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  :الممخص
ييدؼ البحث الحالي لتحميؿ محتكل كتاب التاريخ لمصؼ الرابع االدبي عمى كفؽ مؤشرات  

 الكصفي أسمكب الدراسة المسحية )تحميؿ المحتكل(التفكير االستراتيجي ، كقد اعتمد الباحث المنيج 
 (9109-0441كتحدد مجتمع البحث بكتاب التاريخ لمصؼ الرابع االدبي الطبعة الرابعة ) 
التفكير االستراتيجي كعرضيا عمى الخبراء كبعد االخذ اعد الباحث قائمة مؤشرات  

ثبات أصبحت األداة جاىزة بشكميا النيائي قاـ الباحث بتحمؿ كتاب الصدؽ ك البالتكصيات كالتأكد مف 
 التاريخ لمصؼ الرابع االدبي ، كاعتمد الفكرة كحدة لمتحميؿ كالتكرار كحدة لمتعداد . 

( فكرة ،كقد ظيرت مؤشرات التفكير 9977)كتكصمت نتائج التحميؿ الى تضميف الكتاب  
كفي ضكء النتائج تكصؿ الباحث الى عدد مف  %( 06,99( فكرة كنسبتيا ) 170االستراتيجي بػػػ )

  . كالمقترحات كالتكصيات االستنتاجات
 (.التفكير االستراتيجي ، كتاب التاريخ): الكممات االفتتاحية

Indicators of strategic thinking in the history book for the 
fourth grade literary 

Dr.. Samira Mahmoud Hussein        researcher: Hossam Khalil Alwan 
Diyala University/College of Basic Education Diyala University/College of Basic Education 

Abstract: 
The current research aims to analyze the content of the history book 

for the fourth grade literary according to the indicators of strategic thinking. 

The researcher has adopted the descriptive approach, the survey method 

(content analysis). 

The research community was determined by the history book for the fourth 

literary grade, fourth edition (1440-2019). 
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The researcher prepared a list of indicators of strategic thinking and 

presented it to the experts, and after taking the recommendations and making 

sure of honesty and consistency, the tool was ready in its final form The 

researcher analyzed the history book for the fourth literary grade, and 

adopted the idea as a unit for analysis and repetition as a unit for enumeration 

. 

The results of the analysis showed that the book included (2277) 

ideas, and the indicators of strategic thinking appeared with (371) ideas, and 

their percentage was (16.29%). In light of the results, the researcher reached 

a number of conclusions, recommendations and suggestions. 

Key words: (Strategic Thinking, History Book). 

 الفصل األول 
  Research Problem  أواًل : مشكمة البحث

يشػػػػػػيد العػػػػػػالـ تؤيػػػػػػرات بػػػػػػدأت تػػػػػػؤثر فػػػػػػي أىػػػػػػداؼ التربيػػػػػػة ككسػػػػػػائميا فأصػػػػػػب  
لزامػػػػان اعسػػػػراع فػػػػي اتخػػػػاذ الخطػػػػط الكفيمػػػػة لمتكيػػػػؼ مػػػػع الكاقػػػػع ، كمػػػػف كسػػػػائؿ التربيػػػػػة 
الحديثػػػػػػة  لمكاجػػػػػػػية التحػػػػػػػديات كالتكيػػػػػػؼ معيػػػػػػا تحػػػػػػديث المنػػػػػػاىج الدراسػػػػػػية كتطكيرىػػػػػػا 

مػػػػنيج سػػػػيؤدك اريبػػػػان قاصػػػػران ايػػػػر كافيػػػػان لمكاجيػػػػة بشػػػػكؿ دكرم كمسػػػػتمر كذلػػػػؾ ألف ال
التحػػػػديات  بعػػػػد مػػػػركر مػػػػدة مػػػػف الزمػػػػػف عمػػػػى تطبيقػػػػو فػػػػي ظػػػػؿ التطػػػػكرات المتسػػػػارعة 
فػػػػػي العػػػػػالـ اذ سيػفػتػقػػػػػػر الػػػػػى الكثيػػػػػر مػػػػػف المسػػػػػتجدات العمميػػػػػة كالنفسػػػػػية كاالجتماعيػػػػػة 

ىػػػػػػػا كالتكنكلكجيػػػػػة التػػػػػي ظيػػػػػرت بعػػػػػد بنائػػػػػو ، فيػػػػػذا مسػػػػػكغ كػػػػػاؼ لمعمػػػػػؿ عمػػػػػى تػطكيػر 
 كلػعػؿ الخػطػكة األكلى لتطكير الػمنيػج ىػك تػحػميؿ المناىػج كتػقػكيميا . 

 (                        049-040،  9108) القيسي ،                                         
يمثؿ الكتاب المدرسي أىـ ركف مف المنيج التربكم كلكي يكاكب االنفجار 

ذم اجتاح العالـ دعت الحاجة الى إعادة النظر بالكتاب المدرسي الختيار المعمكماتي ال
ما يتالئـ كالتطكرات الثقافية كاالجتماعية كتقديـ األىـ عمى الميـ كمعرفة الجكانب 
السمبية لتالفييا عند إعادة تأليؼ الكتاب في المستقبؿ فال يمكف لبمد يسعى الى الرقي 

ف يطكر مناىجو الدراسية كفؽ معايير كأىداؼ حديثة في مؤسساتو التربكية كمف اير أ
 لتكاكب التطكرات االقتصادية كالتكنكلكجية كاالجتماعية .   

 (78: 9191)زايركحسيف,،                                              
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كاستنادان لكؿ ما تقدـ كمف خالؿ االستقراء الذم قاـ بو الباحث لبعض 
تاريخ لمصؼ الرابع الالدراسات كالبحكث فقد أشارت الى كجكد ضعؼ في محتكل كتاب 

االدبي كجده الباحث مبرران لدراستو كفؽ معايير تربكية حديثة مثؿ التفكير االستراتيجي 
مؤشرات التفكير االستراتيجي ما مدى توافر -:فمشكمة البحث تتجسد في السؤاؿ التالي
 في كتاب التاريخ لمصف الرابع االدبي؟ 

 Research Importanceثانيًا :أهمية البحث : 

في كسائؿ االتصاؿ كسيكلة انتشار  ان تقدمشيد القرف الحادم كالعشريف 
المعمكمات أصب  العالـ كأنو يعيش في قرية صؤيرة أماـ كـ ىائؿ مف فالمعمكمات 

المتشابكة لذا ال يمكف أف نقؼ مكتكفي االيدم في ظؿ ىذا الكـ اليائؿ مف المعمكمات 
المدعـ بالتكنكلكجيا الحديثة فمف كقؼ متفرجان تأخر كثيران فال يستطيع المحاؽ بعجمة 

