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ملخصال  

للصف الثاني المتوسط لمهارات التفكير الناقد في  اإلسالمي التأريخدرجة تمثيل كتاب 
 العراق

 إعداد

 عدنان غازي حسين

 إشراف

 محمود عبد الرحمن الحديديستاذ الدكتور األ

لمهأارات التفكيأر الناقأد للصأف  اإلسأالمي التأأريخعرف الى درجة تمثيل كتاب هدفت هذه الدراسة الت

للصأف  اإلسأالمي التأأريخالثاني المتوسط في العراق، وتكون مجتمع الدراسة مأن جميأع صأفحات كتأاب 

الثأأاني المتوسأأط  المقأأرر مأأن وزارة التربيأأة العراقيأأة وكانأأت عينأأة الدراسأأة شأأاملة لمحتأأوى الكتأأاب ، وقأأام 

وبعد التأكأد  التأريخث بتطوير استمارة تحليل محتوى لرصد تكرارات ظهور فئات التحليل في كتاب الباح

( فقرة موزعأة علأى 52اشتملت استمارة التحليل على )(   (Holstiمن ثباتها باستخدام  معادلة هولستي 

  -هأأارة السأأتقراءمو  -خمأأس مهأأارات للتفكيأأر الناقأأد وهأأي: ) مهأأارة تحديأأد العالقأأة بأأين السأأبب و النتيجأأة

 تخدام النسأب المئويأة والتكأراراتتأم اسأمهأارة السأتنتاج ( و  و -مهارة التتابعو  -مهارة المقارنة والتباين و 

 وكشفت نتائج الدراسة عن اآلتي:

التتابع  (، ومهارة%5999أن مهارة تحديد العالقة بين السبب والنتيجة حازت على نسبة مئوية ) -

  (9%5999حازت ايضاا على )

 (9%0795تقراء بنسبه مئوية )مهارة السحازت و  -



 
 
  ي
 

 (9%297حازت على نسبة مئوية ) ومهارة الستنتاج  -

 (9%192وأخيراا مهارة المقارنة والتباين بنسبة مئوية )  -

توصيات أهمها:، حث القائمين على وضع المناهج في وزارة التربية  وتوصلت هذه الدراسة الى عدة

 لمختلف الصفوف9 التأريخالتفكير الناقد في كتاب  مهاراتالعراقية على توظيف 

مهارات التفكيرر الناقردا الصرف الثراني  ،اإلسالمي التأريخكتاب  درجة تمثيل، الكلمات المفتاحية :

 .متوسط
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Abstract 

Degree of representing the book of Islamic history of the medium second 

grade for the skills of the critical thinking in Iraq 

Prepared by 

Adnan Ghazi Hussein 

Supervised by 

Pro. Mahmoud Abedul Rahman Al-Hadidi 

 This study aimed at reconnoitering the degree of representing the book 

of Islamic history for the skills of critical thinking of the medium second 

grade in Iraq .  

The community of study consisted of all page of the book of Islamic history 

for the second medium grade, decided by the Iraq ministry of education . The 

sample of study covered the content of the book . 

The researcher developed the a content analysis from to observe 

repetitions of analysis categories appearance in the book of history and after 

assuring of its reliability by employing Holsti equation . the analysis form 

included (35) paragraphs, distributed an five skills of the critical thinking, they 

are : (skill of specifying  the relationship between the cause and the result, 

induction skill, and deduction skill) . 

Employing percentages of repetitions were used . results of study on 

covered the following : 

The text of history for the second medium Grade concentrates on both 

skills of specifying the relationship between the cause and the result and the 

skill of sequence was at a high . 

Percentage ,a rate amounted to (39.9%) , and decreases the induction 

skill to a (14.2%) rate, mean while skills of deduction, comparison, and 

sequence were at a very tittle rate in the content amounting to (5.47 %) & 

(0.53 %). 
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The study deduced numerous recommendations the most important of 

which is : encouraging curriculums layers in the Iraq Ministry of education to 

employ skills of critical thinking in the book of history for several grades . 

Key words : degree of representation ,  Islamic History Book ,  and skill of 

critical thinking.   
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة:

أداة لتحقيق األهأداف المرسأومة للمأادة  هاجدرسي في ظل المفهوم الحديث للمنالم عد الكتابي       

القأأيم والتجاهأأات واللغأأة والعبأأرة وتمثيأأل ذلأأك فأأي  علأأى الدراسأأية، فهأأو المصأأدر المأأنظم الأأذي يحتأأوي

، فضأأالا عأأن أنأأه يعأأد وسأأيلة مأأن وسأأائل التصأأال المباشأأر بأأين المعلأأم والمأأتعلم، المهأأارات والنشأأطة

يجابيأأة قائمأأة علأأأى الحيويأأة والتفاعأأل إذا اسأأتخدم السأأأتخدام يسأأهم فأأ ي تهيئأأة بيئأأة تعليميأأأة خصأأبة واا

 األمثل الذي يتناسب مع األهداف التربوية، والمحتوى، والوسائل التعليمية، وأساليب التقويم9    

ه فأي صبح الكتاب فاعال ينبغي تأليفأعد الكتاب المدرسي من أهم مكونات المنهاج، ولكي ي  وي     

وتقويمأأه، وحصأأوله  مأأن مصأأادر تعلأأم الطالأأب، رئيسأأياا  إطأأار رؤيأأة واضأأحة، لتنميأأة التفكيأأر ومصأأدراا 

إضافة إلى سهولة استخدامه، وقلة تكاليفه؛ فهو مهم لكل من المتعلم  والمعلم، ألنأه  على المعلومات،

ظهأأأار المفأأأاهيم الرئيسأأأ نشأأأأطة، واقتأأأراح األة، ييسأأأاعد المعلأأأم فأأأي تحديأأأد األهأأأداف المأأأأراد تحقيقهأأأا، واا

والتأأدريبات، وقضأأايا الحأأوار، والمناقشأأة، فهأأو جأأوهر عمليأأة الأأتعلم إذ يحأأدد للمأأتعلم مأأا سيدرسأأه مأأن 

ثأأارة  مصأأدر   ي عأأد  يجعأأل عمليأأة الأأتعلم مسأأتمرة، و معلومأأات، و  المعلومأأات ومرجعأأاا للتخطأأيط والتنفيأأذ، واا

 (51019دافعية الطالب للتعلم )مرعي والحيلة، 

ق الكتاب وظائفه ويحافظ على مكانته في منظومة  العملية التعليمية ينبغي ومن أجل أن يحق

الهتمأأام فأأي اختيأأار محتأأواه وأنشأأطته وخبراتأأه، والرتقأأاء بجودتأأه بأن يكأأون أداة تعليميأأة فعالأأة، وذلأأك 

بتحأأأديث مادتأأأه، وطريقأأأة عرضأأأها، وأسأأألوب لغتأأأه، ومعينأأأات التأأأدريس التأأأي يحتويهأأأا، وبنأأأاء المواقأأأف 
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ة التعلميأأة الهادفأأة إلأأى تكأأوين المفأأاهيم فأأي ذهأأن الطلبأأة، واختيأأار الموضأأوعات المناسأأبة التأأي التعليميأأ

 (51129تساعد الطلبة على الفهم والتفكير )ابن سلمة والحارثي، 

( إن للكتأأاب المدرسأأأي أهميأأأة كبيأأرة فأأأي التأأأأثير فأأي مأأأا يمكأأأن أن 5117ويأأذكر ابأأأو جاللأأأة )

يشأأكل دلأأيالا واضأأحاا علأأى ابأأراز معأأالم المنهأأاج وحأأدوده التأأي  داخأأل المدرسأأة؛ فهأأوفأأي يتعلمأأه الطلبأأة 

الكتأاب فأأي تقأأديم  يؤديأأه البأرامج التعليميأأة فأأي المدرسأة، ويمكأأن تحديأأد الأدور الأأذيالأأى ف تعأأر  اليمكأن 

 المعارف والخبرات التي يجب على الطلبة اكتسابها 9

براز إن الكتاب المدرسي يسهل على المعلم تحديده لألهداف المطلوب ت   حقيقها لدى الطلبة، واا

ميأأة المعينأأة المفأأاهيم األساسأأية، واقتراحأأه لألنشأأطة، وقضأأايا النقأأال، وتقديمأأه للوسأأائل التعليميأأة التعل

، غنائأهوتحديثأه والأتحكم برخراجأه واا  على األسأئلة المتنوعأة، فمأن السأهل تطأويرهوالموضحة، واشتماله 

خالصأأة الفكأأر البشأأرى بمأأا يتوافأأق علأأى سأأي يحتأأوي وجعلأأه ممتعأأاا ومثيأأراا ومشأأوقا ألن الكتأأاب المدر 

إذ يوظأأف القضأأايا الحياتيأأة لخدمأأة العمليأأة التعليميأأة، وجعلأأه أكثأأر توظيفأأاا  ؛والمأأادة العلميأأة الدراسأأية

هأأي تنميأأة شخصأأأية الطالأأب فأأي الحاضأأأر  اإلسأأأالمي التأأأريخللتفكيأأر الناقأأد فالوظيفأأة التربويأأأة لمأأادة 

للظأأأروف المحليأأأة والعالميأأأة والمشأأأكالت الجتماعيأأأة والسياسأأأية  وتهيئتأأأه للمسأأأتقبل، مأأأع تصأأأور دقيأأأق

 (51019والقتصادية المحيطة به )مرعي والحيلة، 

بوصفها محاولة للكشف عن درجأة تضأمينه  اإلسالمي التأريخوقد جاءت أهمية تحليل كتاب 

علأى ممارسأتها  عمأل المتواصأللمهارات التفكير الناقد وتوزيعها بما يكفأل معرفتهأا وضأمان صأونها وال

مدرسة عمار، وتدريبهم على ممارستها في المدرسة والمجتمع، والتوجه نحو من الطلبة في مختلف األ

سأأأن التواصأأأل والتبأأأادل الفكأأأري والثقأأأافي لتسأأأود بيأأأنهم العالقأأأات  منأأأة  آ يتبأأأادل فيهأأأا المعلأأأم والطالأأأب ح 
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تماعي وتنمية مختلف أنأوا  الأذكاء الطيبة، لجعلهم افراداا اجتماعيين عن طريق التكيف والتفاعل الج

ف علأأى دور األسأأرة فأأي اعأأداد البنأأاء ورعأأايتهم و وتنميأأة روح النتمأأاء للمدرسأأة والأأوطن واألمأأة، والوقأأ

كسابهم العادة السليمة والمناسبة للنمو العقلي )خضر،   (5116واا

ذا كانت عملية تحليل الكتب المدرسية، واا   تها، ضرورية وتطويرها لتحديد مستوى جود غنائهاواا

أهأأأم ؛ ألنة المأأأتعلم ل  اإلسأأأالمي التأأأأريخجأأأداا، فأأأرنة عمليأأأة تحديأأأد مهأأأارات التفكيأأأر الناقأأأد فأأأي  كتأأأب 

الماضأأأي؛ فمعرفأأأة الماضأأأي تكسأأأبه خبأأأرة  الأأأى دون أن يتعأأأرف مأأأن حاضأأأره الأأأىيسأأأتطيع أن يتعأأأرف 

والمستقبل، بعأد  السنين الطويلة، وتجعله أقدر على فهم نفسه وأقدر على حسن التصرف في الحاضر

يأنعكس علأى  بأنأه شأعا    اإلسالمي التأريخأن يأخذ الخبرة والعظة من الماضي9 وترجع أهمية منهاج 

يضيع الحأق والمسأتحق؛ لهأذا يجأب  فمن دونهينير المستقبل،  الماضي وضوءا يضيء الحاضر ونور  

هميأأأة تعلمأأأه؛ لتأأأأثيره أ يأأأدبشأأأكل عأأأام، وتز  اإلسأأأالمي التأأأأريخعلأأأى المعلمأأأين الهتمأأأام بمسأأأتوى كتأأأب 

 (51019المباشر في بقية المواد الدراسية )الغول، 

، ومنهأا المسأاعدة  علأى معرفأة مأدى اإلسأالمي التأريخأن هناك فوائد متعددة  لتحليل كتاب و 

قأأوة الكتأأب فأأي إحأأداث نقلأأة بأأين الماضأأي والحاضأأر لأأدى الطلبأأة، وقأأدرة هأأذا الكتأأاب علأأى نقأأل الطلبأأة 

ة التأأي قأأام بهأأا سأأيدنا )محمأأد صأألى ا  عليأأه وسأألم(  ؛أي اإلسأأالمية للأأدعوة إلأأى الممارسأأة الصأأحيح

فأأي تنميأأة مهأأارات  خصوصأأاا ظيفي الأأذي يأأدور فيأأه الكتأأاب، المسأأاعدة علأأى الكشأأف عأأن المجأأال الأأو 

التفكير الناقد فتعليم هأذه المهأارات تعنأى نقأل الطلبأة مأن الطأرق التقليديأة فأي التفكيأر إلأى طأرق تبنأي 

 9(5100,شعبان  )فيها الطالب نفسه أكثر نتاجاا في ممارسة حياته التعليميةمهارات يجد 
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إذ تسأعى إلأى  ؛تنمية مهارات التفكيأر لأدى الطلبأةفيه مساحة كبيرة ل اإلسالمي التأريخوكتاب 

فهأأأا، ومأأأن ثأأأم توليأأأد معرفأأأة جديأأأدة، تنميأأأة عقأأأولهم بالبحأأأث عأأأن المعرفأأأة وتنظيمهأأأا، وتحليلهأأأا، وتوظي

لتفكيأأأأأر الناقأأأأأد والستقصأأأأأاء وحأأأأأل المشأأأأأكالت بصأأأأأورة علميأأأأأة علأأأأأى نحأأأأأو مسأأأأأتمر، يمارسأأأأأون فيهأأأأأا ا

ويسأأتخدمون ذلأأأك فأأي اتخأأأاذ القأأأرارات، والبحأأث والتحليأأأل ومعالجأأأة البيانأأات بمسأأأتويات متقدمأأأة )وزارة 

  (51169التربية والتعليم، 

زم لبناء من دوره الكبير في تطوير الفكر الحضاري  الال اإلسالمي التأريخوتنبع أهمية كتاب 

، فهو األداة التي بها يستوعب الطالب بقية المفاهيم الحضارية المعدة لتدريس في عامة   ة  إسالمي ثقافة  

المأواد األخأأرى، فضأالا عأأن أهميتأأه فأي بنأأاء التطأور الحضأأاري  الأأذي يعتمأد عليأأه الطالأب فأأي إشأأبا  

بيأأأان مأأأا يحتويأأأه مأأأن تالكتأأأاب و تحليأأأل هأأأذا ب حاجاتأأأه الفكريأأأة الحياتيأأأة، وأن إشأأأبا  هأأأذه حاجأأأات يأأأتم  

 (51109مهارات تساعدهم على البناء المعرفي )عمايرة، 

فهأأو يأأؤثر فأأي فاعليأأة الأأنظم  اإلسأأالمي التأأأريخحليلأأه لمأأادة تبالمعلأأم دوراا كبيأأراا ومهمأأاا  يأأؤدي

ن المعلأم يحتأل مكانأة  فأي تخطأيط برنأامج الصأالح  سأاميةالتربويأة، وقأدرتها علأى تحقيأق أهأدافها، واا

؛ ذلأك أنهأم يتعلمأون منأه كأل شأيء ويقلدونأه فيمأا يصأدر عنأه، فهأو نلمتعلمأيلتربوي ، فهو النموذج ال

المأأنهج الخفأأي فأأي سأألوكه، وفكأأره، وعاطفتأأه، وقيمأأه واتجاهاتأأه، وهأأو المسأأؤول عأأن اكتسأأاب المعأأارف 

الغاية التأي قق والمهارات والقيم التي يقبلها المجتمع و يرضاها، وهو بذلك يترجم رسالة المدرسة، ويح

 (5117يعمل على تحقيق أهداف المجتمع وتطلعات أبنائه9 )الشر ، و من أجلها أنشئت، 

( أن تدريس التفكير الناقد من أساسيات التدريس للحاجة الملحة إليأه، 5100وذكرت العدوان) 

ن علأم ن يصبح مفكأراا بشأكل أفضأل فالمعلومأات الأواردة مأأليفية ممارسته لكي تساعد المتعلم وتعلم ك
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األعصأأاب وتشأأريح الأأدما  تشأأير إلأأى أن الأأدما  يشأأبه العضأألة، كلمأأا اسأأتخدمه أصأأبح أكثأأر فاعليأأة، 

المحاضأرات والقأراءات والنقاشأات الجماعيأة تعأزز ب لجديدة في التفاعل مع المعلومأات وأن األساليب ا

الشخصأية والميأول لهأا ولأيس سألبيا، وتؤكأد أن ممارسأات  أن التفكير الناقد فاعأل   ، وتؤكدالتعلم والفهم

دور فعال في تطوير التجاهات اليجابية نحأوه، كمأا أن زيأادة الممارسأة بأه تأؤدي إلأى زيأادة المعرفأة 

 إثأأارة علأأى يسأأاعد الناقأأد التفكيأأر ن  إ بالمعرفأأة وطبيعتهأأا، وصأأنع القأأرارات والسأأتجابات المتعلقأأة بهأأا9

 ناقأد بشأكل التفكيأر وتعلأم األسأئلة، إثأارة يتعلم ذيال للمتعلم بالنسبة مهم وهذا التساؤل، وينمي السئلة

 أسئلة هناك أنة  طالما ومتجدداا  حياا  يبقى المعرفي المجال وأن التعليمية، بالعملية التقدم إلى يؤدي مما

 9الصفية الغرفة داخل في بجدية وتعالج تثار

لنواحي مأأأأأأام بأأأأأأاببنأأأأأأاء المنأأأأأأاهج و تطويرهأأأأأأا و الهت فأأأأأأي توجأأأأأأب علأأأأأأى المختصأأأأأأينولأأأأأأذلك          

توافأق وبيئأة المتعلمأين  وخصائصأهم العنايأة بتحليأل المحتأوى؛ يعأد أسألوباا يالسيكولوجية للطالب، بما 

أساسأأياا لتخأأاذ أي قأأرار يهأأدف إلأأى الوصأأف، أو التقأأدير الكمأأي، أو النأأوعي لمحتأأوى مأأنهج مأأا، ويعأأد 

المأنهج  تتعلأق ببنأاء التأي ،أيضأاا  من المسائل األساسية التي يعتمد عليها من يتصدى لتخأاذ القأرارات

(9 لأأذلك جأأاءت هأأذه الدةراسأأة للوقأأوف علأأى درجأأة تمثيأأل 5115)حبيأأب، وتطأأويره أو تنظيمأأه وتقييمأأه 

 للصف الثاني المتوسط لمهارات التفكير الناقد  في العراق 9 اإلسالمي التأريخكتاب 
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  مشكلة الدراسة:

ل خالصأأة ألنأأه يمثأأ اإلسأأالمي التأأأريخي منهأأاج ل ينكأأر أحأأد أهميأأة مهأأارات التفكيأأر الناقأأد فأأ

التعليم والحاجة إليأه ملحأة فأي إعأداد  اتاسيأصبح التفكير الناقد من أس؛ إذ تفكير اإلنسان في إعداده

المنأأاهج؛ ألنأأه يسأأاعد علأأى إثأأارة األسأأئلة وينمأأي التسأأاؤل ممأأا يأأؤدي إلأأى تقأأدم العمليأأة التربويأأة وزيأأادة 

للمرحلأة المتوسأطة  اإلسأالمي التأأريخغم مأن هأذه األهميأة إل أن منهأاج المعرفة وصنع القرارات وبأالر 

  أكةدتْأأأه وهأأأذا مأأأا يعأأأاني مأأأن ضأأأعف التمثيأأأل لمهأأأارات التفكيأأأر الناقأأأد ضأأأمن ثنايأأأاه، ليأأأزالفأأأي العأأأراق 

عيأات كتأب الجتما إسأهامن درجأة أشارت الى أ(, التي 5117قة ومنها دراسة السنافي )دراسات الساب

ظهأرت أالتأي (, 5100منخفضأة, ودراسأة العأدوان )بداعي جأاءت بدرجأة رات التفكير اإلفي تنمية مها

درجأأأة عاليأأأة والبأأأاقي بدرجأأأة ن معلمأأأي الجغرافيأأأة كأأأانوا يدرسأأأون خمأأأس مهأأأارات مأأأن التفكيأأأر الناقأأأد بأ

 9منخفضة

درجأة تمثيأل مهأارات التفكيأر الناقأد فأي كتأاب  الأىالدراسأة للتعأرف  هأذه ومن هنا جاءت فكأرة

 للصف الثاني المتوسط في العراق 9 اإلسالمي يخالتأر 

 هدف الدراسة و أسئلتها:  

للصف الثاني  المتوسأط   اإلسالمي التأريخدرجة تمثيل كتاب التعرف الى هدفت هذه الدراسة 

 السؤال اآلتي:  عن اإلجابةلمهارات التفكير الناقد في العراق 

 للص اإلسالمي التأريخدرجة تمثيل كتاب  ما -

 اني المتوسط لمهارات التفكير الناقد في العراق؟ ف الث -
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( بأين مهأارات التفكيأر الناقأد فأي α≥ 590هل توجأد فأروق ذات دللأة إحصأائية مأن مسأتوى ) -

 للصف الثاني المتوسط؟ التأريخكتاب 

 : أهمية الدراسة

 همية الدراسة في النقاط اآلتية:أتكمن         

للصأأف الثأأاني  اإلسأأالمي التأأأريخالناقأأد فأأي كتأأاب  التعأأرف إلأأى درجأأة تمثيأأل مهأأارات التفكيأأر -

 العراق9المتوسط في 

مهأارات  التفكيأر الناقأد  علأى المؤشأرات الدالأةالأى التعأرف   اإلسالمي التأريخاستفادة معلمي  -

 ها في التدريس9مراعات   جب  ت  التي 

 اإلسأأأالمي التأأأأريخإسأأأهام الدراسأأأة فأأأي مسأأأاعدة مخططأأأي المنأأأاهج فأأأي عمليأأأة تطأأأوير كتأأأب  -

 تحديد مدى تمثيل هذا الكتاب لمهارات التفكير الناقد9و للمرحلة المتوسطة ومناهجها 

 :  حدود الدراسة و محدداتها

 :الحدود المكانية

طبعأأأأأة للصأأأأأف الثأأأأأاني المتوسأأأأأط ،   اإلسأأأأأالمي التأأأأأأريختأأأأأم تطبيأأأأأق الدراسأأأأأة علأأأأأى كتأأأأأاب          

