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 بحث ان صهخسخي                            

انًزُبلضبدفٙأصش)انجؾشانزؼشفػهٗٚٓذفْزا ٔإصبسح انؾبفضح اعزشارٛغٛزٙاألعئهخ

انزجبػذ٘نذٖعبنجبدانظف انزبسٚخٔانزفكٛش ٔنزؾمٛكانٓذف(دثٙاألخبيظانرؾظٛميبدح

:سئٛغٛزٍٛٔأخشٖفشػّٛٔضغانجبؽشفشضزٍٛ

 األونً انخجرَبُت انًجًىػت غبنببث درجبث يخىضػ بٍُ إحصبئُت دالنت راث فروق حىجذ ال .1

ويخىضػ ,  انحبفسة األضئهت ببضخراحُجُت وانًؼبصر انحذَث وأيرَكب أوربب حبرَخ يبدة حذرش انخٍ

 إثبرة انًبدة راحهب ببضخراحُجُت  حذرش انخٍ انثبَُت درجبث غبنببث انًجًىػت انخجرَبُت

 ببنطرَمت راحهب انًبدة حذرش انخٍ انعببطت ويخىضػ درجبث غبنببث انًجًىػت,  انًخُبلعبث

 .  انخحصُهٍ انبؼذٌ االخخببر فٍ انخمهُذَت

األٔنٗانزغشٚجٛخانًغًٕػخعبنجبددسعبديزٕعظثٍٛإؽظبئٛخدالنخرادفشٔقالرٕعذ2.

رذسطانزٙ ٔانًؼبطش انؾذٚش ٔأيشٚكب أٔسثب ربسٚخ ,انؾبفضحاألعئهخثبعزشارٛغٛخيبدح

إصبسحثبعزشارٛغٛخرارٓبانًبدحرذسطانزٙانضبَٛخٔيزٕعظدسعبدعبنجبدانًغًٕػخانزغشٚجٛخ

ثبنغشٚمخرارٓبانًبدحرذسطانزٙانضبثغخٔيزٕعظدسعبدعبنجبدانًغًٕػخ,انًزُبلضبد

يٍانزجبػذ٘انزفكٛشاخزجبسفٙانزمهٛذٚخ يٓبسح ؽغتكم فشضٛبدفشػٛخ ُْٔبن , انجؼذ٘

يٓبسادانزفكٛشانزجبػذْ٘ٔٙكبٜرٙ:

نخاؽظبئٛخثٍٛيزٕعظدسعبدعبنجبدانًغًٕػبدانضثاسفٙيٓبسحٕٚعذفشقرٔدالال -أ

 انغثالخ.

الٕٚعذفشقرٔدالنخاؽظبئٛخثٍٛيزٕعظدسعبدعبنجبدانًغًٕػبدانضثاسفٙيٓبسح-ة

يشَٔخ.

الٕٚعذفشقرٔدالنخاؽظبئٛخثٍٛيزٕعظدسعبدعبنجبدانًغًٕػبدانضثاسفٙيٓبسح-ط

األطبنخ.

ٔانضبَٕٚخ انًذاسطاإلػذادٚخ عبنجبدانظفانخبيظاألدثٙفٙ انجؾشعًٛغ يغزًغ رًضم

انُٓبسٚخنهجُبدفٙانًذٚشٚبدانؼبيخنهزشثٛخانزبثؼخنًذُٚخثغذاد,ٔاخزبسانجبؽشػشٕائًٛبػُٛخ

عبنجبدعبنجخيٍ(93ركَٕذيٍ)يٍانًذٚشٚخانؼبيخنزشثٛخيؾبفظخثغذاد/انشطبفخاألٔنٗ

َّيٛذاًَببنزكَٕنهجُبدزٙثغذادٔانشافذٍٚاألدثٙفٙإػذادٚخبيظانظفان ػشٕائًٛبنهجؾشاخزش

ػذدثهؾ,زٍٛٔضبثغخيغًٕػزٍٛرغشٚجٛػهٗلغًذانؼُٛخ,2017-2016ٔنهؼبوانذساعٙ

 األٔنٗعبنجبد انزغشٚجٛخ 32ٍْ)انًغًٕػخ دسع عبنجخ ) انؾبفضح األعئهخ أيبثبعزشارٛغٛخ ,



٘ 


ضبَٛخانزغشٚجٛخانًغًٕػخعبنجبدان َّ 31ٍْ)فجهغ انًزُبلضبد(عبنجخدسع ،ثبعزشارٛغٛخإصبسح

ٍَّثبنغشٚمخانزمهٛذٚخ(عبنجخ30)ٍػذدْثهؾضبثغخانًغًٕػخعبنجبدانٔ .دسع

)ئفٕك يزغٛشاد فٙ انضثاس انجؾش يغًٕػبد عبنجبد نهغُخانزبسٚخيبدحدسعبدثٍٛ

يؾغٕثًب)انجؾشانضيُٙنًغًٕػبدانؼًش,انغبثمخانًؼشفخاخزجبس,انزكبءيغزٕٖانغبثمخ,

(انمجهٙانزجبػذ٘انزفكٛشاخزجبس,انمجهٙانزؾظٛماخزجبس,األثٍٕٚرؾظٛم,يغزٕٖ(ثبنشٕٓس

,( انخبيظاألدثٙ نهظف رذسٚغّ انًمشس انكزبة ػهٗ انجبؽش ف20162017ٙ-اػزًذ )

