
	

	

 

 وجھات النظر التاریخیة
 

من الصعب وھو ما یجعل  من المستحیل العودة للوراء بالزمن
لمن  ھیعنیوماذا  الماضي ب ذا كانعلى األطفال أن یفھموا ما

من  یعیشون ھناك. انھا تقریبا مثل بلد مختلف لم یزوره عاشوا
. إن فھمنا للتاریخ كثیرا ما یحجبھ القلق والمعتقدات والقیم قبل
لدینا في المجتمع الحدیث. نحن ننظر إلى التاریخ مع  التي
 .نحن ال نرى أشیاء ھامةفالحدیثة، وبسبب ذلك،  رؤیةال

إلى فھم  تالمیذ، یحتاج ال األحداث التاریخیةلھذا السبب، لفھم 
االختالفات بین كیف نعیش الیوم وكیف عاش الناس في 

فیة الماضي. وھذا یعني فھم العوامل االجتماعیة والثقا
 .والفكریة والعاطفیة التي أثرت على حیاة الناس وقراراتھم

 بھا.والشعور  األشیاءلھ طریقتھ في فھم  كل شخصللكن 

إن فھم مدى تأثیر المعتقدات أو األیدیولوجیات المتضاربة  
على قرارات الناس، وكیف أثرت على األحداث التاریخیة ال 

 .یقل أھمیة عن ذلك

، تالمیذور تاریخي یمثل تحدیا كبیرا للإن القدرة على أخذ منظ
ولكنھ یسمح لھم باكتشاف تفسیرات مدھشة وبدیلة لألحداث 

منظور أوسع لتقییم المشاكل االجتماعیة مع  التاریخیة،
 .الحالیة



	

	

وجھات النظر على تبني  تالمیذلذلك، كیف یمكننا مساعدة ال
 ؟ھذه 

فترة الزمنیة یفھمون ما ھو الحدث أو ال تالمیذتأكد من أن ال .1
 .التي یجب التفكیر فیھا

اطلب منھم أن یسردوا المجموعات المختلفة أو األشخاص  .2
 ).المعنیین (قلیال مثل عند النظر في السبب والعواقب

التركیز على واحد من ھؤالء األفراد أو مجموعة من  .3
بأدلة  تالمیذالناس والتفكیر في موقفھم في المجتمع. تزوید ال

على فھم ھذا الموقف في المجتمع. على سبیل  لمساعدتھم
المثال، تظھر صورة ألحد األعمدة بوضوح أنھا كانت غنیة 

 .وممیزة

أن یفكروا كیف سیكون ھذا الموقف  تالمیذثم اطلب من ال .4
  : ھل سیكون مختلف أو مماثل الیوم؟في المجتمع

ولمساعدتھم، یمكن لألطفال أن یقارنوا الظروف التي  - 5
ا ھؤالء الناس في الماضي بالظروف التي نواجھھا واجھھ

الیوم. یمكنك أن تطلب من األطفال التفكیر في االقتصاد، 
والدین، والحیاة األسریة، ووسائل اإلعالم، والتكنولوجیا، 

 ....والترفیھ

  ظروفالوأخیرا، ینبغي أن یتأمل األطفال في كیفیة تأثیر  - 6
 .شخصیات التاریخیةالمختلفة على أفكار وأعمال ھذه ال



	

	

اطلب من األطفال بدء ھذه العملیة ألشخاص ومقارنة 
إجاباتھم. یمكنك أن تطلب منھم مقارنة ما یلي بین مختلف 

 :الناس التاریخیة

 )؟ذلكالدوافع (لماذا فعلوا  .1

 )اإلجراءات (ماذا فعلوا؟ .2

 )؟كانت اإلجاباتاإلجابات (كیف  .3

أصعب ھذه المفاھیم  إن أخذ وجھات النظر التاریخیة ھو
التاریخیة الرئیسیة. في البعثات، یلتقي األطفال في الحقیقة 

، ولكن ھذا ال ینبغي أن یمنعك من النظر مھمة البایاتفقط في 
صفك. دور اللعب ھو أداة تالمیذ  في مثل ھذه األفكار مع 
 .مفیدة حقا للمساعدة


