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 وفق التارخيي النقد لتعلم ديداكتيكي منوذج مقرتح
 املغربي التأهيلي الثانوي التعليم يف الكفايات مدخل

لتعمم النقد  الدراسة عبارة عن مقترح نموذج ديداكتيكي _الممخص
التاريخي وفق مدخل الكفايات في التعميم الثانوي التأىيمي المغربي، تم 
تجريبو عمى عينة من تبلميذ السنة الثانية شعبة اآلداب والعموم 

، حيث تم تقسيم ىذه 2015-2014اإلنسانية، خبلل العام الدراسي 
ف العينة إلى مجموعتين واحدة تجريبية وأخرى ضابطة. ويتمثل اليد

العام ليذه الدراسة في إعداد وحدة دراسية في مادة التاريخ لتعمم النقد 
التاريخي، ومعرفة أثر ىذه المصوغة عمى تممك كفاية النقد التاريخي 
لدى العينة التجريبية. وقد أسفرت نتائج ىذا التجريب عمى وجود فروق 

عة ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية مقارنة مع المجمو 
 .الضابطة

 .الكفايات ،النقد التاريخي، نموذج ديداكتيكي الكممات المفتاحية:
 المقدمة. 1

العشرين انطبلق إصبلح  21عرف المغرب بداية القرن لقد      
نظامو التربوي، وقد كان ليذا المشروع اإلصبلحي غايات 
ورىانات تم التعبير عنيا في الوثيقة المرجعية ليذا المشروع 
المتمثمة في ''الميثاق الوطني لمتربية والتكوين''. ومن بين ما 
نص عميو في سبيل تحقيق غاياتو ضرورة مراجعة البرامج 

[، واستجابة لطموح الميثاق تم 1] والمناىج في اتجاه تجويدىا
بناء المناىج التربوية وفق مدخل القيم والكفايات، وبالعودة إلى 

المادة الدراسية موضوع دراستنا ىي باعتبار  –منياج التاريخ 
فقد وضع لنفسو مجموعة من األىداف )كفايات  - التاريخ

وقدرات( ينبغي تحقيقيا في مادة التاريخ في نياية المرحمة 
الثانوية التأىيمية، كان من أىم ىذه األىداف تمك المرتبطة 
بالجوانب الفكرية لمنيج الفكر التاريخي التي يعتبر منيج النقد 

 .تاريخي أىم مكوناتوال
دراستنا ىذه تتجو نحو المساىمة والمشاركة في تفعيل إصبلح 
المنظومة التربوية المغربية، من خبلل اقتراح نموذج ديداكتيكي 

 لتعمم النقد التاريخي وفق مدخل الكفايات في التعميم الثانوي 

 .التأىيمي المغربي
 مشكمة الدراسة. 2

( عمى أن التربويةوجييات يؤكد الخطاب الرسمي )الت     
تدريس التاريخ ينبغي أن يستحضر التطور العممي، المعرفي 
والمنيجي لمتاريخ. انطبلقًا من مقومات التاريخ )مجاالت 
التاريخ، المفاىيم المييكمة، النيج التاريخ( في وضع الكفايات 
والبرنامج بكيفية صريحة. وكذلك التجديد اإلبستمولوجي الذي 

يخ كمادة عالمية في ديداكتيك المادة. والتعامل مع يعرفو التار 
المعرفة التاريخية من خبلل إعمال العقل وشحذ القدرة عمى 
التحكم في آليات التفكير التاريخي، وبالتالي فيو يسعى لتحقيق 
كفايات وقدرات مرتبطة بالنقد التاريخي لدى المتعممين منيا: 

مبلحظة واستغبلل  تنمية ميارات التفكير النقدي، والدقة في
الوثائق عن طريق منيجية صارمة، واكتساب األدوات المنيجية 

 .لمساءلة التاريخ
والمتتبع يجد أن الواقع ال يعكس طموحات ذلك الخطاب      

الرسمي، ويبدو ذلك في أن المنياج نفسو ال يممك رؤية واضحة 
ألجرأة طموحاتو، وال يوضح المنيجية والطرق والوسائل 

تيكية لتعمم النيج التاريخي بشكل عام ومنيج النقد الديداك
التاريخي بشكل خاص. وكذلك فإن التكوين األساسي والمستمر 
لؤلساتذة ضعيف، وال يساير متطمبات وطموحات المنياج، 

لدراسات احسب تقارير المجمس األعمى لمتعميم بالمغرب. وتقر 
ية لتدريس السابقة بعدم وضوح الممارسات الديداكتية البيداغوج

التاريخ كما يطمح إليو خطاب المنياج خاصة عمى مستوى 
استحضار خطوات النيج التاريخي، ومن بينيا النقد التاريخي، 
مما يعني استمرار الممارسات البيداغوجية القائمة عمى شحن 
المتعمم. وكذلك فإن الكتب المدرسية لتدريس التاريخ ال تتضمن 

 .خاصة بتعمم النقد التاريخي أىدافاً 
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من ىنا جاءت ىذه الدراسة لتقدم حبًل عمى شكل مقترح      
نموذج ديداكتيكي لتعمم النقد التاريخي المرتكز عمى المرجعيات 
المنيجية واالبستمولوجية لمنيج النقد التاريخي في عبلقتو بالنيج 

ى ذلك التاريخي وأبعاد التاريخ وفق مدخل الكفايات كما يدعو إل
المنياج، ويسد بعض ثغرات عدم وضوح منيجية تدريسو 

 .والمساىمة في الرفع من فعالية تدريسو
 أسئمة الدراسةأ. 

