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 املستخلص :
, ولتحقيق هدف البحث, اتبع الباحث المنهج االعدا يالتاريخ للصااااس السااااا    القيم السااااافد  تي  تا  على التعرف الحالي   البحث يهدف

 تا  تاريخ البال  العربية الحديث والمعاصر للصس السا    الوصفي , وإجراءات اخرى منها تحديد مجتمع البحث الذي اقتصر على  تا  
( تقر , تحقق 40مجاالت ) (8) تكونت  منساا ةاة, وقد صامم الباحث وبعد مراجعة اال بيات والدراةاات الساادقة ا ا  البحث األ بي الطبعة ال

حيث وطرافق التدريس  مجال العلوم التربوية والنفساااايةالباحث من صاااادقها وهباتها دعد اض عرعااااها على مجموعة من اللبراء والمح مين تي 
  ,و.%( 94حيث بلغ ),  (Holist)وقد اةاااااتلرا الباحث معامب الببات بتطبيق معا لة ,   (%80حصااااالت مجاالت المقيا  على نسااااابة اتفا  )

ية )%( للتعرف ئو النسابة المولتحليب البيانات وتفسايرها , اةاتلدم  الباحث الوةاافب ااحصاافية األتية  ), ويعد هذا مؤشارا  مقبوال  لقيا  الببات
الببات  ايجا  لة هولساتي معا ,المتوةا  العام للقيم والمجاالت للتعرف الى القيم الساافد  , على نسابة القيم تي المحتوى  وهي وةايلة حساابية

نتافج الدراةاااة دعد كةاااتكمال جميع ااجراءات ااحصاااافية عن تفو  دع  المجاالت على ميرها من مجمو  ما بب    و شااافت,  (بين المحللين
 ونة كتا  التاريخ للصاااااااااااس الساااااااااااا   االعدا ي ومهور مجاالت اخرى بدرجة مقبولة, وانعدام او عاااااااااااعس التاكيد على االتكار القيمية الم

 الكلمات المفتاحية )القيم ، كتاب التاريخ ، السادس االعدادي(لمجاالت اخرى, وتي عوء ذلك اوصى الباحث دعد  من التوصيات.
Abstract: 

The current research aims to identify the prevailing values in the history book for the sixth grade of middle 

school. Literature and previous studies The research tool consisted of (8) areas (40) paragraphs, the 

researcher verified its validity and stability after presenting it to a group of experts and arbitrators in the 

field of educational and psychological sciences and teaching methods, where the areas of the scale obtained 

an agreement percentage (80%) , The researcher extracted the reliability coefficient by applying the (Holist) 

equation, which amounted to (94 and .%), and this is an acceptable indicator for measuring reliability, and 

for analyzing and interpreting the data, the researcher used the following statistical methods: (percentage 

(%),To identify the percentage of values in the content, which is an arithmetic means, the general average 

of values and fields to identify the prevailing values, the Holstey equation to find stability among analysts), 

and the results of the study, after completing all the statistical procedures, revealed the superiority of some 

fields over others from the total broadcasts of the history book for the sixth grade. prep And the emergence 

of other fields to an acceptable degree, and the lack or weakness of emphasis on the value ideas that make 

up other areas,and in light of this, the researcher recommended a number of  recommendations 

Keywords (values, history book, sixth preparatory) 

 الفصل األول :
  The Problem of  Researchأواًل : مشكلة البحث 

نظرا  لما اخذ يتميز د  العصر الحالي من تحوالت متالحقة ومتسارعة تي جميع المجاالت وبلاصة تي مجال البور  المعلوماتية التي  
تي هقاتة المجتمع وحاولت النيب من هوابت  وقيم  تي أحياض أخرى؛ األمر الذي ترض مع  كعا   النظر تي    أحدهت تي دع  األحياض تغيير

لذا صار لزاما  على  ب مجتمع يسعى لتحقيق    آليات الحفاظ على اارث البقاتي ذات الصلة المباشر  دمعارتنا ومفاهيمنا عن الحيا  اليومية؛
التربوية في  من خالل  م انة مرموقة بين المجتمعات أض يو  القيم  الها تة كلى تطوير المجتمع وتأصيب  التكنلوجية  المتغيرات  اكب ويحاكي 

تطرأ   والمحصلة النهائية للتغييرات التي قد  الظاهر  االجتماعيةسترتبط جودة أي منهج بوصفه  مراجعة وتطوير المناهج الدراةية السافد  لدي .
المنهج ع الدراةي والوةافب  على المجتمع دمدى قدر  هذا  المحتوى  المنفعة االجتماعية من خالل  التغيرات تي تحقيق  لتلك  لى االةتجادة 

التعليمية.) المواقس  تي  الفاعلة  األنشطة  المتبعة وباقي  التدريسية  ,  التعليمية والطرافق واألةاليب  ( تفرض حساةية 10ص   1996اللقاني 
 راةة التاريخ مهتمة دالجانب المعرتي  وتغفب التأكيد على الجانب الوجداني؛ ولذا ينتقد    الظروف الراهنة مسألة ماية تي األهمية تال تزال

الباحبين المنهج الدراةي د بر ؛ دسبب تر يزه على الحقافق وإمفال   راةة القيم وتنميتها وتتصاعد حد  اانتقا ات ويز ا  الجدل بين الملتصين و 
ي جميع المراحب الدراةية تار   وطبيعة انتقاء محتويات  تار   أخرى؛ لتش ب تافد  وقيمة للمتعلمين  أنفسهم حول  راةة وتدريس منهج التاريخ ت 

( كض  اض الطالب محور العملية التعليمية 27ص  ,1995  ملتار وابراهيم ,  تي تحليب و راةة األحداث المعاصر  وترةيخ اكبر للقيم الناتعة.)
جو  ألية مرحلة  راةية تاض عملية تقييمها وتقويمها وتطويرها ومتادعة  ب جديد تيها هو أمر ناتع وأ اتها الفاعلة تي تحقيق األهداف المر 

