
 السبب والنتیجة
سلسلة من األحداث التي وقعت مسبقا.  تحدث نتیجةاألحداث التاریخیة 

(مثل الفقر أو مباشرة األسباب التي تحدث مباشرة قبل الحدث ھي أسباب 
تسمى  جد بعد فترة زمنیة طویلةالتي تاألحداث تلك المجاعة)، في حین أن 

دینیة واألیدیولوجیات (على سبیل المثال، المعتقدات ال العقیمةاألسباب 
 على المدى الطویل). 

یمكن لألطفال تحدید األسباب المباشرة أو العمیقة ألي حدث تاریخي 
 اعتمادا على كیفیة طرحك لألطفال مسألة التفكیر في النتیجة.

نحن نحاول استخدام نتیجة فعندما نطلب من األطفال التفكیر في السبب وال
 ؟األسئلة بدءا من: كیف؟ و لماذا

 : مثال

 ھذا الحدث؟ صارلماذا 

 ؟ھذه النتائجكیف أدت األحداث السابقة إلى 

(لبضع  سریعة على المدى القصیربحد ذاتھا  نتائجویمكن أن تكون ال
على المدى الطویل (لألسابیع أو بطیئة  ساعات أو أیام أو أسابیع)، أو 

 العقود أو السنوات).

 : على سبیل المثالفألحداث أخرى یمكن أن تكون سببا  نتائجوالواقع أن ال 
ولكن أیضا سببا في الدستور الجدید في  1857عھد األمان سنة كان نشر 

وھذا أدى في النھایة إلى  تحدیث الدولة واستمرار عملیة  1861عام 
 .اإلفالس وأخیرا معاھدة قصر سعید



، نتائجلمساعدة األطفال على التفكیر في ھذه السلسلة من األسباب وال
 :نك أن تسألیمك

 ؟التاریخي بسبب ھذا الحدث الحقاوقعت ما األحداث التي 

 ما الذي تغیر في المجتمع بسبب ھذا الحدث؟

ألطفال للتفكیر ا من أننا نریدفالتفكیر في السبب والنتیجة من خالل لذلك، 
في اإلجراءات، والمعتقدات، واألحداث أو الظروف األخرى من التاریخ 

 .ھا الیوممن العواقب التي ما زلنا نعیشالذي أدى إلى سلسلة 

ولكن  إثر حروب االسترداد،على سبیل المثال، خرج العرب من األندلس ف 
على  نتائجلھا  تكان من الـأندلس نحو شمال إفریقیا  ھذه الھجرة العربیة

 .و البناء... اللغة والغذاءمن خالل  التونسي مجتمعال

 ویقا بتأثیر األفراد أو الجماعات وغالبا ما ترتبط األسباب ارتباطا وث
 الظروف االجتماعیة. 

ھذه األحداث و تفسیر كیف أدت األسباب إن مطالبة األطفال بالتفکیر في 
إلى ھذه األحداث التاریخیة و بالتالي مساعدتھم على فھم تراثھم بصفة 

 عامة.

وضع قائمة من لمدعوون األطفال  الباي : على سبیل المثال، في مھمة 
 أھمیتھممدى تقاطعھم لمعرفة  فراد والجماعات والقوى االجتماعیة ،واأل

 .عھد األمان الثاني نشر محمدفي 

بالعمل أكثر على األسباب و النتائج سوف تكتشف أنواع مختلفة من 
 األسباب:

وقد تكون  االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة أو النفسیةاألسباب 
 مباشرة وقد تكون فوریة أو متأخرة. مباشرة أو غیر  نتائجال



لمساعدة األطفال على التعامل مع ھذه األفكار، یمكنك أن تطلب منھم 
نتائج و معرفة السبب المباشر في والإدراج أنواع مختلفة من األسباب 

  حدث تاریخي ما.

 یمثل أحدمن األحداث أن تسبق نتیجة، ولكن فقط بعض منھا  لعدید یمكن
	.األسباب