 :بناء عمى ما سبق، تم وضع السؤالين التاليين
ما أثر تجريب ىذا المقترح الديداكتيكي عمى عينة من تبلمذة  

نقد التاريخي السنة الثانية ثانوي تأىيمي في تممك كفايات منيج ال
بالمقارنة مع اقرأنيم من نفس المستوى الذين لم يخضعوا لنفس 

 التجريب؟
ما ىو أثر النموذج الديداكتيكي المقترح لتعمم منيج النقد  

التاريخي في درس التاريخ الذي يرتكز عمى المرجعيات المنيجية 
واالبستمولوجية لمنيج النقد التاريخي في عبلقتو بالنيج التاريخي 

ن مدخل الكفايات في سد بعض ثغرات وضعية عدم وضوح م
 منيجية تدريس منيج النقد التاريخي في المنياج المغربي؟

 فرضيات الدراسةب. 
 :بناء عمى األسئمة الفرعية أعبله تم صياغة الفرضيات التالية

توجد فروق دالة إحصائيًا عمى مستوى تممك كفاية النقد  
تمقوا تكوينًا وفق النموذج التاريخي بين التبلميذ الذين 

الديداكتيكي المقترح من قبل الباحث، بالمقارنة مع زمبلئيم الذين 
 .لم يخضعوا ليذا النموذج

سيمكن مقترح النموذج الديداكتيكي لتعمم النقد في درس       
التاريخ الذي يرتكز عمى المرجعيات المنيجية واالبستمولوجية 

بالنيج التاريخي وفق مدخل  لمنيج النقد التاريخي في عبلقتو
الكفايات المقترح من طرف الباحث، من المساىمة في توضيح 

 .منيجية تدريس منيج النقد التاريخي والرفع من فعالية تدريسو
 أهداف الدراسةج. 

 :تتحدد أىداف ىذه الدراسة فيما يمي
 :بناء مقترح نموذج ديداكتيكي لتعميم وتعمم منيج النقد التاريخي 

يتأسس ىذا النموذج الديداكتيكي عمى خمفية ابستمولوجية       
لمقومات منيج النقد التاريخي وتعميمو لتبلمذة السنة الثانية من 
التعميم الثانوي التأىيمي المغربي باستحضار بعض متطمبات 
وشروط النقل الديداكتيكي المتعمقة بالمستوى المعرفي لممتعممين 

طمباتو )مدخل الكفايات( ومرجعيات ومنطمقات المنياج ومت
 .وطرق التدريس وطبيعة المادة الدراسية

بناء المصوغة )الوحدة الدراسية( الخاصة بتعميم وتعمم منيج  
 :النقد التاريخي وتجريبيا

اقتراح مصوغة )وحدة دراسية( لتعمم منيج النقد التاريخي       
ناؤه، تكون بمثابة مثال تطبيقي ألجرأة النموذج النظري الذي تم ب

بصياغة الخطوات الفكرية لمنيج النقد التاريخي كما تمارس من 
طرف المؤرخ إلى مجموعة من القدرات واألىداف التعميمية 
القابمة لمتنفيذ والتعمم داخل الفصول الدراسية وفقا لمدخل 

 .الكفايات
حيث يتم تجريب ىذه المصوغة عمى أرض الواقع وتجريبيا      

ثانية من تبلمذة التعميم الثانوي التأىيمي عمى عينة من السنة ال
شعبة اآلداب والعموم اإلنسانية، بيدف التعرف عمى مدى قابمية 
ىذه المصوغة لمتطبيق من خبلل تحميل النتائج واستخبلص 

 .داللتيا باستخدام برامج إحصائية ليذا الغرض
 أهمية الدراسةد. 

اقتراح يكتسي ىذا العمل أىميتو في كونو يساىم في       
نموذج ديداكتيكي في شأن تعمم منيج النقد التاريخي في التعميم 
الثانوي التأىيمي، من خبلل تأسيسو لطرح ديداكتيكي يستند إلى 
خمفية ابستمولوجية عممية، وينسجم مع التوجييات التربوية 

عمى مستوى التوجييات  2002الجديدة التي جاء بيا إصبلح 
ر إنتاج المعرفة التاريخية أكثر من والمبادئ التي تؤكد عمى مسا

التركيز عمى المنتوج توخيا الستقبللية المتعمم بجعمو يكتسب 
األدوات المنيجية لمساءلة التاريخ بفكر نقدي، وتسيم في تجاوز 
نقائص ىذا المنياج في ما يخص منيجية تدريس منيج النقد 

 .التاريخي
 خاصة لتربويوىذا من شأنو المساىمة في مد أصحاب القرار ا  
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واضعي المنياج ومؤلفي الكتب المدرسية وأساتذة التاريخ بدراسة  
تجمع بين المعرفة التاريخية العالمة، وشروط نقميا لممدرسة وفقًا 
لضوابط النقل الديداكتيكي وخاضعة أيضًا لمتجريب الميداني مما 

 .سيكرس مصداقيتيا العممية والتربوية
 مصطمحات الدراسة . ه
 :التعمم  -

يعرف بأنو عممية تتضافر فييا مختمف السيرورات الذىنية،      
وىو اكتساب سموك وخبرة جديدة بعد تمرين أو تدريب خاص، 
كما أنو سيرورة تكيفية بفضميا يستطيع الفرد أن يتكيف مع 

 ].2] مواقف جديدة في بيئتو
وتتحدد أىم مبادئ التعمم حسب نظريات عمم النفس      

المعرفي في كون التعمم ىو عممية اكتساب لسموكات وخبرات 
وميارات ومواقف، ال يتحقق إال باشتغال الذات عمى الموضوع، 
ويستمزم استحضار الطبيعة الفسيولوجية والنفسية لممتعمم. ليذا 

و )الخبرات، فإن عممية التعمم في ىذه الدراسة يتحدد موضوع
الميارات...( في النقد التاريخي لدى تبلمذة السنة الثانية 

 (.باكالوريا )الذات
 :النقد التاريخي -

بأنو مجموعة من القواعد المتبعة  L.GENICOT يعرفو     
 [ أما3] إلثبات حدث بشري وقع في الماضي انطبلقا من شواىد

PIERRE SALMON فيعرفو بأنو منيج يحاول أن يقيس 
 ].4] بدقة قيمة الشواىد البشرية"

