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   محمد صالح العوضيفعبد اللطي ثـــــاسم الباح
استخدام المصادر األصلية كمدخل لتدريس التاريخ       ثــــعنوان البح

  بالصف الثالث من المرحلة الثانوية في الكويت
  عين شمس ةـــــــجامع

  التربية ةــــــــكلي
  المناهج م ــــــــقس

  )م١٩٧٦(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث

  سةهدف الدرا
ن طالب المرحلة الثانوية يتجهون في نهايتها إلى التعليم العالي          إ -١

وهم في تلك المرحلة في حاجة إلى التدريب على ممارسة التفكير العلمي في             
ميدان دراسة التاريخ لما ينطوي عليه ذلك من أثارة الميول وتنمية االتجاهات 

ى التعليم العالي، ولذا االيجابية نحو دراسة التاريخ والتخصص فيه على مستو
 ينطوي علـى    – حتى على مستوى المرحلة الثانوية       –فإن إغفال هذا األمر     

إغفال لطاقات وإمكانات عديدة لدى الطالب ال ينبغي إغفالها، وعلى ذلك فإن            
ام طالما أغفل في تدريس التاريخ وهو استخدام ههذا البحث هدف تدارك أمر 

  .المصادر األصلية في هذا السبيل
 الثانوية حينما يدربون على استخدام المصادر       ة أن طالب المرحل   -٢

األصلية في دراستهم للتاريخ إنما تتيح لهم الفرص الحقيقية للتعامل مع المادة            
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قة أننا ي حق،التاريخية التي يتعامل معها المؤرخ حينما يكون في موقف التاريخ
ميعا مؤرخين، ولكن مـا     عداد طالب المرحلة الثانوية ليكونوا ج     إال نستهدف   

ادة منريده هو أن يتعلموا كيف يفكرون بطريقة تاريخية وكيف يتعاملون مع ال
  .التاريخية
 أن هذه الدراسة يتوقع أن يتبين الطالب مـن خاللهـا جوانـب              -٣

تاريخية غاية في األهمية لم يتعرض لها الكتاب المدرسي، ومن ثم يدركون             
التعلم ولكنه ليس أهمهـا، وأن هنـاك        أن الكتاب المدرسي هو أحد مصادر       
ليها والبحث والتنقيب عن المعرفة فيها،      إمصادر أخرى للتعلم يجب الرجوع      

وهذا األمر يتفق مع مفهوم تنادي به التربية في الوقت الحاضر هو مفهـوم              
  .التربية المستمرة

 أن مثل هذا المدخل في دراسة التاريخ يمكن أن يبحث الحياة في             -٤
واقعه، وهي مشكلة طالما أثارها الطالب والمعلمون، فمن طريـق          أحداثه وم 

استخدام المصادر األصلية يمكن أن يتيسر للطالب مزيد من الـضوء الـذي      
يمكنهم من التفسير العلمي السليم، وهو األمر الذي يصعب على المعلم تحقيقه     

  .من خالل التدريس التقليدي للتاريخ
 ما تشير إلى أهمية تنـوع طـرق          أن العديد من الكتابات كثيرا     -٥

وأساليب تدريس التاريخ، كما أنها تشير إلى ضـرورة اسـتخدام المـصادر         
 – في حدود علم الباحث    –األصلية في هذا الشأن، ومع ذلك لم تجر بالكويت          

أي دراسة ميدانية علمية يمكن من خاللها التعرف على مـدى فعاليـة هـذا            
  .المدخل في تدريس التاريخ بالكويت
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 أن البحث يمكن أن يفيد في مجاالت تطوير برامج إعداد المعلم            -٦
 ،قبل الخدمة وفي أثنائها وفي أساليب اإلشراف الفني وأساليب التقويم الحالية          

إذ أن تطوير تدريس التاريخ بحيث يأخذ بهذا المدخل يقتضي مراجعة جميع            
ألمـر  عناصر المنهج من كتاب ومعلم وتدريس وتقويم ووسائل وأنـشطة، ا          

  . يمكن أن تتضح أبعاده من خالل هذه الدراسةيالذ

  منهج الدراسة
 بإعداد استفتاء،   ماتبع الباحث الطريقة العلمية في هذا البحث حيث قا        

 األصـلية مكون من سبعة عشر سؤاال عالج فيه مدى اسـتخدام المـصادر             
 كمدخل في تدريس التاريخ في الصف الثالث األدبي من المرحلة الثانوية في           
الكويت، وكذلك الفوائد التي يحققها استخدام المصادر األصلية فـي تـدريس      
التاريخ، وأسلوب التوجيه الستخدامها والمعوقات التي تحول دون استخدامها         