  ( 01:9100) جامع ،  . التطكر العممي
في العقكد القادمة كتشير الدراسات كالبحكث التربكية الى إف العالـ سيشيد 

ف تراكـ المعرفة العممية سيؤدم الى تطكير  تقدمان عمميان يختمؼ عما نشيده اليكـ ، كا 
العمكـ عمى نحك لـ يعرفو تاريخ العمـ عبر العصكر كتؤكد الدراسات إف المعرفة ىي 
ف االزدىار االقتصادم في االلفية الثالثة لمميالد يعتمد عمى  الثركة في ىذا التقدـ كا 

لمعرفة كالمعمكمات أكثر مف الثركات الطبيعية ، كقد صاحب ىذا التقدـ تفشي الكثير ا
مف االمراض االجتماعية كالظمـ كاالستبداد كانتياؾ حقكؽ االنساف ، ىذه التحديات 
تحتاج الى نكعية جديدة مف التربية تربية كاممة كشاممة قادرة عمى تدريب االفراد 

تأثير التكنكلكجيا كقادرة عمى أف تنمي ركح التسام   لممشاركة في عالـ يتزايد فيو
 (00،  9104) سبيتاف ،     كالتعايش السممي كاحتراـ التعددية الثقافية           

كنستدؿ مما سبؽ اننا نكاجو نظامان عالميان جديدان لمتبادؿ الثقافي يتمثؿ في 
االنفتاح التكنكلكجي كالعكلمة كىذا النظاـ لو آثاره السمبية كااليجابية عمى المجتمعات 
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فالمسؤكلية تقع عمى التربية لتقميؿ اآلثار السمبية لالنفتاح الثقافي كتعضيد اآلثار 
 اعيجابية .  
ب المدرسي ىك الكعاء الذم يحتكم المادة الدراسية المقررة لذا تعتمد فالكتا

المناىج عميو فيذا جعمو المصدر األساسي لمعمكمات الطالب كالمدرس كمكانتو ىذه 
جعمتو مركز اىتماـ تسعى جميع الجيات المعنية الى تطكيره، كعمى الراـ مف التطكر 

نتو في الصدارة في العممية التربكية ، كقد المعرفي الكبير ال يزاؿ لمكتاب المدرسي مكا
 (91: 9109ميدم ، ). االستعماؿ كقمة التكمفة المادية يرجع ذلؾ الى سيكلة

فقد أجمعت االدبيات عمى أىمية الكتاب المدرسي كدكره في العممية التربكية 
مدرسة كالمعمـ كالطالب كأكلياء األمكر كتتمثؿ أىميتو لممعمـ باعضافة الى ضركريتو لم

فيك يمثؿ الحد األدنى مف الحقائؽ كالمفاىيـ المرتبة كفؽ نظريات عممية كمعدة بطريقة 
تساعده عمى التخطيط لمدرس كاختيار طريقة التدريس المناسبة كالكسائؿ التعميمية ، أما 

ممية تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية لمطمبة  فيك يحدد ما يدرسكنو مف مادة ع
 (  071-079: 9100) إبراىيـ ، . المعرفية كالكجدانية كالميارية

كمف الكتب المدرسية ما يعنى بالمكاد االجتماعية فالمكاد االجتماعية ىي احد 
الفكرم كالميارم لإلنساف التي تجعمو يعيش منسجمان المناىج الدراسية التي تنمي الكعي 

في مجتمعو كمنيا مادة التاريخ كىي مف المكاد الميمة التي يدرسيا الطمبة في العديد 
ذ يقدـ التاريخ   مف المراحؿ الدراسية فيي سجؿ حياة األمـ كالمرآة التي تعكس بطكالتيا كا 

اعية التي تدرس عالقة االنساف مع المعرفة لما حدث بالماضي كىك احد المكاد االجتم
  (09:  9108بيئتو االجتماعية عبر العصكر . ) جرم ،

فالتاريخ اذف مف مياديف المكاد االجتماعية التي تتضمنيا المناىج الدراسية في 
البمداف العربية كمنيا التاريخ كالجؤرافية كعمـ النفس كالفمسفة كالتربية الكطنية كعمـ 

خ أسـ يدؿ عمى كؿ ما ُفعؿ أك ِقيؿ منذ بداية الخميقة الى اآلف ، االجتماع ، فالتاري
كيحكي قصة حياة اعنساف كيمثؿ تفاعؿ االنساف مع الزماف كالمكاف ، كىناؾ مف 
يعرؼ التاريخ بأنو ما صااتو أم دكلة أك مدينة عف ماضييا ، فدراسة التاريخ تنصب 
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ه عػػمى الػػحػػاضػػػر فػػتػػفػػػسػػيػػر الػػحػػاضػػر عمى الماضي كاحداثو كأفكاره لمعرفة تػػػأثػػيػػر 
عػػػمى ضػػػكء الػػػمػػاضػػي يػػفػػيػػدنػػا كػػػثػػيػػػران فػي تػػخػػطػػػػيػػط الػػمػػسػتػػقػػبػػؿ ، كتػػرتػبط الحػػقػػائؽ 

ف الػػطمبة مػػف فػػػيػػػـ تػػمػػؾ التػػاريػػخػػػية فػػي الػػزمػاف كالػػمكػاف )متػى؟ كأيػػف ( كلػػكػػي يػػتػػمػػكػػػ
 الػػػعػػالقػػػة ينبؤي أف يػػتػػعػػػمػػمػػكا الػػتػػسمسؿ الػػزمػػنػػي لمحقائؽ التاريخية . 
 ( 40-41:  9104) خضر ،

كما تساعد دراسة التاريخ الطمبة عمى فيـ كاقعيـ السياسي كتكلد قدرة لدييـ 
مية كتأثيرىا عمى كطنػيـ كمعرفة األنظمة عمى تحميؿ الكاقع السياسي كالصراعات العال

السياسية كتطكرىا كأشكاليا كالتعرؼ عمى أسباب الثكرات ككفاح الشعكب كحربيا مف 
أجؿ نيؿ الحرية كاالستقالؿ كتقرير المصير، ككما تساعد دراسة التاريخ عمى تنمية 

 (  01:  9108ميارات التفكير العميا. ) القرشي ، 
فأىمية التفكير االستراتيجي تكمف في انو احد مستكيات العمؽ المعرفي تجعؿ 
الطمبة يسألكا عف األشياء بػػ )لماذا ( كليس بػػ )كيؼ( فقط ، ككما تجعميـ يصمكف الى 
أقصى درجات الفيـ كيسعكا عرضاء فضكليـ كاىتماماتيـ المعرفية في جميع 