لنخمص أن النقد التاريخي ىو: منيج عممي منطقي يعتمد 
مجموعة من القواعد الصارمة لمتحقق من مصداقية المضمون 
التاريخي الوارد في الشواىد ومدى صحتيا العممية أو خضوعيا 
النحرافات، يمارسو المؤرخ وفق ثبلث خطوات منيجية تتمثل في 

 .ارجي، والنقد الداخمي، والمقارنة بين الشواىدالنقد الخ
 :الكفايات -

الكفاية بأنيا نظام من  CEPEC) تعرف )مجموعة     
المعارف المفاىيمية والمنيجية واإلجرائية، والتي تكون منتظمة 

 في خطاطات عممية تمكن من داخل فئة من الوضعيات من 

 فعالة )إنجاز(المشكمة وحميا بطريقة  - التعرف عمى الميمة
[5.[ 

بأنيا مجموعة من القدرات )األنشطة(  De ketele ويعرفيا     
الممارسة عمى محتوى معين قصد مواجية وضعية من 

يجاد حل ليا" ]  De keteleوانطبلقًا من تعريف [6الوضعيات وا 

تتكون الكفاية من: المحتوى، القدرة، الوضعية، بحيث: الكفاية = 
الوضعيات، أو الكفاية = أىداف ( × المحتويات× )القدرات 
 .الوضعيات× خاصة 

 :التعميم الثانوي التأىيمي -
يعرف بأنو سمك من أسبلك التعميم العمومي المغربي، يتشكل 
من ثبلث سنوات دراسية؛ السنة األولى تسمى بالجذوع 
المشتركة، والسنة الثانية تسمى بالسنة األولى باكالوريا، والسنة 

 .السنة الثانية باكالورياالثالثة تسمى 
السنة الثانية باكالوريا من التعميم الثانوي التأىيمي شعبة  -

اآلداب والعموم اإلنسانية: مستوى دراسي نيائي يختتم بو التمميذ 
مرحمة سمك البكالوريا المتكون من ثبلث سنوات، في مسمك 

 .العموم اإلنسانية أو مسمك اآلداب
 الدراسة حدود و.

 :ىذه الدراسة فيما يمي تتمثل حدود
الحدود الموضوعية المتمثمة بالنموذج الديداكتيكي المقترح  -

لتعميم وتعمم النقد التاريخي يقتصر عمى الجانب المتعمق بالنقد 
النقد الخارجي، النقد الداخمي، المقارنة ) في إطار الحجة الوثائقية

 .بين وثائق( دون تجاوزه إلى ما يعرف بالحجة البرىانية
الحدود البشرية: النموذج المقترح تم بناءه ليتبلءم والمستوى  -

المعرفي لتبلمذة السنة الثانية من سمك الباكالوريا، وكل محاولة 
لتعممو في مستوى تعميمي آخر تتطمب عممية نقل ديداكتيكي 

 .لمبلءمتو لذلك المستوى الجديد
ج المقترح الحدود المكانية: إن عممية النقل الديداكتيكي لمنموذ -

اتخذ مدخل الكفايات المعتمد في النظام التربوي المغربي مرتكزا 
ليا، دون غيرىا من المداخل األخرى التي يمكن اعتمادىا، حتى 

 ن قبلـوي ومــرار التربــن ذوي القـوذج مــذا النمــيمكن اإلفادة من ى
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 .مدرسي التاريخ في المغرب
ح لم يتجاوز تجريبو بضعة الحدود الزمانية: إن النموذج المقتر  -

عمى  2015-2014أسابيع من السنة الدراسية لمموسم الدراسي 
عينة قصدية من تبلمذة السنة الثانية باكالوريا في إحدى 
الثانويات التأىيمية المغربية، وبالتالي تعميم نتائج البحث يتطمب 

 .فترة زمنية أطول وعينة أكبر
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

يستند مقترح النموذج الديداكتيكي لتعمم النقد التاريخي وفق      
مدخل الكفايات في التعميم الثانوي التأىيمي المغربي عمى خمفية 

 .نظرية ابستمولوجية وبيداغوجية /ديداكتيكية
 :الخمفيات النظرية االبستمولوجية

توضح ىذه الخمفية مكونات منيج النقد التاريخي لدى       
خ واإلجراءات والخطوات المنيجية والفكرية التي يتبعيا في المؤر 

ذلك؛ وقد خمصنا إلى أن منيج النقد التاريخي عند المؤرخ يستند 
إلى ثبلث عمميات كبرى ىي النقد الخارجي والنقد الداخمي 
والمقارنة بين الشواىد؛ فالنقد الخارجي فيبحث في أصالة الوثيقة 

حديد صاحب الوثيقة وتاريخيا وعدم تزويرىا، ونقد المصدر بت
ومكان تدوينيا، ثم نقد التصحيح الذي يستيدف معرفة أصول 
النسخ غير األصيمة. أما النقد الخارجي فيتكون من نقد التأويل 
الذي يبحث في معرفة معاني الوثيقة الظاىرة وغير الصريحة، 
ونقد الكفاءة الذي يبحث في قدرة الكاتب/الشاىد عمى نقل 

كفاءة، ونقد الصدق الذي يبحث في احتواء الشيادة األحداث ب
عمى الكذب من عدمو، ثم نقد الدقة الذي يبحث مدى وقوع 
الكاتب في أخطاء غير متعمدة. في حين تأتي المرحمة األخيرة 
وىي المقارنة بين الشواىد لتحديد مدى تطابقيا أو تشابييا أو 

اذ قرار معين تناقضيا كميًا أو جزئيًا، حتى يتسنى لمباحث اتخ
 .إزاء وثيقة معينة

ورغم التمييز بين النقد الخارجي والنقد الداخمي فإن ممارستيما 
 من طرف المؤرخ ال تتم بشكل مجزأ، بل كل خطوة من خطواتو 

تكمل وتخدم األخرى وال تقتضي بالضرورة الترتيب المتعارف 
عميو. كما ويستعين المؤرخ في كثير من خطوات النقد 

