
 
 
 
 
 
 
 

  ،تدريس منهج التاريخ في ضوء األحداث المعاصرة 
وأثر ذلك في تنمية قيم االنتماء ومهارات التفكير الناقد 

لدى تالميذ المرحلة المتوسطة في المملكة العربية 
 السعودية

 
 

 دادـــــإع
 بن عقال المرشديوسف / د 

  المشارك أستاذ المناىج وطرق التدريس 
 سابقاعميد السنة التحضيرية بجامعة الجوف 

  



وأثر ذلك في تنمية قيم االنتماء وميارات التفكير الناقد لدى تالميذ   ،تدريس منيج التاريخ في ضوء األحداث المعاصرة
د/يوسف بن عقال المرشد                                   المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية  

8102ديسمبر                            العدد السابع والثالثون                       - 545 -

 
 :المستخمص

يستيدؼ البحث الحالى تطكير منيج التاريخ فى ضكء األحداث المعاصرة كقياس    
ميارات التفكير الناقد لدل تالميذ المرحمة تحسيف  أثره فى تنمية قيـ اإلنتماء ك

قائمة بأسس تطبيؽ أدكات البحث:  شممتالمتكسطة في المممكة العربية السعكدية، ك 
قائمة بقيـ االنتماء الالزمة لتالميذ المرحمة ك األحداث المعاصرة في تدريس التاريخ، 

قائمة بميارات التفكير الناقد المناسبة لنفس الفئة. طبقت أدكات البحث ك ، المتكسطة
يذ المرحمة المتكسطة بإدارة الجكؼ التعميمية بالمممكة عمى عينة عشكائية مف تالم

كجكد اثر كاضح لمدخؿ األحداث ،  نتائج البحث إلى تكصمت. ك العربية السعكدية
الجارية في تنمية قيـ االنتماء، ككذلؾ ميارات التفكير الناقد لدل تالميذ المرحمة 

ف القياس القبمى المتكسطة. كمما يؤكد ذلؾ: كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بي
كالقياس البعدل فى إختبار ميارات التفكير الناقد لدل طالب عينة البحث لصالح 

 القياس البعدل.
 
 منيج التاريخ، قيم االنتماء، التفكير الناقد :المفتاحيةالكممات  
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Abstract: 
The current research aims to develop the history curriculum in the light 

of contemporary events and tomeasure its impact on the development 

of the values of belonging and critical thinking skills among middle 

school students in the Kingdom of Saudi Arabia. The research tools 

include a list of the basics of applying contemporary events in the 

teaching of history, Critical thinking skills appropriate to the same 

category. The research tools were applied to a random sample of 

intermediate students in Al-Jouf educational administration in Saudi 

Arabia. The results of the research reached, There is a clear impact of 

the entrance of current events in the development of values of 

belonging, as well as critical thinking skills among students in the 

intermediate stage. This is confirmed by the existence of statistically 

significant differences between the tribal measurement and the remote 

measurement in the test of critical thinking skills among the students of 

the research sample for the benefit of the dimension measurement. 
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 مقـدمـة: 
يمكنو مف مسايرة التغيرات  اتسعى األنظمة التعميمية إلى بناء اإلنساف بناء

تعتمد  كيعد المنيج ىك الكثيقة الرسمية التي"عمى األصعدة كافة.  مف حكلو الحادثة
عمييا كؿ المجتمعات في تحقيؽ متطمبات التربية ك إعداد األفراد لدكرىـ المستقبمي 

 (. كيعد منيج التاريخ أحد أىـ24، 4102)شعالف "كمكاطنيف صالحيف منتجيف
ككنو "ييدؼ إلى تنمية حقكؽ المكاطنة كتنمية القدرة عمى  المكاد الدراسية المناىج ك

بشرية حيث تسيـ ىذه األىداؼ جميعيا فى تخريج طالب التفكير كتنمية العالقات ال
(،  كفضال عما 3، 0331كمكاطنيف صالحيف لخدمة كطنيـ محميان ككطنيان" )حميده، 

سبؽ "فالتاريخ يعتبر جزء مف البرنامج التربكل كالتعميمى كيدخؿ ضمف المكاد الدراسية 
ض تربية األبناء تربية األخرل فى جميع الصفكؼ الدراسية بمراحؿ التعميـ العاـ بغر 

مقصكده ككفؽ أىداؼ معينة كالقصد منيا مساعدة الطالب عمى النمك الشامؿ 
)الجمؿ، المتكامؿ، الذل يساعدىـ عمى التفاعؿ مع الحياة كينمى اإلنتماء الكطنى".

4112 ،140) 
 :وتنطمق الدراسة الحالية من منطمقات عدة ىي

يعتبر التاريخ بصفة خاصة مف أكثر المكاد التى تساعد عمى إكساب قضايا المكاطنة  -
بإعتبارىا مادة دراسية ليا كظائفيا اإلجتماعية التى تتمثؿ فى بناء المكاطف الصالح 
كتنمية الحساسية اإلجتماعية لديو كتساعده عمى فيـ البيئة اإلجتماعية التى يعيش فييا 

 (. 4104،12اإلتجاىات اإليجابية المرغكبة )عبدالفتاح، بكؿ عناصرىا كتككيف 
ف التاريخ يساعد الطالب عمى إعداد أنفسيـ، كاإلطالع بدكرىـ فى المجتمع مف إ -

خالؿ إكتساب كفيـ قيـ العمؿ الجماعى، كالمشاركة فى إتخاذ القرارات كالحقكؽ 
شئكف المجتمع  كالكاجبات، كالبيئة كمشكالتيا، كغيرىا مف ميارات المشاركة فى

كمكاطنيف مسئكليف كالتى تعتبر كثيقة الصمة بمناىج التاريخ. كالتى يجب أف تيتـ 
 Derricot) (بتكعية المكاطنيف بقضايا المكاطنة كتدريبيـ عمى ميارات التفكير الناقد.