يـ يستفيدكا مف األدلة كالبحث كالتقكيـ المكضكعات كالمكاد الدراسية ، ككما تجعم
كتكسبيـ رؤية كاسعة لربط أفكارىـ ببعضيا كسيصبحكا مدفكعيف ذاتيان لمتعمـ كسيمكنيـ 
مف ربط المفاىيـ كالميارات الجديدة بالمكاقؼ كالخبرات الحياتية كأخيران ستجعميـ يميمكا 

 ( 950: 9108) الفيؿ ،  لمقراءة كدراسة ما ىك أبعد مف متطمبات المادة الدراسية  .
لكي نتحقؽ مف كجكد ىذه الميارات التفكير االستراتيجي في كتاب التاريخ  

ينبؤي أف يخضع المحتكل الى التحميؿ ك الذم يعد أحد أساليب البحث العممي ، كيكػثر 
استخداـ تحميؿ المحتكل في الػكقت الراىف  لتراكـ المعرفة في عصٍر يشيد ثكرة معرفية 

مكبان ُيستند عميو في تحميؿ ىذا الكـ اليائؿ مف المعارؼ ، كمعمكماتية كبيرة، كباعتباره اس
لمعرفة مدل مراعاة المحتكل لممعايير كالمؤشرات التي يبنى عمييا الحكـ عميو ، 
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يقػتضي ىذا تحميؿ المحتكل الى عناصره كأفكاره ككصفو كصفان كميان ، كالتعرؼ عمى 
 ذاتية.  خصائص المحتكل  بطريقة عممية كليس بانطباعات عشكائية

 ( 7:  9107) عبدالرحمف ،                                             
كحداثة يستمد أىميتو مف أىمية كتأسيسان عمى ما سبؽ فأف ىذا البحث 

عادة اعنتاج كتطبيؽ مستكيات العمؽ المعرفي  لنكرماف كيب كالتي تتمثؿ في التزكر كا 
كالذم يعد التفكير االستراتيجي االستراتيجي كالتفكير الممتد المفاىيـ كالميارات كالتفكير 

 ه المستكيات المستكل الثالث مف ىذ
 Research Targetثالثًا : هدفا البحث  

ييدؼ البحث الى ) تحميؿ محتكل كتاب التاريخ لمصؼ الرابع االدبي في ضكء 
 مؤشرات التفكير االستراتيجي(

 Research Limitationsرابعًا : حدود البحث  

 ( المقرر تدريسو لمعاـ 9109كتاب التاريخ لمصؼ الرابع االدبي ، الطبعة الرابعة )
 ( كالمؤلؼ مف قبؿ الدكتكر عبدالجبار ناجي كآخركف . 9190/ 9191الدراسي )

  مؤشرات التفكير االستراتيجي. 
 Terms Determinationخامسًا : تحديد المصطمحات  

 التفكير االستراتيجي : 
يصػػػػؼ ىػػػػذا المسػػػػتكل الميػػػػاـ المعرفيػػػػة التػػػػي تتطمػػػػب اسػػػػتخداـ عمميػػػػات عرفػػػػو الفيػػػػؿ : 

 9109)الفيػػػػػػؿ ،.  تفكيػػػػػػر عميػػػػػػا كالتحميػػػػػػؿ كالتقػػػػػػكيـ كاسػػػػػػتخالص كتكقػػػػػػع النتػػػػػػائج 
 :944 ) 

التحميػػػػؿ كالتقػػػػكيـ ميػػػػارات التفكيػػػػر التػػػػي تتطمػػػػب مػػػػف الطمبػػػػة :  ان جرائيػػػػإ يعرفػػػػو الباحػػػػث
كاسػػػػػػػػتخالص النتػػػػػػػػائج كالتكصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذه الميػػػػػػػػارات مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ مؤشػػػػػػػػراتيا 

 المتكفرة في كتاب التاريخ لمصؼ الرابع االدبي .
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  الصف الرابع االدبي : 

ىك الصؼ األكؿ مف صفكؼ المرحمة اععدادية التي تمي المرحمة      
اد الطمبة لدراسة العمـك المتكسطة كمدة الدراسة فييا ثالث سنكات يتـ فييا اعد

اعنسانية كالمؤات كاعدادىـ لمحياة العممية أك الدراسة الجامعية التي تصب في 
 (95:  0991)التربية, كزارة، ىذا االتجاه . 

 

 الفصل الثاني
 Aspects of theory   : جوانب نظريةالمحور األول 

 Content analysis   أواًل : تحميل المحتوى
إذا نظرنا الى المنيج عمى إنو نظاـ فالمحتكل يعد مف أبرز مدخالت ىذا         

النظاـ كقد حظي باىتماـ المعنييف ببناء المناىج مف حيث طريقة تنظيمو كمككناتو 
ذم يشيده العصر في جميع المجاالت كلما كاف كالسيما في ظؿ التراكـ المعرفي ال

اختيار محتكل المنيج كطريقة تنظيمو تستند الى أىداؼ المنيج كالفئة المستيدفة كما 
يراد منيا في ظؿ الحاجات المتؤيرة لممجتمعات كاألفراد فإف عممية االختيار ىذه بحاجة 

الى مككناتو كمعرفة الى إجراء تقكيـ مستمر لممحتكل كىذا التقكيـ يقتضي تحميمو 
مستكل الصمة بيف ىذه المككنات ، كاالىداؼ التي كضع المحتكل لتحقيقيا كمف ىنا 
فإف عممية تحميؿ المحتكل تعد الزمة مف لكاـز تقكيـ المناىج كمعرفة مككناتيا كنقاط 
الضعؼ كالقكة فييا فبعممية التحميؿ نتعرؼ مككنات المادة التعميمية التي نريد تعمميا 

شطتيا كما تتضمنو مف نظريات كتعميمات كمبادئ كمفاىيـ كحقائؽ كميارات كقيـ كأن
كاتجاىات ، كىذا ما يفسر عدـ قدرة مصممي المناىج كمطكرييا مف االستؤناء عف 
تحميؿ محتكل الكتب المدرسية ألنيا كسيمة المنيج التي تعبر عف محتكاه )  الياشمي 

 ( 071: 9104كعطية ،
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    School bookمدرسي ثانيًا: الكتاب ال
فالكتاب المدرسي ىك الكعاء الذم يحتكم المادة الدراسية المقررة لذا تعتمد 
المناىج عميو فيذا جعمو المصدر األساسي لمعمكمات الطالب كالمدرس كمكانتو ىذه 
جعمتو مركز اىتماـ تسعى جميع الجيات المعنية الى تطكيره، كعمى الراـ مف التطكر 

