرل .حيػث
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بمب متكسطيا الحسابي العاـ الستجابات المبحكثيف ( )3.64كىي مرتفعة ،كتعزك الباحثة ىػذه النتيجػة
إلػػى أف معممػػك التػػاريخ يػػدككف أىميػػة ارتبػػاط مػػادة التػػاريخ ت ػرتبط بم ػكاد أخػػرل كالج رافيػػا كاالقتصػػاد
كاألدب كالتربية الكطنية كىذا بنظرىـ ما يميز مػادة التػاريخ عػف غيرىػا ،كمػا أف المعممػكف يعممػكف مػف
خػػبلؿ اإلجابػػة عػػف فق ػرات االسػػتبانة أف عمػػـ التػػاريخ ىػػك عمػػـ غيػػر مسػػتقؿ بحػػد ذاتػػو حيػػث انػػو عمػػـ
انساني اجتماعي.

مناقشة نتائج مجاؿ علقة التاريخ بالحاضر كالمستقبؿ
فقد تبيف مف نتائج التحميؿ أف الفقػرة التػي تػنص عمػى (يتطمػب إدراؾ األحػداث الماضػية فيػـ المسػتقبؿ
كالحاضر) قد حازت عمى أعمى المتكسطات الحسابية ككػاف متكسػطيا الحسػابي بمقػدار ( ،)4.38فػي
ح ػػيف حص ػػمت الفقػ ػرة الت ػػي ت ػػنص عم ػػى (يعج ػػز المعم ػػـ أحيان ػػا ع ػػف تفس ػػير عبلق ػػة األح ػػداث الماض ػػية
بالحاضر كالمستقبؿ) عمى أدنى متكسط حسابي ،حيث كػاف يسػاكم ( ،)2.61كمػف ذلػؾ يمكػف تفسػير
درج ػػة مج ػػاؿ عبلق ػػة الت ػػاريخ بالحاض ػػر كالمس ػػتقبؿ حي ػػث بم ػػب متكس ػػطيا الحس ػػابي الع ػػاـ الس ػػتجابات
المبحكثيف ( )3.74كىي مرتفعة ،كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف معممك التاريخ يدرككف أف التاريخ
ىػػك اسػػاس الحاضػػر كالمسػػتقبؿ إذ أف تفسػػير االحػػداث التاريخيػػة السػػابقة يسػػاعد عمػػى إدراؾ متطمبػػات
الحاضر كتكقع ما سيحصؿ في المستقبؿ فيما يقاؿ أف التاريخ يعيد نفسو.
ثانيا :مناقشة النتائج المتعمقة بفحص فرضيات الدراسة
الفرضية الصفرية األكلى كالتي تنص " ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة
اإلحصػػائية ( (α≤ 0.05فػػي متكسػػطات اسػػتجابات أف ػراد عينػػة الدراسػػة حػػكؿ درجػػة إدراؾ معممػػي
العمػػكـ االجتماعيػػة لممرحمػػة األساسػػية العميػػا لطبيعػػة المعرفػػة فػػي مػػادة التػػاريخ فػػي راـ اهلل كالبيػػرة
كاريحا تبعا لمتغير الجنس ".
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يتضػى مػف اختبػار  Independent Samples T- Testتبػيف أف قيمػة مسػتكل الداللػة أكبػر مػف
 ،0.05كىي بذلؾ ليست دالة إحصائيا ،كذلؾ عمػى المجػاؿ الكمػي كالمجػاؿ األكؿ كالثػاني .بينمػا تبػيف
أف قيمػػة مسػػتكل الداللػػة أصػ ر مػػف  ،0.05كىػػي بػػذلؾ دالػػة إحصػػائيا ،كذلػػؾ عمػػى المجػػاؿ الثالػػث لػػذا
فإننػػا نػرفض الفرضػػية الصػػفرية كتكػػكف الفػػركؽ جكىريػػة كلصػػالى اإلنػػاث عمػػى الػػذككر ،كتعػػزك الباحثػػة
ىذه النتيجة إلى أف المعممات يدركف أىميػة المعمكمػات التاريخيػة كبػاألخص كػكف قػدرة المعممػات عمػى
الحفػػظ أعمػػى منيػػا عنػػد الػػذككر بسػػبب الطبيعػػة الفسػػيكلكجية لمم ػرأة ،كمػػا أف متابعػػة االحػػداث الجاريػػة
كمطابقتيا مع ما حدث في التاريخ السابؽ يحتاج إلػى معرفػة كاسػعة .كمػا أف المعممػات يسػتطعف سػرد
الحػػدث التػػاريخي عمػػى شػػكؿ سػػرد حكػػائي كىػػذا مػػا يميػػز معممػػات التػػاريخ عػػف المعممػػيف ،كقػػد تكافقػػت
نتائج الدراسة الحالية مػع د ارسػة صػيكد ( )2011إذ تبػيف كجػكد فػركؽ بػيف مجمػكعتي الد ارسػة الػذككر
كاالنػػاث كاختمفػػت مػػع د ارسػػة في ػرتيج ( )Fertig,2005حيػػث أف د ارسػػتو تركػػزت عمػػى المعممػػيف دكف
د ارسػة اتجاىػات المعممػات ،د ارسػة ركمنكسػكي ( )Romanowski,1997كد ارسػة مجػدالكم ()2008
كدراسة العساؼ ( )2013كدراسة العساؼ كالخرابشة ( )2014إذ لـ تظير الد ارسػة فركقػا بػيف الػذككر
كاالناث.
الفرضػػية الصػػفربة الثانيػػة كالتػػي تػػنص " ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة
اإلحصػػائية ( (α≤ 0.05فػػي متكسػػطات اسػػتجابات أف ػراد عينػػة حػػكؿ درجػػة إدراؾ معممػػي العمػػكـ
االجتماعيػػة لممرحمػػة األساسػػية العميػػا لطبيعػػة المعرفػػة فػػي مػػادة التػػاريخ فػػي راـ اهلل كالبيػػرة كاريحػػا
تبعا لمتغير العمر" .
يتضى مف اختبار التبايف األحادم تبيف أف قيمة مستكل الداللة أكبر مف  ،0.05عمى المجاؿ األكؿ
كالثاني كالثالث كالكمػي كىػي بػذلؾ ليسػت دالػة إحصػائيا ،لػذا فإننػا نقبػؿ الفرضػية الصػفرية تبعػا لمت يػر
العمر ،كتعػزك الباحثػة ىػذه النتيجػة إلػى أف المعرفػة التاريخيػة ال تتػأثر بمت يػر العمػر بػؿ عمػى العكػس
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تماما فاف مت ير العمر يساعد المعمميف عمى امتبلؾ المعرفة بشكؿ اكبر فكمما تقػدـ المعمػـ فػي العمػر
اسػػتطاع تطكيػػع المعرفػػة التػػي لديػػو فػػي الممارسػػات الصػػفية .كتنػػكه الباحثػػة إلػػى انػػو اليكجػػد أم مػػف
الدراسات السابقة بحثت بيذا المت ير الديمكغرافي.