& Cogan, 1998 
لتاريخ ىناؾ سمة عالقة تربط بيف مناىج التاريخ كتنمية التفكير الناقد، حيث يعتبر ا-

مف المكاد الدراسية التى تعمؿ عمى تنمية قدرة الطالب عمى النقد ، كالتحميؿ ، كربط 
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األسباب بالنتائج ، كرؤية الحاضر فى ضكء نتائج الماضى، كتكقع المستقبؿ فى ضكء 
 ( 21، 0313الماضى كالحاضر.) المقانى،

ادران عمى إكتساب ميارة ييدؼ التاريخ إلى تنمية العقؿ كالتفكير، بما يجعؿ المتعمـ ق -
معالجة المعمكمات، كالقدرة عمى تحديد البيانات كمصادر الحصكؿ عمييا، كتنظيميا 
كتحميميا كتقييميا، كالتعرؼ عمى المناسب كغير المناسب منيا، كصياغة الفرضيات 
ختبارىا ، كالتكصؿ إلى التعميمات، بما يؤكد عمى ضركرة التركيز فى تدريس التاريخ  كا 

 (.4114،4نمية ميارات التفكير )المقانى، عمى ت
كيعد مدخؿ األحداث المعاصرة أحد أىـ المداخؿ في تعميـ كتدريس التاريخ، كقد ثبت   

ىذا مف نتائج العديد مف البحكث كالدراسات السابقة. كقد رأل الباحث في ىذا المدخؿ 
ييـ ميارات التفكير كسيمة جيدة في تحسيف مستكل التالميذ كأنو مف المتكقع أف ينمي لد

وقد تأكد ذلك لمباحث لما لمدخل األحداث المعاصرة من  الناقد كقيـ االنتماء لدييـ.
 مزايا منيا:

المقرر الدراسي بكؿ األحداث المؤثرة في حياة  مدخؿ األحداث المعاصرة يثرم -
 (4112المتعمـ مازف )

الغزاكم ) .التكازف بيف جكانب المتعمـ )المعرفية كالكجدانية كالمعرفية( يحقؽ -
،4102) 

عدد مف الصعكبات التي تكاجو معممي كمعممات مقرر يساعد في التغمب عمى  -
التاريخ في نظاـ المقررات تحديدان منيا ضعؼ القدرة عمى تطكير ميارات 

الكثائقية التاريخية في  المتعمميف في المحتكل كقمة المعينات كندرة األفالـ
 ق(0224)الحسيف، بعض المكضكعات.

 مشكمة البحث
تتمركز مشكمة البحث الحالي في ضعؼ قيـ االنتماء كميارات التفكير الناقد لدل    

العربية السعكدية، كيرل الباحث مرد ذلؾ كجكد  تالميذ المرحمة المتكسطة بالمممكة
كعدـ اعتماد المعمميف عمى مداخؿ تربكية مشكالت عديدة في تنفيذ عمميات التدريس 

أثناء تعميـ التاريخ، كمف ثـ يسعى الباحث مف خالؿ بحثو الحالى إلى التغمب  رصينة
عمى ىذه المشكمة مف خالؿ إجراء ىذا البحثكالذم يسعى إلى تعرؼ اثر مدخؿ 
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رات األحداث الجارية في تدريس منيج التاريخ كأثر ذلؾ في تنمية قيـ االنتماء كميا
 التفكير الناقد لدل التالميذ في المممكة العربية السعكدية.

 كتأكد لمباحث ىذه المشكمة مف مصادر مختمفة يذكر منيا:
 أوال: الدراسات السابقة

( ،كدراسة 010،4110مف الدراسات التي تؤكد مشكمة البحث دراسة فرج) 
تعد أبنائنا كمكاطنيف يؤكد "أف مناىج التعميـ يمكف أف  يا( كمف خالل4100،41رفاعي)

فعالييف مف خالؿ إعداد الطالب لكى يتمكنكا مف أف يحممكا كيفسركا كيكتشفكا كيتعاممكا 
كسابيـ قدرات تساعدىـ  مع بيئة سريعة التغير، كاإلىتماـ بالتنمية الشاممة لمطالب، كا 

ستيع اب عمى التعامؿ مع آليات العصر كتحافظ عمى كيانيـ الكطنى كىكيتيـ كقيميـ، كا 
القضايا كالمشكالت المعاصرة، كتنمية القيـ، كالميارات التى تتطمبيا المكاطنة فى 

 مكاجية تحديات القرف الحادل كالعشريف". 
( أف كاقع منيج التاريخ يشير إلى كجكد قصكر فى 4104كيؤكد عبدالفتاح )

ينعكس فى  تناكؿ قضايا المكاطنة بالمناىج الحالية كما أكدتو الدراسات السابقة حيث لـ
المحتكل حيث تتطمب ىذه القيـ مكاقؼ كأحداث كأنشطة تسيـ فى تنميتيا، أل أف 
قضايا المكاطنة يجب أف تنعكس عمى األىداؼ كالمحتكل كالطرؽ كالكسائؿ كاألنشطة 

 دراجو فى مناىج التاريخ الحالية.كأساليب التقكيـ كىك ما لـ يتـ إ
( كالتي أكدا مف خالليا أف" 204، 4102ككذلؾ دراسة الكندرل ك العازمى ) 

عداده لمتفاعؿ بإيجابيو مع  المكاطنة تمعب دكرا محكريا فى بناء المكاطف الصالح كا 
المجتمع ، فالطالب البد أف يككف لديو االحساس باالنتماء لممجتمع مما يدفعو إلى 

تدفعو إلى معرفة حقكقو ككاجباتو كما يدفعو إلى المشاركة الفعالة كالعمؿ المنتج ، ككما 
بما يضمف   تقبؿ اآلخر مف أجؿ المحافظة عمى اآلخريف المكجكديف فى المجتمع

ال تعنى فقط معرفة   لمجميع العيش فى سالمة كأماف ككرامة انسانية كحرية ، فالمكاطنة
نما تشمؿ جكانب كجدانية أسمى تجعؿ الفرد يشعر باإللتزاـ تجاه  الحقكؽ كالكاجبات كا 