عموم ال يتقنيا بالضرورة، وقد يضطر بل ويجب بتخصصات و 
عميو لئلفادة من نتائج بحوث من سبقوه في تخصصو وكذا 
التخصصات األخرى التي ليا عبلقة بالموضوع الذي يبحث 
فيو. ويمارس المؤرخ النقد التاريخي في عبلقتو بخطوات التفكير 

التعريف، التفسير، التركيب(، وباستحضار أبعاد ) التاريخي
 (.لزمن، المكان، المجتمعا) لتاريخا

 :الخمفيات النظرية البيداغوجية/الديداكتيكية
تتحدد الخمفيات البيداغوجية/الديداكتيكية لبناء مقترح النموذج 
الديداكتيكي لتعمم النقد التاريخي وفق مدخل الكفايات في التعميم 

 :الثانوي التأىيمي المغربي عمى
عبر مقاربة الكفايات يكسر الحواجز الكفايات: ذلك أن التعميم  -

القائمة بين التفكير والمعارف النظرية، وبين الواقع المعيش الذي 
[. وقد اعتمدنا ىذا النموذج باعتباره 2] يتواجد فيو المتعمم

االختيار البيداغوجي القائم في المدرسة المغربية، ثم أيضا كونو 
اعبل في بناء يتجاوز منطق شحن التمميذ بالمعارف إلى جعمو ف

 .المعرفة
طرق الديداكتيكية: حيث اعتمدنا في بناء ىذا المقترح عمى  -

 .طرق ديداكتيكية نشيطة وفعالة
الوثائق والدعامات الديداكتيكية: حيث تم التركيز عمى تنويعيا  -

لتمكين التمميذ )عينة التجريب( من ممارسة النقد التاريخي وفقًا 
ي تم تحديدىا في الخمفيات النظرية لممرجعيات االبستمولوجية الت

االبستمولوجية، وتكريسًا لمتطمبات المنياج الذي يدعو إلى 
استحضار التجديد اإلبستمولوجي الذي يعرفو التاريخ كمادة 
عالمة في ديداكتيك المادة. وبعد تركيب الخمفيات النظرية 
 االبستمولوجية والبيداغوجية/الديداكتيكية تم وضع مقترح النموذج

 الديداكتيكي لتعمم النقد التاريخي وفق الخطاطة التالية:
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 1شكل 

 خطاطة تركيبية لنموذج المقترح الديداكتيكي لتعمم النقد التاريخي
 :الدراسات السابقة

لنيل دكتوراه الدولة في عموم التربية  [7أطروحة إدريسي ]     
تخصص ديداكتيك التاريخ بالرباط، تحت عنوان "مساىمة في 

)بالمغة الفرنسية(، وما يخص في  ديداكتيكية الفكر التاريخي"
النقد التاريخي فقد عرض لو الباحث كما صرح بذلك بشكل 
مختصر وعمى نحو كبلسيكي )نقد داخمي، نقد خارجي(. وفي 

دة الدراسية لتعمم الفكر التاريخي فقد عرض الباحث إطار الوح
لمنقد التاريخي عمى أنو '' قدرة دقيقة ومعقدة تتطمب أحيانا 
تخصصا معينا، لذا سنقتصر عمى بعض األسئمة المبلئمة 
والمستوحاة من ىذه العممية المنيجية. وأشارت الدراسة إلى أن 

ث في دراستو من طرف الباح –خطوات النقد التاريخي المقترحة 
ال تفي بالغرض فيما يخص تعمم النقد التاريخي، ووجد  -

الباحث تبريره لعدم اإلحاطة بجميع خطوات منيج النقد التاريخي 

في المصوغة المقترحة بكونو قدرة دقيقة ومعقدة، كما أنو عمى 
مستوى عرض النتائج لم يفصل النقد التاريخي عن باقي مكونات 

يعطينا فكرة عن مدى اثر الوحدة الدراسية  الفكر التاريخي مما ال
المقترحة من الباحث عمى مكتسبات التبلميذ في الثانويات 

 .المغربية في ما يخص تعمم النقد التاريخي
[ بعنوان: التعريف التاريخي في منيج 8] دراسة الصديقي     

المؤرخ: محاولة في تعممو لمستوى الجذع المشترك لآلداب 
ية بالسمك الثانوي التأىيمي." وقد تناولت ىذه والعموم اإلنسان

الدراسة موضوع النقد التاريخي كمكون من مكونات التعريف 
التاريخي لدى المؤرخ، وبحسب الباحث فإنو بحكم تعقد ىذه 
القدرة فإنيا تقتضي تبسيطيا واالكتفاء في تعمميا بما يتبلءم مع 

قد التاريخي عمى المستوى اإلدراكي لممتعممين. ويبدو أن تعمم الن
مستوى الوحدة الدراسية المقترحة في ىذه الدراسة لم تتم أجرأتو 
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بالشكل المطموب، فرغم حظوة النقد التاريخي بمكانة متميزة 
ضمن اإلطار النظري ألطروحة الباحث إال أنو أغفل عدة 
مدخبلت ضرورية لتعمم النقد التاريخي كانت ستتيح لممتعمم لو 

التعامل بشكل نقدي مع الوثيقة/الشيادة  تم إدراجيا إمكانية
التاريخية، وبالتالي قدرتو عمى إصدار أحكام موضوعية حوليا 

 .وترجيح بعضيا عمى اآلخر
في  [9أما الدراسة الميدانية التي قدميا ىيبلت وزمبلؤه ]     

األردن فقد جاءت بعنوان ''أثر استخدام الوثائق التاريخية في 
الناقد لدى طمبة الصف العاشر في مبحث تنمية ميارات التفكير 

التاريخ".، وقد ىدفت الدراسة حسب الباحثين إلى استقصاء 
فاعمية استخدام الوثائق التاريخية في تنمية ميارات التفكير الناقد 
لدى طمبة الصف العاشر في مبحث التاريخ مقارنة بالطريقة 