الفرضػػية الصػػفرية الثالثػػة كالتػػي تػػنص "ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة
اإلحصػػائية ( (α≤ 0.05فػػي متكسػػطات اسػػتجابات أف ػراد عينػػة حػػكؿ درجػػة إدراؾ معممػػي العمػػكـ
االجتماعيػػة لممرحمػػة األساسػػية العميػػا لطبيعػػة المعرفػػة فػػي مػػادة التػػاريخ فػػي راـ اهلل كالبيػػرة كاريحػػا
تبعا لمتغير المؤىؿ العممي " .
يتضى مف اختبار التبايف األحادم تبيف أف قيمة مستكل الداللة أكبر مف  ،0.05عمى المجاؿ الثاني
كالثالث كالكمي كىي بذلؾ ليست دالػة إحصػائيا ،لػذا فإننػا نقبػؿ الفرضػية الصػفرية ،بينمػا تبػيف أف قيمػة
مسػػتكل الداللػػة أص ػ ر مػػف  ،0.05عمػػى المجػػاؿ األكؿ كىػػي بػػذلؾ دالػػة إحصػػائيا ،لػػذا فإننػػا ن ػرفض
الفرضػػية الصػػفرية عمػػى ىػػذا المجػػاؿ حيػػث تبػػيف كجػػكد فػػركؽ بػػيف دبمػػكـ كماجسػػتير فػػأعمى لصػػالى
ماجستير فأعمى ،كبكالكريكس كماجستير فأعمى لصػالى ماجسػتير فػأعمى ،كتعػزك الباحثػة ىػذه النتيجػة
إلػػى أف المعممػػيف الحاصػػميف عمػػى درجػػة البكػػالكريكس فػػي التػػاريخ لػػدييـ ادارؾ أكثػػر لطبيعػػة المعرفػػة
التاريخية كانػو كممػا زاد المسػتكل التعميمػي لممعمػـ زادت معرفتػو بالمػادة كمػدل ارتباطيػا بػالمكاد األخػرل
كمدل تكافقيا مع ما يحصؿ في الكقت الحاضر كما سيحصؿ في المسػتقبؿ .كقػد تكافقػت ىػذه النتيجػة
مػػع نتػػائج د ارسػػة العسػػاؼ كالخرابشػػة ( )2014حيػػث تبػػيف لػػو نفػػس النتيجػػة أف حممػػة الماجسػػتير ىػػـ
األكثر معرفة بمفػاىيـ معينػة كالعكلمػة .ىػذا باإلضػافة إلػى تكافقيػا مػع د ارسػة العسػاؼ ( )2013حيػث
تبػػيف أف ىنػػاؾ فركقػػا ذات داللػػة إحصػػائية فػػي كعػػي المعممػػيف تبعػػا لمت يػػر المؤىػػؿ العممػػي كلصػػالى
المعمميف الحاصميف عمى درجة الماجستير.
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الفرضية الصفرية الرابعػة ك التػي تػنص " ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة
اإلحصػػائية ( (α≤ 0.05فػػي متكسػػطات اسػػتجابات أف ػراد عينػػة حػػكؿ درجػػة إدراؾ معممػػي العمػػكـ
االجتماعية لممرحمة األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ في راـ اهلل كالبيرة اريحا تبعا
لمتغير سنكات الخبرة ".
يتض ػػى م ػػف اختب ػػار التب ػػايف األح ػػادم تب ػػيف أف قيم ػػة مس ػػتكل الدالل ػػة أكب ػػر م ػػف  ،0.05عم ػػى جمي ػػع
المجاالت كىي بذلؾ ليست دالة إحصائيا ،لذا فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية تبعا لمت ير سنكات الخبػرة،
كتعػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف خبػرة المعممػػيف تسػػاعدىـ عمػػى تطبيػػؽ المعرفػػة التػػي يمتمككنيػػا فػػي
الصؼ مف خبلؿ طػرح األفكػار المعرفيػة لممػادة كربطيػا بػالمكاد األخػرل فكممػا زادت خبػرة المعمػـ زادت
قدرتو عمى مكافقة مػادة التػاريخ مػع المػكاد األخػرل حيػث أف المعمػـ تمػر عميػو العديػد مػف األفكػار التػي
تطػػرح مػػف خػػبلؿ المنيػػاج باإلضػػافة إلػػى مػػا تعممػػو فػػي الجامعػػة ،كقػػد تكافقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة
ركمنكسػػكي ( )Romanowski,1997ك د ارسػػة العسػػاؼ ( )2013حيػػث لػػـ تظيػػر نتػػائج تبعػػا لخب ػرة
المعمػػـ كتعارضػػت مػػع د ارسػػة مجػػدالكم ( )2008حيػػث بينػػت كجػػكد فػػركؽ لصػػالى مػػدل معرفػػة المعمػػـ
لممادة التاريخية ككيفية ممارستيا في الصؼ المدرسي،

