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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة القادسية / كمية التربية
 قسم العموم التربوية والنفسية

 
 
 

 اريخ لممرحمة االعدادية في ضوء األىدافتقويم محتوى كتب الت
 التربوية الموضوعة ليا

 
 

 

 لىإرسالة تقدم بيا  
  جامعة القادسية -مجمس كمية التربية 

 في التربية  ماجستير دةشيا وىي من متطمبات 
 ) طرائق تدريس التاريخ(

 
 الطالة  

 قصي هادي ذرب الثديري 
 
 

 أشراف  
 األستاذ املساعد الدكتور 

 جثار رشك شناوه السلطاني
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 ْبَحنَكََ قَالُوا ََما ِعلََْ َلَ س ُ لا
ِ
اْمَتنَا لَنَاَا َعَل

اَكَأَ  ن
ِ
 َ﴾٢٣﴿ الَْحِكيَُ الَْعِليَُ نَْتَا

 
 

 صدق اهلل العلي العظين
 

   23 اآلية/  البقرة 

 
 
 
 
 

 اقرار املشرف
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ريخ للورحلة تقوين حمتوى كتة التاأشيد أن إعداد الرسالة الموسومة بـ)  

 ( التي تقدم بيا الطالب هداف الرتتوية املوضوعة هلااالعدادية يف ضوء األ

د جرى تحت أشرافي في كمية التربية جامعة القادسية، وىي من ( ق قصي هادي ذرب) 

 متطمبات درجة ماجستير في التربية )طرائق تدريس التاريخ(.

 

 المشرف              
 أ. م . د                          
 جبار رشك شناوه                 
 6102التاريخ :   /   /        

 
 فرة أرشح ىذه الرسالة لممناقشة.بناًء عمى التوصيات المتوا

 
 
 
 

 أ. م. د. احسان حميد عبد    
 رئيس قسم العموم التربوية والنفسية                                             
 6102/     /     التاريخ :    

                          

 

 اقرار اخلثري اللغوي
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ريخ للورحلة االعدادية يف توى كتة التاتقوين حمأشيد أن الرسالة الموسومة بـ)  

 ( التي تقدم بيا الطالب هداف الرتتوية املوضوعة هلاضوء األ

 -( قد جرى تقويميا  لغويًا في كمية التربية قصي هادي ذرب الثديري)

جامعة القادسية، وىي من متطمبات  شيادة ماجستير في التربية )طرائق تدريس التاريخ( 

 ن الناحية المغوية.وقد وجدتيا صالحة م

   

 
 التوقيع:        

 المقوم المغوي:        

 6102التاريخ:    /    /              

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 إقرار اخلثري العلوي
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ريخ للورحلة االعدادية يف تقوين حمتوى كتة التاأشيد أن الرسالة الموسومة بـ)  

 طالب ( التي تقدم بيا الهداف الرتتوية املوضوعة هلاضوء األ

( قد جرى تقويميا  عمميًا، وىي من متطمبات شيادة قصي هادي ذرب الثديري) 

ماجستير آداب في التربية ) طرائق تدريس التاريخ( وقد وجدتيا صالحة من الناحية 

 العممية.

   
 

     
 التوقيع :                   

 المقوم العممي :                      

 6102التاريخ :   /   /                        
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اإلهداء 
         
         
ذاىلذ:

ذصلىذاهللذعلوهذوالهذودلم...ذالردولذالكريمذ

ذاهللذارمحهمذوالدّي...ذالرحوَلذمنذادتعجال

ذرمحهذاهللذوتغمدهذفدوحذجناتهذ...اخيذالشهودذفاضل

ذاداتذتيذاألفاضل...ذحكميتذوفخريذ

ذوفاًء...ذحبًاذوذزوجيتذواوالدي

ذ

ذاهديذمثرةذجهديذاملتواضعذواهللذوليذالتوفوق

ذ

ذ

ذالباحثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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شكٌر وامتنان 
الحمد هلل رب العالميف الذم جعؿ الحمد مفتاحان لذكره كسببان لممزيد مف فضمو كدليالن     

كعظمتو كالسالـ عمى رسكلو األميف محمد بف عبد اهلل الذم رسـ لإلنسانية أقـك عمى أالئو 
الطريؽ , كسف لألناـ احسف السنف مما يحقؽ السالمة كيضمف السعادة لمف تمسؾ بيا في 
الدنيا كاآلخرة , كعمى ألو كصحبو كتابعييـ الذيف ساركا عمى نيجو كدربو فكانكا نجـك ىداية 

 ياة .لمضاليف في شعاب الح

ال أممؾ أال اف أتكجو هلل عز كجؿ في عاله شاكران نعمو الكثيرة , كيطيب لي اف ...كبعد 
اتقدـ بكافر الشكر كالثناء كاالمتناف الى كؿ مف قدـ العكف كالمساعدة عمى انجاز ىذا البحث 
كأخص بالشكر الجزيؿ كالثناء الكبير أستاذم المشرؼ الدكتكر جبار رشؾ شناكه السمطاني 

كانت آلرائو السديدة كتكجيياتو القيمة المعاني التي أضفت حمميا السنية عمى ىذا البحث  إذ
 , أسأؿ اهلل تعالى اف يعطيو أفضؿ ما أعطى السائميف مف دكاـ العافية كالخير 

 َكأقدـ شكرم كأمتناني الى رئيس كأساتذة قسـ العمـك التربكية كالنفسية 

كرم الى اساتذتي اعضاء لجنة حمقة السمنار لما كيممي عمي كاجب العرفاف أف اقدـ ش
 .قدمكه مف مالحظات عممية أغنت مقترح البحث 

ىـ العممية القيمة كمالحظاتيـ السديدة ءكأقدـ شكرم كتقديرم الى السادة الخبراء عمى أرا
 . كاقدـ شكرم الى االخ حكيـ محمد ذرب البديرمفجزاىـ اهلل خيران كأحسانان 

الدكتكر حسيف جدكع المناصير عمى مساعدتو المساعد اني الى األستاذ كأسجؿ شكرم كأمتن
 .في إبداء اآلراء التي ساىمت في إعداد ىذا البحث 

ككفاءن مني أقدـ شكرم لزمالء الدراسة األعزاء , كالى المديرية العامة لممناىج في كزارة 
كأبدل ركح  لبحثف كاف لو مكقؼ كريـ في ىذا االتربية كأخيران أقدـ شكرم الى كؿ م
 .التعاكف كالمساعدة كأسدل النصيحة 

 وآخر دعائي أن احلمد هلل رب العاملني .
 الباحث                                                                                    
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ذثملخصذالبحذ

جميكرية عدادية في إلكتب التاريخ لممرحمة امحتكل ييدؼ البحث الحالي الى تقكيـ     
 جابة عمى االسئمة االتية :إلىداؼ التربكية المكضكعة ليا مف خالؿ األالعراؽ في ضكء ا

 عدادية ؟إلىداؼ التربكية المتحققة في كتب التاريخ لممرحمة األماىي ا – ُس
 عدادية ؟إلكية غير المتحققة في كتب التاريخ لممرحمة اىداؼ التربألماىي ا – ِس
 عدادية ؟إلىداؼ التربكية العامة في كتب التاريخ لممرحمة األكيؼ تترتب ا – ّس
 ىداؼ التربكية الفرعية حسب كؿ كتاب كمجتمعة ؟ألكيؼ تترتب ا – ْس

 ي :عدادية كىإلكيقتصر البحث الحالي عمى تحميؿ محتكل كتب التاريخ لممرحمة ا
( َُِْلسنة ) ّّدبي طألكتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية لمصؼ الرابع ا – ُ

 تأليؼ لجنة مف كزارة التربية .

لسنة  ٔدبي طألمريكا الحديث كالمعاصر لمصؼ الخامس اأكربا ك أكتاب تاريخ  – ِ
 ( تأليؼ لجنة مف كزارة التربية .َُِْ)

لسنة  ُدبي طألكالمعاصر لمصؼ السادس اكتاب تاريخ البالد العربية الحديث  – ّ
 خركف .آ( تأليؼ جعفر عباس حميدم ك َُِٓ)

استعمؿ الباحث المنيج الكصفي )تحميؿ المحتكل( لتحقيؽ ىدؼ البحث كشممت        
سئمة نياية الفصكؿ أ( صفحة بعد استبعاد المقدمات كالعناكيف ك َْٓعينة البحث )

 ية التحميؿ .كالمحتكيات كالمصادر كالمراجع مف عمم

كالتي  َُِٓ( ىدفان لعاـ ُٕىداؼ التربكية العامة كالبالغة )ألعداد تصنيؼ تضمف اإكتـ 
ىداؼ التربكية العامة الى ألجرل تصنيؼ ا عدتيا كزارة التربية المديرية العامة لممناىج إذٍ أ
كتـ التأكد مف صدقيُِٕىداؼ فرعية كاف عددىا بالصيغة االكلية )أ فرعيا ن ا ( ىدفا ن
االتفاؽ عبر الزمف مف خالؿ اما ثباتيا فقد تأكد منو بعرضيا عمى لجنة مف المحكميف ب

يكمان ( َّعادة تحميميا بفارؽ زمني )ا  قياـ الباحث بتحميؿ عينة مف محتكل كتب التاريخ ك 
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%( ُٗ%( كعمى تسمية االفكار )ْٗكقد بمغ معامؿ الثبات عمى تحديد االفكار )
( عمى تحديد %ِٗكاالتفاؽ بيف المحمميف فكاف معامؿ الثبات ) كباستخداـ معادلة ىكلستي

 ( عمى تسمية الفكر كىي معامؿ ثبات عالية .%ٖٖالفكر ك)

ك)ُِّداة )التصنيؼ( بصيغتيا النيائية تحتكم عمى )ألكبيذا تككف ا    فرعيا ن ( ُٕ(ىدفا ن
األىداؼ كاستخداـ   اتكييتح ر ىك لألفكار المتنكعة التي الخآفضالن عف ىدؼ  اتربكي اىدف

كحدة لمتعداد كالتأكد مف صدؽ التحميؿ بعرض ك ككحدة لمتسجيؿ كالتكرار  ((Themeالفكرة 
 نماذج منو عمى عدد مف الخبراء .

عدادية إل( فكرة تضمنتيا كتب التاريخ لممرحمة آٖٔٗف ىناؾ )ألقد اظيرت نتائج التحميؿ 
%( كاف ىناؾ ّٕ,ٕٔعامة كبنسبة )ىداؼ التربكية الأل( فكرة تنسجـ مع إْٖٔمنيا )

 ىداؼ التربكية .ألمع ا ـ%( ال تنسجِٔ,ِّ( فكرة كبنسبة )ُُِٖ)

)االطالع عمى ىداؼ تربكية لمكتب مجتمعة كىي اليدؼ العاشر أكلقد تحققت خمسة 
بالمرتبة االكلى إذ حصؿ  تجارب االمـ كالشعكب في مختمؼ العصكر التاريخية ....الخ(

)ابراز كفي المرتبة الثانية اليدؼ الثالث عشر , ( َْ,ُٓكبنسبة ) ن ( تكراراُّْٗعمى )
حصؿ  إذٍ  دكر العمـ كالتكنكلكجيا في أحداث التحكالت الحضارية عمى مر العصكر ....الخ(

كبنسبة )ُُِْعمى ) )تربية كفي المرتبة الثالثة جاء اليدؼ الثاني  , (%ّٓ,ُِ( تكرارا ن
ات ( تكرار َُُُإذ حصؿ عمى ) ي االسالمي ....الخ(الجيؿ عمى االعتزاز بتراثو العرب

)ترسيخ فكرة النظاـ كفي المرتبة الرابعة اليدؼ الثاني عشر , %( ّٖ,ُِكبنسبة )
( ْٔٔحصؿ عمى ) إذٍ  الديمقراطي كاالتحادم لدل الطمبة كاحتراـ الرأم اآلخر....الخ( 

)تعزيز اإليماف لدل الطمبة  عكفي المرتبة الخامسة اليدؼ الراب, %( َِ,ٕتكرارا ن كبنسبة )
 إذٍ  بالكحدة الكطنية كككف العراؽ الحاضنة التاريخية لمشعب العراقي بكؿ مككناتو ....الخ(

كبنسبة )َُٔحصؿ عمى ) ىداؼ الخمسة نسبة ألتجاكزت ىذه ا %( إذٍ َٕ,ٔ( تكرارا ن
 %( .ٓٓ,ٓالكسط الحسابي لألىداؼ كالبالغ )
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دبي فقد تحققت اربعة ألالعربية االسالمية لمصؼ الرابع ا اما بالنسبة لكتاب تاريخ الحضارة
ىداؼ ىي اليدؼ الثاني كاليدؼ الثالث عشر كاليدؼ االكؿ كاليدؼ الثاني عشر عمى أ

ىداؼ ىي اليدؼ أدبي فقد تحققت ثالثة ألالتكالي , اما كتاب التاريخ لمصؼ الخامس ا
اما كتاب التاريخ لمصؼ السادس  العاشر كاليدؼ الثاني عشر كالثالث عشر عمى التكالي ,

 ىداؼ ىي العاشر كالرابع كالثالث عمى التكالي .أدبي فقد تحققت منو ثالثة ألا

( ْٗعدادية مجتمعة )اإلاما بالنسبة لألىداؼ الفرعية فقد تحقؽ لكتب التاريخ لممرحمة 
بنسبة )ى فرعيا ن اما بالنسبة لمكتب لُِّمف اصؿ ) %(ُِ,ّٕدفا ن فرعيا ن كؿ صؼ ( ىدفا ن

فرعيان ْٕدبي تحقؽ منو )ألدراسي فقد كاف كتاب الصؼ السادس ا كبنسبة  ( ىدفا ن
%( ْٓ,ِٗبنسبة ) ن (ىدفاّٗتحقؽ ) دبي إذٍ أليميو كتاب التاريخ لمصؼ الرابع ا%( َٔ,ّٓ)

كبنسبة ِٖدبي تحقؽ )ألخيرة كتاب التاريخ لمصؼ الخامس اكفي المرتبة األ ( ىدفا ن
 الى عدد مف التكصيات منيا : %( كقد تكصؿ البحثُِ,ُِ)

األىداؼ التربكية العامة لكجكد العديد مف التكرار كالتداخؿ في في عادة النظر إ – ُ
 المفاىيـ كالفقرات التي تحتكييا .

 ىداؼ المعرفية كالميارية كالكجدانية .ألتحقيؽ التكازف بيف ا – ِ

 الية كعمى الشكؿ االتي :ىداؼ الحألعادة تسمية كتأليؼ الكتب بما يتالءـ مع اإ – ّ
 دبي .ألكتاب الحضارة االسالمية لمصؼ الرابع ا –أ 

 دبي .ألكتاب تاريخ العالـ الحديث كالمعاصر لمصؼ الخامس ا –ب 
 دبي .ألكتاب تاريخ العراؽ الحديث كالمعاصر لمصؼ السادس ا –ج 
 شراؾ ذكم االختصاص في المناىج كطرائؽ التدريس في تأليؼ الكتب .إ – ْ

 تية :لدراسة اقترح الباحث الدراسات اآلكاستكماالن ليذه ا

جراء دراسة لتقكيـ كتب التاريخ كالدراسات االجتماعية المؤلفة حديثان لممرحمة االبتدائية إ – ُ
 ىداؼ المكضكعة ليا .ألكالمتكسطة في ضكء ا
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كجية نظر  جراء دراسة لتقكيـ كتب التاريخ كالمكاد االجتماعية المؤلفة حديثان مفإ – ِ
 ك في ضكء متغيرات اخرل .االختصاص أ فكالمشرفيف التربكييالمدرسيف كالمدرسات 

جنبية في ألجراء دراسة مقارنة بيف كتب التاريخ في العراؽ كبعض البمداف العربية كاإ – ّ
 ألىداؼ التربكية اك متغيرات اخرل .ضكء ا
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 ثبت المحتويات
 صفحةال الموضوع

 أ   اآلية القرآنية
 ب إقرار المشرؼ

 ج إقرار الخبير المغكم
 د إقرار الخبير العممي
 ق إقرار لجنة المناقشة

 ك اإلىداء 
 ز شكر كامتناف  
 ج ممخص البحث
 ؿ تثبت المحتكيا

 ( ُٓ - ُ)  الفصل األول : التعريف بالبحث
 6 مشكمة البحث
 ّ أىمية البحث
  ُِ ىدؼ البحث
 ُِ حدكد البحث

 ُِ تحديد المصطمحات
 (   84  - 01)  الفصل الثاني : جوانب نظرية ودراسات سابقة

 الجانب االول  –اواًل : جوانب نظرية 
 لمحة تاريخية عن تطورىا   -االىداف التربوية

 
01 

 َِ مستكيات االىداؼ التربكية 
 َِ تقسيـ االىداؼ التربكية مف حيث المدل الزمني

 ُِ سيـ االىداؼ التربكية مف حيث العمكميةتق
 ِّ تقسيـ االىداؼ التربكية حسب درجة الشمكؿ
 ِّ تقسيـ االىداؼ التربكية مف الناحية االفقية 

 ِٔ مصادر اشتقاؽ االىداؼ التربكية
 ِٕ اىمية االىداؼ التربكية
 ِٕ معايير االىداؼ التربكية
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 ِٖ اىداؼ تدريسو طبيعة مفيـك التاريخ ك  -الجانب الثاني
 َّ مجاالت التاريخ

 ُّ اىداؼ تدريس التاريخ
 ّْ الدراسات السابقة 
 ّٓ الدراسات العربية
 ْٓ الدراسات االجنبية

 ْٕ مكازنة الدراسات السابؽ كالدراسات الحالية
 ْٖ اإلفادة مف الدراسات السابقة

البحث تالفصل الثالث : إجراءا  (01-28 ) 
 01 منيج البحث 

 ُٓ مجتمع البحث كعينتو   
 ِٓ أداة البحث
 ّٓ صدؽ األداة

 ٕٓ خطكات التحميؿ
 ٖٓ قكاعد التحميؿ كاسسو

 ِٔ ثبات االداة
 ْٔ الكسائؿ االحصائية

عرض النتائج وتفسيرىا :الفصل الرابع  (ٔٔ-َُْ) 
 21 ىداف التربوية العامة مجتمعة ترتيب األ

 ٗٔ كتاب الصؼ الرابع االدبيترتيب االىداؼ التربكية العامة ل
 ِٕ ترتيب االىداؼ التربكية العامة لكتاب الصؼ الخامس االدبي
 ْٕ ترتيب االىداؼ التربكية العامة لكتاب الصؼ السادس االدبي

 ٕٔ  عرض نتائج كؿ ىدؼ كتفسيره مع اىدافو الفرعية
 ٕٔ لميدؼ التربكم االكؿاالىداؼ التربكية الفرعية 
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  PROBLEM OF THE  RESEARCH  : هشكلة الثحث-:أوالا 

كمناىج المكاد االجتماعية خاصة لعمميات نقد كمراجعة  ةتخضع المناىج الدراسية عام      
كحاجة مستمرة بسبب مجمكعة مف العكامؿ يفرضيا التغيير في حاجات المجتمع كالمتعمميف 

سية التي تكضع في مدة زمنية معينة قد كطبيعة المعرفة كنكعيا كعميو فإف المناىج الدراالسكؽ 
تصبح قميمة األىمية كمحدكدة الجدكل بعد مدة مف الزمف إذا لـ تتعرض لعمميات المراجعة 

 ( ٖٔ,  ََُِ)الزيادات كمحمد , .                               كاإلضافة كالحذؼ كالتبديؿ

ديدة ركزت عمى ترسيخ مفاىيـ استحداث فمسفة تربكية ج ََِّكقد حدث في العراؽ بعد     
كقيـ العدالة كالمساكاة كحقكؽ االنساف كالنزاىة كالشفافية كاالنفتاح عمى العالـ الخارجي كالتأكيد 
عادة تنقيح  عادة النظر في األىداؼ التربكية كا  عمى بناء جيؿ عراقي ديمقراطي مدني حر كا 

 .كتأليؼ بعض الكتب المدرسية في ضكئيا

مف كتب التاريخ المدرسية في المرحمة اإلعدادية مازالت دكف إعادة تأليفيا كفؽ  ال اف العديدإ    
األىداؼ التربكية المستحدثة . كيالحظ اف محتكل المناىج الدراسية يعاني مف الضعؼ كعدـ 
ىماؿ األىداؼ الميارية  الترابط كالتفاعؿ بيف مككناتو المختمفة مع التأكيد عمى األىداؼ المعرفية كا 

 (ُٖ, ََِٔ)سميـ,                     .دانية كعدـ الترابط كالتكامؿ فيما بينياكالكج

في مجاؿ تدريس التاريخ في المرحمة اإلعدادية المتكاضعة كمف خالؿ اطالع الباحث كخبرتو     
في ما تحققو كتب التاريخ في ىذه المرحمة مف أىداؼ تربكية محدكدة عززتو  كاضحان  الحظ تباينان 

( كدراسة ) المياح  ََِِ( كدراسة ) محمد  َُٗٗدراسات السابقة كدراسة ) العامرم بعض ال
( كاف بعض الدراسات اشارت إلى التأكيد عمى األىداؼ  َُُِ( كدراسة ) الطائي  ََِِ

ىماؿ األىداؼ الميارية كالكجدانية  فضالن  عف عدـ تغطية األىداؼ الفرعية لألىداؼ  المعرفية كا 
( كدراسة  ََُِ( كدراسة ) الخطيب  ُٖٗٗبشكؿ متكازف كدراسة ) العزاكم  التربكية العامة

 (  ََِٓ)محمد 
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المدرسٌنكلقد أجرل الباحث استطالعان آلراء عدد مف       


, الذيف يدرسكف مادة التاريخ في  
المرحمة اإلعدادية , كاكدكا عمى اف محتكل كتابي الرابع كالخامس األدبي اليحقؽ األىداؼ 

ألنو لـ تجًر إعادة التأليؼ ليما في ضكء تمؾ األىداؼ كتعد ىذه  كية المكضكعة ليما حديثان الترب
الدراسة مساىمة جادة في تقكيـ كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية لمكقكؼ عمى مدل انسجاـ 

لعاـ محتكاىا مع األىداؼ التربكية التي حددتيا كزارة التربية في العراؽ / المديرية العامة لممناىج 
 . لذا ارتأل الباحث إجراء ىذه الدراسة . َُِٓ

 تي :كتتحدد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ اآل

 ىؿ تعكس كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية في العراؽ األىداؼ المكضكعة ليا ؟  
 

   OF RESEARCH     IMPORTANCE  ثانياُ: اهمية البحث:

المحافظة عمى التراث  كمف تمؾ ألدكارة الشعكب ميمة كرئيسة في حيا تؤدم التربية أدكاران       
الثقافي كنقمو كتحديد القيـ كالسمكؾ المرغكب بو كالتكيؼ االجتماعي مما يؤدم إلى المحافظة 

االقتصادية  المساىمة في تنمية الجكانبعف  عمى االستقرار كالسمـ المجتمعي , فضالن 
حداث كاالجتماعية , كفي زيادة قدرتيا عمى مكاجية التحدي ات كانيا ضركرة إلرساء الديمقراطية كا 

الحراؾ االجتماعي , بؿ أصبحت استراتيجية قكمية كبرل لكؿ شعكب العالـ ال تقؿ مف حيث 
 (  َِ,  ََِٖ) الخالدم ,  .                االكلكية عف أكلكية الدفاع كاالمف القكمي 

فيي ال تنمي الفرد في اطار قدراتو  كالتربية ىي التنمية بالمعنى الشامؿ بكؿ جكانبيا ,    
كاستعداداتو , كانما تنمي المجتمع كمكارده البشرية كاالقتصادية , فالمرٌبكف ىـ صناع االمـ 
الحقيقيكف يصنعكف مستقبميا كحياتيا بقدر ما يبذلكف مف جيد تكجيو قيـ االخالص كالمثابرة , 

 (  ُّ,  ََِٔ) عريفج ,                   .      كيرسمكف نكع الثقافة كأبعاد التقدـ كالتفكؽ 

 

                                           


زنوبٌا للبنات ومدرسه فً مدارس إعدادٌة  ا( مدرس20عٌنه من مدرسً مادة التارٌخ فً المدارس االعدادٌة وعددها )مقاٌلة  

وإعدادٌة المصطفى للبنٌن وإعدادٌة السنٌة للبنٌن وإعدادٌة دمشق للبنٌن وإعدادٌة الصدٌقة للبنات وثانوٌة العراق للبنٌن وثانوٌة 
 الصالحٌة للبنٌن .
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 " بعد لقمة العيش أكؿ حاجو لمشعكب ىي التربية" :كبيذا الصدد يقكؿ دانتكف    

  "باف التربية الطاقة االقكل لصقؿ االمكر االجتماعية كتنظيميا"  :أما ىكراس فيقكؿ

 (  ِٗ,  َُِّ) تاج ,                                                                     

تحفيزىا كلقد اصبحت التربية استراتيجية ميمة لكؿ االمـ كالشعكب ألنيا المسؤكلة عف     
, كقكة ام امة ال تقاس بما تمتمكو مف ادكات كاسمحة كثركات , بؿ بما تمتمكو مف قكة كتقدميا 

ماعي كزيادة المعرفة كالمعمكماتية بشرية مدربة كمتعممة , كاف التقدـ كالتطكر االقتصادم كاالجت
 (ِٗ,ََُِجاللو كمحمد,  )ابك.كالتقنية لدل االمـ كالشعكب بشكؿ عاـ ما ىك أال نتاج التربية

بحركة التغير في عالمنا المعاصر الذم يشيد الثكرة  كتعد التربية مف اكثر الجكانب تأثران     
لتربكية مف فمسفة كمؤسسات كمناىج كاساليب ثرت عمى مجمؿ العممية اآالمعمكماتية كالتقنية التي 

جيكد الفي التدريس كالتقكيـ الف التربية البد ليا مف مكاجية التحديات المتكقعة كأال فمصير كؿ 
 (ُْٖ,  ُْٗٗ) العربي , .                                     الفشؿ المحتـك 

لحياة كقيادتيا مف دكف التربية التي كال يمكف لمفرد االنساف مف أف يؤدم دكره في صنع ا    
تطكرت في أساليبيا كاتجاىاتيا تبعا لتطكر الحياة كتعقيداتيا , فبعد اف كانت األسرة كحدىا قادرة 

عدادىـ بالمحاكاة كالتقميد لمتطمبات الحياة عندما كانت بسيطة ,   اصبحتعمى تربية األبناء كا 
بالمؤسسات التربكية كالتعميمية المختمفة التي غير قادرة عمى تربية األبناء دكف االستعانة 

 تخصصت في التربية عمى كفؽ برامج متنكعة ال تعرؼ الرككد كالثبات بؿ تتغير كتتطكر تبعان 
 ( ُِ,  ََِٗلمتغير كالتطكر السريع الذم تشيده الحياة في مجاالتيا المختمفة  ) عطية , 

ية المبدعة التي تستطيع مف خالؿ تمؾ المؤسسات داة لتككيف المكارد البشر أيعد التعميـ  إذٍ      
التربكية كالتعميمية أف تعد البرامج التي تتالءـ مع طبيعة المجتمع كفمسفتو كقيمو كمراحؿ نمك 

مف انيا مؤسسة رسمية اكجدىا  افراده , كتتحمؿ المدرسة العبء االكبر في التربية انطالقان 
 (ِٖ,  َُِِ)التميمي ,                        .    المجتمع مف اجؿ تنشئة افراد المجتمع

                                           

 زعٌم ثوري فرنسً محامً وخطٌب من زعماء الثورة الفرنسٌة  1794-1759جورج دانتون /  
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كالمدرسة مؤسسة اجتماعية تعمؿ عمى تحقيؽ اىداؼ المجتمع كالمحافظة عميو مف خالؿ     
مسؤكليتيا بتربية كتعميـ الطمبة ألعدادىـ لمحياة مف خالؿ تزكيدىـ بالمعمكمات كاكسابيـ لمميارات 

.                                              بالقدر المناسب مف ثقافة المجتمع الذم يعشكف فيو كتنمية القيـ كاالتجاىات لدييـ كتزكيدىـ 
 ( ّٗ,  َُِّ)الزكيني كآخركف , 

الدراسي الذم  اجكسائؿ عديدة مف بينيا المنيبالتربكية  أىدافياطيع المدرسة اف تحقؽ تكتس    
درسة لطمبتيا بقصد مساعدتيـ عمى النمك يعني مجمكعة الخبرات كاالنشطة التي تييؤىا الم

 (  ُّ,  َََِ)السكراف ,  .  الشامؿ مما يؤدم إلى تعديؿ سمككيـ كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة

المستقبمية اذ تعد المناىج الدراسية كسيمة التربية إلعداد كتحقيؽ اماؿ المجتمع كتطمعاتو     
كقيميـ في كافة المجاالت كبذلؾ تتـ تنمية قدراتيـ  القياـ بأدكارىـ المختمفة ـحتى يتسنى لي ألبنائو

 (                                             َِْ,  ُٓٗٗ) المقاني ,              .لتحقيؽ التطكر كالتجديد كاالبتكار كمياراتيـ

ية مف الدراسي يشتؽ مف مفيـك التربية الحديث الذم بمكجبو تغيرت كظيفة الترب اجمفيـك المني ك
تزكيد الطمبة بالمعرفة كالمعمكمات إلى تعديؿ السمكؾ عمى كفؽ متطمبات نمك المتعمميف كحاجات 

 .  كذلؾ بإعادة بناء الخبرات كتعديميا كاثرائيا  اجالمجتمع كفمسفتو التي يتبناىا المني

                       (                                                    َُِٓ,ُٔٔ) عطية ,                                                                   

 هشيد كؿ ماكليذا زاد االىتماـ بالمناىج الدراسية في العقكد األخيرة مف القرف العشريف بعد     
لعمؿ العالـ مف تطكرات عممية كتقنية كمعرفية أكدتيا نتائج البحكث كالدراسات العديدة كمياديف ا

كاالنتاج مما ادل إلى ظيكر حركة اإلصالح كتطكير المناىج الدراسية في معظـ بمداف العالـ 
 (  ُٕ,  ََِْ)عاشكر كعبد الرحيـ,.       إلدخاؿ التحسينات كالتعديالت في كافة عناصرىا 

تككف  لكيكالبد اف يككف لكؿ منيج مدرسي فاعؿ مجمكعة مف األىداؼ التربكية الكاضحة     
لممارسات التربكية كالتعميمية ليذا المنيج دقيقة ككاضحة كتؤدم في نياية المطاؼ إلى تحقيؽ ا

 (  ِٖ.  ََِٓ)سعادة ,  .                                       الغاية مف بناء ىذا المنيج
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سسة تسعى كؿ مؤ  شاممة ؽ العممية التربكية مف أىداؼطالنأل كالغاية مف بناء ىذا المنيج     
تربكية إلى تحقيقيا بشكؿ كمي أك جزئي مباشر اـ غير مباشر , كفي كؿ بمد مف البمداف تكتب 
األىداؼ مف قبؿ جماعات متخصصة ذات اطالع كاسع كثقافة عالية كتخصصات متنكعة كتشير 

دة ىذه األىداؼ عادة إلى القيـ التي يتضمنيا النظاـ التربكم المتمثمة في الفمسفة التربكية المستم
                      (                                                     َُِٔ,ُِٓ.                                      )ابك جادك, فمسفة المجتمعمف 

انيا  ذٍ إالمناىج الدراسية  تصميـ كبناء كتعد األىداؼ التربكية الخطكة االكلى مف خطكات    
ط التعميمية كاختيار الخبرات التعميمية المتنكعة كالمناسبة كانتقاء االنشطة السبيؿ لرسـ الخط

كاساليب التدريس كالتقكيـ , كعميو فأف اختيار االىداؼ كصياغتيا كتطكيرىا يمثؿ الخطكة 
 (  ٕٔ,  َُُِ) العدكاف كمحمد,  .                  االساسية لمخططي المناىج كمصممييا 

ربكية مف القضايا الميمة التي يستمزميا العمؿ التربكم سكاء أكانت ىذه إف األىداؼ الت    
, ألنيا  حدد مف خالؿ فمسفة التربية ليذا المجتمعتي  إذ األىداؼ عمى مستكل المجتمع أـ الدكلة

لتخطيط المنيج كتجديد محتكاه كضركرة ميمة لسير تنفيذه كتقكيمو كيتكقؼ ذلؾ عمى  تعد منطمقان 
 .  لألىداؼ التربكية كمدل مالءمتيا لممكاقؼ التعميمية مف جية اخرل دقة االستخداـ 

 (                                      ََِٓ,ٓ) قالدة  ,                                                                       

فية , فمشكمة االختيار تساعد األىداؼ التربكية عمى اختيار المحتكل مف المجاالت المعر  ك   
تكاجو كؿ مف يتكلى عممية بناء المناىج الدراسية, ألف المعرفة كالمعمكمات ليس ليا حدكد, 
كالخبرات التعميمية متنكعة كمتعددة, كلكف كضع أىداؼ محددة يحسـ األمر كعمى أساسيا يتـ 

لمخرجات المكاقؼ فضؿ كثرىا فعالية لتحقيؽ المستكل األأاختيار أنسب الخبرات التعميمية ك 
 ( ُْْ, َُُِ)عبد الحميـ كآخركف, .ىداؼ التربكية إلى المستكل المطمكبالتعميمية كتحقيؽ األ

كيعد الكتاب المدرسي احد العناصر الرئيسة لممنيج كيفترض أف يغطي محتكل المنيج كاف      
تو غايتراعى في ص يككف الترجمة الحقيقية كالتطبيؽ الحقيقي لممنيج كعمى ىذا االساس ينبغي اف

كيخصص الستعماؿ المدرس كالطالب في  اجالمبادئ التربكية كالتقنية التي ركعيت في المني
 ( ُّٓ,  ََِٗ)عطية  ,   .                              عممية التعمـ كالتعميـ 
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 اؿماز  كعمى الرغـ مف تعدد المصادر التربكية في الكقت الحاضر إال أف الكتاب المدرسي    
, إٍذ أف النص المطبكع ألم  مصادر أكتساب المعرفةمحكر المنيج المدرسي كمصدران ميمان مف 

 (ِٖٕ,  ََِٗ) مغاكرم ,  .         في العممية التعميمية  اساسيان  مادة دراسية يعد عنصران 

ىميتو أل كتزداد قيمة الكتاب المدرسي بمقدار ما يبذؿ مف جيد في التأليؼ كاإلخراج, كنظران     
فقد أصبحت مسؤكلية إعداده في الكطف العربي مف مسؤكليات كزارة  التعميـ كالتعمـفي عممية 

التربية كالتعميـ, أما في الدكؿ المتقدمة فمسؤكلية إعداده تتبناىا مؤسسات عممية تربكية 
 ( ِٕٓ, ََِٗ)مرعي كمحمد,  .     كالجامعات أك مراكز البحكث العممية كالجمعيات المينية

في العممية التربكية في أىمية بالغة الكتب المدرسية كمنيا كتب المكاد االجتماعية  كتكتسب    
ثرىا الفاعؿ في إعداد الطمبة لمستقبميـ الدراسي كالميني كجعميـ ألمختمؼ المراحؿ الدراسية 

 (َُ,  َََِ) االميف كآخركف ,  .                          مكاطنيف نافعيف في المجتمع 

كتعد المكاد االجتماعية كمناىجيا الميداف الرئيسي الذم يدرس االنساف كعالقتو بكؿ مف     
إنيا أحد المياديف الميمة التي تسيـ في تزكيد الطمبة بالمعمكمات  كماالبيئة الطبيعية كالبشرية ,

 ( ِِ,  َُِْ)المسعكدم كصالح ,  . كالحقائؽ عف البمداف كمجتمعاتيـ كالمجتمعات االخرل

كتتسـ المكاد االجتماعية بطبيعة خاصة في انيا تربط بيف البعديف الزماني كالمكاني , كما     
انيا تتميز عف بقية المكاد الدراسية بطبيعتيا االجتماعية مٌما جعميا بيئة خصبة في اف تسيـ في 

ـ بحقائؽ التطكرات في المجتمع الذم يعيشكف فيو كتعريفي نافعيف إعداد المتعمميف ليككنكا أفرادان 
 االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية بالبيئات الحضارية المختمفة داخؿ مجتمعيـ كالمجتمعات االخرل

 (  ِّ,  ََِٔ)عبد المنعـ  كحسيف ,  .                              

ات كالمكاد االجتماعية تساعد الطالب عمى تككيف نظرة كاسعة عف األحداث في مختمؼ الجي    
, فيدرؾ العالقات المنطقية كيميز بيف الغث كالثميف مف اآلراء كاالفكار كصحة سرد األحداث 

  (ُٗ,  ََِٖ)ابك سريع ,  .             خاصان  فيككف لنفسو نظرة شخصية كحكمان 
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عداد كتب المكاد االجتماعية لتعكس ا  تأليؼ ك  عندكيعتقد الباحث أنو البد مف اعطاء أىمية     
كانب كتطكيرىا بما يستجد مف المعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ كاالىتماـ بإخراجيا الفني تمؾ الج

 لكي تحقؽ األىداؼ التربكية المرجكة .

تبرز أىمية دراسة مادة التاريخ المدرسية فالتاريخ يعد احد المكاد االجتماعية التي ليا كىنا      
لحياة االمـ كتجاربيا الماضية يدكف  التاريخ سجالن مكانتيا المتميزة في العممية التعميمية حيث يعد 

دراؾ العالقات بيف االحداث كيفسرىا لمعرفة  احداثيا في تسمسؿ كتناسؽ كيحاكؿ إبراز الترابط , كا 
ف كدراسة التاريخ المعاصر الذم نعيشو ألو اسبابيا كنتائجيا , كيرتبط ذلؾ بدراسة جميع جكانب

اصفات خاصة منيا القدرة عمى التكيؼ كالتفاعؿ اإليجابي ذم مك  أفرادىذا العصر يحتاج إلى 
 ( ُٓ,  ََِٖ) برقي , .                      كالتحميؿ كالنقد لألحداث كالمعمكمات 

التاريخ قكة فاعمة محركة لمحياة فالبد لمطالب أف يدرؾ كيؼ تمكف االنساف مف  بما أفك     
قي كالتقدـ مف خالؿ استخداـ جيده كعقمو تحكيؿ احكاؿ الحياة إلى درجات عظيمة مف الر 

تتو فأغتنميا كسخرىا لخدمتو كىكذا يتكؽ الطالب إلى اقتفاء تمؾ المكاد كالسير آكالفرص التي 
 ( ّٖ,  ُٔٓٗ)صرافو ,  .                 عمى تمؾ الطرؽ مع االستفادة مف تطكرات الزمف 

كىما  كمكانيان  اعي كاالقتصادم كالسياسي زمانيان فالتاريخ ييتـ بدراسة االنساف في سياقو االجتم    
يمثالف جكىر التاريخ , كيتعامؿ مع سمسمة مف االحداث يظير كؿ منيا في كقت معيف كمكاف 

 (ِٕ,  ََُِ) بدكم ,  .                                          محدد كمعركؼ 

دؼ جمع المعمكمات عف الماضي كأف عمـ التاريخ ىك ذلؾ الفرع مف المعرفة الذم يستي    
كتحقيقيا كتسجيميا كتفسيرىا كيحاكؿ عف طريؽ ابراز الترابط بيف االحداث كتكضيح السببية 

 (  ّٔ,   ُّٖٗ)زريؽ , .         بينيما كيفسر التطكر الذم طرأ عمى حياة االمـ كالشعكب 

كمات كالحقائؽ كاالحداث عف كالتاريخ سكاء كعمـ أك مادة دراسية ال يقؼ فقط عند جمع المعم    
الماضي كتحقيقيا كتفسيرىا انما يتعدل ذلؾ إلى ضركرة إبراز العالقة بيف اسباب حدكثيا , ككيفية 

 ( ُٕ,  َُٖٗ) باقر كعبد العزيز , .       حدكثيا كما ىي النتائج التي خرجت منيا 
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لمنشاط الفكرم كاالبداعي قيـ تربكية ميمة تتيح الفرص  يتضمفاف التاريخ يعتقد الباحث ك     
صدار األحكاـ  لمطمبة إلشباع حب االستطالع العممي لدييـ كتنمية مياراتيـ في النقد كالتحميؿ كا 

 كالتمييز بيف األدلة التاريخية كالتفكير الناقد لألحداث التاريخية . 

اظ الكطنية كال لميمـ في االمة كال يجكز أف يصبح كعاء لأللف كالتاريخ ينبغي اف يتخذ حافزان     
كسيمة إلى تبرير خمكؿ االمة كتأخرىا بؿ يدرس احكاؿ الماضي حتى ندرؾ أحكاؿ الحاضر 

 ( ْ, ُٕٕٗ)فركخ ,  .         كنحاكؿ أف نتالفى تكرار أخطاء الماضي كسمبياتو في المستقبؿ

قية لجميع يككف مدرسة اخال حسنان  يدرس التاريخ تدريسان  )إلى أنو عندما  كيشير شارؿ ركالف    
الناس , فيك ينفر مف الرذيمة كيكشؼ القناع عف الفضائؿ المزكرة , كييًحيطي  المثاـ عف االخطاء , 

 ( ٖٓ,  َُِّ) تاج , .                 (كيكشؼ المظاىر الزائفة التي تغرم الناس

ادر بيذا الصدد ) أف التاريخ ىك الذم يككف رجؿ الدكلة الق  كيقكؿ جكزيؼ بريستمي    
 (  ٖٓ,  َُِّ) تاج , .                                               كالمكاطف الصالح ( 

كليس بالضركرة اف تككف كتب التاريخ المدرسية مزدحمةن ن باألحداث كاالسماء كالتكاريخ بؿ        
           .       نكتفي فييا باإلشارة إلى اميات االحداث ذات األثر في تطكر الحضارة االنسانية 

 (ْ, ُٕٕٗ) فركخ ,                                                                      

تنمية التفكير  ككفقان لما سبؽ فأف أنتقاء مكضكعات مادة التاريخ البد أف يستند عمى    
حقيؽ األىداؼ التربكية كاالتجاىات كالقيـ بما يتالءـ مع مراحؿ النمك المختمفة لمطمبة كتعكس ت

 المعدة لتمؾ المادة .

 

كليذا نرل اىتماـ دكؿ العالـ المتقدمة كغيرىا بمناىج تدريس التاريخ في مدارسيا , فقد ظيرت في 
 الكاليات المتحدة االمريكية العديد مف المشاريع لتطكير تدريس التاريخ منيا :

                                           


 عالم انكلٌزي ومربً وفٌلسوف وباحث سٌاسً كتب فً التارٌخ ورجل دٌن  1804-1733جوزٌف برستلً /  
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National center for History in the schools..1 

National standards for History Grades 5-12. .2 

National standards for United History. .3 

California History social science Frameworks. .4 

Colorado content standards. .5 

Cortent standards for Alaska stander –History. .6 

عمى  بع كاالستمرار بتقديـ المكضكعات التاريخية معتمدان ىذه المشاريع أكدت عمى التكامؿ كالتتا   
 //:http        تنمية ميارات التفكير التاريخي كالفيـ التاريخي لألحداث كالكقائع التاريخية .

www social studies . org / standards / Teachers / voll)           ) 

http:// www . nbptsl  . org / standards / stdsarer views . C / M)        ) 

كليذا البد أف تخضع كتب التاريخ بيف مدة كأخرل إلى عممية التقكيـ ألنو ييدؼ إلى االرتفاع   
بمستكل العمؿ التربكم عف طريؽ معرفة مكاطف الضعؼ كعالجيا كاالبتعاد عف الكقكع فييا 

 ( ْٔ,  َُِْ)محمد كمجيد ,    .    اإلفادة منيا ك ككذلؾ معرفة عناصر القكة كالتركيز عمييا 

, المرسكمة اف المفيـك الحديث لمتقكيـ ىك تحديد مدل ما بمغناه مف نجاح في تحقيؽ األىداؼ    
لنا في تحديد المشكالت كتشخيص االكضاع كمعرفة العقبات كالمعكقات بقصد  بحيث يككف عكنان 

 . دافياتحقيؽ أىلتحسيف العممية التعميمية كرفع مستكاىا كمساعدتيا 

 (ُِٓ, ُٖٓٗ)الدمرداش,                                                                  

يتـ  بوميمة في العممية التربكية فأنو يسيـ في اتخاذ القرارات التربكية ك  كيؤدم التقكيـ أدكاران     
ف مراحؿ إعدادىا كتنفيذىا كتكجيو مسارىا اثناء كؿ مرحمة م المناىج الدراسيةالتعرؼ عمى فعالية 

سكاء في األىداؼ أك الكظائؼ أك المحتكل كاألنشطة , كتقكيـ المناىج الدراسية البد اف يتميز 
  ( ُٗ,  َُُِ) عالـ ,  . بالشمكلية كاالستمرارية كتشخيص جكانب القكة كالضعؼ 
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التطكر الحقيقي كاف تقكيـ محتكل المناىج كالكتب المدرسية عممية ميمة كضركرية ألحداث     
 . ليا كخطكة ضركرية ألم عممية تطكير كتسبقيا إلصالح نقاط الضعؼ فييا كتعظيـ نقاط القكة

 ( ُِِ,  ََِٔ)سميـ ,                                                                     

يتكفر لدينا اساس سميـ  كلفعمى نحك فعاؿ  دراسيان  مقرران  كمف الصعكبة تقكيـ برنامجان اك       
 يكف لدينا أىداؼ تربكية محدده بكضكح  ما لـ النتقاء المكاد كالمحتكل كطرائؽ التدريس المالئمة

 ( ُُ,  ُٕٔٗ)ميكر ,                                                                      

 كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية كلقد اختار الباحث تحميؿ المحتكل كأسمكب في تقكيـ       
لمعرفة المكضكعات التي  في ضكء األىداؼ التربكية المكضكعة ليا حديثان بجميكرية العراؽ 

تحتاج إلى التعديؿ باإلضافة أك الحذؼ أك التغير الشامؿ أك الجزئي مما يؤدم إلى تحسيف 
عف طريؽ أعادة التقكيـ كتطكير تمؾ الكتب كذلؾ مف خالؿ النتائج التي يمكف اف يسفر عنيا 

 الكتب المقررة في ضكء تمؾ األىداؼ التربكية المقررة . تأليؼ

 ىمية البحث بما يأتي :أكتتجمى 

الحاجة إلى تطكير كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية بما يحقؽ األىداؼ التربكية المكضكعة  .ُ
 كمسايرة الدكؿ المتقدمة في إعدادىا . ليا حديثان 

كالضعؼ فييا مف خالؿ تأكيدىا عمى األىداؼ التربكية مف عدميا  تشخيص جكانب القكة .ِ
. 