ومفيد للنظام التربوي التعليمي خاصة وللمجتمع عامة عن طريق تحقيق أهدات  تي تلبية مطالب نمو الفر  وحاجات  دش ب يتماشى مع نمو 
المجتمع على ان  المجال الذي تتم تيا  عملية التنشائة االجتماعية وفي  مجموعة من القيم  المجتمع وتطلعات  وتحقيق طموحات , وينظر الى  
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وتتنو  المؤةسات التي تتبنى مهمة ككسا  األترا  لهذه القيم بين األةر   وأقراض المرحلة العمرية او اللعبة     تسااعد علاى حادوهها ونجاحهاا,
كال أض جميعهاا تعمب  رواتد تي    ااعاالم  وبالارمم مان االختصاصات الملتلفة لكب مؤةساة عن األخرى,والمدرةة  و ور العبا    ووةافب  

( نجد اهتمام الباحبين والتربويين تي  تب التاريخ والمتمبب تي النظر دمحتواها من خالل تقويمها 62  ص 2013 زهراضتحقياق هاذه التنشائة.)
الكتب و ورها تي بناء الفر  المعرتي وإكساد  القيم واالتجاهات والعا ات المقبولة تي المجتمع هذا من  جاء ا راكهم أهمية هذه    وتحليلها؛

ناحية  وصعوبة الما   الدراةية التي يعاني منها المتلقي من جهة أخرى  دصرف النظر عن مصدر هذه الصعوبة كض  انت ناتجة عن طبيعة  
 الدراةات والبحوث التي أجريت على المناهجو  تنظيمها  كال أض الباحث رصد وتي معظم  هذه الكتب وطريقة عرعها للما   أم عن أةل

ومحتوياتها اقتصارها على المجال المعرتي ونا را  ما تطرقت للجانب الوجداني وبلاصة مجال القيم.ومما تقدم اةتشعر الباحث وجو  حاجة  
لمعرتاة مادى التطاابق باين القايم المتاحة  ديث والمعاصر للصس البالث المتوة ؛  ماةة كلى كخضا  محتوى المنهج الدراةي لكتا  التاريخ الح

 تيها  وما ينبغي ترةيل  تي الانشىء الجدياد؛ لذا تأض هذه الدراةة تسعى كلى التعرف على   
 القيم السائدة يف كتاب التاريخ للصف الثالث املتوسط 

 earchThe Signification of Sثانيًا : أهمية البحث  
معظم المجتمعات اانسانية على صناعة منظومة قيمية تساعدها على العيش شغب موعو  القيم اهتمام الفالةفة والمفكرين  وعملت  

تي كطار قيمي خاص بها  وهذا ال يعني دالضرور  أض ي وض أترا  المجتمع الواحد جميعهم تي صور متشابهة ومستنسلة  بب كض لكب تر  ما  
 ( 41  ص2011 الجابري ات داالنتماء كلى المجتمع الواحد.)يميزه عن ميره من خالل كطاره القيمي اللاص د  والتي تشعره رمم االختالت

وتنه  األمم دالقيم الرفيعة  واض الدولة العربية ااةالمية نهضت دالقيم التي تربى عليها المسلمين تي زمن النبي محمد )ص(  قال  
ِ ُأْةَوٌ  َحَسَنةٌ      تعالى تي  تاد  الكريم اْلية       ِلَمْن َ اَض َيْرُجو َّللاهَ َواْلَيْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر َّللاهَ َ ِبيرا ((.)ةور  األحزا  ))َلَقْد َ اَض َلُكْم ِتي َرُةوِل َّللاه

( وتشير الدراةات كلى كض قدر  الفر  تي التعبير عن قيم  من خالل السلو يات الفر ية المطروحة  اخب المجتمع يزيد كلى حد  بير من  21
واالجتماعي تي تفسير السلوك الكلي للفر  ومن الشعور داالكتفاء الذاتي  وإ راك النشاط المستقبلي و وره تي الحيا  العملية  التواتق النفسي  

  وتي الوقت نفس  كض عدم كشبا  هذه القيم دش ب جيد أو ةقوط الفر  تي حالة الصرا  بينها وبين ما يرمب د  المجتمع تؤ ي كلى ةوء تواتق  
واض عيا  القيم تي أي مجتمع أو ععس ااحسا  بها  يجعب الفر  يندمج (,  190, ص1989)اللالدي وجاةم ,  قت  بها.النفسي وععس ه

ات   تي أعمال عشوافية تقو ه كلى ااحباط وعدم ك راك الجدوى منها؛ وهي بذلك تؤ ي  ورا  هاما  تي  عم التماةك االجتماعي وقيا ت  نحو ماي
,  2015العبيدي,  م ن أض تواصب مسيرتها ما لم تتحلى بها  والبد لهذه القيم أض تغطي معظم نشاطات الجماعة.)وأهدات   واض الجماعة ال ي

ومما تقدم يتضح األهر البالغ األهمية للقيم  موج  أةا  لسلو يات ومعتقدات الفر  والجماعة على حد ةواء  وتي القدر  على  .  (119ص
مع القوي المتماةك الذي تسو ه العالقات السوية تي ملتلس الجوانب الحياتية تهي ترتب  ارتباطا  مباشرا  كيجا  معنى للحيا  وبناء وتربية المجت

وهنا يأتي  ور التربية تي تحقيق تلك األهداف تي اللحا  بر ب التطورات من داألهداف المنشو   التي تسعى التربية جاهد  كلى تحقيقها.  
كليها المجتمع وااةهام تي  عم  وتوجيه  بوصفها الوةيلة الناجعة والقا ر  على تفعيب مضموض النسق  خالل مواجهة التغييرات التي يتعرض  