ثالثا :مناقشة نتائج أسئمة المقابمة
يتضى مف خػبلؿ التحميػؿ السػئمة المقابمػة حػكؿ معرفػة درجػة إدراؾ معممػي العمػكـ االجتماعيػة لممرحمػة
األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ في راـ اهلل كالبيرة كاريحا اف مادة التاريخ تحتاج إلػى
معرفة بأصؿ المادة كارتباطيا بالمكاد األخرل كعبلقتيا باألحداث المستقبمية باإلضافة إلى اىتماـ مادة
التػاريخ بػالتطكر التكنكلػكجي كأنيػا إحػدل المػكاد التػي تيػتـ بشػكؿ كبيػر بشخصػياتيا كتحترميػا كتقدرىا ػ
كتعمؽ ركح المكاطنة في أعماؽ الطمبة ككؿ مف يدرسيا كتجعمو مف االفػراد المعتػزيف بػكطنيـ .كتعػزك
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الباحثػة ىػذه النتيجػػة إلػى أف المعممػػيف يتبػاينكف فػػي ادائيػـ الصػفي كينقسػػمكف إلػى فئتػػيف :الفئػة األكلػػى
التػػي تتػػأثر بمسػػتكل فيػػـ المػػادة بشػػكؿ كبيػػر ،بينمػػا تكػػكف الفئػػة األخػػرل تمػػؾ التػػي تتػػاثر بمسػػتكل فيػػـ
بش ػػكؿ متكس ػػط كى ػػذا يظي ػػر بشػػػكؿ كاض ػػى أف مس ػػتكل المعمم ػػيف فػ ػػي الص ػػؼ ي ػػنعكس عم ػػى الطمبػػػة
كبػػاألخص المسػػتكل المعرفػػي فكممػػا كػػاف المعمػػـ عمػػى د اريػػة كعمػػـ فػػي مػػادة التػػاريخ اسػػتطاع أف يطػػرح
األسئمة المناسبة كاألفكار التي تثرم معمكمات الطالب كتتبلئـ مع طرح المنياج ليذه المادة.