 9 5107/5102للعام الدراسي  5105/5105

 : الحدود الزمانية

  5107/5102الفصل الثاني من العام الدراسي في  تطبيق هذه الدراسةتم          
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 محددات الدراسة:

 تتمثل محددات الدراسة في اآلتي :

وثباتها استمارة تحليل المحتوى التي اعدها وطورها الباحث  د تعميم النتائج بدللة صدقيتحد

 في ضوء مهارات التفكير الناقد9

 : مصطلحات الدراسة

ألخأأذ وجهأأات نظأأر   : مجموعأأة مأأن العتبأأارات المتعأأددة التأأي توجأأه المأأتعلم مهررارات التفكيررر الناقررد

 اآلخرين بعين العتبار وتوجههم للبحث عن وجهات نظر بديلة، بهدف تكوين وجهة نظر خاصة به

(5115،Norris9) 

التأي يقأوم بهأا الأدما  (  بأنأه عبأارة عأن سلسألة مأن النشأاطات العقليأة 55:0999عرفأه جأروان )قد و 

عندما يتعرض لمثير، عن طريق واحد أو أكثر مأن الحأواس الخمأس ، والتفكيأر بمعنأاه الواسأع عمليأة 

 بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة9

 التعريفات اإلجرائية:

مهأأأأارات التفكيأأأأر الناقأأأأد : هأأأأي قائمأأأأة مؤشأأأأرات )فئأأأأات التحليأأأأل( لمهأأأأارات التفكيأأأأر الناقأأأأد التأأأأي 

 وهي:اة الدراسة ستتضمنها أد

مهارة تحديد العالقة بين السبب و النتيجأة: وهأي القأدرة التأي تسأتخدم العالقأات بأين األحأداث  -

 آلخر9 اا المختلفة، وتبيين كيف أن شيئا ما يكون سبب

مهارة الستقراء: وهأي القأدرة علأى النتقأال مأن الحقأائق الأى المفأاهيم أو مأن الجأزء الأى الكأل  -

 م ليصل الى نتيجة مترتبة على ذلك النتقال9 أو من الخاص الى العا
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مهأأارة السأأتنتاج: وهأأي القأأدرة العقليأأة التأأي نسأأتخدم فيهأأا مأأا نملكأأه مأأن معأأارف ومهأأارات بأأين  -

 درجات صحة او خطأ نتيجة ما، تبعا لدرجة ارتباطها بمعلومات معطاة9

و المحتويأات بطريقأة مهارة التتابع: وهي القأدرة علأى ترتيأب الحأوادث أو الفقأرات أو األشأياء أ -

 منظمة ودقيقة، ووضع األشياء بتنظيم محدد يتم اختياره بعناية فائقة9

مهأارة المقارنأأة والتبأأاين: القأأدرة علأأى فحأص شأأيئين أو أمأأرين أو فكأأرتين أو مأأوقفين لكتشأأاف  -

 أوجه الشبه ونقاط الختالف بينهما9

 اإلسأالمي التأأريخارات الناقأد فأي كتأاب : هي الدرجة التأي تتأوافر فيهأا مهأ التأريخدرجة تمثيل كتاب 

 للصف الثاني المتوسط في العراق9

لطلبأأة الصأأف الثأأاني  التأأأريخمخصأأص لتأأدريس مأأادة  مقأأرر وهأأو :اإلسررالميالعربرري  التررأريخكترراب 

ويعأأادل الصأأف الثأأامن الساسأأي فأأي  (5105/5105)المتوسأط الأأذي صأأدر مأأن وزارة التربيأأة العراقيأة

 الردن9

 

 

 

 

 

 

           



 
 
10  
 

 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

 

ربيأة واألجنبيأة ذات يتناول هأذا الفصأل عرضأا تفصأيليا لأألدب النظأري والدراسأات السأابقة الع

 حدث، وفيما يلي  توضيح ذلك :قدم الى األالصلة، من األ

 أوال: األدب النظري

، اإلسأأأأالمي التأأأأأريخعلأأأأق بمفهأأأأوم كتأأأأب تنأأأاول الباحأأأأث فأأأأي هأأأأذا الجانأأأأب األدب النظأأأري المت

 وعناصره، ومفهوم تحليل المحتوى والهداف وتحليل المحتوى التفكير الناقد وأهميته ومهاراته9

 ي:الكتاب المدرس

 المعلومأأأأات تأأأأوفير فأأأأي للمأأأأتعلم الرئيسأأأأية الوسأأأأيلة وهأأأأو كبيأأأأره أهميأأأأة المدرسأأأأي للكتأأأأاب 

 9المختلفة والمفاهيم والحقائق

نأأأه مأأأن حيأأأث المبأأأدأ وثيقأأأأة تربويأأأأة مكتوبأأأة، بأالكتأأأاب المدرسأأأي  )5101يعأأأرف الصأأأوفي )و 

يستخدمها المعلم والطالب في التعلأيم والتأأدريس لتحأأصيل األهأأداف المنهجيأأة المطلوبأة ويأأتي الكتأاب 

   المدرسي لتمثيل المنهاج الرسمي أو كبديل له9

األساسأأأية المهمأأأة فأأأأي العمليأأأة  حأأأدى الوسأأأائلإ( فيعرفأأأه علأأأى أنأأأه 57:5117عاشأأأور )أمأأأا         

إذ يعأأأأد مرجعأأأاا أساسأأأياا  ؛س وهأأأو مهأأأم لكأأأل مأأأن المعلأأأم والطالأأأبالتربويأأأة وأداة رئيسأأأية فأأأي تنفيأأأذ الأأأدر 

 عداد دروسه9إعلوماته وأداة رئيسية للمعلم في ليستقي منه الطالب م
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أن يشأتمل مقأروء، يجأب  ومصأدر ( بأنه مصأدر رئيأأسي لأتعلم المتعلمأين515:5110مرعي ) هويعرف

 المتعلمون9خدمها على المعلومات المختارة مأن المعرفأة المنظمة وغير المنظمة التي يست

نه :بأ ويعرفه الباحث  

وزارة التربية والمتضأمن محتأوى المأادة الدراسأية المطلأوب تقأديمها للمأتعلم، ويسأتمد  من ةالمقرر المادة  

ذلك يعأأأد الكتأأأاب المدرسأأأي مأأأن أهأأأم عناصأأأر الكتأأأاب أهميتأأأه مأأأن األهميأأأة التأأأي يمثلهأأأا المحتأأأوى، وبأأأ

 المنهاج

 أهمية الكتاب المدرسي:

بصأورة  التأأريخترجع أهمية الكتاب المدرسي في تدريس الدراسأات الجتماعيأة بصأورة عامأة و 

 (  :   5117منها) ملحس,خاصة إلى كثير من الوظائف،  

 إلى قراءة أخرى 9، وانتقال أثر التدريب  التأريختنمية لمهارة القراءة في مادة  -

الكتأأاب المدرسأأي الصأأديق الحمأأيم للطالأأب، فهأأو يرجأأع إليأأه للمأأذاكرة، ويرجأأع إليأأه للمراجعأأة ،  -

ويرجأأع إليأأه فأأي حأأل األسأأئلة، والتمأأارين التأأي ينتهأأي بهأأا كأأل موضأأو  دراسأأي، ويرجأأع اليهأأا 

 للمراجعة النهائية في حل التمارين 9

مستوى الطالب، فهو يبسط الخبرات للطأالب، تقديم الخبرات والمعلومات بطريقة تتناسب مع  -

ويعرضها بأسلوب جذاب، ويلجأ إلى التفصيل والستطراد كلما دعت الحاجأة بالنسأبة للكبأار، 

 ويساعد الطالب على فهم المادة الدراسية، وتنظيم أفكارهم والبحث والطال 9

يترك من آثار وخبرات مقدار ما  في ى أن أهمية الكتاب المدرسي تكمن( فتر 5117اما عليمات )

سلوكية وما يحدث من تغيير وتطأوير علأى الطلبأة ليعأود بثمأار هأذه العمليأة علأى النأاس عامأة، ويأتم 
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بأالرجو  اختيار محتواه بناءا على بنود معيارية محأددة واضأحة ومعبأرة عأن أهأداف المرحلأة المعأد لهأا 

لمدرسأي الدراسأات المتعلقأة بمحتأوى كتأب التعليم، والدراسات المنشأورة قبأل إعأداد الكتأاب االى برنامج 

 بمرافقة دليل المعلم و مشاركة المختصين سواء في تأليفه أو عند تحليل محتواه9 التأريخ

( فيبأين أن للكتأاب المدرسأي أهميأة خاصأة يمكأن التعبيأر عنهأا بالنقأاط 5107)اما الطهمأازي

 اآلتية :

سي بسلطان الكلمة المطبوعة والمؤثرة فأأي تحقيأق _ ي عد مصدر المعرفأة األول، إذ ينفرد الكتاب المدر 

اتجاهات وقيم إيجابية الطال  على مجموعة الحقائق والمعلومات الأواردة فيأه وعلأى هأذا فرنأه ينطلأق 

  منه بحسب قدراته واستعداداته

خارجهأا ، وهأأذا يسأاعد فأي داخأل المدرسأة أم فأي _ يسأتطيع الطالأب الرجأو  إليأه وقأت الحاجأة سأواء 

  التعلم الذاتي من دون معلم9على 

_ يدرب الطالب على مهارة القراءة الجيدة فالتدريب لم ي عد مقتصراا على مادة اللغة العربية وحأدها بأل 

 المدارس9 المواد التي يدرسها جميعها وهي مسؤولية المعلمين في

هأأو الأأذي يحأأدد _يحأأدد الكتأأاب المدرسأأي المعلومأأات التأأأي ت أأدرس للطالأأب مأأأن حيأأث كميتهأأا ونوعهأأا ف

حجأأم المأأادة المعطأأاة ومأأن ثأأم يأأنظم هأأذه المأأادة مأأن حيأأث ترتيبهأأا منطقيأأاا أو زمنيأأاا وبمأأا يأأتالءم مأأع 

 مستوى نضج الطالب العقلي 9

، فهأو اإلسأالمي التأأريخعنأدما يتصأدى البحأث لكتأاب  يأد( أن األهميأة تز 5101رى الغول)تو 

ك نظأأراا لطبيعتأأه، ويأأأتي هأأذا الأأدور نتيجأأة يسأأهم بأأدور بأأارز فأأي تشأأكيل فكأأر الطالأأب وتوجهاتأأه؛ وذلأأ

ارتباطه الوثيق بالمجتمع والتغيرات الحادثأة فأي الماضأي والحاضأر والمسأتقبل، وهأذا التشأكيل للطالأب 
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ل لتنميأأة التعصأأب للأأون أو الجأأنس أو الأأدين أو للمسأأالمة  اإلسأأالمي التأأأريخكثيأأراا مأأا يوجأأه مأأن مأأادة 

صأأر قأأادر علأأى النهأأوض بنفسأأه وبمجتمعأأه، يتصأأف بالقصأأد الزائأأدة، و أنمأأا تشأأكيل طالأأب متأأزن مب

، ويجعله يواجه الحياة بقوة في مختلف المجأالت، ويجعلأه أكثأر فهمأاا كافة والعتدال في شؤون حياته

 ألمور الحياة 9 

إن للكتاب المدرسي أهمية كبيرة جأدا، إذ يعأد بمثابأة حجأر الزاويأة فأي العمليأة التعليميأة ومأن 

فأي تسأهيل عمليأة  هملكتاب هو من يغأذي المتعلمأين بالمعلومأات بشأكل مباشأر ويسأأهم عناصرها، وا

والحقأأائق التأأي يحتويهأأا  ودقتهأأا وسأأالمتها التعلأأيم للمعلأأم ويكأأون المعلأأم مطمئنأأا مأأن صأأحة المعلومأأات

 الكتاب باعتبار أن مؤلفيه من ذوي الخبرة والختصاص في وضع المناهج الدراسية9

  تطوير الكتاب المدرسي :

، ول يمكن هكلل عن الهتمام بالنظام التعليمي ل يمكن النظر الى الكتاب المدرسي والتعليم بمعز 

دون وجأود نظأام تعليمأي جيأد فهأو جأزء مأن النظأام الشأامل للتعلأيم  مأن أن يكون هنأاك مأنهج مدرسأي

ة ية سأس رئيسأأيم فأي المنطقأة وتطأوره يعتمأد علأى ( أن مستقبل التعلأ5112في الدولة لذا ترى السرور)

 هي :

  إلعداد المناهج9 وجودته داءاألالهتمام بمحتوى المناهج ومستوى 

  الهتمام بتعليم التفكير و التفكير الناقد بصورة خاصة للطلبة ضمن نظام التعليم في المدرسة 

 البداعية9  الهتمام برنتاجيه الطالب 

 نظمة التعليمية9عادة الهيكلة في األإ 
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ميأأع النظريأأات والتجاهأأات التربويأأة وحركأأات تطأأوير الكتأأاب المدرسأأي تعأأزز وتؤكأأد السأأرور أن ج

ربعأأة مجأأالت هأأي المعلأأم والطالأأب أالمتمحأأورة فأأي  التعلميأأة مليأأة التعليميأأةالهتمأأام بمقومأأات الع

 والكتاب المدرسي والغرفة الصفية9

 اوجه القصور في الكتاب المدرسي:

( يعأاني مأن أوجأه قصأور 5101حسأب رأي الصأوفي )بالرغم من أهمية الكتاب المدرسي إل أنه 

 : تحتاج إلى انتباه المعلم لها ومعالجتها ومن هذه األوجه

   وجأأود ألفأأأاظ وعبأأارات ل تتناسأأأب والمسأأتوى اللغأأأوي للطأأالب، ممأأأا يعيأأق اسأأأتيعابهم للمعأأأاني

 .المتضمنة في تلك العبارات

  ترمأأأي إليأأأه، مثأأأل ذلأأأك  وجأأأود تعميمأأأات وعبأأأارات غامضأأأة مأأأع عأأأدم وجأأأود أمثلأأأة توضأأأح مأأأا

التعميمات والعبارات، وما يقدمه مؤلأف الكتأاب المدرسأي فأي كثيأر مأن األحيأان لتوضأيح مثأل 

 .لها هأذه األمأور ل يعدو أن يكون تكراراا 

  من عرض مفاهيم محددة وكافية وشرحها وتوضيحها ازدحام الكتاب بالمفاهيم والحقائق، بدلا. 

  يكفي من التمارين، والتدريبات، وأنشطة التقويم الذاتي في كأل  افتقار الكتاب المدرسي إلى ما

فصأأأل أو موضأأأو  لتعميأأأق فهأأأم الطأأأالب وتشأأأجيعهم علأأأى التفكيأأأر، والبحأأأث والطأأأال  علأأأى 

 .مراجأع ومصادر أخرى للمعلومات

 ضعف ارتباط مادة الكتاب بالخبرات السابقة للطالب، وما سوف يتعرضون لأه مأن خأبرات 

 .، وضعف ارتباطها بالمواد الدراسية األخرىمستقبال        
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  خلأأو الكتأأاب المدرسأأي مأأن مقدمأأة واضأأحة، وفهأأارس، وقأأوائم المفأأردات اللغويأأة والمصأأطلحات

 .العلمية غير المألوفة وتعريفها

   بالصأأعوبة فينفأأرهم  عأأدم مراعأأاة الفأأروق الفرديأأة فأأي نمأأو الطأأالب، ممأأا قأأد يشأأعر األقأأل نمأأواا

 .فال يتحدى تفكيرهمواألكثر نموا بالسهولة 

   ،عرض المادة فأي الكتأاب المدرسأي بطريقأة ل تثيأر التفكيأر الناقأد، ومأا يأرتبط بأه مأن تحليأل

 .واستنتاج، وتقييم لألدلة واآلراء

 مواصفات الكتاب المدرسي:

 ( بالتي:5116)عنها عليمات ر درسي بمواصفات تعبالكتاب الم يتميز

 ب وتنظيمه من ناحية، وبين اهداف المنهاج من ناحية تكون العالقة واضحة بين محتوى الكتا

 اخرى9

  تكون المادة التعليمية مالئمة لمستوى الطلبة مأن حيأث المفأاهيم  و المعلومأات والمصأطلحات

 التي يحتويها الكتاب9

  ية في المادة الواحدة وتكاملها مع المواد الخرى9التأريخيراعي الترابط والتسلسل بين الحداث 

 ادة التعليميأأة مالئمأأة لمسأأتوى الطلبأأة مأأن حيأأث المفأأاهيم والمعلومأأات والمصأأطلحات تكأأون المأأ

 التي يحتويها الكتاب 9

 9 يراعي التنو  والوضوح في محتوياته ، وينمي التفكير لدى الطلبة 

  9يراعي الترابط والتسلسل في المادة الواحدة وتكاملها مع المواد األخرى 
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كتأاب  ، خصوصأاا تتأوافر فأي الكتأب المدرسأية أن بد مأن ويرى الباحث أن هذه المواصفات ل

تسأعى اليهأا حتأى يخأرج الكتأاب بشأكل ممتأاز وتتحقأق األهأداف المطلوبأة التأي  اإلسأالمي التأريخ

 المؤسسات التربوية 9 

 :اإلسالمي التأريخكتب 

 : التأريخأوال: مفهوم 

موعظة واعتبأار واطأال  علأى  اصطالحا: بأنه علم شريف فيه التأريخ(  05:0999الحلواني ) عرف

حوادث الدهر الدو ار، ومعرفة احوال الماضين مما يوقظ األذهان واألفكار، ويقيس العاقل نفسه  على 

 ما مضى من أمثاله في هذه الديار9 

الحاا  فأأي ، اصأأطالتأأأريخف ( فقأأد عأأرة 5101فأأي دراسأأة الغأأول ) مأأا ابأأن خلأأدون المشأأار اليأأهأ

غزيأأز المأذهب، جأأم  فأن   ول فأي هأذا العلأأم عنأد العأرب وهأأو   علأم مأا قيأأدق أفاتحأة مقدمتأه، يعأأد مأن 

الفوائد، شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من األمم في أخالقهم، واألنبياء في سيرهم، 

والملوك في دولهم وسياستهم، وحتى تأتم فائأدة القتأداء فأي ذلأك لمأن يروجأه فأي أحأوال الأدين والأدنيا، 

ج إلأى مخخأذ متعأددة، ومعأارف متنوعأة وحسأن نظأر وتثبأت يفضأيان بصأاحبهما إلأى الحأق، فهو محتا

وينكبأأان بأأه عأأن المأأذلت، والمغالطأأات ألن األخبأأار إذا اعتمأأد فيهأأا مجأأرد النقأأل، ولأأم تحكأأم أصأأول 

العأأادة، وقواعأأد السياسأأة، وطبيعأأة العمأأران، واألحأأوال فأأي الجتمأأا  اإلنسأأاني ول قأأيس الغائأأب منهأأا 

 هد والحاضر، فربما لم يأمن من العثور ومذلة القدم والحيد عن جادة الصدق9999 بالشا
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 :اإلسالمي التأريخأهمية 

منأذ تأسيسأأها ويبحأث عأأن كأل المفأأردات ة اإلسأأالميبتكأوين الدولأأة العربيأة  اإلسأأالمي التأأريخيهأتم     

 مة9 الصغيرة والكبيرة ويحاول تعليلها وله دور كبير في فهم تأريخ هذه ال

 يأتي: بما اإلسالمي التأريخ( أهمية 5116ويذكر بدوي)  

ن من نقل سأيرة النبأي) محمأد صألى ا  عليأه وسألم( ومأا اشأتملت عليأه مأن تفسأير و استفاد المتعلم -

علأأى  اإلسأالمي التأأأريخوتفصأيل لمعأاني القأأرآن الكأريم وتعأاليم أمأأر ا  بالقتأداء بأه فيهأأا، وكأم سأاعد 

 من التحريف9 -صلى ا  عليه وسلم -حفظ أحاديث النبي

مأن أوسأع أبوابأه، وتركأت  صأفحات   التأأريخالقدوات الصالحة التي دخلت  اإلسالمي التأريخ يبرز -

 نسى على مر األيام والسنين9ل ت   ةا ناصع بيضاء  

تحأأابي ضأأوء السأأنن الربانيأأة الثابتأأة التأأي ل تتغيأأر ول تتبأأدل ول  فأأيفيأأه اسأأتلهام للمسأأتقبل  التأأأريخ -

 أحداا

أنأأه يعمأأل  الأأى إضأأافةا فأأي كونهأأا مصأأدراا للأأتعلم والتربيأأة ،  اإلسأأالمي التأأأريخ_ وتكمأأن أهميأأة منهأأاج 

على دراسة اإلنسان في الزمان والمكان الذي يعيل فيأه قأديما وحاضأرا ومسأتقبال، وكأذلك يعمأل علأى 

واجهأأة مشأأكالت مجأأأتمعهم ، يأأة ومشأأاركتهم الواعيأأة فأأأي مالتأريخإثأأارة اهتمأأام المتعلمأأين بالمشأأأكالت 

وتسأأأهم فأأأي تنميأأأة التفكيأأأر العلمأأأي ومسأأأاعدة المتعلمأأأين فأأأي فهأأأم التعميمأأأات القائمأأأة علأأأى السأأأتدلل 

والفرضيات العلمية، وتعمل على تنميأة الحساسأية الجتماعيأة والسألوك الجتمأاعي السأليم للمتعلمأين، 

للعأأالم والعمأأل علأأى تحسأأين وتطأأوير هأأذا  وتسأأهم فأأي فهأأم فكأأرة التفأأاهم العأأالمي ومعرفأأة واقعنأأا بالنسأأبة
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الواقع، وتعمل على توعية المتعلمين برسهامات وطنهم في الحضارة اإلنسانية في الماضي وما عليهم 

 9عمله لتطوير الحاضر والمستقبل

حأأأدث فأأأي  اأهميأأأة خاصأأأة للمأأأتعلم  كونأأأه يمثأأأل مأأأ اإلسأأأالميريخ أ( أن للتأأأ5116ويأأأذكر الخالأأأدي)

 يأتي:   ومن هذه األهمية ما حداث وعبرأالماضي من 

   المأتعلم علأى معرفأة حأال األمأم والشأعوب، مأن حيأث القأوة والضأعف،  اإلسأالمي التأأريخ عأيني

 والعلم والجهل والنشاط والركود، ونحو ذلك من صفات األمم واحوالها9

 بأرز في تربية المتعلم، وذلك توسيع أفقه، وترفع مستواه األخالقأي، وت اإلسالمي التأريخ يساعد