ير القيمي داعتباره من الر افز التي يقوم عليها العمب التربوي  هدف ووميفة ومنظومة من المناهج وطرافق التدريس  افمة االةتعدا  تي توت
لمزيد من التفاعب وااةتيعا  بين المعلم والمتعلم  كذض العالقة بين القيم والتربية عالقة تبا لية تمن  وض  البنية التربوية الصالحة التي تحقق ا

(وعندما ي وض المنهج على  89  ص2007تربية يصعب مر  القيم وتنميتها ومن  وض قيم تصبح التربية عقيمة وعديمة الفافد .)اللرادشة 
التربية المرجو  صار من األمور الحتمية أض تبذل أقصى الجهو  لتحليل  وتطويره  الةيما واض الكتا  رأ  الوةافب الفاعلة تي تحقيق أهداف  

المدرةي دصور  عامة والموا  االجتماعية دصور  خاصة يمبب ر يز  أةاةية للمنهج دمفهوم  الشامب  واض ما يضخ للطلبة من معلومات يللق 
أخرى ميرها نسعى كلى مرةها تيهم دصور  قصدية؛ لذا يتوقع من  ر  التاريخ تنمية ما مرمو  د  موقفا  قيميا  وتفضيال  لقيم دعينها على  

( وقد ةاهمت 15ص  , 1999تلرو ,  من عقافد وأتكار واتجاهات تتللص دأهداف تدريس  تي خلق جيب مؤمن داهلل والقيم اانسانية والوطنية.)
تغير البقاتي تي  راةة القيم  راةة علمية دعد بدأ االهتمام الجدي من قبب علماء النفس والتربية  البور  العلمية والتكنولوجية وما أحدهت  عوامب ال

(   15  ص1992والملتصين والباحبين دإ خالها كلى ميا ين البحث وإخضاعها للبحث العلمي الم بس تي أواخر القرض العشرين.)خليفة  
 ومما تقدم تتبلور أهمية هذا البحث تي اْلتي   
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من خالل   تا  التاريخ للصس البالث المتوة     والمتاحة تي   السافد تي التعرف كلى نو  و م القيم    خطو  متواععةب هذا البحث  يش  -1
 نتافج التي أةفر عنها. ال
تجاه على القيام بدورهم تي تحسين وتطوير ما   التاريخ داقد يسهم هذا البحث دمساعد  صانعي القرار تي وعع المناهج بوزار  التربية   -2

األذى    تنمية القيم االيجابية والعمب على مرةها تي نفو  الطلبة ليتسنى لها أ اء مهامها ومسؤولياتها المرجو   ونبذ السلبية منها التي تلحق
 دالمجتمع.  

ي الحفاظ على   ور القيم بوصفها األ ا  الهامة تي الحفاظ على التماةك  اخب أي مجتمع  وبالتالي تإنها تعد أ ا  اجتماعية ناجعة ت -3
 األمن المجتمعي. 

ى  تقديم العوض والنصح للمؤةسات والمراكز اارشا ية الح ومية وميرها ذات العالقة بتصميم وتنفيذ البرامج التوعوية الها تة والمبنية عل  -4
  المعلومات الموعوعية الناتجة عن هذا البحث؛ بهدف مساعد  أبنافنا الطلبة على العيش دش ب حضاري ةليم .

التربوية بوج  عام  وطلبة  رت -5 الم تبة العراقية دمصدر علمي حديث؛ بهدف تتح آتا  دحبية جديد  أمام الملتصين  تي المجاالت  د 
قد ي وض الباحث نفس  مفب عنها  وتي األ ا  التي تم بنافها تي هذه الدراةة التي قد تالفم تحليب  تب  راةية    الدراةات العليا بوج  خاص 

 ا للتعديالت المناةبة دش ب تتواتق مع نوعية العينة المستهدتة . أخرى دعد كخضاعه
  أهمية المرحلة المتوةطة تي كعدا  الجيب لمواجهة الحيا   ونها تش ب قاعد  أةاةية تي االنطال  كلى السنوات المراحب التعليمية األخرى  -6

     Aims of  The Researchثالثًا : هدف البحث

البحث كلى التعرف كلى القيم السافد  تي  تا  التاريخ للصس السا   االعدا ي/الفر  اال بي تي عوء ااجادة على  التساؤالت   يهدف
 اْلتية   

 ما القيم التي يتضمنها محتوى  تا  التاريخ للصس السا   االعدا ي/ الفر  اال بي ؟   .1

 كيف تترتب هذه القيم دحسب مجاالتها القيمية ؟   .2

  Limitation of the Search :: حدود البحث رابعاً 
رية  يقتصر البحث الحالي على    تا  التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي للصس البالث المتوة   جمهورية العرا   وزار  التربية   المدي

 م. 2020-2019العامة للمناهج  الطبعة البامنة والعشروض  المقرر للعام الدراةي  
 Definition of the Terms:يد المصطلحاتخامسًا : تحد

 القيم :  أواًل :
 لغة :   -أ

 عرفها كل من :

القيم مفر ها قيمة  وترتب  لغويا  دما   )َقَوَم( والتي تمتلك عد   الالت منها قيمة الشيء وهمن   وتأتي دمعنى ( دأنها   1996)الجمب ,   -1
 ( 17  ص1996(.)الجمب 36قال تعالى))ذلَك الديُن القّيم(()ةور  التوبة/ اْلية   –ااةتقامة  والقيام دالشيء  واالعتدال  واالةتواء

دأنها   من الفعب )قام( ومصدره )قوم( ولها عد  معاني منها "قوم العو  تأةتقام" و"قام المتا  د ذا" أي قدر الشيء   (1998)الزمخشري،  -2
واالعتدال  ونظام األمر وِعما ه  ويقال ما لفالض  واالةتقامة وهمن   وأقر  معنى لها هو الّببات والّدوام واالةتمرار على الّشيء والّببات والّدوام 