 5.2التكصيات
ارتأت الباحثة بعد االنتياء مف مناقشة النتػائج كضػع التكصػيات التاليػة حتػى يسػتفاد منيػا عمػى المػدل
البعيد سكاء اكاف لمباحثيف أك لممسؤكليف التربكييف.
أكال :تطػػكير أدكات كػػاألدكات المسػػتخدمة فػػي ىػػذه الد ارسػػة كاعػػداد مقػػاييس خاصػػة لقيػػاس فيػػـ طبيع ػة
التاريخ كالمكاد االجتماعية األخرل لممعممػيف ،حيػث أف تػكفر مثػؿ ىػذه األدكات يسػاعد طمبػة الد ارسػات
العميا كالباحثيف الميتميف بمكضكع طبيعة المعرفة التاريخية مف إيجاد مقاييس إضػافية تتمتػع بالصػدؽ
كالثبات كتساىـ في تسييؿ متابعة مثؿ ىذه الدراسات.
ثانيػػا :متابعػػة إج ػراء أبحػػاث أخػػرل تسػػتيدؼ اإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ التػػالي :مػػا العبلقػػة بػػيف مسػػتكل فيػػـ
معممػػي التػػاريخ لطبيعػػة المعرفػػة التاريخيػػة كفيػػـ طمبػػتيـ لممفػػاىيـ التاريخيػػة فػػي اثنػػاء إعطػػاء الحصػػة
الصفية؟
ثالثا :تجريب األدكات التي طكرتيا الباحثة عف معممي التاريخ كطمبتيـ في الم ارحػؿ المختمفػة فػي ك ازرة
التربية كالتعميـ كعمى طمبة قسـ التاريخ في الجامعات الرسمية.
رابعا :إجراء المزيد مف البحكث حكؿ طبيعة المعرفة في مكاد العمكـ االجتماعية مف قبؿ الباحثيف.
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خامسػػا :إج ػراء د ارسػػات حػػكؿ طبيعػػة المعرفػػة فػػي م ػكاد العمػػكـ االجتماعيػػة كمػػدل امػػتبلؾ الطمبػػة ليػػا
كالمعمميف معا.
سادسا :إجراء أبحاث مف قبؿ الباحثيف حكؿ االبستمكلكجيا كمدل امػتبلؾ المعممػيف لممعرفػة فػي المػكاد
االجتماعية كاعتبار التكصيات رأيا عاما يقدـ إلى ك ازرة التربية كالتعميـ.
سابعا :القياـ بعمؿ اختبارات قبؿ التكظيؼ لممعمميف لمعرفة مػدل امػتبلؾ المعممػيف المتقػدميف لمكظيفػة
لطبيعة المعرفة في مكاد العمكـ االجتماعية.
 5.3المقترحات
بناء عمى التكصيات السابقة فاف الباحثة تقترح مايمي
 -1القي ػػاـ ب ػػاجراء د ارس ػػة قريب ػػة م ػػف مكض ػػكع البح ػػث بحي ػػث ال تقتص ػػر الد ارس ػػة عم ػػى فئ ػػة معين ػػة م ػػف
المعمميف فالمعرفة تعتبر مف اساسيات العمـ كالتعميـ.
 -2إجراء دراسة تبحث في طبيعة المعرفة في تخصصات كمكاد أخرل مثؿ الرياضػيات كالعمػكـ كالم ػة
العربية.
 -3اسػتخداـ مصػػطمى االبسػػتمكلكجيا فػػي المنيػػاج المدرسػػي ككػػذلؾ مفػػاىيـ طبيعػػة المعرفػػة العمميػػة فػػي
كتاب القضايا لممرحمة الثانكية.
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يتميز التاريخ عف باقي المكاد االخرل ككنو يختص
بأحداث الماضي كلو علقة باألحداث الجارية
يحتاج دارس التاريخ إلى دراسة االثار لتككف البنية