 مى معرفتو لمحقكؽ كالكاجبات مف مسئكليات". مجتمعو بما يترتب ع
كما أكدت بعض الدراسات كالبحكث السابقة عمى أف المناىج الدراسية كبخاصة 

( 0331منيج التاريخ ال تتضمف قضايا المكاطنة بالشكؿ الكافى منيا دراسة: إبراىيـ) 
 (.4113المرشد)(، كدراسة 4112(، كدراسة رمضاف) 0331، كدراسة عبد المنعـ) 
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( أكد خالليا عمى ضركرة 4112)  Savichقاـ بيا سافيش أخرل دراسة كفي
ألف " معبررا ذلؾ بقكلو دمج ميارات التفكير الناقد مع محتكل مقرر التاريخ في التدريس

ذلؾ يزيد مف دافعية المتعمميف نحك مقرر التاريخ ، كما أف التركيز عمى ىذه الميارات 
عقكؿ قادرة عمى بناء المجتمع كعمى حماية عقكليـ مف األفكار تساعد في إيجاد 

الدخيمة ك صيانتيا مف االنحراؼ الفكرم كالسمككيات اليدامة التي قد تعترييـ بسبب 
 ".اندفاعيـ نحك تصديؽ كؿ ما يذاع دكف تمحيص

كما أشارت العديد مف الدراسات كالبحكث كتقارير المجالس القكمية المتخصصة 
راغ سياسى لدل الشباب، كضعؼ فى اإلنتماء كالشعكر بالمسئكلية، كتزايد إلى كجكد ف

( كدراسة 0331مظاىر العنؼ كالتطرؼ فى المجتمع كمف ىذه الدراسات: أبك خميؿ) 
 ( .4101) إبراىيـ

 Walter Parker (2001, 6-13)كالتر باركر  كمف الدراسات األجنبية دراسة
تتحقؽ عف طريؽ نشر معظـ قضايا المكاطنة أف ىكية المكاطف " كأشار مف خالليا

األساسية سكاء فى المدرسة مف المنيج الدراسى )المحتكل، األساليب، اإلستراتيجيات، 
األنشطة كالمناخ الدراسى( أك خارجيا )فى مؤسسات المجتمع( كمحاكلة لتنمية الطالب 

 ."كتعكدىـ متطمبات المكاطنة فى المجتمع
 مؤتمرات مؤكدة الحاجة إلجراء الدراسة الحاليةوجاءت توصيات العديد من ال

: )المؤتمر القكمى لتطكير التعميـ فى مصر، المؤتمر العممى الرابع لكمية التربية مثل
، المؤتمر األكؿ لكزراء التربية كالتعميـ كالمعارؼ العرب بطرابمس 0331جامعة حمكاف 

التقدـ بالعممية التعميمية ( إلى ضركرة تطكير المناىج الدراسية مف أجؿ الرقى ك 0332
 بصفة عامة، كضركرة تضميف قضايا المكاطنة فى مناىج التاريخ بصفة خاصة.

كما أكصى المؤتمر الثانكل الحادل عشر لمجمعية المصرية لممناىج كطرؽ 
، كالمؤتمر العممى األكؿ لمجمعية 0333ديسمبر  –التدريس بعنكاف "العكلمة كالتعميـ" 

 –جتماعية بعنكاف "تربية المكاطنة كمناىج الدراسات اإلجتماعية" المصرية لمدراسات اإل
 ، بضركرة تنمية المكاطنة كاإلنتماء لدل المتعمميف.4112يكليك 

كأكصى إجتماع خبراء العكلمة كالتعميـ كالتنمية البشرية بجامعة الدكؿ العربية فى 
طف مف خالؿ بعديف بضركرة إىتماـ التعميـ بإعداد المكا 4110فبراير  44-40مؤتمر 

 أساسيف ىما: البعد المستقبمى لمتعميـ كالبعد العالمى.
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( أنو بالرغـ مف أف الربط بيف المناىج الدراسية كبيف  041، 0334كيؤكد فرج ).
ظركؼ المجتمع كمشاكمو يعد أىـ األىداؼ التربكية التى تدعك إلييا المناىج الدراسية 

يدؼ لـ يتحقؽ كلـ يترجـ إلى كاقع منيجى حقيقى فى كؿ المراحؿ العمرية إال أف ىذا ال
، فالمناىج فى مدارسنا ال تعبر عف حاجة المجتمع االجتماعى كغير قادر عمى 

 مة االنتماء كالمشاركة اإليجابيةالتفاعؿ معو، كىذا يؤدل إلى عدـ إعالء قي
 ثانيا: المالحظة الميدانية

طالب التدريب الميداني بالمدارس الحظ الباحث خالؿ عممو بالتدريس كاشرافو عمى 
ضعؼ التحصيؿ الدراسي لتالميذ المرحمة المتكسطة في مادة التاريخ، كعدـ اعتماد 
معمميو عمى مداخؿ تدريسية مجدية. كذلؾ الحظ الباحث تدنى مستكل قيـ االنتماء 
لدييـ ككذلؾ ميارات التفكير عامة كالتفكير الناقد خاصة. مما دفعو إلجراء البحث 

 حالي.ال
 ثالثا: دراسة استطالعية

استطمع الباحث مشكمة بحثو لمتاكد منيا بتصميم استبيان وعرضو عمى معممي 
 :تأكيد دارة الجوف التعميمية. أسفرت نتائجو عنإالتاريخ ب
 تدنى مستكل ميارات تدريس التاريخ لدل المعمميف. -
مممكة العربية تدني مستكل التحصيؿ الدراسي لدل تالميذ المرحمة المتكسطة بال -

 السعكدية.
 اختفائيا عند البعض.ضعؼ قيـ االنتماء لدل كثير مف التالميذ، ك  -
 ضعؼ ميارات التفكير الناقد لدل تالميذ المرحمة المتكسطة. -

 مما سبق يمكن صياغة مشكمة البحث في األسئمة التالية:
المرحمة ما آلية تطبيؽ مدخؿ األحداث المعاصرة في تدريس التاريخ لتالميذ  -