عداد الكتب المدرسية مف نتائج ىذا البحث . .ّ  افادت الجيات المختصة بتأليؼ كا 

عدـ كجكد دراسة سابقة تناكلت تقكيـ كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية في ضكء األىداؼ  .ْ
 ث .عمى حد عمـ الباح التربكية المكضكعة ليا حديثان 

 . تطكير ىذه الكتب مستقبالن في الحصكؿ عمى بعض المؤشرات التي تفيد  .ٓ
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 /هدف البحث  ثالثا  

العراؽ في ضكء جميكرية يرمي ىذا البحث إلى تقكيـ كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية في 
 األىداؼ التربكية المكضكعة ليا مف خالؿ اإلجابة عمى األسئمة االتية :

 المتحققة في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية ؟ ماىي األىداؼ التربكية .ُ

 ماىي األىداؼ التربكية غير المتحققة في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية ؟ .ِ

كيؼ تترتب األىداؼ التربكية العامة في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية مجتمعة كحسب  .ّ
 كؿ كتاب ؟

 كمجتمعة ؟ كيؼ تترتب االىداؼ التربكية الفرعية حسب محتكل كؿ كتاب .ْ

 
 LIMITATION OF THE RESEARCH :رابعًا / حدود البحث

 يقتصر البحث الحالي عمى تحميؿ محتكل كتب التاريخ المرحمة اإلعدادية كىي :
الصؼ الرابع األدبي الطبعة الثالثة كالثالثكف  )  –كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية  .ُ

 لى المركزية.امطبعة محافظة دي –تربية ـ ( تأليؼ لجنة في كزارة ال َُِْ-ىػ ُّْٓ

الطبعة السادسة  –الصؼ الخامس األدبي  –كتاب تاريخ أكربا كامريكا الحديث كالمعاصر  .ِ
 مطبعة الكقؼ الحديثة . –ـ ( تأليؼ لجنة في كزارة التربية  َُِْ-ىػ ُّْٓ)

ة االكلى ) الطبع –الصؼ السادس األدبي  –كتاب تاريخ البالد العربية الحديث كالمعاصر  .ّ
مطبعة الشركة العامة  –ـ( تأليؼ د. جعفر عباس حميدم كآخركف  َُِٓ-ىػ ُّْٓ

 لمتبكغ كالسكائر.
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 DETERMINATION OF TERMSخامسا  / تحديد المصطلحات :

       عرفو كؿ مف:: أواًل : التقويم

 Good  1973) :) استخداـ محؾ عممية التأكد أك الحكـ عمى قيمة الشيء أك مقداره ب"  بأنو
   .                             ( Good , 1973 , p 22 )  "خارجي أك مقياس مقنف

 (ُٗٗٗة عكد :) عممية منظمة بجمع المعمكمات كتحميميا حكؿ البرامج المتعمقة بالطالب "بأنو
متأكد لكالمعمـ كاالدارة كالكسائؿ كالنشاطات التي تشكؿ بمجمكعيا عممية التعميـ كالتعمـ كذلؾ 

 (ِٔ,  ُٗٗٗ)عكدة , . "مف تحقيؽ االىداؼ كاتخاذ القرارات بشأف ىذه البرامج

 
 (  ََِٕالخكالدة :) ةعممية منيجية تتضمف جمع معمكمات كمية أك كيفية عف سم"بأنو 

معينة كاستعماؿ ىذه المعمكمات في إصدار حكـ عمييا في ضكء أىداؼ كمعايير محددة 
 (  ُِْ,  ََِٕخكالدة , ال)                       .                   "مسبقان 

 ( َُُِالحريرم :) مجمكعة مف األحكاـ التي تيزىفي بيا جميع جكانب التعميـ كالتعمـ "بأنو
  ".كتشخيص نقاط القكة كالضعؼ فيو بقصد اقتراح الحمكؿ التي تصحح المسارات

 ( ِٖٓ,  َُُِ)الحريرم ,                                                          
 :التي يمكف في ضكئيا تقكيـ محتكل كتب  مجمكعة األجراءاتىك  التعريؼ االجرائي

التاريخ لممرحمة اإلعدادية في ضكء معيار األىداؼ التربكية كاتخاذ القرارات بشأنيا في 
 .ليذا الغرض ضكء استبانة خاصة أعدىا الباحث 

 
   كؿ مف :عرفو : : الكتاب المدرسي ثانياً 
 (Good 1973)  : كتاب يتناكؿ مادة دراسية محددة كفؽ تخطيط خاص لغرض "انو

 " .لممعمكمات اساسيان  االنتفاع بو في مستكل تعميمي محدد كيعد مصدران 

(Good , 1973 , 65)                                                          
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 ( ََِٔعميمات :) ات المعرفية التي تـ استخداميا بشكؿ يناسب مجمكعة مف الكحد "انو
لألعمار الزمنية لممتعمميف حتى يسيـ في  مستكل كؿ صؼ مف الصفكؼ المدرسية كفقان 

  ( ُٕ,  ََِٔ) عميمات ,  "  .                    تحقيؽ نمكىـ المتكامؿ 

  (ََِٔخضر) : طبقان  كتاب تقرر كزارة التربية كالتعميـ تدريسو لصؼ مف الصفكؼ"أنو 
 "لممعايير التي حددتيا الجيات التربكية المسؤكلة  لمفردات المنيج المعتمد ككفقان 

 ( ُُٓ,  ََِٔ)خضر ,                                                          
 ( ََِٗمرعي كمحمد :) نظاـ كمي يتناكؿ عنصر المحتكل مف المناىج كيشتمؿ  "انو

اؼ كالمحتكل كاالنشطة كالتقكيـ , كييدؼ إلى مساعدة عمى عدة عناصر ىي األىد
المعمميف كالمتعمميف في صؼ ما كفي ماده دراسية ما عمى تحقيؽ األىداؼ المتكخاة كما 

 (  ُِٓ,  ََِٗ) مرعي كمحمد,  ".                             حددىا المنياج

 الذم يقدـ الى المتعمميف  األػطار الذم يتضمف المحتكل الدراسيىك  :التعريؼ االجرائي
 . َُِٓ – َُِْ كزارة التربية كمقرر تدريسو لمعاـ الدراسيكالمؤلؼ مف قبؿ 

 
     عرفو كؿ مف:: : التاريخ اً ثالث

 ( ُِٔٗالسيد): ىك كؿ شيء حدث في الماضي, بؿ ىك الماضي نفسو" أنو. " 

  ( ُِ,  ُِٔٗسيد , )ال                                                          
 ( َََِاالميف كآخركف:) "عمـ دراسة الحضارات القديمة كتجسيد العكامؿ التي أنو

 (  ٗٔ,  َََِ) االميف كآخركف ,  " .      تظافرت عمى تشكيؿ الحضارة المعاصرة 

 (Singer 2009)  :دراستو مجمؿ الجيكد المبذكلة مف بالماضي الذم نتعرؼ " أنو
 ".  حضارة االنسانية كالمساعدة في اختيار كتقريب شكؿ المستقبؿالبشرية في بناء ال

                                                           Singer , 2009 , 25))   
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 ( ََُِبدكم) :ثـ مجمكعة االحداث التي كقعت في الماضي كالتي تقع حاليان  " أنو ,
 ( ُٗ, ََُِ)بدكم,  " .      ستقبالتنبؤ عمى ىدل ذلؾ كفي ضكئو بما سكؼ يقع م

 

 ىك كافة الحقائؽ كالمعمكمات كالمفاىيـ التاريخية التي يتـ تقديميا الى : التعريؼ االجرائي
كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية في  المتعمميف عف طريؽ الكتاب المدرسي المتضمف في

 . (َُِٔ  - َُِٓ) جميكرية العراؽ المقرر تدريسيا لمعاـ الدراسي

  عرفيا كؿ مف: :: األىداف التربوية اً رابع
 " أك كجدانو هالتغير المراد استحداثو في سمكؾ المتعمـ أك فكر " انو (:ُٓٗٗفضؿ اهلل  " 

 ( َْ,  ُٓٗٗ)فضؿ اهلل ,                                                       
  ( انو "ُٖٗٗالكيالني :)في سمكؾ االنساف مف  تمؾ التغيرات التي يراد حصكليا

 (ُّ, ُٖٗٗ)الكيالني, "ممارسات كاتجاىات المجتمع المحمي أك المجتمعات االنسانية

 (انو "ََِٖالطيطي :) النتاجات التعميمية الكبرل المخططة التي يسعى المجتمع
  (ِٔ, ََِٖ)الطيطي,  " . بمكغيا عمى كفؽ امكاناتيـ كقدراتيـلكالمدرسة كالمتعممكف 

 ( انو "ََُِالنجار :) عممية احداث التغيرات اإليجابية في سمكؾ المتعمميف نتيجة لعممية
 ( ُٓ,  ََُِ) النجار ,  " .                                  التعمـ كالتعميـ

 ىي تمؾ العبارات التي تـ صياغتيا كأقرارىا مف قبؿ كزارة التربية التعريؼ االجرائي :
أحداث تغير في سمكؾ المتعمميف بعد مركرىـ بالخبرات  العراقية التي يراد مف خالليا

 . المتعمقة بمادة التاريخ في المرحمة األعدادية

 
 المرحمة اإلعدادية :خامسًا: 
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المرحمة الدراسية التي تمي المرحمة المتكسطة كتككف مدة الدراسة فييا ثالث سنكات كيتـ فييا "   
ف الصفكؼ الرابع كالخامس كالسادس األدبي أك التخصص عممي أك أدبي كتتككف ىذه المرحمة م

  ( ََِٖ) جميكرية العراؽ  " .                                                   العممي 
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 اوالً : جوانب نظرية
ا الجانب االول : األىداف التربوية لمحة تاريخية عنيا ومستوياتيا ومصادر اشتقاقيا وأىميتي 

 ومعاييرىا  . 
يتناكؿ ىذا الجانب األىداؼ التربكية مف حيث المفيـك كالنظرة التاريخية كمستكيات األىداؼ     

التربكية كمصادر اشتقاقيا كأىميتيا كمعايير اختيارىا فضالن عف طبيعة التاريخ كأىداؼ تدريسو 
 ككما يأتي :

كاألغراض كالمرامي كالحاجات, كاألىداؼ كالغايات كالمقاصد  ةلألىداؼ مترادفات لغكية كثير     
, عمى المتعمـ اف يكتسبيا بأقصى قدراتو كبشكؿ يمبي حاجاتو, كتعد ةنتاجات تعميمية مخطط

األىداؼ مف المككنات الرئيسة لممنيج التي يتحدد مف خالليا المحتكل كطرائؽ التدريس كاألنشطة 
, ََِٖ)الطيطي,                                               . كالخبرات ككسائؿ التقكيـ

َٖ)  
نشد الكصكؿ الييا نكيمثؿ اليدؼ التربكم المحصمة النيائية لمعممية التربكية كىك الغاية التي     

في التخطيط المتكامؿ لمعممية التربكية ميمة في الحياة المدرسية , ليذا تعد األىداؼ حمقة أساسية 
 .  المناىج ككؿ الذيف يقكمكف بتنفيذه  مصممي كينبغي اف يتـ استيعابيا مف قبؿ

,  َََِ)الشبمي ,                                                                        
ٕٗ)  

 التربوية :    ىدافلمحة تاريخية عن تطور األ
المربيف في  محاكلة كثير مفبلقد بدأ االىتماـ باألىداؼ التربكية مع مطمع القرف العشريف     

تحديد أىداؼ لمتعميـ كيتفقكف عمى بعض االسس العامة ليا , فكاف تقرير بامريكا كبريطانيا 
عف تربية المراىؽ في بريطانيا ثـ النشرة التي اصدرتيا كزارة المعارؼ البريطانية عف  (ىادك)

            .                  التعميـ الثانكم الحديث تعبر عف اتجاىات التعميـ كأىدافو
 (َٔ, ُْٖٗ)الدجيمي, 

كلقد اىتـ رجاؿ التربية االنكميز بتحديد معنى األغراض أكثر مف اىتماميـ بصياغة األىداؼ     
 ., أما االمريكاف فقد استعممكا مصطمحات غير األغراض لميميـ إلى التحميؿ الكمي 
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,  ََِٓ)قالدة ,                                                                         
َُ)  
,  َُُِ)العدكاف كمحمد ,  .    ككانت األىداؼ التربكية تركز عمى المعمكمات كحفظيا    
ٔٗ)  
 

كلقد عينت رابطة التربية الكطنية لجنة خاصة لتنظيـ التعميـ الثانكم فكضعت تقريرىا سنة     
مقبكلة في االكساط التربكية االمريكية ( كرسمت فيو أىداؼ التعميـ الثانكم , كاصبحت ُُٖٗ)

كاالستفادة مف  ,كااللماـ بالمكاد الدراسية ,كمعركفة بالمبادئ االساسية لمتعميـ الثانكم كىي الصحة
 َٔ,  ُْٖٗ) الدجيمي ,  .                                       كالخمؽ القكيـ ,اكقات الفراغ

 ) 
اسية عمى اساس األىداؼ إلى المربي االمريكي بكبت ككذلؾ يعكد بناء المناىج الدر     

(Bobbitt)  عف طريؽ بناء  (ُِْٗ)ككيؼ نبني مناىجنا  (ُُٖٗ)الذم اكرد في كتابو المناىج
المناىج الدراسية عمى اساس األىداؼ كضركرة تنظيـ المادة الدراسية لتحقيقيا كلكف حالت 

التربية دكف انتشار مبدأ صياغة المنيج كبنائو  النظرية التقدمية البرغماتية بقيادة جكف دكم في
ألنو يرل اف ىدؼ التربية الكحيد ىك ايجاد السبؿ كالكسائؿ التي  عمى كفؽ األىداؼ التربكية,

في المجتمع الصناعي  )ابكالضبعات, .              تساعد عمى نمك الفرد ليككف عضكان فاعال ن
ََِٕ ,ُٕٓ)  

بصياغة األىداؼ التربكية في سياؽ أنكاع مف السمكؾ المتكقعة  ( بدأ االىتماـَُِٗكفي عاـ )
مف برنامج دراسة الثماني سنكات كظؿ ىذا معياران لطريقة التصنيؼ  , ََِٓ)قالدة, .  نابعا ن

ِْ) 
( بدأ االىتماـ يزداد بضركرة اشتقاؽ األىداؼ التربكية مف حاجات الطمبة ُِٓٗكفي عاـ )    

  .تماميا باشتقاقيا مف تحميؿ األنشطة التي يمارسيا الكباربصكرة أكثر تركيزان مف اى
 ( ُّٖ,  ََُِ)ابك جاللة,                                                                   

( ليياجـ االتجاه الذم يؤكد عمى المعمكمات في ُّٖٗعاـ ) (Rates)كلقد جاء العالـ راتس     
كاألنشطة كاكد عدـ فائدتو ثـ اكرد ثمانية أىداؼ لمتربية ىي تنمية صياغة األىداؼ التربكية 
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كتنمية  ,كاالىتماـ بالتكيؼ االجتماعي ,كاكتساب الفمسفة االجتماعية ,كالتعميـ ,عادات الدراسة
 .كاالىتمامات كالتذكؽ  ,كتنمية الميكؿ ,كتنمية االبتكار ,كادراؾ العالقات ,التفكير

 (  ٗٔ,  َُُِ) العدكاف كمحمد ,                                                            
كيعد تايمر اكؿ مف طبؽ نظرية األىداؼ عمى المناىج الدراسية في الكاليات المتحدة االمريكية     

كد اف المدرسة مؤسسة ذات أىداؼ كاىتـ كثيران بصياغة األىداؼ العامة لممكاد أ( ك ُْٔٗعاـ )
 .اف تميز بدقة بيف األىداؼ العامة كالخاصة  (ىمدا تابا)ا استطاعت الدراسية كبعدى

                                                                  (Devies , 1982 , p 

313)  
( تسعى ُِْٗاف منيج عاـ ) اما في العراؽ فقد تطكرت مناىج التعميـ كأىدافيا تدريجيان إذ نجد

أكيد عمى الخصائص المعرفية البحتة دكف االلتفات لمخصائص االخرل كاخذىا أىدافو إلى الت
بنظر االعتبار في كضع اسس مفردات تمؾ المكاد كانيا تناكلت ثالثة أىداؼ رئيسة مف تدريس 

 ُْٕٗ)االكجي كخالد ,  .                                                     مفردات المنيج 
 ,َِٔ) 
 

متعددة جاءت عمى شكؿ تكجييات  ( فقد تناكؿ أىدافان ُْٖٗ – ُْٕٗمنيج عاـ ) اما    
كتكصيات لممدرسيف ينبغي مراعاتيا اثناء التدريس كىي تدكر عمى تعكيد الطمبة االستقالؿ 

 ,كتعكيدىـ عمى المالحظة كالتجربة ,كتنمية ركح االنتقاد الذاتي ,كالتفكير المنطقي ,الذاتي
كتنمية المثؿ  ,ككضع الثقة بالطمبة ,كتحمؿ المسؤكلية ,ألجنبية اىتمامان جديان كاالىتماـ بالمغة ا

 ,كتنمية الذكؽ الفني كاالجتماعي ,كالعناية بالصحة كالجسـ ,العميا الركحية كاالجتماعية كاالخالقية
,  ُْٖٗ)الدجيمي ,  .                                            كتنمية المكاىب الخاصة 

ٔٓ-ٔٔ)  
( بعد انعقاد المؤتمر التربكم االكؿ بعد َُٔٗكجرل تعديؿ المناىج كاألىداؼ التربكية عاـ)    
, ُِٔٗ)الحافظ, .   ( كتحديد مالمح الفمسفة التربكية بعد الثكرة ُٖٓٗتمكز عاـ ) ُْثكرة 
َُ)  



 

 

36 

ي العممية كقد أكدت تمؾ األىداؼ عمى االىتماـ بحاجات الفرد كالمجتمع كاالىتماـ بالنكاح
 .كالمينية

,  ُْٕٗ)االكجي كخالد ,                                                               
ِٕٔ ) 

( كركزت عمى األىداؼ َُٕٗ( كعاـ )ُٖٔٗكجرل تعديؿ المناىج كاألىداؼ التربكية عاـ )
لدراسية كلكنيا ال تتسـ بطابع التربكية العامة كاألىداؼ التربكية الخاصة لممراحؿ الدراسية كالمكاد ا

  (ِٕٔ,  ُْٕٗ)االكجي كخالد , .                                             الشمكؿ كالعمؽ 
( األىداؼ التربكية العامة بعد تعديميا كركزت عمى أبرز األىداؼ ُّٖٗقرت عاـ )كلقد اي     

,  ََِّ)الشمرم ,                   .                        القكمية كالكطنية كاالنسانية 
ُْ)  

تحديد اليدؼ العاـ الشامؿ لمنظاـ التربكم في ب( ُٖٔٗكجرل تعديؿ األىداؼ التربكية عاـ )     
العراؽ كاألىداؼ الفرعية المنبثقة عنو التي اكدت عمى األىداؼ االنسانية كالدينية كالكطنية 

ة كأىداؼ العمؿ كالبناء كاالصالة كالتجديد كالعالمية كالقكمية كالديمقراطية كاالشتراكية كالعممي
لكؿ مراحؿ التعميـ االبتدائي كالثانكم كمعاىد إعداد  ةكالتربية المستمرة كتـ صياغة أىداؼ عام

, ُٖٔٗ)جميكرية العراؽ, .                     المعمميف كأىداؼ عامة لجميع المكاد الدراسية 
ِٕ-ْٓ)  

( بدأت كزارة التربية ََِّكبعد التغير عاـ ) ,(ُٓٗٗاألىداؼ عاـ )كجرل تعديؿ ىذه      
عداد أىداؼ بديمة ليا تتالءـ مع تكجيات النظاـ السياسي الجديد  بمراجعة األىداؼ السابقة كا 

 (َُِٓكتكاممت عاـ )
 مستويات األىداف التربوية: 

فاىيـ عديدة لمتعبير عف ىذه صنفت األىداؼ التربكية تصنيفات عديدة كلقد استخدـ المربكف م    
األىداؼ بمستكياتيا المختمفة كيصعب التميز بينيا نظران الستعماليا مف كقت ألخر ليدؿ كؿ كاحد 

                                           
  7/10/2015طالب العانً / رئٌس قسم التارٌخ / المدٌرٌة العامة للمناهج /مقابلة مع الدكتورة اسراء  . 
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كليس ىناؾ اتفاؽ أك إجماع عمى تسميات محدكدة ليذه المفاىيـ  ,منيا عمى معنى مشابو لألخر
 كالبد مف طرحيا كتحديدىا كي يتضح معناىا كىي :

 ى الزمني .من حيث المد -0

 تدرج األىداؼ التربكية حسب الفترة الزمنية إلى كؿ مف :
كىي األىداؼ بعيدة المدل التي ترمي إلى اعداد االفراد   أىداف طويمة المدى: - أ

كتتميز بدرجة عالية مف التعميـ كتشرؼ السمطات العميا في المجتمع عمى كضعيا 
يير عامة يستعاف بيا عند كىي تصؼ النتائج النيائية لمعممية التربكية أك معا

 تخطيط العممية التربكية كمف امثمتيا :

 ترسيخ فكرة النظاـ الديمقراطي لدل الطمبة كاحتراـ الرأم كالرأم االخر . -

تعزيز االيماف بالكحدة الكطنية كككف العراؽ الحاضنة التاريخية لمشعب العراقي  -
 ف .  بكؿ مككناتو عبر تاريخ طكيؿ لمعيش المشترؾ في ىذا الكط

كتسمى األىداؼ التعميمية كىي ذات الدرجة المتكسطة  أىداف متوسطة المدى: - ب
مف التعميـ كالتجريد كالتحديد كتسعى إلى تحقيؽ األغراض التي تنشدىا العممية 
التربكية كتضعيا السمطات التربكية المسؤكلة عف إعداد المناىج الدراسية كتعد 

غايات أك األىداؼ التربكية التي مكجيات لممدرسيف تساعدىـ عمى تحقيؽ ال
 كضعت لممناىج الدراسية كمف أمثمتيا :

تكضيح سياسة االستعمار البريطاني عمى العراؽ كاثر ذلؾ في حياة العراقييف كمكقفيـ  -
 .منيا

 .التعريؼ بالنيضة العربية الحديثة , اسبابيا كأبرز مفكرييا كقادتيا -

المختمفة يتيح لمطالب فرصة لفيـ التدخؿ  التكضيح بأف دراسة تاريخ أكربا عبر العصكر -
 ربي في منطقتو كطبيعة التحدم لثقافتو .ك اال
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 أىداف قصيرة المدى أو المحددة : -ت 
كيتطمب تحقيقيا فترة زمنية قصيرة كمحددة عمى مستكل كحدة دراسية أك مكضكع دراسي كتعرؼ   

 بالتصنيفات االخرل باألىداؼ السمككية كمف أمثمتيا :
 الطالب بيف الحضارة السكمرية كاألكدية .يميز  -

 يعيف الطالب عمى خريطة صماء المكاقع االثرية في جنكب العراؽ . -

 يثمف الطالب دكر االنساف العراقي في بناء صرح الحضارة االنسانية .  -

, َُِْ( )محمد كمجيد, ِٕ, ََُِ( )عطا اهلل, ِٖ, ََِٔ)عبد المنعـ كحسيف,        
ٕٔ ) 
 
  ىداف التربوية من حيث العمومية إلى :تقسم األ -6

 الغايات التربوية  - أ

كىي تشير إلى الغايات الكبرل في المجتمع كتتصؿ بالحياة أكثر مف اتصاليا بالتعميـ كتسعى     
إلى تحقيقيا كؿ المؤسسات ذات الصمة المباشرة بالتربية كالمدارس كالجامعات كذات الصمة غير 

بادة كمؤسسات المجتمع المدني كىي مبنية عمى مخطط قيمي مشتؽ عالـ كدكر العإلاكالمباشرة 
استراتيجية  مف الفمسفة التربكية السائدة كىي مف أكثر العبارات عمكمية كتتميز بككنيا أىدافان 

 تشرؼ عمى كضعيا السمطات العميا كتصؼ النتائج النيائية لمعممية التربكية كمف امثمتيا :
 عند المتعمميف .حقكؽ االنساف تنمية المسؤكلية المدنية أك  -

 تنمية العالقات االنسانية . -

 تنمية الفعالية االقتصادية . -

 األغراض التربوية :  -ب   
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مف الغايات كتصاغ في ضكئيا كتتعمؽ بالمنيج الدراسي كتشمؿ األىداؼ     كىي اقؿ شمكال ن
صد التربكية كتغطي الجكانب العامة كالكسيطة كأىداؼ المراحؿ الدراسية كيطمؽ عمييا احيانان المقا

 المعرفية كالميارية كالكجدانية كتتككف مف جمؿ كعبارات غير محددة بفتره زمنية كمف أمثمتيا :
زمة لمعيش فيو سكاء كانت ميارات سياسية أـ الفيـ النظاـ الديمقراطي كاكتساب الميارات ال -

 اقتصادية أـ اجتماعية .

 لسالـ العالمي .تقدير أىمية التعاكف الدكلي كتحقيؽ ا -

تأكيد الكالء لمكطف كالتعاطؼ مع أىدافو كمصالحو , كاالتجاه نحك تحمؿ المسؤكلية حتى لك  -
 لـز االمر التضحية بالنفس كالنفيس . 

 األىداف التعميمية :  -ت
كاسيؿ قياسان تتعمؽ بمادة دراسية معينة في مرحمة دراسية معينة أك صؼ  كىي أىداؼ أقؿي شمكال ن

ا الجيات المسؤكلة عف المناىج كتعد مكجيات لممدرسيف تساعدىـ في تحقيؽ معيف تضعي
الغايات كاألغراض التربكية كىي أىداؼ كسيطة اقؿ عمكمية كاقصر مدل كأكثر تحديدان مف 

 المستكل االكؿ كالثاني كأنيا محددة كليست عامة 
 ( ِٖ, ََِٔف, ( )عبد المنعـ كحسيْٖ,  ََِٓ( )سعادة , ْٖ, َََِ ,)السكراف       

 كمف امثمتيا : 
 .تكضيح منجزات الحضارة العربية االسالمية التي شممت مختمؼ الحقكؿ -

 بياف دكر العراؽ في الحضارة العربية االسالمية . -

( ُكالشكؿ ), تأكيد التطكر التاريخي لألمـ كالشعكب مف النكاحي االقتصادية كاالجتماعية -
    يكضح ذلؾ :
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 الغـاٌـات                                                                         

    (Aims)                                                                                  

 األغراض                                             

    (Goais)                                                  

   

 األهداف التعلٌمٌة                

(Objectives)                   

 

 ( مستكيات األىداؼ التربكية مف حيث العمكمية   ُشكؿ ) 
            (ٕٓ,  َََِ)السكراف ,                                                                     

 
 تقسم األىداف حسب درجة الشمول . -3

 كتصنؼ إلى اربع مستكيات ىي :
 األىداؼ العامة كىي أىداؼ النظاـ التربكم . - أ

األىداؼ المرحمية كىي األىداؼ التي يتكقع اف يحققيا الطمبة في نياية مرحمة  - ب
 .دراسية أك فصؿ دراسي

ؼ األىدابأىداؼ محددة في مستكل كحدة دراسية أك مكضكع دراسي كتعرؼ  - ت
 .السمككية

أىداؼ تفصيمية كىي األىداؼ التي يتـ إعدادىا ألغراض التعميـ المبرمج أك إعداد  - ث
,  َُِْ( )محمد كمجيد , ْٕ,  ََُِ)عطا اهلل ,  .           برامج تدريبية

ٕٔ ) 
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 تقسم األىداف التربوية من الناحية االفقية إلى ثالثة مجاالت ىي : -8

 مجاؿ المعرفي .ال .ُ

المعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات كالقكانيف كالنظريات كتصنؼ إلى ستة ب وكيعبر عن  
 ( في تصنيفو .ُٔٓٗعاـ )(BLoom) مستكيات كصدر المجمد االكؿ لممربي االمريكي بمـك 

 المجاؿ الكجداني .  .ِ

مستكيات حسب  خمسة نؼ إلىالقيـ كاالتجاىات كاالخالقيات كالمعتقدات كتصب وكيعبر عن   
( كقد تكالت التصنيفات ُْٔٗالذم صدر بالمجمد الثاني عاـ )  (Krathwol)تصنيؼ كراثكؿ

,  ََِٓ)سعادة ,  .                                                            االخرل 
ُْٖ   ) 
اليرمي في ترتيب  كقد خطى خطكات زميمو بمـك مف حيث االعتماد عمى مبدأ التسمسؿ   

في حيف تزداد صعكبة  ةمستكيات ىذا المجاؿ حيث تتمثؿ قاعدة اليـر في أكثر المستكيات سيكل
,  ََِٓ)سعادة ,  .                            المستكيات االخرل القريبة مف قمة اليـر 

ِْٓ) 
 المجاؿ الميارم ) النفسحركي ( . .ّ

ال اف إات الجسمية كقد ظيرت عدة تصنيفات ليذا المستكل االداء اليدكم كالميار ب وكيعبر عن   
( كاف أكثرىا ُِٕٗليذا المجاؿ عاـ ) (Elizobeth Simpson)تصنيؼ اليزابث سمبسكف 

بيف المربيف كذلؾ نظران لسيكلتو كامكانية تطبيقو كتمشي مع النظاـ اليرمي الذم سار  توشيكعا ن
تكيات السيمة كيتدرج في صعكبتو لمكصكؿ إلى عميو كؿ مف بمـك ككراثكؿ الذم يبدأ مف المس

)سعادة ,  .                                                               المستكيات المعقدة 
ََِٓ  ,ٓ)  
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كيتكلى المدرس تحقيقيا في الصؼ, كتككف الجيكد التي تتطمبيا اقؿ مف الجيكد المبذكلة     
 .منيا كلككنيا قابمة لمقياس كالمالحظة لتحقيؽ األىداؼ االعمى مستكل 

, َُِْمجيد, ك )محمد                                                                    
ٕٔ)  

 أمثمة عف ىذه األىداؼ السمككية :
 تمكز في العراؽ .)ىدؼ معرفي( ُْاف يناقش الطالب أىمية ثكرة  -

 مكافحة االرىاب .)ىدؼ كجداني(اف يقدر الطالب جيكد مؤسسات الدكلة في  -

 اف يرسـ الطالب خارطة العراؽ االدارية بدقة .)ىدؼ ميارم( -

 السمككية ( يكضح مستكيات تمؾ األىداؼُكالجدكؿ )      
 ( ُجدكؿ )

 تكزيع  مستكيات األىداؼ االفقية, )مف عمؿ الباحث( 

 المجال المياري المجال الوجداني المجال المعرفي ت
 دراؾاال تقيؿال المعرفة ُ
 الميؿ االستجابة  الفيـ كاالستيعاب ِ
 االستجابة المكجو تثميف -التقدير التطبيؽ ّ
 الميكانيكية) االلية ( التنظيـ التحميؿ ْ
 االستجابة الظاىرة المعقدة التخصيص اك التجسيد التركيب ٓ
 التكيؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػ التقكيـ ٔ
 االبداع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ٕ

كبالرغـ مف أىمية كجكد تصنيفات متعددة لألىداؼ اال اف االكثار منيا ربما يؤدم إلى    
التشكيش كعدـ كضكح الصكرة كيمكف االكتفاء بتقسيـ األىداؼ ضمف فئتيف متمايزتيف كلقد سار 

 عمييا معظـ الباحثيف كىما : 
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بدرجة عالية مف التجريد كالعمكمية كتمثؿ  األىداؼ التربكية العامة كىي األىداؼ التي تتصؼ .ُ
المحصمة النيائية لمعممية التربكية كىي تعبير عف ما يراه الفالسفة كالمفكركف كالتربكيكف 
كإطار لمعمؿ التربكم كتحتاج إلى جيكد كبيرة لتحكيميا مف أىداؼ تربكية عامة إلى أىداؼ 

ككضكحان   عمى مختمؼ تسمياتيا كاشكاليا .كيدخؿ مف ضمنيا جميع األىداؼ  أكثر تحديدا ن

ألىداؼ التعميمية كالتي سميت بأسماء عديدة منيا أىداؼ التعمـ كاألىداؼ الكظيفية ا .ِ
كاألىداؼ القابمة لمقياس كاألىداؼ النيائية كمعايير االنجاز, كلكف األىداؼ السمككية ىي 

ألنيا أىداؼ محددة ككاضحة كقابمة لممالحظة ك  ( ِكالشكؿ ) ,القياسالتسمية األكثر شيكعا ن
 . يكضح تمؾ المستكيات

 
 

 األهداف                                                                             
 السلوكٌة                                                                            

 

 األهداف الخاصة                                                                       
 بالوحدة أو الفصل                                                                       

 

 األهداف العامة لمادة                                                                    
 فً صف دراسً                                                                     

 

 األهداف العامة لصف فً مرحلة                                                                 
 دراسٌة                                                                        

 األهداف العامة لمادة فً مرحلة                                                             
 

 األهداف العامة لمرحلة دراسٌة                                                           
 

 األهداف العامة للمواد الدراسٌة فً النظام التعلٌمً                                                 
 
 األهداف التربوٌة العامة للنظام التعلٌمً )أهداف وزارة(التربٌة والتعلٌم                                          
 

 الغاٌات                                                                          

 

  (ٔٔ,  ََِٗ) عطية,                   ( يمثؿ تدرج األىداؼ التربكية كالتعميميةِشكؿ )
 

 مصادر اشتقاق األىداف التربوية
 اف األىداؼ التربكية تشتؽ مف مصادر عديدة منيا :
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المجتمع كفمسفتو التربكية كحاجاتو كأىدافو كتراثو الثقافي كما يسكده مف قيـ كاتجاىات كما  .ُ
 ىك عميو مف حضارة كمف فكر كادب كما في بيئتو مف عناصر جمالية .

عمميف كخصائصيـ كاحتياجاتيـ كميكليـ كدكافعيـ كاستعداداتيـ كقدراتيـ طبيعة المت .ِ
 كمراحؿ النمك المعرفي لدييـ .

طبيعة المكاد الدراسية كمعطياتيا مف حيث طبيعة الحقائؽ كالمفاىيـ كالنظريات التي  .ّ
 تحتكييا تمؾ المكاد كالقيـ التي تؤكدىا .

ـ العممي كالتكنكلكجي في كافة مجاالت مقتضيات العكلمة كتكنكلكجيا المعمكمات كالتقد .ْ
 المعرفة كتطبيقاتيا .

كجيات نظر المختصيف في التربية كالمناىج كطرائؽ التدريس كعمـ النفس التربكم  .ٓ
 كالمعرفي .

دكافع كرغبات كاتجاىات معدم المناىج الدراسية كالبرامج التربكية كالمشاركيف في  .ٔ
 صياغتيا كتنفيذىا .

 لمعاصرة في الدكؿ المتقدمة . االتجاىات التربكية ا .ٕ

  جعؿ الطالب أكثر مركنة لعمميات التكيؼ . .ٖ

,  َُِِ)بحرم,  (َُِ,  ََِٗ(  )الياشمي كمحسف, ُِٖ,  ََِٗ)حمادات,         
ِّ) 
 

 أىمية األىداف التربوية
 كلألىداؼ التربكية أىمية كبيرة تبرز في انيا : 

المدرسي كتحديد محتكياتو كمكضكعات الدراسة تساعد عمى اختيار الخبرات التربكية لممنيج  .ُ
 فيو كمجاالتيا .
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 تساعد عمى تحديد األنشطة التربكية الصفية كاال صفية . .ِ

 تساعد عمى كضع المعايير لما سكؼ يدرس ككيؼ ينبغي اف يتـ دراستو. .ّ

 تساعد عمى تقكيـ عممية التعمـ كالتحصيؿ الدراسي . .ْ

 اد كقيميـ إلى المنيج ليعمؿ عمى تحقيقيا .تساعد عمى نقؿ احتياجات المجتمع كاالفر  .ٓ

 تحكـ العمؿ المدرسي النبثاقيا عف فمسفة التربية كالمجتمع . .ٔ

 تمثيؿ الغاية النيائية لعممية التربية كالتعميـ . .ٕ

 ( ُّ,  َُِّ( )الزكيني كآخركف , ٕٗ,  ََِٕ)ابكالضبعات ,                              
 

 لتربويةاألىداف ا أو خصائص معايير
 ىناؾ العديد مف المعايير كالخصائص يتـ عمى ضكئيا تحديد األىداؼ التربكية كمنيا :

 ينبغي اف تستند األىداؼ التربكية إلى فمسفة تربكية كاجتماعية سميمة. .ُ

اف تقـك األىداؼ عمى اسس نفسية كتربكية سميمة تراعي مستكيات الطمبة كقدراتيـ كاتجاىاتيـ  .ِ
 كنظرياتو . كتراعي طبيعة التعمـ

 اف تككف األىداؼ التربكية كاقعية ممكنة التحقيؽ في ظؿ الظركؼ المتاحة . .ّ

 ينبغي اف يشترؾ في تحديدىا كيقتنع فييا جميع المعنييف كالميتميف بيا . .ْ

 يسيؿ ترجمتيا إلى أىداؼ سمككية كتحكيميا إلى ممارسات تعميمية . .ٓ

 فية كالميارية كالكجدانية اف تككف شاممة لمجاالت األىداؼ مف الناحية المعر  .ٔ

 اف تككف كاضحة قابمة لمقياس كالمالحظة كلتحقيؽ عممية التقكيـ . .ٕ

 اف تمبي حاجات الطمبة كتأخذ بيا . .ٖ

 اف تتفؽ مع ما تكصمت اليو نتائج البحكث العممية في ميداف السمكؾ االنساني  .ٗ
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 قابمة لمتجديد ك التطكير .مرنة اف تككف  .َُ

 ( ُُٗ-َُٗ,  َُِٓ( )عطية , ٕٗ,  َََِ)الشبمي ,                                   
 

 الجانب الثاني : طبيعة مفيوم التاريخ وأىداف تدريسو .
اختمفت اآلراء حكؿ تعريؼ التاريخ كتحديد مفيكمو كاسمكب كتابتو لككنو مكضكعا يتصؿ     

, كليذا فالتاريخ يتأثر  باالتجاىات الفكرية لمشعكب كالدكؿ كبالتطكرات العامة ليا ةبصكره كثيق
 بتمؾ االتجاىات كقد يككف ىك مف يؤثر بيا .

مف اىـ      كبما اننا بصدد الحديث عف أىداؼ تدريس التاريخ فمف الضركرم اف نتطمع بعضا ن
اآلراء التي جاءت حكؿ تعريؼ التاريخ كبياف مفيكمو كاسمكب كتابتو كتفسيره كالتطبيقات التربكية 

 لتدريسو .
الصؿ اليكناني القديـ لكممة تاريخ كاف يعني البحث كبعبارة اخرل )البحث عف الحقيقة اف ا    

كالمعرفة( اما مفيـك التاريخ عمى انو )ركاية احداث الماضي كاحكالو( فالفضؿ يرجع إلى المؤرخ 
,  َََِ)االميف كآخركف,  .    ؽ.ـ ( ِْٓ- ْْٖ) (Heroed outs)اليكناني ىيركدتس 

ُّ)  
عف كصكؿ شيء خاص إلى مستكل (Historia) ذ الركماف كممة التاريخ بمعناىا كلقد اخ   تعبيرا ن

,  ُّٔٗ)نشاؿ ,                                                       .خاص في تطكره 
َٗ)  

كقد تعني كممة التاريخ تسجيؿ أك كصؼ اخبار الحكادث التي ألمت بالشعكب كاالفراد كقد تدؿ 
,  ُّٕٗ)ىرتشكؼ ,  .          مجرل الحكادث التي يصنعيا االبطاؿ كالشعكب  عمى مطمؽ

ٖ)  
اما العرب فقد كانت كممة االخبار كىي صيغة الجمع لكممة خبر كىي األكثر شيكعان كأصؿ       

 .خبر غير كاضح كليس لدينا مف دليؿ يرجح أصؿ الكممة في المغة العربية ذاتيا 
,  ُٔٓٗ)صرافة ,                                                                         

ٗ ) 
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ففي المغة العربية التاريخ كالتكاريخ يعني االعالـ بالكقت كقد يدؿ تاريخ الشيء عمى غايتو      
 .ككقتو الذم ينتيي أليو زمنو كيمحؽ بو ما يتفؽ مف الحكادث كالكقائع الجميمة 

 (ُٕ,  ُْٗٗ)السخاكم ,                                                                    
كانت االخبار أـ غيرىا أكيرل الطبرم أف التاريخ يتضمف الحقائؽ الطبيعية بكامميا سكاء      

 . كىك يحمؿ كيكضح حياة الشعكب كمراحؿ نشكئيا كتككنيا كتمثيؿ أدكارىا عمى مسرح األحداث
-ّ)الدكرم كآخركف , د.ت ,                                                                

ْ)  
كيرل ابف خمدكف أف التاريخ فف عزيز المذىب جـ الفكائد شريؼ الغاية , إٍذ ىك يكقفنا عمى       

 .أحكاؿ الماضيف مف االمـ في أخالقيـ كاألنبياء في سيرتيـ كالممكؾ في دكليـ كسياساتيـ 
)ابف خمدكف , د.ت ,                                                                        

ٔ)  
مؿ عمى المعمكمات التي يمكف معرفتيا عف نشأة الككف تتاب التاريخ انو يشكما يعد بعض كي     

 .كمو بما يحتكيو مف اجراـ كككاكب كمف بينيا االرض كما جرل عمى سطحيا مف حكادث 
 (ُُ,  ُٓٔٗ)عثماف ,                                                                      

كفي ىذا المعنى رأل البعض اف التاريخ ىك سرد الظكاىر الطبيعية أيان ما كاف خافيان عمييا     
 .كىك سبيؿ البحث في الدكر الذم تقـك بو حرية االرادة االنسانية العامة 

,  ُٕٕٗ)النجمك كآخركف ,                                                               
ِٖ)  
كيرل البعض اف تفسير التاريخ ىك بياف لعكاطؼ البشر كقكاىـ العقمية التي تقـك بدكرىا عمى     

,  َُٖٗ)صديقي ,   .                                                تفسير العالـ الكبير
ٔٓ)  
كلكف ىناؾ مف يرل التاريخ انو مجرد مادة طيبة لمثقافة كالتسمية كقتؿ كقت الفراغ في      

التعرؼ عمى شخصيات الماضي , كاالطالع عمى قصصو الطريفة كأحداثو المثيرة كترديد بعض 
)السيد ,                                                                  َ حكمو كعبره

ُِٗٔ  ,ُ)  
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كيعد الفيمسكؼ االغريقي المعركؼ ارسطك طاليس اكؿ مف استخدـ كممة التاريخ بمعنى التعمـ     
ككاف التاريخ عند االغريؽ ليس سردان منظمان لمجمكعة مف الظكاىر الطبيعية سكاء جاءت مرتبة 

ان في اصطالح ترتيبان زمنيان أـ غير مرتبة كذلؾ االستعماؿ عمى الرغـ مف ندرتو اليزاؿ شائعان حالي
)جكتشمؾ , د.ت , .                                                      التاريخ الطبيعي 

ٓٓ)  
كعمى العمـك فأف اغمب المؤرخيف يحددكف معنى التاريخ عمى انو بحث كاستقصاء حكادث     

  (ُّٖ,  ُُٕٗك , )مار  .                         الماضي التي تعنى بكؿ ما يتعمؽ باإلنساف 
كيعرؼ التاريخ اليـك بأنو عمـ دراسة الحضارات القديمة كتجسيد العكامؿ التي تظافرت عمى     

تشكيؿ الحضارة المعاصرة كما يعرؼ بأنو دراسة الحضارات القديمة كالكشؼ عف مجمؿ العكامؿ 
 .صر التي أسيمت في تككيف حضارة العصر كما يرتبط بيا مف مشكالت االنساف المعا

,  َََِ)االميف كآخركف ,                                                               
ٔٗ ) 
 

 :   مجاالت التاريخ
 يقسـ التاريخ الى مجاالت متعددة ىي :

 
التاريخ السياسي كيتحدث عف الدكؿ كالحككمات كالحركب كأعماؿ الشخصيات المتميزة  -أ 

 في تكجيو مسار االحداث التاريخية . كالبارزة كالتي ليا أثر كبير 

التاريخ الحضارم يتناكؿ مظاىر الفعاليات البشرية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التي  -ب 
 ليا دكر في تطكر المجتمعات البشرية .