المعرفية تامة
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.20
.21
.22
.23
.24
.25

ييتـ دارس التاريخ بدراسة المكركثات كالحكاكم
التصاليا بالماضي بشكؿ كثيؽ
يعتمد معمـ التاريخ عمى الركاية المحكية مف االىالي
لتكطيد المعرفة لديو كلدل طلبو
ييتـ عمـ التاريخ بمادة الجغرافية كيتصؿ بيا بشكؿ
كثيؽ
يمتاز التاريخ بانو ال يمثؿ حالة فردية فقط
يقتصر التاريخ عمى سرد األحداث كيبتعد عف
الحسابات كالقكانيف
تقتصر كظيفة معمـ التاريخ عمى سرد األحداث

السابقة كالتي جرت بالماضي فقط.

المجاؿ الثالث :علقة التاريخ بالحاضر كالمستقبؿ:
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

يعجز المعمـ أحيانا عف تفسير علقة األحداث
الماضية بالحاضر كالمستقبؿ

ييتـ التاريخ إلدراؾ الماضي البشرم كاحيائو
يتطمب إدراؾ األحداث الماضية فيـ المستقبؿ

كالحاضر

يعجز اإلنساف عف التخطيط لممستقبؿ دكف االخذ مف
تجارب السابقيف
يعيد التاريخ نفسو ككاف الحاضر كتب منذ زمف
يمكف التنبؤ باألحداث القادمة مف خلؿ دراسة
التاريخ
التاريخ مظير مف مظاىر الحياة اإلنسانية التي يمكف

االستفادة منيا عمى المدل البعيد.
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ممحؽ رقـ ( )7المقابمة
أسئمة المقابمة
-1

ما أكثر الكفايات التي ال بد مف تكافرىا في معمـ العمكـ االجتماعية في مادة التاريخ حتى

يمتمؾ المعرفة التاريخية كاممة ؟
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
-2

كيؼ مف الممكف تكظيؼ المعرفة بالتاريخ لتحسيف قدرات الطمبة التعميمية؟

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
-3

كيؼ يمكف لمعمـ العمكـ االجتماعية المتخصص في مادة التاريخ تكظيؼ انكاع المعرفة

التاريخية في ربط الماضي بالحاضر كالمستقبؿ لتحقيؽ الكفايات التعميمية عند الطمبة ؟
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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فيرس الملحؽ
رقـ الصفحة