يعيم إلى التقميدية، وطبقت الدراسة عمى عينة من الطمبة تم توز 
-2007مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة خبلل العام الدراسي 

، وتمثمت أدوات الدراسة في المادة التعميمية باستخدام 2008
 - اختبار واطسون) الوثائق التاريخية وفي اختبار التفكير الناقد

بنود  5لمتفكير الناقد( المتكون من  Watson-Glaser جميسر
 -3اختبار التفسير،  -2ات، اختبار معرفة االفتراض -1)

اختبار  -5اختبار االستنباط،  -4اختبار تقويم األدلة، 
االستنتاج(. وفيما يخص البند المتعمق باختبار تقويم األدلة الذي 
يبدو شديد الصمة بمنيج النقد التاريخي فقد أكدت الدراسة عمى 
تفوق المجموعة التجريبية عمى أقرانيم من المجموعة الضابطة 

ىذا البند، وىذا ُيفسر بقدرة المجموعة التجريبية عمى تصنيف  في
الحجج في الوثائق التاريخية وتقييميا إلى حجج قوية أو ضعيفة، 
وتصنيفيا وترتيبيا ومحاكمتيا بالنقد والتقييم. وما يجب التنويو 
إليو أن الدراسة لم يكن ىدفيا تنمية الكفايات والقدرات والميارات 

ة بالتفكير التاريخي، بقدر ما كان ىدفيا تجريب النقدية المرتبط
 .استراتيجية معينة لتنمية التفكير النقدي بشكل عام

دراسة ىدفت إلى بناء وضعيات  Fanny [10] وقدم      
تعميمية تستيدف تنمية الفكر النقدي انطبلقًا من درس التاريخ 

ف التي بالمرحمة اإلعدادية، والمساىمة في تنمية الميارات والمواق

نتاج معينات وطرق  تنتمي لمتفكير النقدي في المدرسة، وا 
ديداكتيكية مساعدة لؤلساتذة التاريخ لتنمية التفكير النقدي لدى 

، (la bande dessinée) تبلمذتيم من خبلل الرسوم المتحركة
ثم التعريف بالرسوم المتحركة واإلمكانيات التي يتيحيا في 

ة تاريخية. ومن بين األسئمة التي تدريس التاريخ باعتباره وثيق
وضعيا الباحث لدراستو كيف نستخدم الرسوم المتحركة في تنمية 
التفكير النقدي باعتماد النيج التاريخي. وقد قام الباحث ببناء 
وضعيات تعميمية تتضمن ثبلث بنود. أما بخصوص النتائج 
ذ التي توصل إلييا الباحث فقد أكد عمى أن االشتغال مع التبلمي

في بناء رسوم متحركة ذات طبيعة تاريخية وتحميميا يتطمب 
استدعاء الميارات والمواقف المرتبطة بالتفكير النقدي، وأن 
توظيف المنيج التاريخي أثناء تحميل وبناء الرسوم المتحركة من 
طرف التبلميذ ينمي لدييم التفكير النقدي من خبلل تحميل 

المعطيات التي يتم تجميعيا مصداقية المصادر وتقييميا، وتأويل 
لبناء الرسوم المتحركة. وكذلك األمر يبدو أن الدراسة لم يكن 
ىدفيا تنمية الكفايات والقدرات والميارات النقدية المرتبطة 
بالتفكير التاريخي، بقدر ما كان ىدفيا استدعاء تمك القدرات 
 والميارات النقدية التي يتمرن عمييا التبلميذ في درس التاريخ
لبناء قصص تاريخية ذات صبغة كاريكاتورية في إطار ما 
يسمى بتاريخ الفن، أضف إلى ذلك كون الباحث لم يقدم لنا أي 

 .معطيات إحصائية حول تجريبو لموضعيات التي قام ببنائيا
من  مجموعةGUY Guvelier [11]  وقدم أستاذ التاريخ     

الدروس التطبيقية لتعمم التاريخ في السنة الثالثة والرابعة ثانوي 
من التعميم البمجيكي، حاول من خبلليا أجرأة أربع كفايات من 
منياج التاريخ البمجيكي، من إنجاز عن األكاديمية الممكية 
لمفنون الجميمة ببروكسيل، والكفاية المرتبطة بالنقد التاريخي 

 Compétence n°2: En:س الكفاية الثانيةالمسطرة ليذه الدرو 

fonction d’une question déterminée remettre 

dans son contexte، analyser et critiquer un 

ensemble de sources historiques  وألجرأة ىذه الكفاية
وثائق: نصين  6قدم الباحث مجموعة من الوثائق المتنوعة )

ريخ القديم تعالج جميعيا حرب وثبلث صور، وممصق( حول التا
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، ويمكن إبداء المبلحظات «la Guerre de Troie» طروادة
 :التالية عنو، كما يمي

العمل ال يندرج ضمن دراسة عممية أكاديمية مما يقمل من  -
 .قيمتو العممية

عدم المعرفة بمدى صبلحيتو العممية ألن صاحبو لم يقدم لنا  -
الميدان من عدمو وعن النتائج أية معمومات حول تطبيقيا في 

 .التي استخمصيا
رغم احترام خطوات منيج النقد التاريخي في األنشطة المقدمة  -

لمتبلميذ، إال أن تقديميا عمى شكل شبكة اختيارات من متعدد 
 لجميع أنواع الوثائق جعل من العمميات الفكرية المرتبطة بالنقد 

الممل الذي ال يضع  التاريخي تتسم بالتبسيط الشديد والتكرار
التبلميذ في وضعيات تعميمية متنوعة تبلءم تعقد العمميات 
الفكرية لمنيج النقد التاريخي تدفع نحو بناء كفاية النقد التاريخي 

 .كما سطرىا الباحث لدراستو
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 

 تتجو الدراسة الحالية نحو بناء وتنمية كفاية النقد التاريخي     
 يـمـوي التأىيــمك الثانــذ الســوفق منيج التفكير التاريخي لدى تبلمي