التراجـ كىي سيرة شخصية أك ما يكتبو االشخاص عف انفسيـ اما السير فيي ما يكتب عف  -ج 
  (ِٖ-ِٕ,  ََِِ)الطيطي ,                                   .               خريفآ

 
 أىداف تدريس التاريخ 
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تتحدد أىداؼ تدريس التاريخ بعامميف رئيسييف االكؿ األىداؼ العامة لمتربية كالثاني طبيعة     
ف مادة التاريخ فأف التاريخ اليمكف اف يؤدم دكره في مناىج الدراسة مالـ يكف لو دكر يستطيع ا

يؤديو في بمكغ األىداؼ العامة لمتربية , كيتحدد ىذا الدكر في ضكء طبيعة المادة ذاتيا كمناىج 
,  ُِٔٗ) السيد ,  .                                                               البحث فييا

ُٗ )  
ذا العمـ ينبغي اف اننا ال ندرس عمـ التاريخ في المدارس كانما ندرس اجزاء مبسطة مف ى    

التعتمد لغة السرد التاريخي ككثرة التكاريخ كاالرقاـ كالمسميات ألحداثو, بؿ يتـ معالجة االحداث 
كالكقائع التاريخية بأسمكب يناسب مستكل الطمبة في مراحؿ التعميـ المختمفة, كيؤكد عمى 

ي التمسؾ بمحاسنيا مكضكعات الحياة االجتماعية العامة التي تمكف الطالب مف االستفادة ف
,  ُٔٓٗ)صرافة ,  .     كاالبتعاد عف اخطائيا فتساعد عمى رفع مستكل الفرد لحياة افضؿ 

ّٗ)  
كليس دراسة التاريخ منصبة عمى مجرد دراسة الماضي كالتركيز عمييا في الجانب الفردم مف     

بإبراز دكر الشعكب في  التاريخ بما يتضمنو مف سير الممكؾ كالحكاـ كالقادة دكف اىتماـ مماثؿ
نما مف اجؿ  صنع كتكجيو أحداث التاريخ , كال نيتـ بدراسة الماضي مف اجؿ الماضي كحسب كا 
استخداـ الماضي لتكضيح كتفسير الحاضر كالكشؼ عف االصكؿ التاريخية لمشكالت االنساف 

يؿ حاضر المعاصر كالتركيز عمى مجمؿ العكامؿ كالتيارات التاريخية التي تضافرت عمى تشك
حياتنا لتعزيز ثقة الطمبة كايمانيـ بقدرة امتيـ عمى التغير كالتطكر الحضارم كعمى اإلبداع 

 .كالعطاء , كضركرة دراسة الجكانب المختمفة لمحضارة المعاصرة مف قضايا كمشكالت راىنة 
-ُٖ , َََِ)االميف كآخركف ,                                                          

َِ) 
اف التأكيد عمى ىذه المضاميف كالتطبيقات التربكية تسيـ في تحقيؽ أىداؼ تدريس التاريخ    

 كاالرتقاء بمحتكل كتب التاريخ المدرسية كاساليب تدريسيا كمف أىداؼ تدريس التاريخ ىي :
 معرفة الحقائق التاريخية . -0
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التاريخية كىي ترتبط بالزماف كالمكاف اف الحقائؽ التاريخية كثيرة كمتعددة كتشكؿ أساس المادة  
كالشخصيات كىي أركاف الظاىرة التاريخية لذلؾ ينبغي التأكد عمى الطرائؽ كاالساليب التدريسية 
التي تمكف مف معرفة الحقائؽ كاستيعابيا كالتفكير فييا كالتأكيد عمى المصادر التي يمكف الرجكع 

 الييا لمبحث عنيا ضمف محتكل الكتب المقررة .
 تساعد دراسة التاريخ عمى فيم وتفسير الحاضر وتقويمو . -6

اف دراسة التاريخ تساعدنا عمى فيـ كتفسير الحاضر كذلؾ عف طريؽ كشؼ األحكاؿ التاريخية  
لمشكالتنا المعاصرة كاستيعاب الجذكر التاريخية ليا كتقكيـ مسار االحداث الستخالص القيـ التي 

 ر يرجع بعضيا إلى خبرات الماضي .تكجو نشاط االنساف مف خالؿ معايي
 ان التاريخ يشير إلى االتجاىات المستقبمية في حياة االمة . -3

اف التاريخ يشخص لحد كبير اماؿ االمة كتطمعاتيا كاتجاىاتيا المستقبمية كما ىي نحك  
الديمقراطية في الحكـ السياسي كاحتراـ حقكؽ االنساف كالتكافؿ االجتماعي كتحقيؽ العدالة 

 جتماعية كالتخطيط االقتصادم .اال
يساعد التاريخ عمى ايجاد جيل مؤمن باهلل وبأىمية القيم الروحية واالنسانية وادراك الترابط  -8

 الوثيق بالتطورات المعاصرة لمحياة بكافة جوانبيا .

 االيمان بحتمية التطور والتغير االجتماعي . -0

فكرة التطكر كالتغير باعتبارىا امران ضركريان اف دراسة التاريخ تساعد الطمبة عمى اف يتآلفكا مع  
لتقدـ البشرية ألننا نعيش في عالـ متغير أكثر مف ام كقت مضى كتزداد قدرة االنساف في 

 السيطرة عمى الطبيعة كتسخيرىا لخدمتو .
 . لتطويره تدعيم اليوية الوطنية وتنمية االتجاه والوالء لموطن والسعي -ٔ

لمكطف كبياف امالو كتطمعاتو كانتصاراتو كىزائمو كفترات االنحطاط اف دراسة التاريخ المشترؾ  
كاأللـ يساعد في غرس حب الكطف كالكالء لو كالف الدراسة الكاعية لمتاريخ ال تقؼ عند حفظ 
المعمكمات كالشخصيات كاالحداث بؿ استخالص معاني الكالء لمكطف كتقدير ادكار المخمصيف 

 مف ابنائو .
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 خالقية .انماء القيم اال -1

يعرض التاريخ في دراستو لألحداث بعض المبادئ كالقيـ االخالقية الحميدة التي تميزت بيا  
بعض المجتمعات كالشخصيات ككيؼ اف ىذه المبادئ ساىمت في كقتيا في استقرار تمؾ 

 المجتمعات كتطكيرىا , فإف دراسة التاريخ تنمي لدل الطمبة بعض القيـ االخالقية كاكتسابيا .
 دعيم ثقافة الفرد التاريخية .ت -4

الثقافة التاريخية تمثؿ احدل مككنات الثقافة العامة بؿ مف أىميا عمى األطالؽ , الف التاريخ  
فأف دراسة التاريخ تدعـ الثقافة التاريخية لدل الطمبة كتسيـ في تشكيؿ شخصياتيـ  ذاكرة االمة,

 ية كاالقتصادية .كتكجياتيـ كزيادة كعييـ بالحياة السياسية كاالجتماع
 . تنمية ميارات التفكير التاريخي -ٗ

اف دراسة التاريخ تسيـ في تنمية العديد مف الميارات منيا القدرة عمى التحميؿ كالتفسير كالتقكيـ  
يز بيف الحقائؽ ككجيات النظر يألحداث التاريخ كشخصياتو كالربط بيف االسباب كالنتائج كالتم

يا الحقيقية كتنمية ميارات التفكير الناقد لألحداث كالكقائع كاف ليذه كاآلراء كارجاع االمكر ألسباب
 الميارات أىميتيا في تربية الطمبة تربية متكاممة .

 زيادة الوعي بالقضايا العالمية المعاصرة وادراك أىمية التفاىم الدولي . -01

كاالحساس الغرض االساس مف دراسة التاريخ ىك أف يفيـ الطمبة العالـ الذم يعيشكف فيو 
بمشكالتو كادراؾ العكامؿ التي اكجدتيا كسبؿ المعالجة مما يؤدم إلى تقكية ركح التفاىـ الدكلي 
كالدعكة لمتعاكف لتجاكز تمؾ المشكالت كالقضايا مف أجؿ إقرار السالـ العالمي كتدعيـ اسسو 

 فضالن عف معرفة التطكرات في العالـ المعاصر لمكعي بكافة ابعادىا . 
 (ٕٔ-ٓٔ,  َُِْ)الزبيدم,  (ِٕ-ِْ,  ََُِ)بدكم,                                     
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 : دراسات سابقة  ثانياً 

مف الدراسات السابقة التي اعتمدت  يستعرض الباحث في ىذا المحكر مف الفصؿ الثاني عددان     
يخ بصفة خاصة , لمبحث لكتب المكاد االجتماعية بصفة عامة ككتب التار  تحميؿ المحتكل منيجان 

كالتي حممت تمؾ الكتب في ضكء األىداؼ التربكية المكضكعة ليا كقد قسمت عمى دراسات عربية 
كاجنبية كحسب تكاريخ تمؾ الدراسات, كسيتـ عرض ىذه الدراسات كبحسب تسمسميا الزمني ككما 

 يأتي : 

 أ: الدراسات العربية 

 ـ ( .               ُٖٗٗدراسة  ) الدليمي ,  -ُ
 ـ ( . ُٖٗٗراسة  ) عزة , د -ِ
 ـ ( . َُٗٗدراسة  ) العامرم ,  -ّ
 ـ ( . ُٖٗٗدراسة  ) المخالفي ,  -ْ
 ـ ( . ُٖٗٗدراسة  ) العزاكم ,  -ٓ
 ـ ( . ََِِدراسة  ) المياح ,  -ٔ
 ـ ( . ََِِدراسة  ) محمد ,  -ٕ
 ـ ( . ََِٓدراسة  ) محمد ,  -ٖ
 ـ ( . َُُِدراسة  ) الطائي ,  -ٗ
 .ـ (  َُِّدراسة  ) الجبكرم ,  -َُ

 ب: الدراسات االجنبية
 . ( Mogassib,1980 )دراسة  .ُ
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 . ( Siler , 1985 )دراسة  .ِ
 . ( Prophy , 1992 )دراسة  .ّ
 .  ( Gordy , 1995 )دراسة  .ْ

 
 أ: الدراسات العربية 

 م (:            0141دراسة ) الدليمي  -0
المتكسط في ضكء  تقكيـ كتاب التاريخ العربي االسالمي لمصؼ الثانيالى ىدفت الدراسة         

األىداؼ التربكية المكضكعة لو , كاقتصرت الدراسة عمى تحميؿ محتكل كتاب التاريخ العربي 
(  كتألؼ ُٖٖٗ -ُٕٖٗاالسالمي في المدارس العراقية لمصؼ الثاني المتكسط لمعاـ الدراسي )

فحات المحممة مجتمع الدراسة منو بعد استبعاد )المقدمة كاالسئمة كالصكر كالفيرس ( كبمغت الص
عداد تصنيؼ اشتقو مف ْٕ) ( صفحة استخدـ الباحث المنيج الكصفي )تحميؿ المحتكل( كا 

 ( .                    ُٕٖٗاألىداؼ التربكية التي كضعتيا كزارة التربية المديرية العامة لممناىج عاـ )

اىرم بعرضو عمى كضـ التصنيؼ اثنى عشر مجاالن لألىداؼ كتـ التأكد مف صدقو  الظ        
( صفحة ِِمجمكعة مف الخبراء المختصيف اما الثبات فقد اختار الباحث عينة عشكائية تقدر )

%( ككاف معامؿ ُٖ( يكمان كبمغ معامؿ الثبات  )َّ%( كحمميا عبر الزمف بفارؽ )َّبنسبة )
الثاني فكاف  %( اما معامؿ االتفاؽ بيف الباحث كالمحمؿ ّٖاالتفاؽ بيف الباحث كالمحمؿ االكؿ )

كحدة لمتحميؿ كالتكرار كحدة لمتعداد, كاستخدـ الباحث النسب  (Theme)%( كاستخداـ الفكرة ٕٗ)
( فكرة مكزعة عمى اثنى عشر مجاالن ُّٖٕالمئكية كمعادلة سككت , كأظيرت النتائج أف ىناؾ )

ؿ مجاؿ %( في حيف لـ يحصُٕ, ٖٕبشكؿ متبايف, فقد حصؿ المجاؿ الديني عمى اعمى نسبة )
%( مف االفكار ليا عالقة  ٖٗ, ٖٗ%( كاف ىناؾ نسبة )ُ,  ِٗاالصالة كالتجديد عمى نسبة )
%( مف االفكار ليس ليا عالقة باألىداؼ ككاف ترتيب َُ, ُُباألىداؼ التربكية كنسبة )

تي: الديني , البطكلي , السياسي , القيادم , المتنكعة , االجتماعي , القكمي , األىداؼ كاآل
 ُٓٔ-ِٕ,  ُٖٗٗ) الدليمي ,  .  لمعرفي , الخمقي , التراث , االنساني , االصالة كالتجديد ا
)  
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 م ( :  0141دراسة ) عزة  -6
تيدؼ الدراسة إلى تقكيـ كتب التاريخ لممرحمة اإلبتدائية في ضكء األىداؼ التربكية        

 المكضكعة ليا مف خالؿ االجابة عمى االسئمة االتية : 
 ا يعكسو محتكل مادة ىذه الكتب لألىداؼ التربكية المكضكعة ليا ؟ ما مدل م .ُ
 ىؿ ىناؾ أىداؼ ال يعكسيا المحتكل ؟ كما ىي ؟ .ِ
 .؟ىذه األىداؼ ؟ كما ىك  وىؿ ىناؾ جزء مف المحتكل ال تغطي .ّ

( ُٖٖٗكتقتصر الدراسة عمى تحميؿ محتكل كتاب التاريخ العربي االسالمي الطبعة االكلى ) 
الصؼ الخامس االبتدائي ككتاب تاريخ الكطف العربي الحديث المعاصر الطبعة الذم يدرس في 

( ُٖٗٗ – ُٖٖٗ( كالذم يدرس لمصؼ السادس االبتدائي لمعاـ الدراسي )ُٖٖٗاالكلى )
( ُٗكاستبعدت الباحثة )المقدمة كالفيرس كاالسئمة كالصكر( كاصبح مجتمع البحث لمتحميؿ )

لكصفي )تحميؿ المحتكل ( باعتماد تصنيؼ تـ اشتقاقو مف صفحة كاستخدمت الباحثة المنيج ا
( بعد التأكد ُٖٔٗاألىداؼ التربكية المكضكعة مف كزارة التربية / المديرية العامة لممناىج لسنة )

مف صدقو الظاىرم بعرضو عمى مجمكعة مف الخبراء المختصيف اما الثبات فقد تـ الحصكؿ 
%( مف المحتكل, حممتيا َّصفحة بنسبة مقدارىا ) (ِٕعميو باختيار عينة عشكائية تقدر )
( يكمان كاالستعانة بمحمميف ككاف معامؿ الثبات في اتساؽ َّالباحثة مرتيف بفارؽ زمني مقداره )

%( عمى تصنيفيا كمعامؿ الثبات َٗ%( عمى تسمية الفكر ك)ٖٗالباحث مع نفسو عبر الزمف )
%( عمى تصنيفيا كمعامؿ ْٖتسمية الفكر ك)%( عمى ٖٔفي اتساؽ الباحث مع المحمؿ االكؿ )

%( عمى تصنيفيا ٖٕ%( عمى تسمية الفكر ك)ِٖالثبات في اتساؽ الباحث مع المحمؿ الثاني )
كاستخدمت الباحثة معادلة سككت كالنسب المئكية لحساب التكرارات كاظيرت نتائج التحميؿ اف 

حصؿ اليدؼ الثالث )تكضيح ( فكرة مكزعة عمى ثمانية أىداؼ بشكؿ متبايف ك َُٕٖىناؾ )
اخطار االستعمار كالصييكنية العنصرية كالشعكبية في الكطف العربي كتربية الناشئة تربية قكمية 

%( كما حصؿ اليدؼ الخامس  ّٗ, ْٔنضالية لمقاكمة ىذا االستعمار( عمى اعمى نسبة )
ف( عمى اكطأ نسبة )تكريـ كتجسيد كتحبيذ الشيادة كالتضحية كالفداء في سبيؿ المبادئ كالكط

%( مف َ, ٔٗ%( مف الفكر تنسجـ مع األىداؼ كاف ىناؾ )ٗٗ, َّ%( كاف ىناؾ )َّ, ّٕ)
الفكر التنسجـ مع األىداؼ كحصؿ اليدؼ االكؿ )غرس ركح االيماف باهلل كبالقيـ الدينية 
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, ّٕ) بيف األىداؼ كىيمف كاالنسانية( في كتاب التاريخ لمصؼ الخامس عمى اعمى نسبة 
 اما اعمى نسبة في كتاب الصؼ السادس ىي لميدؼ الثالث حصؿ عمى نسبة  %(ِٓ
 ( َُّ -َِ,  ُٖٗٗ) عزة ,  .                                            %(  ْٓ,  ٖٕ)

 م (: 0111دراسة ) العامري  -3
خالؿ  ىدفت الدراسة إلى تحميؿ كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية لمصؼ الرابع العاـ مف  

 اإلجابة عف السؤاؿ االتي :

إلى ام مدل يعكس كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية لمصؼ الرابع العاـ األىداؼ   
 التربكية المكضكعة لو ؟ .

كتقتصر الدراسة عمى تحميؿ محتكل كتاب التاريخ الحضارة العربية االسالمية لمصؼ الرابع     
( كلقد استثنى الباحث َُٗٗ – ُٖٗٗرس لمعاـ الدراسي )م دي ( كالذُٖٗٗالعاـ الطبعة العاشرة )

)المقدمة كاالسئمة كالصكر ككسائؿ االيضاح كالفيرس( كبذلؾ اصبح مجتمع الدراسة الخاضع 
أداة محتكل( كاعد ال( صفحة كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي )تحميؿ ُْٕلمتحميؿ يتألؼ مف )

رعية اشتقت مف األىداؼ التربكية الخاصة ( أىداؼ فَُٓالبحث مف خالؿ تصنيؼ تضمف )
( كاألىداؼ التربكية لممرحمة ُٕٗٗالمكضكعة لمادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية لسنة )

( المكضكعة مف كزارة التربية , المديرية العامة لممناىج كالكتب كتـ التأكد ُٖٔٗاإلعدادية لسنة )
ف الخبراء المختصيف اما ثباتو فقد حصؿ م ةمف صدقو الظاىرم مف خالؿ عرضو عمى مجمكع

%( مف المحتكل حمميا الباحث مرتيف َِ( صفحة كتمثؿ نسبة )ّٓعشكائية ) ةعميو باختيار عين
كمحمالف خارجياف بتحميؿ العينة نفسيا كبعد استخداـ معادلة  ( يكمان َّبفارؽ زمني مقداره )

عمى  %(ٖٕتسمية االفكار ك) %( عمى ٖٓسككت ككاف معامؿ االتفاؽ الباحث عبر الزمف )
عمى تصنيفيا  %(ٖٗعمى تسمية االفكار ك) %(ُٗكبيف الباحث كالمحمؿ االكؿ ) ,تصنيفيا

%( عمى ٔٗ%( عمى تسمية االفكار ك)ٖٗكمعامؿ االتفاؽ بيف الباحث كالمحمؿ الثاني )
كحسابية كاستخدـ الباحث مربع كام كمعادلة سككت كالنسب المئكية ككسائؿ احصائية  ,تصنيفيا

( فكرة مكزعة عمى تسعة أىداؼ َُْٔككانت اىـ النتائج التي ظيرت نتيجة التحميؿ اف ىناؾ )
بشكؿ متبايف , إٍذ حصؿ اليدؼ الثالث )الكشؼ عف قابميات االمة العربية الذاتية في ابتكار 
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عاصرت مختمؼ النظـ السياسة كاالقتصادية كاالجتماعية كالقانكنية كاالدارية كالعسكرية التي 
%( في حيف حصؿ اليدؼ الخامس )تنمية ثقة الطمبة ِْ, ٖٓمراحؿ نمكىا(عمى اعمى نسبة )

بمكانة الحضارة العربية االسالمية كدكرىا الرائد في بناء الحضارة االنسانية كتقدميا( عمى اقؿ 
  . ىداؼ التربكية المكضكعة لو بشكؿ جيد%( كاف محتكل الكتاب اكد عمى األِ, ّْنسبة )

 – ّٔ,  َُٗٗ)العامرم ,                                                              
ُٔٔ ) 

 م( : 0114دراسة )المخالفي   -8
ىدفت الدراسة إلى تقكيـ كتب التربية الكطنية لمصؼ التاسع مف التعميـ االساس في الجميكرية    

 تي :اآل سؤاؿعمى ال اإلجابةباليمنية في ضكء األىداؼ التربكية المكضكعة لو 

الى ام مدل يعكس محتكل كتاب التربية الكطنية لمصؼ التاسع التعميـ االساس األىداؼ  -
 التربكية المكضكعة لو ؟

استخدـ الباحث المنيج الكصفي )تحميؿ المحتكل( لتحقيؽ ىدؼ بحثو, ككانت الفكرة كحدة      
اؼ التربكية العامة لتدريس التربية الكطنية التحميؿ كالتكرار كحدة التعداد , كاعتمد الباحث األىد

المكضكعة مف كزارة التربية كتـ تصنيفيا إلى ستة مجاالت ىي المجاؿ الكطني كالمجاؿ القكمي 
كاالنساني كاالتجاىات االجتماعية كالمجاؿ الديمقراطي كالبيئي كتأكد مف صدؽ التصنيؼ بعرضو 

إٍذ تـ تحميؿ عينة عشكائية مرتيف بفاصؿ زمني  عمى مجمكعة مف المحكميف كتـ التأكد مف الثبات
%( ْٖ,ٕٗ%( عمى تسمية االفكار ك)ٕٗفكاف معامؿ اتفاؽ الباحث مع نفسو ) ( يكمان َّقدره )

عمى تصنيفيا , كاستعمؿ الباحث النسبة المئكية لحساب التكرارات كمعادلة سككت لحساب معامؿ 
زعة عمى المجاالت بشكؿ متبايف كجاء ( فكرة مك ُِّٓاالتساؽ كاظيرت النتائج اف ىناؾ )

% ( ِّ, َٖ%( يميو المجاؿ االنساني بنسبة )َٖ,ٗٔالمجاؿ القكمي بالمرتبة االكلى كبنسبة )
%( كجاء المجاؿ الديمقراطي كالمجاؿ البيئي بالمرتبتيف االخيرتيف ٔ,ْثـ المجاؿ الكطني بنسبة )

. 
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 -ُ,  ُٖٗٗ)المخالفي ,                                                                 
َٗ ) 

 

 

 ( : 0114دراسة )العزاوي  -0
ىدفت الدراسة إلى تقكيـ كتب الجغرافية لممرحمة المتكسطة في ضكء األىداؼ التربكية   

 تية :المكضكعة ليا كذلؾ لإلجابة عمى االسئمة اآل

 ا ؟ما مدل ما يعكسو محتكل مادة ىذه الكتب مف األىداؼ المكضكعة لي -ُ
 ىؿ ىناؾ أىداؼ يعكسيا ىذا المحتكل ؟ كماىي ؟ -ِ
 ىؿ ىناؾ جزء مف المحتكل ال تغطيو ىذه األىداؼ ؟ كماىي -ّ
استعمؿ الباحث المنيج الكصفي )تحميؿ المحتكل( لتحقيؽ ىدؼ بحثو ككانت الفكرة كحدة      

تمد عمى إعداد التحميؿ كالتكرار كحدة التعداد بعد اف اتبع الباحث قكاعد التحميؿ كخطكاتو كاع
( ُّٔ( كاشتؽ منيا أىداؼ فرعية بمغت )ُٓٗٗتصنيفو األىداؼ التربكية العامة لسنة )

لتككف أداة لمبحث التي حمؿ المادة في ضكئيا كاستخرج الصدؽ الظاىرم بعد عرضو عمى  ىدفا ن
ا عشكائية مرتيف بفاصؿ زمني بينيم ةمجمكعة مف المحكميف كتأكد مف ثبات األداة بتحميؿ عين

%( عمى تسمية الفكر َٗ, ٖٔ( يكما ن فكاف معامؿ اتفاؽ الباحث مع نفسو )َّقدره )
%( عمى تصنيفيا كاستعمؿ الباحث معادلة سككت لحساب معامؿ الثبات كالنسب ٖٕ,ٖٗك)

جاء مجاؿ  :كقد تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائج اىميا, المئكية لحساب التكرارات
%( يميو مجاؿ األىداؼ الكجدانية بالمرتبة ٖٕ, ٖٕاالكلى كبنسبة ) األىداؼ المعرفية بالمرتبة

   .%(ّٔ,َُ%( كمجاؿ األىداؼ الميارية بالمرتبة االخيرة كبنسبة)ٖٓ,َُالثانية كبنسبة)

 ٖٗ -ٖ,  ُٖٗٗ)العزاكم ,                                                                  
)  
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 م ( : 6116دراسة ) المياح   -2
تيدؼ الدراسة إلى تقكيـ كتاب تاريخ الكطف العربي الحديث كالمعاصر لمصؼ السادس األدبي    

 في ضكء األىداؼ التربكية المكضكعة لو .

 تية :كيأتي ذلؾ مف خالؿ االجابة عمى االسئمة اآل  

 ما نسبة ما يعكس محتكل مادة ىذا الكتاب مف األىداؼ التربكية المكضكعة لو؟ -ُ
 أىداؼ ال يعكسيا المحتكل ؟ كماىي ؟ ىؿ ىناؾ -ِ
 ىؿ ىناؾ جزء مف الكتاب خارج حدكد األىداؼ ؟ كما ىك ؟ -ّ
( الذم َََِكتقتصر الدراسة عمى تحميؿ محتكل الكتاب الطبعة الثامنة عشر المنقحة لسنة )  

( كقد ََُِ – َََِيدرس لمصؼ السادس األدبي لممرحمة الثانكية في العراؽ لمعاـ الدراسي )
بعدت الباحثة)المقدمة كالفيرس كاالسئمة كالصكر( كبذلؾ أصبح مجتمع الدراسة الخاضع است

( صفحة كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي)تحميؿ المحتكل(, كتـ إعداد تصنيؼ َِٕلمتحميؿ )
المديرية  العامة  –اشتؽ مف األىداؼ التربكية المكضكعة لممرحمة اإلعدادية مف كزارة التربية 

فرعيان ُٗ( كبمغ عدد األىداؼ الفرعية لمتصنيؼ )ُٓٗٗلسنة )لممناىج  كتـ الحصكؿ عمى  ( ىدفا ن
صدقو الظاىرم بعرضو عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف اما الثبات فقد تـ الحصكؿ عميو 

%( مف المحتكل حممتيا الباحثة مرتيف ِٔ( صفحة بنسبة )َٕ)بػعشكائية تقدر  ةباختيار عين
كاالستعانة بمحمميف خارجييف كبعد استخداـ معادلة سككت ككاف معامؿ  (َّبفارؽ زمني ) يكما ن

%( عمى تصنيفيا كالباحث مع المحمؿ االكؿ ٕٖ%( عمى تسمية الفكر ك)ٔٗالثبات لمباحث )
%(عمى ِٖكبيف الباحث كالمحمؿ الثاني ) ,%( عمى تصنيفيآٖ%( عمى تسمية الفكر ك)ٕٖ)

ا كتـ استخداـ الفكرة كحدة لمتحميؿ كالتكرار كحدة لمتعداد %( عمى تصنيفيْٖتسمية الفكر ك)
( فكرة مكزعة ْٕٓٔكاستخدمت النسب المئكية كسيمة حسابية ككانت اىـ نتائج الدراسة اف ىناؾ )

بشكؿ متبايف كحصؿ اليدؼ العاشر )دراسة التاريخ العالمي الذم لو ارتباط اعمى  دى عىشىرى ىدفا ن حى
%( يميو اليدؼ السادس )تأكيد ُّ, ٗٔمعاصر( عمى اعمى نسبة بمغت )بتاريخ االمة الحديث كال

دكر حزب البعث المنحؿ في صياغة أىداؼ الثكرة العربية المعاصرة( بالمرتبة الثانية إٍذ حصؿ 
( كىك )ابراز َ, ُٖ%( كجاء اليدؼ الحادم عشر بالمرتبة االخيرة بنسبة )ُْ, ْٗعمى نسبة )



 

 

59 

, ِٔلية كحركة عدـ االنحياز في المشكالت الدكلية( كاف ىناؾ )دكر المنظمات العربية كالدك 
, ّٕ%( مف الفكر يتضمنيا الكتاب ليا عالقة باألىداؼ التربكية المكضكعة لو كاف ىناؾ )ٖٗ
 ََِِ)المياح ,  .                                   %( مف الفكر التنسجـ مع األىداؼُ
,ُِ  ,ُُْ) 

 

 ( :م  6116دراسة ) محمد  -1
ىدفت الدراسة إلى تقكيـ كتب التاريخ لممرحمة المتكسطة في ضكء األىداؼ التربكية المكضكعة   

 تية :ليا مف خالؿ اإلجابة عمى االسئمة اآل

 ما مدل ما يعكسو مادة ىذه الكتب لألىداؼ التربكية المكضكعة ليا ؟ -0
 ىؿ ىناؾ أىداؼ اليعكسيا ىذا المحتكل ؟ كما ىي ؟ -6
  المحتكل ال تغطية األىداؼ ؟ كما ىك ؟ىؿ ىناؾ جزء مف  -3

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي )تحميؿ المحتكل( كاقتصرت الدراسة عمى كتاب تاريخ    
( ككتاب تاريخ الكطف  ُٗٗٗالحضارات القديمة لمصؼ االكؿ الطبعة الحادية عشرةى لسنة )

رساف في العاـ الدراسي ( المذيف يدُٗٗٗالعربي الحديث كالمعاصر الطبعة التاسعة لسنة )
( كقد استبعدت الباحثة مف عممية التحميؿ )المقدمة كالفيرس كاالسئمة كالصكر( ََُِ – َََِ)

لألىداؼ يتككف مف ََِكبذلؾ اصبح مجتمع الدراسة مف ) ( صفحة كاعدت الباحثة تصنيفا ن
تـ اشتقاقيا مف األىداؼ التربكية لمادة التاريخ في الم (ُْٖ) فرعيا ن رحمة المتكسطة ىدفا ن

( كتـ استخراج الصدؽ ُٖٔٗالمديرية العامة لممناىج لسنة ) –المكضكعة مف كزارة التربية 
الظاىرم كذلؾ بعرضو عمى لجنة مف الخبراء المختصيف اما الثبات فتـ الحصكؿ عميو  باختيار 

تيف بفارؽ %( مف المحتكل حممتيا الباحثة مر ِٓ( صفحة بنسبة مقدارىا )َٓعينة عشكائية تقدر )
كاستعانت بمحمميف خارجيف لتحميؿ العينة كباستخداـ معادلة سككت ككاف معامؿ َّزمني ) ( يكما ن

%( عمى ٖٓ%( عمى تسمية االفكار ك)ٓٗالثبات في اتساؽ الباحثة مع نفسيا عبر الزمف )
%( عمى تسمية الفكر ٖٔتصنيفيا كمعامؿ الثبات في اتساؽ الباحثة مع المحمؿ االكؿ )

( ََٕٓ%( عمى تصنيفيا ككانت اىـ النتائج التي تكصمت الييا أنيا أظيرت أف ىناؾ )ْٖك)
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( فكرة تنسجـ مع األىداؼ كنسبتيا ْٖٗٓفكرة تضمنيا كتابا التاريخ لممرحمة المتكسطة فييما )
( ليس ليا عالقة باألىداؼ كىناؾ تبايف ِِ, ٓٗ( فكرة نسبتيا )ُْٖ%( كاف ىناؾ )ٕٗ, َْ)

داؼ فنجد اف اليدؼ السادس عشر )كفضح المخططات االستعمارية كالفارسية في في تأكيد األى
الخميج العربي كالتأكيد عمى عركبة الخميج كربطيا بالمخططات ضد العراؽ كاالمة العربية ( 

( بالمرتبة االكلى يميو اليدؼ العاشر )كشؼ االصكؿ %ِّ,ُٓحصؿ عمى نسبة تكرار )
ة كابراز ما يخدـ أىدافيا في الكحدة كالحرية كاالشتراكية( بنسبة تكرار التاريخية لحركة الثكرة العربي

%( في حيف جاء اليدؼ العشركف )ابراز دكر المنظمات العربية كالدكلية كحركة عدـ ُِ, َٔ)
 .                     %( َ ,ُٗاالنحياز في حؿ المشكالت الدكلية( بالمرتبة االخيرة كبنسبة)

 ( َُُ – ٗ, ََِِ)محمد, 

 م(  :6110دراسة ) محمد  -4
أىداؼ  ىدفت الدراسة إلى تقكيـ كتب التاريخ العربي االسالمي لممرحمة الجامعية في ضكء       

 تدريسيا كذلؾ لإلجابة عف االسئمة االتية : 

 ما مدل ما يعكسو محتكل ىذه الكتب لألىداؼ المكضكعة ؟  -ُ
 ىؿ ىناؾ أىداؼ ال يعكسيا ىذا المحتكل ؟ كماىي ؟  -ِ
 ىذه األىداؼ ؟ كما ىك ؟  وىؿ ىناؾ جزء مف المحتكل ال تغطي -ّ

قسـ  –كتقتصر الدراسة عمى تحميؿ محتكل كتب التاريخ العربي االسالمي في كميات التربية 
 :التاريخ 

 .كتاب عصر الرسالة لممرحمة االكلى في كميات التربية قسـ التاريخ  -ُ
 .ة لممرحمة الثانية كتاب الدكلة العربية االسالمية الخالفة االمكي -ِ
 .لممرحمة الثالثة  ُكتاب الدكلة العربية  االسالمية الخالفة العباسية ج -ّ
 .لممرحمة الرابعة  ِكتاب الدكلة العربية االسالمية الخالفة العباسية ج -ْ
ثـ اختارت الباحثة المنيج الكصفي )تحميؿ المحتكل( كقد استثنت الباحثة الصفحات التي   

ة كالفيرس كالمراجع كالمصادر كاالسئمة كالصكر( كاصبح عىدىدي الصفحات تحتكم عمى )المقدم
اشتقتو مف أىداؼ تدريس مادة التاريخ العربي  ( صفحة كاعدت الباحثة تصنيفان ِِٔالمحممة )
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( كبمغ ُٓٗٗاالسالمي الذم اعدتو اقساـ التاريخ في كميات التربية في جميكرية العراؽ لسنة ) 
بعد التأكد مف صدقو الظاىرم مف خالؿ عرض األداة َٖلألداة )عدد األىداؼ الفرعية  ( ىدفا ن

عمى مجمكعة مف الخبراء المختصيف كالتأكد مف الثبات مف خالؿ اتساؽ الباحثة مرتيف بفارؽ 
لتحميؿ عينة عشكائية بمغت )َّزمني ) %( مف ِٓ( صفحة كبنسبة مقدارىا )ُٔٓ( يكما ن

%( عمى تصنيفيا كمعامؿ الثبات ٖٖمى تسمية الفكر ك)%( عْٗالمحتكل ككاف معامؿ الثبات )
%( عمى تصنيفيا كمعامؿ الثبات ْٖ%( عمى تسمية الفكر ك)ٖٔمع المحمؿ االكؿ كالباحثة )

%( عمى تصنيفيا كاستخدمت ّٖ%( عمى تسمية الفكر ك)ْٖبيف الباحثة كالمحمؿ الثاني )
ـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة الباحثة معادلة سككت كمربع كام كالنسب المئكية كمف اى

, ِّ( فكرة تضمنتيا الكتب كنسبة الفكر المنسجمة مع األىداؼ كانت نسبتيا )ُّٖٗكاف ىناؾ )
كاف ىناؾ تباينا في  %(ُ, ٕٔ%( كأف نسبة الفكر التي ليس ليا عالقة باألىداؼ كانت )ٖٗ

%( كىك )اف ُٔ, َٕة )التأكيد عمى األىداؼ فإف اليدؼ السادس قد حصؿ عمى أعمى نسب
المرحمة التي تمت سقكط الخالفة العباسية عمى يد المغكؿ ىي حالة مؤقتة في تاريخ العراؽ 

%( كىك )تفنيد المزاعـ ُٓ, ْٗكيميو اليدؼ السابع الذم حصؿ عمى نسبة ), كالتاريخ العربي(
لحضارة( بينما الباطمة بأف حركب التحرير االسالمية كانت غزكات بربرية مكجية ضد مراكز ا

( كىي اقؿ نسبة كىك )انفتاح العرب عمى االمـ االخرل َ, ُٓجاء اليدؼ الخامس عشر بنسبة )
.          كتأثيرىا االيجابي في تمؾ االمـ كفي تراثيا إٍذ ازدىرت مراكز الترجمة كالتعميـ( 

 (ٗٗ – ُُ, ََِٓ)محمد, 

 م ( :  6100دراسة ) الطائي   -1
كيـ محتكل كتاب تاريخ الحضارات القديمة لمصؼ االكؿ المتكسط في ىدفت الدراسة إلى تق  

 ضكء أىداؼ المادة مف خالؿ اإلجابة عف االسئمة االتية : 

 ما مدل ما يعكسو محتكل ىذا الكتاب ألىداؼ المادة المكضكعة لو ؟  -ُ
 ىؿ ىناؾ أىداؼ ال يعكسيا ىذا المحتكل ؟ كماىي ؟  -ِ
 ذه األىداؼ ؟ كما ىك ؟ ى وىؿ ىناؾ جزء مف المحتكل ال تغطي -ّ
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كتقتصر ىذه الدراسة عمى كتاب تاريخ الحضارات القديمة لمصؼ االكؿ المتكسط الطبعة    
( في مدارس جميكرية َُُِ – ََُِ( كالذم يدرس لمعاـ الدراسي )ََُِالثانية لسنة )

لصكر( شمؿ مجتمع البحث محتكل الكتاب بعد استبعاد )المقدمة كالفيرس كاألسئمة كا ,العراؽ
( صفحة استعمؿ الباحث المنيج الكصفي )تحميؿ ِٓكاصبح مجتمع الدراسة الخاضع لمتحميؿ )

المديرية  -المحتكل( بإعداد أداة لتصنيؼ األىداؼ التربكية الخاصة التي اعدتيا كزارة التربية
, كاستعمؿ الباحث التصنيؼ َُّ( كتككنت مف )ََُِالعامة لممناىج لسنة ) بعد ( ىدفا ن فرعيا ن

الحصكؿ عمى صدقو الظاىرم كذلؾ بعرضو عمى مجمكعة مف الخبراء المختصيف اما الثبات فقد 
% ( مف المحتكل المحمؿ ِٓ( صفحة بنسبة مقدارىا )ُّ)بػتـ الحصكؿ عميو باختيار عينة تقدر 

كاالتفاؽ بيف محمميف كبعد استعماؿ معادلةَّحمميا الباحث مرتيف بفارؽ زمني مقداره )  ( يكما ن
%( كمعامؿ الثبات في اتفاؽ ْٗمباحث مع نفسو عبر الزمف ىك )لسككت, ككاف معامؿ الثبات 

كحدة لمتحميؿ كالتكرار كحدة  (theme)%( كتـ استعماؿ الفكرة ُٗالباحث مع محمؿ خارجي ىك )
لمتعداد كاستعمؿ الباحث مربع كام كمعادلة سككت كالنسب المئكية ككسائؿ احصائية ككانت اىـ 

فكرة في الكتاب مكزعة عمى ستة أىداؼ بشكؿ متبايف كأف ىناؾ  (ُُّٔئج ىي كجكد )النتا
%( ليا عالقة باألىداؼ اما االفكار التي ليس ليا عالقة ّٗ, ُٔ( فكرة كنسبتيا )َُُٓ)

%( كحصؿ اليدؼ الخامس )التأكيد عمى اف ٔ, ّٖ( فكرة كنسبتيا )َُّباألىداؼ فقد كانت )
%( ّٓ, ِٓفاعؿ حضارات متعددة في بالد الرافديف( عمى نسبة )الحضارة البشرية نتاج ت

كاليدؼ السادس )تكضيح اصالة بالد الرفديف كككنيا انبثقت مف البيئة الطبيعية لممنطقة 
%( في حيف  جاء اليدؼ الرابع )تكضيح ثراء ُٗ,َْكانجازاتيا الحضارية القديمة( عمى  نسبة  )

)  .          مياديف الحياة( في المرتبة السادسة كاالخيرة  كتنكع االنجازات الحضارية في مختمؼ
 ( ُِِ- ِْ, َُُِالطائي , 

 م ( :  6103دراسة ) الجبوري  -01
ىدفت الدراسة إلى تقكيـ محتكل كتاب التاريخ الحديث كالمعاصر لمكطف العربي لمصؼ الثالث  

 المتكسط في ضكء األىداؼ التربكية المكضكعة لو .
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( كقد َُِِسة عمى تحميؿ محتكل الكتاب الطبعة الحادية كالعشريف لسنة )كتقتصر الدرا   
( صفحة ِٕاستثنى الباحث )التمييد كالصكر كالخرائط كاالسئمة( فأصبح عدد الصفحات المحممة )

استخدـ الباحث المنيج الكصفي )تحميؿ المحتكل( مف خالؿ إعداد تصنيؼ لألىداؼ التربكية 
( كبمغ عدد األىداؼ ََِْالمديرية العامة لممناىج لسنة ) –التربية  المكضكعة لمكتاب مف كزارة

تـ التأكد مف صدقو الظاىرم كثباتو مف خالؿ اختيار عينة عشكائية مف َٕالفرعية ) ( ىدفا ن
%( مف المحتكل كتـ تحميميا مرتيف بفارؽ زمني ِٓ( صفحة كبنسبة )ُٖمحتكل الكتاب مقدارىا )

كبمغ معَّمقداره ) %( كاتفاؽ بيف محمميف اثنيف كبمغ معامؿ الثبات بيف ٔٗامؿ الثبات )( يكما ن
%( كاستعمؿ معادلة سككت كمربع كام كالنسب المئكية ككسائؿ ٖٖالباحث كالمحمؿ الخارجي )

( فكرة َُٖٗ( فكرة يتضمنيا الكتاب منيا )َُِّكاظيرت النتائج اف ىناؾ ), احصائية كحسابية
( فكرة ليس ليا عالقة باألىداؼ َُٓ%( كأف ىناؾ )ْٗ, ٖٕتنسجـ مع األىداؼ كنسبتيا )

%( كىك)دراسة التاريخ العالمي الذم لو ْٔ, ِٗكحصؿ اليدؼ السابع عمى أعمى نسبة تكرار )
ارتباط بتاريخ االمة العربية بقدر ما يكشؼ األىداؼ كالسياسات التي ليا مساس بتاريخ االمة 

%( كىك ُٔ, َٗلثالث إٍذ حصؿ عمى نسبة تكرار )العربية الحديث كالمعاصر( كيميو اليدؼ ا
ما يخدـ نضاؿ االمة العربية كيسيـ في  )تمثيؿ تاريخ العرب الحديث كالمعاصر تمثيال ن كاعيا ن

%( كىك )ابراز ُ, ْٗصنع مستقبميا( كجاء اليدؼ الثامف بالترتيب االخير إٍذ حصؿ عمى نسبة )
  .النحياز في حؿ المشكالت الدكلية( دكر المنظمات العربية كالدكلية كحركة عدـ ا

 (ٖٖ – َُ,  َُِّالجبكرم ,                                                               

 ب : الدراسات االجنبية 

 ( :Mogassibi – 1980دراسة ) موجا سبي  -0
كاإلعدادية قبؿ  ىدفت الدراسة إلى معرفة االختالؼ بيف محتكل كتب التاريخ لممرحمة االبتدائية 

في محتكل كتب التاريخ لممرحمة  الثكرة كبعدىا في ليبيا كقد افترض الباحث اف ىناؾ تباينان 
االبتدائية كاإلعدادية في ليبيا قبؿ الثكرة كبعدىا كتأثر تأليفيا بفترات تغير النظاـ السياسي مف 

ل( كمف النتائج التي الممكية إلى الجميكرية كاستعمؿ الباحث المنيج الكصفي )تحميؿ محتك 
 تكصمت الييا الدراسة .
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بيف محتكل كتب التاريخ قبؿ الثكرة كبعدىا في التاريخ االسالمي كالتاريخ  اف ىناؾ تباينان  -
 الجاىمي كالسبب يعكد إلختالؼ األىداؼ التربكية لمنظاميف الممكي كالجميكرم .

تركيزىا عمى ىناؾ تبايف في محتكل كتب التاريخ في معالجة المكضكعات كفي  -
 الشخصيات .

اف محتكل كتب التاريخ االسالمي كالجاىمي كالحديث تأثرت بطبيعة النظاـ السياسي في  -
 ( Mogassibi , 1980 , p- 24-94).                                        ليبيا  

   
 

 ( :(siler , 1985دراسة سيمر  -6
حتكل الدراسي المتعمؽ بفترة الحرب ىدفت الدراسة إلى كصؼ مكضكعي كمي كنكعي لمم   

العالمية الثانية في كتب تاريخ مختارة في الكاليات المتحدة االمريكية كاستعمؿ الباحث المنيج 
الكصفي )تحميؿ المحتكل( عمى كفؽ تصنيؼ بعدم كتـ استخراج صدقو مف خالؿ عرضو عمى 

 مجمكعة مف الخبراء كعرض المادة عمى ثالثة مؤرخيف . 

في المدارس الثانكية االمريكية مف كيتك     كف مجتمع البحث مف خمسة كتب أكثر استعماال ن
خالؿ تحميؿ الشخصيات التاريخية كاألحداث التاريخية كالمكاضيع التاريخية التي تحتكييا 
كتكصمت الدراسة إلى اف الكتب التي خضعت لعممية التحميؿ لـ تحقؽ جميع األىداؼ التربكية 

 . siler , 1985)                                                           .  المكضكعة ليا 

b- 15-88) 

 : (Brophy ,1992) دراسة بروفي  -3
ىدفت الدراسة إلى تقكيـ المنياج الكطني لمدراسات االجتماعية في المرحمة االبتدائية في     

ة في مجاالت األىداؼ كالمحتكل الكاليات المتحدة االمريكية ككاف محكر اىتماـ ىذه الدراس
كاسمكب العرض كالكسائؿ التعميمية كاألنشطة كالتقكيـ كاستعمؿ الباحث المنيج الكصفي التحميمي 

 كتكصمت الدراسة إلى انو لـ تكف األىداؼ التربكية مصاغة بشكؿ سمككي,, لتحقيؽ ىدؼ الدراسة
كالتركيب كالتقكيـ بؿ ركزت عمى كعدـ تركيزىا عمى المستكيات العميا مف التفكير كالتحميؿ 
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المعرفة , أما المحتكل فقد ركز عمى الحقائؽ كلـ ييتـ بإبراز المفاىيـ كالتعميمات اال قميال ن كركز 
االساسية لممكضكعات كلـ يراًع  المحتكل عمى مكضكعات تاريخية كجغرافية كلـ ييتـ باألفكار

 (Brophy , 1992,P-13-88لتفكير الناقد  الجانب الكظيفي لممعمكمات كقمة قدرتو عمى تنمية ا

) . 