ال يزاؿ لمكتاب المدرسي مكانتو في الصدارة في العممية التربكية ، كقد  المعرفي الكبير
 (91: 9109ميدم ، يرجع ذلؾ الى سيكلة االستعماؿ كقمة التكمفة المادية . )

 العالقة بين الكتاب المدرسي والمنهج 

يمكننا ادراؾ العالقة بيف الكتاب المدرسي كالمنيج مف خالؿ التعرؼ عمى  
لمدرسي كدكره في العممية التربكية فمفيكـ الكتاب كما عرفو مرعي مفيكـ الكتاب ا

كالحيمة : ىك نظاـ كمي يتناكؿ عنصر المحتكل في المنيج كيشتمؿ عمى عدة عناصر 
( كعمى ىذا األساس 950: 9119ىي األىداؼ كالمحتكل كالتقكيـ )مرعي كالحيمة ، 

كيفترض فيو أف يككف الترجمة فإف الكتاب المدرسي يعد أحد العناصر الرئيسة لممنيج 
الحقيقية لممنيج كينبؤي أف يراعي تأليفو المبادئ التربكية لممنيج ، كبناءن عمى ما تقدـ 
فإف الكتاب ىك التطبيؽ العممي لممنيج كيخصص الستخداـ المعمـ في عممية التعميـ 

تمع كاستخداـ الطمبة في عممية التعمـ ،ككذلؾ ينبؤي أف يعكس الكتاب فمسفة المج
كثقافتو كحاجاتو كيعكس طبيعة الطمبة كخصائصيـ ،كمف عناصر المنيج األخرل 
األىداؼ كالمحتكل الذم يتمثؿ بالمعمكمات المختارة مف المعرفة التي يستعمميا الطمبة 
كاألنشطة المرتبطة باألىداؼ كالتي تثرم الخبرات كالمعارؼ التي يمارسيا الطمبة ، 

ثؿ أىـ مصدر تعميمي ألنو يكفر مستكيات عالية مف لذلؾ فإف الكتاب المدرسي يم
الخبرات التعميمية مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية التي يراد تحقيقيا كبذلؾ يمثؿ 
مكانة كبيرة في المنيج التعميمي كالنظاـ التعميمي بشكؿ عاـ ، فالعالقة بيف الكتاب 

ر المنيج كركحو كالترجمة كالمنيج ىي عالقة الركح بالجسد كالجكىر بالمظير فيك جكى
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الصادقة لو كعمى ىذا األساس كىذه الصمة فإف ينبؤي أف يؤلؼ الكتاب ليراعي جميع 
 (949: 9101)عطية:        األسس كالمعايير التي يقكـ عمييا المنيج.

  Strategic Thinkingالثالث : التفكير االستراتيجي 

ألنو يؤثر في العمميات المعرفية يعد التفكير عنصران ميمان في التككيف العقمي  
كاألدراؾ كيتي  لمطمبة معالجة المدخالت مف المعمكمات لمكصكؿ الى نتائج ذات معنى 
كالتفكير نشاط عقمي مف الممكف تعميمو أك التدرب عميو عتقاف مياراتو ليتمكف الطمبة 

كميارات  مف المعمكمات كالبيانات كالمساىمة في حؿ المشكالت المختمفة في الحياة ،
التفكير تعرؼ بأنيا عمميات يتـ ممارستيا لمعالجة المعمكمات كاتخاذ القرارات ، كمف 
عمميات التفكير التحميؿ كاالستنتاج كايرىا في محتكل المقررات الدراسية ، لذا اصب  
اكتساب ميارة التفكير حاجة ممحة في الحاضر فالتفكير المدخؿ لتحصيؿ المعرفة كال 

معرفة دكف تفكير كىذا يتـ عف طريؽ أيجاد محتكل دراسي يؤدم في يمكف تحصيؿ ال
المحصمة النيائية الى تفجير طاقات االبداع لدل الطمبة ،كلمتفكير أنماط عديدة منيا 

الذم يمثؿ نشاط عقمي يستخدـ الرمكز  Strategic Thinkingالتفكير االستراتيجي 
 ( 945-941: 9109)رزكقي كمحمد ،كالصكر الذىنية كاألرقاـ كالمعاني كاأللفاظ  . 

كيتصؼ مستكل التفكير االستراتيجي  بالعمميات المعرفية التي تتطمب استخداـ 
عمميات تفكير عميا مثؿ التحميؿ كالتقكيـ كتكقع النتائج كاستخالصيا مع األدلة كاالبتكار 

 ( 491: 9191) شاىيف ، كالتعميـ .
 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 اواًل : منهج البحث 
( ىػك  9107تحميؿ الػمحتكل كقد عرفو عبدالرحمف )استخدـ الباحث أسمكب  

الدراسات االجتماعية كالنػفسية كالػتربكية ، فيػك أحػد الػمناىج الػكصفية المستخدمة في 
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نظاـ مػف الػقكاعد كاعجراءات الكاضحة التي تعالج المكضكعات التي تقكـ بدراستيا الى 
ف منيجية تحميؿ المحتكل بنكعييا  أف تتكصؿ الى معمكمات تكشؼ عف الحقيقة ، كا 

ػمػػارة الػتحػػميؿ كأسػػػػػالػيػب الكمي كالكيفي تتضمف أدكات لجمع البيانات مف تصميـ اسػػػت
          .الػمػػعػػالػجػػػة اعحػػػػصػائػػيػة كذلػػؾ في اطػػػػػار شػػػامػػػؿ ىػػػػك مػػنػيػػج الػػدراسػػات المسحية

 ( 56-55: 9107)عبدالرحمف ، 
كعميو قاـ الباحث بجمع المعمكمات مف عينة البحث باستخداـ الدراسة المسحية أسمكب 
تحميؿ المحتكل ثـ أقدـ عمى تحميؿ كتفسير ىذه البيانات كعرض النتائج ، كيؤكد 

( بأف أسمكب تحميؿ المحتكل يستخدـ في تحميؿ الكتب الدراسية بيدؼ 9114طعيمة )
إصدار أحكاـ بشأف مدل تكافر بعض المعايير العامة لممناىج الدراسية كالتي ينبؤي أف 

معايير الخاصة بكؿ منيج معيف كتحديد الى أم تتكفر في كؿ منيج دراسي ككذلؾ ال
 ( 89: 9114) طعيمة ،  .درجة يتكافر كؿ مػعيػار مػف ىػذه المػػعػايػػيػػر في الكتاب

  Research community & Sampleثانيًا: مجتمع البحث وعينته

اب التاريخ لمصؼ الرابع االدبي في جميكرية العراؽ تأليؼ تناكؿ ىذا البحث كت
ـ المقرر تدريسو لطمبة 9109ق/0441عبدالجبار ناجي كآخركف ، الطبعة الرابعة ،

( 081(،كالبالغ عدد صفحاتو ) 9190-9191الصؼ الرابع االدبي لمعاـ الدراسي )
 ( فصكؿ 8صفحة كعدد فصكلو )

كاتخذ الباحث محتكل كتاب التاريخ لمصؼ الرابع االدبي عينة لبحثو ، بعد 
استبعاد )المقدمة كالفيرست كأسئمة نياية الفصكؿ ( كقد أصبحت عدد الصفحات 

( مف العدد الكمي لصفحات 97.7( صفحة كالتي تككف )076الخاضعة لمتحميؿ )
 الكتاب. 