 له العالقة بين النتائج والمسببات9

 مأأن أوسأأع  اإلسأأالمي التأأأريخللمأأتعلم القأأدوات الصأأالحة التأأي دخلأأت  اإلسأأالمي التأأأريخ يبأأرز

 أبوابه، وتركت صفحات بيضاء ناصعة ل ت نسى على مر األيام والسنين9

مل ويع الطلبة،  خالقية لدىله أهمية في تنمية المفاهيم األ اإلسالمي التأريخأن  يتضح سبق مما

 ميسأأأأاعد علأأأأى توسأأأأيع الثقافأأأأة الشخصأأأأية للطأأأأالب، ويزيأأأأد ارتبأأأأاطه علأأأأى إيجأأأأاد اإلنسأأأأان الصأأأأالح،

منأأاهج المصأأممي ل ل تنأأويرهم للمسأأتقبل لهأأذا لبأأد جأأأمع، ويسأأاعدهم علأأى فهأأم الماضأأي مأأن بأأالمجت

 الكتب المدرسية9 ومواكبة التغيرات الحديثة في إعداد اإلسالمي التأريخالتعليمية الهتمام بكتاب 
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 : اإلسالمي التأريخمواصفات الكتاب الجيد في 

يعأأأأأالج العالقأأأأأات السأأأأأبية بأأأأأين الماضأأأأأي والحاضأأأأأر ويوضأأأأأح  اإلسأأأأأالمي التأأأأأأريخكتأأأأأاب  

ن يتناسأأب مأأع قأأدرات فأأراألحأأداث والقضأأايا المختلفأأة وتأثيرهأأا علأأى حيأأاة المجتمأأع وعليأأه 

   ومهارات المتعلمين9

 مواصفات منها : اإلسالمي التأريخلكتاب ل( أن 5101يذكر األغا)    

 الدراسية9 أن يتالءم الكتاب المدرسي مع مستوى نضج الطلبة وتفكيرهم حسب مراحلهم-

 . ومقنع واف   ي المقرر الدراسي بشكل  أن يغط    -

أن يمتاز بالوضوح، وأن يكون مرتباا بشكل منطقي، ممتعاا في موضوعه وجذاباا فأي أسألوبه، حأديثاا  -

 . معلوماتهفي 

أن يهتم بذكر التعميمات والتفسيرات والمبادئ واألفكار المستنبطة و المعلومات والحقائق واألحداث  -

 ية والنظر للمسائل ذات الطابع الجدلي على أكمل وجه9التأريخ

وزارة التربيأة والمشأتقة مأن الفلسأفة  التأي وضأعتهاأن يعكس المحتأوى األهأداف التربويأة الموضأوعة  -

 تماعية والتربوية للدولة والمجتمع 9الج

أن يتضمن قائمة باألسئلة في نهاية كل فصل وأن تكون هذه األسأئلة منوعأة وتعتمأد علأى مهأارات  -

 التفكير العليا 99 
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 مفهوم تحليل المحتوى:

يعأأد تحليأأأل المحتأأوى أحأأأد األسأأاليب البحثيأأأة شأأائعة السأأأتخدام فأأي الدراسأأأات النسأأانية وهأأأو 

نهج المسأح فأي الدراسأات الوصأفية، وهأو مأن أقأدم األدوات البحثيأة التأي اسأتخدمت فأي يندرج تحت م

المنهج العلمي، واألكثر شيوعاا في البحوث المعنية بالرسالة النسانية أياا كانأت موضأوعاتها ومأا فيهأا 

يرات إحأداث التأأث بهأامن أفكار ومعان، فهي المنأتج األساسأي فأي العمليأة التعليميأة وهأي التأي يهأدف 

 (9   5119المرجوة 9 )الهاشمي وعطية، 

وتشير األدبيات التربوية إلى أن تحليل المحتوى كمفهأوم اصأطالحي أسأتخدم أولا فأي مجأال  

الصحافة واإلعالم،  لوصف المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة اإلعالمية المراد تحليلها من 

ة، ويتضأح مأن ذلأك أن تحليأل المحتأوى ينبثأق فأي حيث الشأكل والمضأمون، تلبيأة لالحتياجأات البحثيأ

لسلوك المتعلم ل يمكن معرفتها وتحديأدها بواسأطة اسأتجوابه  حقيقته من مبدأ أن هناك جوانب متعددةا 

نمأأأا بواسأأأطة مأأأا يكتبأأأه أو يرسأأأمه أو يقوله)محمأأأد، و عبأأأدالعظيم،  ( 9 ونتيجأأأة التطأأأور الأأأذي 5105واا

و المضأأامين، أتسأتخدم لفهأم الظأواهر،  داة بحأث  ألمحتأوى نسأانية اصأبح تحليأل احصأل فأي العلأوم ال

ووصأأفها جمأأع المعلومأأات، والبيانأأات وتحليلهأأا وتبويبهأأا، وتفسأأيرها9 اذاا فالتحليأأل هأأو البيأأان والتفصأأيل 

 (9 5119جزائه المكونة له )الهاشمي وعطية، أوتجزئة الكل الى عناصره او 

للغة بأنه : ارجأا  الشأيء الأى عناصأره9 ( فيعرف التحليل في ا510:5115أما ابن منظور )

 حلل :ارجاعه الى عناصره، أي جزئه9 وحلل الشيء: درسه، وكشف خباياه9  
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تحليأأل المحتأأوى هأو أسأألوب مأأن أسأأاليب البحأأث العلمأأي ذي  أن (5117) مأن هنأأا يأأرى طعيمأأه      

جات صأأحيحة منهجيأأة خاصأأة فأأي مجأأال العلأأوم النسأأانية،  بهأأدف التوصأأل إلأأى اسأأتدللت واسأأتنتا

 ومنظمة وموضوعية لمختلف التعبيرات الرمزية9 

( أن تحليأأأل المحتأأأوى  عمليأأأة علميأأأة منظمأأأة تتمثأأأل فأأأي إعأأأادة 5107ويأأأرى الخوالأأأدة وعيأأأد )

تنظيم مادة التصال النساني المستهدفة بالتحليل، في منظومات خاصة، تتسق مع الرموز المفتاحية 

تحقيأأأق أهدافأأأه مأأأن عملأأأه أو أهأأأداف المسأأأتخدم لنتأأأائج  التأأأي وضأأأعها المحلأأأل أساسأأأا لعملأأأه، تناسأأأب

 التحليل9

 

 أهمية تحليل المحتوى:

تكمأأن أهميأأة تحليأأل المحتأأوى فأأي أنهأأا عمليأأة شخصأأية عالجيأأة تقأأود إلأأى تطأأوير المنأأاهج، 

وتحسين مستوى الكتب الدراسية، ولهذا نجد أن كل دول العالم ت خضع المناهج ممثلة بالكتب الدراسية 

تحليل المستمر، وتهدف من وراء ذلك إلى تحسينها وتطويرها؛ ألن المنهأاج الأذي ل ي طأو ر لعمليات ال

( على 5107فقد أكد الخوالدة والشبول ) .ول ي عد ل سوف ينظر إليه بعد حين على أنه منهاج متخلف

ا أن الكتاب المدرسي في أحسن تصأور لأه مجموعأة مأن الخبأرات الناميأة التأي يتطلأب األمأر مراجعتهأ

من حين إلى آخر، حتى تواجه تحديات الحاضر، والكتاب المدرسي الذي ل يتغير يفترض أن الحياة 

 جامدة ثابتة والعكس صحيح9

, الهاشأأأمي ) أن تحليأأأل المحتأأأوى لأأأه أهميأأأة خاصأأأة، فأأأي مجأأأال التربيأأأة والتعلأأأيم بشأأأكل واسأأأع

 على النحو اآلتي :  9 وهي ( 5119 ,وعطية
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 تأاب بمأا يجعلأه أكثأر فعاليأة فأي تحقيأق األهأداف مأا يتوصأل اليأه المأنهج أو محتأوى الك غناءإ

 من نتائج عن طريق التحليل9

  إعانأأة المعلمأأين علأأى إعأأادة تنظأأيم المأأواد التعليميأأة وتزويأأدهم بمأأا ينبغأأي فعلأأه مأأن أجأأل تنفيأأذ

 المنهج على مستوى التخطيط، واختيار الوسائل وتحسين األداء 9

  للمتعلمأين فضأالا  كثأر جأذباا أالكتأب بالشأكل الأذي يجعلهأا خأراج إإعانة مصممي المناهج على 

 عن اختيار محتواها وتنظيم المحتوى9

  ستخدام تحليل المحتوى ألغراض تقويم المنهج9ة والضعف باالكشف عن مواطن القو 

  جل تطوير المنهج9أتزويد مصممي المناهج بما ينبغي فعله من 

أأن فأأي إعطأأاء وصأأأف تحليأأل المحتأأوى ن أهميأأة تعلأأى أ( 5112ويؤكأأد الجبأأر )          كمِّ

دقيأأأق لمأأأا يتضأأأمنه الكتأأأاب المدرسأأأي مأأأن الحقأأأائق والمفأأأاهيم العلميأأأة، ويكشأأأف مأأأواطن القأأأوة 

والضعف مع تقديم المبادئ األساسية للتصحيح والتعديل، وتسهيل اختيأأار المحتأأوى التعليمأي 

أدفها تطوير المناهج من هالمناسب؛ لذا فرن عملية تحليل الكتب المدرسية عملية تشخيصية، 

كاختيار األهداف التربوية، والوسائل التعليمية، وأساليب لتقويم، وطرائأق التأدريس  يدةنواح  عد

وأسأاليبه، التأأي تتناسأب مأأأع حاجأأات الطأأأالب النفأأسية، وقأأدراتهم العقليأة والمهاريأأة، وحاجأأاتهم 

مأأن النأأواحي كلهأأا التأأي تضأأمن الجتماعيأأة، ومأأن ثأأأم المأأأساعدة علأأأى بنأأأاء شخصأأية متكاملأأة 

 لهم القدرة على مأسايرة مجتمعأاتهم والتكيف معها9

أن تحليل المحتوى لأم يقتصأر علأى البحأث عأن اجابأات عأن يمكن القول بما تقدم وم       

ذلأأأك ليأأأدخل الكثيأأأر مأأأن  تعأأأد ا األسأأأئلة التأأأي تتعلأأأق بالكتأأأاب المدرسأأأي، واتخأأأاذ القأأأرارات انمأأأا
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تتصأل بحيأاة المتعلمأين الثقافيأة،  وهأذا مأا اكأده احأد المأؤتمرات حأول  المجالت الحيوية التي

الأأذي شأأدد علأأى اهميأأة تحليأأل  0995آفأأاق القأأرن الحأأادي والعشأأرين المنعقأأد فأأي القأأاهرة سأأنة 

المحتأأوى فأأي المأأواد التعليميأأة، وضأأرورة بثهأأا قيمأأا ت علأأي مأأن قأأدر الثقافأأة والتعلأأيم والعمأأل مأأن 

 دون تفرقة9

القصوى ألسلوب تحليل المحتوى في التربية حين يستخدم في مجال المناهج وتتجلى األهمية 

( أن األهمية وتتمثأل فأي مأا 5117الدراسية على وجه الخصوص، ولهذا يوضح سالمة وحوري )

 يأتي:

المرحلة العمرية للمتعلمين ومقأدار مدرسي تساعد عملية التحليل على تحديد مستوى الكتاب ال -

 تحصيلهم في هذا الصف9

تعزيأز نقأاط القأوة وتطأأوير  تحديأد نقأاط القأوة والضأعف فأي المنأاهج والكتأأب الدراسأية أمأالا فأي -

 وتالفي نقاط الضعف9 الكتب

يبأأين التحليأأأل دور الكتأأأاب فأأأي تنميأأأة التفكيأأأر عنأأد المتعلمأأأين، ويعمأأأل علأأأى إعأأأدادهم إعأأأدادا  -

 فوسهم9منتجين، وذلك بما يغرسه من قيم ايجابية في ن ، ليكونوا أفراداا سليماا 

يكشأأف التحليأأل طبيعأأة العالقأأات بأأين ابأأواب الكتأأاب وفصأأوله ومأأدى ترابطهأأا، ويسأأاعد علأأى  -

الكشأأف عأأن العالقأأة بأأين جزيئأأات كأأل درس؛ ألن دقأأة التأأرابط تعأأود المتعلمأأين علأأى التفكيأأر 

 المنطقي9
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 أهداف تحليل المحتوى:

استخدامات ة قد شهد أن أسلوب تحليل المحتوى في السنوات األخير ( 5119ويؤكد سليمان ) 

ومأأن هنأأأا فقأأد كأأأان   ,مأأأن مجأأالت التصأأأال المقأأروء منهأأا أو المسأأأموعة رمتعأأددة ومتنوعأأة فأأأي كثيأأ

لستخدام أسلوب تحليل المحتوى أهداف كثيرة تختلف مأن دراسأة إلأى أخأرى، ومأع ذلأك يكمأن الهأدف 

فها بوضأوح، عزل خصائص وسمات المحتوى عن بعضها، ليكمن وصفي  األساسي لتحليل المحتوى

رى تأأرتبط بهأأا، وعليأأه يمكأأن واكتشأأاف العالقأأة بينهأأا وبأأين بعضأأها الأأبعض أو بينهأأا وبأأين عناصأأر أخأأ

 :يأتيمن بين أكثر األهداف أهمية لتحليل محتوى المناهج المدرسية ما  ن  إالقول 

 9 تحليل المحتوى ألغراض التقويم 

 ل( بقصد تحسأينها والحكأم علأى استكشاف جوانب الكفاية والقصور في المواد) موضو  التحلي

 الجوانب فيها أكثر قيمة من غيره9

  مسأأأأاعدة المأأأأؤلفين والمصأأأأممين والكتأأأأاب والناشأأأأرين فأأأأي إعأأأأداد المأأأأواد المنشأأأأورة عأأأأن طريأأأأق

رشادهم إلى ما ينبغي أن يتضمن فيها، وما يجب تجنبه9  تزويدهم بالمبادئ التوجيهية، واا

التأي تختلأف تبعأا لطبيعأة المجأال الأذي أن لتحليل المحتوى الكثير من األهأداف كما 

 :(5119,عطية ,و الهاشمي )يستخدم فيه ومنها 

لتحقيأق األهأداف المتوخأاة كفاءتأه تحسين نوعية الكتاب الذي يجري تحليله والرتقاء به ورفع  -

 منه9

تحديد درجة الهتمام التي يوليها الكتأاب المدرسأي بأقليأة او أكثريأة معينأة مأن المجتمأع الأذي  -

 ي اليه الكتاب المدرسي9ينتم
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تحسأأأينها  راستكشأأأاف جوانأأأب الكفايأأأة والقصأأأور فأأأي المأأأواد التعليميأأأة والكتأأأب المدرسأأأية بقأأأد -

 جل التقويم9أبمعنى الستخدام من  االموضوعات فيها اكثر قيمة من غيره ةوالحكم على أي

والنفسأية المسأتوى الأذي يمكأن أن يؤديأه المحتأوى فأي مجأال التنشأئة الجتماعيأة  الأىالتعرف  -

 للمتعلمين أو المتلقين9

 اشتقاق األهداف التدريسية، واختيار استراتيجيات التعليم المالئمة والوسائل التعليمية الفعالة9  -

من أهداف تحليل المحتوى سأواء كأان كتابأا للمأواد الجتماعيأة مأا  ( إن  5117ويرى طعيمه )

 يأتي:

 لوضوح أو الشرح للمادة تحديد العالقة بين نو  الصياغة للمحتوى ودرجة ا -

تحديد المستويات المعرفية التي يركز عليها المحتوى أكثر من غيرها من المستويات المعرفية  -

 المختلفة للتعلم 

تحديد باب القيم الجتماعية التي ينميها لدى المتعلمين أو المعتقدات الدينية التي يركأز علأى  -

 ية9تنميتها لديهم أو العادات والتقاليد الجتماع

تحديأأأد الأأأدور الأأأذي يؤديأأأه تحليأأأل المحتأأأوى فأأأي عمليأأأة التنشأأأئة الجتماعيأأأة للمتعلمأأأين، كأأأون  -

الكتأأاب وسأأيلة تنفيأأذ المأأنهج الدراسأأي، والمأأنهج الدراسأأي هأأو اداة المدرسأأة فأأي عمليأأة التنشأأئة 

 الجتماعية للمتعلم9
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 المبادئ التي يقوم عليها تحليل المحتوى : 

 د المبادئ واألهداف الرئيسية وطبيعة الفئات التي سيتم تحليلها9يبدأ تحليل المحتوى بتحدي

( تتمثأأل 5119يتأسأأس تحليأأل المحتأأوى علأأى جملأأة مبأأادئ أشأأار إليهأأا الهاشأأمي وعطيأأة )   

 :فيما يلي

لأأيس كأأل أهأأداف المحتأأوى ظأأاهرة بأأل هأأي ظأأاهرة وباطنأأة وقأأد تكأأون الباطنأأة أكثأأر أهميأأة مأأن  -

 السياق الذي يرد فيه النص 9  بلة لالكتشاف منبها غير أنها قا الظاهرة ولم يصرح

التحليل ل يعني التقويم، إن مهمة التحليل تقأف عنأد تجزئأة الكأل إلأى أجزائأه وتسأليط الضأوء  -

علأأأى خصأأأائص األجأأأزاء مأأأن دون إصأأأدار أحكأأأام بشأأأأنها أمأأأا التقأأأويم فأأأال يقأأأف عنأأأد جمأأأع 

تحليأأل يقأأدم وصأأفاا كميأأاا المعلومأأات بأأل يتضأأمن إصأأدار أحكأأام فأأي ضأأوء معأأايير محأأددة ، فال

وكيفياا للمعلومات بعيداا عأن التأدخل فيهأا مأن المحلأل وهأو أسأبق مأن التقأويم فأي التوقيأت أمأا 

عملية إصدار أحكام في ضوء معايير محددة قد تكون كميأة أو موضأوعية وتأابع فهو  التقويم

 للتحليل معني بتفسير نتائجه9

 مفهوم التفكير:

ممارسأته فأي كأل األوقأات ، فكثيأر  مأن رغمبأالالأذي يكتنفأه ليس هناك خالف على الغموض 

من الناس يجأد صأعوبة كبيأرة فأي وصأف التفكيأر بطريقأة مأوجزة ومركأزة وواضأحة معأاا، وفأي عبأارات 

 محددة غير غامضة، ول متداخلة ول متقاطعة مع غيرها من المصطلحات 9

قأأرآن إلأأى النظأأر العقلأأي دعأأوة هنأأاك مأأن يعأأد التفكيأأر لثنسأأان بمثابأأة الأأنفس 999 وقأأد دعأأا ال

مباشأأرة، وصأأريحة ل تأويأأل فيهأأا كواجأأب دينأأي يتحمأأل اإلنسأأان مسأأؤوليته كمأأا فأأي قولأأه تعأأالى :))ق أأْل 
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أاِحِبك ْم ِمأْن ِجنةأة   وا م ا ِبص  ف ر اد ى ث مة ت ت ف كةر  ْثن ى و  ا أ ِعظ ك ْم ِبو اِحد ة  أ ْن ت ق وم وا ِللةِه م   ن أِذير  ل ك أْم ِإْن ه أو  ِإلة ِإنةم 

* (( )سبأ:  (76ب ْين  ي د ْي ع ذ اب  ش ِديد 

( إلى أن التفكير مفهوم معقد يتألف من ثالثة عناصر تتمثأل فأي : 71:5115يشير سعادة )

إلأى إضأافةا العمليات المعرفية المعقدة ، وعلى رأسها حل المشأكالت ، واألقأل تعقيأدا كأالفهم والتطبيأق 

ة أو الموضو  ، مع توفر الستعدادات والعوامل الشخصية المختلفأة ، ول معرفة خاصة بمحتوى الماد

 سيما التجاهات والميول 9

( فيعأأأرف التفكيأأأر علأأأى أنأأأه تقليأأأب النظأأأر فأأأي مظأأأاهر الخبأأأرة 06:5110امأأأا عبأأأد الهأأأادي )

تاج الماضية ، وعملية إثارة فكرة أو أفكار ذات طبيعة رمزية ، مبدؤها عادة وجود مشكلة تنتهي باسأتن

 أو استقراء

ن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقأوم بهأا ع(  بأنه عبارة 55:0999فه جروان )بينما عر 

الدما  عندما يتعرض لمثير، عن طريق واحد أو أكثر من الحأواس الخمأس ، والتفكيأر بمعنأاه الواسأع 

 عملية بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة9

 طرق تعليم التفكير:

يأأر تلقائيأأاا ول يأأتم اكتسأأابه عفويأأاا بأأل تحتأأاج هأأذه العمليأأة الأأى الممارسأأة والأأتعلم التأأدريجي ل ينمأأو التفك

 وتحتاج دائماا الى العناية والرشاد والتوجيه حتى تصل الى المستوى المطلوب9

( إلأأى أنأأه يمكأأن تعلأأم التفكيأأر، إذ إن التفكيأأر عمليأأة عقليأأة فرديأأة ذاتيأأة، 5110يشأأير نبهأأان )

التجأأأارب والبحأأأث أشأأأارت إلأأأى أن األفأأأراد الأأأذين يتميأأأزون بأأأالتفكير العميأأأق، يمتلكأأأون ولكأأأن الخبأأأرة و 

مهارات معينة يمكن تعلمهأا واكتسأابها وقيأاس نتائجهأا، وهنأاك اتفأاق بأين المأربين يتعلأق بنأو  النشأاط 
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 الذي يؤديه العقل عندما يقوم برنجاز مهمة ما، هذا النشاط يمكن وصفه والسأتدلل عليأه نأوعين مأن

 : العمليات هما

_عمليات تستخدم لشتقاق المعنى وتوكيده ، وتتضمن استراتيجيات منها : اتخاذ القرار وحل المشكلة 

 . ، وتشكيل المفاهيم ، والتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي

_عمليأأات توجأأه جهأأود الفأأرد وتضأأبطها وتقومهأأا، إليجأأاد المعنأأى وتشأأكيله وتوليأأده وتعأأرف بمأأا فأأوق 

 التقويم9و المراقبة و ة هي : التخطيط ي، وتتكون من ثالث عمليات رئيسالمعرفة 

 مفهوم التفكير الناقد:

للتفكيأأر الناقأأد مفأأاهيم وقأأد عرفأأت بطأأرق مختلفأأة ومتعأأددة، ويعأأد مركبأأاا لأأه عأأدت ارتباطأأات ومفأأاهيم 

 مختلفة9 

تعبيأأر  ، وورد(752الفعأأل  نقأأد  يعنأأي ميأأز الأأدراهم وأخأأرج الزيأأف منهأأا )ابأأن منظأأور، ب ت: 