 ( 239  ص1998قيمة  أي ليس ل  هبات و وام على األمر.)الزملشري  
 كل من : إصطالحًا :عرفها  -ب
( دأنها   اختيار أو تفضيب أو ح م يصدره اانساض على شي ما  مهتديا  دمجموعة من المعايير التي وععها المجتمع  2013)زهراض     -1

 (  100  ص  2013الذي يعيش في   والذي يحد  المرمو  في  من السلوك.)زهراض    
2- (SHap & Rany,2012)  تمبب للفر  تي حيات  اليومية عمب  و ما هو جدير االهتمام وأنها  ن  ب  األتكار والمعتقدات التي تعبر ع:    دأنها

 (SHap & Rany,2012.p:116 )مستقبلية. واجتها  وخط 

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9
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تي   إجرائيًا    -ج اةتلداما  وشيوعا   المفضلة والمرموبة واألكبر  أو صريحة   الفكرية والسلو ية  عمنية  انت  األتكار والمعايير واألح ام 
)موعو  البحث(  وقد تكوض  ينية السا   ااعدا ي  التاريخ للصس    د أعلى التكرارات تي المواعيع المحللة تي  تا المجتمع والتي تحص

 أو ةياةية أو جمالية أو اقتصا ية  أو مير ذلك. 

من قبب وزار  التربية تي جمهورية العرا  من    السا   االعدا يالتاريخ للصس  وهي مجموعة المفر ات المقرر  تي ما    كتاب التاريخ  ثانيًا :  
 (34  ص  2021اجب تحقيق األهداف التربوية.)جمهورية العرا   

  رادع واللامس والسا  , م ونة من هالهة صفوف هي العدا ية وهي  من المرحلة االخير   وهي السنة األسادس االعدادي  ثالثًا : الصف ال
   (90  ص 1984وتشمب الدراةة تيها على موا  كنسانية وموا  علمية.)جمهورية العرا   

 الفصل الثاني :
 Theoretical aspects and previous studiesجوانب نظرية ودراسات سابقة  

 الجوانب النظرية :  -أوالً 
 : Valuesالقيم  -1
 أهمّية القيم : -أ
  وبذلك يعد وجو ها  تسهم تي بناف وهي تالمس العالقات اانسانية د ب أش الها و   األترا  والمجتمعات عظمى تي حيا   تحتب القيم أهمية   

وتتمبب القيم دمعايير تعمب على أ اء وميفتها لتحقيق أهداف الجماعة قو   وتماة ا  تي    من األمور الحتمية تي حيا  المجتمعات د ب األزماض؛
ؤ ي التناتر واالختالف تي القيم كلى الصرا  المجتمعي والذي يقو ه قي املب األحياض التفكك والتمز  حين تضعس  لما انحسر مداها  وقد ي

 وصعوبة االتفا  تي األمور المصيرية  وتتمبب أهمية القيم دالنقاط اْلتية  
 .صناعة شلصية قوية ومتماة ة تتمتع بببات عالي  .1
 ة. العاليككسا  األترا  والجماعة مهارات عب  النفس  .2

 النشاطات.تفجير القدرات الذاتية اللاصة دإتقاض العمب وتنفيذ  .3
 ( 297  ص 2007الملا مة  )واالنحراف. تأخذ  ور الدر  الواقي تي حماية المنظومة األخالقية للفر  من نتافج اللطأ  .4
 تامة مع الظروف المحيطة .  .شعور األترا  داألمن واالةتقرار الداخلي من خالل التعامب برعا وقناعة .5
 االجتماعية.التوازض النوعي تي تهيئة مستلزمات الحيا   .6
 ومحبتهم. ككسا  األترا  ااحسا  دالمسؤولية تي  سب هقة النا   .7
 (Selevens,2008,p:116)تحر ات .تش يب خ  بياني عام وقانوض يحمي المجتمع ويقنن  .8

ربانية وشمولية وواقعية تجمع بين الببات والمرونة والموعوعية والوةطية واض حاجة    ( دأض القيم2005ويرى )القواةمة   مصادر القيم : - 
   -الفر  كليها تعا ل حاجة المجتمع كليها  وتتمبب مصا ر القيم دما يأتي  

تي التعاليم المشتقة من الشرافع المنزلة تي الكتب السماوية من هللا )ةبحان  تعالى( للبشرية  والتي جاءت للهداية والتوجي    ويتمبب   :الدين •
 .لما في  الصالح  تما واتقها صالح يأخذ د  وما يلالفها طالح 

 ونقدها وتحليلها  والنظر تي عواقبها  واةتنباط اللير منها . بوصف  احد األعضاء البشرية الفاعلة والقا ر  على تمحيص األمور  : العقل •
كض االعتقا  السافد والمأخوذ د  ينص دأض لكب مجتمع مروت  وماعي  وحاعره وخصوصيات  وطموحات   وبالتالي تإض ليس  ب   :المجتمع  

 ( 87, ص 2005)القواةمة ,  .يالفم  من القيم يالفم ميره من المجتمعات  ما
 تصنيف القيم  -ت

( على الفافد  الكبرى وراء  تضمين القيم دجميع أصناتها تي الكتب الدراةية ومرةها  2015المشار كلي  تي )العبيدي    kilic,2012 ) )يؤ د  
   :تي نفو  الطلبة؛ بهدف بناء مواطن صالح قا ر على بناء لبلده  وتصنس دحسب المجال الذي تعنى د  كلى عد  أصناف 

والمقصو  بها رغبة األترا  تي اكتشاف المعلومات وتعلمها والبحث عن مصا رها  ويتحلى صاحب القيم النظرية د ون    :القيم النظرية •
 صاحب دصيره وقدر  على نقد األمور دموعوعية وواقعية  مبال على ذلك التسامح الفكري والبحث والتجريب والطموح العلمي. 
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هم وتاعب وم وض رفيس تي المنظومة االجتماعية وتظهر كلى الواقع دصور  قيام اانساض    وتتللص تي  ونها جزء م القيم االجتماعية •
على    واايبار كلى اْلخر   والحناض  بتقديم العوض لغيره  وتفاعل  مع محيط  دإ خال  السرور على اْلخرين  مبال على ذلك التعاطس مع الغير 