الرقـ

المكضكع

.1

ممحؽ رقـ ( )1تسييؿ ميمة مف الجامعة

95

.2

ممحؽ رقـ( )2كتاب تسييؿ ميمة مف التربية كالتعميـ في

96

.3

ممحؽ رقـ( )3كتاب تسييؿ ميمة مف التربية كالتعميـ في
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.4

ممحؽ رقـ( )4كتاب تسػييؿ الميمػة ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ

98

.5

ممحؽ رقـ ( )5قائمة باسماء المحكميف
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.6

ممحؽ رقـ ( )6االستبانة معدلة بالصكرة النيائية
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.7

ممحؽ رقـ ( )7اسئمة المقابمة
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محافظة راـ اهلل كالبيرة

أريحا

العالي
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فيرس الجداكؿ
رقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

الرقـ

المكضكع

.1

جدكؿ رقـ ( )1:3يبيف تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب مت يرات الدراسة
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الصفحة

لمج ػػاالت اس ػػتمارة الد ارس ػػة ح ػػكؿ إدراؾ معمم ػػي العم ػػكـ االجتماعي ػػة لممرحم ػػة

األساسػػية العميػػا لطبيعػػة المعرفػػة فػػي مبحػػث مػػادة التػػاريخ فػػي ضػػكء بعػػض
المت يرات في أريحا كراـ اهلل كالبيرة مرتبة تنازليا

.4
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جدكؿ ( : )4.4يكضػى المتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػات المعياريػة لمجػاؿ

66

.7

جػدكؿ ( )5.4نتػائج اختبػار  Independent Samples T- Testدرجػة

67

لمجاؿ منيجية التاريخ العممية كمصادره مرتبة ترتيبا تنازليا

مجاؿ العبلقة بيف التاريخ كالعمكـ األخرل .مرتبة ترتيبا تنازليا

مجاؿ عبلقة التاريخ بالحاضر كالمستقبؿ مرتبة ترتيبا تنازليا

إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة األساسية العميا لطبيعة المعرفػة فػي

مادة التاريخ تبعا لمت ير الجنس
.8
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69

التاريخ تبعا لمت ير العمر
.9

جػػدكؿ رقػػـ ( )7.4نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم ( ONE WAY

70

 ,)Analysis of Varianceحكؿ إدراؾ معممي العمكـ االجتماعية لممرحمة

األساسػػية العميػػا لطبيعػػة المعرفػػة فػػي مبحػػث مػػادة التػػاريخ فػػي ضػػكء بعػػض
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.10

جػػدكؿ رقػػـ ( )8.4المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة درجػػة إد ارؾ

71

معممي العمكـ االجتماعية لممرحمػة األساسػية العميػا لطبيعػة المعرفػة فػي مػادة

التاريخ تبعا لمت ير المؤىؿ العممي
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جػػدكؿ رقػػـ ( )9.4نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم ( ONE WAY
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72

,)Analysis of Varianceدرجة إدراؾ معممي العمػكـ االجتماعيػة لممرحمػة

األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تبعا لمت ير المؤىؿ العممي
.12

جدكؿ رقـ ( )10.4يبيف نتائج اختبار  LSDلممقارنػات البعديػة تبعػا لمت يػر
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.13

جدكؿ رقـ ( )11.4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية درجة إدراؾ
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المؤىؿ العممي عمى المجاؿ األكؿ

معممي العمكـ االجتماعية لممرحمػة األساسػية العميػا لطبيعػة المعرفػة فػي مػادة
التاريخ تبعا لمت ير سنكات الخبرة

.14
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WAY

ONE
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,)Analysis of Varianceدرجة إدراؾ معممي العمػكـ االجتماعيػة لممرحمػة

األساسية العميا لطبيعة المعرفة في مادة التاريخ تبعا لمت ير سنكات الخبرة
.15

الجدكؿ ( :)13.4يبيف اجابات المفحكصيف عف سؤاؿ المقابمة األكؿ

76

.16

الجدكؿ ( : )14.4يبيف اجابات المفحكصيف عف سؤاؿ المقابمة الثاني
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.17

الجدكؿ ( :)15.4يبيف اجابات المفحكصيف عف سؤاؿ المقابمة الثالث
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