نقد الشعر ونقد النثر بمعنى أظهر ما فيه من  عيب  أو حسن، والناقد الفني كاتب  عمله تمييز العمأل 

 الفني، جيده من رديئة، وصحيحة من زيفه9

 فأي أشأكال لسألوك أما اصأطالحا:  فهأو مفهأوم مركأب ، لأه ارتباطأات بعأدد غيأر محأدود مأن

 اخل مأأع مفأأاهيم أخأأرى كأأالمنطق وحأأل المشأأكلةعأأدد غيأأر محأأدود مأأن المواقأأف واألوضأأا ، وهأأو متأأد

 (985:09829والتعلم ونظرية المعرفة9) المعجم الوسيط ، 

وقأأد فسأأر هأأذا المأأدلول اللغأأوي لكلمأأة التفكيأأر قأأديماا يونأأانيين، حيأأث أرسأأى قواعأأدها، وتبناهأأا 

لحكأأأم الفالسأأأفة الثالثأأأة سأأأقراط وأفالطأأأون وأرسأأأطو، وتأأأتلخص تلأأأك النظأأأرة فأأأي أن مهأأأارات التحليأأأل وا
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التربأوي، متأأثراا   والمجادلأة كافيأة للوصأول إلأى الحقيقأة، كمأا قأد يكأون مفهأوم التفكيأر الناقأد فأي األدب

 (09999بهذه النظرة التقليدية  للتفكير )جروان،

( بأأأالقول:  إن مهأأأارات التحليأأأل والحكأأأم والمجادلأأأة مهمأأأة فأأأي عمليأأأة 0999ويعلأأأق جأأأروان )

ا ليست كافيأة فأي حأد ذاتهأا لفتقارهأا إلأى عناصأر فأي غايأة األهميأة التفكير أو التفكير الناقد ، ولكنه

مثأأأأل : جوانأأأأب التفكيأأأأر اإلنتاجيأأأأة، واإلبداعيأأأأة، والتوليديأأأأة، والتصأأأأميمية  ، ولأأأأيس ممكنأأأأا التقأأأأدم فأأأأي 

مجأأأالت العلأأأوم والتكنولوجيأأأا بمجأأأرد التوصأأأل إلأأأى الحقيقأأأة عأأأن طريأأأق نقأأأد مأأأدى صأأأحة الفرضأأأية أو 

بأأد مأأن اسأأتكمال المهمأأة بالنتقأأال إلأأى مرحلأأة أخأأرى ربمأأا تكأأون أكثأأر أهميأأة  المعلومأأة القائمأأة ، ول

 بتوليد فرضيات جديدة وأفكار إبداعية لمعالجة أو حل المشكلة 9

( بأأأالرغم مأأأن الختالفأأأات الظأأأاهرة فأأأي معالجأأأات الكثيأأأرين مأأأن الك تأأأاب 5119ويأأأرى غأأأانم )

 ما يأتي: فيلمشتركة بينها يمكن تلخيصها سم امن القوا اا لمفهوم التفكير الناقد الى ان هناك عدد

  التفكيأأر الناقأأد ينطأأوي علأأى مجموعأأة مأأن مهأأارات التفكيأأر التأأي يمكأأن تعلمهأأا والتأأدرب عليهأأا

جادتها 9  واا

  ل يتم الحكم على نتيجة معينة أو عبارة محأددة عنأد القيأام برحأدى مهأارات التفكيأر الناقأد فأي

 ضوء معايير معينة وأدلة وبراهين عديدة 9

  أن التفكيأأأر الناقأأأد عمليأأأة منفصأأألة محأأأددة كنظأأأام السأأأترجا  أو السأأأتنتاج، وليسأأأت عمليأأأة

واسعة لحل المشكلة أو تشكيل مفهوم، بل هو محصلة لسلسة من العمليأات المعرفيأة نواتجهأا 

مجموعة من المهارات،  ورد في األدب التربوي، عدد كبير من التعريفات للتفكير الناقد نذكر 

 :ما سبقت اإلشارة اليهضافة لمنها وهي اإل
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لقأأأأدرة علأأأأى التحليأأأأل ( هأأأأي المهأأأأارات التأأأأي تأأأأزود المأأأأتعلم با0992: 08ت  )اوعرفأأأأه  الزيأأأأاد

علأأأأى التمييأأأأز بأأأأين  مأأأأا، بحيأأأأث يصأأأأبح الفأأأأرد قأأأأادراا  ة  و خبأأأأر أداء معرفأأأأي أالموضأأأأوعي ألي 

 الفرضيات والتعميمات 

ت التي يواجهها المتعلم باسأتخدام (: بأنه عبارة عن تقويم للمعلوما077:5119يعرفه  غانم )

التفكير التأملي العقالني الأذي يقأوم علأى وضأوح السأبب الأذي يقدمأه المأتعلم حأول مأا يعقأده أو يعمأل 

نظاميأاا محأدداا، مدخالتأه  به، ويضم مجموعة من المهارات التي يأخذ كل منهأا عنأد الممارسأة منحنأىا 

قواعأأد التأي تتضأأمن عأأدداا مأأن المعأأايير يأأتم الحكأأم الهأدف منهأأا، وعملياتأأه مجموعأأة مأأن اإلجأأراءات وال

فأأي ضأأوئها بواسأأطة األدلأأة الموضأأوعية، أمأأا اتجاهاتأأه فهأأي مجموعأأة مأأن السأأمات الشخصأأية كحأأب 

 الستطال  والصبر والنتباه حتى تتضح النتائج  9

إلأى  خأاذ القأرار وصأولا (: بأنها كل إجأراءات التفكيأر بأدءا مأن ات52:5116السليتي ) فيعرفها

جأأأراء، ويعنأأأي كأأأل العالقأأة الالزمأأأة للتفسأأأير ،وقأأأد يقصأأأد بأأه تلأأأك المهأأأا رات المشأأأتقة مأأأن اإلو التحليأأل 

( 512:5115السأرور  ) ويعرفأه تصنيف بلوم في المستوى السادس من مسأتويات المجأال المعرفأي 9

نظأأر عتبأأار وجهأأات الفأأي امعلومأأات ، وفحأأص اآلراء مأأع األخأأذ : علأأى أنهأأا القأأدرة علأأى تقيأأيم ال بانأأه

 لمختلفة حول الموضو  قيد البحث9 ا

بانأأأأه  التفكيأأأأر بعمليأأأأة التفكيأأأأر الأأأأذي تقأأأأوم بأأأأه بهأأأأدف توضأأأأيحه  يعرفأأأأه( 0999جأأأأروان) امأأأأا

 وتحسينه9

م نالحظ األهمية الكبيرة للتفكيأر الناقأد ودوره فأي مسأاعدة المتعلمأين لمواجهأة المسأتقبل ما تقدة م       

اسأأأاليب منطقيأأأة فأأأي اسأأأتنتاج  كتسأأأابواعلومأأأات والحقأأأائق ، الهائأأأل مأأأن الموكيفيأأأة التعامأأأل مأأأع الكأأأم 
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 ، ويسهم التفكير الناقد في اعداد الطلبة وتأهيلهم للنجاح في كل جوانأب الحيأاةايضاا  الفكار وتفسيرها

 9ايضاا 

 أهمية التفكير الناقد:

ء الأأنفس للتفكيأر الناقأد أهميأة خاصأة فأي الناحيأة  التربويأأة والتأي ركأز عليهأا التربويأون وعلمأا  

لضأمان التطأور المعرفأي الفعأال الأذي يسأمح  مهمأةفي العقود األخيرة، وذلك باعتبارها أحد المفأاتيح ال

للمتعلم باستخدام أقصى طاقاته العقلية للتفاعل بشكل إيجابي مع بيئته، ومواجهة ظروف الحيأاة التأي 

 إن   ؛مسأأتجدات هأأذه الحيأأاة المطالأأب، وتحقيأأق النجأأاح والتكيأأف مأأعزيأأد فيهأأا تتشأأابك فيهأأا المصأأالح وت

أظهأرت معظأم الدراسأات  مهارات التفكير الناقد مهارات يحتاج إليها كأل المتعلمأين فأي المجتمأع، ولقأد

استخدام برامج وخبرات لتنمية مهارات هأذا النأو  مأن التفكيأر، إن هأذه المهأارات  بهاالتي تم  التجريبية

 9(5119)عسقول، كافة  ية والتربويةتعود بالفائدة على المتعلمين في المجالت العلم

 حيوياا  دوراا  فيؤديفي النجاح الدراسي والحياتي،  للتفكير الناقد دوراا  نة أ( 5116الحالق )يرى 

داءاتهأأأم فأأأي المهمأأأات أخارجهأأأا، ألن فأأأي داخأأأل المؤسسأأأة التعليميأأأة و فأأأي فأأأي نجأأأاح الطلبأأأة وتقأأأدمهم 

اثنأأاء الدراسأة وبعأأدها وبعأد النتهأأاء فأي اقأأف الحياتيأة الكاديميأة التعليميأة والختبأأارات المدرسأية والمو 

ن تعلأأيم مهأأارات التفكيأأر الناقأأد قأأد يكأأون  هأأم عمأأل يمكأأن ان يقأأوم بأأه أمنهأأا هأأي نتاجأأات تفكيأأرهم، واا

 المعلم او المعلمة9 

اهمية تعليم  نة أ( 5116المشار اليه في الحالق ) ( Nickerson، 0982ويوضح نيكرسون)

الطلبأة علأى التكيأأف بدرجأة اكبأأر  قأأد يمكنأه مأأن القأدرة علأى التفكيأأر الجيأد ويسأأاعدالطالأب التفكيأر النا

الذين يمتلكون قدرا اقل مأن هأذه القأدرة وان القأدرة علأى اختيأار الجيأد تتضأمن القأدرة علأى  رائهمنظ عم
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 قياس البدائل وتقويمها تقويمأا صأحيحا وهأو جأوهر التفكيأر الناقأد، زيأادة علأى أن الطالأب لبأد لأه مأن

 والمثالب 9ناقب التفكير الناقد الذي يزين المور، ويفضل بين األشياء، ويبين الم

ويكأأاد يجمأأع التربويأأون علأأى اهميأأة التفكيأأر الناقأأد فأأي العمليأأة التعليميأأة التعلميأأة، فهأأو يحأأول 

عملية اكتساب المعرفة من عملية خاملة، الى نشاط عقلي يؤدي الى اتقأان افضأل للمحتأوى، ويكسأب 

المطروحأأأة فأأأي مأأأدى اوسأأأع مأأأن  وضأأأوعاتحيحة ومقبولأأأة للمالقأأأدرة علأأأى تقأأأديم تعأأأديالت صأأأ الطلبأأأة

مشأكالت الحيأاة اليوميأأة، وكأذلك يعمأل علأأى تقليأل التعأديالت غيأأر الصأحيحة وهأذا يأأؤدي الأى مراقبأأة 

الطلبة لتفكيرهم وضبطه و بالنتيجة تكون افكارهم اكثر دقة و اكثر صحة، مما يسأاعدهم علأى صأنع 

في حياتهم اليومية ويبعدهم عن النقياد العاطفي، والتطرف في الأرأي فضأال عأن التفكيأر إن  القرارات

الناقأأأد مأأأن المقومأأأات الساسأأأية للمواطنأأأة الفاعلأأأة، فأأأي عصأأأر اتسأأأعت فيأأأه المعلومأأأات وتفجأأأرت فيأأأه 

 ( 9 5117المعرفة9) قطامي، 

ن تحقيقأأأأه لكثيأأأأر مأأأأن ( أن الهتمأأأأام المتزايأأأأد بأأأأالتفكير الناقأأأأد جأأأأاء مأأأأ5115ويأأأأرى الشأأأأريدة )

ع أنفسأأأنا، التطأأأورات العلميأأأة التعلميأأأة التعليميأأأة ذلأأأك أن، تفكيرنأأأا بشأأأكل ناقأأأد، يجعلنأأأا أكثأأأر صأأأدقاا مأأأ

المأواد كأاألدب،  فأي دراسأة الكثيأر مأن وكأذلك يكسأبنا منهجيأةا  مأا ل نعرفأه، الأىيساعدنا على التعأرف 

 ضوعياا9، بحيث يستطيع الطالب تقييمها ودراستها مو وغيرها التأريخو 

أهميتأه واضأحة فأي تجسأيد األهأداف  احث ينظر إلى التفكير الناقد بأأن  البالقول إن  وخالصة 

التربويأة التأأي تسأعى اليهأأا وزارة التربيأة العراقيأأة، مأأع التوجيأه العأأالمي فأي التركيأأز علأى أهميأأة التفكيأأر 

وتركيأأزهم وتأأدريبهم عليأأه الناقأأد، وذلأأك فيمأأا يخأأص المعلمأأين علأأى اسأأتخدام التفكيأأر الناقأأد مأأع طلبأأتهم 

 إلكسابهم الشخصية الناقدة 9    
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 مهارات التفكير الناقد:

انبثقأأأأأت محأأأأأاولت عديأأأأأدة لتحديأأأأأد المهأأأأأارات الالزمأأأأأة للتفكيأأأأأر الناقأأأأأد، ويعأأأأأد روبأأأأأرت أنأأأأأس   

(Robert Ennis( المشار اليه في السنافي )أحد أبرز قأادة حركأة التفكيأر الناقأد فأي أمريكأا 5117 )

د اسأأتطا  تحديأأد مهأأارات للتفكيأأر الناقأأد هأأي كالتأأالي: فهأأم معنأأى العبأأارة، هأأل هأأي ذات الشأأمالية، وقأأ

معنى أم ل؟ والحكم بوجود غموض في السأتدلل أم ل، الحكأم فيمأا كانأت العبأارات متناقضأة أم ل، 

أم ل، أم ل، والحكأأم فيمأأا إذا كانأأت المشأأاهدة موثقأأة  كأأاف   والحكأأم فيمأأا إذا كانأأت النتيجأأة مبأأررة بقأأدر  

والحكم فيما إذا كانت المشكلة معرفة أم ل، والحكم إذا كأان الشأيء عبأارة عأن افتأراض أم ل، والحكأم 

 فيما إذا كان التعريف محددا بدقة أم ل، والحكم فيما إذا كانت العبارة نصاا مقبولا أم ل9

 هارات المعرفية، التييتطلب مجموعة من الم التفكير الناقد نشاطاا تفكيراا ذا مستوى عال  يعد  

مهاراتأأه تتطلأأب القأأدرة علأأى التمييأأز بأأين الأأرأي والحقيقأأة، والخأأروج  ن  إتمكأأن الطلبأأة مأأن التفكيأأر الناقأأد 

باستنتاجات من المأادة العلميأة المتاحأة، وتعليأل الظأواهر المرتبطأة بموضأو  المناقشأة، والتوصأل إلأى 

 (5116مقروء أو المسمو 9 )السليتي،الدللة النوعية للمعلومات، والخروج بتعميمات من ال

 ( بتحديد مهارات التفكير الناقد تحديداا دقيقاا على النحو التالي :5107وقام سعادة ) 

 

 : مهارة االستنتاج 

يةتسعى هذه المهارة إلى تحقيق زيادة لدى الطالب بالمعلومات من حيث الوفرة حول القض  

بين األشياء وبحث العالقات بين األمور المختلفة، هذه  المطروحة للنقال، والقدرة على تحليل العالقة

إلأأى الجأأزء، المهأأارة تتجأأه مأأن التعريأأف أو القاعأأدة إلأأى المثأأال أو مأأن العأأام إلأأى الخأأاص أو مأأن الكأأل 
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بهأأا القأأدرة علأأى تحليأأل البيانأأات المعطأأاة، وتعأأرف بأنهأأا تلأأك المهأأارة أو القأأدرة  ىومهأأارة السأأتنتاج يعنأأ

فيها ما نملكه من معارف ومعلومات من أجل الوصول إلى نتيجة غائبة أو غير  العقلية التي نستخدم

 9أيضاا  واضحة

 : مهارة االستقراء 

ويمكن تعريأف هأذه المهأارة علأى أنهأا تلأك الطريقأة التأي تنقأل الطالأب مأن الجأزء الأى الكأل، ومأن 

امأأة، فأأي حأأين يعتقأأد بأأأن األمثلأأة الأأى القاعأأدة، ومأأن الحأأالت الفرعيأأة الخاصأأة الأأى األفكأأار الكليأأة الع

طريقأأة التأأدريس القائمأأة علأأى مهأأارة السأأتقراء تؤكأأد علأأى ضأأرورة قيأأام الطالأأب بأأربط الحقأأائق ببعضأأها 

وصول الشبيه بشبيهه من المعارف والخبرات المكتسبة بالوصول من وراء ذلك الى فطرة جديدة شاملة 

 أو قانون عام يعتمد علية9  

 :مهارة المقارنة و التباين 

كأأأن تعريأأأف هأأأذه المهأأأارة علأأأى أنهأأأا تلأأأك المهأأأارة التأأأي تسأأأتخدم لفحأأأص شأأأيئين أو فكأأأرتين أو ويم

موقفين لكتشاف اوجأه الشأبه ونقأاط الخأتالف، أمأا تعريفهأا مأن وجهأة نظأر الطلبأة فهأي تلأك المهأارة 

ن ومختلفأة، أمأا عأن أهميأة هأذه المهأارة فأتكم ةا يق التي تكأون فيهأا األشأياء متشأابالتي تبحث عن الطر 

يجاد نقاط الشبه واوجه الختالف يسأاعد الطلبأة إ في أنها ضرورية من أجل التفاعل مع البيئة كما أن  

 في تنظيم معلوماتهم الجديدة والقديمة في آن واحد9  

  :مهارة تحديد السبب والنتيجة 

ن يمكأأأن تعريأأأف هأأأذه المهأأأارة علأأأى انهأأأا تلأأأك المهأأأارة التأأأي تسأأأتخدم لتحديأأأد العالقأأأات السأأأببية بأأأي

الحوادث المختلفة، فأي حأين يوجأد تعريأف آخأر للمهأارة مخصأص للطلبأة يأرى أنهأا عبأارة عأن محاولأة 
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لشأأيء آلخأأر، أمأأا أهميأأة هأأذه المهأأارة فتتمثأأل فأأي قأأدرة الطلبأأة علأأى  الكشأأف عأأن شأأيء مأأا يكأأون سأأبباا 

و عمليأة تحديد عالقات السبب والنتيجة كجزء من عملية صنع القرار :أو عملية الفهأم أو السأتيعاب أ

 طرح الفرضيات أو عملية تحديد النتائج والتوابع، أو عملية حل المشكالت، أو عملية البحث العلمي9

 :مهارة التتابع 

يمكأأن تعريأأف هأأذه المهأأارة علأأى أنهأأا تلأأك المهأأارة التأأي تسأأتخدم مأأن اجأأل ترتيأأب الحأأوادث أو   

نظأأر الطلبأأة فتعنأأي وضأأع األشأأياء الفقأرات أو األشأأياء بطريقأأة منظمأأة ودقيقأأة9 أمأأا تعريفهأأا مأن وجهأأة 

بتنظأيم محأأدد يأتم اختيأأاره بعنايأة فائقأأة، وتكمأن أهميأأة هأذه المهأأارة فأي أنهأأا تعمأل علأأى تسأهيل عمليأأة 

عادة تذكرها بشكل أكثر فاعلية 9  تتابع التفكير، وكذلك تساعد الطلبة على الحتفاظ بالمعلومات واا

 األهمية التربوية للتفكير الناقد:

 ( أن هناك أهمية تربوية للتفكير الناقد تتضح في النقاط التالية:5115ذكر الوسيمي )ي           

تنمية التفكير الناقد ضرورة تربوية إلعداد الطلبة الذين لديهم القأدرة علأى مسأايرة التقأدم العلمأي  -

 دون توقف9 من ومتابعته في جميع المجالت

ي تسأاعد الطالأب علأى نقأد المعلومأات الناتجأة عأن إن التفكير الناقد من أهم أنماط التفكيأر التأ -

النفجار المعرفي، والتقدم العلمي الهائل، ومن ثم التوصل الى المعلومات الصحيحة، و توظيفهأا 

 لتحقيق أهدافه و أهداف المجتمع9

 تنمية التفكير الناقد ضرورة تربوية إلعداد الطلبأة الأذين لأديهم القأدرة علأى نقأد األفكأار الناتجأة، -

خضأأا  هأأذه األفكأأار والحلأأول للمنطأأق؛ لأأذلك كأأان التفكيأأر الناقأأد  والحلأأول المقترحأأة للمشأأكالت، واا

 أساسيا فلسفيا9
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تنميأأة التفكيأأر الناقأأد ضأأرورة تربويأأة إلعأأداد الطلبأأة الأأذين يمكأأنهم تحليأأل الموضأأوعات الخاصأأة  -

 بمناقشة ما، تحليال دقيقا للتوصل إلى استنتاج سليم9

من التأثيرات الثقافيأة الضأارة، المنتشأرة  تنمية التفكير الناقد ضرورة تربوية لحماية عقول الطلبة -

 رضون لها في حياتهم9يتع  و  في المجتمعات

 

 : تنمية التفكير الناقد

أصبح التفكير الناقد شعار العديد من رجال التربية وموضوعا للبحث ، وهأدفا للتربيأة والتعلأيم 

األوليأة للتربيأة ، شرين 9 ويعأد تأدريب الطأالب علأى مهأارات التفكيأر الناقأد مأن األهأداف في القرن الع

التعبيأأر عأأن نفسأأه بحريأأة كاملأأة ؛ ولأأذا أصأأبح مأأن الضأأروري تزويأأد الطالأأب  طالأأب   ألن مأأن حأأق كأأل

بالمهارات  التي تمكنه من تحليل المعلومات التي تصأل إليأه، والتفكيأر بموضأوعية ومرونأة، واصأدار 

 (51169السليتي،  كام الناقدة )األح

للمحتأوى  وتكمن أهمية تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة ، في كونها تؤدي إلى فهم أكثر عمقأاا 

المعرفأأأي الأأأذي يتعلمونأأأه ، وربأأأط عناصأأأره بأأأبعض ، تمكأأأن الطلبأأأة مأأأن مواجهأأأة متطلبأأأات المسأأأتقبل، 

ر الضأأيق حأأول الأأذات لالنطأأالق إلأأى والسأأتقالل فأأي التفكيأأر ، والتحأأرر مأأن التبعيأأة ، وعأأدم التمحأأو 

دون التحأري عنهأا وكأذلك  مأن تشجيع روح التساؤل ، والبحأث وعأدم التسأليم بالحقأائقبمجالت أوسع 