 .النفس من اجب الجماعة
لمستمر التعرف على أصب الوجو  من خالل التدبر تي الكوض  وااللتزام دالتعاليم الدينية؛ دغية وتتمبب تي ةعي اانساض ا   :القيم الدينية •

 .كسب البوا  وتجنب العقا  
ويتجسد ه ذا نو  من القيم تي االهتمام داألموال واةتبمارها دالش ب األمبب؛ لتحقيق اانتاا المربح  وتي املب    :القيم االقتصادية •

 .هذه القيم دالتعامب مع األمور تعامب ما ي قافم على الربح واللسار   وقد ال تلتقي هذه القيم مع ميرها األحياض يتصس أصحا  
وهي قيم يبحث من يتحلى بها عن تنوض الجمال و ب شيء يتعلق بها أو يعبر عنها  مبال على ذلك حب الفن د ب القيم الجمالية :   •

 .صنوت  
قيم تتجسد بوعوح تي حب القوانين وترعها والتح م بها  تي تدبير أمور الجماعة  مبال على ذلك القيا   والميب   وهي   :القيم السياسية •

 ( 76  ص 2015للسلطة. )العبيدي   
 القيم ودراسة التأريخ :  -2

ور  تحتب  راةة التاريخ م انة  بير  تي بناء األمم والحفاظ على هوية الشعو  وقوتها وقدرتها تي الشموخ والمطاولة  وينظر كلى التأريخ دص
عامة دأن  جذر األمة الضار  تي األعما  وأن  ليس علم الماعي تحسب  بب علم الحاعر والمستقبب  تاألمة التي ليس لها تأريخ ةتكوض  

كض ما يحتوي  منهج التأريخ من قيم دملتلس أنواعها تعد واحد من مضامين (  54  ص    1992قد  لهويتها وبالتالي لبقافها.)الديب    امة تا
م التي تقا  على أةاة  قدر  الما   الدراةية على معالجة ااش االت التي يتعرض لها الفر  من خالل ما تقدم  من مقدار البصير  التي يقو 

الفر  والمجتمع؛ وبذلك يم ن أض تسهم  راةة التاريخ تي تنمية ملتلس الجوانب الحياتية لدى الطلبة لما ينطوي علي  من عقيد  عليها بناء  
(وتأةيسا  لما تقدم يرى الباحث  45  ص 1966شاملة لها ةماتها وخصافصها ومقوماتها  واض  راةت  ال تتم دمعزل عن دقية العلوم.)  يوي 

التاريخ ت سهم  وض ميرها من الموا  الدراةية األخرى وبش ب  بير تي تربية الجيب وإكسابهم االتجاهات السامية والحميد   والقيم كض ما   
القيم هي األةا  تي تحقيق  االجتماعية والسياةية واالقتصا ية والعلمية دما يم نهم من الصمو  بوج  الصراعات الفكرية والقيمية؛  وض 

 جتماعي الذي يستند كلي  المجتمع تي التمييز بين ما هو مقبول ومير مقبول من السلوك البشري.التوازض واالةتقرار اال
تي المجمب نجد كض أ وات التعليم األةاةية تتمبب دالكتا  والمعلم والمدرةة  وإض العنصر األول نال :  Text Bookالكتاب المدرسي   -3

ض تظهر المدرةة للوجو   مؤةسة ملتصة  واض نقطة الشرو  تي تأريخ التربية تتجسد بنشأ  حظا  وتيرا  ومهما   وتناول  القراء والدارةوض قبب ك
الكريم(  الكتا  وتعد ه وانتشاره  و وره تي كشاعة المعرتة  والعلم و وره تي تنظيم الحيا  القيمية تي المجتمع وأعظم مبال على ذلك هو)القرآض  

( وقد أكد معلم البشرية األول الرةول األكرم  54  -   53  ص    1991ن الفوعى.)رعواض    لي وض  ةتورا  لحيا  كنسانية  ريمة يبعدها ع
   محمد )ص( على أهمية العلم و ور الكتا  الدارةي تي حفظ المعارف وانتقالها من جيب كلى آخر مما يسهم تي از هار عملية التعلم والتعليم

 (  64  ص    2003بب تعليمهم المسلمين للقراء  والكتادة. )أبو زينة   وخير  ليب قبول  )ص( تك اةر المشر ين تي معر ة بدر مقا
ضمنها  ويتمبب محتوى الكتا  المدرةي دالما   الدراةية المطلو  تقديمها للدارةين  ويستمد الكتا  أهميت  من القيم والعلوم والمعارف التي يت

     2009يحتاجوض كلي  دما يساعد تي تحقيق األهداف المنشو  .)العزاوي    وبالتالي صار الكتا  المدرةي أشب  دالوعاء ينهب من  الطلبة ما  
 (  وتجتمع عد  عوامب تي تأليف الكتا  المدرةي و ما يلي    283ص 

 الجهة الداعية لتأليف الكتا  المدرةي وتملك حق القبول او الرت  تي عملية التدريس أو التعديب من عدم .  -1

 تا .المفر ات المقرر  تي  تأليف الك -2

 الفرو  الفر ية تي خبرات ومعلومات للطلبة.  -3

 النظام االمتحاني السافد تي البلد.  -4

 المواصفات الرةمية المطلو  تواترها تي الكتا  والتي تضعها الجهات المسؤولة. -5

 نو  الرقادة المفروعة على تأليف الكتا  وتلتلس من بلد ألخر . -6

 (  313 ص 2009عطية المناتسة التجارية بين  ور النشر وبلاصة تي  ول التعليم الالمر زي.) -7