   Research Tool)العمق المعرفي(    ثالثًا: أداة البحث

الػمػالئمػة ىػي اسػتػمارة تػحػمػيؿ المحتكل ، كىػي عػبػارة عػف  إف أداة البػحث
اسػتػمػارة تػسػتػخػدـ لػجػمع الػبػيػانات كرصػد الػتػكػرارات الخػاصػة بكحػدات التحميؿ ، كُيعد 

ساعد الباحػث تصػميـ أداة الػتحػميؿ مف اعجػراءات الػميػمػة فػي تػحػميػؿ المحػتكل النيا ت
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عمى جمع عػناصر التحػميؿ كعػدـ إاػفاؿ أم مػف التكرارات كاتباع أسمكب مكحد في 
عممية التحميؿ ككما تساعد أداة البحث في اخػػتػػزاؿ الجػػػيػػد كالػػكقػػػت الػػمػبػذكؿ فػػػي 

ػمػػمية التػػحميؿ ارتػػجػػاليػػة ك عػػمػػمػػية التػػحػػمػػيػػؿ كتكميـ الػػبػيػانػػات مػػػػف اجػػؿ أف ال تكػػكف ع
 ( 051-059: 9119تػػػػتػػأثػػر بػػذاتػػيػػة الػػمػػحػػمػػؿ.         ) عطية ، 

كلتحقيؽ ىدؼ البحث قاـ الباحث بأعداد قائمة مؤشرات التفكير االستراتيجي كتككنت 
الظاىرم ( كلتحقيؽ الصدؽ 0( مؤشرات )الممحؽ 01القائمة بصكرتيا األكلية مف )

لألداة قاـ الباحث بعرضيا عمى مجمكعة مف المختصيف في طرائؽ تدريس التاريخ 
( ، اعتمد الباحث اتفاؽ آراء 99كالتاريخ اعسالمي كالقياس كالتقكيـ كبمغ عددىـ )

%( كىذا ما أشار إليو الياشمي كعطية . )الياشمي كعطية ، 81الخبراء بنسبة )
مالحظاتيـ حكؿ األداة كأخػذ الباحث بيا جميعان  كقد أبدل المحكمكف( 997:  9104

ككما قابؿ الباحث أكثر الخبراء لالطالع بشكؿ مباشر عمى آرائيـ كاالجابة عف 
استفساراتيـ  ككانت ىناؾ مالحظات كمقترحات بالتعديؿ كتبديؿ لبعض الكممات 

 -كتعديؿ بعض الفقرات لؤكيان ، شممت تمؾ التعديالت ما يأتي :

-( يتضمف المحتكل عمميات التفكير العميا )التحميؿ0صيااة الفقرة )تـ تعديؿ  -0
التقييـ( لتصب  يثير المحتكل عمميات التفكير العميا مف تحميؿ كاستنتاج كاصدار 

 االحكاـ.
( يتضمف المحتكل التنبؤ ببعض المستقبميات ذات 9تـ تعديؿ صيااة الفقرة ) -9

لمكضكعات التاريخية لمحاضر العالقة بالكتاب لتصب  يعرض المحتكل رسالة ا
 كالمستقبؿ.

يعرض المحتكل حمكؿ لبعض المشكالت التاريخية ( 1تـ تعديؿ صيااة الفقرة ) -1
يفس  المحتكل المجاؿ لكضع مقترحات حمكؿ بديمة لمجريات  لتصب  كالحضارية

 االحداث الماضية كلبعضيا الحاضر كالمعاصر.
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دان لبعض األفكار أك المكضكعات يتضمف المحتكل نق( 4تـ تعديؿ صيااة الفقرة ) -4
يتضمف المحتكل نقدان بناءن لألحداث  لتصب  التاريخية كالحضارية في الدرس

 التاريخية كنتائجيا.
يعرض المحتكل أكجو االختالؼ كاالتفاؽ بيف  (6تـ تعديؿ صيااة الفقرة )  -5

 يعرض المحتكل تفسيرات لألحداث لتصب  المؤرخيف في تفسير االحداث التاريخية
 التاريخية كفؽ أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف المؤرخيف.

يستخدـ المحتكل األرقاـ لبياف العالقة بيف االحداث  (7تـ تعديؿ صيااة الفقرة ) -6
 يستعمؿ المحتكل األرقاـ لبياف العالقة بيف االحداث التاريخية. لتصب  التاريخية

لممشكالت في  ( يعرض المحتكل معالجات نيائية8تـ تعديؿ صيااة الفقرة ) -7
 الكتاب لتصب  يشمؿ المحتكل معالجات مقترحة لممشكالت في الكتاب

 يعرض المحتكل أدلة كمبررات أثناء عرض الدرس( 9تـ تعديؿ صيااة الفقرة ) -8
يستند عرض المحتكل عمى األدلة كتقديـ البراىيف لبعض االحداث  لتصب 

 التاريخية.
لمجداؿ العممي في مكضكعات  يفت  المحتكل  (01تـ تعديؿ صيااة الفقرة ) -9

يفس  المحتكل التعميمي المجاؿ لمجدؿ العممي كالحكار في نطاؽ  لتصب  الكتاب
 االحداث كالقضايا التاريخية.