تتطلأأب اسأأتخدام طرائأأق  حديثأأة فأأي التأأدريس ، واسأأتراتيجيات تعليميأأة محأأددة المعأأايير ، تعطأأي دروا 

 ، بحيأأث يكأأون فيهأأا المعلأأم ميسأأرا ومنظمأأاا أساسأأيا للطالأأب ، وتركأأز علأأى فاعليتأأه فأأي عمليأأة الأأتعلم 

 (51159)الخوالدة،  وأيضا
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 استخدامات التفكير الناقد:

تعأأأأد مهأأأأارات القأأأأراءة والتحأأأأدث والكتابأأأأة والسأأأأتما  عناصأأأأر أساسأأأأية لعمليأأأأة التواصأأأأل مأأأأع  

داخأل الصأف الواحأد، فأي داخل المدرسة و  في اآلخرين، وهي تلعب في التغير الجتماعي بين الطلبة

ذو  ؛ر التي تبدو لنا غامضة إلى حد مالك يمكن فحص األفكاوكذ التفكير الناقد يميز بين الحقيقة  إن   اا

والأأأأأرأي، ولأأأأأذلك تطأأأأأرح األسأأأأأئلة المنتميأأأأأة للموضأأأأأو ، وتحأأأأأدد المالحظأأأأأات المفصأأأأألة والفتراضأأأأأأات 

 ومصأأطلحاتها، وعليأأه تكأأون التأكيأأدات المعتمأأدة علأأى المنطأأق الصأأحيح والأأدليل القأأاطع؛ و ذكأأر إن

التأأي تتعلأأق بأأالتفكير الناقأأد مأأن و صأأورة خاصأأة ، والحيأأاة بصأأفة عامأأة ،التعامأأل مأأع البيئأأة الصأأفية ب

 خارج المدرسة تتضمن ما يلي :في جانب المتعلم في المدرسة و 

 حب الستطال  المتعلق بمجالت وقضايا تعليمية واسعة 9 -

 بقى على أحسن حال 9تقلقا عاما لتصبح و  -

 يستخدم التفكير الناقد انتباه للفرص حتى -

 ثقة في العمليات المستخدمة في السؤال المنطقي 9 -

 الخاصة بالتفكير الناقد 9 راتهثقة المتعلم بنفسه وبخاصة قد -

 عقال متفتحا دائما يتعلق بوجهات النظر المختلفة9  -

 المرونة في دراسة البدائل و اآلراء9 -

 فهم آراء اآلخرين 9 -

 (5110يزة في تقييم التفكير9 نبهان)عقالنية متم      -
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 التفكير الناقد وعالقته بالذكاء:

فضأل، فأي حأين ي ومهأم لتعلأيم الطلبأة التفكيأر األيرى بعض العلماء أن درجأة الأذكاء أمأر أساسأ     

التفكير عند الطالب، وفي  رتطو  الطالب يمر بمراحل نمائية وكلما التقت هذه المراحل  ن  أيرى بياجيه 

ول يمكأأن  ن معظأأم الطلبأأة يتعلمأأون التفكيأأر حسأأب درجأأة الأأذكاء والمسأأتوى النمأأائي معأأاا رقأأع فأأالواهأأذا 

 9(5119فصله عن بعضه البعض9)غانم، 

 

 : دور المناهج في تحسين التفكير الناقد

تهأأتم المنأأاهج اهتمامأأاا كبيأأراا بتربيأأة الطالأأب وتعليمأأه ، حيأأث تمكنأأه مأأن النتفأأا  مأأن موروثأأة  

ة مهأارات التفكيأر يره من ثقافات المجتمعات األخرى، وهذا يستدعي الهتمام بتنميأالثقافي وموروث غ

 إذالتفكير الناقد لدى الطالب ، وتتضح أهميأة التفكيأر الناقأد فأي اتخأاذ القأرارات،  خصوصاا المختلفة، 

ليأأة الكثيأأر مأأن النتأأائج تقأأوم علأأى افتراضأأات غيأأر ظأأاهرة أو خاطئأأة، وكثيأأراا مأأا تكأأون األمأأور الجد إن  

وغيأأر المدعومأأة بالشأأواهد الكافيأأة المسأأتخدمة فأأي عصأأرنا هأأذا، وأثبتأأت كثيأأر مأأن الدراسأأات العربيأأة 

مكانيأأة تأأدريب الطأأالب علأأى بواألجنبيأأة أنأأه يمكأأن تنميأأة التفكيأأر  تأأدريس المأأواد الدراسأأية المختلفأأة ، واا

نمأأأاولكأأن لأأأيس بتأأوفير المعرفأأأة والمعلومأأأات فقأأط ، ،التفكيأأر الناقأأأد دريب الطأأأالب علأأأى ل بأأد مأأأن تأأ واا

عمليات المقارنة والتلخيص والمالحظأة والتصأنيف والتفسأير والنقأد وصأياغة الفأروض وجمأع البيانأات 

هأأذه العمليأأات تعأأرف بأنهأأا عمليأأات  إن   إذوتنظيمهأأا وتطبيأأق التعميمأأات فأأي حأأل المشأأكالت الجديأأدة ،

 (51109التفكير) نبهان، 
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لتحديأد فأي تأدريس يأر الناقأد عنأد الطأالب، وبايستنتج الباحث انه يمكأن تحسأين مهأارات التفك

عأن طريأق مأا يقأدم لهأم محتأوى المأنهج الدراسأي، بحيأث يحتأوي علأى مختلأف  اإلسأالمي التأريخمادة 

 عن اإللقاء والتلقين 9 اا النشطة التي تنمي هذه المهارات لديهم بعيد

 تعليم التفكير الناقد:

ضأمن المسأاقات  اتدريسأهبلناقأد مهأارة يمكأن تعليمهأا، ( علأى أن التفكيأر ا5117يؤكد ابو زينأة)      

بعض المساقات الدراسية تتناول مجالا خاصاا بهأا  ن  إذ إالدراسية المختلفة لجميع المراحل والصفوف، 

لتتناول بعض مظاهر التفكير الناقد دون غيرها، ومثل هذه المظاهر يمكن تناولها في سياقها الخاص 

ة تركز علأى المهأارة المرتبطأة بالستقصأاء، إن تأدريب الطلبأة علأى التفكيأر بها، فالدراسات الجتماعي

 :(5107ر الناقد ما يلي)سعادة، الناقد ليس مهمة سهلة، ومن الستراتيجيات المستخدمة لتعليم التفكي

 استراتيجية الكلمات المرابطة لأ)مكفر لند( 9 -

 استراتيجية سميث لتقويم صحة مصادر المعلومات 9 -

 استراتيجية باير لتدريس التفكير الناقد9 -

 معايير التفكير الناقد:

يقصأأأأد بمعأأأأايير التفكيأأأأر الناقأأأأد تلأأأأك المواصأأأأفات العامأأأأة المتفأأأأق عليهأأأأا لأأأأدى مجموعأأأأة مأأأأن   

المختصأين فأي مجأأال التفكيأر الناقأد، والتأأي تتخأذ اساسأاا فأأي الحكأم علأى نوعيأأة التفكيأر الأذي يمارسأأه 

ا، او موقأأف معأأين، وهأأو بمثابأأة محأأددات ومقأأاييس لكأأل مأأن المأأدرس الطالأأب فأأي معالجتأأه لمشأأكلة مأأ

والطالب ينبغي مراعاتها واللتزام بها عند تقديم عملية التفكير الناقد، وهناك عأدد مأن المعأايير نحأتكم 

 اليها في الحكم على مدى كفاءة التفكير الناقد والتعبير عنه9
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 لتالي:يمكن إيجاز معايير التفكير الناقد على النحو ا

 والرأي9 الحقيقةالتمييز بين -

 دراسة الفتراضات9-

 دراك علم الحجج وفهم المضلل والغامض منها9إ-

 9كالتة إلى تفسيرات واسباب وحلول مشتكوين نظرة مرن-

 (5107البحث عن المصادر الموثوقة 9 )رزوقي، عبد الكريم،-

 مها : من معايير التفكير من أه اا ( فقد بين كثير 5119أما غانم )

يعأد الوضأوح مأن اهأم معأاير التفكيأر الناقأد باعتبأاره المأدخل الأرئيس لبأاقي المعأايير،  : الوضرو  :والا أ

فاذا لم تكن العبارة واضحة فلن نستطيع فهمها ولن نستطيع معرفة مقاصد المتكلم او الطالب وبالتالي 

 شكال9الحكم عليها بأي شكل من األ دورنابمقلم يكن 

لمعالجأأة يقصأأد بالدقأأة فأأي التفكيأأر الناقأأد بصأأورة خاصأأة اسأأتيفاء الموضأأو  حقأأه مأأن ا : ثانيررا: الدقررة

 و نقصان9 أوالتعبير عنه بال زياده 

تفتقر المعالجة الفكرية للمشكلة او الموضو  في كثير من الحوال الى العمق المطلوب  ثالثا: العمق:

 الذي يتناسب مع تعقيدات المشكلة او تشعب الموضو 9

 ومن الصفات المهمة للتفكير الناقد ان يكون منطقيا9 المنطق:رابعا: 

جميأع جوانأب المشأكلة او  يوصف التفكير الناقد بالتسا  او الشأمولية عنأدما تاخأذ سادسا: االتساع:

 العتبار9في الموضو  
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 ثانياا: الدراسات السابقة:

بويين،  لما لأه مأن أهميأة لقد شغل التفكير الناقد اهتمام عدد كبير من مصممي المناهج والتر 

األسأاس فأأي تعلأأيم الطلبأأة التفكيأأر  فأي الدراسأأات الجتماعيأأة، إذ تعأأد  خصوصأأاا فأي العمليأأة التعليميأأة، 

الأأذي يسأأاعدهم علأأى البأأدا  ورفأأع المسأأتوى التحصأأيلي لأأديهم، وقأأد اطلأأع الباحأأث علأأى مجموعأأة مأأن 

لم تكن هنأاك دراسأات مباشأرة ذات  الدراسات السابقة التي تدور حول موضو  الدراسة ، وحسب علمه

صأألة مأأأع الدراسأأأة الحاليأأة ولكأأأن يمكأأأن السأأتفادة مأأأن الدراسأأأات السأأابقة التأأأي اطلأأأع عليهأأا فأأأي تنفيأأأذ 

 إجراءات الدراسة الحالية لذلك قسم الباحث الدراسات السابقة إلى محورين :

 

 : المحور األول: الدراسات التي تتعلق بمهارات التفكير الناقد

 سأمات وبعأض الناقأد التفكيأر بأين العالقأة إلأى التعأرف هأدفت بدراسأة( 5112) زيزع وقامت

 المأأأأنهج الباحثأأأأة اسأأأأتخدمت, الأأأأدين صأأأأالح محافظأأأأة فأأأأي الثانويأأأأة المرحلأأأأة مدرسأأأأي لأأأأدى الشخصأأأأية

 مدرساأأا( 81) مأأنهم مأأن ومدرسأأة مدرساأأا( 061) مأأن الد راسأأة عينأأة تكونأأت اسأأتبانة، واألداة الوصأأفي

 الثانويأأة المرحلأأة مدرسأأي لأأدى الناقأأد التفكيأأر مسأأتوى أنة  النتأأائج الدِّراسأأة ظهأأرتأ وقأأد9 مدرسأأة( 81)و

 مسأأأأتوى عنأأأأد إحصأأأأائياا دالأأأأة بفأأأأروق تربوياأأأأا المقبأأأأول المسأأأأتوى مأأأأن أقأأأأل الأأأأدين صأأأأالح محافظأأأأة فأأأي

(1912 9) 

درجأأأة مسأأأاهمة كتأأأب الأأأى تعأأأرف ال الأأأىهأأأدفت  ( 5117) دراسأأأة قأأأام بهأأأا السأأأنافيفأأأي و 

ت المعلمات الصفية فأي تنميأة مهأارات التفكيأر الناقأد واإلبأداعي، وتألفأت عينأة الجتماعيات وممارسا

الدراسأأأة مأأأن كتأأأب الدراسأأأات الجتماعيأأأة التأأأي يدرسأأأها طلبأأأة المرحلأأأة المتوسأأأطة إضأأأافة إلأأأى جميأأأع 
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اختيارهأأأا بالطريقأأأة تأأأم  منطقأأأة الحأأأولي التعليميأأأة التأأأي فأأأي ت الجتماعيأأأات للمرحلأأأة المتوسأأأطة معلمأأأا

( مهأأأارة، وقائمأأأة لمهأأأارات التفكيأأأر  52سأأأتخدمت قائمأأأة لمهأأأارات التفكيأأأر الناقأأأد شأأأملت) القصأأأدية، وا

الحظأأأة ممارسأأأات المعلمأأأات لتحليأأأل محتأأأوى كتأأأب الجتماعيأأأات ولمو  مهأأأارة (78اإلبأأأداعي شأأأملت) 

قد أظهرت النتائج أن درجة مساهمة كتب الجتماعيات فأي تنميأة مهأارات التفكيأر اإلبأداعي  الصفية،

(، % 2905أن درجة ممارسات المعلمات الصفية في تنمية مهارات التفكير الناقأد بلغأت) منخفضة، و 

 إذوهي درجة منخفضة كما أن درجة ممارستهن فأي تنميأة مهأارات التفكيأر اإلبأداعي منخفضأة أيضأاا 

 (9%7922بلغت )

ا فأي ( بدراسة هدفت الى تحديأد مهأارات التفكيأر الناقأد الواجأب توافرهأ5100وقام أبو مهادي)

لأأى معرفأأة مأأدى تأأوافر هأأذه المهأأارات فأأي محتأأوى منهأأاج الفيزيأأاء  منهأأاج الفيزيأأاء للمرحلأأة الثانويأأة، واا

بهأأدف جمأأع المعلومأأات  م الباحأأث المأأنهج الوصأأفي التحليلأأيومأأدى اكتسأأاب الطلبأأة لهأأا9 وقأأد اسأأتخد

عأأداد قائمأأة وهأأي: إ عديأأدة دواتأمحتأأوى مأأنهج الفيزيأأاء، واسأأتخدم بيانأأات وتفسأأيرها حأأول الوتجهيأأز 

مهأارات التفكيأر الناقأأد مأن أجأأل اسأتخدام تلأأك القائمأة فأأي تحليأل منهأأاج الفيزيأاء، وقأأد تضأمنت خمأأس 

التفسأأأير(  وقأأأد توصأأأل و السأأأتنباط، و تقأأأويم المناقشأأأات، و معرفأأأة الفتراضأأأات، و مهأأأارات )السأأأتنتاج، 

كانأأت نسأأبة  إذف، لعشأأر، يقأأع فأأي المسأأتوى الضأأعيالباحأأث الأأى أن أفأأراد العينأأة فأأي الصأأف الحأأادي ا

(، وكأأأان %6097علأأأى نسأأأبة )أسأأأتوى مهأأأارة معرفأأأة الفتراضأأأات كأأأان ( وتبأأأين أن م%2597األداء )

 ( ونسأأأبة متقاربأأأة بأأأين تقأأأويم المناقشأأأات والسأأأتنباط%2998مسأأأتوى التفسأأأير فأأأي المرتبأأأة الثانيأأأة )

ذات  اا روقأف هناك تبين أنو ( %5797)في مرتبة ضعيفة جدا  الستنتاج كان ( و%2898( و)29%)

 دللة إحصائية في مستوى مهارات التفكير الناقد في محتوى منهاج الفيزياء9
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( دراسأأة هأأدفت إلأأى الكشأأف عأأن مسأأتوى مهأأارات التفكيأأر الناقأأد لأأدى 5100جأأرت البيأأاتي)أو 

مدرسأأأأي الدراسأأأأات الجتماعيأأأأة فأأأأي المرحلأأأأة المتوسأأأأطة فأأأأي العأأأأراق فأأأأي ضأأأأوء المتغيأأأأرات )الجأأأأنس 

( مدرسأأين ومدرسأأات تأأم اختيأأارهم بالطريقأأة 001وتكونأأت عينأأة الدراسأأة مأأن )والتخصأأص، والخبأأرة( ، 

عأأدم وجأأود فأأروق  صأألي للدراسأأة، وأظهأأرت النتأأائج(مأأن المجتمأأع األ%01الطبقيأأة العشأأوائية وبنسأأبة)

ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة، في مستوى التفكير الناقد لدى مدرسي الدراسات الجتماعيأة 

ل توجأأأد فأأروق دالأأأة و  الناقأأد تبعأأأاا لمتغيأأر الجأأنس، وسأأأطة فأأي ضأأوء مهأأأارات التفكيأأرفأأي المرحلأأة المت

أظهأأأرت و ، التأأأأريخلصأأأالح تخصأأأص  إحصأأأائياا تبعأأأا لمتغيأأأر التخصأأأص، كمأأأا أظهأأأرت النتيجأأأة فروقأأأاا 

     .متغير الخبرةل عزىالنتائج أنه ل توجد فروق دالة إحصائياا ت  

ي درجة توافر مهارات التفكير الناقد في كتاب ( دراسة هدفت إلى تقص5100وأجرى العدوان)

الجغرافيأة للصأف التاسأع األساسأي ودرجأة ممارسأأة المعلمأين لتلأك المهأارات، واختيأرت عينأة عشأأوائية 

مأأن معلمأأي الجغرافيأأة للصأأف التاسأأع الساسأأي فأأي المأأدارس الحكوميأأة لمديريأأة التربيأأة والتعلأأيم للأأواء 

الباحثأأة بتطأأوير اداتأأين، تمثلأأت قامأأت و  ( معلمأأا ومعلمأأة، 71ة)راد العينأأالشأأونة الجنوبيأأة بلأأا عأأدد افأأ

كتأأأأاب تحليأأأأل المحتأأأأوى لرصأأأأد تكأأأأرارات ظهأأأأور فئأأأأات التحليأأأأل محتأأأأوى  سأأأأتمارة افأأأأي ولأأأأى داة الال

( فقأرة مأن مهأارات التفكيأر 70بطاقأة مالحظأة اشأتملت )فأي داة الثانيأة الجغرافية، فأي حأين تمثلأت األ

ات التفكيأر الناقأد مهارات من مهأار  ين خمسلمي الجغرافية كانوا يمارسو الناقد، وأظهرت النتائج أن مع

د العالقأأة بأأين السأأبب هأأي: السأأتنتاج، والسأأتقراء، التتأأابع ، والمقارنأأة والتبأأاين، تحديأأبدرجأأة مرتفعأأة 

( فأأأي درجأأأة ممارسأأأة معلمأأأي a   1912حصأأأائية)إظهأأأرت عأأأدم وجأأأود فأأأروق ذات دللأأأة وأ والنتيجأأأة،

 نوات الخبرة9الجغرافية تعزى لس
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 : الدراسات المتعلقة بتحليل المحتوى : لثانيالمحور ا

فأأأي المرحلأأأة المتوسأأأطة فأأأي سأأأة هأأأدفت إلأأأى تحليأأأل محتأأأوى العلأأأوم ( درا5111جأأأرى فأأأراج)أ

المملكة العربية السعودية ألبعاد العلم وعملياته وفهم التالميأذ لهأا، وقأد تكونأت أدوات الدراسأة مأن أداة 

 الصأف ( طالبأاا فأي055فهم طبيعة العلم وعملياته، وقد طبقت الدراسأة علأى) تحليل المحتوى واختبار

الصف الثالأث اإلعأدادي ، وأظهأرت النتأائج أن هنأاك عالقأة بأين  في( طالبا 050األول اإلعدادي و)

 مدى تناول المحتوى ألبعاد العلم وعملياته وفهم التالميذ لها9

ى العلأأوم للصأأف العاشأأر وفقأأاا لمعأأايير ( هأأدفت إلأأى تحليأأل محتأأو 5116الصأأادق)أمأأا دراسأأة 

الثقافأة العلميأة كأحأد أهأداف تأدريس العلأوم الحديثأأة، وقأد اعتمأدت الباحثأة المأنهج الوصأفي التحليلأأي، 

حأأأددت عينأأأة ، بجزئيأأأةى كتأأأاب العلأأأوم للصأأأف العاشأأأر حيأأأث اختأأأارت الباحثأأأة لعمليأأأة التحليأأأل محتأأأو 

حيأأث كأأان  ؛يارهأأا عشأأوائياا مأأدارس تأأم اخت أربأأع موزعأأة علأأى دراسأأية   ةا ( شأأعب05مكونأأة مأأن )ال الدراسأأة

( طالبا وطالبة، وأظهرت النتائج ضعف تناول محتوى منهاج العلأوم للصأف 758العدد الكلي للعينة )

( وهأأأذا دليأأأل علأأأى %81العاشأأر للثقافأأأة العلميأأأة، وكأأأذلك أظهأأأرت عأأأدم وصأأول الطلبأأأة لحأأأد الكفايأأأة )

 وجأأد فأأروق ذات دللأأة إحصأأائيةت ل ، وأظهأأرت أنأأهانخفأأاض فأأي مسأأتوى الثقافأأة العلميأأة لأأدى الطلبأأة

 عند مستوى دللة في اكتساب طلبة الصف العاشر للثقافة العلمية9 ايضاا 

تحليأأل محتأأوى منهأأاج الرياضأأيات للصأأف الثأأامن  الأأى ( دراسأأة هأأدفت5118جأأرت الطنأأة )وأ

ار عينأة عشأوائية األساسي في ضوء مستويات التفكيأر الهندسأي لفأان هايأل بمدنيأة غأزة، وقأد تأم اختيأ

 5117-5116مأن طأالب وطالبأات الصأف الثأامن األساسأي للعأام الدراسأي  %2بسيطة تمثلت فأي 

الدراسة : األولى  أداتاوقد تكونت  9 طالبا وطالبة 751لا حجم العينة للفصل الدراسي الثاني، حيث ب
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تشأأأتمل علأأأى و اضأأأيات للصأأأف الثأأأامن األساسأأأي، تتمثأأأل فأأأي تحليأأأل الوحأأأدة السادسأأأة مأأأن كتأأأاب الري

موضوعات الهندسة، وفق مستويات التفكير الهندسي لفان هايل، أما األداة الثانية فهي اختيار لقيأاس 

التفكيأأأر الهندسأأأي لأأأدى الطلبأأأة وفأأأق مسأأأتويات التفكيأأأر الهندسأأأي لفأأأان هايأأأل، تأأأم تطبيقهأأأا علأأأى عينأأأة 

توى مهأأارات التفكيأأر ( طالبأأا وطالبأأة، وقأأد أظهأأرت نتأأائج التحليأأل أن مسأأ21اسأأتطالعية مكونأأة مأأن )