 المتكسطة؟
 ما ىي قيـ االنتماء الكطنى المناسبة لتالميذ المرحمة المتكسطة؟ -
 .؟ما ىي ميارات التفكير الناقد الالزمة لتالميذ المرحمة المتكسطة -
باستخداـ األحداث الجارية  يخ لتالميذ المرحمة المتكسطةر ما أثر تدريس التا  -

 .؟ير الناقد لدييـؼ يتنمية كتحسيف قيـ االنتماءكميا رات التفك
 ىدف البحث
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 ييدف البحث الحالي إلى:
تعرؼ اثر مدخؿ األحداث الجارية في تدريس منيج التاريخ كأثر ذلؾ في تنمية قيـ 

 االنتماء كميارات التفكير الناقد لدل التالميذ في المممكة العربية السعكدية.
 أىمية البحث

المرحمة المتكسطة في المممكة العربية تقديـ قائمة بقيـ االنتماء المناسبة لتالميذ  -
 السعكدية.

تقديـ قائمة بميارات التفكير الناقد المناسبة لتالميذ المرحمة المتكسطة في  -
 المممكة العربية السعكدية.

 تعرؼ أثر األحداث المعاصرة في تدريس منيج التاريخ. -
االنتماء الكشؼ عف العالقة بيف تحسيف مستكل التالميذ في مادة التاريخ كقيـ  -

 كميارات التفكير الناقد لدييـ.
 :حدود البحث 

 يقتصر البحث الحالي عمي:
 .  بالمممكة العربية السعكدية المتكسط الثالثمنيج التاريخ لمصؼ  -
 بعض قضايا المكاطنة المناسبة لتالميذ الصؼ الثالث المتكسط. -
 اإلنتماء الكطنى -
 ميارات التفكير الناقد.  -
 ـ.4101/4102النصؼ الثانى مف العاـ الدراسى  طبقت أدكات  البحث خالؿ -

 عينة البحث
ابف القيـ بسكاكا كالتابعةإلدارة الجكؼ  مدرسة متكسطةعينة مف تالميذ  -

 المممكة العربية السعكدية.- التعميمية
  :سيعتمد الباحث عمى منيجيف ىما:منيج البحث 

 بناء أدكات البحثالمنيج الكصفى: تـ استخدامو فى  -
 قياس أثر أدكات البحث.المنيج التجريبى: تـ استخدامو  في  -

  :أدوات البحث 
 لمكاطنة.قائمة بقيـ ا -
 اختبار قيـ االنتماء. -
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 اختبار ميارات التفكير الناقد. -
 االطار النظري والدراسات السابقة

 أوال: منيج التاريخ
 ف نجاح أنظمة التعميـ يقاس بنكعية خريجييا كمدل التنسيؽ بيف حاجاتإ

المجتمعات، كما يتـ مف ممارسات فى التعميـ داخؿ قاعة الدرس، كيؤكد عمى أىمية 
إعادة تشكيؿ التعميـ حكؿ التفكير الناقد، كأف يكتشؼ الطالب منيجان لمتفكير كيتعممكف 
كيؼ يفكركف بشكؿ ناقد، كيتصرفكف بشكؿ ىادؼ، كذلؾ لجعؿ الطالب قادريف عمى 

تسبكنيا، كالمشاركة النشطة فى حؿ المشكالت ذات الفحص الدقيؽ لممعمكمات التى يك
المغزل، كيمتمككف األدكات العقمية التى تجعؿ منيـ مفكريف ناقديف. كمف ذلؾ يمكف 
القكؿ أف لمناىج التاريخ دكران كبيران فى إكساب المتعمميف ميارات التفكير الناقد كىى 

 )   Gini – New man, 2007)  أحد متطمبات المكاطنة الفعالة.
 ثانيا: مدخل األحداث المعاصرة

" كؿ التغيرات اليكمية التي تحدث في المجتمع المحمي، أك في العالـ، كليا يقصد بيا
تأثير عمى حياة الطالب كنشاطاتيـ المختمفة. كقد تككف األحداث الجارية قد كقعت 
باألمس أك منذ عيد قريب، كلكنيا مازالت تؤثر عمى المجتمع الذم يعيش فيو 

 .(042، 4102لطالب". )خضر ا
 
( سعت 4101دراسة العنزم)من الدراسات التي هتمت بمدخل األحداث الجارية : و 

فييا الباحثة تعرؼ أثر استخداـ مدخؿ االحداث الجارية  في تدريس التاريخ كاثر ذلؾ 
في تحسيف ميارات المكاطنة كالتفكير الناقد. كطبقت الدراسة عمى عينة مف تالميذ 

أكدتو  الجكؼ التعميمية كأظيرت النتائج تحسنا ممحكظا في أدال الطالب.منطقة 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات  الباحثة في النقاط التالية:

المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار 
مكمات لصالح المجمكعة التجريبية، التفكير الناقد عند ميارة كشؼ التناقض في المع

ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط 
درجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد عند ميارة تحديد 
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لة العالقة بيف األسباب كالنتائج لصالح المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ ذات دال
إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة 
في التطبيؽ البعدم لمدرجة الكمية الختبار التفكير الناقد لصالح المجمكعة التجريبية، 
ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ 

 تجاه لصالح التطبيؽ البعدم.القبمي كالبعدم لمقياس اال
 قياس اثرالدراسة استيدفت  Bahmani  (6102:)  دراسة باىمانيكذلؾ 

استخداـ مدخؿ األحداث الجارية في تدريس التاريخ في تنمية التفكير الناقد لدل طالب 
( طالبان، 24مؾ )الدراسة عينة  شممتالمرحمة الثانكية بكالية كيسككنسف األمريكية ، 

: كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات أفراد العينة في الدراسة الىكتكصمت 
 التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التفكير الناقد لصالح التطبيؽ البعدم.