ستخداـ معادلة ابعبر الزمف كبمحممي آخريف لتأكد مف ثبات األداة تـ اك 
( مع 1.81( عبر الزمف ك)1.99بمغ ) اذكاف الثبات مقبكالن ( ك  Holstiىكلستي )

: 9104)  الدليمي كصال  ، % أك أكثر. 81إف مػػعامػػؿ الثبات المقبكؿ محمؿ ثاني 
كقد تككنت بصكرتيا النيائية مف كأصبحػت األداة صادقة كصالحة لمتحميؿ   ( 070

 ( . 9( مؤشرات )ممحؽ 01)
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   Statistical Meansتاسعًا: الوسائل اإلحصائية

 ( Holstiمعادلة ىكلستي )  -1
 التكرارات كالنسب المئكية   -2

 الفصل الرابع
 عرض النتائج : View Results     

( ادناه إف التفكير االستراتيجي تضمف عشرة مؤشرات 0( كالشكؿ)0تبيف مف  الجدكؿ) 
( تكراران أم ما نسبتو 80( في بالمرتبة االكلى إذ حقؽ )0فرعية كجاء المؤشر )رقـ

( مف تكرارات المستكل مقسمة عمى فصكؿ الكتاب عمى التكالي 99.10)
ات ( بالمرتبة الثانية بتكرار 4(، ثـ جاء المؤشر )رقـ05،06،00،01،4،01،09)صفر،

( مكزعة عمى فصكؿ الكتاب بالتكالي 90.74( كنسبتيا )81عددىا )
( تكراران 71( بػػػ )9( كفي المرتبة الثالثة حؿ المؤشر )رقـ90،5،09،6،1،9،01،04)

( مف مجمكع تكرارات المستكل مكزعة عمى الفصكؿ بالتكالي 09.19أم ما نسبتو )
( تكراران 61عمى )( حصؿ 7( كرابعان المؤشر )رقـ1،90،4،7،00،8،01،1)

( مف تكرارات المستكل مكزعة عمى الفصكؿ بالتكالي 06.11كنسبتيا)
( بتكرارات 6( ، كفي المرتبة الخامسة جاء المؤشر )رقـ4،7،91،9،0،09،9،9)

، 9، صفر،4،1( مكزعة عمى الفصكؿ بالتكالي )4.69( كنسبتيا المئكية )07عددىا )
( التي تقسمت عمى التكالي 8لمؤشر)رقـ، صفر( ككانت مساكية لتكرارات ا4،4صفر،

( بالمرتبة 01( يمييما المؤشر)رقـ9، 4، 7،صفر،9، 0،0في فصكؿ الكتاب )صفر ،
، 0، 1،صفر ،9( مكزعة عمى فصكؿ الكتاب )4.15( تكراران كنسبتيا )06السابعة بػػ )

عمى ( مكزعة 1.81( تكراران كبنسبة )04( حؿ ثامنان بػػ )9( كالمؤشر )رقـ0، 9، 5، 9
( 5(، ثـ المؤشر  )رقـ 9، 6، 9، صفر، 0، 1الفصكؿ بالتكالي )صفر، صفر ، 

( كقد تكزعت التكرارات عمى 9.99( تكراران كنسبتيا المئكية)00بالمرتبة التاسعة بػػ )
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،صفر(، كأخيران جاء  1، 6،صفر ،صفر ،  0، صفر ، 0الفصكؿ بالتكالي )
( مف 1.54( كنسبتيا المئكية )9مؤت )( بالمرتبة العاشرة بتكرارات ب1المؤشر)رقـ

 مجمكع التكرارات ككانت بكاقع تكراران كاحدان لكؿ مف الفصؿ األكؿ كالفصؿ السارس .
 (0جدكؿ )

 المؤشرات الفرعية لمتفكير االستراتيجي                             

 ث

تسهسم 

انًؤشر 

 ببالداة

 انًؤشراث انفرعيت

 انفصىل

 انًجًىع
انُسبت 

 8 7 6 5 4 3 2 1 نًئىيتا

1 1 

انًحتىي عًهيبث انتفكير يثير 

انعهيب يٍ تحهيم واستُتبج 

 واصذار االحكبو

0 12 13 4 10 11 16 15 81 22.01% 

2 1 
يتعًٍ انًحتىي َمذاً بُبًء 

 نألحذاث انتبريخيت وَتبئجهب
14 10 9 3 6 12 5 21 80 21.74% 

3 9 

يستُذ عرض انًحتىي عهً 

األدنت وتمذيى انبراهيٍ نبعط 

 االحذاث انتبريخيت

3 13 8 11 7 4 21 3 70 19.02% 

4 7 
يستعًم انًحتىي األرلبو نبيبٌ 

 انعاللت بيٍ االحذاث انتبريخيت
2 2 12 1 9 23 7 4 60 16.30% 

5 6 

يعرض انًحتىي تفسيراث 

نألحذاث انتبريخيت وفك أوجه 

االتفبق واالختالف بيٍ 

 انًؤرخيٍ

4 3 0 2 0 4 4 0 17 4.62% 

6 8 
يشًم انًحتىي يعبنجبث 

 يمترحت نهًشكالث في انكتبة
0 1 1 2 0 7 4 2 17 4.62% 

7 12 

يفسح انًحتىي انتعهيًي 

انًجبل نهجذال انعهًي وانحىار 

في َطبق االحذاث وانمعبيب 

 انتبريخيت

2 0 3 1 2 5 2 1 16 4.35% 

8 0 

يعرض انًحتىي رسبنت 

انًىظىعبث انتبريخيت 

 نهحبظر وانًستمبم

0 0 3 1 0 2 6 2 14 3.80% 

9 5 

يعرض انًحتىي خبصيت 

انتبريخ يعيذ َفسه في انمعبيب 

 واالحذاث انتبريخيت

1 0 1 0 0 6 3 0 11 2.99% 
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10 3 

يفسح انًحتىي انًجبل نىظع 

يمترحبث حهىل بذيهت 

نًجريبث االحذاث انتي سذل 

عهيهب انستبر ونبععهب 

 انًستًر

1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.54% 

  
 %100.00 368 48 68 75 34 25 50 41 27 انًجًىع

 (0) الشكؿ                                         
 المؤشرات الفرعية لمستكل التفكير االستراتيجي                         

  
 

 تفسير النتائج Explaining Results      
يثير المحتكل عمميات التفكير العميا  ( )0نتائج تبيف إف المؤشر )رقـالمف خالؿ عرض 

مف تحميؿ كاستنتاج كاصدار االحكاـ( قد تصدر المؤشرات كىذا يبعد مادة التاريخ عف 
( إف التحميؿ كالمناقشة بعرض المعمكمات 9107الحفظ الصـ فقد ذىب )زيداف كشاكر 

ركيز عمى يؤدم الى إدراؾ العالقات القائمة أك المشتقة في المحتكل المعرفي ألف الت
إعطاء ركاـ معرفي اير مترابط يجعؿ الطالب اير قادر عمى ربط ما يدرسو بما سبؽ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  

84 

14 

2 

80 

11 
17 

60 

17 

70 

16 

تكرارات ل  ا

3 
23% 

2 
4% 

3 
3% 

4 
23% 

5 
3% 

6 
5% 

3 
36% 

3 
5% 

3 
33% 

33 
4% 

 النسبة المئوية
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دراستو كذلؾ إف تناكؿ المعمكمة التاريخية كاستنتاجات ك إصدار أحكاـ ىي أحد أشكاؿ 
( ، كميارة 065-057:  9107االستدالؿ العقمي الذم يثير التفكير)زيداف كشاكر 

كشؼ الحقائؽ كالتمييز بيف الحقيقة كالرأم مف الميارات االستنتاج كفرض الفركض ك 
 (         979: 9105)عطية ،التي تصم  لمدمج في دركس التاريخ . 