 :  (Gordy , 1995)دراسة غوردي   -8
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل ما تعكسو النصكص التاريخية في الكاليات المتحدة األمريكية     

مف أىداؼ كافاؽ متنكعة بشأف تاريخ الكاليات المتحدة األمريكية السيما معالجة لبعض القضايا 
لممرحمة الخامسة التي تخص  المجتمع االمريكي تمثؿ مجتمع البحث كعينتو في سبعة عشر نصا ن

كاستعمؿ الباحث المنيج الكصفي )تحميؿ المحتكل( لتحقيؽ ىدؼ الدراسة كمف النتائج التي 
تكصمت الييا أف الطمبة يتمقكف كجية نظر تصحيحية عف تاريخ تجارة الرقيؽ مع صكرة جزئية 

 .  (Gordy , 1995 , p- 2-92)عف التمييز العنصرم 

 موازنة الدراسات السابقة :                                                 

( دراسات اجنبية كمف ْ( دراسات عربية ك )َُ( دراسة فييا )ُْبمغ عدد الدراسات السابقة ) 
 خالؿ عرض الدراسات السابقة تبيف ما يأتي : 

اف اليدؼ منيا تقكيـ الكتب المدرسية في ضكء األىداؼ التربكية اف جميع الدراسات العربية ك  -ُ
المكضكعة ليا في حيف تنكعت الدراسات االجنبية في أىدافيا كجاءت األىداؼ التربكية 

 .  (Gordy, 1995)كدراسة  (Brophy, 1992)ضمنا ن كما في دراسة 
ىدافيا كىذا ما يتفؽ مع استعممت جميع الدراسات المنيج الكصفي )تحميؿ المحتكل( لتحقيؽ أ -ِ

 الدراسة الحالية التي تـ فييا استخداـ المنيج كالطريقة ذاتيا .
استخدمت معظـ الدراسات السابقة تصانيؼ مشتقة مف األىداؼ التربكية المكضكعة لمكتب  -ّ

المدرسية المقررة كتباينت في عدد األىداؼ الفرعية المشتقة مف األىداؼ التربكية العامة حسب 
ىداؼ التربكية المكضكعة في حيف اعتمدت الدراسات األجنبية عمى تصانيؼ جاىزة عدد األ

كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اعتماد األىداؼ   (Siler , 1985)مثؿ دراسة
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التربكية العامة لممرحمة اإلعدادية كاشتقاؽ أىداؼ فرعية منيا ألداة التصنيؼ المستعممة في 
 تاريخ لممرحمة اإلعدادية .تحميؿ كتب ال

كحدة لمتحميؿ كالتكرار, ككحدة التعداد   (theme)استعممت أغمب الدراسات السابقة الفكرة  -ْ
 .كاتباع قكاعد التحميؿ كخطكاتو ككذلؾ الدراسة الحالية 

النسبة المئكية لحساب التكرارات كمعادلة سككت لحساب  -ٓ استعممت الدراسات السابقة جميعا ن
 احصائية ككذلؾ الدراسة الحالية . الثبات كسائؿ

تباينت الدراسات السابقة في عدد الصفحات المحممة فقد بمغ عدد الصفحات المحممة في دراسة  -ٔ
( صفحة كدراسة العامرم ُٗ(, )ُٖٗٗكدراسة عزة ) ,( صفحةْٕ( ,)ُٖٗٗالدليمي )

(, ََِٓ( صفحة كدراسة محمد )َِٕ) (,ََِِ( صفحة كدراسة المياح )ُْٕ(, )َُٗٗ)
صفحة اما ( ِٕصفحة كدراسة الجبكرم )( ِٓ(, )َُُِ( صفحة كدراسة الطائي )ِِٔ)

 ( صفحة .َْٓالدراسة الحالية فقد بمغ عدد الصفحات المحممة  )
في تحقيؽ األىداؼ التربكية اما الدراسة الحالية  اتفقت نتائج معظـ الدراسات أف ىناؾ تباينان  -ٕ

 .فسيرد عرض نتائجيا في الفصؿ الرابع 
حممت جميع الدراسات السابقة كؿ كتب المادة الدراسية القائـ عمييا التحميؿ كذلؾ تعد مف  -ٖ

دراسة الحصر الشامؿ كمثؿ ىذه الدراسات لـ تمجأ إلى أسمكب احصائي الختبار داللة الفركؽ 
لذا عدت الفركؽ في تحقيؽ األىداؼ حقيقية كما يتفؽ مع الدراسة الحالية التي حممت جميع 

 كتب التاريخ في المرحمة اإلعدادية .محتكل 
 
 االفادة من الدراسات السابقة :  

فادة منيا في االمكر كاألجنبية فقد تـ اإلمنيا بعد اف تعرؼ الباحث عمى ىذه الدراسات العربية  
 تية :اآل

 دعـ مشكمة البحث كتجسيد أىميتو كتحديد المصطمحات . -ُ
 ىك تحميؿ المحتكل .اختيار المنيج المناسب لتحقيؽ ىدؼ البحث ك  -ِ
عداده في ضكء األىداؼ التربكية . -ّ  تحديد أداة البحث كالتصنيؼ كا 
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 اختيار الكسائؿ اإلحصائية المناسبة .  -ْ
 عرض النتائج ككيفية تفسيرىا .    -ٓ
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 منيجية البحث واجراءاتو 

إلجراءات البحث فيما يتعمؽ    بتحميؿ كتب التاريخ لممرحمة  يتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ كصفا ن
اإلعدادية في ضكء األىداؼ التربكية المكضكعة ليا مف حيث تحديد منيج البحث كمجتمع كعينة 
عداد أداة البحث كصدقيا كثباتيا كقكاعد التحميؿ المتبعة كنماذج مف التحميؿ كالكسائؿ  البحث كا 

 اإلحصائية المستعممة في ىذا البحث . 

 اوالً : منيج البحث 

استعمؿ الباحث المنيج الكصفي لتحقيؽ ىدؼ البحث كىك تقكيـ كتب التاريخ لممرحمة    
  content)االعدادية في ضكء األىداؼ المكضكعة ليا كاستعمؿ طريقة تحميؿ المحتكل 

analysis)   كىي إحدل الطرؽ المسحية في المنيج الكصفي إٍذ أىتمت الدراسات التربكية
لمبحث كتـ استخدامو في تحميؿ الكتب المدرسية كالنفسية الحديثة بتحمي ؿ المحتكل لككنو أسمكبا ن

المقررة مف قبؿ الجيات المسؤكلة إلعطاء فكرة مكضكعية كنكعية عف محتكياتيا .         
 ( ُٔٗ,  ُٖٓٗ)عبدالحميد, 

كلطريقة تحميؿ المحتكل أغراض كثيرة منيا تحسيف المناىج كالمكاد الدراسية كدراسة       
الحاالت كتقديـ النصح كاالرشاد كقد يستعمؿ في كصؼ ظركؼ كممارسات معينة في المدرسة 
كالمجتمع مثؿ الكشؼ عف نكاحي الضعؼ كتقكيـ العمؿ التعميمي كمدل تحقيؽ األىداؼ كالغايات 

 ُٕٗٗكالكشؼ عف القيـ كالميكؿ .                                                   )عاقؿ, 
 ,ُُٗ ) 

لمتعريفات التي ينطمؽ منيا كاضعكا ىذه التعريفات, إٍذ يرل       كيختمؼ تحميؿ المحتكل تبعا ن
بعضيـ انو يتسع ليشمؿ الخطكات اإلجرائية الخاصة بتحميؿ المحتكل, كيضيؽ عند آخريف 

,  َُُِليقتصر تعريفو عمى انو إحدل أدكات البحث .              )الياشمي كمحسف , 
ُْٕ ) 
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ىك تعريؼ بيرلسكف       إٍذ يعرفو عمى انو  ((Berelson1959كلعؿ أكثر التعاريؼ شيكعا ن
 "اسمكب بحثي كصفي كمي منظـ مكضكعي لممحتكل الظاىر لالتصاؿ".

 (Berelson,1959 ,p18)                                                                  

بانو " تحميؿ لممضمكف الظاىر كالخفي لمادة االتصاؿ,  (Webster's , 2005) كتعرفو        
عمى ىيئة كتاب أك فمـ كمف خالؿ تصنيؼ الرمكز المفتاحية كجدكلتيا كتقكيميا ييدؼ لمتأكد عمى 

 .                                      (Webster's ,2005 ,p 283معناىا كاثرىا المحتمؿ " 
 ) 

( تحميؿ المحتكل بأنو" مجمكعة مف االساليب َُِّ) كيعرؼ الزكيني كآخركف        
كاالجراءات الفنية التي صممت لتصنيؼ كتفسير المادة الدراسية فييا مف النصكص المكتكبة 
كالرسكمات كالصكر كاالفكار المتضمنة في الكتب " .                    )الزكيني كآخركف, 

َُِّ  ,َُٔ) 

تحميؿ المحتكل ىك المنيج المنظـ كالمكضكعية كالتكميـ , كأف مف اىـ خصائص طريقة         
كلكي تككف بيذه الخصائص عممية التحميؿ ينبغي اف يككف لمبحث أداة تصنيؼ تتفؽ كىدؼ 
البحث ككحدات تحميؿ مناسبة كاسس كقكاعد كاضحة كدقيقة يتـ في ضكئيا عممية التحميؿ كقياس 

 (  ِٗ -ِٖ,  ُٕٖٗ) طعيمة ,   ( Holist , 1969 , p95)الثبات .                         

كسكؼ يمتـز الباحث بيذه الخصائص خالؿ عممية تحميؿ المحتكل كاإلجراءات المتبعة في ىذا 
 البحث .

 ثانياً : مجتمع البحث وعينتو

يتحدد مجتمع البحث الحالي بمحتكل كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية في جميكرية العراؽ       
( صفحة كبعد االطالع عمى ِٕٓ( كالذم يتألؼ مف )َُِٔ – َُِٓراسي )لمعاـ الد

 :مكضكعات ىذه الكتب تـ استبعاد ما يأتي 

لمحتكيات الكتب كاعطاء فكرة عامة عنيا .   -ُ  المقدمات ألنيا تتضمف تقديما ن
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 العناكيف الف المكضكعات تعبر عف مضمكنيا .  -ِ
 ة الدراسية .اسئمة نياية الفصكؿ ألنيا تكرار لمحتكل الماد -ّ
 المحتكيات ألنيا استعراض لممكضكعات . -ْ
االشكاؿ كالصكر كالخرائط ألنيا ال تمثؿ مادة مقركءة بؿ منظكرة كمكضحة لألفكار الكاردة  -ٓ

 بالمكضكعات التي تحتكييا الكتب .
المصادر كالمراجع ألنيا تمثؿ اسماء المصادر المستعممة في تأليؼ الكتب كتعد تكثيقان ليا  -ٔ

( َْٓفكرة معينة كبعد استبعاد ىذه الصفحات أصبحت عينة البحث تشمؿ ) كال تعطي
%( مف مجتمع البحث  ٖٕ/ ٕٔصفحة تخضع لعممية التحميؿ كتشكؿ نسبة مقدارىا )

 ( . ِككما في الجدكؿ ) 
 (ِجدكؿ )

 مجتمع البحث كعينتو

الطبعة  الصف اسم الكتاب ت
 والسنة

عدد 
 الصفحات

عدد 
الصفحات 
 المستبعدة

عدد 
الصفحات 

 المحممة

ُ 
تاريخ الحضارة العربية 

 االسالمية
الرابع 
 االدبي

( ّّطبعة )
َُِْ ِِٖ ُْ ُٖٕ 

ِ 
تاريخ اكربا كامريكا 
 الحديث كالمعاصر

الخامس 
 االدبي

( ٔطبعة )
َُِْ ُِٖ ّٗ ٖٗ 

ّ 
تاريخ البالد العربية 
 الحديث كالمعاصر

السادس 
 االدبي

( ُطبعة )
َُِٓ ُِٔ ِْ ُْٕ 

 َْٓ ُِِ ِٕٓ ػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعالمػػجػػ
 

 ثالثًا : أداة البحث )التصنيف( 
 اعداد األداة  -0
تتطمب طريقة تحميؿ المحتكل أداة لمتحميؿ )تصنيؼ( يحقؽ ىدؼ البحث كيالئـ المادة        

مة الدراسية المحممة كىي كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية إٍذ تـ اعتماد األىداؼ التربكية العا
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( كلـ يغير الباحث ِ( ممحؽ)َُِٓلممرحمة اإلعدادية التي أعدتيا المديرية العامة لممناىج لعاـ )
األىداؼ المكضكعة بؿ تـ اشتقاؽ أىداؼ فرعية ليا كمف أجؿ اف تككف عممية اشتقاقيا خاضعة 

 لضكابط عممية كمكضكعية كاضحة كعمى كفؽ خطكات محددة اتبع الباحث الخطكات اآلتية : 
 الطالع عمى االدبيات التي تتناكؿ األىداؼ التربكية العامة كالسمككية  .ا - أ

االطالع عمى األىداؼ التربكية الخاصة لكؿ كتاب مف كتب التاريخ لممرحمة  - ب
 ( لتضميف ما يتالءـ منيا إلضافتو لألىداؼ الفرعية .ِاإلعدادية ممحؽ )

 االطالع عمى مكضكعات كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية . - ت
مراجعة الدراسات السابقة التي تناكلت تحميؿ كتب المكاد االجتماعية عامة كالتاريخ  - ث

 خاصة في ضكء األىداؼ التربكية المكضكعة ليا .
كمما سبؽ تـ تصنيؼ األىداؼ التربكية العامة لمادة التاريخ في المرحمة اإلعدادية  - ج

فرعيا ن تتكزع عمى )ُِٕإلى أىداؼ فرعية بمغ عددىا) ( ُٕ( ىدفا ن
ككما في ممحؽ ) عاما ن تربكيا ن  (.ّىدفا ن

 صدق األداة  

بعد االنتياء مف إعداد أداة البحث بصكرتيا االكلية البد مف معرفة صدؽ األداة كالذم يقصد      
 بو مدل قدرة أداة التحميؿ كفقراتيا عمى تمثيؿ المحتكل المراد تحميمو بدقة .

, َُِْ)المطمؽ كيحيى,                                                                
ُُِ ) 

كأف الطريقة االكثر شيكعا ن في التحقؽ مف صدؽ أداة التحميؿ ىك عرض أداة التحميؿ عمى       
مجمكعة مف اىؿ الدراية كالخبرة إلبداء آرائيـ حكؿ تصميـ األداة كما تتضمنو مف فئات أك 

 فقرات. 

 (  ِِٔ, َُُِ)الياشمي كمحسف,                                                            

كلمتأكد مف صدؽ األداة فقد تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كالمختصيف في عمـ        
( خبيران , ِّالنفس التربكم كطرائؽ التدريس كالتربية كالتاريخ كبعض المدرسيف بمغ عددىـ )
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صكرتيا األكلية كذلؾ لمتأكد مف صدقيا الظاىرم كأبدل ( إٍذ عرضت األداة في ْممحؽ )
%( مف اتفاؽ ََُ -% َٖالمحكميف مالحظاتيـ حكؿ األداة كاعتمد الباحث نسبة تتراكح )

 المحكميف إلبقاء األىداؼ أك حذفيا أك تعديميا كقد تـ األخذ بالمالحظات كىي :

الفرعية لكؿ ىدؼ لمالءمتيا اف التقكيـ ينبغي أف يككف كفؽ األىداؼ التربكية العامة ك  -ُ
 كشمكليتيا ألداة البحث .

 اف األىداؼ الخاصة لممكاد الدراسية جرل تضميف معظميا ضمف األىداؼ الفرعية . -ِ
دمج اليدؼ الفرعي السادس مف اليدؼ األكؿ ضمف اليدؼ الفرعي الرابع مف اليدؼ  -ّ

 نفسو .
 دف المقدسة كدكر العبادة( .اضافة اليدؼ الفرعي التاسع لميدؼ االكؿ )ابراز اىمية الم -ْ
نقؿ اليدؼ الفرعي الخامس مف اليدؼ السادس إلى اليدؼ الفرعي الحادم عشر مف  -ٓ

 اليدؼ الثاني )التعريؼ بالتنظيمات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية( . 
اضافة اليدؼ الفرعي العاشر لميدؼ الثاني )تكضيح دكر مؤسسة الخالفة في إدارة  -ٔ

 الدكلة( .
اليدؼ الفرعي الثاني عشر لميدؼ الثاني )ابراز الحياة االقتصادية لممجتمع  اضافة -ٕ

 العربي االسالمي( .
اضافة اليدؼ الفرعي الحادم عشر )تأكيد النزاىة كالشفافية كمكافحة الفساد( لميدؼ  -ٖ

 الثالث . 
اضافة اليدؼ الفرعي الخامس )إبراز اشراؾ المككنات في ادارة الدكلة( إلى اليدؼ  -ٗ

 دس .السا
 اضافة اليدؼ الفرعي التاسع )تكضيح مشكالت تمكث البيئة( لميدؼ السابع . -َُ

 حذؼ اليدؼ الفرعي السادس )تأكيد الصبر كالمثابرة ( مف اليدؼ التاسع.  -ُُ
حذؼ اليدؼ الفرعي الثاني )تأكيد اف الحضارة االسالمية جزء مف الحضارة االنسانية  -ُِ

 ( مف اليدؼ الحادم عشر . 
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عي الثالث مف اليدؼ العاشر )ترسيخ مبادئ حقكؽ االنساف( إلى نقؿ اليدؼ الفر  -ُّ
 اليدؼ الفرعي التاسع مف اليدؼ الثاني عشر .

اضافة اليدؼ الفرعي العاشر إلى اليدؼ الثاني عشر )التعريؼ بمؤسسات المجتمع  -ُْ
 المدني( .

اضافة اليدؼ الفرعي السابع لميدؼ الثاني عشر )تكضيح ازدىار الحركة العممية  -ُٓ
 فكرية ( .كال

كتتضمف    عاما ن كبذلؾ اصبحت األداة صادقة كصالحة لالستعماؿ كتتككف مف سبعة عشر ىدفا ن
كاخر لمجاؿ االفكار المتنكعة. ممحؽ )ُِّ) فرعيا ن  ( يكضح ذلؾ .ّ( كالجدكؿ )ٓ( ىدفا ن

 (ّجدكؿ )
 األىداؼ التربكية العامة كالفرعية ألداة البحث

عدد األىداف  اليدف الرئيسي ت
 فرعيةال

 ٗ اليدؼ االكؿ ُ
 ُِ اليدؼ الثاني ِ
 ُُ اليدؼ الثالث ّ
 ٕ اليدؼ الرابع ْ
 ُِ اليدؼ الخامس ٓ
 ٔ اليدؼ السادس ٔ
 ٗ اليدؼ السابع ٕ
 ٓ اليدؼ الثامف ٖ
 ٓ اليدؼ التاسع ٗ

 ٗ اليدؼ العاشر  َُ
 ٓ اليدؼ الحادم عشر  ُُ
 َُ اليدؼ الثاني عشر ُِ
 ٕ شر اليدؼ الثالث ع ُّ
 ٕ اليدؼ الرابع عشر ُْ
 ٔ اليدؼ الخامس عشر ُٓ
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عدد األىداف  اليدف الرئيسي ت
 فرعيةال

 ٕ اليدؼ السادس عشر ُٔ
 ٓ اليدؼ السابع عشر ُٕ
 اىداؼ متنكعة اليدؼ الثامف عشر ُٖ

 ُِّ  المجمكع
 
 

 طريقة التحميل 
يعتمد تحميؿ المحتكل التصنيفات الفرعية التي يتبعيا الباحث ليتـ تحميؿ المحتكل في        
 فالبد مف أف يحدد كحدة التحميؿ المعتمدة كتحديد قكاعد التحميؿ كأسسو, كخطكاتو ىي : ضكئيا 

 وحدات التحميل  .0
 استعمؿ الباحث في عممية التحميؿ الكحدات اآلتية :

 وحدة التسجيل - أ
 تعرؼ كحدة التسجيؿ بانيا اصغر تقسيـ أك جزء مف المحتكل يخضع لعممية التحميؿ .      

 ( َُِ,  َُِِ)بحرم ,                                                                     

( إلى أف ىناؾ خمس كحدات في ُٕٔٗكيذىب الباحثكف كالخبراء مف امثاؿ )بيرلسكف,      
( (Characterكالشخصية  ((Theme( كالفكرة   (Wordتحميؿ المحتكل كىي كحدة الكممة

,  َُِْ)المطمؽ كيحيى , .              يس المساحة أك الزمفمقاي(  و(itemكالفقرة أك المقاؿ 
َُٕ) 

كحدة لمتحميؿ كذلؾ الف ليا مف السعة ما يكفي ال  (Theme)كاستعمؿ الباحث الفكرة       
بالكحدات االخرل  عطاء معنى, كمف الصغر ما يقمؿ مف احتماؿ تضمينيا لعدة اتجاىات قياسا ن

 ََِٗاد تحميمو .                          )الجادرم كيعقكب, كتتالءـ مع طبيعة المحتكل المر 
 ,ُِٕ  ) 
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عف استعماؿ الدراسات السابقة كحدة الفكرة في تحميؿ الكتب المدرسية فقد اعتمدت          فضال ن
الفكرة الصريحة كالضمنية أداة لمتحميؿ كذلؾ ككف كتب التاريخ عبارتيا كفقراتيا كاضحة كصريحة 

 كاردة فييا صريحة ككاضحة كقد تككف ضمنية في حاالت محدكدة .كاالفكار ال
 وحدة التعداد  - ب

اعتمد الباحث التكرار كحدة لمتعداد في ىذا البحث لحساب ظيكر كؿ فكرة في كؿ ىدؼ        
مف األىداؼ الرئيسة كالفرعية في التصنيؼ كالتي تأخذ التكرارات اكثر دكف غيرىا تعد اكثر 

مف األىداؼ  . تحقيقا ن
 
 
 وحدة المضمون  -ت 

كىي المادة المحيطة بكحدة التسجيؿ ام انيا المادة التي تكضح كحدة التسجيؿ عند القياـ      
أك   (Theme)بعممية التحميؿ ككحدة المضمكف في ىذا البحث ىي الفقرة التي تقع فييا الفكرة 

 المكضكع بأكممو .
 خطوات التحميل  .6

 ممية تحميؿ المحتكل كىي :اتبع الباحث الخطكات اآلتية بع
قراءة المكضكع قراءة جيدة لمتعرؼ عمى الفكرة التي يتضمنيا المكضكع الكاحد بصكرة  .0

 عامة.
قراءة كؿ فقرة في المكضكع الكاحد لغرض تحديد العبارات كالفقرات التي تتضمف فكرة  .6

 معينة.
 إعداد استمارة خاصة تتضمف الفكرة اليدؼ العاـ كاليدؼ الفرعي . .3
ة الفكرة كتحديد اليدؼ العاـ كاليدؼ الفرعي الذم تمثمو في االستمارة الخاصة التي كتاب .8

 اعدت ليذا الغرض .
 إعطاء تكرار لكؿ ىدؼ عاـ كىدؼ فرعي . .0

 
 . قواعد التحميل واسسو 3
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مف جية,       ىناؾ عدد مف القكاعد كاالسس التي تستند عمييا عممية تحميؿ المحتكل منيجيا ن
بة ثبات عالية مف جية اخرل, كىذه القكاعد كاالسس تتبايف حسب طبيعة كالحصكؿ عمى نس

,  ََُِالمادة المحممة كالتصنيؼ المستعمؿ لمتحميؿ .                    ) العجيمي كآخركف , 
ُُِ ) 

 
 كلقد اعتمد الباحث القكاعد كاالسس اآلتية :

 كثر قربا ن كتحقيقا ن . اذا كانت الفكرة الكاحدة تحقؽ اكثر مف ىدؼ فيؤخذ اليدؼ األ -0
اذا كاف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو يعبر كؿ منيما عف فكرة مستقمة فيعطى لكؿ  -6

منيما تكراره اما اذا كاف يعبر عف نفس اليدؼ فيعطى تكراره كاحده ككذلؾ اذا تعددت 
 المعطكفات .

كنتيجة فيعطى ليا تكراره كاحده. -3  اذا احتكت الفقرة سببا ن
 ر كتكضح ما قبميا فيككناف فكرة كاحدة كيعطى ليما تكرار كاحد .اذا كردت عبارة تفس -8
لككنيا مرتبطة بما قبميا أك بعدىا امكف الرجكع  -0 معينا ن اذا كانت الفكرة ال تعطي مدلكال ن

 إلى قراءة الفكرة السابقة أك الالحقة لمتشخيص كتعطى تكراره كاحده.
لرجكع لبعض المختصيف في حالة ظيكر نكع مف المبس في تحديد األفكار يتـ ا -2

جراء تكضيح كؿ فكرة كتحديدىا كاليدؼ الذم تمثمو .  لالستعانة بآرائيـ كا 
 .اذا كردت فكرة ال تشير إلى أم مف األىداؼ فإنيا تصنؼ في مجاؿ )متنكعة(  -1

 (  ِِِ,  ََِٔ)عبد الرحمف كعدناف ,                                          
اعد كاالسس ككحدات التحميؿ ككيفية استخداميا بصكرة كاضحة اثناء كلكي تبدك ىذه القك     

 عممية التحميؿ نعرض النماذج اآلتية مف كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية كىي :    
 النموذج : االول

اختير موضوع )الصناعة( من كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية لمصف الرابع األدبي، ص 
001 . 
المراكز الرئيسية لمحياة االقتصادية في البالد, فإف ازدحاـ السكاف فييا كتعقد الحياة  المدف ىي    

لى ازدىار الصناعة كالتجارة كمف  كارتفاع مستكل المعيشة يؤدم إلى التخصص في العمؿ كا 
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الطبيعي اف يقـك في كؿ مدينة عدد مف الصناعات كالحرؼ التي تسد الحاجات الضركرية 
ريؼ القريبيف منيا . كأىـ ىذه الصناعات كالحرؼ ما يتعمؽ بالمسكف كالمأكؿ لسكانيا كألىؿ ال

كالممبس , فأما المساكف فأنيا تتطمب اآلجر أم الطابكؽ كالجص, كالمبيضيف كالمزخرفيف 
كالنجاريف كالحداديف كالنحاسيف, كاما ما يتعمؽ باأللبسة فيي تشمؿ الغزاليف كالنساجيف كالقصاريف 

ياطيف, كاما الصناعات المتعمقة بالطعاـ فيي تتعدد بعدد المأككالت المستعممة في كالصباغيف كالخ
 البمد, كالطحانيف كالخبازيف كاصحاب الشكاء كغيرىا . 

 (ْجدكؿ )
أنمكذج تحميؿ المحتكل لمكضكع الصناعة لكتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية لمصؼ الرابع 

 األدبي .

اليدف  األفكار ت
 الرئيسي

ليدف ا
 الفرعي

 06 6 المدف المراكز الرئيسية لمحياة االقتصادية 0
 06 6 ازدحاـ السكاف فييا 6
 06 6 كتعقد الحياة 3
 06 6 ارتفاع مستكل المعيشة 8
 06 6 التخصص في العمؿ 0
 06 6 ازدىار الصناعة كالتجارة 2
 06 6 اف تقكـ في كؿ مدينة عدد مف الصناعات كالحرؼ 1
 06 6 جات الضركرية لسكانيا كألىؿ الريؼ القريبيف منياتسد الحا 4
 01 6 كاىـ الصناعات كالحرؼ ما يتعمؽ بالمسكف 1

 06 6 كاىـ الصناعات كالحرؼ ما يتعمؽ بالمػأكؿ 01
 06 6 كاىـ الصناعات كالحرؼ ما يتعمؽ بالممبس 00
 06 6 المساكف تتطمب اآلجر كالجص كالطابكؽ  06
 06 6 كالمزخرفيف تتطمب المبيضيف 03
 06 6 كالنجاريف كالحداديف كالنحاسيف 08
االلبسة تشمؿ الغزاليف كالنساجيف كالقصاريف كالصباغيف  00

 06 6 كالخياطيف
 06 6أما صناعات االطعمة فتتعدد بعدد المأككالت في البمد  02
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 كالطحانيف كالخبازيف كاصحاب الشكاء
 

 النموذج : الثاني
م( من كتاب تاريخ اوربا وامريكا الحديث والمعاصر  0141رة الفرنسية عام اختير موضوع )الثو 

 .  2لمصف الخامس االدبي، ص 
انما حدثا ن ُٖٕٗلـ تكف الثكرة التي اندلعت في فرنسا في شير تمكز مف  بحتا ن فرنسيا ن حدثا ن
, نظرا ن لما يميز تمؾ الثكرة مف مزايا ىامة منيا : كعالميا ن  اكربيا ن

االنسانية التي جاءت بيا تمؾ الثكرة كالحرية كاالخاء كالمساكاة كىي ما نصت المبادئ  -
 عميو مبادئ حقكؽ االنساف . 

ما صاحب تمؾ الثكرة مف حركب عديدة عرفت بالحركب النابميكنية نسبة إلى القائد  -
 العسكرم المعركؼ )نابميكف بكنابرت( .

ة كدستكرية, اصبحت ما انتجتو الثكرة مف نظاـ جميكرم, كمؤسسات تمثيمي -
يحتذل بو في بقية دكؿ العالـ حتى الكقت الحاضر .  مثاال ن

 (ٓجدكؿ )
 انمكذج تحميؿ المحتكل لمكضكع الثكرة الفرنسية لكتاب تاريخ
 أكربا كامريكا الحديث كالمعاصر لمصؼ الخامس األدبي .

اليدف  األفكار ت
 الرئيسي

اليدف 
 الفرعي

 0 01 فرنسيان بحتان  لـ تكف الثكرة الفرنسية حدثان  0
 0 01 الثكرة الفرنسية حدثان اكربيان  6
 0 01 الثكرة الفرنسية حدثان عالميان  3
 0 01 مف مزايا الثكرة الفرنسية المبادئ االنسانية التي جاءت بيا 8
 3 01 مف مبادئ الثكرة الفرنسية الحرية  0
 3 01 مف مبادئ الثكرة الفرنسية االخاء 2
 2 06 لثكرة الفرنسية المساكاة مف مبادئ ا 1
 1 06 ما نصت عميو مبادئ حقكؽ االنساف  4
 4 متنكعة صاحبيا حركب عديدة عرفت بالحركب النابميكنية 1

 8 01 انتجت الثكرة النظاـ الجميكرم  01
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اليدف  األفكار ت
 الرئيسي

اليدف 
 الفرعي

 8 01 انتجت الثكرة مؤسسات تمثيمية لمشعب  00
 8 06 انتجت الثكرة مف مؤسسات دستكرية  06
ئج الثكرة اصبحت مثاال يحتذل بو في بقية دكؿ العالـ حتى نتا 03

 الكقت الحاضر
01 0 

 

 النموذج : الثالث
م في العراق( من كتاب تاريخ البالد العربية  0104تموز  08اختير موضوع )قيام ثورة 

 .008الحديث والمعاصر لمصف السادس األدبي ، ص 
لسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كمنيا اصدار حققت الثكرة انجازات كبيرة عمى مختمؼ الصعد ا

عادة المفصكليف إلى كظائفيـ . كفي المجاؿ  الدستكر المؤقت كالعفك عف السجناء السياسييف كا 
االجتماعي اىتمت الثكرة بنشر التعميـ كتطكيره في مختمؼ المراحؿ الدراسية كاالىتماـ بالجكانب 

عمى المكاطنيف المدنييف كالعسكرييف كمختمؼ الصحية كحؿ مشكمة السكف بتكزيع االراضي 
 الشرائح االجتماعية كتشكيؿ الجمعيات كمنظمات المجتمع المدني .

اما في الجانب االقتصادم فقد اصدرت قانكف االصالح الزراعي لتكزيع االراضي عمى الفالحيف 
ـ بالصناعة ـ لتحرير الثركة النفطية, كاالىتما ُُٔٗلسنة  َٖبشكؿ عادؿ . كالقانكف رقـ 

                  كأقامت العالقات التجارية مع دكؿ العالـ كافة . 
 (ٔجدكؿ )

في العراؽ لكتاب تاريخ البالد العربية  ُٖٓٗتمكز  ُْانمكذج تحميؿ المحتكل لمكضكع قياـ ثكرة 
 الحديث كالمعاصر لمصؼ السادس األدبي .

 األفكار ت
اليدف 
 الرئيسي

اليدف 
 الفرعي

 3 3 ثكرة انجازات عمى الصعيد السياسيحققت ال 0
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 3 3 حققت الثكرة انجازات عمى الصعيد االقتصادم  6
 3 3 حققت الثكرة انجازات عمى الصعيد االجتماعي  3
 3 3 اصدار الدستكر المؤقت  8
 3 3 اصدار العفك عف السجناء السياسييف 0
 3 3 اعادة المفصكليف إلى كظائفيـ  2
 2 03 التعميـ كتطكيره في مختمؼ المراحؿ الدراسية اىتمت الثكرة ب 1
 3 3 االىتماـ بالجكانب الصحية  4
 3 3 حؿ مشكمة السكف بتكزيع االراضي عمى المكاطنيف المدنييف  1

 3 3 تكزيع االراضي السكنية عمى العسكريف    01
 00 06 تشكيؿ الجمعيات  00
 00 06 تشكيؿ منظمات المجتمع المدني 06
 3 3 اصدار قانكف االصالح الزراعي 03
 3 3 تكزيع االراضي عمى الفالحيف بشكؿ عادؿ 08
 3 3 لتحرير الثركة النفطية ُُٔٗلسنة  َٖاصدار قانكف رقـ  00
 3 3 االىتماـ بالصناعة  02
 2 3 اقامة العالقات التجارية مع دكؿ العالـ كافة  01

 

 صدق التحميل 

ؿ الذم اجراه الباحث تـ عرض بعض النماذج مف المادة المحممة لمتأكد مف صدؽ التحمي      
في طرائؽ تدريس   لكتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية لمصؼ الرابع األدبي عمى محممٌيف

 التاريخ كقد أجمعا عمى صحة التحميؿ المتبع كىك ما عده الباحث صدقا ن لمتحميؿ . 

 ثالثاً  : الثبات 

                                           


 د. قاسم محمد كرٌم ,المدٌرٌة العامة لتربٌة القادسٌة  م. -1 

 طرائق تدرٌس التارٌخ رجستٌ, مااالنسة عروبة صالح دلً - 2
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حث عمى أداة بحثو فالبد مف اف تتصؼ بالثبات الذم يعني إعطاء النتائج لكي يعتمد البا    
,  َُٗٗ االماـ كآخركف,) نفسيا اذا قاس الشيء نفسو تحت الظركؼ نفسيا مرات متتالية.

ُّْ) 
كيمكف حساب معامؿ ثبات التحميؿ بطريقتيف كىي سحب عينة مف المحتكل المطمكب تحميمو     

جر  اء التحميؿ مف الباحث كباحث آخر ثـ حساب معامؿ االتفاؽ بيف كتطبيؽ أداة التحميؿ كا 
المحمميف عمى فقرات أداة التحميؿ, ككذلؾ سحب عينو عشكائية مف المحتكل المطمكب تحميمو 
كتحميميا مف الباحث نفسو مرتيف بينيما فاصمة زمنية كاستخراج نتائج التحميؿ في المرة االكلى 

 .عامؿ االتفاؽ بيف التحميميف النتائج عف طريؽ حساب م كالثانية كالن عمى حدة كمقارنة
 ِِٖ,  َُُِالياشمي كمحسف, )                                                           

 ) 
كلكي يككف الثبات اكثر مكضكعية كلمحصكؿ عمى ثبات مقبكؿ استعمؿ الباحث النكعيف اعاله 

%(  َُات كتب التاريخ لممرحمة االعدادية تمثؿ نسبة )بعد اف اختار عينة عشكائية مف مكضكع
كىما مف  ( صفحة بعد أتفاؽ الباحث مع المحمميف الخارجييف ْٓمف عينة البحث كتشمؿ )

 اصحاب الخبرة كالميارة في ىذا الجانب عمى خطكات التحميؿ كقكاعده المتبعة .
 االتفاق عبر الزمن  -0

التاريخ كأعادى تحميميا مرة اخرل بعد ثالثيف يكما ن إٍذ حمؿ الباحث العينة مف محتكل كتب      
%( ُٗ%( كعمى تسمية األفكار )ْٗكانت قيمة معامؿ الثبات المحسكبة في تحديد األفكار )

 باستخداـ معادلة ىكلستي كىي قيمة عالية .
 االتفاق بين المحممين  -6

عمى حدة اذا كانت بعد تحميؿ المحمؿ االكؿ كالثاني لعينة محتكل كتب التاريخ       المختارة كال ن
%( كعمى  ِٗقيمة معامؿ الثبات المحسكبة بيف الباحث كالمحمؿ االكؿ في تحديد االفكار )

%( كعمى ّٗ%( اما بيف الباحث كالمحمؿ الثاني فكانت عمى تحديد االفكار )ٖٖتسمية االفكار )
الثبات عمى تحديد االفكار  %( اما بيف المحمؿ االكؿ كالثاني فكاف معامؿٕٖتسمية االفكار )

( ٕ%( كباستعماؿ معادلة ىكلستي كتعد قيـ عالية كالجدكؿ)ٖٓ%( كعمى تسمية االفكار )ٔٗ)
 يكضح ذلؾ.

                                           


 م .د . قاسم محمد كرٌم ,المدٌرٌة العامة لتربٌة القادسٌة -1

 طرائق تدرٌس التارٌخماجستٌر  االنسة عروبة صالح دلً , -2 
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 (ٕجدكؿ )
 قيـ معامؿ الثبات بيف الباحث عبر الزمف كالمحمميف الخارجيف

 الثبات بيف نكع الثبات
تحديد 
 الفكر

تسمية 
 الفكر

 %ُٗ %ْٗ يكمان  َّعد مركر الباحث ب االتفاؽ عبر الزمف

 االتفاؽ بيف المحمميف
 %ٖٖ %ِٗ الباحث كالمحمؿ االكؿ
 %ٕٖ %ّٗ الباحث كالمحمؿ الثاني 

 %ٖٓ %ٔٗ المحمؿ االكؿ كالمحمؿ الثاني

  

 الوسائل االحصائية 
 استعمؿ الباحث الكسائؿ اإلحصائية كالحسابية اآلتية : 

 األىداؼ في المحتكل كىي كسيمة حسابية . لمتعرؼ عمى نسبة ) % (النسب المئكية  -ُ
 معادلة ىكلستي لمعرفة نسب االتفاؽ بيف المحمميف لمثبات . -ِ

   
(    )

 

     
 

 معامؿ الثبات   Rإٍذ اف      

 عدد اإلجابات المتفؽ عمييا مف قبؿ المحمميف  (     )إٍذ اف     

 إجابات المحمؿ االكؿ عدد     إٍذ اف      

 ( .ُٖٔ,  َُٗٗعدد إجابات المحمؿ الثاني )االماـ كآخركف,     إٍذ اف     

 المتكسط الحسابي لمعرفة األىداؼ التربكية المتحققة . -ّ
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لمنتائج التي تـ ا     لتكصؿ ألييا مف ىذا البحث كتفسيرىا كذلؾ في يتضمف ىذا الفصؿ عرضا ن
ترتيب ك حدكد التصنيؼ المستعمؿ لتحميؿ كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية كسكؼ يتـ عرض 

األىداؼ التربكية العامة كاألىداؼ الفرعية بترتيب تنازلي حسب التكرار كالنسب المئكية التي 
 حصمت عمييا .

( فكرة تضمنتيا كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية ٖٓٔٗ) إٍذ اظيرت نتائج التحميؿ اف ىناؾ    
( فكرة تنسجـ مع األىداؼ التربكية العامة المقررة مف كزارة التربية المديرية العامة ْٕٖٔمنيا )
%( كما ىي مكضحة ِٔ,ِّ( فكرة كنسبتيا )ُُِٖ%( كاف ىناؾ )ّٕ,ٕٔكنسبتيا ) لممناىج

متنكعة كىي نسبة عالية جدان ( كىي ال تعكسيا ىذه األىداٖفي الجدكؿ ) ؼ اطمؽ عمييا أفكارا ن
كقد يعكد السبب في ذلؾ إلى اف األىداؼ التربكية العامة المقررة حديثان ال تنسجـ مع بعض 
المكضكعات التاريخية التي تؤكد عمى الجكانب السمبية مف حركة التاريخ كالحركب كاالحتالؿ 

ؽ االنساف كمصادرة الحريات العامة التي اخذت مساحة كالنفكذ األجنبي كما رافقو مف انتياؾ لحقك 
كبيرة مف محتكل كتب التاريخ كىذه النتائج ال تتفؽ مع ما تكصمت أليو الدراسات السابقة مف 

 نتائج .
 (ٖجدكؿ )

 االفكار التي تضمنتيا كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية

 أسم الكتاب ت

 االفكارمجموع  أفكار متنوعة أفكار تضمنتها األهداف

 التكرار
النسبة 

 المئوٌة
 التكرار

النسبة 

 المئوٌة
 التكرار

النسبة 

 المئوٌة

1 
كتاب  تارٌخ 

 الرابع األدبً
4323 93,93% 477 21,31% 4696 43,39% 

2 

كتاب  تارٌخ 

 %31,19 2911 %33,55 641 %91,66 2391 الخامس األدبً

3 
كتاب  تارٌخ 

 السادس األدبً
3469 76,97% 2333 45,24% 4691 43,34% 

 %33,39 9376 %34,73 3229 %97,49 7959 المجموع
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كيتضح مف الجدكؿ اعاله اف  كتاب التاريخ لمصؼ الرابع األدبي جاء بالمرتبة االكلى إٍذ    
%( تعكس ٕٗ,ٖٗكبنسبة )فكرة ( ُِّٗ%( منيا )ٖٗ,ّٗ( فكرة كبنسبة )ّٖٓٓاحتكل عمى )

%( ال تعكس األىداؼ التربكية َِ,َُ( فكرة كبنسبة )ّٔٔاألىداؼ التربكية العامة كمنيا )
العامة تناكلت مكضكعات تتعمؽ بكاقع الصراع كالنفكذ السياسي ككاقع األنظمة االستبدادية كانتياؾ 

كككف  َُِٓحقكؽ االنساف كغيرىا إٍذ لـ تؤكد عمييا األىداؼ التربكية العامة المقررة لعاـ 
اما  ,ليفو كتدكر مكضكعاتو حكؿ الحضارة العربية االسالميةطكيمة مف زمف تأ ةالكتاب مضى مد

( فكرة َّٖٓكتاب التاريخ لمصؼ السادس األدبي فقد جاء بالترتيب الثاني إٍذ احتكل عمى )
%( تعكس األىداؼ التربكية العامة ك ٖٔ,ٓٔ( فكرة كبنسبة )ِّٖٓ%( منيا )ّٗ,ّٗكبنسبة )

ىداؼ التربكية كىي النسبة األعمى في كتب %( ال تعكس األُّ,ّْ( فكرة كبنسبة )ُِِِ)
التاريخ لممرحمة اإلعدادية لككف كتاب التاريخ لمصؼ السادس األدبي تتناكؿ مكضكعاتو تاريخ 
مف االفكار الكاردة فيو تؤكد عمى االكضاع  البالد العربية في العصر الحديث كالمعاصر كاف كثيرا ن

حتالؿ العثماني كمف بعده االكربي كلـ يجًر التأكيد السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في ظؿ اال
كيميو كتاب الصؼ الخامس األدبي بالمرتبة الثالثة إٍذ  ,العامة عمييا ضمف االىداؼ التربكية

%( تعكس ٓٓ,َٕ( فكرة كبنسبة )َُِٕ%( منيا )َٕ,َِ( فكرة كبنسبة )ََُٖاحتكل عمى )
%( ال تعكس األىداؼ التربكية ِٗكْْسبة )( فكرة كبنَّٓاألىداؼ التربكية العامة كمنيا )

العامة, كاف مكضكعات الكتاب تدكر حكؿ تاريخ أكربا كأمريكا الحديث كالمعاصر كسكؼ يتـ 
 . ةتناكؿ ترتيب األىداؼ التربكية العامة مجتمعة لمكتب الثالث ككؿ كتاب عمى حد

 .عدادية مجتمعة اوالً : ترتيب االىداف التربوية العامة لكتب التاريخ لممرحمة اإل

لقد كاف ىناؾ تبايف في التأكيد عمى األىداؼ التربكية إٍذ تـ تحقيؽ خمسة أىداؼ مف      
كبنسب متباينة إٍذ جاء اليدؼ العاشر )االطالع عمى  األىداؼ التربكية البالغة سبعة عشر ىدفا ن

كتحقيؽ السالـ تجارب االمـ كالشعكب في مختمؼ العصكر التاريخية لمعمؿ عمى تقدـ البشرية 
العالمي القائـ عمى التعاكف كالعدؿ كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا( في المرتبة االكلى إٍذ حصؿ 

بنسبة )ُّْٗعمى ) %( يميو بالمرتبة الثانية اليدؼ الثالث عشر )ابراز دكر العمـ َْ,ُٓ( تكرارا ن
اف العراقي في عممية كالتكنكلكجيا في احداث التحكالت الحضارية عمى مر العصكر كدكر االنس
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كبنسبة )ُُِْاالبداع كاالبتكار( إٍذ حصؿ عمى ) %( كفي المرتبة الثالثة جاء ّٓ,ُِ( تكرارا ن
اليدؼ الثاني )تربية الجيؿ عمى االعتزاز بتراثو العربي االسالمي كدكره في بناء الحضارة 

%( كفي المرتبة ّٖ,ُِ( تكرارات كبنسبة )َُُُاالنسانية لتنمية ثقتو بنفسو( إٍذ حصؿ عمى )
الرابعة اليدؼ الثاني عشر )ترسيخ فكرة النظاـ الديمقراطي كاالتحادم لدل الطمبة كاحتراـ الرأم 

( ْٔٔاالخر كاحتراـ ارادة االغمبية كأساس لذلؾ النظاـ كاحتراـ حقكؽ االنساف( إٍذ حصؿ عمى )
كبنسبة ) الطمبة بالكحدة الكطنية كككف %( كيميو اليدؼ الرابع )تعزيز االيماف لدل َِ,ٕتكرارا ن

العراؽ الحاضنة التاريخية لمشعب العراقي بكؿ مككناتو عبر تاريخ طكيؿ لمعيش المشترؾ في ىذا 
( َُٔالكطف كاف ىذه الكحدة تتحقؽ في اطار متكازف مف الحقكؽ كالكاجبات ( إٍذ حصؿ عمى )

تيا الكسط الحسابي لألىداؼ %( إٍذ اف ىذه األىداؼ الخمسة تجاكزت نسبَٕ,ٔتكرارات كبنسبة )
 ( يكضح ذلؾ .ٗ( كالجدكؿ )ٓٓ,ٓكالبالغ  )

 (ٗجدكؿ )                                  

حسب التكرار كالنسبة المئكية لكتب التاريخ لممرحمة  األىداؼ التربكية العامة مرتبة تنازليا ن
 اإلعدادية

 المالحظات النسبة المئوٌة التكرار األهداف ت

 متحقق %15,04 1349 العاشر الهدف  .1

 متحقق %12,53 1124 الهدف الثالث عشر  .2

 متحقق %12,38 1110 الهدف الثانً  .3

 متحقق %7,20 646 الهدف الثانً عشر  .4

 متحقق %6,70 601 الهدف الرابع  .5

 غٌر متحقق %4,93 442 الهدف الثالث  .6

 غٌر متحقق %4,35 390 الهدف الخامس عشر  .7

 غٌر متحقق %3,27 294 الهدف االول  .8

 غٌر متحقق %2,83 254 الهدف السادس عشر  .9
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 غٌر متحقق %2,25 202 الهدف السابع  .10

 غٌر متحقق %2,18 196 الهدف السادس  .11

 غٌر متحقق %1,41 127 الهدف الخامس  .12

 غٌر متحقق %0,43 39 الهدف الثامن  .13

 غٌر متحقق %0,43 39 الهدف التاسع  .14

 ر متحققغٌ %0,35 32 الهدف السابع عشر  .15

 غٌر متحقق %0,02 2 الهدف السادس عشر  .16

 غٌر متحقق صفر صفر الهدف الرابع عشر  .17

 ـــــــــــــــــــ %23,62 2118 اهداف متنوعة  .18

  %99,92 8965  المجموع

 

كيعكد السبب في ذلؾ إلى أف مكضكعات الكتب المقررة كانت مالئمة ليذه األىداؼ كجرل       
بؿ المؤلفيف ليذه الكتب كاف طبيعة المحتكل ركزت عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ التأكيد عمييا مف ق

في حيف أىممت بقية األىداؼ التربكية كيعكد ذلؾ إلى طبيعة المنيجية المعتمدة في تأليؼ كتب 
التاريخ القائمة عمى التسمسؿ المنطقي ألحداث التاريخ مما يتطمب بذؿ الجيكد الكبيرة إلخراج 

يخ لتحقيؽ الغايات التربكية مف دراستيا كالتركيز عمى الجكانب الحضارية محتكل كتب التار 
 المختمفة كتعزيزىا بالدركس كالعبر كالقيـ كتنمية القدرات كالميارات كاالتجاىات مف دراستيا .