المغربي بشكل يتجاوز النقص أو القصور الذي تم مبلحظتو في 
الدراستين المغربيتين، وكذا التبسيط الشديد الذي تم مبلحظتو في 
الدراسة الخامسة الذي ال يضع التبلميذ أمام وضعيات تاريخية 

و بناء كفاية النقد التاريخي في درس التاريخ، كما حقيقية تدفع نح
تسعى الدراسة الحالية أيضًا إلى بناء كفايات النقد التاريخي في 
درس التاريخ وفق منطق التفكير التاريخي الذي لم تستحضره 
الدراسات التي اعتمدت مدخبلت خارج التفكير التاريخي لتنمية 

ي غالبيا ال تستحضر التفكير النقدي في درس التاريخ التي ف
 .البعد االبستمولوجي لمنيج النقد التاريخي

 الطريقة واإلجراءات .4
 اوعينتهمجتمع الدراسة أ. 

تكون مجتمع البحث من جميع تبلميذ السمك الثانوي      
رسين في التعميم المغربي العمومي والخصوصي، دالتأىيمي المتم

السمك، شعبة اآلداب وبالضبط السنة الثانية باكالوريا من ىذا 
 .والعموم اإلنسانية

ونظرًا لصعوبة اختيار عينة ممثمة لمجتمع البحث، فقد فضل 
الباحث اعتماد اختيار عينة قصدية لمجتمع البحث؛ وقد جاءت 

 :عينة البحث عمى الشكل التالي
 1جدول 

 توزيع عينة البحث
 مجموع أفراد العينة مجموعات العينة المؤسسة

العطاوية، نيابة قمعة السراغنة، األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين  –الثانوية التأىيمية الرحالي الفاروق 
 الحوز. –لجية مراكش تانسيفت 

 20 العينة التجريبية:
 26 العينة الضابطة:

الجيوية لمتربية والتكوين لجية الدار البيضاء الثانوية التأىيمية ابن رشد، نيابة بن مسيك، األكاديمية 
 الكبرى.

 17 العينة التجريبية:
 22 العينة الضابطة:

 
  الدراسة ب. أدوات

 والبعدي القبمي االختبارين من الميداني التجريب أدوات تكونت  
 :أدناه مبين ىو ما وفق وذلك التاريخي، النقد تعمم ومصوغة

 لتعمم دراسية وحدة بناء تم حيث(: التعميمية الوحدة) المصوغة 
 اإلطار في بناءه تم الذي المقترح لمنموذج وفقاً  التاريخي النقد

" التالي الشكل عمى المستيدفة الكفاية تحديد تم حيث النظري،
 المعرفة بناء في التاريخي النقد منيج توظيف من التمكن

 القدرات وكذا. "التاريخية الشواىد/الوثائق من انطبلقا التاريخية
 بالنسبة أما اإلجرائية، النوعية األىداف ثم عنيا، المنبثقة
 ما المغرب تاريخ موضوع الباحث اختار فقد المعرفي لممحتوى

 المستوى في المقررة المواضيع من باعتباره 1956و 1930 بين
 .المستيدف الدراسي
 عمى عرضيا تم المصوغة ىذه محتوى صدق من ولمتأكد    
 لمعرفة الممارسين، األساتذة وبعض التربويين، المفتشين بعض
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 بتدريس الخاصة التربوية لمتوجييات المصوغة احترام مدى
 تماسك ومدى المغربي، التأىيمي الثانوي التعميم في التاريخ
 باألىداف المرتبطة والفكرية المنيجية والعمميات األنشطة
 مبلءمتيا ومدى التاريخي، بالنقد المرتبطة المستيدفة والقدرات
 التوقيت مبلئمة ومدى المستيدفة، لمفئة المعرفي لممستوى
 الصياغة وضع تم مبلحظاتيم عمى وبناء لئلنجاز، المقترح
 االعتبار بعين فييا الباحث أخذ التي الدراسية لموحدة النيائية
 .المحكمين مبلحظات معظم
 قياس من يمكن بشكل ىمابناؤ  مـت: والبعدي القبمي االختبارين    

 العينة مكتسبات عمى( الدراسية الوحدة) المصوغة أثر مدى
 لمكفاية وامتبلكيم التاريخي النقد تعمم يخص ما في المستيدفة
 تم الذي ذلك غير لبلختبارين التاريخي المحتوى وكان المسطرة،
 المفتشين بعض عمى عرضيما تم كما لممصوغة، اختياره

 من المستيدفة القدرات قياس عمى قدرتيما مدى لتحديد التربويين
 تجريبيما تم االختياريين أداة ثبات من أيضاً  ولمتأكد المصوغة،

 تعميمية مؤسسة في الدراسي المستوى نفس تبلميذ من عينة عمى
 وفق التجريب كان وقد. النيائي لمتجريب الجغرافي المجال خارج
 :أسفمو الجدول في الموضحة الخطة

 2 جدول
 الميداني التجريب خطة

 إجراء االختبار البعدي انجاز مصوغة تعمم النقد التاريخي. إجراء االختبار القبمي المجموعة التجريبية
 إجراء االختبار البعدي االعتيادية.دراسة نفس موضوع المصوغة بالطريقة  إجراء االختبار القبمي المجموعة الضابطة

 النتائج ومناقشتها. 5
 :تحميل النتائج –أ 

لئلجابة عن السؤال األول لمدراسة: الذي ينص عمى "ما أثر 
عمى عينة من تبلمذة السنة  تجريب ىذا المقترح الديداكتيكي

الثانية ثانوي تأىيمي في تممك كفايات منيج النقد التاريخي 
 بالمقارنة مع اقرأنيم من نفس المستوى الذين لم يخضعوا لنفس

 "التجريب؟ 
تم استخدام اختبار )ت( لممجموعتين التجريبية والضابطة في 

رحمتيو االختبارين القبمي والبعدي، وبعد تصحيح االختبار في م
القبمية والبعدية وتفريغ النتائج ومعالجتيا جاءت النتائج العامة 