فاالستنتاج ىك القدرة عمى استخالص النتائج بعد تفكير عميؽ استنادان الى 
المعمكمات كالحقائؽ المتكفرة كاالبان ما يستخدـ الطمبة أثناء البحث عف الحمكؿ 
لممشكالت الدراسية كفي المكاقؼ الحياتية الخاصة كاالرتقاء الى مستكيات أعمى عندما 

مو كتجزئتو الى عػناصره األساسػية ثػـ اسػتنتاج يتدربكا عمى تطبيؽ ما تعممكه كتحمي
األفػكار كالقضايا الجديدة ،كالحكـ عمى ىذه القضايا كالمكاقؼ كاألفكار التي يتعرض ليا 

 -61: 9119الفرد في الحياة العامة مف خالؿ اكتساب ميارة اصدار االحكاـ )حسيف ،
صدار االحكاـ عمييا ( ككما يذكر العجرش إف ميارة تحميؿ الحقائؽ التاري 904 خية كا 

 (  17: 9101مف الميارات التي يمكف تحقيقيا مف خالؿ التاريخ.       )العجرش ، 
يتضمف المحتكل نقدان بناءن لألحداث التاريخية ( )4أما في المرتبة الثانية المؤشر )رقـ

رفة ( إف الفمسفة المعاصرة لمتاريخ ايرت النظرة الى المع 9107كنتائجيا( فيرل )جرم
التاريخية مف معرفة ثابتة ذات حقائؽ يقينية كقضايا مسمـ بيا الى معرفة قابمة لمنقاش 
ف مادة التاريخ تأخذ الطالب  كالنقد كتقكـ عمى تفسير الدليؿ التاريخي كمحاكمتو ، كا 
بعيدان عف كاقعو المحيط لمعرفة الحضارات كالكقكؼ عمى أعماليا كقفة ناقدة متفتحة 

ثارة حكليا ، فدارسي التاريخ يمارسكف عدة خطكات عممية منيا النقد  كنقد اآلراء الم
لألحداث التاريخية ، فميس اليدؼ مف دراسة التاريخ ىك حفظ األحداث السابقة 

( كيضيؼ العجرش إف مف الميارات التي 914-911-994: 9107فقط.)جرم ،
ية ككيفية إصدار يمكف تحقيقيا مف خالؿ دراسة التاريخ ميارة نقد النصكص التاريخ

 (  18:  9101) العجرش ، أحكاـ بشأف مدل صالحيتيا كنكاحي القكة كالضعؼ فييا .
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( ككاف آخرىا المؤشر 0ثـ جاءت باقي المؤشرات بيف الضعيؼ كالمتكافر )الجدكؿ
( ) يفس  المحتكل المجاؿ لكضع مقترحات حمكؿ بديمة لمجريات االحداث 1)رقـ

رة كالمعاصرة( كيعتقد الباحث إف اقتراح حمكؿ بديمة لألحداث الماضية كلبعضيا المستم
التاريخية ينمي التفكير االستراتيجي كيساعد عمى اتخاذ قرارات صائبة فمثاالن عمى 
الحمكؿ البديمة : لك لـ يخسر العرب المسممكف معركة بالط الشيداء ، لك تـ تدكيف 

ما اآلثار التي ستترتب عمى  الحديث عمى عيد النبي محمد )صؿ اهلل عميو كسمـ (
 . ذلؾ

 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 أواًل : االستنتاجات 
ىناؾ مؤشرات فرعية ضمف التفكير االستراتيجي لػـ يتضػمنيا الكتػاب إال بشػكؿ  -0

 قميؿ جدان .
 كانت الفصكؿ اير متكازنة في طرح المادة العممية .  -9

 ثانيان : التكصيات 
ككيػؼ ينمػى التفكير االسػتراتيجي بػعمؿ ندكات عممية لمدرسي التاريخ لتعريفيـ  -0

 لدل الطمبة. 
مؤشػػػرات اعػػػادة النظػػػر بمحتػػػكل الكتػػػب المدرسػػػية بشػػػكؿ يكفػػػؿ تضػػػميف جميػػػع  -9

 التفكير االستراتيجي. 
 ثالثًا : المقترحات

إجراء دراسات مماثمة لتحميؿ محتكل الكتب المدرسػية لجميػع المراحػؿ فػي ضػكء  -0
 .  مؤشرات التفكير االستراتيجي

ككتػب التػاريخ فػي دكؿ عربيػة  ،إجراء دراسة مقارنة بيف كتب التاريخ في العػراؽ -9
 .  فكير االستراتيجيمؤشرات التأخرل بنفس المرحمة الدراسية عمى كفؽ 
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 المصادر والمراجع : 
 (. أساسيات في المناىج الدراسية ، جامعة 9100إبراىيـ ، فاضؿ خميؿ .)

 المكصؿ: دار أبف االثير.  
 (. تصميـ التعميـ  9101جامع ، حسف جامع . )عماف: دار الفكر.  ( .0)ط 
 (. دراسات متقدمة في مناىج كطرائؽ 9107جرم ، خضير عباس جرم . )

( ،  العراؽ 0العراقي ، ) ط تدريس االجتماعيات عمى عينات مف المجتمع 
 :الفراىيدم لمنشر كالتكزيع  .

 ( . انطكلكجيا الجكدة الشاممة دراسات  9108. ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ار الجامعية ااطباعة كالنشر كالترجمة ( : بؤداد : الد0كبحكث تطبيقية )ط

 ( . منيج الدراسة اععدادية ، بؤداد : 0991جميكرية العراؽ ، كزارة التربية . )
 شركة الفنكف المحدكدة  . 

 (. الشامؿ في ميارات التفكير ، الطبعة الثانية ، 9119حسيف ، ثائر اازم . )
 عماف : دار ديبكنك لمنشر كالتكزيع 

 (. 9( . طرائؽ تدريس الدراسات االجتماعية )ط 9104خضر ، فخرم رشيد ، )
 عماف: دار المسيرة  . 

 ( . سمسمة التفكير كأنماطو / 9109رزكقي ، رعد ميدم كمحمد ، نبيؿ رفيؽ .)5 
 ، بيركت : دار الكتب العممية . 