، %61 يصأل إلأى حأد الكفايأة، وهأو الهندسي لدى طلبأة الصأف الثأامن األساسأي فأي مأدارس غأزة ل

فأي  ) a  0.01   (حصأائية عنأد مسأتوى دللأة إحصأائيةاإلدللأة الكمأا أظهأرت وجأود فأروق ذات 

مأأاعي)ذكور، مسأأتويات التفكيأأر الهندسأأي لأأدى طلبأأة الصأأف الثأأامن األساسأأي تعأأزى إلأأى النأأو  الجت

فأي  (1910aظهرت وجود فروق ذات دللأة إحصأائية عنأد مسأتوى )ألصالح الطالبات، و  اناث( وذلك

لأدى طلبأة الصأف الثأامن األساسأي لصأالح مرتفعأي التحصأيل  ايضاا  مستوى مهارات التفكير الهندسي

 في مادة الرضيات9 

ة للصأأف اإلسأأالمي ( دراسأأة هأأدفت التعأأرف إلأأى محتأأوى كتأأاب التربيأأة5105أجأأرى العنأأزي )

للمنأأأأاهج بدولأأأأة الكويأأأأت، ومعرفأأأأة مأأأأدى تمثيأأأأل كأأأأل مجأأأأال مأأأأن المجأأأأالت  السأأأأابع لألسأأأأس النفسأأأأية

الستة)النمو المعرفي، والديني ، والجتماعي  والنفعالي، وحاجأات الطلبأة، وميأول واتجاهأات الطلبأة( 

كعينأأة للدراسأأة، وتأأم وتأأم اسأأتخدام المأأنهج الوصأأفي )تحليأأل المحتأأوى(، واختيأأر كتأأاب الصأأف السأأابع 

تحليأأأل محتأأأوى الكتأأأاب وفأأأق مجموعأأأة مأأأن المعأأأايير ذات العالقأأأة باألسأأأس النفسأأأية لكأأأل مجأأأال مأأأن 

معالجأة بيانأات الدراسأة باسأتخدام التكأرار والنسأب المئويأة مأن المعيأار  تمجالت الدراسة السأتة، وتم أ

نتأأائج الدراسأأة أن كتأأأاب  والنسأأبة المئويأأة لكأأل مجأأال مأأن المجمأأو  الكلأأأي لألسأأس النفسأأية، وأظهأأرت

ة للصف السابع في الكويت يمثل األ سس النفسية للمنهاج بدرجات متفاوتة، إذ جاءت اإلسالميالتربية 
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بنسبة مئوية ) النمو المعرفي و ( %55967المجالت مرتبة تنازليا كاآلتي: النمو الديني وبنسبة مئوية)

بنسأأبة الوجأداني النمأو النفعأالي و و (  06978بنسأبة مئويأأة)%ميأول واتجاهأات الطلبأة و (، % 55977

بنسأأبة مئويأأأة النمأأو الجتمأأاعي و ( %05952حاجأأات الطلبأأة وبنسأأبة مئويأأأة )و ( % 02915مئويأأة ) 

(8985%9) 

على الدراسات السابقة  التعقيب  

عأأأأة الدراسأأأأات السأأأأابقة العربيأأأأة واألجنبيأأأأة، فقأأأأد أظهأأأأرت أهميأأأأة تحليأأأأل محتأأأأوى كتأأأأاب مطالب 

الناقأأد المختلفأأة، وتبأأين تلأأك الدراسأأات أنهأأا تنوعأأت فأأي األهأأداف مهأأارات التفكيأأر فأأي تنميأأة ، التأأأريخ

 كما يأتي : والعينة واألدوات والنتيجة

تنميأة التفكيأر الناقأد مثأل دراسأة عناصأر مختلفأة ل بقةالدراسأات السأا األهداف : تناولت بعض

 التفكير الناقد9 هاراتتعلمي في تنمية م –( التي تناولت اثر برنامج تعليمي 5117بو جودة)أ

مأأأا لمعلمأأأات لمهأأأارات التفكيأأأر الناقأأأد أا ( التأأأي تناولأأأت مأأأدى ممارسأأأة5117في)ودراسأأأة السأأأنا

ي مأأن متغيأأرات الدراسأأة، او فلأأم تبحأأث فأأي أثأأر اسأتخدام طأأرق التأأدريس فأأي أالدراسأة الحاليأأة 

يأر ات التفكلمهأار  اإلسأالمي التأأريخت درجة تمثيل كتاب نما تقص  الممارسات لدى المعلمين ,إ

الطأأال  علأأى عأأدد مأأن الدراسأأات  حأأث بتحليأأل محتأأوى الكتأأاب،لهأأذا الغأأرض قأأام البا الناقأأد9

(، 5100(، والعأأأأأدوان )5100التأأأأأي تناولأأأأأت تحليأأأأأل المحتأأأأأوى  مثأأأأأل دراسأأأأأة ابأأأأأو مهأأأأأادي )

 ة دراسة فأي حأدي(، ولكن لم تكن هناك أ5105(، والعنزي )5116(، والصادق)5111وفرج)

 لمهارات التفكير الناقد9 اإلسالمي التأريختمثيل كتاب علم الباحث تناولت 
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العينة : تنوعأت العينأة فأي الدراسأات السأابقة مأن حيأث المرحلأة، والبيئأة، امأا المرحلأة فكانأت 

 ،(5111عينأأأأة بعأأأأض الدراسأأأأات السأأأأابقة مأأأأن المرحلأأأأة الساسأأأأية مثأأأأل دراسأأأأة ابأأأأو جأأأأودة )

(، فأأي المرحلأأأة الثانويأأة، وهنأأأاك 5111(، ودراسأأأة فأأرج)5118(، والطنأأة )5116والصأأادق )

عأأأدد مأأأن الدراسأأأات التأأأي تناولأأأت معلمأأأي المأأأواد الدراسأأأية مثأأأل دراسأأأة السأأأنافي، ابأأأو مهأأأادي 

والبياتي 9 اما مأن حيأث البيئأة فتنوعأت الدراسأة بأين البيئأة العربيأة والجنبيأة، ولأم يكأن هنأاك 

دراسأة مأن  ة يأأ تشأتمللأم و  ة دراسة في العراق في حأدود علأم الباحأث فأي هأذا الموضأو ، يأ

متوسأأأأط، وبهأأأأذا اختلفأأأأت الدراسأأأأة الحاليأأأأة عأأأأن الالدراسأأأأات السأأأأابقة تناولأأأأت الصأأأأف الثأأأأاني 

متوسأط، وفأي البيئأة الالدراسات السابقة في الصف الدراسأي الأذي تناولتأه وهأو الصأف الثأاني 

 التي اجريت فيها الدراسة وهي البيئة العراقية9

غلأأأأأب حسأأأأأب هأأأأأدف الدراسأأأأأة فقأأأأأد اسأأأأأتخدمت أالسأأأأأابقة دوات الدراسأأأأأات األدوات : اختلفأأأأأت أ

الدراسات السابقة شبه التجريبي وبطاقة المالحظة، اما الدراسة الحالية فقد استخدمت اسأتمارة 

 9اإلسالمي التأريختحليل محتوى كتاب 

مرتفعأأة مثأأل دراسأأة  بدرجأأة مهأأارات التفكيأأر الناقأأد ظهأأرت بعأأض الدراسأأات السأأابقةة : أالنتيجأأ

بعأأض الدراسأأات منخفضأأة مثأأل دراسأأة  البيأأاتي، فأأي حأأين كانأأت نتأأائجو السأأنافي، و بأأو جأأودة، أ

 الطنة9و العدوان، و بو مهادي، أ

نها حاولت تحليأل محتأوى منأاهج دراسأية مختلفأة ما سبق من دراسات يالحظ ا وباستعراض  

يالحأظ  ة ومدى تضمينها مهارات التفكير الناقد، لكن لماإلسالميمثل العلوم والفيزياء والتربية 

 لمهارات التفكير الناقد9  اإلسالمي التأريخوجود دراسة تناولت تمثيل كتاب 
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 الفائدة من الدراسات السابقة : 

 إلأأى رفاسأأتفاد الباحأأث مأأن الدراسأأات السأأابقة فأأي بنأأاء الطأأار النظأأري للدراسأأة الحاليأأة وتع أأ

كيفية بنأاء اسأتمارة  ابقةات السالدراس واستفاد من ,سئلة الدراسةاإلحصائية وصياغة أ اساليبها

 تحليل, ومناقشة نتائج هذه الدراسة9

وقأأد تميأأأزت الدراسأأة الحاليأأأة عأأن الدراسأأأات السأأابقة, بأنهأأأا اول دراسأأة )حسأأأب علأأم الباحأأأث( 

فأي العأراق, كمأا انهأا للصأف الثأاني المتوسأط  اإلسأالمي التأأريخ محتأوى كتأابتناولت تحليأل 

 قد, انفردت في تناولها مهارات التفكير النا
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

إلأأى متغيراتهأأا  إضأأافةا ينتهأأا واألداة المسأأتخدمة يتنأاول هأأذا الفصأأل منهجيأأة الدراسأأة ومجتمعهأا وع     

جراءاتهأا والمعالجأأة الحصأا تفصأأيل  أتيمأا يأأفي  أسأئلة الدراسأأة، عأأنئية التأأي تأم اسأأتخدامها لثجابأة واا

 لذلك:  

  :منهجية الدراسة

سأأألوب المالئأأأم ؛ الأأأذي يتبأأأع المأأأنهج الوصأأأفي ألنأأأه األسأأألوب تحليأأأل المحتأأأوى أاتب أأأع الباحأأأث 

 ألغراض هذه الدراسة9

 :مجتمع الدراسة وعينتها

الأذي للصف الثاني المتوسأط  اإلسالمي التأريختكون مجتمع الدراسة من جميع صفحات كتاب       

ومأأا تضأأمنه مأأن تمرينأأات وأسأأئلة والبأأالا   5107/5102وزارة التربيأأة العراقيأأة، للعأأام الدراسأأي قررتأأه 

( صفحة، بعد استثناء المقدمة والمراجع من عملية تحليل المحتوى وكانت عينة الدراسأة 005عددها )

ومجتمأأأع  ة الصأأف الثأأاني المتوسأأأط فأأي العأأراقالمقأأرر لطلبأأأ اإلسأأالمي التأأأأريخشأأاملة محتأأوى كتأأاب 

 الدراسة هو عينتها9

  :أداة الدراسة

بعد الطال  علأى اإلطأار التربأوي المتعلأق بمشأكلة الدراسأة، والرجأو  للدراسأات السأابقة التأي     

تناولأأأت أسأأألوب تحليأأأل المحتأأأوى فأأأي كتأأأب الدراسأأأات الجتماعيأأأة، التأأأي بحثأأأت فأأأي موضأأأو  التفكيأأأر 

كونأة (، قام الباحث ببنأاء اسأتمارة  التحليأل الم5100(، ودراسة العدوان)5105الناقد، كدراسة العنزي)
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فقأي لالسأتمارة، المهأارات الفرعيأة، علأى المحأور األة تتفر  عنها مجموعة مأن ي  من خمس  فئات رئيس

مأأا يلأأي في  للصأأف الثأأاني المتوسأأط اإلسأأالميفأأي حأأين ضأأم المحأأور العمأأودي فصأأول محتأأوى كتأأاب 

 تعريف بالفئات الرئيسية واداتها المرتبطة بها9 

وهي القدرة التي تستخدم العالقات بين األحأداث  لنتيجة:مهارة تحديد العالقة بين السبب و ا - 

تحتأوي عأدداا مأن المهأارات الفرعيأة المرتبطأة  إذآلخأر،  اا ن كيف أن شيئاا ما يكأون سأبباالمختلفة، وتبي

 بها وهي:

                          يوضح األسباب المرتبطة بالنتائج 

 يساعد على اكتشاف الدوافع وراء األحداث 

  لألسباب المرتبطة بالنتائجتوضيحه 

  يةالتأريخالعمق الفكري في عملية تحليل الشخصيات 

  ي لألحداثالتأريخيراعي التسلسل 

وهي القدرة على النتقال من الحقائق الى المفاهيم أو مأن الجأزء الأى الكأل أو مأن  مهارة االستقراء:-

تفيأد عأدداا مأن المهأارات الفرعيأة  الخاص الى العام ليصل الى نتيجة مترتبة على ذلك النتقأال، حيأث

  المرتبطة بها وهي:

 9)ينتقل من الخاص الى العام )من الجزء الى الكل 

 9يربط بين األجزاء ذات العالقة للوصول الى التعميمات 

 9يفصل المادة من اجل إعطاء التعريفات لها 

  ية إلى مفاهيم متعلقة بها9التأريخالنتقال من حقائق المادة 
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 ل وعبارات توضح الحياة الجتماعية للسكان9تضمينه لجم 

 9ربطه بين أحداث الماضي والحاضر 

 9ترتيبه للنتائج التي توصل اليها 

 النص9في ن بالصور بعض المفاهيم المبثوثة يبي 

 9استنباطه القواعد و األحكام العامة من النص 

 9يعطي اقتباسات قرآنية تدعم افكار النص 

 شريفة تدعم أفكار النص9 يعطي تضمينات من أحاديث نبوية 

مأن معأارف ومهأارات بأين وهأي القأدرة العقليأة التأي نسأتخدم فيهأا مأا نملكأه مهارة االسرتنتاج: 

و خطأ نتيجة ما، تبعا لدرجة ارتباطها بمعلومات معطاة، حيث تفيد عدداا من أدرجات صحة 

 المهارات الفرعية المرتبطة بها وهي:

 لجزء الى الكل(9النتقال من العام الى الخاص )من ا 

 9الهتمام بالعالقات المتداخلة للقضايا للوصول الى حلول 

 9النتقال من القاعدة الى المثال لشرحها وتوضيحها 

 9تركيزه على استنتاج معلومات تاريخية مهمة 

 9تحليله للعالقة بين األشياء والبحث عنها بين األمور المختلفة 

 9استنتاج األدلة و الحجج من النص 

  الفكرة الرئيسية في النص واألفكار الداعمة لها9يبين 
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يقأأأة وهأأأي القأأأدرة علأأأى ترتيأأأب الحأأأوادث أو الفقأأأرات أو األشأأأياء أو المحتويأأأات بطر   مهرررارة التترررابع:-

تنظأأأيم محأأأدد يأأأتم اختيأأأاره بعنايأأأة فائقأأأة، حيأأأث تفيأأأد عأأأدداا مأأأن فأأأي منظمأأأة ودقيقأأأة، ووضأأأع األشأأأياء 

 المهارات الفرعية المرتبطة بها وهي:

 مينه لتسلسل الحداث 9تض 

 9سرد المعلومات بشكل متسلسل 

 9ترتيبه للحوادث واألسماء أو المصطلحات بنمط تنظيمي معين وبشكل متتابع 

  9للعالقات بين المواقف المختلفة استخدامه 

 9حرصة على مالحظة الموضوعات بدقة 

أو مأوقفين لكتشأاف أوجأه القأدرة علأى فحأص شأيئين أو أمأرين أو فكأرتين  مهارة المقارنة والتباين:-

 الشبه ونقاط الختالف بينهما، حيث تفيد عدداا من المهارات الفرعية المرتبطة بها وهي:

 9 تضمينه لتسلسل الحداث 

 9سرد المعلومات بشكل متسلسل 

 9ترتيبه للحوادث واألسماء أو المصطلحات بنمط تنظيمي معين وبشكل متتابع 

 استخدامه9للعالقات بين المواقف المختلفة  س 

 9حرصه على مالحظة الموضوعات بدقة 

  :وحدة التحليل

خمسأأأة أعتمأأأد الباحأأأث  وحأأأدة الموضأأأو  وحأأأدةا للتحليأأأل وقأأأد تضأأأمن الكتأأأاب إجرررراءات التحليرررل: 

 فصول وأربعة عشر موضوعاا، 
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الرسأأالة هأأي:  مجموعأأة مأأن الموضأأوعات وعنوانأأه الرسأأالة اإلسأأالمية وتضأأمن :الفصررل األول -

 المشركين واسئلة الفصل األول9 ة ومواجهةاإلسالمي

ة فأأي عصأأر الخلفأأاء الراشأأدين )رضأأي ا  اإلسأأالميالدولأأة العربيأأة  :يتضررمن الفصررل الثرراني -

 ة, وأسئلة الفصل الثاني،اإلسالميه, الفتوحات العربية  70 -00عنهم( من سنة 

ل ه وأسأأئلة الفصأأ 055-70ة فأأي العصأأر المأأوي اإلسأأالميالدولأأة العربيأأة الفصررل الثالررث:  -

 الثالث9

ه وأسأأئلة الفصأأل  626 -055ة فأأي العصأأر العباسأأي اإلسأأالمي: الدولأأة العربيأأة الفصررل الرابررع-

 الرابع9

  ة في الندلس، وأسئلة الفصل الخامس9اإلسالميالدولة العربية  الفصل الخامس:-

الناقأأأد ومؤشأأأراته السأأألوكية علأأأى كأأأل موضأأأو  مأأأن  التفكيأأأر مهأأأارات بتطبيأأأق الباحأأأث ويقأأأوم

 ع السابقة9المواضي

)مكأة المكرمأة،  -:سرد المعلومات بشكل متسلسل مهارة : ومن مهاراتها الفرعية مهارة التتابع:مثال: 

وقأد ، تحأيط بهأا الجبأال مأن جميأع جهاتهأا( ,فأي وسأط الحجأاز ,وهي مدينة تقأع فأي منطقأة صأحراوية

 الباحث على هذا المنهج كامالا9 سار

مية جأأرى تطبيأأق مهأأارة التتأأابع بعأأد قأأراءة الباحأأث األول موضأأو  الرسأأالة اإلسأأال لففأأي الفصأأ

للموضأو  ومالحظتأه وجأأود هأذه المهأأارة وقأام بتسأجيل عأأدد تكراراتهأا وتثبيأأت نسأبتها المئويأأة9 

 وقد تابع الباحث هذه اإلجراءات مع مهارات التفكير الناقد األخرى الرئيسية والفرعية9 
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   :صدق محتوى استمارة التحليل

   :ألداة تم  إتبا  اإلجراءات اآلتيةللتحقق من صدق ا

قأام الباحأأث بعأأرض اسأتمارة التحليأأل المتضأأمنة فصأول الكتأأاب علأأى المحأور العمأأودي لفئأأات التحليأأل 

لهذه الفئأات،  جرائيةوالتعريفات اإلإجابات استمارة التحليل  مقد   ، والفرعية على المحور الفقيالرئيسية

جرائأأأأأي لوحأأأأدة التحليأأأأل وعرضأأأأأها علأأأأى مجموعأأأأة مأأأأأن ف اإلعلأأأأى التعريأأأأ زيأأأأأاة المشأأأأار اليهأأأأا سأأأأابقاا 

المتخصصين في مجال مناهج وطرائق التدريس، من ذوي الخبرة والكفاءة من الجامعات األردنيأة بلأا 

( وذلك للتأكد من صالحية استمارة التحليل، وفي ضوء آرائهم  3ملحق )  ال( متضمنة  02عددهم ) 

ثأأأم وضأأأع فأأأي التعريفأأأات  توضأأأيحها،ريفأأأات كزيأأأادة فأأأي صأأأياغة بعأأأض التع تعيأأأدأ، ومالحظأأأاتهم، 

(، لعتمادهأأا فأأي عمليأأة التحليأأل لمحتأأوى  0 ملحأأق )ال وليأأةالتحليأأل بصأأورتها األاإلجرائيأأة واسأأتمارة 

 ( يوضح الستمارة بصورتها النهائة59, والملحق رقم )للصف الثاني المتوسط اإلسالمي التأريخكتاب 

  :االستمارة تحليلثبات 

بنأاء علأى التعريفأات اإلجرائيأة لفئأات التحليأل  اإلسأالمي التأأريخم الباحث بتحليل محتوى كتاب قا    

نفسأه الختصأاص  إعادة تحليل المحتوى من محلل آخأر فأي تتمو  لتحليللوحدة اوالتعريف اإلجرائي 

ه بكأل اسأتعان بأه الباحأث، وتأم إمأداد ،(اإلسأالمي التأأريخالجتماعيأات ) يعمل في مجال تدريس مادة

مأا يلأأزم للقيأأام بعمليأة التحليأأل التأأي اتبعهأأا الباحأث، وتأأم تحديأأد جميأأع المكونأات والعناصأأر التأأي تمثأأل 

ومأات والمأواد التعليميأة، المقأرر علأى طلبأة الصأف الثأاني المتوسأط مأن المعل اإلسأالمي التأريخكتاب 

( مهأارة 57لتأي بلأا عأددها )اين حصر عدد مرات التفاق بين المحللأ مة ت الباحث والمحلل نتهاءا وبعد

 : التالية معادلة هولستي اعتمادومن ثم 
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 ونظأأراا  الدراسأأة هأذه ألغأأراض كافيأأاا  ويعأد(  1977بلأأا )الأذي  ،امأأل التفأاق بأأين المحللأأينولحسأاب مع

درجة توافر مهارات التفكيأر الناقأد فأي  الىأجل التعرف كان من  اإلسالمي التأريخألن تحليل محتوى 

لجميأع الكتأاب،  للصف الثأاني المتوسأط، وبمأا أن عينأة التحليأل كانأت شأاملة اإلسالمي لتأريخاكتاب 

سأأتمارة أثنأأاء رصأأد فقأأرات التحليأأل ضأأمن الفأأي اسأأتخدام النسأأبة  والتكأأرارات ونسأأبتها المئويأأة فقأأد تأأم 

   9المصممة لهذا الغرض

  :اءات  الدراسةرجإ

 :الباحث الخطوات واإلجراءات اآلتية اتبعئلتها، أس نلتحقيق أهداف الدراسة ولثجابة ع       

 ._ مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة لمهارات التفكير الناقد وتحليل المحتوى

بصأأورتها األوليأأة للصأأف الثأأاني المتوسأأط  اإلسأأالمي التأأأريخالمحتأأوى لكتأأاب تحليأأل اسأأتمارة إعأأداد _

 لمختصين في مجال المناهج وطرق التدريس9وعرضها على مجموعة من المحكمين ا

 .لتحديد درجة تمثيل مهارات التفكير الناقد فيه اإلسالمي التأريخ_ القيام بعملية تحليل محتوى كتاب 

ومأأا يتضأأأمنه مأأأن أسأأأئلة  اإلسأأأالمي التأأأأريخاختيأأار جميأأأع محتأأأوى كتأأاب ب_ تحديأأد مجتمأأأع الدراسأأأة، 