 ثالثا: قيم االنتماء
اإلنتمػػػاء بأنػػػو: إرتبػػػاط عقمػػػى ككجػػػدانى نحػػػك أنظمػػػة المجتمػػػع  Murphyيعػػػرؼ 

 (Murphy, 2004 , 90)اإلقتصادية.السياسية كالفكرية كاإلجتماعية ك 
: يعنى إيجابيػة الفػرد كشػعكره بالمسػئكلية تجػاه مشػكالت كمف تعريفات االنتماء أنو 

الكطف كقضاياه كتفضيؿ المصمحة العامػة، إضػافة إلػى حبػو كتقػديره كالكفػاء لػو كاإلرتبػاط 
 معيػػػـ.بػػػو، كالتضػػػحيو فػػػى سػػػبيمو كالغيػػػرة عميػػػو كاإلعتػػػزاز بػػػو، كحػػػب أىمػػػو كالتكاصػػػؿ 

 (4104)عبدالفتاح، 
 مظاىر اإلنتماء:

ىنــاك مجموعــة مــن المظــاىر اإليجابيــة والســمبية التــى تعبــر عــن وجــود أو عــدم 
 وجود اإلنتماء لموطن تتمثل فى اآلتى:

 مظاىر إيجابية دالة عمى اإلنتماء لموطن:  -أ
  تنعػدـ أىػـ حب الكطف كالغيرة عميو كالػدفاع عنػو ضػد أل إعتػداء كبغيراإلنتمػاء لمػكطف

 أركاف اليكية فى ىذا العالـ.
  الػكالء العػاـ كالخضػكع لمسػمطات الكطنيػة كالقػكانيف المنظمػة كتعميػؽ الشػعكر باإلنتمػػاء

 كالكالء لمصر كاإلحساس بالمسئكلية اإلجتماعية كالكطنية.
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  اإلنػػدماج فػػػى الجماعػػػة كالشػػػعكر باإلحسػػػاس بمعاناتيػػا كآماليػػػا كالمشػػػاركة فػػػى تراثيػػػا
 كالعمؿ عمى النيكض بالمجتمع.كتقاليدىا 

 .اإلخالص فى العمؿ كاإلنتاج كالحفاظ عمى ثركات البالد 
 .محاربة الفساد كالتخمؼ كالتسيب كالالمبااله كاإلنحراؼ 
 .التمسؾ بالقيـ كالمبادلء كاألخالؽ الحميدة 
 مظاىر سمبية دالة عمى عدم االنتماء لموطن:  -ب

 فى المجتمع. ظيكر مشاعر األنانية كالفردية كالتسمط 
  تقػديـ المصػػمحة الخاصػػة عمػػى الصػػالح العػاـ ممػػا يػػؤدل إلػػى ضػػعؼ اإلحسػػاس

 باإلنتماء الكطنى.
 .نتشار الرشكة كالكساطة كالتسيب  اإلنحراؼ كاإلىماؿ كا 
 .إضطراب فى عدالة التكزيع كتكافؤ الفرص كالعدؿ اإلجتماعى 
 .نخفاض معدالت النمك اإلقتصادل  تدنى اإلنتاج كا 
  اإلغتراب كترؾ البالد.الرغبة فى 
 .الخركج عمى قيـ كتقاليد الكطف كىدـ تراثو 
 :التطرؼ الدينى كالعقائدل كيتمثؿ فى جانبيف ىما 
  نحػػراؼ االنحػػراؼ عػػف تعػػاليـ الػػديف الحنيػػؼ كمػػا ينػػتج عنػػو مػػف فسػػاد الخمػػؽ، كا 

ىدار القيـ الفاضمة  السمكؾ كا 
 متعصػػبيف الػػذيف ال كقػػكع الشػػباب ضػػحايا لتتجاىػػات المتطرفػػة كفريسػػة سػػيمة لم

 (04-02، 0332يفيمكف لغة الحكار المنطقى األدنى.)نادره زكى، 
كمػػػف الدراسػػػات التػػػي اىتمػػػت بمفيػػػـك االنتمػػػاء الػػػكطني فػػػي مػػػنيج التػػػاريخ دراسػػػة  

 (  4102صالح)
( Candy M. Beal, 2007( ككػػذلؾ دراسػػة كانػػدم بيػػؿ )4101كدراسػػة ىاللػػي )

 كغيرىا
 رابعا: التفكير الناقد

بأنػػو نػكع مػػف التفكيػػر القابػؿ لمتقػػكيـ بطبيعتػػو  التفكيػر الناقػػد (Beyerبػػاير )عرفػو 
كالمتضػمف لمتحمػػيالت اليادفػػة كالدقيقػػة كالمتكاصػػمة ألم ادعػػاء أك فكػػرة كمػػف أم مصػػدر 

 (.20، 4113مف اجؿ الحكـ عمى دقتو كصالحيتو كقيمتو الحقيقية )سعادة، 
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فحػص المعمكمػات التػى تتصػؿ  ( بأنػو :القػدرة عمػى 21، 4112كتعرفو الصػكاؼ )
بمكضػكعات المناقشػػة ، كالتمييػػز بػيف نػػكاحى القػػكة كنػكاحى الضػػعؼ فييػػا ، كاسػػتخالص 
النتائج مف شكاىد جزئية أك مبادئ عامة بطريقػة منطقيػة سػميمة ، كيػتـ قياسػو مػف خػالؿ 

 اختباران لمتفكير الناقد.
 أىمية التفكير الناقد:

مػػف خالليػا ينتقػى الشػخص المعمكمػات الصػػحيحة  التفكيػر الناقػد يمثػؿ األداة التػى 
المالئمة ألىدافو مجتمعو مف بيف معمكمات كثيفة متدفقة فػى عصػر االنفجػار المعرفػى ، 

)عبػدالفتاح ،  كال يعنى غير ذلؾ ممػا قػد يتبػادر إلػى الػذىف مػف اعتبػاره قاسػيان أك صػارمان.
4104) 

Slif, B. Reber, J.& Richardson (4114 )`ك أشػار سػميؼ كريتشاردسػكف 
إلػػى أف التفكيػػػر الناقػػد يعػػػد أساسػػان كضػػػركرة ألل ممارسػػػة عمميػػة ، لكػػػف كثيػػران مػػػا يسػػػاء 