 ( .9191زاير، سعد عمي ك حسيف ، صبا حامد .)س معايير الجكدة كتحسيف تدري
 ، عماف: دار المنيجية.  (0)ط المؤة العربية

 ( . اتجاىات حديثة في 9107زيداف كشاكر ،عبدالرزاؽ عبداهلل كانكار فاركؽ . )
 ( ، جامعة ديالى : المطبعة المركزية.0تدريس التاريخ )ط

 ( . 0( . التدريس الفعاؿ كالمعمـ الذم نريد )ط9104سبيتاف ، فتحي ذياب ، )
 الجنادرية .  األردف : دار



 هـ1110-م  0201. لسنة  1/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 

 
 

 
343 

 ( . مدل تكفر مستكيات العمؽ المعرفي 9191شاىيف ،عبدالرحمف بف يكسؼ . )
في المممكة العربية السعكدية  –نظاـ المقررات  –في كتب االحياء لممرحمة الثانكية 

 ، المجمة العممية بكمية التربية :جامعة أسيكط.
 (. تحميؿ المحتكل في العمكـ ا9114طعيمة ، رشدم أحمد . ) عنسانية ، القاىرة

 :دار الفكر العربي .
 9ط1(. تحميؿ المحتكل في العمكـ السمككية  9107. ) عبدالرحمف ، أنكر ، )

 عماف: دار صفاء .
 ( . استراتيجيات كطرؽ معاصرة في تدريس 9101العجرش ، حيدر حاتـ . )

 التاريخ ،الطبعة األكلى ، عماف : دار رضكاف لمنشر كالطباعة .
 (. البحث العممي في التربية مناىجو كادكاتو 9119عطية ، محسف عمي . )

 ككسائمو اعحصائية ، عماف : دار المناىج لمنشر كالتكزيع 
  (، 0التدريس )ط(. المناىج الحديثة كطرائؽ  9101. )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عماف : دار المناىج .
 ( التفكير أنكاعو كمياراتو كاستراتيجيات تعميمية 9105ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. )

 ( ، عماف : دار صفاء لمنشر كالطباعة . 0)ط
  ( . متؤيرات تربكية حديثة عمى البيئة العربية 9109حممي. )الفيؿ ، حممي محمد

 ، القاىرة : االنجمك مصرية .
 ( .9108القرشي، أمير ابراىيـ .)،(، عالـ الكتب: 0الطبعة )ط كيؼ تدرس التاريخ

 القاىرة.

 ( . المناىج كطرائؽ التدريس . عماف : دار أمجد .9108القيسي ، ماجد أيكب. ) 
 ( .االتجاىات الحديثة في طرائؽ تدريس مقركئية 9109ميدم، عمي فاضؿ .)

ستراتيجياتيا بيف النظرية كالتطبيؽ  بؤداد: اليمامة  (،0)طالنصكص القرائية كا 
 لمطباعة كالنشر. 
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 (. المناىج التربكية الحديثة 9119مرعي ، تكفيؽ احمد كالحيمة ،محمد محمكد . )
 ( ، عماف : دار المسيرة.7تيا )طمفاىيميا كعناصرىا كاسس عمميا

 ( .9104الياشمي ، عبدالرحمف كعطية، محسف عمي .) تحميؿ مضمكف المناىج
 دار: صفاء .  (، عماف0)ط المدرسية
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 المالحق
 (1)  ممحق                                      

 أداة التحميل بصورتها األولية                       
 : يصػػػػػػؼ ىػػػػػػذا المسػػػػػػتكل الميػػػػػػاـ المعرفيػػػػػػة التػػػػػػي تتطمػػػػػػػب  لتفكيررررررر االسررررررتراتيجي

اسػػػػػػتخداـ عمميػػػػػػػات تفكيػػػػػػػر عميػػػػػػا كالتحميػػػػػػػؿ كالتقػػػػػػػكيـ كاسػػػػػػتخالص النتػػػػػػػائج كتكقػػػػػػػع 
 النتائج.

 التفكير االستراتيجي

 المؤشرات المقترحة ت
 الحكم

غير  صالحة
 التعديالت صالحة

1 
يتضمف المحتكل عمميات التفكير العميا 

    التقييـ(-)التحميؿ

2 
يتضمف المحتكل التنبؤ ببعض 
 المستقبميات ذات العالقة بالكتاب

   

3 
يعرض المحتكل حمكؿ لبعض 
 المشكالت التاريخية كالحضارية

   

4 
يتضمف المحتكل نقدان لبعض األفكار 
أك المكضكعات التاريخية كالحضارية  

 في الدرس
   

5 
يعمـ المحتكل بعض الخصائص 
 المشتركة بيف االحداث التاريخية

   

6 
يعرض المحتكل أكجو االختالؼ 
كاالتفاؽ بيف المؤرخيف في تفسير 

 االحداث التاريخية
   

7 
يستخدـ المحتكل األرقاـ لبياف العالقة 

 بيف االحداث التاريخية
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8 
يعرض المحتكل معالجات نيائية 

 لممشكالت في الكتاب
   

9 
كمبررات أثناء يعرض المحتكل أدلة 

 عرض الدرس
   

يفت  المحتكل  لمجداؿ العممي في  11
 مكضكعات الكتاب
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 (2) ممحق

 أداة التحميل بصورتها النهائية

 

 

لتفكيرررررررررررررررررررررررررر 
 االستراتيجي

 المؤشرات ت

يصػػػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػػػذا 
التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
المعرفيػػػػػة التػػػػػي 
تتطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ 
عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
تفكيػػػػػػػػػػر عميػػػػػػػػػػػا 
كالتحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
كالتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيـ 
كاسػػػػػػػػػػػػػػػػتخالص 
كتكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 النتائج.
 

 يثير المحتكل عمميات التفكير العميا مف تحميؿ كاستنتاج كاصدار االحكاـ  0
 يعرض المحتكل رسالة المكضكعات التاريخية لمحاضر كالمستقبؿ  9
مقترحات حمكؿ بديمة لمجريات االحداث يفس  المحتكل المجاؿ لكضع  1

 الماضية كلبعضيا الحاضر كالمعاصر
 يتضمف المحتكل نقدان بناءن لألحداث التاريخية كنتائجيا 4
 يعمـ المحتكل بعض الخصائص المشتركة بيف االحداث التاريخية 5
يعرض المحتكل تفسيرات لألحداث التاريخية كفؽ أكجو االتفاؽ كاالختالؼ  6

 بيف المؤرخيف 
 يستعمؿ المحتكل األرقاـ لبياف العالقة بيف االحداث التاريخية 7
 يشمؿ المحتكل معالجات مقترحة لممشكالت في الكتاب 8
 التاريخيةيستند عرض المحتكل عمى األدلة كتقديـ البراىيف لبعض االحداث  9

يفس  المحتكل التعميمي المجاؿ لمجدؿ العممي كالحكار في نطاؽ االحداث  01
 كالقضايا التاريخية 