 ثانيًا : ترتيب األىداف التربوية لكتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية لمصف الرابع األدبي  

كتعد قميمة العدد في عممية ألد تحققت اربعة أىداؼ مف الق       ىداؼ البالغة سبعة عشر ىدفا ن
االىتماـ لككف األىداؼ التربكية جرل تعديميا حديثاي كاف كتاب تاريخ الحضارة العربية في كثير 

 ( يكضحَُمف محتكاه ال يتالءـ مع المرحمة الجديدة كبحاجة إلى إعادة النظر بتأليفو كالجدكؿ )
 تمؾ النتائج .
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 (َُجدكؿ )

حسب التكرار كالنسبة المئكية لكتاب التاريخ لمصؼ الرابع  األىداؼ التربكية العامة مرتبة تنازليا ن
 اإلعدادم

 المالحظات النسبة المئوٌة التكرار األهداف ت

 متحقق %30,46 1092 الهدف الثانً  .1

 متحقق %23,98 860 الهدف الثالث عشر  .2

 متحقق %7,36 264 الهدف االول  .3

 متحقق %6,19 222 الهدف الثانً عشر  .4

 غٌر متحقق %5,24 188 الهدف الحادي عشر  .5

 غٌر متحقق %4,82 173 الهدف السابع  .6

 غٌر متحقق %3,45 124 الهدف السادس  .7

 غٌر متحقق %3,29 118 الهدف الخامس عشر  .8

 غٌر متحقق %2,23 80 الهدف الخامس  .9

 ٌر متحققغ %0,89 32 الهدف الثالث  .10

 غٌر متحقق %0,72 26 الهدف التاسع  .11

 غٌر متحقق %0,66 24 الهدف الثامن  .12

 غٌر متحقق %0,39 14 الهدف السابع عشر  .13

 غٌر متحقق %0,05 2 الهدف السادس عشر  .14

 غٌر متحقق صفر صفر الهدف الرابع  .15

 غٌر متحقق صفر صفر الهدف العاشر  .16

 غٌر متحقق صفر صفر الهدف الرابع عشر  .17

 ــــــــــــــــــــــ %10,20 366 اهداف متنوعة  .18

   3585  المجموع

 

إٍذ يتضح مف الجدكؿ اعاله اف اليدؼ الثاني )تربية الجيؿ عمى االعتزاز بتراثو العربي     
( َُِٗاالسالمي كدكره في بناء الحضارة االنسانية لتنمية ثقتو بنفسو( حصؿ عمى )
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كبنسبة مئكية مقدارىا  %( كاليدؼ الثالث عشر )إبراز دكر العمـ كالتكنكلكجيا في ْٔ,َّ)تكرارا ن
احداث التحكالت الحضارية كدكر االنساف العراقي في عممية االبداع كاالبتكار( حصؿ عمى 

كبنسبة مئكية مقدارىا )َٖٔ) %( كجاء بعده اليدؼ االكؿ )إعداد جيؿ مؤمف باهلل ٖٗ,ِّ( تكرارا ن
كممارسكرسمو كبالقيـ السماكية الرك  تمكنو مف مكاجية التحديات الفكرية  ةحية كاالخالقية فكرا ن
بنسبة مقدارىا )ِْٔكالثقافية( إٍذ حصؿ عمى ) %( كيميو اليدؼ الثاني عشر ّٔ,ٕ( تكرارا ن

)ترسيخ فكرة النظاـ الديمقراطي االتحادم لدل الطمبة كاحتراـ الرأم االخر كاحتراـ ارادة االغمبية 
كبنسبة مقدارىا ِِِاحتراـ حقكؽ االنساف( إٍذ حصؿ عمى )كأساس لذلؾ النظاـ ك  ( تكرارا ن

%( كاف المعيار الذم نستطيع مف خاللو الحكـ عمى اف اليدؼ متحقؽ في محتكل الكتاب ُٗ,ٔ)
كلـ ٓٓ,ٓىك الكسط الحسابي كبعد استخراجو كانت نسبتو ) %( كلـ تتحقؽ ثالثة عشر ىدفا ن

لدل الطمبة بالكحدة الكطنية كككف العراؽ الحاضنة التاريخية  يحصؿ اليدؼ الرابع )تعزيز اإليماف
لمشعب العراقي بكؿ مككناتو عبر تاريخ طكيؿ لمعيش المشترؾ في ىذا الكطف كاف ىذه الكحدة 
تتحقؽ في اطار متكازف مف الحقكؽ كالكاجبات( كاليدؼ العاشر )االطالع عمى تجارب االمـ 

لمعمؿ عمى تقدـ البشرية كتحقيؽ السالـ العالمي القائـ كالشعكب في مختمؼ العصكر التاريخية 
عمى التعاكف كالعدؿ كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا( كاليدؼ الرابع عشر )احتراـ التاريخ كعمـ 

كتتبع  كاتباع اسمكب البحث التاريخي كاالستناد إلى الدقة كالمكضكعية كالبحث عف الحقيقة,
ية كاالستفادة مف عمـ التاريخ في تفسير الحاضر كفيمو االحداث التاريخية في مصادرىا االصم

كاستشراؼ المستقبؿ( لـ تحصؿ عمى أم تكرار كلقد جرل اىماليا كذلؾ لككف الكتاب جرل تأليفو 
كىك بحاجة إلى اعادة التأليؼ كليس لمتنقيح كما جرت العادة  منذي مدة طكيمة تقارب الثالثيف عاما ن

 ؼ لبعض الفقرات . بيف سنة كاخرل باإلضافة كالحذ

 

 

ثالثاً : ترتيب األىداف التربوية العامة لكتاب تاريخ أوربا وأمريكا الحديث والمعاصر لمصف 
 : الخامس األدبي
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( يكضح ذلؾ كىي قميمة ُُلقد تـ تحقيؽ ثالثة أىداؼ مف األىداؼ السبعة عشر كالجدكؿ )     
كلقد حصؿ اليدؼ العاشر )االطالع عمى تجارب االم ـ كالشعكب في مختمؼ العصكر جدا ن

التاريخية لمعمؿ عمى تقدـ البشرية كتحقيؽ السالـ العالمي القائـ عمى التعاكف كالعدؿ كحؽ 
%( كىي ٖٖ,ّٖ( كبنسبة )ََٕالشعكب في تقرير مصيرىا( عمى المرتبة األكلى بتكرار قدره )

لتي شيدتيا أكربا كأمريكا نسبة كبيرة إٍذ اف معظـ مكضكعات الكتاب تؤكد عمى التطكرات الكبرل ا
بينما جاء اليدؼ الثاني عشر )ترسيخ فكرة النظاـ  خالؿ القرف التاسع عشر كتفاعالتيا الدكلية,

الديمقراطي االتحادم لدل الطمبة كاحتراـ الرأم االخر كاحتراـ ارادة االغمبية كأساس لذلؾ النظاـ 
بنسبة )ِْٓى )كاحتراـ حقكؽ االنساف( في المرتبة الثانية إٍذ حصؿ عم %( كىذا ُٔ,ُّ( تكرارا ن

يؤكد اف اليدؼ قد تحقؽ بشكؿ جيد, إٍذ اف تاريخ اكربا كامريكا سار بيذا االتجاه كينبغي االستفادة 
مف تجارب الشعكب كاالطالع عمييا في تطكر الحياة الديمقراطية كالدستكرية كىذا ما أكد عميو 

الثالث فيك اليدؼ الثالث عشر )إبراز دكر العمـ اما اليدؼ  ,المؤلفكف عند كتابة ىذا الكتاب
كالتكنكلكجيا في احداث التحكالت الحضارية عمى مر العصكر كدكر االنساف العراقي في عممية 

كبنسبة )ُُٔاالبداع كاالبتكار( إٍذ حصؿ عمى ) %( كىك ما جرل التأكيد عميو إٍذ ُْ,ٔ( تكرارا ن
كة الصناعية كاثرىا عمى الحضارة االنسانية شيد القرف التاسع عشر استعماؿ كتطكر الحر 

بمختمؼ جكانبيا كىذا ما ينبغي أف يطمع عميو الطمبة ألدراؾ معالـ التغير في عالمنا المعاصر 
في حيف لـ تتحقؽ بقية األىداؼ التربكية كجاءت نسبيا بشكؿ ضعيفة في حيف  ؛كجذكره التاريخية

عمى  ,كالسادس عشر ,كالرابع عشر ,كالثامف ,عكالراب ,لـ تحصؿ خمسة أىداؼ ىي اليدؼ الثاني
أم تكرار ألنيا تتعمؽ باألىداؼ التي تخص التراث العربي االسالمي كالعراؽ كاف مكضكعات 

 ( يكضح تمؾ النتائج .ُُكالجدكؿ ) ,الكتاب ليس ليا عالقة بيذه االىداؼ

   

 

 (ُُجدكؿ )



 

 

90 

حسب التكرار  كالنسبة المئكية لكتاب التاريخ لمصؼ الخامس االىداؼ التربكية العامة مرتبة تنازليا ن
 االدبي

 المالحظات النسبة المئوٌة التكرار االهداف ت

 متحقق %38,88 700 الهدف العاشر  .1

 متحقق %13,61 245 الهدف الثانً عشر  .2

 متحقق %6,44 116 الهدف الثالث عشر  .3

 غٌر متحقق %4,11 74 الهدف الخامس عشر  .4

 غٌر متحقق %1,77 32 الهدف الخامس  .5

 غٌر متحقق %1,44 26 الهدف الحادي عشر  .6

 غٌر متحقق %1,33 24 الهدف السادس  .7

 غٌر متحقق %1 18 الهدف الثالث  .8

 غٌر متحقق %0,66 12 الهدف السابع  .9

 غٌر متحقق %0,5 9 الهدف السابع عشر  .10

 غٌر متحقق %0,38 7 الهدف االول  .11

 غٌر متحقق %0,38 7 الهدف التاسع  .12

 غٌر متحقق صفر صفر الثانً الهدف  .13

 غٌر متحقق صفر صفر الهدف الرابع  .14

 غٌر متحقق صفر صفر الهدف الثامن  .15

 غٌر متحقق صفر صفر الهدف الرابع عشر  .16

 غٌر متحقق صفر صفر الهدف السادس عشر  .17

  %29,44 530 اهداف متنوعة  .18

   1800  المجموع
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كحصؿ اليدؼ      لقد تـ تحقيؽ ثالثة أىداؼ مف مجمكع األىداؼ البالغة سبعة عشر ىدفا ن
العاشر عمى المرتبة االكلى )االطالع عمى تجارب االمـ كالشعكب المختمفة في مختمؼ العصكر 

تعاكف كالعدؿ كحؽ التاريخية لمعمؿ عمى تقدـ البشرية كتحقيؽ السالـ العالمي القائـ عمى ال
بنسبة )ْٗٔالشعكب في تقرير مصيرىا( عمى ) ما قكرنت  ا%( كىي نسبة كبيرة إذٍ ُِ,ُٖ( تكرارا ن
ىدؼ قكمي  ال يكجد%( كيعكد السبب في ذلؾ إلى انو ٓٓ,ٓبالمعيار المعتمد كالبالغ نسبتو )

رىا مكضكعات ضمف األىداؼ التربكية العامة كجرل معاممة مكضكعات البمداف العربية باعتبا
لشعكب متعددة , كأىمؿ البعد القكمي لمعراؽ كركزت األىداؼ عمى البعد الكطني كالتراث العربي 
االسالمي كالبعد العالمي . كجاء بعده بالترتيب ىك اليدؼ الرابع )تعزيز االيماف لدل الطمبة 

و عبر تاريخ طكيؿ بالكحدة الكطنية كككف العراؽ الحاضنة التاريخية لمشعب العراقي بكؿ مككنات
لمعيش المشترؾ في ىذا الكطف كاف ىذه الكحدة تتحقؽ ضمف اطار متكازف مف الحقكؽ 

%( كبالمرتبة الثالثة ٖٕ,ُٔ( تكرارات كبنسبة )َُٔكالكاجبات( إٍذ حصؿ عمى المرتبة الثانية )
نو كخيراتو اليدؼ الثالث )غرس كتنمية القيـ الكطنية كاالعتزاز بالكطف كالحفاظ عميو كصيانة ام

%( كىي نسب كبيرة في ْٗ,َُكبنسبة ) ( تكراران ِّٗكالعمؿ مف اجؿ بنائو كتقدمو( إٍذ حصؿ )
ليتالءـ مع  َُِٓ( يكضح ذلؾ إٍذ جرل إعادة تأليؼ الكتاب لعاـ ُِالتحقيؽ كالجدكؿ )

يؽ األىداؼ التربكية الجديدة إٍذ تـ االشارة في مقدمة الكتاب عمى سعي مؤلفي الكتاب إلى تحق
 ,غرس كتنمية القيـ الكطنية :األىداؼ العامة في مادة التاريخ كبخاصة االمكر التالية منيا

كىك اليدؼ  ,كصيانة امنو كخيراتو كالعمؿ عمى بنائو كتقدمو ,كاالعتزاز بالكطف كالحفاظ عميو
بكؿ  كتعزيز االيماف بالكحدة الكطنية كككف العراؽ الحاضنة التاريخية لمشعب العراقي الثالث,

مككناتو عبر تاريخ طكيؿ لمعيش المشترؾ في ىذا الكطف كىك اليدؼ الرابع مف األىداؼ التربكية 
لممرحمة اإلعدادية كجرل تحقيقيا كالتأكيد عمييما كتربية الجيؿ تربية كطنية خالصة تحرره مف 

كرية التعصب الفكرم كاالنتماءات الضيقة كتنمي فيو قدرات التفكير العممي المكضكعي )جمي
( كىك اليدؼ الثامف مف األىداؼ التربكية فجاء بالمرتبة الثالثة عشرة إٍذ حصؿ َُِٓالعراؽ 
مما يشير إلى أخفاؽ المؤلفيف في  %( كىي نسبة ضعيفة جدان ُْ,َكبنسبة ) ( تكراران ُٓعمى )

ريخ مف مكضكعات الكتاب ركزت عمى تا ءان ىميتو في األىداؼ التربكية كاف جز أالتأكيد عميو رغـ 
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باألىداؼ األخرل رغـ اىميتيا  االىتماـالعراؽ الحديث كالمعاصر في حيف اىمؿ الكتاب 
 كمالءمتيا لمكضكعات الكتاب المقررة .

 (ُِجدكؿ )

حسب التكرار كالنسب المئكية لكتاب التاريخ لمصؼ السادس  األىداؼ التربكية العامة مرتبة تنازليا ن
 األدبي

 المالحظات ئوٌةالنسبة الم التكرار األهداف ت

 متحقق %18,12 649 الهدف العاشر  .1

 متحقق %16,78 601 الهدف الرابع  .2

 متحقق %10,94 392 الهدف الثالث  .3

 غٌر متحقق %5,53 198 الهدف الخامس عشر  .4

 غٌر متحقق %5 179 الهدف الثانً عشر  .5

 غٌر متحقق %4,13 148 الهدف الثالث عشر  .6

 ققغٌر متح %1,34 48 الهدف السادس  .7

 غٌر متحقق %1,11 40 الهدف الحادي عشر  .8

 غٌر متحقق %0,64 23 الهدف االول  .9

 غٌر متحقق %0,50 18 الهدف الثانً  .10

 غٌر متحقق %0,47 17 الهدف السابع  .11

 غٌر متحقق %0,41 15 الهدف الخامس  .12

 غٌر متحقق %0,41 15 الهدف الثامن  .13

 غٌر متحقق %0,25 9 الهدف السابع عشر  .14

 غٌر متحقق %0,16 6 لتاسعالهدف ا  .15

 غٌر متحقق صفر صفر الهدف الرابع عشر  .16

 غٌر متحقق صفر صفر الهدف السادس عشر  .17

  %34,13 1222 اهداف متنوعة  .18

   3580  المجموع
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 عرض نتائج كل ىدف وتفسيره مع أىدافو الفرعية

%( مف اصؿ ُِ,ّٕة )( ىدفان فرعيان بنسبْٗلقد تحقؽ لكتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية مجتمعة )
( ىدفان فرعياه اما بالنسبة لمكتب لكؿ صؼ دراسي فقد كاف كتاب الصؼ السادس األدبي ُِّ)

%( يميو كتاب التاريخ لمصؼ الرابع األدبي إذ تحقؽ َٔ,ّٓ( ىدفاي فرعياه كبنسبة )ْٕتحقؽ منو )
امس األدبي إذ %( كفي المرتبة األخيرة كتاب التاريخ لمصؼ الخْٓ,ِٗ( ىدفاي كبنسبة )ّٗ)

 %( .ُِ,ُِ( ىدفاي كبنسبة )ِٖتحقؽ )

 : فيما يأتي عرض لمنتائج كتفسيرىا بشكؿ مفصؿ لكؿ ىدؼ تربكم حسب تسمسميا ك 

كممارسة  اليدؼ االكؿ )إعداد جيؿ مؤمف باهلل كرسمو كبالقيـ السماكية الركحية كاالخالقية فكران  -ُ
 تمكنو مف مكاجية التحديات الفكرية كالثقافية( 

يتألؼ ىذا اليدؼ مف تسعة أىداؼ فرعية تحقؽ منيا أربعة أىداؼ لكتاب الصؼ الرابع        
األدبي ىي اليدؼ الفرعي الثاني )ترسيخ االيماف باألنبياء كالرسؿ كالمالئكة( كاليدؼ الفرعي 

بادات الرابع )تنمية القيـ الدينية كاالخالقية( كاليدؼ الثامف )الحرص عمى احتراـ حرية ممارسة الع
كالطقكس الدينية( كاليدؼ الفرعي التاسع )إبراز اىمية المدف المقدسة كدكر العبادة( إٍذ كانت 

( يكضح ُّ%( كالجدكؿ )ُُ,ُُنسبتيا المئكية أعمى مف الكسط الحسابي لمنسبة المئكية )
التكرارات كالنسب المئكية لكؿ ىدؼ فرعي, اما بقية األىداؼ الفرعية كىي الثالث كالخامس 

اما , كالسادس كالسابع فقد حصمت عمى نسب مئكية اقؿ مف الكسط الحسابي المعتمد كمعيار
كتاب التاريخ لمصؼ الخامس األدبي فقد تحقؽ منو ىدفاف ىما اليدؼ الفرعي االكؿ )ترسيخ 
االيماف باهلل سبحانو كتعالى( كاليدؼ الفرعي التاسع )إبراز اىمية المدف المقدسة كدكر العبادة( 

تحصؿ بقية االىداؼ عمى ام تكرار , اما كتاب التاريخ لمصؼ السادس األدبي فقد تحقؽ كلـ 
منو اربعة أىداؼ ىي اليدؼ االكؿ كالثاني كالرابع كالتاسع كلـ تتحقؽ بقية األىداؼ في حيف لـ 

 يحصؿ اليدؼ الفرعي السادس كالثامف عمى ام تكرار .

( ٓٗاسع بالمرتبة االكلى إٍذ حصؿ عمى )اما الكتب مجتمعة فكاف اليدؼ الفرعي الت    
كبنسبة ) كبنسبة ْٕ%( كيميو اليدؼ الفرعي الرابع الذم حصؿ عمى )ُّ,ِّتكرارا ن ( تكرارا ن
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بنسبة )ّْ( كيميو بالمرتبة الثالثة اليدؼ الفرعي الثاني )%ٖٗ,ُٓ) %( ك ِٔ,ُْ( تكرارا ن
كبنسّٖبالمرتبة الرابعة اليدؼ الفرعي الثامف ) %( اما بقية األىداؼ الفرعية ِٗ,ُِبة )( تكرارا ن

الخمسة المتبقية كىي األىداؼ الفرعية )االكؿ كالثالث كالخامس كالسادس كالسابع( فكانت تكراراتيا 
كنسبيا المئكية لـ تصؿ إلى نسبة الكسط الحسابي كىي تحتاج إلى زيادة في التأكيد عمييا 

مصؼ الرابع األدبي كالتأكيد عمى دكر الرساالت بمحتكل مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية ل
السماكية في بناء االنساف كالتأكيد عمى قيـ التسامح الديني كالتعريؼ بالديانات السماكية االخرل 
ككذلؾ في كتاب تاريخ أكربا كأمريكا لمصؼ الخامس األدبي كتضميف بعض المفردات 

ؤكد القيـ االخالقية كدكر الرساالت كالمكضكعات االثرائية لكتاب الصؼ السادس األدبي ت
 السماكية في ارساء األمف كالسالـ كتعزيز الجانب األيماني لدل الطمبة . 

 (ُّجدكؿ )                                           
نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ االكؿ في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية حسب 

 ا المئكيةتكراراتيا كنسبي

 

 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 مجموع الكتب 

 السادس األدبً الخامس األدبً الرابع األدبً

 

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

 ترسٌخ االٌمان باهلل سبحانه وتعالى   2
22 

 
5,27 5 69,25 5 29,43 23 7,57 

 25,73 54 24,15 4 صفر صفر 26,26 51 ترسٌخ االٌمان باألنبٌاء والرسل والمالئكة 3

 االٌمان بالكتب السماوٌة  4
 

29 
 7,57 23 9,73 3 صفر صفر 7,54

 تنمٌة القٌم الدٌنٌة واالخالقٌة 5
 

54 
 26,39 59 29,43 5 صفر صفر 27,39

 6,55 27 5,45 2 صفر صفر 6,79 26 اء االنسان تأكٌد دور الرساالت السماوٌة فً بن 6

 2,47 5 صفر صفر صفر صفر 2,62 5 تأكٌد الرساالت السماوٌة على ارساء االمن والسالم  7

 5,53 24 9,73 3 صفر صفر 5,27 22 تأكٌد قٌم التسامح الدٌنً وتقبل االخر  9

9 
الحرص على احترام حرٌة ممارسة العبادات 

 والطقوس الدٌنٌة 
 23,33 49 صفر صفر صفر صفر 25,43 49

 ابراز اهمٌة المدن المقدسة ودور العبادة 3
96 

 
43,23 4 53,96 9 41,54 36 43,42 

 المجموع
 

375 33,36 9 33,33 34 33,39 335 33,39 
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اليدؼ الثاني )تربية الجيؿ عمى االعتزاز بالتراث العربي االسالمي كدكره في بناء الحضارة  -ِ
 نمية ثقتو بنفسو( . االنسانية لت

( ىدفا ن فرعيا ن تحقؽ منيا لكتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية ُِيتػألؼ ىذا اليدؼ مف )    
لمصؼ الرابع األدبي أربعة أىداؼ فكاف اليدؼ الفرعي الحادم عشر )تكضيح دكر مؤسسة 

%( كىي أمر ّٗ,ِٗ( كبنسبة )ُِّالخالفة في إدارة الدكلة( حصؿ عمى أعمى تكرار كىك )
طبيعي لككف الكثير مف مكضكعات الكتاب تؤكد عمى دكر ىذه المؤسسة في التراث العربي 
االسالمي , يميو اليدؼ الفرعي العاشر )التعريؼ بالتنظيمات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية 

كبنسبة )ِْٗلمدكلة( إٍذ حصؿ عمى ) %( كىي نسبة جيدة ألف مكضكعات َٖ,ِِ( تكرارا ن
كتاب تناكلت الحياة االقتصادية كاالجتماعية كركزت عمييا كىذا ما ينبغي اف تيتـ بو كتب ال

التاريخ كأف تعطي مساحة كاسعة لممظاىر الحضارية كتطكرىا بدالن مف التركيز عمى الحياة 
 ( )إبراز الحياةُِالسياسية كالصراع كالتنافس كالمعارؾ, كفي المرتبة الثالثة كاف اليدؼ الفرعي )

%( كفي ٗٗ,ُُ( تكراران كبنسبة )ُُّاالقتصادية لممجتمع العربي االسالمي( إٍذ حصؿ عمى )
المرتبة الرابعة اليدؼ الفرعي الثاني )تكضيح منجزات الحضارة العربية االسالمية في مختمؼ 

%( كىذه االىداؼ ىي اعمى مف نسبة َٕ,ٗ( تكراران كبنسبة )َُٔالمجاالت( إٍذ حصؿ عمى )
%( اما بقية األىداؼ الفرعية الثمانية فمـ تحظ باالىتماـ المطمكب ّّ,ٖحسابي البالغة )الكسط ال

مف قبؿ المؤلفيف فمـ يتحقؽ رغـ أىميتيا  كيتطمب زيادة نسبة تحقيقيا عند النظر في إعادة تأليؼ 
 الكتاب اك تنقيحو .

كلـ يتحقؽ ام تكرار اما كتاب التاريخ لمصؼ الخامس االدبي فمـ تتحقؽ منو ام ىدؼ فرعي    
ألم ىدؼ كذلؾ الف مكضكعاتو بعيده عف التراث العربي االسالمي ألنيا تتناكؿ مكضكعات عف 

 تاريخ أكربا كأمريكا .
اما كتاب التاريخ لمصؼ السادس االدبي فقد تحققت منو اربعة أىداؼ ككما ىي مكضحة في     

الخامس )إبراز دكر الفكر العربي في ( إٍذ تحقؽ بالمرتبة االكلى اليدؼ الفرعي ُْالجدكؿ )
ازدىار الحضارة العربية االسالمية( كاليدؼ الفرعي الثامف )بياف دكر العراؽ في تقدـ التراث 
العربي االسالمي( كاليدؼ الفرعي التاسع )إبراز مكانة المرأة في التراث العربي االسالمي( إٍذ 
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صؿ اليدؼ الفرعي الثاني )تكضيح %( كحٕٕ,ِٕ( تكرارات كبنسبة )ٓحصؿ كؿ منيـ عمى )
%( ٔٔ,ُٔ( تكرارات كبنسبة )ّمنجزات الحضارة العربية االسالمية في كافة المجاالت( عمى )

كيمثؿ المرتبة الثانية كيعكد السبب إلى أف مكضكعات الكتاب في اكثرىا تتناكؿ تاريخ الدكؿ 
 راث العربي االسالمي .العربية الحديث كالمعاصر كنادراى ما تشير إلى مكضكعات في الت

اما الكتب مجتمعة فيي نفس األىداؼ الفرعية لمصؼ الرابع قد تحققت كىي اليدؼ الفرعي    
الحادم عشر كالعاشر كالثاني عشر كاليدؼ الثاني عمى التكالي كيعكد ذلؾ لتحقيؽ األىداؼ في 

 كتاب التاريخ لمصؼ الرابع األدبي .
 (ُْجدكؿ )

ىداؼ الفرعية لميدؼ الثاني في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية حسب نتائج تحميؿ المحتكل لأل
 تكراراتيا كنسبيا المئكية

 
 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 
 مجموع الكتب

 السادس االدبً الخامس االدبً الرابع األدبً
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النسبة 
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كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة
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ار

كر
ت

 

النسبة 
 المئوٌة

 تأكٌد وحدة االمة العربٌة واالسالمٌة  2
 
53 

 5,52 53 صفر صفر صفر صفر 5,59

3 
توضٌح منجزات الحضارة العربٌة االسالمٌة فً 

 مختلف المجاالت 
 3,92 213 27,77 4 صفر صفر 3,91 217

 6,53 72 رصف صفر صفر صفر 6,69 72 تعزٌز االنتماء للحضارة العربٌة االسالمٌة  4

 3,27 35 صفر صفر صفر صفر 3,23 35 ابراز دور االسالم فً تقدم الحضارات االنسانٌة  5

6 
ابراز دور الفكر العربً فً ازدهار الحضارة 

 العربٌة االسالمٌة 
 5,16 56 39,99 6 صفر صفر 4,77 51

7 
ابراز دور العلماء المسلمٌن من غٌر العرب فً 

 االسالمٌةازدهار الحضارة العربٌة  
 4,44 49 صفر صفر صفر صفر 4,49 49

9 
توضٌح دور المكونات غٌر المسلمة فً تطور 

 الحضارة العربٌة االسالمٌة
 1,56 6 صفر صفر صفر صفر 1,56 6

9 
بٌان دور العراق فً تقدم  التراث العربً 

 االسالمً 
 3,39 44 39,99 6 صفر صفر 3,67 39

 5,25 57 39,99 6 صفر صفر 4,96 52 العربً االسالمً  ابراز مكانة المرأة فً التراث  3

21 
التعرٌف بالتنظٌمات السٌاسٌة واالجتماعٌة 

 واالقتصادٌة للدولة
 33,54 353 صفر صفر صفر صفر 33,91 353

 39,32 432 صفر صفر صفر صفر 33,43 432 توضٌح دور مؤسسة الخالفة فً ادارة الدولة 22

 22,91 242 صفر صفر صفر صفر 22.33 242 للمجتمع العربً االسالمً ابراز الحٌاة االقتصادٌة 23

 
 المجموع

 
 33,36 2221 33,39 29 صفر صفر 33,34 2133
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اليدؼ الثالث )غرس كتنمية القيـ الكطنية كاالعتزاز بالكطف كالحفاظ عميو كصيانة أمنة  -ّ
 كخيراتو كالعمؿ مف اجؿ بنائو كتقدمو(.

( ىدفان فرعيان كاف نسبة الكسط الحسابي لتحقيؽ أىدافو ىك ُُيتألؼ ىذا اليدؼ مف )   
ىداؼ لكتاب التاريخ لمصؼ الرابع األدبي ىي اليدؼ الفرعي أ%( , تحقؽ منيا اربعة َٗ,ٗ)

( ُِالخامس )تقدير التضحية كاالخالص مف اجؿ الكطف( بالمرتبة االكلى إٍذ حصؿ عمى )
كبنسبة ) ية اليدؼ الفرعي العاشر )المحافظة عمى حماية %( يميو بالمرتبة الثانٓ,ّٕتكرارا ن

%( كبالمرتبة الثالثة اليدؼ الفرعي ِٓ( تكرارات كبنسبة )ٖالثركات النفطية( إٍذ حصؿ عمى )
%( كبالمرتبة الرابعة ٕٓ,ُٖ( كبنسبة )ٔالسادس )تأكيد االستقالؿ السياسي كاالقتصادم( بتكرار )

اف كالغزك االجنبي كالسيطرة االستعمارية( إٍذ حصؿ اليدؼ الفرعي الرابع )تأكيد التصدم لمعدك 
%( في حيف األىداؼ الفرعية االخرل لـ تحصؿ عمى ام ِٔ,ُٓ( تكرارات كبنسبة )ٓعمى )

اما , الكتاب اك تنقيحو لمسنكات القادمةتأليؼ تكرار كرغـ اىميتيا كالبد مف التأكيد عمييا في إعادة 
( بأنو تـ تحقيؽ ثالثة أىداؼ ُٓيكضح الجدكؿ ) كتاب التاريخ لمصؼ الخامس األدبي ككما

فرعية ىي اليدؼ الفرعي السادس )تأكيد االستقالؿ السياسي كاالقتصادم( بالمرتبة االكلى إٍذ 
%( كاليدؼ الفرعي االكؿ )تنمية االعتزاز باليكية ِِ,ِٕ( تكرارا ن كبنسبة )ُّحصؿ عمى )

( كبنسبة ِالكطنية ( بالمرتبة الثالثة بتكرار ) الكطنية( كاليدؼ الفرعي الثاني )تأكيد السيادة
%( اما بقية األىداؼ الفرعية فإف معظميا لـ تحصؿ عمى ام تكرار ألف مكضكعات ُُ,ُُ)

 الكتاب ال تشير إلى العراؽ كاليدؼ التربكم العاـ يؤكد عمى ترسيخ الكحدة الكطنية لمعراقييف . 
خمسة أىداؼ فرعية إٍذ حصؿ اليدؼ  تحقؽ منو اما كتاب التاريخ لمصؼ السادس األدبي فقد   

%( كيميو اليدؼ الفرعي الرابع ٕٗ,ِّ( تكرارا ن كبنسبة )ْٗالثاني )تأكيد السيادة الكطنية( عمى )
)تأكيد التصدم لمعدكاف كالغزك االجنبي كالسيطرة االستعمارية( كاليدؼ الفرعي السادس )تأكيد 

كبنسبة )ِٕة الثانية إٍذ حصال عمى )االستقالؿ السياسي كاالقتصادم( بالمرتب %( ّٔ,ُٖ( تكرارا ن
كجاء اليدؼ الفرعي الثالث )تنمية االعتزاز باإلنجازات الكطنية( بالمرتبة الثالثة إٍذ حصؿ عمى 

كبنسبة )ٖٔ) ( ُْ%( كبالمرتبة الرابعة اليدؼ الفرعي الخامس إٍذ حصؿ عمى )ّْ,ُٕ( تكرارا ن
كبنسبة ) رغـ أف المكضكعات ك ية األىداؼ الفرعية فكانت نسبيا ضعيفة %( أما بقْٓ,َُتكرارا ن
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التي تناكلت الكتاب فالكثير منيا تناكؿ تاريخ العراؽ لكف أىمؿ المؤلفكف التأكيد عمييا كالبد مف 
اما كتب التاريخ مجتمعة فإنيا حققت خمسة أىداؼ  ,االىتماـ بيا في إعادة تأليؼ الكتاب كتنقيحو

 سيا التي تـ تحقيقيا لمصؼ السادس األدبي .فرعية كىي األىداؼ نف
 (ُٓجدكؿ ) 

نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ الثالث في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية حسب 
 تكراراتيا كنسبيا المئكية

 
 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 مجموع الكتب 

 السادس االدبً الخامس األدبً الرابع االدبً

 

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

 3,35 24 3,91 22 22,22 3 صفر صفر تنمٌة االعتزاز بالهوٌة الوطنٌة  2

 32,92 37 34,39 35 22,22 3 صفر صفر تأكٌد السٌادة الوطنٌة  3

 26,49 79 29,45 79 صفر صفر صفر صفر نٌةالوط باإلنجازاتتنمٌة االعتزاز  4

5 
تأكٌد التصدي للعدوان والغزو االجنبً 

 والسٌطرة االستعمارٌة
6 26,73 2 6,66 93 29,47 99 29,75 

 22,33 64 21,56 52 صفر صفر 49,6 23 تقدٌر التضحٌة واالخالص من اجل الوطن  6

 31,69 32 29,47 93 93,33 24 29,96 7 تأكٌد االستقالل السٌاسً واالقتصادي  7

 1,79 4 1,97 4 صفر صفر صفر صفر تأكٌد احترام وتقدٌر الشهداء وتكرٌمهم 9

9 
تأكٌد دور العراق فً القضاٌا المصٌرٌة 

 العربٌة االسالمٌة
 5,63 31 6,21 31 صفر صفر صفر صفر

3 
ابراز دور العراق فً دعم قضاٌا الشعوب 

 وحركات التحرر
 3,37 21 3,33 3 صفر صفر 4,23 2

 3,37 21 1,62 3 صفر صفر 36 9 المحافظة على حماٌة الثروات الوطنٌة  21

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر تأكٌد النزاهة والشفافٌة ومكافحة الفساد 22

 
 المجموع

 
43 33,33 29 33,33 433 33,35 553 33,36 

 
 
 
 
 

ف العراؽ الحاضنة التاريخية لمشعب العراقي اليدؼ الرابع )تعزيز االيماف بالكحدة الكطنية ككك  -ْ
بكؿ مككناتو عبر تاريخ طكيؿ لمعيش المشترؾ في ىذا الكطف  كاف ىذه الكحدة تتحقؽ ضمف 

         .اطار متكازف مف الحقكؽ كالكاجبات( 
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يتألؼ ىذا اليدؼ مف سبعة أىداؼ فرعية تدكر حكؿ العراؽ كالعيش المشترؾ بيف مككناتو إٍذ لـ   
كتاب التاريخ لمصؼ الرابع األدبي كالخامس االدبي عمى ام تكرار لألىداؼ الفرعة في  يحصؿ

إٍذ حصؿ اليدؼ الفرعي الرابع لكتاب تاريخ الصؼ السادس األدبي حيف تحقؽ ىدفاف منيا فقط 
عمى المرتبة االكلى )إبراز النضاؿ المشترؾ لمعراقييف في تحقيؽ االستقالؿ الكطني( كحصؿ عمى 

كبنسبة )( تُِْ) %( كىي نسبة كبيرة كالبد لمكضكعات تاريخ العراؽ االشادة َٗ,َْكرارا ن
بالنضاؿ المشترؾ لمعراقييف لتحقيؽ االستقالؿ السياسي كاالقتصادم كالمحافظة عمى الكحدة 

كيميو اليدؼ الفرعي الثاني )االشادة برمكز النضاؿ الكطني كالقكمي( إٍذ حصؿ عمى , الكطنية
ما قكرنت بنسبة الكسط الحسابي المقررة  ا%( كىي نسبة جيدة إذٍ ُُ,ِّكبنسبة )( تكرارا ن ُّٗ)

كلمقادة دكر ميـ في سير االحداث التاريخية مع التكازف  . %(ِٖ,ُْليذا اليدؼ الرابع كالبالغة )
  .كاالىتماـ المماثؿ بإبراز دكر الشعكب في صنع كتكجيو أحداث التاريخ 

 (  ُٖ,َََِخركف ,آ)االميف ك                                                                 
إما بقية األىداؼ الفرعية فجاءت تكراراتيا كنسبيا ضعيفة رغـ أىميتيا كالبد مف إعادة النظر    

 ياتبالمكضكعات التي تضمنيا الكتاب لشمكؿ ىذه األىداؼ الفرعية كزيادة نسبتيا ضمف محتك 
 .يكضح ذلؾ ( ِٔكالجدكؿ )الكتاب 

اما الكتب مجتمعة فاألىداؼ نفسيا التي تحققت لكتاب الصؼ السادس األدبي ألف كتاب    
 الصؼ الرابع األدبي كالخامس األدبي لـ يتحقؽ فييا ام ىدؼ فرعي .

 
 
 
 
 
 
 
 

 (ُٔجػػػػػػدكؿ )
ية حسب نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ الرابع في كتب التاريخ لممرحمة اإلعداد

 تكراراتيا كنسبيا المئكية
  

 الهدف الفرعً
 

 كتــــــاب الصف
 مجموع الكتب
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 ت

 

 السادس االدبً الخامس االدبً الرابع االدبً

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 
النسبة 
 المئوٌة

 7,43 49 7,43 49 صفر صفر صفر صفر المجتمعتأكٌد الوحدة الوطنٌة بٌن مكونات  2

 43,22 234 43,22 234 صفر صفر صفر صفر اإلشادة برموز النضال الوطنً والقومً  3

 9,39 65 9,39 65 صفر صفر صفر صفر تأكٌد حقوق المواطن العراقً وواجباته  4

5 
ابراز النضال المشترك للعراقٌٌن فً تحقٌق 

 االستقالل الوطنً 
 51,13 352 51,13 352 صفر صفر صفر صفر

 3,33 29 3,33 29 صفر صفر صفر صفر تأكٌد العٌش المشترك للعراقٌٌن عبر التارٌخ 6

7 
تعزٌز الوفاق الوطنً والسلم االجتماعً 

 لضمان االستقرار الداخلً
 4,53 32 4,53 32 صفر صفر صفر صفر

 6,33 47 6,33 47 صفر صفر صفر صفر تأكٌد حماٌة االمن الداخلً من التهدٌدات  9

 
 المجموع

 33,39 712 33,39 712 صفر صفر صفر صفر

اليدؼ الخامس )دمج القضايا المعاصرة في المحتكل اك عند عرض االنشطة مثؿ قضايا  -ٓ
 . البيئة كحمايتيا , كحقكؽ االنساف كالمرأة كالطفؿ , كالكعي القانكني, ...الخ(

%( كما ىي ّّ,ٖيان كنسبة الكسط المتحقؽ فيو )( ىدفان فرعُِكيتألؼ ىذا اليدؼ منو )  
( إٍذ دمجت بعض القضايا المعاصرة بشكؿ بارز في محتكيات ىذه ُٕمكضحة في الجدكؿ )

, الكتب كاليدؼ منيا نشر الكعي بيف الطمبة مف خالؿ قراءتيا كتكضيح إبعادىا مف قبؿ المدرسيف
الرابع األدبي ككاف اليدؼ الفرعي  ة أىداؼ فرعية في كتاب التاريخ لمصؼبعإٍذ تـ تحقيؽ س

( تكرارا ُٕالثاني )التعرؼ عمى قضايا البيئة كحمايتيا كالصحة الكقائية( االكؿ كحصؿ عمى )
%( يميو بالمرتبة الثانية اليدؼ الثاني عشر )إبراز مضاميف الدستكر العراقي( إٍذ ِٓ,ُِكبنسبة )

تبة الثالثة اليدؼ االكؿ )تأكيد حقكؽ %( كيميو بالمر ٕٓ,ُٖكبنسبة ) ( تكراران ُٓحصؿ عمى )
فقد جاء اليدؼ  الرابعة%( اما في المرتبة ُٓ( كبنسبة )ُِاالنساف كالمرأة كالطفؿ( بتكرار قدره )

الخامس )االىتماـ بالمعالـ السياحية كالكعي السياحي كالمحافظة عمى االثار( كاليدؼ التاسع 
( تكرارات كبنسبة َُحصؿ كؿ منيما عمى ) )تأكيد النزاىة كالشفافية كمكافحة الفساد( إذٍ 

اليدؼ الفرعي الثامف )تأكيد التربية مف اجؿ المكاطنة(  الخامسة%( كبعده في المرتبة ٓ,ُِ)
%( كاليدؼ الفرعي العاشر )إبراز احتراـ الرأم كالرأم االخر( بالمرتبة َُ( كبنسبة )ٖبتكرار )
%( اما بقية األىداؼ فمـ تتحقؽ حسب نسبة ٕٓ,ٖ( تكرارات كبنسبة )ٕإٍذ حصؿ عمى ) السادسة
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الكسط الحسابي كأف كتاب التاريخ لمصؼ الرابع كاف االكثر مف بقية الكتب في االشارة لمقتطفات 
 مف ىذه المضاميف كابرازىا في نياية الفصكؿ اك بداياتيا .   