.  معناه ؛ حيث يعتبره البعض تفكيرا قاسيا شديدا كيعرفكنو بالتفكير الصاـر
 ميارات التفكير الناقد:

 :(4104األشكؿ ، )الحدابي ك يتككف مف الميارات اآلتية 
 .اإلستنتاج -    
 التفسير. -    
 تقكيـ ا لحجج. -    
 اإلستنباط. -    
 التعرؼ عمى اإلفتراضات. -    

أكرد العممػػاء كالبػػاحثكف الميتمػػكف بمكضػػكع التفكيػػر الناقػػد الكثيػػر مػػف خصػػائص ك 
التفكيػػػر الناقػػػد كعمػػػى كجػػػو الخصػػػكص خصػػػائص األفػػػراد الػػػذيف يتمتعػػػكف بالقػػػدرة عمػػػى 

اد الػػػػذيف يتمتعػػػػكف بػػػػالتفكير الناقػػػػد بمجمكعػػػػة مػػػػف التفكيػػػػر الناقػػػػد، حيػػػػث يتميػػػػز األفػػػػر 
 (4101،1الخصائص كىي  :)  القطيطي ،

 . يعرفكف متى يحتاجكف إلى معمكمات أكثر حكؿ مكضكع ما 
 .منفتحكف عمى األفكار الجديدة 
 .ال يجادلكف في أمر عندما ال يعرفكف شيئا عنو 
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  ف صحيحة(.يفرقكف بيف نتيجة )ربما تككف صحيحة( كنتيجة )البد أف تكك 
 .يبحثكف عف األسباب كالبدائؿ 
 .القدرة عمى االستدالؿ المنطقي 
 . معرفة العالقات التي تحاكؿ فيـ المكضكعات المستقمة 
 .القدرة عمى التناسؽ كالحكار كالجدؿ كاالستدالؿ كالفحص 
 .القدرة عمى الخياؿ كالمركنة كاألمانة 
 . حب االستطالع 
  البػدائؿ لمكصػػكؿ إلػى ىػدؼ معػيف كالقػدرة عمػػى تحديػد االفتراضػات كالتعامػؿ مػع

 المالحظة المتعمقة.
 .القدرة عمى النقد بمكضكعية 
 . الحساسية تجاه المشكالت 

، تمػؾ المكاصػفات التػى تتخػذ أساسػان فػى الحكػـ بيػايقصػد كلمتفكير الناقد معػايير 
عمى ميارة الفرد فػى معالجػة مشػكمة مػا، أك مكضػكع مػا، كمػف أىػـ ىػذه المعػايير 

 (4101،2يمى: )القطيطي ، ما
  الكضػػكح: ىػػك مػػف أىػػـ معػػايير التفكيػػػر الناقػػد بإعتبػػاره المػػدخؿ الرئيسػػى لبػػػاقى

المعايير األخرل، فإذا لـ تكػف العبػارة كاضػحة فمػف نسػتيطع فيميػا، كلػف نسػتطيع 
 معرفة مقاصد المتكمـ، كبالتالى لف يككف بمقدكرنا الحكـ عميو.

 ة كمكثقػػػة، كقػػػد تكػػػكف العبػػػارة كاضػػػحة الصػػػحة: كىػػػك أف تكػػػكف العبػػػارة صػػػحيح
 كلكنيا ليست صحيحة.

  الدقة: الدقة فى التفكير تعنى إستيفاء المكضكع حقو مػف المعالجػة كالتعبيػر عنػو
 بال زيادة أك نقصاف.

 .الربط: كيقصد بو مدل العالقة بيف السؤاؿ أك المداخمة بمكضكع النقاش 
 كضػكع أكالمشػكمة فػى كثيػر مػػف العمػؽ: يقصػد بػو أال تكػكف المعالجػة الفكريػة لمم

ال  األحػػكاؿ مفتقػػرة إلػػى العمػػؽ المطمػػكب الػػذل يتناسػػب مػػع تعقيػػدات المشػػكمة، كا 
 يمجأ فى حميا إلى السطحية.

 .اإلتساع: كيعنى األخذ بجميع جكانب المكضكع 
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  المنطػػؽ: كيعنػػى أف يكػػكف اإلسػػتدالؿ عمػػى حػػؿ المشػػكمة منطقيػػان ،ألنػػو المعيػػار
مى نكعية التفكير. كالتفكير المنطقى ىك تنظػيـ األفكػار الذل إستند إليو الحكـ ع

كتسمسميا كترابطيا بطريقة تؤدل إلى معنػى كاضػح. أك نتيجػة مرتبػة عمػى حجػج 
 معقكلة.

 :إجراءات البحث 
 تم إجراء البحث وفق الخطوات التالية:

 مراجعة البحكث كالدراسات السابقة ذات الصمة. -
 التثبت مف مشكمة البحث كتأكيدىا. -
إعداد أدكات البحثفي صكرتيا األكلية اعتمادا عمى الدراسات السابقة كاالطار  -

 النظرم
 التحكيـ عمى أدكات البحث. -
 إجراء التعديالت الالزمة. -
 الكصكؿ لمشكؿ النيائي لألدكات كالقابؿ لمتطبيؽ. -

 مصطمحات البحث.
  :التي تقدم لمطالب بيدف إحداث  والمعارف والميارات ىو مجموعة الخبراتالمنيج

 .المدرسة أو خارج المدرسة تغيير في سموكياتيم وىذه الخبرات قد تقدم ليم داخل
  :اإلنتماء 

اإلنتماء بأنو: إنتساب اإلنساف إلى جماعة ما معتزان بيا ، ممتزمان  يعرؼ
بمعاييرىا، محافظان عمى حيكيتيا مدافعان عف ثكابتيا كمشاركان فى نيضتيا 

 (412، 4111دىا.)أحمد،كتفر 
 

 األحداث المعاصرة 
" مجمكعة القضايا كالمشكالت كاألحداث التي ( بأنيا433،  4114يعرفيا الجمؿ )