 :بالصورة التي تمثميا الجداول التالية

 3جدول 
 النتائج العامة لمتجريب لممجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارين القبمي والبعدي

 اختبار )ت( الفرق  االختبار البعدي االختبار القبمي مقاييس النزعة المركزية والتشتت عدد األفراد مجموعات العينة
 19.95 26.81 34.67 7.86 المتوسط الحسابي 37 المجموعة التجريبية

  6.92 4.34  االنحراف المعياري
 0.14 0.1 7.39 7.29 المتوسط الحسابي 48 المجموعة الضابطة

  3.24 3.83  االنحراف المعياري
 :من خبلل الجدول أعبله يتبين ما يمي

 حصمت المجموعة التجريبية عمى متوسط حسابي يساوي -
في االختبار القبمي، لينتقل ىذا المتوسط الحسابي إلى  7.86
نقطة.  26.81في االختبار البعدي، بزيادة معدل بمغ  34.67

كما عبرت نتائج اختبار )ت( عن وجود فروقات دالة إحصائيًا 
بين نتائج متوسطات المجموعة بين  0.05عند مستوى الداللة 

 .االختبارين
  7.29مى متوسط حسابي يبمغ حصمت المجموعة الضابطة ع -

في االختبار القبمي، واحتفظت تقريبا بنفس المتوسط الحسابي 
نقطة. كما عبرت نتائج اختبار )ت( عن  0.1بزيادة ال تتجاوز 

بين  0.05وجود فروقات غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 
 .نتائج متوسطات المجموعة بين االختبارين

بأن المقارنة بين المتوسطات الحسابية  من ىنا يمكن القول     
في االختبارين القبمي والبعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة 
أن المجموعة التجريبية قد حققت نتائج إيجابية خبلل االختبار 
البعدي مقارنة مع وضعية االنطبلق في االختبار القبمي، مما 
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التاريخي يؤكد استفادة ىذه المجموعة من مصوغة تعمم النقد 
التوصل إليو في المقترحة، فيل ستؤكد لمنتائج التفصيمية ما تم 

 .سابقة الذكرالنتائج العامة 

والجدول التالي يوضح النتائج التفصيمية لكل مستوى من 
 .)القدرات( لممجموعة التجريبية مستويات المنيجية لمنقد التاريخي

 4 جدول
 (37)ن= (المجموعة التجريبية وفق اختبار )ت( وحسب المستويات المنهجية لمنقد التاريخي)القدراتنتائج 

لمنهجية لمنقد المستويات ا
 التاريخي)القدرات(

المتوسط  االختبار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة )ت(
 الحرية

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 69.111 13.215 2.432 4.973 االختبار القبمي النقد الخارجي
 2.992 13.351 االختبار البعدي

 0.000 66.738 19.969 2.256 2.513 االختبار القبمي النقد الداخمي
 3.010 14.864 االختبار البعدي

 0.000 47.829 13.929 1.009 0.378 االختبار القبمي المقارنة بين الوثائق
 2.456 6.459 االختبار البعدي

 (0.05) الداللة مستوى
 التجريبية المجموعة نتائج جدول خبلل من يبلحظ      

 تترجمو األداء في ممموس تحسن التاريخي النقد تعمم بخصوص
 كل في والبعدي القبمي االختبار بين الحسابية المتوسطات ارتفاع

 نتائج عبرت كما .التاريخي بالنقد المتعمقة المنيجية المستويات
 الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروقات وجود عن( ت) اختبار

 ويعزى .االختبارين بين المجموعة متوسطات نتائج بين( 0.05)
 المجموعة استفادت والذي المقترح النموذج أثر إلى ذلك

 بالنقد المرتبطة القدرات أن يعني وىذا. تعمماتو من التجريبية

 .الداخمي النقد عمى والقدرة .الخارجي النقد عمى القدرة) التاريخي
 لدى تحقيقيا تم تسطيرىا تم التي( الوثائق مقارنة عمى والقدرة

 المسطرة الكفاية أن عمى يؤكد مما .التجريبية المجموعة
 التاريخي النقد منيج توظيف من التمكن: "في المتمثمة لممصوغة

 الشواىد/الوثائق من انطبلقاً  التاريخية المعرفة بناء في
 .التجريبية المجموعة عينة لدى تحققت قد." التاريخية
 من مستوى لكل التفصيمية النتائج يوضح التالي والجدول
 لممجموعة( القدرات) التاريخي لمنقد المنيجية مستويات
 .الضابطة

 5  جدول
 (48=  ن) (القدرات) التاريخي لمنقد المنهجية المستويات وحسب( ت) اختبار وفق الضابطة المجموعة نتائج

 )القدرات( لمنهجية لمنقد التاريخيالمستويات ا االختبار المتوسط الحسابي االنحراف المعياري قيمة )ت( درجة الحرية مستوى الداللة االحصائية

0.754 92.906 0.314 
 النقد الخارجي القبمياالختبار  4.770 2.738
 االختبار البعدي 4.604 2.455

0.681 92.254 0.412 
 النقد الداخمي االختبار القبمي 2.062 1.849
 االختبار البعدي 2.208 1.610

0.465 
 

93.154 0.733 
 المقارنة بين الوثائق االختبار القبمي 0.458 0.874
 االختبار البعدي 0.583 0.794

 )0.05) الداللة مستوى
 في ضعف عام بشكل يبلحظ .التجريبية لممجموعة خبلفاً      
 عكست وقد .االختبارين بين الضابطة المجموعة أداء مستوى

 المرتبطة( القدرات) المنيجية لممستويات الحسابية المتوسطات
 القبمي االختبارين بين متقاربة جد بقيت التي التاريخي بالنقد