األىداؼ نفسيا  اما كتاب التاريخ لمصؼ الخامس األدبي فقد تـ تحقيؽ ستة أىداؼ فرعية ىي    
ثالث )تأكيد الكعي القانكني كالتسامح كالتربية اليدؼ الفي كتاب الصؼ الرابع األدبي يضاؼ الييا 

 مف اجؿ السالـ( بدالن مف اليدؼ االكؿ في كتاب الصؼ الرابع األدبي .
اما كتاب الصؼ السادس األدبي فقد تحقؽ خمسة أىداؼ فرعية ىي نفسيا في كتاب الصؼ 

لخامس األدبي عدا اليدؼ الثالث مف الكتابيف أعاله إال اف عدد النصكص المختارة كانت الرابع كا
كتحتكم في نياية كؿ فصؿ دراسي ككاف االجدر أف تضاؼ نصكص  كاكثر تنسيقا ن اقؿ عددا ن
تاريخية تتناكؿ المكضكعات المتضمنة بالكتب تؤكد عمى إبراز القيـ الدينية كالكطنية لترسيخ 

 الطمبة . مضامينيا لدل
فقد تحققت ستة أىداؼ فكاف اليدؼ الفرعي الثاني عشر بالمرتبة االكلى إذ اما الكتب مجتمعة    

%( كيميو بالمرتبة الثانية اليدؼ الفرعي الثاني إذ ٖٔ,ُٗ( تكرارا كبنسبة )ِٓحصؿ عمى )
الثالثة  %( يميو اليدؼ الخامس كاليدؼ الثامف بالمرتبةُُ,ُٖ( تكرارا كبنسبة )ِّحصؿ عمى )

%( كيميو اليدؼ التاسع بالمرتبة الرابعة إذ ّٖ,ُّ( تكرارا كبنسبة )ُٕإذ حصؿ كؿ منيما عمى )
%( يميو بالمرتبة الخامسة اليدؼ االكؿ إذ حصؿ عمى ٗٓ,ُِ( تكرارا كبنسبة )ُٔحصؿ عمى )

 %( .ُٖ,ُُ( تكرارا كبنسبة )ُٓ)
 
 
 
 

 (ُٕجػػػػػػدكؿ )
لفرعية لميدؼ الخامس في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية حسب نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ ا

 تكراراتيا كنسبيا المئكية
 
 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 
 مجموع الكتب
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 السادس االدبً الخامس األدبً الرابع االدبً

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

 22,92 26 31 4 صفر صفر 26 23 تأكٌد حقوق االنسان والمرأة والطفل  2

3 
التعرف على قضاٌا البٌئة وحماٌتها والصحة 

 الوقائٌة
 29,22 34 صفر صفر 29,96 7 32,36 29

4 
تأكٌد الوعً القانونً والتسامح والتربٌة من اجل 

 السالم 
 4,25 5 7,77 2 3,49 4 صفر صفر

5 
حسن استخدام الموارد االقتصادٌة وترشٌد 

 االستهالك 
 3,47 4 صفر صفر 7,36 3 2,36 2

6 
االهتمام بالمعالم السٌاحٌة والوعً السٌاحً 

 والمحافظة على االثار 
21 23,6 5 23,6 4 31 29 24,49 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر احترام العمل والعمل التطوعً الجماعً  7

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر لوحدة الوطنٌة ومحاربة التطرف واالرهاب تأكٌد ا 9

 24,49 29 24,44 3 32,99 9 21 9 تأكٌد التربٌة من اجل المواطنة  9

 23,63 27 24,44 3 23,6 5 23,6 21 تأكٌد النزاهة والشفافٌة ومكافحة الفساد  3

 6,62 9 صفر صفر صفر فرص 9,96 9 ابراز احترام الرأي والرأي االخر   21

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر تأكٌد العدالة االنتقالٌة والمسألة والعدالة  22

 23,79 36 37,77 5 29,96 7 29,96 26 العراقًابراز مضامٌن الدستور  23

 
 المجموع

 
91 211 43 33,33 26 33,39 239 33,37 

 

ية : الكالء كاالنتماء كالمكاطنة كالديمقراطية كحقكؽ اليدؼ السادس )التأكيد عمى اليكية الثقاف -ٔ
 . األنساف كالتعددية ...(

يتألؼ ىذا اليدؼ مف ستة أىداؼ فرعية كأف نسبة الكسط الحسابي لألىداؼ المتحققة ىك    
قد تحقؽ اليدؼ الفرعي الرابع )التعريؼ بتقاليد ففي كتاب تاريخ الرابع األدبي ف%( ُٔ,ُٔ)

%( كىي ِٗ,ٖٔ( تكرارات بنسبة )َُٕالعراقي كالعربي( إٍذ حصؿ عمى )كمعتقدات الشعب 
نسبة كبيرة جدان إٍذ كثير مف المكضكعات اشارت إلى ذلؾ في حيف لـ تتحقؽ بقية األىداؼ رغـ 
أىميتيا كبيذا يتطمب إعادة النظر كالتأكيد عمييا ألف المكضكعات الحضارية التي تمثؿ 

 سجـ مع اليكية الثقافية لممجتمع العربي االسالمي كتعبر عنو .خصكصية ىذا الكتاب البد كأف تن
( فمقد تحقؽ ُٖاما كتاب الصؼ الخامس األدبي كمف خالؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ )   

( ِّاليدؼ الفرعي الثالث )ترسيخ فكرة التعددية السياسية كاالقتصادية( الذم حصؿ عمى )
كبنسبة ) التاريخ لمصؼ السادس األدبي فقد تحقؽ ىدفاف فرعياف  %( في حيف كتابّٖ,ٓٗتكرارا ن

كاف بالمرتبة االكلى اليدؼ الفرعي الخامس )االنفتاح الثقافي بيف مككنات البمد الكاحد( إٍذ حصؿ 
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كبنسبة )ِٓعمى ) %( كفي المرتبة الثانية اليدؼ الفرعي الرابع )التعريؼ بتقاليد َٖ,ِٓ( تكرارا ن
 %( .ٕٓ,ُٖ( تكرارات كبنسبة )ٗلعربي( إٍذ حصؿ عمى )كمعتقدات الشعب العراقي كا

اما كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية مجتمعة فقد تحقؽ اليدؼ الرابع )التعريؼ بتقاليد كمعتقدات    
كبنسبة )ُُٔالشعب العراقي كالعربي( إٍذ حصؿ عمى ) %( كىي نسبة جيدة ُٖ,ٗٓ( تكرارا ن

 ريخ لمصؼ الرابع األدبي .كيعكد الفضؿ في تحقيقيا إلى كتاب التا
 (ُٖجػػػػػػدكؿ )

نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ السادس في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية حسب 
 تكراراتيا كنسبيا المئكية

 
 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 
 مجموع الكتب

 السادس االدبً الخامس األدبً الرابع االدبً

ار
كر

لت
ا

 
النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

 2,13 3 3,19 2 5,27 2 صفر صفر تنمٌة القٌم الداعمة للمواطنة واالنتماء الوطنً 2

3 
تأكٌد المشاركة الجماعٌة فً اتخاذ القرارات 

 المصٌرٌة 
 9,25 25 21,52 6 صفر صفر 9,36 3

 24,37 37 7,36 4 36,94 34 صفر صفر خ فكرة التعددٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة ترسٌ 4

5 
التعرٌف بتقالٌد ومعتقدات الشعب العراقً 

 والعربً  
 63,29 227 29,96 3 صفر صفر 97,33 219

 24,37 37 63,19 36 صفر صفر 1,91 2 االنفتاح الثقافً بٌن مكونات البلد الواحد 6

 7,23 23 21,52 6 صفر صفر 6,75 9 نات االخرى فً ادارة الدولةابراز اشراك المكو 7

 
 المجموع

 
235 33,39 35 33,33 59 33,39 237 33,39 

 
 
 
 

 اليدؼ السابع )الربط بيف المنيج كبيئة الطالب( . -ٕ

%( ُُ,ُُكيتألؼ مف تسعة أىداؼ فرعية كأف نسبة الكسط الحسابي لميدؼ المتحقؽ فيو )   
لتاريخ لمصؼ الرابع األدبي ىدفاف ىما اليدؼ الثامف )االىتماـ بالتخطيط كلقد تحقؽ لكتاب ا

كبنسبة )ٗٔالعمراني كتصميـ المدف( إٍذ حصؿ عمى الترتيب االكؿ بػ ) %( كجاء ٖٖ,ّٗ( تكرارا ن
)ّٖفي الترتيب الثاني اليدؼ الخامس إٍذ حصؿ عمى ) %( كلـ تتحقؽ بقية ٔٗ,ُِ( تكرارا ن

كمف الضركرم في كتب التاريخ اف يتـ التأكيد عمى ربط ( ُٗلجدكؿ )كما مكضحة في ااألىداؼ 
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المكضكعات التاريخية بالبيئة كالتعريؼ بمككناتيا مف أجؿ نشر الكعي البيئي بيف الطمبة 
أما كتاب الصؼ الخامس األدبي فتحقؽ منو  ,كاستخداميا كأمثمة كشكاىد اثناء االحداث التاريخية

كبنسبة ُِيح مشكالت تمكث البيئة ( إٍذ حصؿ عمى )اليدؼ التاسع فقط كىك )تكض ( تكرارا ن
أما كتاب الصؼ السادس األدبي فقد  ,%( كلـ تحصؿ بقية األىداؼ الفرعية عمى ام تكرارََُ)

حصؿ اليدؼ الخامس )المحافظة عمى المكارد المائية كبناء السدكد كحمايتيا ( كاليدؼ السابع 
( تكرارات كبنسبة ٕيـ المدف( عمى المرتبة االكلى بػ ))االىتماـ بالتخطيط العمراني كتصم

كلـ تحصؿ بقية األىداؼ ثـ يميو اليدؼ الفرعي الثامف بالمرتبة الثانية %( لكؿ منيما ُٕ,ُْ)
 .الفرعية عمى ام تكرار عدا اليدؼ الرابع كالثامف فكانت نسبتيما ضعيفة 

اليدؼ الثامف )االىتماـ بالتخطيط  اربعة اىداؼ فرعية كىياما الكتب مجتمعة فقد تحققت    
%( يميو ُْ,ّٓ( تكراران كبنسبة )ُٕالعمراني كتصميـ المدف( بالمرتبة االكلى إذ حصؿ عمى )

اليدؼ السابع )االىتماـ بطرؽ النقؿ ككسائؿ المكاصالت كاالتصاؿ( كاليدؼ التاسع )تكضيح 
%( كيميو ّٕ,ُِتكراران كبنسبة )( ِٓمشكالت البيئة( بالمرتبة الثانية إذ حصؿ كؿ منيما عمى )

اليدؼ الخامس )المحافظة عمى مكارد المائية كبناء السدكد كحمايتيا( بالمرتبة الثالثة إذ حصؿ 
 %( .ِٕ,ِِ( تكراران كبنسبة )ْٓعمى )

 
 
 
 

 (ُٗجدكؿ )
نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ السابع في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية حسب 

 اراتيا كنسبيا المئكيةتكر 
 
 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 مجموع الكتب 

 السادس االدبً الخامس االدبً الرابع األدبً

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة
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 4,57 9 صفر صفر صفر فرص 5,15 9 تأكٌد التفاعل بٌن االنسان وبٌئته  2

 4,37 9 صفر صفر صفر صفر 5,73 9 تأكٌد دور االنسان فً حماٌة البٌئة  3

 5,56 3 صفر صفر صفر صفر 6,31 3 توضٌح دور االنسان فً تحسٌن وتطور البٌئة  4

 6,55 22 6,99 2 صفر صفر 6,99 21 االطالع على مواقع االثار واالهتمام بها وحماٌتها 5

6 
ة على الموارد المائٌة وبناء السدود المحافظ

 وحماٌتها 
 33,39 56 52,29 9 صفر صفر 32,37 49

 1,53 2 صفر صفر صفر صفر 1,69 2 تأكٌد ترشٌد االستهالك لموارد البٌئة  7

9 
واصالت ماالهتمام بطرق النقل ووسائل ال

 واالتصال
 23,49 36 52,29 9 صفر صفر 21,51 29

 46,25 92 22,97 3 صفر صفر 43,99 73 مرانً وتصمٌم المدن االهتمام بالتخطٌط الع 9

 23,49 36 صفر صفر 211 23 9,62 24  توضٌح مشكالت تلوث البٌئة 3

 
 المجموع

 
294 33,37 23 211 29 33,39 313 33,36 

 

اليدؼ الثامف ) تربية الجيؿ الجديد تربية كطنية خالصة تحرره مف التعصب الفكرم  -ٖ
 . ة كتنمي فيو قدرات التفكير العممي المكضكعي (كاالنتماءات الضيق

%( ففي كتاب َِكيتألؼ مف خمسة أىداؼ فرعية كبنسبة الكسط الحسابي المتحقؽ ىك )   
تاريخ الحضارة العربية االسالمية تحقؽ اليدؼ الفرعي الثاني )احتراـ اآلراء ككجيات النظر( 

تتالءـ مع مكضكعات الكتاب المقرر %( كىي تشكؿ نسبة جيدة ّٖ,َٕ( كبنسبة )ُٕبتكرار )
 التي يدكر الكثير منيا عمى الجكانب الفكرية كالعممية كالبد مف عرض اآلراء المختمفة عنيا  . 

أما كتاب التاريخ لمصؼ الخامس األدبي فمـ يحصؿ ام ىدؼ فرعي عمى ام تكرار الف     
 ,اسية مف تاريخ أكربا كأمريكاالجانب الكبير مف طبيعة مكضكعات الكتاب تتناكؿ األحداث السي

( ٖبتكرار )بالمرتبة االكلى  ىدفاف ىما اليدؼ الثانياما كتاب الصؼ السادس األدبي فقد تحقؽ 
اما الكتب  %( ,َِ( كبنسبة )ّثـ يميو اليدؼ االكؿ بالمرتبة الثانية بتكرار ) %(ّّ,ّٓكبنسبة )

( َِكالجدكؿ ) ,بع كالسادس األدبيمجتمعة فقد تحقؽ اليدؼ الثاني نفسو مف كتاب الصؼ الرا
 يكضح تمؾ النتائج .

 (َِجدكؿ )
نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ الثامف في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية حسب 

 تكراراتيا كنسبيا المئكية
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 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 مجموع الكتب 

 س األدبًالساد الخامس االدبً الرابع األدبً

  

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

2 
االبتعاد عن التعصب والتطرف الفكري 

 والمذهبً
 23,93 6 31 4 صفر صفر 9,44 3

 75,21 36 64,44 9 صفر صفر 91,94 29 احترام اآلراء ووجهات النظر   3

4 
ة التمٌٌز العنصري والطائفً نبذ سٌاس
 والمناطقً 

 6,23 3 24,44 3 صفر صفر صفر صفر

 4 نبذ سٌاسة االرهاب والعنف والتسلط  5
23,6 
 

 23,93 6 24,44 3 صفر صفر

 6,23 3 صفر صفر صفر صفر 9,44 3 االهتمام بقدرات التفكٌر العلمً الموضوعً  6

 
 المجموع

 
 33,39 43 33,33 26 صفر صفر 33,33 35

 

 

اليدؼ التاسع )المساىمة في بناء شخصية الطالب بصكرة متكازنة مف النكاحي العقمية  -ٗ
كالنفسية كاالجتماعية كتنمية اإلبداع كاالبتكار فيو ككذلؾ ركح التجديد كالمبادرة كتنمية 

 . المكاىب كاالىتماـ بيا(

%( َِقؽ لو ىك )يتألؼ ىذا اليدؼ مف خمسة أىداؼ فرعية كاف نسبة الكسط الحسابي المتح
ففي كتاب الصؼ الرابع األدبي تحققت ثالثة أىداؼ فرعية ىي اليدؼ االكؿ )تنمية القدرة عمى 

%( بالمرتبة االكلى يميو اليدؼ ْٔ,ّٖ( كبنسبة )َُالتحميؿ كالتفسير كاالستنتاج ( بتكرار قدره )
%( ٕٔ,َّة )( كبنسبٖالخامس )االىتماـ بقدرات االنساف في مكاجية الصعاب ( بتكرار)

( كبنسبة ٕكبالمرتبة الثالثة اليدؼ الرابع )االىتماـ بالمكاىب العممية كاالدبية ( بتكرار)
اما كتاب التاريخ لمصؼ الخامس األدبي فقد تحقؽ اليدؼ الثاني )تأكيد االبداع , %(ِٗ,ِٔ)

أما كتاب  ,%( كلـ تتحقؽ بقية األىداؼََُ( كبنسبة )ٕكاالبتكار في كافة المجاالت( بتكرار)
التاريخ لمصؼ السادس األدبي فقد تحقؽ ىدفاف ىما اليدؼ االكؿ )تنمية القدرة عمى التحميؿ 

%( كاليدؼ الثاني )تأكيد االبداع َٓ( كبنسبة )ّكالتفسير كاالستنتاج( في المرتبة االكلى بتكرار )
,اما الكتب %( ّّ,ّّ( كبنسبة )ِكاالبتكار في كافة المجاالت( بالمرتبة الثانية بتكرار قدره )
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مجتمعة فقد تحققت ثالثة أىداؼ فرعية كىي اليدؼ االكؿ كاليدؼ الثاني كاليدؼ الخامس عمى 
 ( يكضح تمؾ النتائج .ُِكالجدكؿ ) التكالي

 (ُِجدكؿ )
نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ التاسع في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية حسب 

 ئكيةتكراراتيا كنسبيا الم
 
 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 مجموع الكتب 

 السادس االدبً الخامس االدبً الرابع االدبً

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

2 
تنمٌة القدرة على التحلٌل والتفسٌر 

 واالستنتاج
 44,44 24 61 4 فرص صفر 49,57 21

 36,75 21 44,44 3 211 9 4,95 2 تأكٌد االبداع واالبتكار فً كافة المجاالت 3

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر تأكٌد  بناء الشخصٌة المتكاملة 4

 29,35 9 صفر صفر صفر صفر 37,33 9 االهتمام بالمواهب العلمٌة واالدبٌة 5

6 
مواجهة االهتمام بقدرات االنسان فً 

 الصعاب
 34,19 3 27,77 2 صفر صفر 41,97 9

 
 المجموع

 
37 33,39 9 211 7 33,33 43 33,39 

  

اليدؼ العاشر )االطالع عمى تجارب االمـ كالشعكب المختمفة في مختمؼ العصكر -َُ
التاريخية لمعمؿ عمى تقدـ البشرية كتحقيؽ السالـ العالمي القائـ عمى التعاكف كالعدؿ كحؽ 

 ب في تقرير مصيرىا( .الشعك 

ففي كتاب الصؼ الرابع لـ يتحقؽ ام ىدؼ فرعي مف األىداؼ التسعة الفرعية ألف مكضكعات   
اما كتاب الصؼ  ,الكتاب ال تتعمؽ بتجارب الشعكب بؿ تتناكؿ الحضارة العربية االسالمية

يح االحداث الخامس األدبي فقد تحقؽ منو أربعة أىداؼ فرعية كاف اليدؼ الفرعي االكؿ )تكض
( ُْٕالتي اثرت عمى تقدـ البشرية كالثكرات كاالنتفاضات( بالمرتبة االكلى إٍذ حصؿ عمى )

كبنسبة ) %( كاليدؼ الفرعي الثاني )التعرؼ عمى االكضاع االجتماعية كاالقتصادية ُِتكرارا ن
اليدؼ الثالثة  كيميو بالمرتبة%( ِْ,َِ( مرة كبنسبة )ُّْلمشعكب( بالمرتبة الثانية بتكرار قدره )

( مرة كبنسبة ََُالفرعي التاسع )تأكيد المعاىدات كاالتفاقيات بيف الشعكب كالدكؿ( بتكرار قدره )
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%( كاليدؼ الفرعي الثالث )إبراز تطكر مفاىيـ الديمقراطية كالحركة الدستكرية في ِٖ,ُْ)
اما بقية األىداؼ %( ُْ,ُِ( مرة كبنسبة )ٖٓبتكرار قدره ) الرابعةتجارب الشعكب( بالمرتبة 

%( ليذه األىداؼ ُُ,ُُالخمسة فكانت نسبتيا ال ترتقي لنسبة الكسط الحسابي لممعيار كالبالغة )
 ( يكضح ذلؾ .ِِكالجدكؿ )

اما كتاب التاريخ لمصؼ السادس األدبي فقد تحقؽ اليدؼ االكؿ )تكضيح االحداث التي     
( مرة ُْٗى المرتبة االكلى بتكرار قدره )اثرت عمى تقدـ البشرية كالثكرات كاالنتفاضات( عم

%( ُْ,ُِ( كبنسبة )ُّٗ%( كبالمرتبة الثانية اليدؼ الفرعي الرابع بتكرار )ٓٗ,ِِكبنسبة )
يميو بالمرتبة الثالثة اليدؼ الفرعي السادس )تأكيد حؽ الشعكب في تقرير المصير كاالستقالؿ( ك 

اليدؼ الفرعي الثاني و بالمرتبة الرابعة كيمي%( ٕٗ,ُْ( تكرارا ن كبنسبة )ٔٗإٍذ حصؿ عمى )
كبنسبة تكرار ( ٖٗ)التعرؼ عمى االكضاع االجتماعية كاالقتصادية لمشعكب( إٍذ حصؿ عمى )

%( اما بقية األىداؼ فجاءت نسبيا ضعيفة كالبد اف ييتـ بيا الكتاب مف خالؿ التأكيد ُٕ,ُّ)
دة في حؿ النزعات الدكلية كتحقيؽ في مكضكعاتو كمنيا التأكيد عمى دكر االمـ المتحعمييا 

السالـ العالمي كأبداء اىتماـ أكثر الستقالؿ الدكؿ كتقرير مصيرىا كابراز كفاح البشرية ألنياء 
 سياسة التميز العنصرم كتحقيؽ النزعة االنسانية ك تعميقيا في تجارب الشعكب .

اليدؼ االكؿ كاليدؼ ي أما كتب التاريخ مجتمعة فقد تحققت اربعة أىداؼ فرعية منيا كى   
 . الثاني كاليدؼ الرابع كاليدؼ التاسع عمى التكالي

 
 (ِِجػػػػػػدكؿ )

نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ العاشر في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية حسب 
 تكراراتيا كنسبيا المئكية

 
 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 
 مجموع الكتب

 السادس األدبً الخامس االدبً األدبًالرابع 

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

2 
توضٌح االحداث التً اثرت على تقدم البشرٌة 

 كالثورات واالنتفاضات
 32,35 337 33,36 253 32 259 صفر صفر

 29,23 343 24,92 93 31,53 254 صفر صفرجتماعٌة واالقتصادٌة التعرف على االوضاع اال 3
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 للشعوب

4 
ابراز تطور مفاهٌم الدٌمقراطٌة و الدستورٌة 

 والفكرٌة فً تجارب الشعوب 
 9,74 214 3,99 29 23,25 96 صفر صفر

5 
االطالع على تجارب الشعوب فً االصالح السٌاسً 

 واالقتصادي واالجتماعً 
 26,34 326 32,52 243 21,96 97 صفر صفر

6 
التعرف على تجارب الشعوب فً الوحدة السٌاسٌة 

 والتحرر
 9,93 231 3,13 63 9,92 72 صفر صفر

 9,95 229 25,93 37 4,25 33 صفر صفر تأكٌد حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر واالستقالل  7

9 
تأكٌد مكانة المنظمات الدولٌة فً حل المشكالت 

 الدولٌة واالقلٌمٌة 
 6,66 96 2,95 23 3 74 صفر فرص

 2,33 37 4,65 34 1,53 4 صفر صفر رفض سٌاسة التمٌٌز العنصري بكل اشكالها   9

 23,26 275 3,97 75 25,39 211 صفر صفر تأكٌد المعاهدات واالتفاقٌات بٌن الشعوب والدول  3

 
 المجموع

 
 33,35 2453 33,37 753 33,37 911 صفر صفر

 
 

عشر )التأكيد عمى اف الحضارة االنسانية ليست انجازان فرديان بؿ ىي ناتج  اليدؼ الحادم-ُُ
 . لتفاعؿ الحضارات في شتى بقاع العالـ(

كيعد ىذا اليدؼ امتدادان لميدؼ الثاني كاليدؼ العاشر مف أىداؼ التاريخ لممرحمة اإلعدادية 
%( ليذا َِىك) كيتككف مف خمسة أىداؼ فرعية كاف نسبة الكسط الحسابي بكصفو معياران 

 اليدؼ.
ففي كتاب التاريخ لمصؼ الرابع األدبي تحقؽ اليدؼ األكؿ بالمرتبة االكلى كاليدؼ الثاني      

 ( .ِّبالمرتبة الثانية ىك مكضح في الجدكؿ )
اما كتاب الصؼ الخامس األدبي فقد تحقؽ اليدؼ الثالث )تثميف جيكد االنساف في بناء     

يميو اليدؼ الخامس ك %( ْٔ,ّٖ( بنسبة )َُمرتبة االكلى بتكرار )الحضارة االنسانية( بال
( تكرارات كبنسبة ٖ)االطالع عمى ثقافات الشعكب كتقاليدىا( بالمرتبة الثانية إٍذ حصؿ عمى )

أما كتاب التاريخ لمصؼ السادس األدبي فقد حصؿ اليدؼ الرابع بالمرتبة االكلى  ,%(ٕٔ,َّ)
كبنسبة )ُِاالمـ كالشعكب( إٍذ حصؿ عمى ) )تعزيز الركابط االنسانية بيف %( ٓ,ِٓ( تكرارا ن

كاليدؼ الفرعي الثاني )التعرؼ عمى دكر الحضارات األخرل في تقدـ الحضارة االنسانية( عمى 
%( كلـ تحصؿ األىداؼ الثالثة االكلى عمى المعيار ٓ,ِِ( كبنسبة )ٗالمرتبة الثانية بتكرار )

عة فقد تحقؽ منيا ىدفاف ىما اليدؼ االكؿ )تكضيح التفاعؿ , اما كتب التاريخ مجتمالمتحقؽ 
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الحضارم بيف الحضارة العربية االسالمية كالحضارات االخرل( بالمرتبة االكلى إذ حصؿ عمى 
%( يميو اليدؼ الثاني )التعرؼ عمى دكر الحضارات االخرل في ٕٓ,ِٓ( تكراران كبنسبة )ُّْ)

 %( .َُ,ِْ( تكراران كبنسبة )ُٔثانية إذ حصؿ عمى )تقدـ الحضارات االنسانية( بالمرتبة ال
 (ِّجدكؿ )

نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ الحادم عشر في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية 
 حسب تكراراتيا كنسبيا المئكية

 
 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 مجموع الكتب 

 دس االدبًالسا الخامس األدبً الرابع االدبً

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

2 
توضٌح التفاعل الحضاري بٌن الحضارة العربٌة 

 االسالمٌة والحضارات االخرى
234 76,53 6 23,34 7 26 245 63,96 

3 
التعرف على  دور الحضارات االخرى فً تقدم 

 حضارة االنسانٌةال
 35,12 72 33,6 3 صفر صفر 39,76 63

 5,93 23 صفر صفر 49,57 21 2,17 3 تثمٌن جهود االنسان فً بناء الحضارة االنسانٌة 4

 3,55 35 63,6 32 22,64 4 صفر صفر تعزٌز الروابط االنسانٌة بٌن االمم والشعوب 5

 3,16 34 21 5 41,97 9 6,96 22 االطالع على ثقافات الشعوب وتقالٌدها 6

 
 المجموع

299 33,39 37 33,39 51 211 365 33,39 

 

اليدؼ الثاني عشر )ترسيخ فكرة النظاـ الديمقراطي لدل الطمبة كاحتراـ الرأم االخر, كاحتراـ -ُِ
 ارادة االغمبية كأساس لذلؾ النظاـ كاحتراـ حقكؽ االنساف ( .

ف نسبة الكسط الحسابي المتحقؽ لميدؼ ىك ( أىداؼ فرعية كاَُيتككف ىذا اليدؼ مف )    
%( ففي كتاب التاريخ لمصؼ الرابع األدبي فقد تحققت خمسة أىداؼ ىي االكؿ كالثاني َُ)

( يؤكد ذلؾ إٍذ جاء اليدؼ الفرعي الثالث )معرفة دكر ِْكالثالث كالرابع كالخامس كالجدكؿ )
%( ِٕ,َِ( مرة كبنسبة )ْٔرار قدره )المؤسسات في بناء الدكلة كتطكيرىا( بالمرتبة االكلى بتك

كاليدؼ الفرعي الثاني )تأكيد الفصؿ بيف السمطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية( بالمرتبة الثانية 
%( كاليدؼ الفرعي االكؿ )تأكيد النظاـ االتحادم في ادارة َُ,ُٖ( مرة كبنسبة )َْبتكرار قدره )

%( كاليدؼ الفرعي الخامس )تأكيد تكافؤ الفرص  ُْ,ُْ( مرة كبنسبة )ِّالدكلة( بتكرار قدره )
%( اما اليدؼ ُٔ,ُِ( مرة كبنسبة )ِٖلجميع ابناء الشعب( بالمرتبة الرابعة بتكرار قدره )

الفرعي الرابع )ترسيخ الحريات العامة كمبدأ الشكرل كاالنتخابات( فقد جاء بالمرتبة الخامسة 
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لـ تتحقؽ األىداؼ الخمسة المتبقية رغـ اىمية %( ك ُٔ,ُِ( مرة كبنسبة )ِٕبتكرار قدره )
 تضمينيا بالمكضكعات التاريخية لكتاب الحضارة العربية االسالمية .

اما كتاب التاريخ لمصؼ الخامس األدبي فقد تحققت منو أربعة أىداؼ كىي اليدؼ الفرعي     
كبنسبة  ان تكرار ( ٗٓالتاسع )ترسيخ مبادل حقكؽ االنساف( بالمرتبة االكلى إٍذ حصؿ عمى )

يميو بالمرتبة الثانية اليدؼ الرابع )ترسيخ الحريات العامة كمبدأ الشكرل ك %( َٖ,ِْ)
%( كاليدؼ الفرعي ُٖ,ُٗ( تكرارا ن كبنسبة )ْٕكاالنتخابات( بالمرتبة الثانية إٍذ حصؿ عمى )

ثة إٍذ حصؿ السادس )تأكيد المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات في مختمؼ االصعدة( بالمرتبة الثال
%( كاليدؼ الفرعي الثاني )التأكيد الفصؿ بيف السمطات ّٔ,ُٖ( تكراران كبنسبة )ْٓعمى )

 %( .ِّ,ُٔ( مرة كبنسبة مئكية )َْالتنفيذية كالتشريعية كالقضائية( بالمرتبة الرابعة بتكرار قدره )
ليدؼ الفرعي اما كتاب التاريخ لمصؼ السادس األدبي فقد تحقؽ منيا خمسة أىداؼ كىي ا    

( ِٕالرابع )ترسيخ الحريات العامة كمبدأ الشكرل كاالنتخابات( بالمرتبة االكلى إذ حصؿ)
كبنسبة  ) %( كيميو بالمرتبة الثانية اليدؼ الفرعي العاشر )التعريؼ بمؤسسات ِِ,َْتكرارا ن

اليدؼ %( يميو بالمرتبة الثالثة ٗ,ُْ( تكراران كبنسبة )ِٔالمجتمع المدني( إذ حصؿ عمى )
الفرعي االكؿ )تأكيد النظاـ االتحادم في ادارة الدكلة( كاليدؼ السادس )تأكيد المساكاة في الحقكؽ 

%( كيميو بالمرتبة َْ,ُّ( تكرارا ن كبنسبة )ِْكالكاجبات في مختمؼ االصعدة( إذ حصؿ عمى )
( ُِعمى )الرابعة اليدؼ الفرعي الخامس )تأكيد تكافؤ الفرص لجميع ابناء الشعب( إذ حصؿ 

 َ%( ّٕ,ُُتكرار كبنسبة )
اما كتب التاريخ مجتمعة فقد تحققت ستة أىداؼ منيا كىي اليدؼ الفرعي الربع )ترسيخ    

( تكرارا كبنسبة ُْٔالحريات العامة كمبدأ الشكرل كاالنتخابات( بالمرتبة االكلى إذ حصؿ عمى )
الحقكؽ كالكاجبات في مختمؼ %( كيميو اليدؼ الفرعي السادس )تأكيد المساكاة في َٔ,ِِ)

%( يميو بالمرتبة الثالثة ِٔ,ُّ( تكراران كبنسبة )ٖٖاالصعدة( بالمرتبة الثانية إذ حصؿ عمى )
( ّٖاليدؼ الثاني )تأكيد الفصؿ بيف السمطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية( إذ حصؿ عمى )

قكؽ االنساف( بالمرتبة الرابعة إذ %( يميو اليدؼ التاسع )ترسيخ مبادئ حْٖ,ُِتكراران كبنسبة )
%( كحصؿ اليدؼ االكؿ )تأكيد النظاـ االتحادم في ادارة الدكلة( عمى ٕٔ,ُُحصؿ عمى )

%( يميو بالمرتبة السادسة اليدؼ الفرعي الخامس )تأكيد تكافؤ ّٖ,َُ( تكراران كبنسبة )َٕ)
 %( .َٔ,َُ( تكراران كبنسبة )ٓٔالفرص لجميع ابناء الشعب( إذ حصؿ عمى )

 (ِْجػػػػػػدكؿ )
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نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ الثاني عشر في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية 
 حسب تكراراتيا كنسبيا المئكية

 
 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 
 مجموع الكتب

 السادس االدبً الخامس االدبً الرابع االدبً

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 
النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

 21,94 91 24,51 35 6,92 25 25,52 43 تأكٌد النظام االتحادي فً ادارة الدولة  2

3 
تأكٌد الفصل بٌن السلطات التنفٌذٌة والتشرٌعٌة 

 والقضائٌة 
51 29,12 51 27,43 4 2,79 94 23,95 

 3,55 72 صفر صفر 7,23 26 31,93 57 ؤسسات فً بناء الدولة وتطوٌرها معرفة دور الم 4

5 
ترسٌخ الحرٌات العامة ومبدأ الشورى 

 واالنتخابات
39 23,27 59 23,29 93 51,33 257 33,71 

 21,17 76 22,94 32 7,64 27 23,72 39 تأكٌد تكافؤ الفرص لجمٌع ابناء الشعب  6

7 
واجبات فً مختلف تأكٌد المساواة فً الحقوق وال

 االصعدة 
23 9,66 56 29,47 35 24,51 99 24,73 

 1,57 4 2,22 3 صفر صفر 1,56 2 تأكٌد الهوٌة االسالمٌة لغالبٌة افراد المجتمع 9

 2,19 9 2,79 4 1,92 3 1,31 3 تأكٌد احترام حقوق االقلٌات الدٌنٌة والقومٌة  9

 22,97 97 3,34 5 35,19 63 6,96 24 ترسٌخ مبادئ حقوق االنسان 3

 9,39 59 25,63 37 3,96 9 7,41 25 ف بمؤسسات المجتمع المدنًٌالتعر 21

 33,37 757 33,36 293 33,37 356 33,37 333 المجموع

 

اليدؼ الثالث عشر )إبراز دكر العمـ كالتكنكلكجيا في احداث التحكالت الحضارية عمى مر -ُّ
 االبداع   كاالبتكار( . العصكر كدكر االنساف العراقي في عممية

%(  ِٖ,ُْيتضمف ىذا اليدؼ سبعة أىداؼ فرعية كنسبة الكسط الحسابي المتحقؽ ىك  )      
ففي كتاب التاريخ لمصؼ الرابع األدبي تـ تحقيؽ ىدفيف ىما اليدؼ الثاني )االطالع عمى 

( مرة ّْٕكرار قدره )االنجازات العممية كالتكنكلكجية عبر العصكر المختمفة( بالمرتبة االكلى بت
%( كفي المرتبة الثانية اليدؼ السابع )تكضيح ازدىار الحركة العممية كالفكرية( ْٖ,ّْكبنسبة )

%( كلـ تحقؽ بقية األىداؼ كمف الضركرم ٓٗ,ِٖ( تكرارا ن كبنسبة )ِْٗإٍذ حصؿ عمى )
. اما كتاب التاريخ التأكيد عمييا بالمكضكعات المقررة لكتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية 

( يكضح تمؾ ِٓلمصؼ الخامس األدبي فقد تحقؽ فيو اليدفاف أنفسيما كالتسمسؿ نفسو  كالجدكؿ )
 النتائج.
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اما كتاب التاريخ لمصؼ السادس األدبي فقد تحققت فيو ثالثة أىداؼ فرعية إٍذ حصؿ اليدؼ     
( كبنسبة ٗٓالمرتبة االكلى بتكرار)الفرعي السابع )تكضيح ازدىار الحركة العممية كالفكرية( عمى 

يميو اليدؼ الفرعي السادس  )إبراز دكر التعميـ في تطكر االمـ كالشعكب( عمى ك %( ٖٔ,ّٗ)
%( كاليدؼ الفرعي الثاني )االطالع عمى ُٔ,ّٕ( مرة كبنسبة )ٓٓالمرتبة الثانية بتكرار قدره )

( ِٔى المرتبة الثالثة إٍذ حصؿ عمى )االنجازات العممية كالتكنكلكجية عبر العصكر المختمفة( عم
%( اما بقية األىداؼ الفرعية األربعة االخرل فمـ تتحقؽ الف نسبتيا لـ ٔٓ,ُٕتكرارا ن كبنسبة )

أىميتيا فمف %( عمى الرغـ مف ِٖ,ُْتبمغ نسبة الكسط الحسابي ليذا اليدؼ كالبالغة )
 . الضركرم االىتماـ بيا عند أعادة تأليؼ الكتاب اك تنقيحو 

اليدؼ الفرعي الثاني كالسابع كىي األىداؼ  ماىىدفاف  اما كتب التاريخ مجتمعة فقد تحقؽ     
األدبي كذلؾ الف مكضكعات ىذه الكتب اشارت إلى بعض الجكانب التي  الرابع نفسيا لمصؼ

تؤكد عمى أىمية االنجازات العممية كتطكر الحركة الفكرية كالعممية خالؿ العصر الحديث 
كمف ىنا تبرز أىمية  .صر كانتشار حركة التعميـ كدكره في ازدىار الحركة العممية كالفكرية كالمعا

مناىج التاريخ كقيمتيا في تكضيح الصكرة التاريخية الثقافية كالعممية التي نستطيع مف خالليا 
الحفاظ عمى ىكيتنا كالتعامؿ مع االخريف بحرص ككعي بكؿ االمكر التي تدكر حكلنا كنعتز 

إلنجازات العممية لعممائنا كعمالقة الفكر كاالدب الذيف ظيركا عبر التاريخ كما زالت انجازاتيـ با
)بدكم                                                           محط فخر كاعتزاز لألجياؿ . 

 ,ََُِ  ,ُّٖ  ) 
 
 
 
 

 (ِٓجدكؿ )
لث عشر في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ الثا

 حسب تكراراتيا كنسبيا المئكية
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 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 
 مجموع الكتب

 السادس األدبً الخامس االدبً الرابع األدبً

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 ةالمئوٌ

2 
ابراز دور العراقٌٌن  فً االبداع واالبتكار عبر 

 التارٌخ
 3,42 37 صفر صفر صفر صفر 4,13 37

3 

االطالع على االنجازات العلمٌة والتكنولوجٌة 
 عبر العصور المختلفة 

 
495 54,59 65 57,66 37 29,67 565 51,43 

4 
ابراز دور العلم و التكنولوجٌا فً حل القضاٌا 

 والمشكالت 
37 4,13 7 6,29 6 4,49 49 4,33 

 7,24 73 3,13 4 صفر صفر 9,79 77 رعاٌة الدولة للعلماء واالدباء وتقدٌر انجازاتهم 5

6 
توضٌح اثر القران الكرٌم فً تطور الحركة 

 الفكرٌة وازدهار العلوم
 3,34 44 صفر صفر صفر صفر 4,94 44

 23,31 256 49,27 66 4,55 5 21 97 دور التعلٌم فً تطور االمم والشعوب ابراز 7

 43,13 471 43,97 63 55,93 63 39,36 353 توضٌح ازدهار الحركة العلمٌة والفكرٌة 9

 
 المجموع

 
971 33,39 227 33,39 259 33,39 2235 33,39 

 
 

اليدؼ الرابع عشر ) احتراـ التاريخ كعمـ , كاتباع اسمكب البحث التاريخي كاالستناد إلى -ُْ
ضكعية , كالبحث عف الحقيقة , كتتبع االحداث التاريخية في مصادرىا االصمية الدقة كالمك 

 .كاالستفادة مف عمـ التاريخ في تفسير الحاضر كفيمو كاستشراؽ المستقبؿ ( 

يتككف ىذا اليدؼ مف سبعة أىداؼ فرعية كلـ يتحقؽ منو ام ىدؼ فرعي عمى مستكل الكتب     
قد يعكد السبب في ذلؾ قد يككف اليدؼ اعمى مف المخصصة لمصفكؼ الثالث اك مجتمعة ك 

المرحمة الدراسية كىك ىدؼ تخصصي لطمبة اقساـ التاريخ في الكميات كىك يتعمؽ بميارات 
التفكير التاريخي كقد يعتمد لممرحمة اإلعدادية كتكجيو لممدرسيف كالمدرسات اثناء تدريسيـ لمادة 

كالتكضيح كالتفسير النشاطات كاألمثمة  التاريخ في التأكيد عمى ىذه االفكار مف خالؿ
لممكضكعات الدراسية كيمكف استخداـ ىذا اليدؼ في بحث منفرد الف استخراج بعض االفكار 
المتضمنة قد تسجؿ ألىداؼ اخرل كتتكرر الفكرة في اكثر مف ىدؼ بؿ تعتمد اليدؼ األقرب في 

 ( يكضح تمؾ النتائج .ِٔالتسجيؿ كالجدكؿ )
 (ِٔجػػػػػػدكؿ )
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نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ الرابع عشر في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية 
 حسب تكراراتيا كنسبيا المئكية

 
 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 مجموع الكتب 

 السادس االدبً الخامس األدبً الرابع االدبً

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار ةالمئوٌ

كر
لت
ا

 
النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

2 
تأكٌد االمانة العلمٌة فً نقل المعلومات عند 

 البحث 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر

3 
تأكٌد الموضوعٌة والدقة فً تدوٌن 

 المعلومات التارٌخٌة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر

4 
الصلٌة جمع المادة التارٌخٌة من المصادر ا

 والثانوٌة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ابراز المفاهٌم التارٌخٌة والتعمٌمات 5

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر تحدٌد االدلة التارٌخٌة للحدث التارٌخً  6

 صفر صفر صفر رصف صفر صفر صفر صفر ابراز االسباب والنتائج لألحداث التارٌخٌة 7

9 
تأكٌد ضرورة االستفادة من دور التارٌخ فً 

 مواجهة المشكالت المعاصرة 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 
 المجموع

 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 
 

اليدؼ الخامس عشر )تعميؽ الفيـ كالبحث كاالطالع عمى الجذكر التاريخية التي تكحد كال -ُٓ
 شكالت التي تثير االختالؼ كالتفرقة(نبحث عف الم

%( ٔٔ,ُٔيتضمف ىذا اليدؼ ستة اىداؼ فرعية كاف نسبة الكسط الحسابي المتحقؽ ىك )      
 ( يكضح نتائج ىذا اليدؼ .ِٕكالجدكؿ )

يشير اف كتاب التاريخ لمصؼ الرابع األدبي تحقؽ منو ىدفاف ىما اليدؼ الفرعي الثالث )تأكيد  ذٍ إ
يميو ك %( ِٓ,ُْكبنسبة ) ( تكراران ْٗاعية كالضماف االجتماعي( إٍذ حصؿ عمى )العدالة االجتم

بالمرتبة الثانية اليدؼ الفرعي الثاني )إبراز دكر القادة كالمفكريف المكحديف لمشعب كالكطف( بتكرار 
%( كلـ تتحقؽ بقية األىداؼ رغـ اىميتيا في تأكيدىا عمى ٕٔ,َْ( مرة كبنسبة )ْٖقدره )

براز المكاقؼ التاريخية التي تظير مطالب الشعب كقد يعكد السبب في ذلؾ أف التعاكف كا لتأخي كا 
معظـ مكضكعات الكتاب قد كضعت قبؿ اصدار ىذه األىداؼ كلـ يجًر االنتباه ليا عند إعادة 

 التنقيح .



 

 

116 

اما كتاب التاريخ لمصؼ الخامس األدبي فقد تحقؽ منو ىدؼ كاحد فقط ىك اليدؼ الفرعي      
( تكرارا ن كبنسبة ٕٓاني )إبراز دكر القادة كالمفكريف المكحديف لمشعب كالكطف( إٍذ حصؿ عمى )الث
(ٕٕ,َِ. )% 

اما كتاب التاريخ لمصؼ السادس األدبي فقد تحقؽ منو ىدفاف ىما اليدؼ الثاني )إبراز دكر      
%( كاليدؼ َٖ,ٖٓ)( مرة كبنسبة ُُٓالقادة كالمفكريف المكحديف لمشعب كالكطف( بتكرار قدره )

الفرعي السادس )تأكيد ضركرة إبراز المكاقؼ التاريخية التي تظير مطالب الشعب( بالمرتبة الثانية 
 %(.ِٖ,ِٖ( مرة كبنسبة )ٔٓبتكرار قدره )

ىدفاف منيا كىما اليدؼ الفرعي الثاني بالمرتبة االكلى إذ اما الكتب مجتمعة فقد تحقؽ       
%( كيميو بالمرتبة الثانية اليدؼ السادس إذ حصؿ ُْ,ٔٓنسبة )( تكراران كبَِِحصؿ عمى )

كينبغي زيادة المكضكعات التي تؤكد عمى مضاميف ىذا  %(ْٗ,ُٕ( تكراران كبنسبة )َٕعمى )
اليدؼ عند إعادة تأليؼ الكتب كتنقيحيا لكي تؤكد عمى إبراز المكاقؼ التي تدؿ عمى التعاكف 

كرفض التطرؼ كالتعصب عمى سيادة القانكف كالدستكر  كالتأكيدكالتأخي بيف مككنات الشعب 
 الديني كالمذىبي كتأكيد دكر االسالـ في كحدة المجتمع العربي كاالسالمي .

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ِٕجدكؿ )
اإلعدادية  نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ الخامس عشر في كتب التاريخ لممرحمة

 حسب تكراراتيا كنسبيا المئكية
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 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 مجموع الكتب 

 السادس األدبً الخامس االدبً الرابع األدبً

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

 5,46 29 5,65 3 صفر صفر 7,99 9 ة المجتمعات تأكٌد دور االسالم فً وحد 2

3 
ابراز دور القادة والمفكرٌن الموحدٌن للشعب 

 والوطن
59 51,79 69 99,13 226 69,19 331 67,52 

 25,72 69 2,62 4 7,96 6 52,63 53 تأكٌد العدالة االجتماعٌة والضمان االجتماعً 4

 3,41 3 4,64 9 3,91 3 صفر رصف تأكٌد التعاون والتأخً بٌن مكونات الشعب  5

 5,46 29 5,15 9 3,56 9 2,73 3 تأكٌد سٌادة القانون والدستور 6

7 
تأكٌد ضرورة ابراز المواقف التارٌخٌة التً 

 تظهر مطالب الشعب 
22 3,43 4 5,16 67 39,39 91 29,35 

 
 المجموع

 
229 33,39 95 33,39 239 33,39 431 33,37 

 

اطالع الطمبة عمى ما تقـك بو الدكلة العراقية الجديدة في كافة اليدؼ السادس عشر )-ُٔ
 المجاالت كتبصيرىـ بدكرىـ لممساىمة مف اجؿ بناء ىذا البمد كتحقيؽ رفاىيتو كتقدمو(.