كقعت باألمس القريب أك تمؾ التي تقع في الحاضر سكاء كانت سياسية أك اقتصادية 
أك اجتماعية أك عممية أك بيئية أك في أم مجاالت الحياة المختمفة. كذات ارتباط 

 بالمكضكعات المعرفية، التي يتـ تدريسيا في مادة التاريخ". 
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  :التفكير الناقد 
( بأنو :القدرة عمى فحص المعمكمات التى تتصؿ 4112،21تعرفو الصكاؼ ) 

بمكضكعات المناقشة ، كالتمييز بيف نكاحى القكة كنكاحى الضعؼ فييا ، كاستخالص 
النتائج مف شكاىد جزئية أك مبادئ عامة بطريقة منطقية سميمة ، كيتـ قياسو مف خالؿ 

 د.اختباران لمتفكير الناق
 نتائج البحث

 توصل الباحث بتطبيق أدوات بحثو إلى جممة من النتائج ىي:
ام  مدخل االحداث دالثر التدريس باستخ البعدي تطبيقال( نتائج 1جدول)

 المعاصرة

 الفئت الويبرة
 هتٌسظ

 الذرخبث

 االنحراف

 الوؼيبرُ
 zقيوت 

 هستٌٍ

 الذاللت

مهارات 

 التدريس

 3.35 1.33 8.38 الضابطة

 

دالة 

 1.23 8.31 التجريبية 1...عند

 

 قيم االنتماءختبار إل البعدي تطبيقال( نتائج 2جدول)

 الفئت الويبرة
 هتٌسظ

 الذرخبث

 االنحراف

 الوؼيبرُ
 zقيوت 

 هستٌٍ

 الذاللت

قيم 

 االنتماء

 .3.3 4.36 58..1 الضابطة

 

دالة 

 4.23 3.65 التجريبية 1...عند

 

 ختبار مهارات التكيير الناقدإل البعدي تطبيقال( نتائج 3جدول)

 الفئت الويبرة
 هتٌسظ

 الذرخبث

 االنحراف

 الوؼيبرُ
 zقيوت 

 هستٌٍ

 الذاللت
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مهارات 
 التكيير الناقد

 4.35 3.56 38..6 الضابطة

 

دالة 

عند

 3.39 18.95 التجريبية 1...

 

أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات  ةكؿ السابقايتبيف مف الجد
كالمجمكعة الضابطة كذلؾ لصالح التجريبية كفي اتجاه طالب المجمكعة التجريبية 

القياس البعدم، كىك ما يشير إلى فاعمية مدخؿ األحداث الجارية في تدريس التاريخ، 
لتفكير الناقد لدل كأثر ذلؾ كاف كاضحا في تنمية كتحسيف قيـ االنتماء كميارات ا

 تالميذ المرحمة المتكسطة، كتفسير ذلؾ فيـ يمي:

 كان لمدخل األحداث الجارية األثر في التغيرات الحادثة لما لو من مزايا منيا:
المقرر الدراسي بكؿ األحداث المؤثرة في حياة  مدخؿ األحداث المعاصرة أثرل -

 (4112المتعمـ مازف )
التكازف بيف جكانب المتعمـ )المعرفية كالكجدانية  حقؽ مدخؿ األحداث الجارية -

 (4102،الغزاكم ) .كالمعرفية(
عدد مف الصعكبات التي ساعد مدخؿ األحداث المعاصرة في التغمب عمى  -

معممي كمعممات مقرر التاريخ في نظاـ المقررات تحديدان منيا ضعؼ  كاجيت
لمعينات كندرة األفالـ القدرة عمى تطكير ميارات المتعمميف في المحتكل كقمة ا

 ق(0224)الحسيف، الكثائقية التاريخية في بعض المكضكعات.
كان لفاعمية وحماس المجموعة التجريبية أثره الواضح في تحقيق نتائج  -

 ايجابية
 كان لدور المعمم منفذ التدريس وحماسو دوره االيجابي في نتائج الدراسة -

 توصيات 

  المرحمػػػػة المتكسػػػػطة فػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػة أىميػػػة إعػػػػادة بنػػػػاء منػػػػاىج التػػػػاريخ فػػػي
 السعكدية
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 اعتماد ادكات البحث الحالي 
 ضركرة االىتماـ بميارات التفكير الناقد لدل تالميذ المرحمة المتكسطة 
  ضػركرة تضػػميف منػاىج التػػاريخ قػػيـ المكاطنػة كذلػػؾ فػػي مختمػؼ الصػػفكؼ كالمراحػػؿ

 الدراسية
 مقرتحات 

  الحالية في مختمؼ المراحؿ التعمينية.إجراء دراسة مماثمة لمدراسة 
 القياـ بدراسة تستيدؼ تطبيؽ مداخؿ تدريسية جديدة في تعميـ التاريخ 
 إجراء دراسة تستيدؼ تحقيؽ كتنمية قيـ المكاطنة مف خالؿ مناىج دراسية أخرل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجع البحث:
 أواًل المراجع العربية:

ىػػػ( صػػعكبات تػػدريس مقػػرر التػػاريخ فػػي التعمػػيـ الثػػانكم  0224الحسػػيف، أحمػػد محمػػد )
نظاـ المقػررات )مسػار العمػـك اإلنسػانية نمكذجػان(. الريػاض: كرسػي الممػؾ عبػدالعزيز 

 لدراسات تاريخ المممكة العربية السعكدية. 
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المكاطنػػة  (. دكر المدرسػػة األساسػػية فػػى تنميػػة قػػيـ4114إبػػراىيـ سػػعيد كأخػػركف ) عمػػي،
 .لدل التالميذ. عدف: مركز البحكث كالتطكير التربكل

. القػػػػاىرة :عػػػػالـ  4(. إتجاىػػػػات فػػػػى تػػػػدريس التػػػػاريخ. ط0313أحمػػػػد حسػػػػيف ) المقػػػػاني،
 الكتب.