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%B1
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 دراسات سابقة : -ثانيًا
 دراسات عربية :  .أ

 ( :2005دراسة )حبيب، .1

- 2004المتواتر  تي  تب التاريخ للمرحلة االبتدافية تي جمهورية العرا  للعام الدراةيأجريت الدراةة تي العرا   وهدتت التعرف على القيم 
  واةتلدم الباحث المنهج الوصفي دطريقة تحليب المحتوى  وأةفرت النتافج عن تصدر مجال القيم القومية تي  تا  التاريخ العربي 2005

تي المرتبة األخير   وتراوحت ما بينهما دقية المجاالت  أما فيما يلص  تا   ااةالمي للصس اللامس االبتدافي  وحب مجال القيم الوطنية
الذاتية  وحب مجال القيم الجمالية تي المرتبة  التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي للصس السا   االبتدافي تقد تصدر مجال القيم 

 ( 66-11  ص2005األخير  وتراوحت المجاالت األخرى بينهما.)حبيب  
 ( : 2012دراسة )العجرمي .2

أجريت الدراةة تي تلسطين  وهدتت التعرف على القيم المتضمنة تي  تب التربية و تب التربية االجتماعية والتربية الوطنية للصس الرادع  
مية تي المرتبة األةاةي دفلسطين  واةتلدم الباحث المنهج الوصفي  وأةفرت النتافج عن تصدر مجال القيم الدينية  وحب مجال القيم العل

    ( 22- 13  ص2012)العجرمي  األخير   وتراوحت ما بينهما دقية المجاالت.
 دراسات أجنبية :   .ب

 ( : wood & Sharp,1994دراسة ) .1

التعرف على القيم والسلو يات المتاحة تي  تب القراء  والدراةات االجتماعية للصفوف  أجريت الدراةة تي الواليات المتحد  األمير ية  وهدتت  
( من القيم تي  %75عن تواتر)  النتافجالبالبة واللامسة االبتدافية لكال الجنسين  وصمم الباحث مقيا  خاص اعد لذلك الغرض  وأةفرت  

 woodلت القيم العلمية تي المرتبة األخير   بينما جاءت دقية المجاالت بينهما.) كتب  ال المرحلتين الدراةيتين  وتصدرت القيم االجتماعية وح

& Sharp,1994,p.5-8 ( 

 :  ) Marie,2001دراسة ) .2

الباحث اةتبانة تي   القيم الممارةة تي مدار  والية نيويورك  صمم  المتحد  األمير ية  وهدتت التعرف على  الدراةة تي الواليات  أجريت 
( من طلبة الوالية ومن  ال الجنسين  وأةفرت النتافج عن عدم وجو  ترو  ذات  اللة لصالح  583ونت عينة البحث من)قافمتين  حيث تك

 ) Marie ,2001, p.4-7)الجنس.
  Research methodology and proceduresالفصل الثالث: منهجية البحث وإجراءاته  

 ويتضمن ةلسلة من األةس المنهجية التي اتبعها الباحث؛ دغية تحقيق هدف البحث  وفيما يأتي عرعَا لها    
ومس الباحث المنهج الوصفي المسحي؛ ألن  يتضمن خطوات  قيقة للظاهر  المبحوهة والمتمبلة دالقيم السافد  تي  تا  :  البحثمنهجية    أواًل:

يعد واحد  من طرافق التحليب العلمي المنظم لوصس مش لة معينة وتصويرها  ميا  عن طريق جمع البيانات كذ    التاريخ للصس البالث المتوة  
 (  66, ص2008ابراهيم ,)وتفسيرها. وإخضاعها للدراةة الدقيقة وتحليب النتافج اللاصة بها 

 للتببت من هدف البحث اتبع الباحث ااجراءات اْلتية  إجراءات البحث  ثانيًا:
من األمور الواجب على الباحث االهتمام د    ويعني األترا  أو األشياء الذين تجمعهم ميزات محد   يم ن مالحظتها  يعد  مجتمع البحث:  .1

العربية الحديث والمعاصر للصس السا    يقتصر مجتمع البحث الحالي على  تا  تاريخ البال   (  اذ  44ص     2012حويج    وقياةها.)أبو
( اةتبعد من  )المقدمة  الفهر   أةئلة نهاية  ب 204والبالغ عد  صفحات  )(   2020- 2019ةة  المقرر للعام الدراةي)  ا سالطبعة الاأل بي  

 الفصب  األش ال والصور التوعيحية واللراف  (. 
%( من مجتمع    78.4( صفحة ةتكوض خاععة للتحليب لتش ب )160  على )اقتصرت العينة الرفيسة للبحث دعد االةتبعاعينة البحث: .2

 البحث.
الباحث دغرض تحقيق أهداف دحب  كلى اختيار تصنيف محد )جاهز  جاهز يعمب على تطويره  كعدا  تصنيف خاص   يعمدأداة البحث: .3

(  ويعتبر من االتتراعات المبدفية الذي يتم دموجب  تحليب المحتوى المحد   وقد اطلع الباحث على مجموعة  74  ص2010     الحال د (.)
 صور  النهافية اعدا  أ ا  البحث)تصنيف خاص د (.من التصانيف ةاهمت كلى حد ما تي تبلور ال 
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يعرف الصد  دأن  االختبار الذي يحقق الغرض و  يعد صد  األ ا  من الشروط األةا  التي يجب أض تتواتر تي الدراةة  صدق األداة: .4
  ص  2008اللاععة للتحليب.)النمر   المعد ألجل   وي وض صا قا  كذا  اض دمقدوره قيا  ما وعع لقياة  واةتلالص المطلو  من العينة  

(؛ وبغرض تحقيق الصد  الظاهري لأل ا  والتأكد منها يتم عرعها على مجموعة من المح مين أو اللبراء لقيا  مدى تمبيب الفقرات  69
(  10)  وتي هذه الدراةة صمم الباحث تصنيف خاص د   تضمن ( chaplin.j.p.Dictionary , 1977, p.997للصفة المطلو  قياةها.)