يتضمف ىذا اليدؼ سبعة أىداؼ فرعية كأف نسبة الكسط الحسابي لألىداؼ المتحققة ىك      
( أف ىناؾ ىدفا فرعيا كاحدا ىك ِٖفي الجدكؿ )%( كيالحظ مف النتائج المكضحة ِٖ,ُْ)

اليدؼ الثالث )تكضيح دكر الدكلة في حركة االعمار كالبناء ( قد تحقؽ لكتاب الصؼ الرابع 
%( كالفكرتاف كانتا امثمة ربطت المكضكعات المقررة بما ََُ( كبنسبة )ِاألدبي بتكرار قدره )

كلـ يتحقؽ ىذا اليدؼ في كتاب التاريخ لمصؼ تقـك بو الدكلة العراقية المعاصرة مف انجازات 
الخامس كالسادس األدبي كقد يعكد السبب في ذلؾ اف ىذا اليدؼ ىك ال يتالءـ مع تحميؿ 
المحتكل إٍذ لـ تشير الكتب إلى ما تقـك بو الدكلة مف انجازات ليا عالقة بتمؾ المكضكعات إٍذ 

ائـ عمى السرد التاريخي لألحداث كالكقائع يعتمد المؤلفكف ليا عمى منيجية التسمسؿ الزمني الق
كىي المنيجية نفسيا المعتمدة في حقؿ التاريخ كتأليؼ الكتب التاريخية العامة كمف الضركرم في 
تأليؼ الكتب التاريخية المدرسية اف يؤخذ منحى اخر يؤكد عمى إغناء النشاطات كبياف العالقة 

 قية الحالية في كافة المجاالت .بيف تمؾ المكضكعات كما تقـك بو الدكلة العرا
 (ِٖجػػػػػػدكؿ )
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نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ السادس عشر في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية 
 حسب تكراراتيا كنسبيا المئكية

 
 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 كتــــــاب الصف

 مجموع الكتب 

 السادس االدبً الخامس األدبً الرابع االدبً

  

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر تأكٌد دور الدولة فً حفظ االمن واالستقرار 2

3 
تأكٌد دور الدولة فً بناء المؤسسات 

 الدستورٌة 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 211 3 صفر صفر صفر صفر 211 3 ضٌح دور الدولة فً حركة االعمار والبناء تو 4

5 
توضٌح دور الدولة فً مكافحة االرهاب 

 والتطرف والفساد
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر

6 
ابراز دور الدولة فً تعزٌز مفاهٌم 

 الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر الدولة على تعزٌز الفصل بٌن السلطات  تأكٌد 7

9 
تأكٌد الدولة على سٌاسة حسن الجوار وعدم 

 التدخل فً الشؤون الداخلٌة للدول
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 
 المجموع

 
 211 3 صفر صفر صفر صفر 211 3

 
 

 .الخارجية كاالحداث الجارية(  تءااليدؼ السابع عشر )االىتماـ بالقرا-ُٕ

%( تحقؽ َِكيتألؼ ىذا اليدؼ مف خمسة أىداؼ فرعية ككانت نسبة الكسط الحسابي )   
اليدؼ الفرعي الخامس )اغناء محتكل كتب التاريخ باألحداث الجارية كالتطكرات المستجدة في 

ي كاليدؼ الفرعي الثالث المجتمع( بالمرتبة االكلى في كتاب التاريخ لمصؼ الرابع كالخامس األدب
اما الكتب مجتمعة فقد ات الخارجية لمكتب كالدكريات( لمصؼ السادس االدبي ء)االىتماـ بالقرا

( ِٗكالجدكؿ )تحقؽ ىدفاف ىما اليدؼ الفرعي الخامس كاليدؼ الفرعي الثالث عمى التكالي 
يف كالمدرسات لتأكيد يكضح تمؾ النتائج كيعتقد الباحث اف ىذا اليدؼ ما ىك أال تكجيو لممدرس

الترابط بيف االحداث التاريخية التي يتضمنيا الكتاب المقرر كبيف ما يحدث مف تطكرات 
كمستجدات في البيئة المحمية كاالقميمية مف احداث جارية كقضايا معاصرة كذلؾ لتقميص الفجكة 

غناء الكتاب بتمؾ االحداث كىذا يتحقؽ مف خالؿ طرائؽ كاساليب ا لتدريس التي المعرفية كا 
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يستعمميا المدرس خالؿ تقديمة لممادة الدراسية أك مف خالؿ النشاطات التي يحتكييا الكتاب 
 المقرر .  

 (ِٗجػػػػػػدكؿ )
نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لميدؼ السابع عشر في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية 

 حسب تكراراتيا كنسبيا المئكية
 
 
 
 ت

 
 

 
 عًالهدف الفر

 
 كتــــــاب الصف

 مجموع الكتب

 السادس األدبً الخامس االدبً الرابع االدبً

  

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ابراز األحداث الجارٌة والقضاٌا المعاصرة  2

 4,23 2 22,22 2 صفر صفر صفر صفر ل وتفسٌر االحداث الجارٌة والقضاٌا المعاصرة تحلٌ 3

 36 9 99,99 9 صفر صفر صفر صفر االهتمام بالقراءات الخارجٌة للكتب والدورٌات 4

5 
البحث عن الجذور التارٌخٌة لألحداث الجارٌة 

 والقضاٌا المعاصرة  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر

6 
محتوى كتب التارٌخ باألحداث والتطورات  اغناء

 المستمدة من المجتمع
 92,99 34 صفر صفر 211 3 211 25

 
 المجموع

 
25 211 3 211 3 33,33 43 33,33 

 
 

 )افكار متنكعة( .-ُٖ

( بأف ىناؾ افكارا ن متنكعة تضمنتيا الكتب الثالث جرل تصنيفيا إلى َّيتضح مف الجدكؿ )   
د التحميؿ ألفكارىا ففي كتاب التاريخ لمصؼ الرابع االدبي تحقؽ ىدفاف ىما تسعة اىداؼ فرعية بع

اليدؼ الفرعي التاسع )التعرؼ عمى حاالت الصراع كالتنافس الدكلي كاالقميمي( عمى المرتبة 
)إبراز اليدؼ الثامف %( كفي المرتبة الثانية ِْ,ّٓ( مرة كبنسبة )ُِٗاالكلى بتكرار قدره )
%( اما بقية األىداؼ الفرعية لـ َٔ,َّ( مرة كبنسبة )ُُِبتكرار قدره ) الحركب كالفتكحات(

%( ُُ,ُُتتحقؽ ألنيا جاءت نسبيا اقؿ مف نسبة الكسط الحسابي المعتمد في ىذا اليدؼ كىك )
. اما كتاب التاريخ لمصؼ الخامس األدبي فقد تحققت خمسة أىداؼ فرعية جاءت بالمرتبة 

( كىي نسبة كبيرة %َٗ,ّٓ( كبنسبة )ُٖٔإٍذ حصؿ عمى تكرار )االكلى اليدؼ الفرعي الثامف 
كيعكد ذلؾ اف كتاب التاريخ لمصؼ الخامس األدبي يتناكؿ مكضكعات سياسية ركزت عمى 
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الحركب بالدرجة االكلى كالحرب العالمية االكلى كالثانية فضالن عف الحركب التي رافقت حركت 
كظيكر حركة االستعمار كالتنافس االستعمارم بيف الدكؿ الثكرة الصناعية كاالستكشافات الجغرافية 

االكربية كحصؿ اليدؼ الفرعي االكؿ )التعرؼ عمى كاقع االحتالؿ كالييمنة االجنبية( عمى المرتبة 
%( كىك انعكاس لميدؼ الفرعي الثامف الذم حصؿ َٔ,ُٔ( مرة كبنسبة )ٖٖالثانية بتكرار قدره )

الفرعي الثالث )التعرؼ عمى كاقع االنظمة االستبدادية( فقد جاء عمى المرتبة االكلى  اما اليدؼ 
%( كاليدؼ الفرعي التاسع )التعرؼ ّٗ,ُّ( تكراران كبنسبة )ُٕبالمرتبة الثالثة إٍذ حصؿ عمى )

( كبنسبة ٖٔعمى حاالت الصراع كالتنافس الدكلي كاالقميمي( عمى المرتبة الرابعة بتكرار )
عي الخامس )إبراز انتياكات حقكؽ االنساف كمصادرة الحريات( %(    اما اليدؼ الفر ُّ,ُِ)

%( كىذه ٗٔ,ُُ( مرة كبنسبة )ِٔفقد جاء بالمرتبة الخامسة إٍذ حصؿ عمى تكرار قدره )
األىداؼ ليا عالقة كاضحة مع األىداؼ الفرعية الثامف كالثالث ألنيا تمثؿ سياسة األنظمة 

 الثكرة الفرنسية كبعدىا . االستبدادية التي شيدتيا اكربا قبؿ أىداؼ
اما كتاب التاريخ لمصؼ السادس األدبي فقد تحقؽ ثالثة أىداؼ كاف بالمرتبة االكلى اليدؼ     

%( كيميو بالمرتبة الثانية اليدؼ الفرعي َّ,ّٗ( مرة كبنسبة )ْٕٕالفرعي االكؿ بتكرار قدره )
%( كاليدؼ الفرعي َْ,ِّنسبة )( مرة كبِٖٔالثامف )إبراز الحركب كالفتكحات( بتكرار قدره )

( مرة كبنسبة َُٕالتاسع )التعرؼ عمى حاالت الصراع كالتنافس الدكلي كاالقميمي( بتكرار قدره )
(ُّ,ُٗ. )% 

اما الكتب مجتمعة فقد تحققت ثالثة أىداؼ فرعية ىي نفسيا لكتاب التاريخ لمصؼ السادس    
ة نسبة االفكار المتنكعة كاختالفيا عف نتائج ما األدبي كاف االسباب التي يعتقدىا الباحث في زياد

( كدراسة ُٖٗٗ( كدراسة عزة )ُٖٗٗتكصمت اليو معظـ الدراسات السابقة كدراسة الدليمي ) 
( َُُِ( كدراسة الطائي ) ََِِ( كدراسة محمد ) ُٖٗٗ( كدراسة العزاكم )َُٗٗالعامرم )

اما  ,ءت نسبة االفكار المتنكعة ضئيمة أف األىداؼ التربكية السابقة اكدت ىذه المكضكعات فجا
( فمـ تعًط أىمية لتمؾ المكضكعات إٍذ ال يكجد ام ََِّاألىداؼ التربكية التي صدرت بعد عاـ )

ىدؼ تربكم يؤكد عمى مضامينيا رغـ ما تشغمو مف مساحة كاسعة في محتكل الكتب المقررة 
رة االستعمارية كالحركب كالمعارؾ ككصؼ ألحداث الصراع الساسي كالتنافسي االستعمارم كالسيط

 التي شيدىا تاريخ أكربا كأمريكا كالبالد العربية الحديث المعاصر .
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 (َّجػػػػػػدكؿ )
نتائج تحميؿ المحتكل لألىداؼ الفرعية لألىداؼ المتنكعة في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية 

 حسب تكراراتيا كنسبيا المئكية
 
 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 
 الصف كتــــــاب

 
 مجموع الكتب

 السادس االدبً الخامس األدبً الرابع األدبً

  

ار
كر

لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
ار المئوٌة

كر
لت
ا

 

النسبة 
 المئوٌة

 39,53 713 43,14 599 27,71 99 21,21 49 التعرف على واقع االحتالل والهٌمنة االجنبٌة 2

3 
ئم الحروب ضد االنسانٌة واالبادة ابراز جرا

 الجماعٌة ضد االنسانٌة
 2,39 39 2,17 24 3,75 25 صفر صفر

 9,75 294 9,53 214 24,43 92 3,56 3 التعرف على واقع األنظمة االستبدادٌة   4

 4,32 79 3,15 36 4,43 29 7,94 36 ابراز سٌاسة التمٌز العنصري والطبقً  5

6 
نسان ومصادرة ابراز انتهاك حقوق اال

 الحرٌات
26 5,13 73 22,73 32 9,55 279 9,34 

7 
 توضٌح اهمٌة الموقع الجغرافً 

 
43 21,76 29 4,31 46 3,97 32 5,33 

 2,43 39 2,91 33 2,24 7 صفر صفر ابراز مواقف وسائل االعالم والدعاٌة 9

 39,69 695 34,51 397 46,13 297 41,71 223 ابراز الحروب والفتوحات 9

3 
التعرف على حاالت الصراع والتنافس الدولً 

 واالقلٌمً
233 46,35 79 23,94 291 24,32 479 29,43 

 
 المجموع

 
477 33,37 641 33,37 2333 33,37 3229 33,39 
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 يتناكؿ ىذا الفصؿ االستنتاجات كالتكصيات كالمقترحات التي تكصؿ الييا البحث ككما يأتي :
 اوالً : االستنتاجات 

 تية : فقد تكصؿ الباحث لالستنتاجات اآل في ضكء النتائج التي خرج بيا البحث الحالي
جاكز خمسة ال تت قمة عدد األىداؼ المتحققة لكتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية مجتمعة إذٍ  .ُ

أىداؼ مف سبعة عشر ىدفان تربكيان فضالن عف كؿ كتاب عمى حده إذ تحقؽ لكتاب تاريخ 
الحضارة لمصؼ الرابع األدبي أربعة أىداؼ بينما تحقؽ لكتاب التاريخ لمصؼ الخامس 

 األدبي كالسادس األدبي عمى ثالثة أىداؼ فقط لكؿ منيما .

 مقارنة مع نتائج الدراسات السابقة .أف نسبة االفكار المتنكعة كانت عالية بال .ِ

أف األىداؼ التربكية الفرعية غير متكازنة في عرض المكضكعات كاف ما تحقؽ منيا لكؿ  .ّ
 كتاب كمجتمعة كاف عددىا قميالن .

أف معظـ األىداؼ التربكية العامة لمادة التاريخ في المرحمة اإلعدادية تؤكد بصكرة مباشرة  .ْ
اؽ كدكر العراقييف في مختمؼ األصعدة رغـ اف المكضكعات كغير مباشرة عمى تاريخ العر 

 في كتاب التاريخ لمصؼ السادس األدبي فقط . دةالمتعمقة بالعراؽ محد

 عدـ التكازف بيف األىداؼ التربكية العامة في الجانب المعرفي كالميارم كالكجداني . .ٓ

ت االخرل كدكر العمماء أىمؿ كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية التأكيد عمى المككنا .ٔ
مف غير العرب كمف غير المسمميف في أدارة الدكلة كتحقيؽ االزدىار الحضارم كما أىمؿ 

 دكر العراقييف كمكانة المرأة في التراث العربي االسالمي .

أىمؿ كتاب التاريخ لمصؼ الخامس األدبي دكر المنظمات الدكلية في ارساء السالـ العالمي  .ٕ
 الكطني لمشعكب كمكاجية المشكالت البيئية .كتأييد االستقالؿ 

أىمؿ كتاب التاريخ لمصؼ السادس األدبي تعزيز القيـ الكطنية كاالعتزاز بالكطف كصفحات  .ٖ
مف نضاؿ العراقييف نحك التحرر كاالستقالؿ كمشاركة أبناءه مف مختمؼ المككنات في 
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لقضية الكردية في النضاؿ كالتصدم لمعدكاف األجنبي بؿ ركز في بعض مكضكعاتو عف ا
 العراؽ كأىمؿ بقية المككنات األخرل .

 
 ثانياً  : التوصيات 

 في ضكء النتائج التي تكصؿ ألييا البحث الحالي يكصي الباحث بالتكصيات االتية :
 إعادة النظر باألىداؼ التربكية العامة لكجكد العديد مف التكرار كالتداخؿ في المفاىيـ  .ُ

 اؼ المعرفية كالميارية كالكجدانية لتمؾ األىداؼ .كتحقيؽ التكازف بيف االىد

عرض الكتب بعد تأليفيا عمى لجنة مف المتخصصيف في مناىج كطرائؽ تدريس التاريخ  .ِ
 اك المكاد االجتماعية لمتأكد مف اىتماـ الكتب باألىداؼ التربكية كالقيـ كالميارات .

صاص في المناىج كطرائؽ تدريس المكاد االجتماعية كالتاريخ بعممية أشراؾ ذكم االخت .ّ
 كتابة كاقرار األىداؼ التربكية العامة كتأليؼ كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية كغيرىا .

لممرحمة اإلعدادية كعمى إعادة تسمية كتأليؼ الكتب لكي تتالءـ مع األىداؼ التربكية  .ْ
 تي :الشكؿ اآل

 ضارة االسالمية لمصؼ الرابع األدبي بما يتالءـ مع التسمية   كتاب الح –أ       
 مية .المعتمدة لبقية الدكؿ العربية االسال       
 كتاب تاريخ العالـ الحديث كالمعاصر لمصؼ الخامس األدبي . –ب        
 كتاب تاريخ العراؽ الحديث كالمعاصر لمصؼ السادس األدبي . –ج       
 بالكتب كتضمينيا لألمثمة كالشكاىد كالقضايا المعاصرة كالنصكصضركرة إعادة النظر  .ٓ

تكزيع المكضكعات في نياية كاساليب التقكيـ أثناء كاالىتماـ بالنشاطات  اإلثرائية
 .الفصكؿ

ضركرة المكازنة بيف األىداؼ التربكية العامة عند تأليؼ الكتب كاالشارة ألييا في مقدمة  .ٔ
 الكتب .
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لعممية التقكيـ اك ؼ بأىدافو العامة كالفرعية باعتبارىا ماإلفادة مف ىذا التصني .ٕ عيارا ن
داد كتأليؼ كتب التاريخ في إلع , اك دليالن مؤشرات, اك عناكيف رئيسو لمكضكعاتو 

 .ضكئيا

إعادة النظر في عرض بعض المكضكعات في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية إذ تعمؿ  .ٖ
لمراتب األخيرة كالتي لـ تحصؿ عمى أم عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية التي جاءت با

 تكرار .

 
 ثالثاً : المقترحات   

ليذه ال  تية :دراسة يقترح الباحث المقترحات اآلاستكماال ن
لممرحمة االبتدائية  المكادإجراء دراسة لتقكيـ كتب التاريخ ك  -ُ االجتماعية المؤلفة حديثا ن

 كالمتكسطة في ضكء األىداؼ المكضكعة ليا.

مف كجية نظر  إجراء دراسة -ِ لتقكيـ كتب التاريخ كالمكاد االجتماعية المؤلفة حديثا ن
 اك متغيرات اخرل .كالمشرفيف التربكييف االختصاص المدرسيف كالمدرسات 

إجراء دراسة مقارنة بيف كتب التاريخ في العراؽ كبعض البمداف العربية كاألجنبية في  -ّ
 أخرل .ضكء األىداؼ التربكية المكضكعة ليا اك متغيرات 
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 :والمراجع المصادر

 القراف الكريـ 

دار الفكر, عماف,  المناىج اسسيا كمككناتيا (, ََِٕابك الضبعات, زكريا اسماعيؿ, ) -ُ
 َاالردف 

, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع عمـ النفس التربكم(, َُِٔابك جادك, صالح محمد, )  -ِ
 َكالطباعة , عماف , االردف 

, مكتبة المناىج الميسرة لمرحمة التعميـ االساس (, ََُِابك جاللة , صبحي حمداف, )  -ّ
 َالفالح , الككيت 

, مكتبة الفالح, (, اتجاىات معاصرة في التقكيـ التربكم ََُِابك جاللة, صبحي حمداف, )  -ْ
 َالككيت 

, الدار العالمية االجتماعية  المرجع في تدريس المكاد(, ََِٖسريع, محمكد محمد,)  ابك -ٓ
 َـ, مصرلمنشر كالتكزيع, الير 

, دار الحكمة لمطباعة كالنشر, القياس كالتقكيـ (, َُٗٗاالماـ, مصطفى محمكد كاخركف,)  -ٔ
 َبغداد , العراؽ 

االجتماعية لمصفيف الرابع  اصكؿ تدريس المكاد(, َََِاالميف, شاكر محمكد كاخركف, )  -ٕ
 َ, مطبعة تكنس, بغداد, العراؽ ٕط ,,معاىد اعداد المعمميف كالمعممات كالخامس

خالصة مكفرة لدراسة (, ُْٕٗاالكجي , مازف بشير كخالد عبد الكاحد محمد الييتي ,)   -ٖ
, الكتاب السنكم لمديرية َُٕٗ -ُِْٗشاممة في المناىج العراقية لممرحمة االبتدائية مف 

  َالمناىج كالكتب  , كزارة التربية , مطبعة كزارة التربية , العراؽ 
, مطبعة طرؽ البحث العممي في التاريخ كاالثار(, َُٖٗ)باقر, طو كعبد العزيز حميد,   -ٗ

 َجامعة بغداد, العراؽ 
دار صفاء لمنشر كالتكزيع,  المنيج التربكم ) اسسو تحميمو((, َُِِبحرم ,منى يكنس , )  -َُ

  َعماف , االردف 
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, دار الكتاب الحديث , التعميـ كالتعمـ في عمـ التاريخ(, ََُِبدكم, عاطؼ محمد,)   -ُُ
 َ, مصر القاىرة

, مكتبة االنجمك تدريس التاريخ الفعاؿ(, ََِٖبرقي, ناصر عمي محمد احمد,)   -ُِ
 َالمصرية, القاىرة, مصر 

 َ, دار الشعب , القاىرة , مصر  مقدمة ابف خمدكف)د.ت( ابف خمدكف, عبد الرحمف,   -ُّ
لبناف  , المكتبة البيركتية, بيركت, ركائع االمثاؿ كالحكـ العالمية(, َُِّتاج, حسيف,)   -ُْ

َ 
, مكتبة الفنكف لمطباعة , بغداد  المنيج كتحميؿ المحتكل(, َُِِالتميمي, عكاد جاسـ, ) -ُٓ

 َ, العراؽ 
االسس المنيجية (, ََِٗالجادرم, عدناف حسيف كيعقكب عبداهلل ابك حمك, )  -ُٔ

, مكتبة الجامعة اثرم لمنشر كالتكزيع, كاالستخدامات في بحكث العمـك التربكية كالنفسية
 َرة, مصرالقاى

(, تقكيـ محتكل كتاب التاريخ الحديث كالمعاصر لمكطف َُِّالجبكرم, مالؾ مطمؽ , )  -ُٕ
رسالة ماجستير العربي لمصؼ الثالث المتكسط في ضكء االىداؼ التربكية المكضكعة لو, 

 جامعة بغداد, كمية التربية ) ابف رشد (. ,غير منشكرة
 َ,المديرية العامة لممناىج  فمسفة التربكيةال(,كزارة التربية ,ََِٖجميكرية العراؽ, )  -ُٖ
جميكرية العراؽ ,كزارة التربية, المديرية العامة لممناىج كالكسائؿ التعميمية ,مديرية   -ُٗ

,مطبعة كزارة التربية  ُ, ط ُٖٓٗاالىداؼ التربكية في القطر العراقي لسنة المناىج كالكتب ,
 َ(  ُٖٔٗبغداد)

كتاب تاريخ اكربا كامريكا الحديث , لجنة مف كزارة التربية , جميكرية العراؽ كزارة التربية   -َِ
 َمطبعة الكقؼ الحديثة  , لمصؼ الخامس االدبي,ٔ, ط  كالمعاصر

(, المديرية العامة لممناىج كالكسائؿ التعميمية, ُٖٔٗجميكرية العراؽ, كزارة التربية, )  -ُِ
 , بغداد, العراؽ  االىداؼ التربكية في القطر العراقي

 االىداؼ التربكية العامةرية العراؽ, كزارة التربية, المديرية العامة لممناىج, جميك   -ِِ
(,َُِٓ )َ 
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كتاب تاريخ الحضارة (,   َُِْجميكرية العراؽ, كزارة التربية, المديرية العامة لممناىج)  -ِّ
, لمصؼ الرابع االدبي, تأليؼ لجنة مف كزارة التربية, مطبعة محافظة ّّ, طالعربية االسالمية

 َديالى المركزية, ديالى, العراؽ 
ت , كيؼ نفيـ التاريخ مدخؿ الى تطبيؽ المنيج , ترجمة َد -جك تشمؾ, لكيس, بال.ـ  -ِْ

  ,دار الكتاب العربي ,بيركتعائدة سميماف 
, مطبعة  اىداؼ التعمـ الثانكم كمفاىيمو كفمسفتو في العراؽ(, ُِٔٗالحافظ , نكرم , )  -ِٓ

  َالمعارؼ , بغداد , العراؽ 
, دار  الجكدة الشاممة في المناىج كطرؽ التدريس ( ,َُُِ) الحريرم, رافده عمر, -ِٔ

 َالمسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة, عماف, االردف 
(, المناىج التربكية نظرياتيا كمفيكميا كاسسيا كعناصرىا ََِٗحمادات, محمد حسف, )  -ِٕ

 َردف كتخطيطيا كتقكيميا, دار الحامد لمنشر كالتكزيع, عماف, اال
تاريخ البالد العربية الحديث كالمعاصر لمصؼ (,َُِٓحميد ,جعفر عباس كاخركف ,)  -ِٖ

 , مطبعة الشركة العامة لمتبكغ كالسكائر, بغداد ,العراؽ . السادس االدبي
,دار صفاء لمنشر كالتكزيع, عماف,  نظاـ التربية كالتعميـ(, ََِٖالخالدم, مريـ ارشيد,)  -ِٗ

 َاالردف 
,دار المسيرة لمنشر  طرائؽ تدريس الدراسات االجتماعية(, ََِٔ, )خضر, فخرم رشيد  -َّ

 َكالتكزيع كالطباعة , عماف , االردف 
اسس بناء المناىج التربكية كتصميـ الكتاب التعميمي (, ََِٕالخكالدة, محمد محمكد,)   -ُّ

 َ, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة, عماف , االردف ِ, ط
 بغداد, العراؽ. , مطبعة الحككمة, اصكؿ التربية الثانكية(, ُْٖٗالدجيمي, حسف,)   -ِّ
تقكيـ كتاب التاريخ العربي االسالمي لمصؼ (, ُٖٗٗالدليمي, عبد محمد غيداف,)   -ّّ

رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة  الثاني المتكسط في ضكء االىداؼ المكضكعة لو,
 َبغداد, كمية التربية )ابف رشد( 

,مكتبة الفالح, ٓ, ط(, المناىج المعاصرةُٖٓٗجيد سرحاف, )الدمرداش ,عبد الم  -ّْ
 َالككيت 
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 , بغداد  تفسير التاريخت (,  َالدكرم, عبد العزيز كاخركف, ) د   -ّٓ
اسس بناء كتصميـ مناىج المكاد االجتماعية كاغراض (, َُِْالزبيدم, صباح حسف,)   -ّٔ

 َ, دار المناىج لمنشر كالتكزيع , عماف , االردف  تدريسيا
 َ, دار العمـ لممالييف , بيركت , لبناف  (, نحف كالتاريخُّٖٗزريؽ, قسطنطيف , )  -ّٕ
, دار صفاء لمنشر  (, المناىج كتحميؿ الكتبَُِّالزكيني, ابتساـ صاحب كاخركف,)  -ّٖ

 َكالتكزيع, عماف, االردف 
الدراسات االجتماعية طبيعتيا (, ََُِالزيادات, ماىر مفمح كمحمد ابراىيـ قطاكم, ) -ّٗ

 َ, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع , عماف , االردف  ائؽ تعميميا كتعممياكطر 
, , القاىرة , االعالف بالتكبيخ لمف ذـ التاريخ(ُْٗٗ) السخاكم, شمس الديف محمد -َْ

  مؤسسة الرسالة ,بيركت .
صياغة االىداؼ التربكية التعميمية في جميع المكاد (, ََِٓسعادة, جكدت احمد,)  -ُْ

 َشركؽ لمنشر كالتكزيع , عماف, االردف دار الالدراسية, 
, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع اساليب الدراسات االجتماعية(, َََِ)السكراف, محمد احمد -ِْ

  َكالطباعة , عماف , االردف 
, دار الفكر, عماف,  بناء المناىج كتخطيطيا(, ََِٔسميـ, محمد صابر كاخركف,)  -ّْ

 َاالردف 
, مكتبة  تاريخ في التعمـ الثانكم اىدافو, مناىجو, تدريسوال(, ُِٔٗالسيد, عبد الحميد,) -ْْ

 َاالنجمك المصرية, القاىرة, مصر 
 -تطكيرىا -تقكيميا -تنفيذىا -بناؤىا -المناىج(, َََِ, ابراىيـ ميدم ,) الشبمي -ْٓ

 , دار االمؿ لمنشر كالتكزيع , اربد , االردف.باستخداـ النماذج 
, ب التربية االسالمية في ضكء االىداؼ التربكيةتقكيـ كت(, ََِّالشمرم, ىدل عمي,)  -ْٔ

 َدار المناىج, عماف, االردف 
دار العمـ لمنشر , ترجمة كاظـ الجكادم ,  تفسير التاريخ( , َُٖٗصديقي, عبد الحميد,) -ْٕ

 َالككيت كالتكزيع , 
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مطبعة شفيؽ,  (, اصكؿ تدريس التاريخ كالتربية الكطنية,ُٔٓٗصرافة, نعيـ يكسؼ, ) -ْٖ
 َلعراؽ بغداد, ا

(, تقكيـ محتكل كتاب تاريخ الحضارات القديمة لمصؼ َُُِالطائي, احمد نعمة رسف,)  -ْٗ
, جامعة بغداد, كمية رسالة ماجستير غير منشكرةاالكؿ المتكسط في ضكء اىداؼ المادة, 

 َ( التربية )ابف رشد
-مفيكمو -, تحميؿ المحتكل في العمـك االنسانية( ُٕٖٗطعيمة , رشدم احمد ,)  -َٓ

 , دار الفكر العربي , القاىرة , مصر. استخداماتو -سواس
, عالـ الثقافة  التربية االجتماعية كاساليب تدريسيا(, ََِٖالطيطي , محمد حمد , ) -ُٓ

 َلمنشر كالتكزيع , عماف ,االردف , االردف
, الدراسات االجتماعية طبيعتيا اىدافيا طرائؽ تدريسيا (, ََِِالطيطي, محمد حمد ,)  -ِٓ

 الردف .عماف,  ا
المنيج بيف النظرية ( ,ََِْعاشكر, راتب قاسـ كعبد الرحيـ عكض ابك الييجاء,)  -ّٓ

 , دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة, عماف, االردف .كالتطبيؽ
,دار العمـ لممالييف ,بيركت   اسس البحث في العمـك السمككية(,ُٕٗٗعاقؿ ,فاخر ,)  -ْٓ

 ,لبناف .
(, تقكيـ كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية َُٗٗالعامرم, قاسـ ىادم ميدم, ) -ٓٓ

, رسالة ماجستير غير منشكرةلمصؼ الرابع العاـ في ضكء االىداؼ التربكية المكضكعة لو, 
 َجامعة بغداد, كمية التربية )ابف رشد( 

 –المنيج المدرسي المعاصر أسس بنائو (, َُُِعبد الحميـ, احمد الميدم كاخركف, ) -ٔٓ
 َ, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع الطباعة, عماف, االردف ّطكيره, تط –تنظيماتو 

بعض مداخؿ تحميؿ المضمكف كتطبيقاتيا في (, ُٖٓٗعبد الحميد, محمد جماؿ الديف, ) -ٕٓ
 َ, جامعة قطر ْٓ, مجمة حكلية , كمية التربية, العدد مناىج العمـك الطبيعية 

االنماط المنيجية  :(ََِٕ, )انكر حسيف كعدناف حقي شياب زنكنوعبد الرحمف,  -ٖٓ
 ,شركة الكفاؽ لمطباعة المحدكدة ,نسانية كالتطبيقية الكتاب الثانيتطبيقاتيا في العمـك اال

 بغداد.
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تدريس الدراسات (, ََِٔعبد المنعـ, منصكر احمد كحسيف محمد احمد عبد الباسط ,)  -ٗٓ
 َالقاىرة , مصر  , مكتبة االنجمك المصرية,االجتماعية  باستخداـ التكنكلكجية المتقدمة

 , دار المعارؼ ., مصرِ, ط (, منيج البحث التاريخيُٓٔٗعثماف, حسف, ) -َٔ
, مكتب مبادئ القياس كالتقكيـ التربكم (, ََُِالعجيمي, صباح حسيف كاخركف , ) -ُٔ

 َاحمد الدباغ لمطباعة , بغداد 
ظرية تصميـ التدريس بيف الن(, َُُِالعدكاف, زيد سمماف, كمحمد فؤاد الحكامدة ,)  -ِٔ

   َ, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة, عماف, االردف كالتطبيؽ
, ُْٖ, سمسمة عالـ المعرفة العدد  العرب كعصر المعمكمات(, ُْٗٗالعربي , نبيؿ, ) -ّٔ

 َالككيت 
 َدار الفكر , عماف , االردف  ِ, ط مدخؿ الى التربية(, ََِٔعريفج, سامي سمطي, ) -ْٔ
تقكيـ كتب مادة الجغرافية لممرحمة المتكسطة في (, ُٖٗٗ)العزاكم, عدناف جميؿ خميؿ,  -ٓٔ

, اطركحة دكتكراه غير منشكرة جامعة بغداد, كمية ضكء االىداؼ التربكية المكضكعة ليا
 التربية ) ابف رشد ( 

(, تقكيـ كتب التاريخ لممرحمة االبتدائية في ضكء االىداؼ ُٖٗٗعزة, سعاد محمد, ) -ٔٔ
 َ,جامعة بغداد, كمية التربية  ة ماجستير غير منشكرةرسالالتربكية المكضكعة ليا, 

, دار المسيرة لمنشر (, طرؽ كاساليب تدريس العمـكََُِعطا اهلل, ميشيؿ كامؿ,)  -ٕٔ
 َكالتكزيع كالطباعة, عماف, االردف 

ر المناىج لمنشر , داالمناىج الحديثة كطرائؽ التدريس(, ََِٗعطية, محسف عمي, ) -ٖٔ
 َ, االردف كالتكزيع, عماف

, دار المناىج لمنشر كالتكزيع ,  الجكدة الشاممة كالمنيج(, َُِٓعطية, محسف عمي, ) -ٗٔ
  َعماف , االردف 

, القياس كالتقكيـ التربكم في العممية التدريسية (, َُُِعالـ, صالح الديف محمكد, ) -َٕ
 َ, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة, عماف, االردف ْط
, دار الحامد  يـ كتطكير الكتب المدرسية لممرحمة االساسيةتقك (, ََِٔعميمات, عبير, ) -ُٕ

 .لمنشر كالتكزيع, عماف , االردف
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, دار االمؿ لمنشر  ِ, طالقياس كالتقكيـ في العممية التدريسية(, ُٗٗٗعكدة, احمد,)  -ِٕ
 َكالتكزيع , عماف , االردف 

, بيركت, لبناف , دار العمـ لممالييفّ, طحكمة في تعميؿ التاريخ(, ُٕٕٗفركخ, عمر, ) -ّٕ
َ 
, دار اجياؿ المصطفى , بيركت ,  المعمـ كالتربية(, ُٓٗٗفضؿ اهلل, محمد رضا,)   -ْٕ

 َلبناف 
مكتبة بستاف  االىداؼ كالمعايير التربكية كاساليب التقكيـ ,(, ََِٓقالدة, فؤاد سمماف, ) -ٕٓ

 َالمعرفة , االسكندرية , مصر
, مؤسسة الرياف لمطباعة  االسالميةاىداؼ التربية (, ُٖٗٗالكيالني, ماجد عرساف,)  -ٕٔ

 َكالنشر كالتكزيع , بيركت, لبناف 
 , ككالة المطبكعات ., الككيت ُّ, ط النقد التاريخي(, ُٕٕٗنجمك, كاخركف, )ال -ٕٕ
, عالـ الكتب , القاىرة , كالتطبيؽ المناىج بيف النظرية(, ُٓٗٗالمقاني, احمد حسيف , ) -ٖٕ

  َمصر 
 َ, مصر  عرفة التاريخيةمف الم(, ُُٕٗأ , )َمارك, ىػ  -ٕٗ
(, تقكيـ كتب التاريخ لممرحمة المتكسطة في ضكء ََِِمحمد, بركيف محمد شكرم,)  -َٖ

, الجامعة المستنصرية, كمية رسالة ماجستير غير منشكرةاالىداؼ التربكية المكضكعة ليا, 
 َالتربية 

كميات (, تقكيـ كتب التاريخ العربي االسالمي في ََِٓمحمد, بركيف محمد شكرم, ) -ُٖ
الجامعة المستنصرية, كمية  ,ةاطركحة دكتكراه غير منشكر التربية في ضكء اىداؼ تدريسيا , 

 َالتربية 
, اساسيات في طرائؽ الدراسة العامة(, َُِْ, )محمد, داكد ماىر كمجيد ميدم محمد -ِٖ

 ., لبناف بيركت, ؤسسة المبنانية لمكتاب االكاديميالم
(, تقكيـ كتاب التربية الكطنية لمصؼ التاسع في ُٖٗٗالمخالفي, حمكد ديكاف احمد, ) -ّٖ

, جامعة بغداد, كمية رسالة ماجستير غير منشكرةالتعميـ االساس في الجميكرية اليمنية, 
 َابف رشد  -التربية
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المناىج التربكية الحديثة مفاىيميا (, ََِٗمرعي, احمد ك محمد محمكد الحيمة,)  -ْٖ
 َسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة , عماف , االردف , دار المٕ,طكعناصرىا كاسسيا كعممياتيا

طرائؽ تدريس المكاد (, َُِْالمسعكدم, محمد حميد كصالح خميفة الالمي,)  -ٖٓ
 َ,دار صفاء لمنشر كالتكزيع, عماف, االردف  مفاىيـ كتطبيقات-االجتماعية

المرجع في تحميؿ محتكل (, َُِْالمطمؽ, فرح سمماف كيحيى عكض العماريف ,)  -ٖٔ
 َ, سكريا , مطبعة جامعة دمشؽ ىجالمنا

اتجاىات حديثة في بحكث كمناىج كطرؽ (, ََِٗ, عبد المؤمف محمد عبده,) مغاكرم -ٕٖ
 , مكتبة بيركت , القاىرة, مصر تدريس الدراسات االجتماعية

المياح, رنا حسيب كاظـ, تقكيـ كتاب التاريخ الحديث كالمعاصر لمكطف العربي لمصؼ  -ٖٖ
, رسالة ماجستير غير منشكرةالىداؼ التربكية المكضكعة لو, السادس االدبي في ضكء ا

 َالجامعة المستنصرية, كمية التربية 
,ترجمة جابر عبد الحميد جابر كسعد عبد  االىداؼ التربكية(, ُٕٔٗميكر, ركبرت ؼ, ) -ٖٗ

 َالكىاب نادر, مطبعة العاني, بغداد, العراؽ 
ـ منظكر تطبيقي مع تطبيقات القياس كالتقكي(, ََُِالنجار, نبيؿ جمعة صالح,)  -َٗ

 دار الحامد لمنشر كالتكزيع, عماف, االردف .,(Spss)  برمجة
, ترجمة صالح احمد العمي, عمـ التاريخ عند المسمميف(, ُّٔٗنشاؿ, فرانز ركز,)  -ُٗ

 , العراؽ .بغدادمؤسسة الرسالة , 
مضمكف المناىج  (, تحميؿَُُِالياشمي , عبد الرحمف كمحسف عمي عطية , ) -ِٗ

 َ, دار النشر كالتكزيع , عماف , االردف  مدرسيةال
المناىج التربكية في الكطف  مقارنة(, ََِٗالياشمي, عبد الرحمف كمحسف عمي عطية,)  -ّٗ

 َ, دار الكتاب الجامعي , العيف , االمارات العربية المتحدة  العربي كالعالـ
ر الحداثة لمطباعة دا, ترجمة عبد الحميد العبادم ,  عمـ التاريخ(, ُّٕٗىر تشكؼ,)  -ْٗ

 َالقاىرة كالنشر كالتكزيع ,
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 ( 2ملحق )
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 (6ممحق )

 األىداف العامة لتدريس مادة التاريخ لممرحمة االعدادية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 االىداف العامة والخاصة لتدريس مادة التاريخ

 -مقدمة :

عمى تزكيد الطمبة بالكقائع كالمعمكمات التاريخية ,     لـ يعد اليدؼ مف التاريخ المدرسي مقتصرا ن
لفيـ الحياة الحاضرة كجعميا كسائؿ فاعمة في ؾ الكقائع كالمعمكمات استخداما ن بؿ استخداـ تم ذكيا ن

االنساف لو آراؤه  بناء المكاطف كترسيخ قيـ المكاطنة الصالحة كالديمقراطية فيو كاحترامو لحقكؽ
, عمى اف ينسجـ ؾر , كبناء الكحدة الكطنية كالتعاكف كالتفاعؿ السممي لمعيش المشتالحرة البناءة

 ىذا البناء مع ظركؼ المجتمع كحاجاتو المستقبمية .

 اوالً : األىداف العامة لتدريس مادة التاريخ :

اعداد جيؿ جديد مؤمف باهلل كرسمو كبالقيـ السماكية الركحية كاالخالقية فكرا ن كممارسة  -ُ
 تمكنو مف مكاجية التحديات الفكرية كالثقافية .

عتزاز بتراثو العربي االسالمي كدكره في بناء الحضارة االنسانية لتنمية تربية الجيؿ عمى اال -ِ
 ثقتو بنفسو .

غرس كتنمية القيـ الكطنية كاالعتزاز بالكطف كالحفاظ عميو كصيانة امنو كخيراتو كالعمؿ  -ّ
 مف اجؿ بنائو كتقدمو .

لمشعب العراقي تعزيز االيماف لدل الطمبة بالكحدة الكطنية كككف العراؽ الحاضنة التاريخية  -ْ
بكؿ مككناتو عبر تاريخ طكيؿ لمعيش المشترؾ في ىذا الكطف كاف ىذه الكحدة تتحقؽ 

 ضمف اطار متكازف مف الحقكؽ كالكاجبات .
دمج القضايا المعاصرة في المحتكل اك عند عرض االنشطة مثؿ ) قضايا البيئة كحمايتيا  -ٓ

لتسامح كالتربية مف اجؿ السالـ , , حقكؽ االنساف كالمرأة كالطفؿ , الكعي القانكني , ا
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العمؿ , السياحة  الصحة الكقائية , حسف استخداـ المكارد , ترشيد االستيالؾ , احتراـ
الكطنية كمحاربة التطرؼ , الكحدة كالكعي السياحي, الديمقراطية, العمؿ التطكعي

شفافية , مكافحة ىة كال, التربية مف اجؿ المكاطنة , دستكر جميكرية العراؽ , النزاكاالرىاب
ة االنتقالية , المسألة , حماية االثار كرعايتيا , احتراـ الرأم كالرأم االخر , العدالالفساد
 ( .كالعدالة

ية كحقكؽ االنساف : الكالء كاالنتماء كالمكاطنة كالديمقراطالتأكيد عمى اليكية الثقافية -ٔ
 ....كالتعددية

 الربط بيف المنيج كبيئة الطالب . -ٕ
ؿ الجديد تربية كطنية خالصة تحرره مف التعصب الفكرم كاالنتماءات الضيقة تربية الجي -ٖ

 كتنمي فيو قدرات التفكير العممي المكضكعي .
المساىمة في بناء شخصية الطالب بصكرة متكازنة مف النكاحي العقمية كالنفسية  -ٗ

ية المكاىب كاالجتماعية كتنمية االبداع كاالبتكار فيو ككذلؾ ركح التجديد كالمبادرة كتنم
 كاالىتماـ بيا .

االطالع عمى تجارب االمـ كالشعكب المختمفة في مختمؼ العصكر التاريخية لمعمؿ عمى  -َُ
تقدـ البشرية كتحقيؽ السالـ العالمي القائـ عمى التعاكف كالعدؿ كحؽ الشعكب في تقرير 

 مصيرىا .
بؿ ىي تناتج -ُُ لتفاعؿ الحضارات في  التأكيد عمى الحضارة االنسانية ليست انجازا ن فرديا ن

 قاع العالـ .بشتى 
ترسيخ فكرة النظاـ الديمقراطي كاالتحادم لدل الطمبة كاحتراـ الرأم االخر , كاحتراـ  -ُِ

 ارادة االغمبية كأساس لذلؾ النظاـ كاحتراـ حقكؽ االنساف .
ابراز دكر التكنكلكجيا في احداث التحكالت الحضارية عمى مر العصكر كدكر االنساف  -ُّ

 ي في عممية االبداع كاالبتكار .العراق
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احتراـ التاريخ كعمـ , كاتباع اسمكب البحث التاريخي كاالستناد الى الدقة كالمكضكعية ,  -ُْ
كالبحث عف الحقيقة , كتتبع االحداث التاريخية في مصادرىا االصمية كاالستفادة مف عمـ 

 التاريخ في تفسير الحاضر كفيمو كاستشراؼ المستقبؿ .
كالبحث كاالطالع عمى الجذكر التاريخية التي تكحد كال نبحث عف  تعميؽ الفيـ -ُٓ

 المشكالت التي تثير االختالؼ كالتفرقة .
اطالع الطمبة عمى ما تقـك بو الدكلة العراقية الجديدة في كافة المجاالت كتبصيرىـ  -ُٔ

 بدكرىـ لممساىمة مف اجؿ بناء ىذا البمد كتحقيؽ رفاىيتو كتقدمو .
 ت الخارجية كاالحداث الجارية .االىتماـ بالقراءا -ُٕ

 ( َُِٓ) كزارة التربية , مديرية المناىج , 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (يث والمعاصر لمصف )السادس االدبياالىداف الخاصة لتاريخ البالد العربية الحد

 تأثير الحكـ العثماني في مجاالت الحياة في العراؽ كالبالد العربية .  -ُ
العراقييف كمكقفيـ ياسة االستعمار البريطاني عمى العراؽ كاثر ذلؾ في حياة تكضيح س -ِ

 منيا .
 التعريؼ بأىمية ثكرة العشريف كشخصياتيا في تعزيز الكحدة الكطنية كالمكاطنة . -ّ
تعريؼ الطمبة بحالة العراقييف في ظؿ االنتداب كالحككمات العراقية المتعاقبة حتى ثكرة  -ْ

 ـ . ُٖٓٗتمكز  ُْ
 ـ كاثرىا عمى حياة العراقييف . ُٖٓٗتمكز  ُْثكرة  اىمية -ٓ
 ـ . ُٖٔٗالى  ُّٔٗتكضيح المتغيرات السياسية في العراؽ منذ عاـ  -ٔ
 التعريؼ بالنيضة العربية الحديثة , اسبابيا , ابرز مفكرييا كقادتيا . -ٕ
,  بياف االستعمار االكربي الحديث في البالد العربية لمصر كالسكداف , الجزائر , اليمف -ٖ

 تكنس , ليبيا , مراكش )المغرب ( , فمسطيف , سكريا كلبناف .
 التعريؼ بحركات المقاكمة كاالنتفاضات كالثكرات التي عمت البالد العربية. -ٗ
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 (الحديث والمعاصر )الخامس االدبي ربا وامريكاو ااالىداف الخاصة بتاريخ 

لتي ليا اثر كبير في حياة تكضيح الحكادث التاريخية في العصر الحديث عالميا ن كا -ُ
 االنساف في مختمؼ المجاالت , كالحركب كاالنجازات العممية كالتكنمكجية .