 تحميؿ : السعكدم الدراسي المنيج في المكاطنة (. قيـ4101أحمد محمد ) ىاللي،
 المتخصصة الدكلية التربكية المجمةكالكطنية،  الدراسات االجتماعية منيج مضمكف

 .22-01، ص ص2،ع1األردف، مج -كالتدريب لالستشارات الدكلية المجمكعة -
 . األردف: دار الشركؽ. 0(. تدريس ميارات التفكير. ط4113جكدت أحمد )سعادة، 
( . )فاعميػة كحػدة مقترحػة بمػنيج التػاريخ اإلسػالمى بالمرحمػػة 4111عمػى أحمػد ) الجمػؿ،

فػػى تنميػػة الػػكعى بالمسػػئكلية اإلجتماعيػػة كالتعػػايش مػػع  ة قائمػػة عمػػى قػػيـ اإلعداديػػ
اآلخػػر(، مجمػػة الجمعيػػة التربكيػػة لمدراسػػات اإلجتماعيػػة. كميػػة التربيػػة: جامعػػة عػػيف 

 .4111، نكفمبر 02شمس، ع
فاعمية استخداـ مدخؿ األحداث الجارية في تدريس (.4101العنزم، ليمى سمطاف. ) 

تنمية بعض ميارات التفكير الناقد كاالتجاه نحك المقرر لدل طالبات التاريخ في 
.رسالة ماجستير غير منشكرة.كمية الصؼ الثاني الثانكم في منطقة  الجكؼ

 التربية.جامعة الجكؼ.
( استخداـ المدخؿ التفاكضي في تدريس التاريخ لتنمية 4102الغزاكم ، نشكة محمد )

الميؿ الى المادة لدل تالميذ المرحمة االعدادية. المنطقي ك  بعض ميارات التفكير
 . 042ػ  11، 22مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية ، 

(. قػػػيـ المكاطنػػػػة 4102مزنػػػة سػػػػعد خالػػػد )  ، العػػػازمي،كمثػػػـك محمػػػد ابػػػػراىيـ  الكنػػػدم،
المتضػػمنة فػػى كتػػب التربيػػة اإلسػػالمية لممرحمػػة الثانكيػػة فػػى دكلػػة الككيػػت ) دراسػػة 
تحميميػة(، مجمػة جامعػة أـ القػرل لمعمػـك التربكيػة كالنفسػية، المجمػد الخػامس ، ينػاير، 

213- 214. 
(. التنشػػػئة السياسػػػية لطػػػالب المرحمػػػة الثانكيػػػة الفنيػػػة، 0331محمػػػد إبػػػراىيـ )أبػػػك خميؿ،

بمحافظػػػة البحيػػػرة، دراسػػػة تقكيميػػػة. رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة. كميػػػة التربيػػػة: 
 جامعة اإلسكندرية.
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(. أثػػر برنػػامج تػدريبى قػػائـ عمػػى ميػػارات مػػا كراء المعرفػػة 4112منػػى فتحػػى ) الصػكاؼ،
فػػى تنميػػة التفكيػػػر االبتكػػارل كالتفكيػػػر الناقػػد لػػدل طالبػػػات الصػػؼ األكؿ الثػػػانكل. 

 رسالة ماجستير غير منشكرة كمية التربية:جامعة المنصكرة.
في كتب الدراسات  المكاطنة الصالحة  (. قيـ4113يكسؼ عقال محمد )المرشد، 

االجتماعية بالصؼ السادس االبتدائي بالمممكة العربية السعكدية. مجمة كمية 
 .023 – 31، ص ص 1، ع 2مصر ، مج  -التربية ببكرسعيد 

(.تطكير منيج التاريخ في ضكء قضايا المكاطنة 4104عبدالفتاح، كفاء عشرم)   -
ر الناقد لدل طالب المرحمة كقياس فعاليتو في تنمية اإلنتماء كميارات التفكي

 الثانكية.رسالة دكتكراه غير منشكرة.معيد الدراسات كالبحكث التربكية.جامعة القاىرة

الجكدة الشاممة : تحديات  -المعمكماتية  -( التفكير 4112مازف ، حساـ محمد )
 التعميـ كقضايا -عالميةؿ مناىجنا التربكية العربية. المؤتمر العممي العربي الثالث 

 المجتمع المعاصر ، سكىاج، مصر.
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 مالحق البحث

( قائمة بقيم االنتماء المناسبة لتالميذ المرحمة المتوسطة والواجب 0محق )م - أ
 توافرىا في منيج التاريخ

 قيمة االنتماء م
 حب الٌطن 1

 الٌالء الؼبم ًالخضٌع للسلطبث الٌطنيت ًالقٌانين الونظوت 2

 اإلنذهبج فَ الدوبػت ًالشؼٌر ببإلحسبس بوؼبنبتيب ًآهبليب 3
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 الؼول ًاإلنتبج ًالحفبظ ػلَ ثرًاث البالداإلخالص فَ  4

 هحبربت الفسبد ًالتخلف ًالتسيب ًالالهبباله ًاإلنحراف 5

 التوسك ببلقين ًالوببدٍء ًاألخالق الحويذة 6

 الؼول الشريف فَ سبيل الودتوغ ًحوبيت الثرًة الؼبهت 7

 حوبيت الووتلكبث الؼبهت ًالحرص ػلييب 8

 اإلختوبػيتاإللتزام ببلٌاخببث  9
 

( قائمة بميارات التفكير الناقد المناسبة لتالميذ المرحمة 80ممحق ) - ب
 المتوسطة والواجب توافرىا في منيج التاريخ

 الميارة م
 االستنتبج 1

 هؼرفت االفتراضبث 2

 اكتشبف التؼليالث الخبطئت 3

 االستنببط 4

 التفسير 5

 التوييز بين االفكبر الرئيست ًالفرػيت 6

 التوييز بين الحقيقت ًالرأُ 7

 تقٌين الحدح التبريخيت 8

 تحذيذ السبب ًالنتيدت 9

 تحذيذ أًخو التشببو ًاالختالف 11

 الحكن ػلَ هذٍ صحت الوؼلٌهبث ًصحت هصبدرىب 11

 اتخبر القرار 12

 