( قيمة موزعة على هذه المجاالت أعدت تي اةتبانة خاصة عرعت على نلبة من اللبراء والمح مين تي علم النفس    45مجاال  عاما  و )  
  80وطرافق تدريس التاريخ  وتي عوء آرافهم أجريت دعا  التعاديالت البسيطة واتفق اللبراء على مالفمت  لطبيعاة البحاث الحالي وبنسبة  

.% 
لها كذا    ويقصد د  اةتقرار النتافج أو الحصول عليها نفسها عند كعا   تطبيق األ ا  نفسها على العينة نفسها أو أخرى م اتئةات األداة:ثب .5

ما أعيد تي نفس الظروف واض اختلس المحلب  أو تفاوت زمن التحليب  واض مهار  وخبر  المحلب  ووعوح خطوات التحليب ونو  البيانات  
(؛ وعمانا  تي تحقيق 97  ص2008)العزاوي   قة التصنيف والوحد  المستلدمة تي التحليب  لها عوامب مؤهر  تي هبات التحليب.المحللة  و 
 كيجا  هبات األ ا  المتمبب دموعوعية التحليب والقضاء على ذاتية المحللين أهناء العمب تأكد الباحث من ذلك عن طريقين وهما الهدف من 

 الباحث مع نفس  عبر الزمن  هبات التحليب بين  - أ
( يوما  بين التحليلين األول والباني, وقد  30ويتحقق من خالل اعا   التحليب لعينة عشوافية من محتوى الكتا  المقصو  دفاصب زمني يبلغ ) 

 . البباتو.%( ويعد هذا مؤشرا  مقبوال  لقيا  94حيث بلغ ), (Holist)اةتلرا الباحث معامب الببات بتطبيق معا لة 
   :االتفا  بين الباحث ومحلب خارجي  - 

ويتحقق دالتوصب الى نفس النتافج التي توصب اليها الباحث تي الطريقة االولى دعد اض يحلب الما   نفسها مع داحث آخر من ذوي اللبر  
عامب الببات بين  وبين المحلب اللارجي  واالختصاص دشرط اض يتم االتفا  بينهما على القواعد واألةس ونو  ااجراءات, وقد اةتلرا الباحث م

 ( يوعح ذلك. 1و.%( ويعد هذا مؤشرا  مقبوال  لقيا  الببات  والجدول )92حيث بلغ ) (, Holist)بتطبيق  لمعا لة 
 معامالت االتفاق)نتائج ثبات التحليل(  (1جدول )

المئوية  نو  التحليب  النسبة 
 لالتفا  

المئوية   النسبة 
 لالختالف

 الببات معامب 

 و.% 94 و.%6 و.% 94 الباحث مع نفس  عبر الزمن 

 و.% 91 و.%8 و.% 92 الباحث ومحلب خارجي

 ثالثًا: اداة البحث بشكلها النهائي :
ويقصد بها التصنيف الذي وعع  الباحث؛ لكي يحلب دموجب  محتوى  تا  التأريخ للصس السا   االعدا ي, وبعد التعديالت التي خضعت 

( قيمة موزعة على هذه المجاالت ؛ دغرض تحقيق هدف البحث تي 40( مجاال  قيميا  يحتوي على)8لها مهرت دصيغتها النهافية المتضمنة)
ا  القيم  على  تحليب  التعرف  تي  المتبعة  والطريقة  المحللة,  الما    مع  يتالفم  دما  االعدا ي  السا    للصس  التأريخ  تي  تا   لسافد  

 ( Holist ,1969 , p.215المحتوى.)
 رابعًا: طريقة البحث :

الى اض تحليب المحتوى يعد   اعتمد الباحث تحليب المحتوى طريقة لبحب ؛  ونها مناةبة لطبيعة دحب  وقا ر  على تحقيق اهدات , وتشير المصا ر
   عد  ,)  واحد من اةاليب البحث العلمي الذي يضمن الوصول الى الوصس الموعوعي والكمي للمضموض, ويتضمن مجموعة من الوحدات 

 - (, و ما يلي  149ص ,  2001
 وحدات التحليل : - أ
( ومن خاللها يتم كحصاء ما يرا  تشليص , وتعد اصغر جزء تي المحتوى المرا  Themaوتتمبب دالفكر  )  وحدة التسجيل او الترميز: -1

 ( 90ص ,  1985العجيلي , ( )Stone and et al,1960,p.41تحليل .)
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(, وتي هذه الدراةة تتمبب  Louis, 1993 , p.36 دالما   التي تفسر وحد  التسجيب اهناء التحليب.)  بوتتمب  السياق:وحدة المضمون او   -2
 (.  Themaفقر  التي تقع تيها )الفكر  تي ال

(, حيث اعتمدها الباحث بوصفها وحد  لتعدا  ورو  االتكار تي  ب هدف ير  من األهداف  Frequencyوحد  التعدا   وتتمبب دالتكرار) -3
ص    ,1985العجيلي ,  التكرار.)الفرعية المشار اليها تي التصنيف؛  وض مهور أي  صنس او هدف وتأكيده يحد  دش ب اةاةي بواةطة  

97)  . 
 خطوات التحليل : -ب

عملية   تي  واةاةيات  قواعد  من  الباحث  يعتمده  ما  على  دش ب  بير  تتوقس  نسبها  وارتفا   وهبات   التحليب  موعوعية  علمية  عماض  اض 
 (, و ما يلي   43  ص  2009التحليب.)التميمي   

طة عمب امام المحلب  حتمية قراء  الباحث للمحتوى المقصو  وألكبر من مر  قراء  عميقة وواعية؛ االمر الذي يساعد تي وعع خار    -1
 لألتكار األةاةية تي الما   المستهدتة . 