 .ائيوتمرينات، وتدقيقها لغايات التحليل اإلحص

جراء المعالجات اإلحصأائية علأى برنأامج الحزمأة الحصأائية  _ إدخال البيانات إلى ذاكره الحاسوب واا

جابة أسئلة الدراسةSPSS للعلوم الجتماعية   .، لستخالص النتائج، واا

       2M 

   N1+N2 R.C= 
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 . عرض النتائج واقتراح التوصيات في ضوئها-

 : المعالجة اإلحصائية

   9 يةسب المئو خدام التكرارات والن  لثجابة عن السؤال األول، تم است_ 

 ( Chi-Squareالسؤال الثاني، تم استخدام التكرارات والنس ب المئوية وقيم ) _ لثجابة عن

 (Holstiولحساب معمل الثبات، تم استخدام معادلة هولستي ) 
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 عالفصل الراب
 نتائج الدراسة

اسأأئلتها علأأى  لأأىاإلجابأأة عبيهأأا الدراسأأة يتضأأمن هأأذا الفصأأل عرضأأاا للنتأأائج التأأي توصأألت إل

 : تاليالنحو ال

للصررف  اإلسررالمي التررأريخدرجررة تمثيررل كترراب  هيأوالا: النترائج المتعلقررة بالسررألال األول: مررا

 الثاني المتوسط لمهارات التفكير الناقد في العراق؟

 ،رعيأأة للتفكيأأر الناقأأدلمهأأارات الفل تخراج التكأأرارات و النسأأب المئويأأةهأأذا السأأؤال تأأم اسأأ لأأىولثجابأأة ع

 ( يوضح ذلك0للصف الثاني المتوسط، الجدول  رقم ) التأريخالتي يتضمنها كتاب 

(1الجدول )  
ف الثاني المتوسطللص التأريخفي كتاب لمهارات الفرعية للتفكير الناقد التكرارات  والنسب المئوية    

ارالتكر  المهارة الفرعية ةي  المهارة الرئيس  
النسبة 
 المئوية*

مهارة تحديد العالقة بين 
 السبب و النتيجة:

 28.9 43 ئجتبطة بالنتايوضح األسباب المر 
 15.4 23 يساعد على اكتشاف الدوافع وراء األحداث

 13.4 20 توضيحه لألسباب المرتبطة بالنتائج
 28.2 42 يةالتأريخالعمق الفكري في عملية تحليل الشخصيات 

 14.1 21 حداثي لألالتأريخيراعي التسلسل 
 **39.9 149 المجموع

 مهارة االستقراء

 1.9 1 ينتقل من الخاص الى العام )من الجزء الى الكل(
تضررررمينه لجمررررل وعبررررارات توضررررح الحيرررراة االجتماعيررررة 

 17.0 9 للسكان

 1.9 1 ربطه بين أحداث الماضي والحاضر
 45.3 24 يبين بالصور بعض المفاهيم المبثوثة بالنص

 34.0 18 اقتباسات قرآنية تدعم افكار النص يعطي
 **14.2 53 المجموع
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ارالتكر  المهارة الفرعية ةي  المهارة الرئيس النسبة  
 المئوية*

 مهارة االستنتاج

 20.0 4 االنتقال من العام الى الخاص )من الجزء الى الكل(
االهتمرررام بالعالقرررات المتداخلرررة للقضرررايا للوصرررول الررررى 

 55.0 11 حلول

 5.0 1 االنتقال من القاعدة الى المثال لشرحها وتوضيحها
 20.0 4 ن الفكرة الرئيسية في النص واألفكار الداعمة لهايبي

 5.47 20 المجموع

 مهارة التتابع

 34.9 52 تضمينه لتسلسل االحداث
 12.8 19 سرد المعلومات بشكل متسلسل

ترتيبه للحوادث واألسماء أو المصطلحات برنمط تنظيمري 
 29.5 44 .معين وبشكل متتابع

 5.4 8 .استخدامه مختلفةللعالقات بين المواقف ال
 17.4 26 .حرصة على مالحظة الموضوعات بدقة

 39.9 149 المجموع

 مهارة المقارنة والتباين

 50.0 1 ية بطريقة المقارنةالتأريختقصيه األحداث 
تضررمنه مهررارة التحليررل مررن جهررة ومهررارة الوصررف مررن 

 50.0 1 جهة ثانية

 **0.53 2 المجموع
 373 المجموع

 ة9ي  بة المئوية من مجمو  تكرار المهارة الرئيس*النس
 9هكلتكرارات مهارات التفكير الناقد  **النسبة المئوية من مجمو 

 ( ما يلي:0يظهر من الجدول رقم )

 التأأأأريختكأأأرارات مهأأأارات تحديأأأد العالقأأأة بأأأين السأأأبب و النتيجأأأة المتضأأأمنة فأأأي كتأأأاب  ن  أ 09

يأأأث كأأأان لمهأأأارة   يوضأأأح األسأأأباب (، ح75-51للصأأأف الثأأأاني المتوسأأأط تراوحأأأت بأأأين )

(، بينمأا كأان أدناهأا لمهأارة   توضأيحه لألسأباب %5899المرتبطة بالنتائج   بنسبة مئوية )

 (9%13.4المرتبطة بالنتائج   بنسبة مئوية )
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للصأف الثأاني المتوسأط تراوحأت  التأريختكرارات مهارات الستقراء المتضمنة في كتاب  إن   59

ارة   يبأين بالصأور بعأض المفأاهيم المبثوثأة بأالنص   بنسأأبة (، حيأث كأان لمهأ57-0بأين )

(، بينما كان أدناها لمهارتي   ينتقل من الخاص الى العام )من الجزء الى %7295مئوية )

 (9%1.9الكل(، ربطه بين أحداث الماضي والحاضر   بنسبة مئوية )

ثأأأأاني المتوسأأأأط للصأأأأف ال التأأأأأريختكأأأأرارات مهأأأأارات  السأأأأتنتاج المتضأأأأمنة فأأأأي كتأأأأاب  ن  إ 59

(، حيث كان لمهارة   الهتمام بالعالقأات المتداخلأة للقضأايا للوصأول 00-0تراوحت بين )

(، بينمأأا كأان أدناهأا لمهأأارة   النتقأال مأأن القاعأدة الأأى %55.0الأى حلأول   بنسأأبة مئويأة )

 (9%5.0المثال لشرحها وتوضيحها   بنسبة مئوية )

للصأأف الثأأاني المتوسأأط تراوحأأت  التأأأريخي كتأأاب أن تكأأرارات مهأأارات التتأأابع المتضأأمنة فأأ 79

(، %34.9(، حيأأث كأأان لمهأأارة   تضأأمينه لتسلسأأل الحأأداث   بنسأأبة مئويأأة )25-8بأأين )

بينمأأأأا كأأأأان أدناهأأأأا لمهأأأأارة   للعالقأأأأات بأأأأين المواقأأأأف المختلفأأأأة اسأأأأتخدامه9   بنسأأأأبة مئويأأأأة 

(5.4%9) 

للصف الثاني المتوسط  التأريخاب بلغت تكرارات مهارات المقارنة والتباين المتضمنة في كت 29

بطريقأة المقارنأة،  تضأمنه مهأارة التحليأل  يأةالتاريخ( لكل من مهارتي  تقصأيه األحأداث 0)

 من جهة ومهارة الوصف من جهة ثانية  

 ( مرة575للصف الثاني متوسط ) التأريختكرر مهارات التفكير الناقد في كتاب  69
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( فقأأرة 07تظهأر فأأي نتأأائج هأأذه الدراسأأة وعأأددها )ويشأير الباحأأث الأأى بعأأض المهأأارات التأأي لأأم 

(، مهأارة 6(، مهأارة السأتقراء )0موزعة على النحو اآلتي: مهارة تحديد العالقة بين السأبب والنتيجأة )

 (59(، مهارة المقارنة والتباين )0(، مهارة التتابع )5الستنتاج)

 

 اإلسرالمي الترأريخفري درجرة تمثيرل كتراب هل يوجد اختالف ثانياا: النتائج المتعلقة بالسألال الثاني: 

 ؟ للصف الثاني المتوسط لمستويات مهارات التفكير الناقد في العراق 

التأأأي    لمهأأأارات التفكيأأأر الناقأأأد هأأأذا السأأأؤال تأأأم اسأأأتخراج التكأأأرارات والنسأأأب المئويأأأة  عأأأن ةولثجابأأأ

التكأأرارات بأأين  ) Chi-Square)سأأتخراج قأأيمللصأأف الثأأاني المتوسأأط، وا التأأأريخيتضأأمنها كتأأاب 

  .( يوضح ذلك5جدول )الوالنسب المئوية لهذه المهارات، 

 (2الجدول )
قيم  و المتوسط للصف الثاني التأريخفي كتاب لمهارات للتفكير الناقد التكرارات  والنسب المئوية  

)Chi-Square( 
ةي  المهارة الرئيس ارالتكر   يةالنسبة المئو    Chi-Square(x2) 
لنتيجة:القة بين السبب و امهارة تحديد الع  149 39.9 

7.56* 
 14.2 53 مهارة الستقراء
 5.47 20 مهارة الستنتاج
 39.9 149 مهارة التتابع

 0.53 2 مهارة المقارنة والتباين
 373 المجموع 

α =0.0*( دالة إحصائياا عند مستوى الدللة           (2  
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لتفكيأأر الناقأأد فأأي كتأأاب ا لنسأأب المئويأأة لمهأأاراتاخأأتالف فأأي ا( وجأأود 5يظهأأر مأأن الجأأدول )

( وهي قيمة دالأة 7926) Chi-Square للصف الثاني المتوسط، حيث بلغت قيمة اإلسالمي التأريخ

(، وعنأأأد مراجعأأأة التكأأأرار والنسأأأب المئويأأأة تبأأأين أن أعلأأأى α =1912عنأأأد مسأأأتوى الدللأأأة ) اا إحصأأأائي

مهأارة التتأابع  ، بينمأا كأان أدنأى و بين السبب و النتيجأة، تكرارات كانت لمهارتي  مهارة تحديد العالقة 

 تكرارات كانت لمهارة   مهارة المقارنة والتباين  9
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سالفصل الخام  

 مناقشة نتائج الدراسة                                 

ات التفكيأر الناقأد فأي درجة تمثيأل مهأار  الىاقشة نتائج الدراسة التي هدفت التعرف فيما يلي من       

أسأأأئلة  لأأىي العأأراق وذلأأك عأأن طريأأق اإلجابأأة عللصأأف الثأأاني المتوسأأط فأأأ اإلسأأالمي التأأأريخكتأأاب 

 .الدراسة، وفيما يلي عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة

للصأف الثأاني  اإلسأالمي التأأريخدرجأة تمثيأل كتأاب  هي: مأامناقشة النترائج المتعلقرة بالسرألال األول

  ط لمهارات التفكير الناقد في العراق؟المتوس

 التأأأأريخأظهأأأرت النتأأأائج المتعلقأأأة بهأأأذا السأأأؤال أن تكأأأرارات مهأأأارات التفكيأأأر الناقأأأد فأأأي كتأأأاب 

حيأأأث كأأأأان أعالهأأأا لمهأأأأارتي ( 5999%-192للصأأأف الثأأأأاني المتوسأأأط تراوحأأأأت بأأأين )% اإلسأأأالمي

رتبأأة الثانيأأة مهأأارة السأأتقراء بنسأأبة مهأأارة التتأأابع(، وجأأاءت  فأأي المو عالقأأة السأأبب والنتيجأأة، )تحديأأد 

(، بينما جاءت في %297مهارة الستنتاج بنسبة مئوية ) ت( وفي المرتبة الثالثة جاء%0795مئوية )

 (%192المرتبة الرابعة واألخيرة مهارة المقارنة والتباين بنسبة مئوية )

 الأأىرة التتأأابع( بب والنتيجأأة، ومهأأاويعأأزو الباحأأث حصأأول مهأأارتي )تحديأأد العالقأأة بأأين السأأ

بطريقأة مشأوقة يمكأن  التأأريختمثيأل هأذه المهأارات مأن فهأم ب ، إلى ما يعود على الطلبأةالمرتبة األولى

ي، ويعأأأزو الباحأأث هأأذه النتيجأأة إلأأأى وعأأي القأأائمين علأأأى التأأأريخفهأأم األسأأباب الحقيقيأأأة للحأأدث  بهأأا

يأة التأريخعلى تفسيرات باألدلة  اإلسالمي التأريخحول أهمية أن محتوى كتاب  أيضاا الكتب المدرسية 

تنميأأة مهأأارات تحديأأد العالقأأة بأأين السأأبب والنتيجأأة ومهأأارة ب ي دعأأم طريقأأة تفكيأأر الطلبأأةومسأأاعدتها فأأ

التتابع؛ ومما يساعدهم على الربط بين األحداث من صنع الزمان والمكان واإلنسان في محتوى كتاب 



 
 
63  
 

مكأن تفسأأير هأذه النتيجأة فأأي ضأوء اهتمأام القأأائمين يو يأأة المعاصأرة، التأريخباألحأداث وربطهأا  التأأريخ

ومصادر  التأريخفي تحديد محتوى كتاب  همبطها بالقتصاد المعرفي مما يسعلى المناهج التربوية ور 

 .المعلومات ومصداقيتها ومعرفة مدى صحتها

 المياإلسأأ التأأأريخهأأذه النتيجأأة إلأأى أن محتأأوى كتأأاب  حصأأول هأأاتين المهأأارتين علأأى ويعتقأأد أن     

بشأكل مأنظم ومتسلسأأل، وقأد يعأود الأى تركيأأز  يأةالتاريخيعأرض المصأادر والمراجأع األصألية والثانويأأة 

علأأأأأى الجانأأأأأب المعرفأأأأأي القأأأأأائم علأأأأأى وحأأأأأدة المفهأأأأأوم والحقأأأأأائق  اإلسأأأأأالمي التأأأأأأريخمحتأأأأأوى كتأأأأأاب 

كر لدى تركيز الكتاب على جانب الحفظ والتذب ، ويظهر ذلكايضاا  يةالتاريخوالمصطلحات والتعليمات 

يعأأأزو و  قبل بطريقأأأة يجأأأذب الطلبأأأة إليأأأه،الطأأأالب، وأن الكتأأأاب يميأأأز بأأأين الحاضأأأر والماضأأأي والمسأأأت

حسأأب درجأأة يراعأأي ترتيأأب الوحأأدات التعليميأأة  اإلسأأالمي التأأأريخالباحأأث هأأذه النتيجأأة إلأأى أن كتأأاب 

صأول مهأارة الأى ح التأي أشأارت (5100وهأذه النتيجأة اتفقأت مأع دراسأة العأدوان ). يأةالتاريخأهميتهأا 

 9(%5,85لعالقة بين السبب والنتيجة )ومهارة تحديد ا( %7955) التتابع على

ية مقدارها ئو انية، وبنسبة مالمرتبة الثفي ة ب )مهارة الستقراء(  في حين جاءت النتائج المتعلق      

يعتمأدون  اإلسأالمي التأأريخائمين على إعداد كتأاب ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الق (0795%)

على  قدرة الطلبة على استيعاب الكتاب والوصول للغاية منه ويمكن الطلبة التمييز بين محتوى كتاب 

علأأى توضأأيح الظأأواهر ووصأأفها  التأأأريخوبأأين مأأا يعأأد دلأأيالا ومأأا يعأأد تفسأأيراا، وحأأرص كتأأاب  التأأأريخ

ى تعأود بالفائأدة علأى دون تحيأز أو عنصأرية حتأمأن واألسباب المؤدية إليها وتفسيرها بصأورة محايأدة 

يهتمأأون  التأأأريخركسأأابهم المفأأاهيم بموضأأوعية، ويعتقأأد الباحأأث أن القأأائمين علأأى إعأأداد كتأأب بالطلبأأة 

رعطائأه تصأوراا متكأامالا وعرضأه فأي الكتأاب؛ حيأث ببتعزيز قدرة الطلبة على بناء دليل تاريخي جديد 
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حسأب مأا توصأل و بيعي وموضأوعي بشكل ط التاريخيةث بعرض األحدا اإلسالمي التأريخيقوم كتاب 

بيأان تبيأان مأدى الصأحة والمصأداقية لكأل الروايأات و تدون تغيير لذا يحرص على  من نو إليه المؤرخ

واختلفأت هأذه النتيجأة مأع  .كما هو بشكله الحقيقي التأريخالروايات المزيفة، ليتمكن الطلبة من معرفة 

 (%7,65بة) بنسة الستقراء مرتفعة دراسة العدوان حيث جاءت مهار 

(، ويعأزو %297وأظهرت النتائج أن مهارة الستنتاج احتلأت المرتبأة الثالثأة بنسأبة مئويأة مقأدارها)    

حيأأأث  أن نسأأأبة احتأأأواء  ،اإلسأأأالمي التأأأأريخهأأأذه النتيجأأأة إلأأأى أن تمثيأأأل مهأأأارة السأأأتنتاج فأأأي كتأأأاب 

و الحصأأأول عليهأأأا  الكتأأأاب علأأأى مثأأأل هأأأذه المهأأأارات لمسأأأاعدة الطلبأأأة علأأأى البحأأأث عأأأن المعلومأأأات

أن محدودية توافر مهارة الستنتاج في الكتاب يؤثر علأى قأدرة الطلبأة علأى و في الكتاب؛  محدودة جداا 

السأأتجابة والمشأأاركة؛ ممأأا يجعلهأأم يهتمأأون بتأأدوين المالحظأأات والمعلومأأات التأأي يمكأأن أن يطرحهأأا 

سأمة التلقأين علأى  م فأي اضأفاءداخأل الغرفأة الصأفية ممأا يسأهفأي المعلم وهذا أدى إلى عدم تفأاعلهم 

الذي يعتمد على اإللقاء من جانب المعلم، ويقع العبء األكبر علأي كاهلأه فأي عمليأة عملية التدريس 

الطلبأأأة ول يتطلأأأب منأأأه التفكيأأأر والبحأأأث  ىتقأأأديم المعلومأأأات بصأأأورة جأأأاهزة علأأأ التأأأدريس، حيأأأث يأأأتم

 .والستقصاء

حصأأأألت علأأأأى المرتبأأأأة األخيأأأأرة بنسأأأأبة مئويأأأأة  التأأأأي، وفيمأأأأا يتعلأأأأق بمهأأأأارة المقارنأأأأة والتبأأأأاين

، يعزو الباحث هأذه النتيجأة إلأى اإلسالمي التأريخ( مما يدل على محدودية المهارة في كتاب 192%)

ن مهأارات إمقارنأة والتبأاين إلأى المعلأم؛ إذ أن القائمين على إعداد الكتاب يوكلون مهارات الخاصأة بال

تنميأة مهارتأه الخاصأة بأالتمييز بأين الحقيقأة والأرأي، بلأى المعلأم المقارنة والتباين هي مهارات تعتمد ع

الحديثأأة: كمأأا أنهأأا تشأأجع  يأأةالتاريخووجهأأات النظأأر، ممأأا يسأأهم فأأي تكأأوين آراء الطلبأأة نحأأو المفأأاهيم 



 
 
65  
 

والنتأأائج المرتبأأة عليهأأا وتحليأأل  يأأةالتاريخالطالأأب علأأى إصأأدار أحكأأام كاملأأة مسأأتقلة عأأرض األحأأداث 

المرتبأأة عليهأأا بعأأد  يأأةالتاريخوف التأأي أدت إلأأى تغييرهأأا نظأأراا للظأأروف واألحأأداث هأأذه القأأرارات والظأأر 

 ( واختلفت مع دراسة العدوان5100هذه النتيجة مع دراسة ابو مهادي )اتفقت  التأكد من صدقها، وقد

 (79089التي جاءت بنسبة مرتفعة )

 التأأريخرجأة تمثيأل كتأاب : هأل يوجأد اخأتالف فأي دالنتائج المتعلقة بالسرألال الثراني مناقشة -

  لمهارات التفكير الناقد في العراق؟

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال وجود اختالف في النسب المئوية لمهأارات للتفكيأر الناقأد 

وهأي قيمأة  (7.56) (Chi-Square) للصأف الثأاني المتوسأط، حيأث بلغأت قيمأة التأأريخفأي كتأاب 

، وعند مراجعأة التكأرار والنسأب المئويأة تبأين أن أعلأى (α =0.05) عند مستوى الدللة اا دالة إحصائي

تكأأرارات كانأأت لمهأأارتي  مهأأارة تحديأأد العالقأأة بأأين السأأبب والنتيجأأة، مهأأارة التتأأابع  ، بينمأأا كأأان أدنأأى 

تكأأرارات كانأأت لمهأأارة  مهأأارة المقارنأأة والتبأأاين 9 ويعأأزو الباحأأث أسأأباب هأأذه النتيجأأة ربمأأا إلأأى تبأأاين 

، إذ رك زت هذه المناهج والمقررات على التطأوير التربأوي التأريخرات التفكير الناقد في كتب أهمية مها

لبد لها من متابعأة  التأريخنة مناهج ومقررات إالتفكير الناقد لدى الطلبة، إذ  والهتمام بتنمية مهارات

ث هأأذه النتيجأأة إلأأى التطأأورات التربويأأة والتجديأأدات فأأي مجأأال المنأأاهج وطأأرق التأأدريس، ويعأأزو الباحأأ

اتفقأأأت هأأأذه النتيجأأأة مأأأع نتيجأأأة كأأأل مأأأن ، اإلسأأأالمي التأأأأريخارات فأأأي كتأأأاب تفأأأاوت أهميأأأة هأأأذه المهأأأ

الأأى وجأأود  والتأأي اشأأارت (5118(، ودراسأأة )الطنأأة، 5116(، ودراسأأة )الصأأادق، 5117)ابوجأأودة، 

 ضعف في مستوى تمثيل مهارات التفكير الناقد9 
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 :التوصيات

  يأتي:الدراسة، يوصي الباحث بما هذه وفي ضوء نتائج 

مهأأارات التفكيأأر الناقأأد فأأي  مثيأألة علأأى تحأأث القأأائمين علأأى وضأأع المنأأاهج فأأي وزارة التربيأأ -

 .لمختلف الصفوف التأريخكتاب 

للمرحلأأة  التأأأريخالتفكيأأر الناقأأد فأأي كتأأب  إجأأراء دراسأأات مشأأابهة لمعرفأأة درجأأة تمثيأأل مهأأارات -

 .البتدائية والثانوية

المزيأأأد مأأأن الدراسأأأات لكأأأل مهأأأارة مأأأن مهأأأارات التفكيأأأر الناقأأأد علأأأى انفأأأراد فأأأي مبحأأأث  إجأأأراء -

