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  بناء برنامج تدريبي لمعلمي التاريخ قائم على مهارات  ،)٢٠١٦(.ح فريحيصل صالالجراح، ف
  غير  اطروحة دكتوراة، تدريس التاريخ وقياس فاعليته في إكسابهم مهارات تدريسه          

 .هاني حتمل محمد عبيداتاألستاذ الدكتور شرف المجامعة اليرموك،  منشوره          

 
 الملخص

برنامج تدريبي لمعلمي التاريخ قائم على مهارات تدريس فاعلية  ةعرفمهدفت الدراسة  

تدريبي م بناء برنامج ترسة اف الداهدأولتحقيق ، التاريخ وقياس فاعليته في إكسابهم مهارات تدريسه

فاعلية البرنامج في وتم بناء اختبار لقياس . هالتأكد من صدقتم لتاريخ، ا مهارات تدريسب يتعلق

طبق االختبار على جميع معلمي و التاريخ وتم التأكد من صدقة وثباته، ريس مهارات تدتنمية 

معلمًا ومعلمة للعام ) ٢٣(لغ عددهم االتاريخ في مديرية التربية والتعليم في لواء المزار الشمالي، والب

     . عدياً ب، قبليًا و م٢٠١٦ -٢٠١٥الدراسي 

 اتبين متوسط) α=0,05(الداللة  مستوىوجود فروق جوهرية عند  :الدراسة نتائجوأظهرت 

بلغ المتوسط الحسابي حيث  التاريخي البحث مهارة: درجة اكتساب مهارات تدريس التاريخ وهي

 ومهارة ،)18,61( المتوسط الحسابيحيث بلغ  الجدلية التاريخية القضايا تدريس مهارةو  ،)17,57(

 الشفوي التاريخ استخدام ومهارة ،)18,43(بلغ المتوسط الحسابي حيث  التاريخي الخيال توظيف

بلغ المتوسط حيث  التاريخي المتحف توظيف ومهارة ،)16,87(بلغ المتوسط الحسابي حيث 

 )90,61(المتوسط الحسابي وبلغ قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي المقترح ) 19,13(الحسابي 

لصالح التطبيق لفروق وجاءت ا) 0,00(، وبداللة إحصائية بلغت مهارات تدريس التاريخ ككلل

 .البعدي الختبار مهارات تدريس التاريخ

 :التوصيات



 

ط  

 :ما يليالباحث  يوصينتائج الدراسة بناء على 

أثناء  الدراسةمن البرنامج المقترح في هذه  االستفادةوزارة التربية والتعليم األردنية توصية  -١

 .مهارات تدريس التاريخ تدريب معلمي التاريخ على

تدريس التاريخ من مهارات  االستفادة وزارة التربية والتعليم األردنيةمديرية المناهج في  توصية -٢

 .  كتب التاريخأثناء تأليف  األطروحةفي هذه ضمنه المت

 .تدريبي، معلمي التاريخ، مهارات تدريس التاريخ البرنامج ال: المفتاحية الكلمات
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 Abstract: 

The main purpose of the study reported in the thesis below is two-fold. 

At one end of the scale, it aimed to determine the effectiveness of a 

training program for history teachers based on the skills of teaching 

history. At the other end of the scale, it tried to provide a machinery on 

how to measure the effectiveness of the suggested program on practicing 

history teachers in the field. To achieve the objectives of the study, a test 

was applied to all history teachers (N = 23) at the Directorate of 

Education in the district of Al Mazar for the academic year 2015-2016. 

The results of the study showed that there are significant differences at 

the level of (α = 0.05) between the average degree of acquisition of 

history teaching skills. At the level of detail we are considering here, it has 

turned out that our history teachers’ skill in historical research reached an 

arithmetic average of (17.57), and (18,61) for the skill of teaching 

historical dialectical issues,  (18,43) for the skill of employing the historical 