نذساعٛخانزٙضًذعًٛغفظٕلكزبةربسٚخأٔسثبٔأيشٚكبانؾذٚشٔانًؼبطش,رؾذٚذانًبدحا

يؾزٕا ضٕء ِٔفٙ , انجبؽش ثهٕوْذافًبأطبؽ رظُٛف يٍ انغذ انًغزٕٚبد رمٛظ عهٕكٛخ

(خغخ84رذسٚغٛخثٕالغ)ػذانجبؽشخغغًبأٔ(رمٕٚى,رشكٛترؾهٛم,رغجٛك,فٓى,,)يؼشفخ

.يغًٕػخيٍيغًٕػبدانجؾشانضثاسرذسٚغٛخٕٚيٛخنكم

أ كبَذأداربيب )أرهًٛبٛرؾظخزجبسًااانجؾشفمذ فمشح(100نفيٍ ٔيمبنٛخ ,يٕضٕػٛخ

( إنٗ )50يٕصع ٔ انكٕسطاألٔل الخزجبس فمشح )(50 , انكٕسطانضبَٙ الخزجبس ٔرىفمشح

)انظبْش٘ٔانًؾزٕٖ( انزؾمكيٍطذلّ انزً,يؼبيمطؼٕثزّ, ٛضٚخٛلٕرّ انجذائم, فؼبنٛخ

ِّانخبعئخ ,ادفمش(10نفيٍ)أانز٘ر,يمٛبعًبنهزفكٛشانزجبػذ٘كبٌفداحانضبَٛخيباألأ,,ٔصجبر

,ٌعجكَٓبٚخانكٕسطانضبَٙ.انزؾمكيٍطذلّٔصجبرّثؼذ

انجؾشدسَّ يغًٕػبد انجبؽش ثُفغّانضثاسط انزغشثخ ٔاعزًشد يٍ االصٍُٕٛٚو

فكَظبوانكٕسعبدنؼبودساعٙكبيم.2017ٔ /11/5انخًٛظنٕٗٚوإ3/10/2016

,ٔف10/1/2017ٙانضثاصبءٕٚواخزجبسانزؾظٛمعجكانجبؽشانكٕسطاألٔل,فَٙٓبٚخ

اخزجبس10/5/2017األسثؼبءٕٚوانزؾظٛمانضبَٙاخزجبسَٓبٚخانكٕسطانضبَٙ,عجك أيب ,

 ٕٚو عجك فمذ , انزجبػذ٘ 11انخًٛظانزفكٛش /5 انجؾش2017/ عبنجبديغًٕػبد ػهٗ

.انضثاس

انًغًٕػوفٍ ضىء نخبئج انبحث      رفٕق أظٓشد دسعذاألٔنٗخانزغشٚجٛخانزٙ انزٙ

 انؾبفضح األعئهخ ٔثبعزشارٛغٛخ انزغشٚجٛخ انًزُبلضبدانضبَٛخ إصبسح انزٙدسعذثبعزشارٛغٛخ

انضبثغخ انًغًٕػخ انزمهٛذٚخػهٗ ثبنغشٚمخ دسعذ ٔانزفكٛشانزٙ انزؾظٛم ثبخزجبس٘

 حىصم انببحث إنً اسخنخبجبث عذة ينهب : انزجبػذ٘

ثارة المتناقضات في تدريس تاريخ أوربا وأمريكا 1.   إن استعمال استراتيجيتي السئمة الحافزة وا 
 التحصيل الدراسي .   الحديث والمعاصر كان أكثر فاعمية من الطريقة التقميدية لرفع مستوى



 ن


ثارة المتناقضات( إنَّ التّعمم باستراتيجيتي ) 2. ذا أثر فّعال في تنّمية القدرة عمى السئمة الحافزة وا 
التفكير التباعدي في الموضوعات التاريخية , حيث ظير ذلك من خالل طرح بدائل متعددة 

 لإلجابة عن السئمة .
 

 ينهب : , انببحث حىصُبث عذة ًوفٍ ضىء نخبئج انبحث أوص

قيام أقسام العداد والتدريب في وزارة التربية بتنظيم دورات تدريبية لممدرسين الستعمال 1. 
انًزُبلضبداستراتيجيات حديثة , وال سيما  ٔإصبسح انؾبفضح األعئهخ في تدريس مادة  اعزشارٛغٛزٙ

 التاريخ لممرحمة االعدادية . 
تضمين كتب ومناىج الدراسات االجتماعية ومنيا التاريخ مشكالت تتحدى تفكير الطمبة لتحفزىم  .2

عمى استعمال ميارات التفكير التباعدي ، فضاًل عن تضمينيا انشطة وتدريبات بشكل يسمح لممدرس 
ثارة المتناقضات في التدريس  . استعمال السئمة الحافزة وا 

 

 , ينهب :عذة  انبحث وضع انببحث يمخشحبث انهز واسخكًباًل

ثارة المتناقضات عمى مراحل تعميمية مختمفة  1 إجراء دراسة مماثمة تتعمق بأثر االسئمة الحافزة وا 
 )متوسطة , جامعية( .

إجراء دراسة وصفية لمتعرف عمى مستوى التفكير التباعدي لدى طمبة المرحمة العدادية في . 2
 مادة التاريخ . 
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