 .التأريخ
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 المصادر والمراجع :

  ه،  المرشد في تأليف الكتاب المدرسي  ومواصفات 9(5112منصور والحارثي، إبراهيم ) ابن سلمى،

  9الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج          

 , بيروت : دار صابر019منضور, ابو الفضل )ب9ت(9 لسان العرب , جابن 

 لى و 9 تقويم منهاج العلوم للصفين الول والثاني من المرحلة ال(5117ابو جالله, صبحي محمد )

  مجلة في دولة المارات العربية المتحدة في ضوء المعايير العالمية لمنهاج العلوم ,            

 5079, ص ( 58 , ) والمعرفة القراء          

 أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية العبء المعرفي في(9 5117ابو جودة، صافية سليمان محمد)

  )أطروحة دكتورة غير منشورة( جامعة عمان العربية تنمية مهارات التفكير الناقد،           

 للدراسات العليا، عمان: األردن9           

    9 عمان، دار المسيرة  مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األولى (9 5117د كامل ) أبو زينة ، فري

 للنشر والتوزيع والطباعة 9          

 مهارات التفكير الناقد المتضمنة في مناهج الفيزياء  9(5100أبو مهادي، صابر عبد الكريم )

 (, الجامعة  ماجستير غير منشورة رسالة ) ,الثانوية ومدى اكتساب الطلبة لها للمرحلة          

 فلسطين9 ,غزة ,ةاإلسالمي          

 ة ،فلسطين9اإلسالمي ، الجامعة البحث التربوي عناصره مناهجه أدواته 9( 5110األغا، إحسان) 

 بين التنظير  جواه ووظائفه التربوية في عالمنا المتغير  التأريخعلم (9 5116بدوي , عاكف محمد )

 , القاهرة : دار الكتاب الحديث9 لتطبيقوا           
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 درجة مهارات التفكير الناقد لدى مدرسي الدراسات االجتماعية في(9 5100البياتي، نور ليث9)

 ،) رسالة ماجستير غيرالمرحلة المتوسطة في العراق في ضوء عدد من المتغيرات         

 ، عمان، الردن9آل البيتمنشورة(، جامعة            

   دراسة تحليلية لمحتوى كتاب العلأوم للصف السادس  9(5112بر، جبر بن محمد بن داود )لجا

  البتدائي بالمملكة العربية السعودية في ضوء معأايير تأدريس العلوم ، بحث مقدم إلى         

 ، (26)5  مناهج التعليم والمستويات المعيارية 9 المألتمر العلمي السابع عشر          

 م51129يوليو  56-57جامعة عين شمس،          

 ، عمان : دار الكتاب تعليم التفكير مفاهيم و تطبيقات(09999جروان، فتحي عبد الرحمن)

 الجامعي9          

 اتجاهات جديدة في تعليم التفكير)استراتيجيات مستقبلية (9 5115حبيب، مجدي عبد الكريم) 

 رة: دار الفكر العربي9، القاهلأللفية  الجديدة(          

 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع9اللغة والتفكير الناقد(9 5116الحالق، علي سامي)

 , غزة : مكتبة افاق 59ط ,ةاإلسالميمحاضرات في طرق تدريس التربية  9(5101حلس, داوود)

  ،الرياضبحث فيه، ومناهج ال التأريخمدخل إلى علم  التأريختأريخ (9  0999الحلواني، سعيد بدير)

 دار الرياض 9         

 غزة : دار الرقم 9 ،و الحياة التأريختأمالت في  9(5116الخالدي , خالد يونس )

 ، عمان: دار المسيرة للنشر طرائق تدريس الدراسات االجتماعية 9(5116خضر، فخري رشيد )

 والتوزيع والطباعة9         
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 التفكير  أثر توظيف األحداث الجارية في تنمية مهارات   9( 5115) الخوالدة، محمد عبد ا 

 ، ) رسالة ماجستير غير   التأريخلدى طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث  الناقد         

 ، األردن 9 جامعة اليرموك، اربد منشورة(،          

     ة للمرحلة الثانويةمياإلسالتحليل محتوى كتب التربية  9(5107سماء)أالخوالدة، ناصر و الشبول، 

 ، (82)01 المجلة األردنية في العلوم التربوية،في األردن في ضوء نظرية الذكاءات،           

          517 -595 9 

 تحليل المحتوى في المناهج و الكتب  9(5107ة، ناصر احمد، وعيد يحيى اسماعيل)الخوالد

 وزعون9  عمان: زمزم ناشرون و م ،المدرسية          

 المسيرة   ر، عمان: داالتفكير وأنماطه 9(5107مهدي، وعبد الكريم، سهى ابراهيم) رزوقي، رعد

 للنشر والتوزيع 9          

 العالقة بين مدى اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية في  9(0992, ماهر مفلح )الزيادات

 لناقد ومدى اكتساب طلبتهم لها فيالمرحلة الثانية في االردن لمهارات التفكير ا          

 9، اربد، الردنجامعة اليرموك ،) رسالة ماجستير غير منشورة (،نفسها المرحلة            

 عمان : دار الفكر للطباعة  ،الى تربية المتميزين والموهوبينمدخل  (51159السرور, ناديا هايل )

 9والنشر           

 9عمان : دار وائل للنشر والتوزيع ،م التفكير في المنهج المدرسيتعلي 9(5112السرور، ناديا هايل)

 ، نابلس: دار تدريس مهارات التفكير الناقد جامعة النجا  الوطنية 9(5115سعادة، جودت أحمد )

 الشروق9          
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  عمان: ،تدريس مهارات التفكير )مع مئات من االمثلة التطبيقية(. (5107سعادة، جودت أحمد )

 دار الشروق للنشر والتوزيع9          

 كلية التربية:  تحليل محتوى المناهج، منشورات جامعة حلب،(9 5117سالمة، معلة وحوري، عهد )

 مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية9        

 ( التفكير الناقد واإلبداعي واستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس 5116السليتي ، فراس محمود ) 

 ، عمان : جدار للكتاب العالمي 9المطالعة"         

  ،مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس ومهاراته االساسية(9 5119سليمان، سناء محمود)

 مساهمة كتب االجتماعيات وممارسات المعلمات الصفية في تنمية (9  5117السنافي، سامية) 

  دولة -ةلمرحلة المتوسطة في منطقة الحولي التعليميمهارات التفكير الناقد واإلبداعي ل         

 )اطروحة  دكتوراه غير منشورة ( الجامعة األردنية: عمان , الردن 9الكويت         

 تحليل محتوى منهاج العلوم للصف العاشر وفقاا لمعايير الثقافة(9 5116الصادق، منى عبدالفتاح )

 استخداماته، –اسسه  –لوم االنسانية مفهومة تحليل المحتوى في الع (51179طعيمه، رشدي)

 القاهرة: دار الفكر العربي9         

 تحليل محتوى منهاج الرياضيات للصف الثامن األساسي في ضوء (9 5118الطنة، رباب ابراهيم )

 9) رسالة ماجستير غير منشورة( ، الجامعة مستويات التفكير الهندسي لفان هايل         

 9ة : غزة سالمياإل         
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  التربية للعلوم الصرفة،  (9 العنصر الثاني للمنهج ، كلية5107الطهمازي، أبراهيم محي ناصر )

 5102/ 09/2ل العأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراق: بتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريخ بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأجامعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة با    

:http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=11&lcid=38991 

 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع ري والتطبيقالمنهج بين النظ9 (٤٠٠٢عاشور، راتب قاسم)

 9 والطباعة          

   المرحلة مدرسي لدى الشخصية سمات ببعض وعالقته الناقد التفكير(9 5112) كاظم أوان عزيز،

 .العراق الدين، صالح تكريت، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة الثانوية،         

  ، عمان: دار اليازوريالتفكير عند األطفال تطوره وطرق تعليمه(9 5110عبد الهادي، نبيل )

 العلمية للنشر والتوزيع9         

 درجة توافر مهارات التفكير الناقد في كتاب الجغرافية للصف 9(5100العدوان، فايزة سعد محمد)

 ير ، )رسالة ماجستير غالتاسع االساسي ودرجة ممارسة المعلمين لتلك المهارات         

 منشورة(، جامعة الشرق الوسط، عمان، الردن9         

 الذكاء االجتماعي وعالقته بالتفكير الناقد وبعض المتغيرات   9(5119عسقول، خليل محمد خليل )

 غزة,  فلسطين9 ة,اإلسالمي)رسالة ماجستير غير منشورة (، الجامعة  لدى طلبة الجامعة،          

 ويم كتاب التربية الجتماعية و الوطنية للمرحلة الساسية في الردن (9 تق5117عليمات, عبير)

 طروحة دكتوراه غير أمعايير العالمية للكتب المدرسية9 ) ضوءوبناء نموذج  لتطويرها في          

 ردن 9بية للدراسات العليا , عمان , األمنشورة (, جامعة عمان العر           
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 ة للصف السابع لألسس اإلسالميدرجة تمثل كتاب التربية (9 5105العنزي، غياض صاخر)

 جامعة، ) رسالة ماجستير غير منشورة (النفسية للمنهاج في الكويت )دراسة تحليلية(.           

 عمان، األردن9 ،رق األوسطشال          

 توزيع9ن: دار الثقافة للنشر و ال، عما(. مقدمة في تدريس التفكير5119غانم، محمود محمد) 

  على الصف التاسع األساسي  المقرر التأريخمستوى جودة كتاب (9 5101الغول، صابرين أديب )

 ، )رسالة ماجستير غير في محافظات غزة التأريخمن وجهة نظر مشرفي ومعلمي        

 فلسطين 9 ،غزة ،ةاإلسالميالجامعة  ،منشورة(       

 المملكة السعودية في المرحلة المتوسطة في العلوم (9 مدى تناول محتوى منهج 5111) فراج، محسن

 لقاهرة : عالم ا، (5(،  )5، م)مجلة التربية العلميةالعلم وعملياته وفهم التالميذ لها،  ألبعاد     

 الكتاب9     

 9 عمان : دار الفكر9 تعليم التفكير للمر حلة االساسية (51109قطامي , نايفة )

 (09829المعجم الوسيط,)        

     ،تحليل محتوى المنهج في العلوم االنسانية(9 5105محمد، وائل عبدا ، وعبد العظيم، ريم احمد)

 التوزيع9 : دار المسيرة للنشر و عمان، األردن        

 عملياتها،  أسسها و "المناهج التربوية مفاهيمها وعناصرها و (20019مرعي ، توفيق أحمد  )

 الطباعة9التوزيع و  سرة للنشر ودار المي  عمان:       

 المناهج التربوية الحديثة: مفاهيمها وعناصرها وأسسها  (51019مرعي، توفيق والحيلة، محمد) 

 (، عمان: دار المسيرة9 8، )طوعملياته         
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  برنامج مقتر  لتنمية مهارات التفكير الناقد في الرياضيات لدى طلبة الصف(9 5110نبهان، سعد )

   9فلسطين غزة، ,جامعة األقصى ،( ، )أطروحة دكتوراه غير منشورة التاسع بمحافظة غزة      

 تحليل محتوى مناهج اللغة العربية رألية(51199عطية، محسن علي) الهاشمي، عبد الرحمن و

 ، عمان: دار صفاء للنشر و التوزيع9   نظرية تطبيقه          

 9، عمانالتطبيقات اللغوية القواعد و المعلم اللغة العربية و دليل9 (5116التعليم ) وزارة التربية و

 فاعلية برنامج مقتر  في الثقافة البيولوجية لدى  9(5115الوسيمي، عماد الدين عبد المجيد 9)

  ،الصف الثاني الثانوي، القسم األدبي، دراسات في المناهج وطرق التدريس طالب          

          (90:)512_5189  

 

 لمراجع االجنبية:ا
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critical thinking in social studies classes in the Republic of China, the 

)Taiwan) Dissetrlation Abstracts.Dal vol .No.Z. andP .569  

-Norris, S. (2002). Synthesis of Research on Critical Thinking. 

Educational Leadership. Phillips Universit 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
74  
 

 (1) ملحق

 االستمارة بصورتها األولية

  الرحيم الرحمن هللا سمب                   

 

   

 / ةالمحترم................................................ / ة  الدكتور األستاذ

  

 و بعد طيبة تحية

 المناهج في الماجستير درجة على الحصول متطلبات ضمن تحليلية دراسة بإجراء الباحث يقوم

 لمهارات المتوسط الثاني للصف اإلسالمي التأريخ كتاب تمثيل درجة)) بعنوان  التدريس وطرق

 التفكير اتلمهاراستمارة تحليل  ببناء الباحث قام الدراسة هدف ولتحقيق ((،العراق في الناقد التفكير

 والمقارنة التتابع و واالستنتاج واالستقراء والنتيجة السبب بين العالقة تحديد مهارة تشمل الناقد

 فإن الحالية الدراسة موضوع في والدراية الخبرة أهل من كنتم ولما فقرة،( 53) من مكونة والتباين،

 الصياغة ضوء في عليها القيمة ممالحظاتك وإبداء استمارة التحليل فقرات قراءة منكم يرجو الباحث

 .الغرض لهذا وصحتها للمهارة، الفقرة وانتماء اللغوية

 تعاونكم حسن لكم شاكرا                

 الباحث 

  عدنان غازي حسين
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مهارة االستقراء               
 6 ينتقل من الخاص الى العام )من الجزء الى الكل(  
 7 يربط بين األجزاء ذات العالقة للوصول الى التعميمات  
 8 يفصل المادة من اجل إعطاء التعريفات لها  
ة بها9إلى مفاهيم متعلق يةالتاريخمن حقائق المادة  النتقال    9 
كانتضمينه لجمل وعبارات توضح الحياة الجتماعية للس    01 
 00 ربطه بين أحداث الماضي والحاضر  
 05 ترتيبه للنتائج التي توصل اليها  
 05 يبين بالصور بعض المفاهيم المبثوثة بالنص   
 07 استنباطه القواعد و األحكام العامة من النص  
 02 يعطي اقتباسات قرآنية تدعم افكار النص  
البص  يعطي تضمينات من أحاديث نبوية شريفة تدعم أفكار    06 

مهارة االستنتاج           
 07 النتقال من العام الى الخاص )من الجزء الى الكل(  
لولالهتمام بالعالقات المتداخلة للقضايا للوصول الى ح    08 
لشرحها وتوضيحها المثال الى القاعدة النتقال من    09 
 51 تركيزه على استنتاج معلومات تاريخية مهمة  
المختلفة موراأل بين عنها والبحث األشياء بين للعالقة تحليله    50 

الناقد مهارات التفكير                رقم الصفحة      التكرار             الرقم 
  و النتيجة:مهارة تحديد العالقة بين السبب           

 0 يوضح األسباب المرتبطة بالنتائج                           
األحداث وراء الدوافع اكتشاف على يساعد    5 
المرتبطة بالنتائج لألسباب توضيحه      5 
يةالتاريخالعمق الفكري في عملية تحليل الشخصيات      7 
لألحداث التاريخييراعي التسلسل     2 
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 55 استنتاج األدلة و الحجج من النص  
هايبين الفكرة الرئيسية في النص واألفكار الداعمة ل    55 

مهارة التتابع           
 57 تضمينه لتسلسل الحداث   
 52 سرد المعلومات بشكل متسلسل  
 معين مييتنظ بنمط المصطلحات أو واألسماء للحوادث ترتيبه  

متتابع وبشكل . 
56 

المختلفة المواقف بين لعالقاتل     57 .استخدامه 
بدقة الموضوعات مالحظة على حرصة   . 58 

المقارنة والتباينمهارة            
 59 مقارنته للمواقف واألحداث المختلفة   
 51  بطريقة المقارنة التاريخيةحداث ألا هتقصي  
انيةث جهة من الوصف ومهارة جهة من التحليل مهارة تضمنه    50 

يةخالتاري الموضوعات بين المقارنة عند التحليل اعتماده    55 
يةالتاريخ الموضوعات بين المقارنة عندالوصف  اعتماده    55 
المفاهيم و  تميزه بين أوجه الشبه بين المصطلحات و األفكار و  

 األحداث و اآلراء
57 

 و األفكار و المصطلحات بينالختالف  أوجه بين تميزه  
اآلراء و األحداث و المفاهيم  

52 
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 (2رقم )ملحق 

 بصورتها النهائيةمارة ستاال

 6 ينتقل من الخاص الى العام )من الجزء الى الكل(  
 7 يربط بين األجزاء ذات العالقة للوصول الى التعميمات  
 8 يفصل المادة من اجل إعطاء التعريفات لها  
ة بها9إلى مفاهيم متعلق يةالتاريخمن حقائق المادة  النتقال    9 
كانتضمينه لجمل وعبارات توضح الحياة الجتماعية للس    01 
 00 ربطه بين أحداث الماضي والحاضر  
 05 ترتيبه للنتائج التي توصل اليها  
 05 يبين بالصور بعض المفاهيم المبثوثة بالنص   
 07 استنباطه القواعد و األحكام العامة من النص  
 02 يعطي اقتباسات قرآنية تدعم افكار النص  
البص  يعطي تضمينات من أحاديث نبوية شريفة تدعم أفكار    06 

مهارة االستنتاج           
 07 النتقال من العام الى الخاص )من الجزء الى الكل(  
لولالهتمام بالعالقات المتداخلة للقضايا للوصول الى ح    08 

الناقد مهارات التفكير                رقم الصفحة      التكرار             الرقم 
  و النتيجة:مهارة تحديد العالقة بين السبب           

 0 يوضح األسباب المرتبطة بالنتائج                           
األحداث وراء الدوافع اكتشاف على يساعد    5 
المرتبطة بالنتائج لألسباب توضيحه      5 
يةالتاريخالعمق الفكري في عملية تحليل الشخصيات      7 
لألحداث التاريخييراعي التسلسل     2 
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لشرحها وتوضيحها المثال الى القاعدة النتقال من    09 
 51 تركيزه على استنتاج معلومات تاريخية مهمة  
المختلفة موراأل بين عنها والبحث األشياء بين للعالقة تحليله    50 
 55 استنتاج األدلة و الحجج من النص  
هايبين الفكرة الرئيسية في النص واألفكار الداعمة ل    55 

مهارة التتابع           
 57 تضمينه لتسلسل الحداث   
 52 سرد المعلومات بشكل متسلسل  
 معين مييتنظ بنمط المصطلحات أو واألسماء للحوادث ترتيبه  

متتابع وبشكل . 
56 

المختلفة المواقف بين لعالقاتل     57 .استخدامه 
بدقة الموضوعات مالحظة على حرصة   . 58 

المقارنة والتباينمهارة            
 59 مقارنته للمواقف واألحداث المختلفة   
 51  بطريقة المقارنة التاريخيةحداث ألا هتقصي  
انيةث جهة من الوصف ومهارة جهة من التحليل مهارة تضمنه    50 

يةخالتاري الموضوعات بين المقارنة عند التحليل اعتماده    55 
يةالتاريخ الموضوعات بين المقارنة عندالوصف  اعتماده    55 
المفاهيم و  تميزه بين أوجه الشبه بين المصطلحات و األفكار و  

 األحداث و اآلراء
57 

 و األفكار و المصطلحات بينالختالف  أوجه بين تميزه  
اآلراء و األحداث و المفاهيم  

52 
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 قائمة بأسماء محكمي استمارة التحليل

الدرجة  االســـــــــــــــــــــــــــــم ت
 العلمية

 مكان العمل

 جامعة الشرق االوسط إستاد أ. د. غازي جمال خليفة 1

 جامعة الشرق االوسط استاذ أ.د. جودت أحمد سعادة 2

 جامعة الشرق االوسط استاذ أ.د. عبد الجبار توفيق البياتي 5

 جامعة الشرق االوسط استاذ أ.د. عباس عبد مهدي الشريفي 4

 ةاإلسالميالعلوم جامعة  استاذ أمين كخنأ.د.  3

 ةاإلسالميجامعة العلوم  استاذ أ.د. طه محمد الدليمي 6

 الجامعة الهاشمية استاذ مشارك د.   سعاد محمد الوائلي 7

 ةاإلسالميجامعة العلوم  استاذ مشارك د.   محمود الرفاعي 8

 جامعة الزيتونة استاذ مشارك د.   جمال خليل الخالدي 9

 ةاإلسالميجامعة العلوم  استاذ مشارك د.   أحمد محمد الكيالني 11

 جامعة الزيتونة استاذ مشارك د.   زكريا اسماعيل أبو الضبعات 11

 ةاإلسالميجامعة العلوم  استاذ مساعد د. ابراهيم نعانعة 12

 الزيتونةجامعة  استاذ مساعد د.   محمد حسن الطراونة 15

 ةاإلسالميجامعة العلوم  استاذ مساعد د.   هشام أحمد غراب 14

 جامعة الزيتونة استاذ مساعد د.    محمد حسن عوامرة  13
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 (4ملحق رقم )

  

للصف الثاني المتوسط التأريخفي كتاب تفكير الناقد لل الفرعية لمهاراتالتكرارات  والنسب المئوية    

 الفصل

ةالسبب و النتيج  االستقراء 
 مهارة االستنتاج

 
 مهارة التتابع

مهارة المقارنة 

 والتباين
عالمجمو  

ار
كر

لت
 ا

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

*
 

ار
كر

لت
 ا

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

*
 

ار
كر

لت
 ا

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

*
 

ار
كر

لت
 ا

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

*
 

ار
كر

لت
 ا

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

*
 

ار
كر

لت
 ا

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

**
 

ل
ألو

 ا
ل
ص
لف
 ا

38 25.5 26 49.1 4 20.0 50 33.6 1 50.0 119 31.9 

ي
ثان
 ال
ل
ص
لف
 ا

23 15.4 10 18.9 4 20.0 27 18.1 0 0.0 64 17.2 

ث
ثال
 ال
ل
ص
لف
 ا

33 22.1 8 15.1 5 25.0 24 16.1 1 50.0 71 19.0 

بع
را
 ال
ل
ص
لف
 ا

25 16.8 5 9.4 5 25.0 23 15.4 0 0.0 58 15.5 
س
ام
خ
 ال
ل
ص
لف
 ا

30 20.1 4 7.5 2 10.0 25 16.8 0 0.0 61 16.4 

 100.0 373 **0.5 2 **39.9 149 **5.4 20 **14.2 53 **39.9 149 المجموع

 لنسبة المئوية من مجموع تكرار المهارات في المهارة.*ا

 **النسبة المئوية من مجموع تكرارات مهارات التفكير الناقد ككل.

  

 