 التـاريخ   سوذلك بقصد التعرف على الصورة الواقعية الستخدامها في تدري        
  .وإدراك المدرس ألهميتها

وعة من المدرسين والمشرفين الفنيين     م هذا االستفتاء إلى مجم    دولقد ق 
في مجال تدريس التاريخ في مدارس المرحلة الثانوية في الكويت في الفتـرة   

، حيث بلغ مجموعهم خمسين معلما ومشرفا ١٩٧٤ ابريل سنة –ما بين يناير 
فضال عن خمسة من األساتذة المختصين )  مشرف فني ٢٥ مدرس، ٢٥(فنيا 

بية للمعلمين بالكويت من الحاصلين على شـهادة        بتدريس التاريخ بمعهد التر   
  .الدكتوراه
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كما قام الباحث بإعداد استمارة للمالحظة، لتـسجيل أداء المـدرس           
 المصادر األصلية في تدريس التاريخ، ومدى توافقها مـع          مبالنسبة الستخدا 

  .نتائج االستفتاء المقدم إلى  المدرسين والمشرفين الفنيين واألساتذة
ث في هذه المرحلة من البحث أن يتبع الطريقة العلميـة           حاول الباح 

على قدر ما تسمح به طبيعة البحث، وأساس تلك الطريقة أن الباحث ال يتقيد              
مقدما بقواعد وآراء، بل أنه يشعر بالمشكلة، ويقوم على معالجتها على أساس           

 م قدر اإلمكان من نزعاته وآراءه الخاصة، ثـم قـد          ردموضوعي، وهو متج  
  . تحليلية لما أسفرت عنه نتائج تطبيق االستفتاءدراسة

  استنتاجات الدراسة
ة على درجـات بـين      ي طالبا من المجموعة التجريب    ١٥بينما حصل   

مـستوى بـين    ا على درجات في هذا ال     و نجد أن عدد من حصل     ،)٣٠-٤٠(
 طالب، وهكذا بالنسبة للفئات األخرى،      ٧طالب المجموعة الضابطة لم يتعد      

ين مـن   ت بشكل واضح عند مقارنة عدد الطالب في المجمـوع         كما يبدو ذلك  
 طـالب   ٤قل من عشر درجات، فمثال نالحظ أن هناك         أالذين حصلوا على    

قل من عشر درجات في المجموعة الضابطة بينما لم يحـصل           أا على   وحصل
على هذا التقدير سوى طالب واحد من المجموعة التجريبية، والسبب في ذلك            

 إال بعـض الحـصص      ضرر التغيب عن المدرسة ولم يح     يأن هذا الطالب كث   
الذي ذلك جاءت درجته النهائية أقل من عشر درجات، األمر          لأثناء التجربة و  

  .يشير إلى فروق واضحة بين المستوى التحصيلي لطالب المجموعتين
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على انه تجدر اإلشارة إلى أن السؤال األول والثاني والثالث هـدفها            
حصيل الحقائق والمعلومات التاريخية، بينما السؤال قياس قدرة الطالب على ت   

الرابع والخامس والسادس يقيس قدرتهم على الفهم، ولقد لوحظ أن انخفـاض      
لى حد كبير إلـى أن نـسبة        إدرجات الطالب في المجموعة الضابطة يرجع       

كبيرة منهم لم تحصل على درجات كبيرة من مجموعة األسئلة الثانية، بينما            
 أن يحصلوا على درجات تقـارب       ةطالب المجموعة التجريبي  استطاع معظم   

انية مـن األسـئلة     ثالنهاية العظمي في جميع األسئلة ومن بينها المجموعة ال        
وهذا يشير إلى االرتفاع النسبي في قدرة طالب المجموعة التجريبية علـى            

  .الفهم عنها لدى طالب المجموعة الضابطة
جموعة التجريبية على زمالئهم    ولم يقتصر األمر على تفوق طلبة الم      

لضابطة في تحصيل الحقائق والمعلومات التاريخية، وإنمـا        اطلبة المجموعة   
  :ا يليمحققوا الكثير من األهداف التربوية التي يمكن أن نجملها في