 دالة غير تعتبر بحيث ذلك( ت) اختبار نتائج وكذا .والبعدي
 لم كونيا إلى ذلك ويرجع .(0.05) المعياري الداللة مستوى عند
 .التجريبية المجموعة منيا استفادت التي المصوغة من تستفد
 والنتائج العامة النتائج في إليو التوصل تم ما عمى وبناء     

 دالة فروق توجد: التالية األولى الفرضية نؤكد التفصيمية
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 التبلميذ بين التاريخي النقد كفاية تممك مستوى عمى إحصائياً 
 قبل من المقترح الديداكتيكي النموذج وفق تكويناً  تمقوا الذين

 .النموذج ليذا يخضعوا لم الذين زمبلئيم مع بالمقارنة الباحث
 النتائج مناقشة. 6

 الدراسات بنتائج إلييا التوصل تم التي النتائج بمقارنة     
 أداء في تحسن بوجود[ 8] الصديقي دراسة أكدت فقد .السابقة

 لم لكنو .التاريخي النقد بتعمم يتعمق ما في التجريبية المجموعة
 في التاريخي لمنقد والفكرية المنيجية المستويات بين يفصل
 التجريبية لممجموعة الحسابي المتوسط انتقل إذ .النتائج تحميل
 تحسن الذين( التبلميذ) األفراد عدد وانتقل( 0.88 إلى 0.5) من

 االختبار في 115 إلى القبمي االختبار في 31 من أداءىم
 دالة فروقات وجود عن( ت) اختبار نتائج عبرت كما .البعدي
 متوسطات نتائج بين 0.05 الداللة مستوى عند إحصائيا
 .13.15 االختبارين بين المجموعة

 عن التاريخي النقد تفرز فمم[ 7] إدريسي لدراسة بالنسبة أما     
 مستوى عمى األخرى التاريخي لمفكر الفكرية المكونات بعض 

 المجموعتين أداء في تحسن وجود لوحظ لكنو .النتائج عرض
ن والضابطة التجريبية  .الثانية من أفضل األولى أداء كان وا 
 عرض تم التي المغربيتين الدراستين أن المبلحظ ومن     

 النقد تعمم في التبلميذ أداء تحسن عمى أكدتا قد نتائجيما
 ممارسة عمى لمتبلميذ الفرصة إعطاؤىما عدم لكن .التاريخي
 بالنقد المرتبطة والمنيجية الفكرية العمميات من مجموعة
 ىذه عمى نتحفظ يجعمنا .االبستمولوجية مرجعياتو وفق التاريخي
 الثانوي التعميم في التاريخي النقد تعمم بخصوص النتائج
 ديداكتيكياً  نموذجاً  تقدم أن تستطع لم فإنيا وبالتالي .المغربي
 واالبستمولوجية المنيجية الخطوات وفق التاريخي النقد لتعمم
 .التاريخي النقد لمنيج
 الخمفيات عمى استندت الحالية الدراسة فإن المقابل وفي     

 بمورتيا وتمت .التاريخي النقد لمنيج واالبستمولوجية المنيجية
 أن إلى التوصل تم وقد .تجريبو تم الذي الديداكتيكي النموذج في
 تحقيق من التجريبية المجموعة تبلميذ مكن قد المقترح ىذا

 .التاريخي لمنقد والمنيجية الفكرية المستويات جميع في مكاسب
 عمى التأكيد تم ىذا ولكل .المنياج لمتطمبات احترام وفي

 لتعمم الديداكتيكي النموذج مقترح سيمكن: التالية الثانية الفرضية
 المنيجية المرجعيات عمى يرتكز الذي التاريخ درس في النقد

 التاريخي بالنيج عبلقتو في التاريخي النقد لمنيج االبستمولوجية
 المساىمة من .الباحث طرف من المقترح الكفايات مدخل وفق
 من والرفع التاريخي النقد منيج تدريس منيجية توضيح في

 .تدريسو فعالية
 . التوصيات7

 دقيق بشكل التاريخي بالنقد المتعمقة الكفاية صياغة ضرورة -
 منيا يشتق بأن الصياغة تمك وتسمح .القدرة عن متميزة يجعميا
 والفكرية المنيجية الخطوات وتوضيح .النوعية واألىداف القدرات

 المناسبة الوثائق واقتراح .التاريخي النقد تعمم في المستيدفة
 .التاريخي بالنقد المرتبطة الفكرية العمميات تمك ألجرأة

 والقدرات الكفايات عمى صريح بشكل التنصيص ضرورة -
 .المدرسية الكتب في التاريخي بالنقد المتعمقة التعممية واألىداف

 تمكن دراسية وحدات بناء عمى المدرسية الكتب مؤلفو يعمل وأن
 .التاريخي بالنقد المرتبطة الكفايات تممك من المتعممين

 االبستمولوجية جوانبو في التاريخي النقد إدراج ضرورة -
 لممرشدين والمستمرة األساس التكوينات في والديداكتيكية

 المرشدين مساعدة ضرورة وعمى .التاريخ ولؤلساتذة التربويين
 تمكن تعممية تعميمية وضعيات بناء في لؤلساتذة التربويين
 .التاريخي بالنقد المرتبطة الكفايات تممك من التبلميذ
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DIDACTIC MODEL TO LEARN 

HISTORICAL CRITICISM ACCORDING TO 

THE INTRODUCTION OF SKILLS 

APPROACH IN THE MOROCCAN HIGH 

SCHOOL EDUCATION 

ABAJI MOHAMED 

Mohammed V University  

ABSTRACT_  the study is a proposed didactic model to learn historical criticism according to the 

introduction of skills approach in the Moroccan high school education and which was tested on a 

sample students of the second year of literature and humanities during the school year 2014/2015. 

this sample of study was divided into two groups. one as a control group while the other as 

experimental group. The general aim of the study is to build a unit history subject to teach 

historical criticism and to find out the impact of this unit on the experimental group. in order to 

achieve historical criticism's competence. the results of this study show the achievement gains 

which have a statistical significance from the students of experimental group compared to the 

control group.  

KEYSWORD: didactic model, historical criticism, skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