كالتأثيرات المتبادلة في ما بينيا في  ةتاريخ امـ العالـ كشعكبو المختمف بيف بياف العالقة  -ِ
ي مسيرة الكثير مف الحكادث التاريخية ال سيما في القارة االكربية كماليا مف اثر كبير ف

 الشعكب في منطقتنا بشكؿ اك بآخر .
التأكيد عمى اف التطكر التاريخي لألمـ كالشعكب ىك احد سنف الككف كيمثؿ صيركرة  -ّ

التاريخ كمسيرة البشرية كلكنو يختمؼ مف شعب الى اخر مف الناحية االجتماعية 
 كاالقتصادية كالسياسية كالفكرية كسكاىا .

ة التي مرت بيا الشعكب الغربية كدراستيا كمحاكلة االطالع عمى المراحؿ التاريخي -ْ
, االستفادة مف تجارب تمؾ الشعكب في بناء مؤسسات الدكلة الجديدة )الديمقراطية 

 ( ..الدستكر , حقكؽ االنساف ..
فيـ الطرؽ كاالساليب التي اتبعتيا الشعكب في معالجة المشاكؿ كالصعكبات التي كاجيتيا  -ٓ

عند الطالب مف خالؿ التأمؿ كالتحميؿ كالمقارنة كالنقد كالمناقشة  مما ينمي التفكير العممي
 لتمؾ الحكادث اك اية حكادث اخرل مشابيو ليا 

التكضيح بأف دراسة تاريخ أكربا عبر عصكره المختمفة يتيح لمطالب فرصة لفيـ التدخؿ   -ٔ
 األكربي في منطقتو كطبيعة التحدم لثقافتو .

 

       

 



 

 

141 

 

 

 (عربية االسالمية  )الرابع االدبيريخ الحضارة الاالىداف الخاصة بتا
تأكيد اف الحضارة العربية االسالمية جزء مف الحضارة االنسانية كاف كؿ امة اسيمت   -ُ

في انضاج الحضارة االنسانية التي نتمتع االف بثمار تقدميا مما يساعد عمى تنمية 
 النزعة االنسانية لدل الطمبة .

ربية االسالمية التي شممت مختمؼ حقكؿ المعرفة مما تكضيح منجزات الحضارة الع  -ِ
 يدؿ عمى حيكية ىذه الحضارة كتقدميا في المجاالت كافة .

 تأكيد االعتزاز بالحضارة العربية  االسالمية كالشعكر باالنتماء ليا كالفخر بمنجزاتيا .  -ّ
ىار تكضيح اف الحضارة العربية االسالمية مثؿ الكثير مف الحضارات ليا حقب ازد  -ْ

 كحقب رككد كسبات لعكامؿ داخمية كخارجية .
تكضيح التفاعؿ الحضارم كتبادؿ التأثير بيف الحضارة العربية االسالمية كالحضارات   -ٓ

 االخرل كالحضارة اليكنانية كالركمانية كالحضارات الشرقية .
تأكيد اف الحضارة العربية االسالمية ىي ناتج تفاعؿ الديف االسالمي مع الفكر   -ٔ

ربي كبياف دكر المسمميف مف غير العرب كالمككنات الدينية لممجتمع العربي الع
في ازدىار ىذه الحضارة مما يضفي طابع العالمية  االسالمي كاثر ىؤالء جميعا ن

 كاالنسانية عمييا .
بياف دكر العراؽ في الحضارة العربية االسالمية ككنو مقرا ن لحاضرتي الخالفة الككفة   -ٕ

 الحضارية االخرل مما يؤكد االعتزاز بالكطف كيعمؽ االنتماء لو . كبغداد كالمراكز
 

 ( َُِٓ) كزارة التربية , مديرية المناىج , 
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 (3ممحق )
 االستبانة بصيغتيا األولية .

 
 جامعة القادسية/ كمية التربية

 قسـ العمـك التربية كالنفسية/ الدراسات العميا
 

 .................................. المحتـر .االستاذ الفاضؿ .................
 
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 
تقويم كتب التاريخ لممرحمة االعدادية في ضوء االىداف رـك الباحث أجراء بحثو المكسـك )ي  

كبعد االطالع عمى االىداؼ العامة لتدريس التاريخ في المرحمة  (التربوية الموضوعة ليا
كاالىداؼ الخاصة , تـ أعداد أىداؼ فرعيو لكؿ ىدؼ منيا كنظران لما يعيده الباحث  االعدادية ,

فيكـ مف الخبرة كاالطالع كالدقة العممية كالمكضكعية  في مجاؿ تخصصكـ , لذا أرتأل الباحث  
أف يضع  االستبانة بيف أيدكـ . يرجى تفضمكـ باالطالع عمييا كأجراء التعديالت الضركرية التي 

( أماـ االىداؼ  إف كانت مالئمة أك غير مالئمة لميدؼ ا مناسبو ككضع عالمة ) تركني
 التربكم كسيتـ تحميؿ محتكل الكتب في ضكئيا.

 االىداؼ العامة لتدريس مادة التاريخ في المرحمة االعدادية. - أ

االىداؼ الخاصة لكؿ كتاب لمصؼ الرابع كالخامس كالسادس االدبي كىؿ تشاطر الباحث  - ب
 )ال( كالمبررات لذلؾ: ,)نعـ( رأمبيذا ال

ُ- 
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ِ- 
ّ- 

 الباحث               
 قصي ىادم ذرب                       مع الشكر كالتقدير ...            

اليدؼ االكؿ : أعداد جيؿ مؤمف باهلل كرسمو كبالقيـ السماكية الركحية كاالخالقية فكران كممارسو 
 الثقافية. جو التحديات الفكرية ك تمكنو مف مكا

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    االٌمان باهلل سبحانه وتعالى   1

    االٌمان بالرسل واالنبٌاء  والمالئكة   2

    تنمٌة القٌم الروحٌة والدٌنٌة 3

    تأكٌد دور الرساالت السماوٌة فً بناء االنسان  4

    االخالقٌة التً جاءت بها االدٌان  التأكٌد على القٌم 5

6 
التأكٌد على الرساالت السماوٌة فً ارساء السالم 

 واالمن واالستقرار للمجتمعات االنسانٌة  
   

    الحرص على احترام العقٌدة واالدٌان   7

    نبذ التطرف واالرهاب والعنف  8

    حرٌة ممارسة الشعائر والمعتقدات الدٌنٌة  9

    أكٌد قٌم التسامح الدٌنً والتقبل االخر ت 10

 

: تربية الجيؿ عمى االعتزاز بتراثو العربي االسالمي كدكره في بناء الحضارة اليدؼ الثاني
 االنسانية لتنمية ثقتو بنفسو . 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    ة التأكٌد وحدة االمة العربٌة االسالمٌ 1

2 
توضٌح منجزات الحضارة العربٌة االسالمٌة فً مختلف 

 الحقول  
   

3 
االعتزاز بالحضارة العربٌة االسالمٌة واالنتماء الٌها 

 والفخر بمنجزاتها 
   

    ابراز دور االسالم فً تقدم الحضارة االنسانٌة  4

5 
توضٌح  دور الفكر العربً فً ازدهار الحضارة العربٌة 

 ٌة االسالم
   

   المسلمٌن من غٌر العرب فً ازدهار الحضارة   ورابراز د 6
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 االسالمٌة

7 
توضٌح دور المكونات غٌر المسلمة فً تطور الحضارة  

 االسالمٌة
   

    بٌان دور العراق فً ازدهار الحضارة االسالمٌة  8

    ابراز دور المرأة فً ازدهار الحضارة االسالمٌة  9

 

غرس كتنمية القيـ الكطنية كاالعتزاز بالكطف كالحفاظ عميو كصيانة امنو كخيراتو  :اليدؼ الثالث
 كالعمؿ مف اجؿ بنائو كتقدمو . 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    االعتزاز بالهوٌة الوطنٌة   1

    التأكٌد على السٌادة الوطنٌة  2

    طنً االعتزاز بالتراث الو 3

    التصدي للعدوان والغزو االجنبً   4

    تقدٌر التضحٌة واالخالص من اجل الوطن  5

    التأكٌد على االستقالل السٌاسً واالقتصادي  6

    احترام وتقدٌر الشهداء وتكرٌمهم  7

    الحفاظ على خٌرات الوطن وازدهاره  8

     التأكٌد على دور العراق العربً واالسالمً 9

    ابراز دور العراق فً دعم قضاٌا الشعوب  10

 

اليدؼ الرابع : تعزيز االيماف لدل الطمبة بالكحدة الكطنية كككف العراؽ الحاضنة التاريخية 
لمشعب العراقي بكؿ مككناتو عبر تاريخ طكيؿ لمعيش المشترؾ في ىذا الكطف كانو ىذه الكحدة 

 اجبات .تحقؽ في اطار متكازف مف الحقكؽ كالك 
 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    التأكٌد على الوحدة الوطنٌة بٌن مكونات المجتمع 1

2 
اإلشادة برموز النضال الوطنً من كل المكونات 

 العراقٌة 
   

    تأكٌد حقوق المواطن العراقً وواجباته  3

4 
ً تحقٌق ابراز النضال المشترك للعراقٌٌن ف

 االستقالل الوطنً 
   

    التأكٌد على العٌش المشترك للعراقٌٌن عبر التارٌخ 5

6 
تعزٌز الوفاق الوطنً والسلم المجتمعً لضمان 

 االستقرار الداخلً
   

   غرس قٌم العدالة والتسامح والمساواة بٌن افراد  7
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 المجتمع 

    جٌة التأكٌد على االمن الداخلً من التهدٌدات الخار 8

 
 
 
 

المحتكل اك عند عرض االنشطة مثؿ قضايا البيئة  ليدؼ الخامس: )دمج القضايا المعاصرة فيا
 ..الخ ( , .ي القانكني, الكعرأة كالطفؿكحمايتيا , حقكؽ االنساف كالم

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    والطفل  حقوق االنسان والمرأةعلى التأكٌد  1

2 
التعرف على قضاٌا البٌئة وحماٌتها والصحة 

 الوقائٌة
   

3 
التأكٌد عن الوعً القانونً والتسامح والتربٌة من 

 اجل السالم 
   

4 
حسن استخدام الموارد االقتصادٌة وترشٌد 

 االستهالك 
   

    ابراز المعالم السٌاحٌة   5

    احترام العمل والعمل التطوعً  6

    محاربة التطرف واالرهاب  7

    ابراز مضامٌن دستور العراق  8

9 
التأكٌد على مفاهٌم النزاهة والشفافٌة ومكافحة 

 الفساد 
   

    التأكٌد على حماٌة االثار ورعاٌتها   10

11 
راي االخر والعدالة التأكٌد على احترام الراي وال

 (االنتقالٌة )المسألة والعدالة
   

    د على الوحدة الوطنٌة والدٌمقراطٌة التأكٌ 12

الكالء كاالنتماء كالمكاطنة كالديمقراطية كحقكؽ  ,اليدؼ السادس: التأكيد عمى اليكية  الثقافية
 االنساف كالتعددية ...

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    تنمٌة الشعور بالمواطنة  1

2 
لمشاركة الجماعٌة فً اتخاذ التأكٌد على ا

 القرارات  
   

    التأكٌد على الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان  3

4 
ترسٌخ فكرة التعددٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة 

 واالجتماعٌة
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    التعرٌف بتقالٌد ومعتقدات الشعب العراقً   5

6 
التعرٌف بالتنظٌمات االجتماعٌة واالقتصادٌة 

 والسٌاسٌة 
   

    أكٌد على النظام االتحادي فً ادارة الدولة الت 7

    التأكٌد على االنفتاح الثقافً بٌن المكونات  8

 اليدؼ السابع : الربط بيف المنيج كبيئة الطالب . 
 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    توضٌح تفاعل بٌن االنسان وبٌئته  1

    نسان فً حماٌة البٌئة تأكٌد دور اال 2

    توضٌح دور االنسان فً تطوٌر وتحسٌن البٌئة  3

    االطالع على مواقع واالثار واالهتمام بها  4

    االهتمام بالموارد المائٌة وبناء السدود  5

    التأكٌد على ترشٌد االستهالك لموارد البٌئة 6

     االهتمام بتصمٌم المدن والشوارع والنظافة 7

    االهتمام بالطرق والنقل ووسائل االتصال  8

 

اليدؼ الثامف : تربية الجيؿ الجديد تربية كطنية خالصة تحرره مف التعصب الفكرم كاالنتماءات 
 الضيقة كتنمي فيو قدرات التفكير العممي المكضكعي  . 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    تعاد عن التعصب والتطرف الفكري والمذهبًاالب 1

    التأكٌد على احترام الراي والراي االخر  2

    احترام المعتقدات والتقالٌد واالعراف االجتماعٌة  3

    تنمٌة مهارات التفكٌر العلمً الموضعً  4

    نبذ االرهاب والعنف والتسلط  5

    التأكٌد على قٌم التسامح وتقبل االخر 6

    التأكٌد على االنفتاح الثقافً  7

    ادانة سٌاسة التمٌز العنصري والطائفً والمنطقً  8

 

: المساىمة في بناء شخصية الطالب بصكرة متكازنة مف النكاحي العقمية كالنفسية اليدؼ التاسع
المكاىب كاالىتماـ كاالجتماعية كتنمية االبداع كاالبتكار فيو ككذلؾ ركح التجديد كالمبادرة كتنمية 

 بيا .
 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    تنمٌة القدرة على التحلٌل والتفسٌر واالستنتاج 1
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    التأكٌد على االبداع واالبتكار فً كافة المجاالت 2

    التأكٌد على بناء الشخصٌة المتكاملة 3

    واالدبٌة االهتمام بالمواهب العلمٌة 4

    االهتمام بقدرات االنسان فً مواجهة الصعاب 5

    التأكٌد على الصبر والمثابرة 6

اليدؼ العاشر : االطالع عمى تجارب االمـ ك الشعكب  في مختمؼ  العصكر التاريخية لمعمؿ 
تقرير عمى تقدـ البشرية كتحقيؽ السالـ العالمي القائـ عمى التعاكف كالعدؿ كحؽ الشعكب في 

 مصيرىا .
 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

1 
توضٌح االحداث التً اثرت على تقدم البشرٌة 

 كالحروب والثورات
   

2 
التعرف على انجازات الشعوب االقتصادٌة 

 واالجتماعٌة
   

    تطور مفاهٌم حقوق االنسان فً تجارب الشعوب 3

4 
الدٌمقراطٌة والحركة الدستورٌة فً  ابراز مفاهٌم

 تجارب الشعوب
   

5 
االطالع على تجارب الشعوب فً حل المشكالت 

 الداخلٌة والخارجٌة
   

    فهم التدخل االوربً فً المنطقة العربٌة 6

    التعرف على ثقافات الشعوب وتقالٌدها 7

8 
التأكٌد على ثقافة السالم لدعم االمن واالستقرار 

 ًالعالم
   

    االهتمام بالعالقات الدولٌة بٌن االمم والشعوب 9

    التأكٌد على حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر 10

11 
نبذ سٌاسة التمٌز العنصري والحروب العدوانٌة 

 والتوسع واالستقالل
   

12 
التأكٌد على مبدأ المساواة فً النظرة االنسانٌة 

 للشعوب
   

    مقراطٌة فً الحٌاة السٌاسٌةالتأكٌد على حماٌة الدٌ 13

اليدؼ الحادم عشر : التأكيد عمى اف الحضارة االنسانية ليست انجازا فرديا بؿ ىي ناتج لتفاعؿ 
 الحضارات في شتى بقاع العالـ .

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

1 
ارة توضٌح التفاعل الحضاري وتبادل التأثٌر بٌن الحض

 االسالمٌة والحضارات االخرى 
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    تأكٌد ان الحضارة االسالمٌة جزء من الحضارة االنسانٌة 2

    تأكٌد دور  الحضارات االخرى فً تقدم الحضارة االنسانٌة 3

    تقدٌر جهود االنسان فً بناء الحضارة االنسانٌة 4

    تعزٌز الروابط االنسانٌة مع االمم والشعوب 5

    ٌح االنجازات الحضارٌة لألمم والشعوب  توض 6

7 
التأكٌد على المعاهدات واالتفاقٌات التً تؤكد الصداقة 

 والتعاون 
   

    التعرف على ثقافة الشعوب واالمم  8

لدى الطلبة واحترام الرأي  الهدف الثانً عشر : ترسٌخ فكرة النظام الدٌمقراطً واالتحادي 
 غلبٌة كأساس لذلك النظام واحترام حقوق االنسان .  ,  واحترام ارادة االاالخر

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

1 
التأكٌد على الفصل بٌن السلطات التنفٌذٌة 

 التشرٌعٌة والقضائٌة 
   

    التأكٌد على دور المؤسسات فً بناء الدولة  2

    توضٌح فكرة الشورى واالنتخابات  3

    التأكٌد على تكافؤ الفرص لجمٌع ابناء الشعب  4

5 
التأكٌد على المساواة فً الحقوق والواجبات 

 السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة 
   

6 
الهوٌة االسالمٌة لغالبٌة الشعب  التأكٌد على

 العراقً 
   

7 
احترام الهوٌة االسالمٌة للمجتمع مع حفظ حقوق  

 االدٌان االخرى 
   

 

اليدؼ الثالث عشر : ابراز دكر العمـ كالتكنمكجيا في احداث التحكالت الحضارية عمى مر 
 العصكر كدكر االنساف العراقي في عممية االبداع كاالبتكار . 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

1 
ابراز دور االنسان العراقً  فً االبداع واالبتكار 

 عبر التارٌخ
   

2 
االطالع على االنجازات العلمٌة والتكنولوجٌة عبر 

 العصور المختلفة 
   

3 
تقدٌر جهود العلم والعلماء المسلمٌن فً النهوض 

 بالمجتمع 
   

    توضٌح التقدم العلمً فً كافة المجاالت  4  



 

 

149 

5 
علم والعمل فً التحوالت االقتصادٌة تقدٌر قٌمة ال
 واالجتماعٌة 

  
 
 

6 
توضٌح اثر القران الكرٌم فً تطور الحركة 

 الفكرٌة وازدهار العلوم  
   

    اظهار دور العلم فً التغٌرات العمرانٌة  7

    التأكٌد على دور العلم فً حل المشكالت المعاصرة  8

 

عمـ , كاتباع اسمكب  البحث التاريخي كاالستناد الى الدقة اليدؼ الرابع عشر : احتراـ التاريخ ك
كالمكضكعية , كالبحث عف الحقيقة , كتتبع االحداث التاريخية في مصادرىا  االصمية كاالستفادة 

  مف عمـ التاريخ في تفسير  الحاضر كفيمو كاستشراؼ المستقبؿ .
 عدٌلالت غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    تأكٌد االمانة العلمٌة فً نقل المعلومات عند البحث  1

2 
تأكٌد الموضوعٌة والدقة فً تدوٌن المعلومات 

 التارٌخٌة
   

3 
جمع المادة التارٌخٌة من المصادر االصلٌة 

 والثانوٌة
   

    ابراز المفاهٌم التارٌخٌة والتعمٌمات 4

    ً تحدٌد االدلة التارٌخٌة للحدث التارٌخ 5

    ابراز االسباب والنتائج لألحداث التارٌخٌة 6

 

اليدؼ الخامس عشر : تعميؽ الفيـ كالبحث كاالطالع عمى الجذكر التاريخية التي تكحد كال 
 نبحث عف المشكالت التي تثير االختالؼ كالتفرقة .  

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    على دور االسالم فً وحدة المجتمع التأكٌد  1

    ابراز دور القادة  الموحدٌن للشعب والوطن 2

    تأكٌد على العدالة االجتماعٌة والضمان االجتماعً 3

    التأكٌد على التعاون والتأخً بٌن مكونات الشعب  4

    التأكٌد على سٌادة القانون والدستور 5

6 
لسٌاسٌة واالجتماعٌة التأكٌد على وحدة العراق ا

 والثقافٌة  
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اليدؼ السادس عشر: اطالع الطمبة عمى ما تقـك بو الدكلة العراقية الجديدة في كافة المجاالت 
 كتبصيرىـ بدكرىـ لممساىمة مف اجؿ بناء ىذا البمد كتحقيؽ رفاىيتو  كتقدمو .

 دٌلالتع غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    التأكٌد  على دور الدولة فً حفظ االمن واالستقرار 1

    التأكٌد  على دور الدولة فً بناء المؤسسات الدستورٌة  2

    توضٌح دور الدولة فً حركة االعمار والبناء  3

    توضٌح دور الدولة فً مكافحة االرهاب والتطرف  4

5 
راطٌة وحقوق ابراز دور الدولة فً تعزٌز مفاهٌم الدٌمق

 االنسان
   

    توضٌح سٌاسة الدولة تجاه الدول واالمم والشعوب  6

    تأكٌد الدولة على تعزٌز الفصل بٌن السلطات  7

8 
تأكٌد الدولة على سٌاسة حسن الجوار وعدم التدخل فً 

 الشؤون الداخلٌة للدول 
   

 

 
 اث الجارٌة .الهدف السابع عشر :االهتمام بالقراءات الخارجٌة واالحد

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    متابعة االحداث الجارٌة  1

2 
تحلٌل وتفسٌر االحداث الجارٌة والقضاٌا 

 المعاصرة 
   

    االهتمام بالقراءات الخارجٌة للكتب والدورٌات 3

     تنمٌة مهارات التفكٌر الناقد للمعلومات واالحداث  4

    البحث عن الجذور التارٌخٌة للقضاٌا المعاصرة  5

6 
الربط والمقارنة بٌن الماضً والحاضر 

 واستخالص اوجه التغٌر والتواصل بٌنهما
   

7 
اغناء محتوى كتب التارٌخ باألحداث والتطورات 

 المستمدة من المجتمع  
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 (5) ملحق

 الدراسة مرتبة حسب اللقب العلمً  والحروف األبجدٌةقائمة بأسماء الخبراء والمحكمٌن ألداة 

 مكان العمل االختصاص االسم والدرجة العلمٌة ت

 الجغرافٌة تدرٌس طرائق الحسو قاسم ٌحٌى ثناءأ.د  1
جامعة بغداد/كلٌة التربٌة/ 

 ابن رشد

2 
 هللا عبد علً حسند 1أ

 السماك
 ومعاصر حدٌث تارٌخ

 كلٌة/ القادسٌة جامعة

 التربٌة

3 
 هندول هاشم حسٌند 1أ

  الفتلً
  الجغرافٌة تدرٌس طرائق

جامعة القادسٌة/ كلٌة 

 التربٌة

 طرائق تدرٌس الجغرافٌة  سلمان سوسة سامًد 1أ 4
/  المستنصرٌة جامعة

 التربٌة  كلٌة

  زاٌر علً سعدد 1أ 5
 اللغة تدرٌس طرائق

  العربٌة

 التربٌة كلٌة/بغداد جامعة

 رشد ابن/ 

  حسن نٌِورك علًد 1أ 6
 تدرٌس طرائق

 االجتماعٌات

 اعداد معهد/التربٌة وزارة

 المعلمٌن

 طرائق تدرٌس الجغرافٌة  عبٌس عبٌد فرحاند 1أ 7
 التربٌة كلٌة/ بابل جامعة

  االساسٌة

 التربٌة فلسفة  الدباغ اسماعٌل مقدادد 1أ 8
 التربٌة كلٌة/بغداد جامعة

  رشد ابن/ 

9 
 عبد الرؤف عبد نجدتد 1أ

  لرضاا
  الجغرافٌة تدرٌس طرائق

جامعة بغداد/كلٌة التربٌة 

 / ابن رشد

 طرائق تدرٌس التارٌخ د هناء خضٌر جالب1أ 21
جامعة بغداد/كلٌة التربٌة/ 

 ابن رشد

 طرائق تدرٌس التارٌخ محمود بروٌن د1م1أ 22
 كلٌة/المستنصرٌة جامعة

 التربٌة

/ التربٌة كلٌة/بغداد جامعةطرائق تدرٌس   حسن كحٌط بالسم د1م1أ 23
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 رشد ابن ماعٌاتاالجت

 طرائق تدرٌس التارٌخ د  حسٌن جدوع مظلوم1م1أ 13
جامعة القادسٌة/كلٌة 

 التربٌة

 طرائق تدرٌس التارٌخ فالح حاتم حٌدرد  1م1أ 25
 التربٌة كلٌة/بابل جامعة

 االساسٌة

15 
 السالم عبد داودد 1م1أ

 صبري
 مناهج وطرائق عامة 

/ التربٌة كلٌة/بغداد جامعة

 رشد ابن

 طرائق تدرٌس الجغرافٌة نجم سلمان سعدوند 1م1أ 16
جامعة بغداد/كلٌة التربٌة/ 

 ابن رشد

 طرائق تدرٌس التارٌخ الشافعً عبٌس صادقد 1م1أ 29
جامعة كربالء /كلٌة 

 التربٌة

 التربوي النفس علم جابر صكر علًد 1م1أ 29
 كلٌة/القادسٌة جامعة

 التربٌة

 طرائق تدرٌس الجغرافٌة عبود موحان علًد 1م1أ 23
جامعة المستنصرٌة/كلٌة 

 التربٌة

 طرائق تدرٌس عامة د محمد حمٌد المسعودي1م1أ 31
جامعة بابل/كلٌة التربٌة 

 االساسٌة

 طرائق تدرٌس الجغرافٌة د محمد كاظم منتوب1م1أ 32
جامعة بابل/كلٌة التربٌة 

 االساسٌة 

33 
 حبٌب جادر مهدي د1 م1أ

 الكالبً
 التارٌخ تدرٌس طرائق

 التربٌة كلٌة/بابل جامعة

 االساسٌة

 التارٌخ تدرٌس طرائق حمزة مرزة جنان م1أ 34
 التربٌة كلٌة/بابل جامعة

 االساسٌة
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 ( 6ملحق )
 األداة بصٌغتها النهائٌة

 

ة الركحية كاالخالقية فكران كممارسو اليدؼ االكؿ : أعداد جيؿ مؤمف باهلل كرسمو كبالقيـ السماكي

 ) كجداني (تمكنو مف مكاجو التحديات الفكرية كالثقافية. 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    ترسٌخ االٌمان باهلل سبحانه وتعالى   1

    ترسٌخ االٌمان باألنبٌاء والرسل والمالئكة  2

    السماوٌة االٌمان بالكتب  3

    تنمٌة القٌم الدٌنٌة واالخالقٌة 4

    تأكٌد دور الرساالت السماوٌة فً بناء االنسان  5

    تأكٌد الرساالت السماوٌة على ارساء االمن والسالم  6

    تأكٌد قٌم التسامح الدٌنً وتقبل االخر  7

8 
الحرص على احترام حرٌة ممارسة العبادات 

  والطقوس الدٌنٌة
   

    ابراز اهمٌة المدن المقدسة ودور العبادة 9

 

اليدؼ الثاني : تربية الجيؿ عمى االعتزاز بتراثو العربي االسالمي كدكره في بناء الحضارة 
 )كجداني (االنسانية لتنمية ثقتو بنفسو . 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    العربٌة االسالمٌة تأكٌد وحدة االمة  1

2 
توضٌح منجزات الحضارة العربٌة االسالمٌة فً مختلف 

 المجاالت 
   

    تعزٌز االنتماء للحضارة العربٌة االسالمٌة  3

    ابراز دور االسالم فً تقدم الحضارات االنسانٌة  4

5 
ابراز دور الفكر العربً فً ازدهار الحضارة العربٌة 

 االسالمٌة 
   

6 
براز دور العلماء المسلمٌن من غٌر العرب فً ازدهار ا

 الحضارة العربٌة  االسالمٌة
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7 
توضٌح دور المكونات غٌر المسلمة فً تطور الحضارة 

 العربٌة االسالمٌة
   

    بٌان دور العراق فً تقدم  التراث العربً االسالمً  8

    ابراز مكانة المرأة فً التراث العربً االسالمً   9

10 
التعرٌف بالتنظٌمات السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة 

 للدولة
   

    توضٌح دور مؤسسة الخالفة فً ادارة الدولة 11

    ابراز الحٌاة االقتصادٌة للمجتمع العربً االسالمً 12

 

يراتو اليدؼ الثالث : غرس كتنمية القيـ الكطنية كاالعتزاز بالكطف كالحفاظ عميو كصيانة امنو كخ
 ) كجداني (كالعمؿ مف اجؿ بنائو كتقدمو . 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    تنمٌة االعتزاز بالهوٌة الوطنٌة  1

    تأكٌد السٌادة الوطنٌة  2

    الوطنٌة باإلنجازاتتنمٌة االعتزاز  3

4 
طرة تأكٌد التصدي للعدوان والغزو االجنبً والسٌ

 االستعمارٌة
   

    تقدٌر التضحٌة واالخالص من اجل الوطن  5

    تأكٌد االستقالل السٌاسً واالقتصادي  6

    تأكٌد احترام وتقدٌر الشهداء وتكرٌمهم 7

8 
تأكٌد دور العراق فً القضاٌا المصٌرٌة العربٌة 

 االسالمٌة
   

9 
ابراز دور العراق فً دعم قضاٌا الشعوب 

 لتحرروحركات ا
   

    المحافظة على حماٌة الثروات الوطنٌة  10

    تأكٌد النزاهة والشفافٌة ومكافحة الفساد 11

 

اليدؼ الرابع : تعزيز االيماف لدل الطمبة بالكحدة الكطنية كككف العراؽ الحاضنة التاريخية 
نو ىذه الكحدة لمشعب العراقي بكؿ مككناتو عبر تاريخ طكيؿ لمعيش المشترؾ في ىذا الكطف كا

  ) كجداني (تحقؽ في اطار متكازف مف الحقكؽ كالكاجبات . 
 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    تأكٌد الوحدة الوطنٌة بٌن مكونات المجتمع 1

    اإلشادة برموز النضال الوطنً والقومً  2

    تأكٌد حقوق المواطن العراقً وواجباته  3
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4 
ابراز النضال المشترك للعراقٌٌن فً تحقٌق 

 االستقالل الوطنً 
   

    تأكٌد العٌش المشترك للعراقٌٌن عبر التارٌخ 5

6 
تعزٌز الوفاق الوطنً والسلم االجتماعً لضمان 

 االستقرار الداخلً
   

    تأكٌد حماٌة االمن الداخلً من التهدٌدات  7

 

نشطة مثؿ قضايا البيئة المحتكل اك عند عرض اال المعاصرة في : )دمج القضايااليدؼ الخامس
 )معرفي (الخ ( , الكعي القانكني , ...ة كالطفؿ, حقكؽ االنساف كالمرأكحمايتيا

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    تأكٌد حقوق االنسان والمرأة والطفل  1

2 
ة وحماٌتها والصحة التعرف على قضاٌا البٌئ

 الوقائٌة
   

3 
تأكٌد الوعً القانونً والتسامح والتربٌة من اجل 

 السالم 
   

4 
حسن استخدام الموارد االقتصادٌة وترشٌد 

 االستهالك 
   

5 
االهتمام بالمعالم السٌاحٌة والوعً السٌاحً 

 والمحافظة على االثار 
   

    احترام العمل والعمل التطوعً الجماعً  6

    تأكٌد الوحدة الوطنٌة ومحاربة التطرف واالرهاب  7

    تأكٌد التربٌة من اجل المواطنة  8

    تأكٌد النزاهة والشفافٌة ومكافحة الفساد  9

    ابراز احترام الرأي والرأي االخر   10

    تأكٌد العدالة االنتقالٌة والمسألة والعدالة  11

    عراقًابراز مضامٌن الدستور ال 12

 

اليدؼ السادس : التأكيد عمى اليكية  الثقافية : الكالء كاالنتماء كالمكاطنة كالديمقراطية كحقكؽ 
 االنساف كالتعددية ...)كجداني (

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    تنمٌة القٌم الداعمة للمواطنة واالنتماء الوطنً 1

2 
مشاركة الجماعٌة فً اتخاذ القرارات تأكٌد ال

 المصٌرٌة 
   

    ترسٌخ فكرة التعددٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة  3

    التعرٌف بتقالٌد ومعتقدات الشعب العراقً والعربً   4



 

 

156 

    االنفتاح الثقافً بٌن مكونات البلد الواحد 5

    ابراز اشراك المكونات االخرى فً ادارة الدولة 6

 ) معرفي (سابع : الربط بيف المنيج كبيئة الطالب . اليدؼ ال
 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    تأكٌد التفاعل بٌن االنسان وبٌئته  1

    تأكٌد دور االنسان فً حماٌة البٌئة  2

    توضٌح دور االنسان فً تحسٌن وتطور البٌئة  3

4 
واالثار واالهتمام بها  االطالع على مواقع

 وحماٌتها
   

5 
المحافظة على الموارد المائٌة وبناء السدود 

 وحماٌتها 
   

    تأكٌد ترشٌد االستهالك لموارد البٌئة  6

7 
االهتمام بطرق النقل ووسائل الواصالت 

 واالتصال
   

    االهتمام بالتخطٌط العمرانً وتصمٌم المدن  8

    لبٌئة توضٌح مشكالت تلوث ا 9

 

اليدؼ الثامف : تربية الجيؿ الجديد تربية كطنية خالصة تحرره مف التعصب الفكرم كاالنتماءات 
 الضيقة كتنمي فيو قدرات التفكير العممي المكضكعي  . )كجداني (

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    المذهبًاالبتعاد عن التعصب والتطرف الفكري و 1

    احترام اآلراء ووجهات النظر   2

    نبذ سٌاسة التمٌٌز العنصري والطائفً والمناطقً  3

    نبذ سٌاسة االرهاب والعنف والتسلط  4

    االهتمام بقدرات التفكٌر العلمً الموضوعً  5

 
العقلٌة  الهدف التاسع : المساهمة فً بناء شخصٌة الطالب بصورة متوازنة من النواحً

والنفسٌة واالجتماعٌة وتنمٌة االبداع واالبتكار فٌه وكذلك روح التجدٌد والمبادرة وتنمٌة 
  )مهاري (المواهب واالهتمام بها . 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    تنمٌة القدرة على التحلٌل والتفسٌر واالستنتاج 1

    االبتكار فً كافة المجاالتتأكٌد االبداع و 2

    تأكٌد  بناء الشخصٌة المتكاملة 3

    االهتمام بالمواهب العلمٌة واالدبٌة 4
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    االهتمام بقدرات االنسان فً مواجهة الصعاب 5

 

اليدؼ العاشر : االطالع عمى تجارب االمـ ك الشعكب  في مختمؼ  العصكر التاريخية لمعمؿ 
حقيؽ السالـ العالمي القائـ عمى التعاكف كالعدؿ كحؽ الشعكب في تقرير عمى تقدـ البشرية كت

 ( )معرفيمصيرىا .  
 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

1 
توضٌح االحداث التً اثرت على تقدم البشرٌة 

 كالثورات واالنتفاضات
   

2 
 التعرف على االوضاع االجتماعٌة واالقتصادٌة

 للشعوب
   

3 
ابراز تطور مفاهٌم الدٌمقراطٌة والحركة 

 الدستورٌة فً تجارب الشعوب 
   

4 
االطالع على تجارب الشعوب فً االصالح 

 السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً 
   

5 
التعرف على تجارب الشعوب فً الوحدة السٌاسٌة 

 والتحرر
   

    ل تأكٌد حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر واالستقال 6

7 
تأكٌد مكانة المنظمات الدولٌة فً حل المشكالت 

 الدولٌة واالقلٌمٌة 
   

    رفض سٌاسة التمٌٌز العنصري بكل اشكالها   8

    تأكٌد المعاهدات واالتفاقٌات بٌن الشعوب والدول  9
 

ج لتفاعؿ اليدؼ الحادم عشر : التأكيد عمى اف الحضارة االنسانية ليست انجازا فرديا بؿ ىي نات
 ( )معرفي. الحضارات في شتى بقاع العالـ 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

1 
توضٌح التفاعل الحضاري بٌن الحضارة العربٌة االسالمٌة 

 والحضارات االخرى 
   

2 
التعرف على  دور الحضارات االخرى فً تقدم الحضارة 

 االنسانٌة
   

    جهود االنسان فً بناء الحضارة االنسانٌةتثمٌن  3

    تعزٌز الروابط االنسانٌة بٌن االمم والشعوب 4

    االطالع على ثقافات الشعوب وتقالٌدها  5

 
 



 

 

158 

 
,  لدل الطمبة كاحتراـ الرأم  االخراليدؼ الثاني عشر : ترسيخ فكرة النظاـ الديمقراطي كاالتحادم 

 س لذلؾ النظاـ كاحتراـ حقكؽ االنساف . )ميارم( كاحتراـ ارادة االغمبية كأسا
 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    تأكٌد النظام االتحادي فً ادارة الدولة  1

2 
تأكٌد الفصل بٌن السلطات التنفٌذٌة والتشرٌعٌة 

 والقضائٌة 
   

    ا معرفة دور المؤسسات فً بناء الدولة وتطوٌره 3

    ترسٌخ الحرٌات العامة ومبدأ الشورى واالنتخابات 4

    تأكٌد تكافؤ الفرص لجمٌع ابناء الشعب  5

6 
تأكٌد المساواة فً الحقوق والواجبات فً مختلف 

 االصعدة 
   

    تأكٌد الهوٌة االسالمٌة لغالبٌة افراد المجتمع 7

    ة تأكٌد احترام حقوق االقلٌات الدٌنٌة والقومٌ 8

    ترسٌخ مبادئ حقوق االنسان 9

    التعرٌف بمؤسسات المجتمع المدنً 11

 

اليدؼ الثالث عشر : ابراز دكر العمـ كالتكنمكجيا في احداث التحكالت الحضارية عمى مر 
 العصكر كدكر االنساف العراقي في عممية االبداع كاالبتكار . ) معرفي (

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم هدفاالهداف الفرعٌة المشتقة من ال ت

1 
ابراز دور العراقٌٌن  فً االبداع واالبتكار عبر 

 التارٌخ
   

2 
االطالع على االنجازات العلمٌة والتكنولوجٌة عبر 

 العصور المختلفة 
   

3 
ابراز دور العلم و التكنولوجٌا فً حل القضاٌا 

 والمشكالت 
   

    قدٌر انجازاتهمرعاٌة الدولة للعلماء واالدباء وت 4  

5 
توضٌح اثر القران الكرٌم فً تطور الحركة 

 الفكرٌة وازدهار العلوم
  

 
 

    أبراز دور التعلٌم فً تطور االمم والشعوب 6

    توضٌح ازدهار الحركة العلمٌة والفكرٌة 7
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لى الدقة كاالستناد ا البحث التاريخي اليدؼ الرابع عشر: احتراـ التاريخ كعمـ, كاتباع اسمكب
, كتتبع االحداث التاريخية في مصادرىا  االصمية كاالستفادة كالمكضكعية, كالبحث عف الحقيقة

 ( فيمعر الحاضر كفيمو كاستشراؼ المستقبؿ)مف عمـ التاريخ في تفسير 
 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    ات عند البحث تأكٌد االمانة العلمٌة فً نقل المعلوم 1

2 
تأكٌد الموضوعٌة والدقة فً تدوٌن المعلومات 

 التارٌخٌة
   

3 
جمع المادة التارٌخٌة من المصادر االصلٌة 

 والثانوٌة
   

    ابراز المفاهٌم التارٌخٌة والتعمٌمات 4

    تحدٌد االدلة التارٌخٌة للحدث التارٌخً  5

    رٌخٌةابراز االسباب والنتائج لألحداث التا 6

7 
تأكٌد ضرورة االستفادة من دور التارٌخ فً 

 مواجهة المشكالت المعاصرة 
   

 

اليدؼ الخامس عشر : تعميؽ الفيـ كالبحث كاالطالع عمى الجذكر التاريخية التي تكحد كال 
 نبحث عف المشكالت التي تثير االختالؼ كالتفرقة . ) معرفي ( 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم فاالهداف الفرعٌة المشتقة من الهد ت

    تأكٌد دور االسالم فً وحدة المجتمعات  1

2 
ابراز دور القادة والمفكرٌن الموحدٌن للشعب 

 والوطن
   

    تأكٌد العدالة االجتماعٌة والضمان االجتماعً 3

    تأكٌد التعاون والتأخً بٌن مكونات الشعب  4

    تأكٌد سٌادة القانون والدستور 5

6 
تأكٌد ضرورة ابراز المواقف التارٌخٌة التً تظهر 

 مطالب الشعب 
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اليدؼ السادس عشر: اطالع الطمبة عمى ما تقـك بو الدكلة العراقية الجديدة في كافة المجاالت 
 ()معرفيكتبصيرىـ بدكرىـ لممساىمة مف اجؿ بناء ىذا البمد كتحقيؽ رفاىيتو  كتقدمو . 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم لمشتقة من الهدفاالهداف الفرعٌة ا ت

    تأكٌد دور الدولة فً حفظ االمن واالستقرار 1

    تأكٌد دور الدولة فً بناء المؤسسات الدستورٌة  2

    توضٌح دور الدولة فً حركة االعمار والبناء  3

    توضٌح دور الدولة فً مكافحة االرهاب والتطرف والفساد 4

    الدولة فً تعزٌز مفاهٌم الدٌمقراطٌة وحقوق االنسانابراز دور  5

    تأكٌد الدولة على تعزٌز الفصل بٌن السلطات  6

7 
تأكٌد الدولة على سٌاسة حسن الجوار وعدم التدخل فً الشؤون 

 الداخلٌة للدول
   

 

  ()معرفياليدؼ السابع عشر :االىتماـ بالقراءات الخارجية كاالحداث الجارية  .  
 التعدٌل غٌر مالئم مالئم االهداف الفرعٌة المشتقة من الهدف ت

    ابراز األحداث الجارٌة والقضاٌا المعاصرة  1

2 
تحلٌل وتفسٌر االحداث الجارٌة والقضاٌا 

 المعاصرة 
   

    االهتمام بالقراءات الخارجٌة للكتب والدورٌات 3

4 
البحث عن الجذور التارٌخٌة لألحداث الجارٌة 

 لقضاٌا المعاصرة  وا
   

5 
اغناء محتوى كتب التارٌخ باألحداث والتطورات 

 المستبدة فً المجتمع
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Abstract 

The current research is aimed at evaluating the content of history textbooks for junior 

high stage in Iraq in light of the educational goals set for them by answering the 

following questions: 

Q1 - What are the educational goals achieved in the history books for secondary 

school ? 

Q2 - What are the educational goals  achieved in the history books for the secondary 

school? 

Q3 - How have the general educational goals in the history books for the secondary 

school ? 

Q4 - How have the educational goals Sub-by-book and society? 

The  current research is specified  on the content of history textbooks for 

secondary school of analysis, namely: 

1. A History of the Arab Islamic civilization fourth literary p. 33 grade for the 

year (2014) by the Committee on the Ministry of Education. 

2. A History of Europe , America to modern and contemporary literary fifth 

grade 

p. 6 for the year (2014) by the Committee on the Ministry of Education. 

3. A History of the Arab countries to modern and contemporary literary sixth 

grade p. for 1 year (2015) by Jafar Abbas Hamidi and others. 

The researcher used descriptive method (content analysis) to achieve the 

goal of the research and the research sample included 450 pages excluding 

introductions, addresses , questions the end of chapters and content, sources 

and references of the analysis process. 

It has been prepared rating ensures public education and adult goals (17) 

target for 2015 prepared by the Ministry of Education and the General 

Directorate of the school curriculums , as has been rating the general 

educational goals into sub-goals of their number as the primary (127) sub-

goals were confirmed sincerity during the presentation to the panel of judges 

But persistence has confirmed it through the agreement over time through a 
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researcher analyzing a sample of the content of history books and re-

analyzed with a time lag (30) Days. 

The reliability coefficient  has reached to determine the ideas (94%) and the 

designation of ideas (91%) and using Holsta and agreement among 

analysts equation was the reliability coefficient (92) to determine the 

thought and (88) the designation of thought, a high stability of plants. 

And this is the tool of  (classification) as the final contain (132) sub and 

goals (17) educational goal as well as the objective is the diverse ideas that  

targets don't contain and use of the idea as a unit of recording and repeating 

units of the census and make sure  analysis hazard by displaying  models 

from a number of experts . 

The results of the analysis that have shown there (8965) the idea included in 

the history books for the secondary stage  of which (6847) the idea is 

consistent with the educational goals and the rate of (76.37%) and there (in 

2118) the idea of a rate (23.62%) are not consistent with the educational 

goals. 

The five goals of educational books collectively achieved a goal the tenth 

ranked first as it got (1349) again,  by (15.04) and ranked second thirteenth 

goal as it happened (1124) again,  by (12.53) and in third place the second 

goal came as it got (in 1110 ) again and by (12.38%) and in fourth place 

twelfth goal which earned (646) again and by (7.20%) and in fifth place 

fourth goal which earned (601) again and by (7.20%) and in fifth place 

fourth goal as He won (601) and again by (6.70%), as these five goals 

exceeded the arithmetic mean of the targets and the percentage of (5.55%) 

As for the book of the history of Arab-Islamic civilization fourth grade 

literary has achieved four goals are the second goal , the third goal ten first 

goal and the second goal ten consecutive Lama history book for fifth grade 

literary has three goals are achieved goal tenth goal XII respectively, while 

the history book for grade sixth literary was verified by three goals is the 

tenth and fourth and third respectively. 

As for sub goals have  been achieved for the history books for the secondary  

phase combined (49), a sub-target rate (37.12%) of (132), a sub-goal As for 

books for each classroom was a book of sixth-grade literary check it out 

(45), a sub-target and then followed literary history book fourth grade, with 
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check (38) target rate (28.78%) and in the recent history book ranked fifth 

grade literary check (28) target rate (21.21%) were found to search a number 

of recommendations including: 

1. Reviewing the general educational goals to the presence of many of the 

repetition and overlap in the concepts and paragraphs that contain. 

2. Achieving  a balance between cognitive and affective skills and goals. 

3. Rename and writing books in line with the current goals and shape the 

following: 

A book of Islamic civilization fourth grade literary. 

(B) A book of history of the modern world and contemporary literary fifth 

grade. 

(C) A book on the history of modern Iraq, a sixth-grade contemporary 

literary. 

4. Involve specialists in curriculum and teaching methods in writing books. 

As a complement to this study, the researcher proposed the following 

studies: 

1. conduct a study to evaluate the history and social studies books newly 

created primary and intermediate stage in the light of the goals set for them. 

2. conduct a study to evaluate the social history books and materials newly 

composed from the perspective of teachers, or in the light of other variables. 

3. Carry out a comparative study of the history books in Iraq and some Arab 

and foreign countries in the light of the educational goals or other variables. 

 

 