استطاع الطالب أن يقارنوا ويحللوا الحوادث التاريخية المـذكورة         -أ
ا أحكـامهم وآراءهـم حـول       في تلك النصوص التاريخية قبل أن يـصدرو       

  .الموضوعات التي يدرسونها
اسـتطاع  ) ٣،  ٢( ومن الوثيقتين رقمـي     ) ١(فمثال من الوثيقة رقم     

الطالب أن يصلوا إلى حكم وهو أن الحروب الصليبية اتخذت الدين المسيحي      
ستارا لها إلخفاء مطامعها التوسعية والسيطرة على الشرق اإلسالمي بحجـة           

، وأن هذا الحكم الذي توصل إليه الطالب ليس مأخوذا مـن            إنقاذ قبر المسيح  
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مصادر عربية بل من مصادر لمؤرخين أجانب شهدوا الحـوادث الـصليبية            
  .وأرخوا لها، وبهذا الحكم تأكد لديهم حقيقة وأهداف الحروب الصليبية

أدرك الطالب أن المعلومات    ) ١٢ ورقم   ١١( من الوثيقتين رقم     -ب
ا بينها مـن حيـث درجـة دقتهـا العلميـة            مختلف في والحوادث التاريخية ت  

وموضوعيتها باختالف المصادر المستقاة منها وأهداف المؤلفين ودوافعهـم         
وميولهم، وأنه ليس كل ما يكتب في المراجع والمصادر التاريخيـة سـواء             
العربية أو األجنبية صحيحا فكثير من الكتب والمراجع فيها مبالغة وزيادة في        

  .ريخيةالحوادث التا
عرف الطـالب أنـواع األسـاليب       ) ٩،  ٨( من الوثيقتين رقمي     -ج

الكتابية لبعض مؤرخي العرب الذين كتبوا عـن الحـروب الـصليبية، وأن             
ـ اختالف الكتاب في أساليبهم ترجع إلى ثقافاتهم المختل        ة والمجتمـع الـذي     ف

ليه ومدى أصالتهم العلمية وأن هذا يعطي صورة صادقة عـن روح      إينتمون  
 الذي كتبـت فيـه تلـك المـصادر والمراجـع       يعلم والجو الثقافي والعلم   ال

  .التاريخية
، ١١،  ٧،  ٥،  ٣،  ٢( بدراسة الطالب للنصوص التاريخية أرقـام        -د

استطاعوا أن يربطوا الماضي بالحاضر وأن يناقشوا كثيرا من المشاكل          ) ١٢
ليها، وبهذه  المعاصرة التي تحيط بمنطقتنا العربية، وألقوا كثيرا من الضوء ع         

الدراسة زاد اهتمامهم بالمشكالت الحاضرة وهذا أدى إلى تعمقهم في فهم هذه        
  .المشاكل وقدرتهم على التفكير فيها تفكيرا يستند إلى العلم والمعرفة
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شفون ت دراسة الطالب للوثائق التاريخية جعلهم يستنبطون ويك       -هـ  
األصلية معتمدين فـي  را من الحقائق التاريخية من مصادرها  يويستنتجون كث 

رهم المستقل في عملية التعلم     يكفذلك على أنفسهم وعلى مجهودهم الذاتي، وت      
ما في النصوص التاريخية من مزايا مما أضفي عليهم شعورا بأنهم           تذوقين  م

 هـذا   ،حداث الماضي وتطوراته المختلفـة    أليدرسون حقائق وأحداث واقعية     
ق في زيادة فهم الطالب وتعمقهم فـي  باإلضافة إلى أهمية استخدام هذه الوثائ 

  .المادة العلمية، وإلى تثبيت المعلومات التاريخية في أذهانهم مدة طويلة
 قراءة الطالب للوثائق التاريخيـة أدت إلـى تنميـة اتجاهـات             -و

ومهارات القراءة المحللة والدراسة المستقلة لديهم، باإلضافة إلـى تزويـدهم        
 الذكي للمعلومات واألفكار الواردة في الوثـائق        بأسس االنتقاء الجيد والتنظيم   

وهذا أدى إلى تمكنهم من تقدير النصوص التاريخيـة واالهتمـام           . المختلفة
ة ومراعـاة  حبإجادة اإللقاء، وذلك بإخراج الحروف من مخارجهـا الـصحي     

  .الوقوف في مواضعه وتمثيل المعاني
  
  

  
  
  
  
  