تفعيب تطبيق وحد  التسجيب من خالل ترقيم االةطر تي الصفحات وتشليص وتسجيب العبارات المتضمنة أتكارا  وبش ب تسلسلي بهدف     -2
 تحديدها وبش ب  قيق.

 الفكر  والمجال والقيمة.انشاء اةتمار  خاصة لنتافج التحليب تتضمن الصفحة والسطر وتسلسب  -3

 تصنيف األتكار المتواجد  تي العبارات دعد تحديدها ووععها عوء التصنيف الذي صمم  الباحث. -4

  تفريغ نتافج تكرارات األتكار تي االةتمار  المعد  لذلك الغرض)اةتمار  التحليب( تيتضح من ذلك عد  التكرارات تي حقول التصنيف والقيم -5
 الناتجة عن  . 

 د التحليل :قواع -ج
( تي التحليب  وتتمبب حدو ها تي  ب ما يقع بين بداية السطر وتارز  أو النقطة أو بين الفارز  والفارز  Themaاةتعمب الباحث)الفكر    -1

 أو بين الفارز  والنقطة أو بين النقطة والنقطة وبذلك يم ن اعتما ها  فكر  صالحة للتحليب . 

تي حال احتواء الفكر  الرفيسية على أتكار ترعية تعامب   ب تكر  منها ةواء  انت تكر  رفيسة او تكر  ترعية اتكارا  مستقلة عن دقية  -2
 االتكار تي التحليب . 

 تي حالة مهور تكر  تؤ د على أكبر من هدف, وال يم ن تيها التجزفة تيؤخذ الهدف االقوى الذي تؤ د علي  اكبر من ميره . -3

اعتبار  ب من المعطوف والمعطوف علي  اتكارا  جديد  مستقلة ويعطى لكب منهما تكرار تي الهدف المناةب لهما وال تبطب هذه القاعد    -4
 كذا  اض العطس يؤ د على نفس  .

 اةتبعا  المقدمة والصور واللراف  واألةئلة والفهرةت ؛ ألض الباحث يتبنى محتوى الكتا .   -5

 طي مدلوال  واعحا  فباام اض العو   الى قراء  ما ةبقها او يلحقها للحصول على تشليص واعح لها . اذا  انت الفكر  ال تع -6

 (  43  ص 2009عندما تصنس اتكار ال تنضوي الى اهداف التصنيف تتحسب مع األهداف المتنوعة.)التميمي    -7

 خامسًا: الوسائل اإلحصائية والحسابية 
 صافية , و ما يلي    اةتلدم الباحث عد  من الوةافب ااح

 النسبة المؤية )%( للتعرف على نسبة القيم تي المحتوى  وهي وةيلة حسابية. -1
 المتوة  العام للقيم والمجاالت للتعرف الى القيم السافد  .   -2

اليجا  الببات بين المحللين    HOLSTIمعا لة هولستي  -3
21

2
2,1 )(

CC

C

+
=R 

                                                      (Holist ,1969 , p.215 ) 
 اذ ان  

R  معامب الببات = 
(C 1,2 . عد  الفئات التي اتفق عليها المحلالض = ) 
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C1   . عد  الفئات التي توصب اليها المحلب االول = 
C2   . عد  الفئات التي توصب اليها المحب الباني = 

 View interpret and discuss results   عرض النتائج وتفسريها الرابعالفصل 
 اواًل : عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها   

يتضمن هذا الفصب من البحث عرعا  للنتافج التي توصب اليها الباحث وتق البيانات التي جمعت وعولجت احصافيُا ومناقشتها وتفسيرها تي  
    عوء اهداف البحث, وتساؤالتها, وعلى النحو اْلتي

 القيم التي يتضمنها محتوى كتاب التاريخ للصف السادس االعدادي. .1

( صفحة لمعرتة القيم السافد  في  يعرض الباحث القيم 200صس السا   االعدا ي/ الفر  اال بي الذي يتكوض من )دعد تحليب  تا  التاريخ لل
  والتي  انت دالمرتبة األولى حيث بلغ   الوطنية,( قيم رفيسة وتبدأ دقيمة   40( تكر  قيمية  موزعة على)3751التي  شس عنها التحليب و انت )

( والجدول  %0.03( ونسبتها )1التي جاءت دالمرتبة األخير  اذ  اض تكرارها )  العمب والتجار      ةوتنتهي   دقيم  ( 16.94( وبنسبة )636تكرارها)
 ( يوعح ذلك. 2رقم )

 القيم التي تضمنها كتاب التاريخ للصف السادس االعدادي تنازليًا حسب تكرارها ونسبها المئوية وترتيبها )السلم القيمي(  (2جدول )
تكرار   االةاةيةالقيمة 

 القيمة
 ترتيبها  النسبة المئوية للقيمة 

 1 % 16.94 636 فلر دإنجازات قا   الفكر السياةي العربي   ال
 2 % 12.21 458 المعرتة

 3 % 10.21 383 االعتداء والتسل  
 4 % 8.13 305 حر ات التحرر واالةتقالل الوطني 

 5 % 7.89 296 لظلم واالةتبدا ا
 6 % 5.54 208 المفروعة الضرافب 

 7 % 4.29 161 المعاهدات واالتفاقيات االةتعمارية
 8 % 3.49 131 المظاهر االصالحية 

 9 % 3.39 127 والسياةية النهضة الفكرية
 10 % 2.43 91 طبقات المجتمع 

 11 % 2.24 84 حر ات التحرر القومي
 12 % 1.89 71 الصرا  العربي الصهيوني

 13 % 1.87 70 العربيةتقسيم البال  
 14 % 1.71 64 ةتعمار االوربي للبلداض العربية اال

 15 % 1.63 61 التكاتب االجتماعي
 16 % 1.49 56 لزراعة ا

 17 % 1.49 56 االهتمام بالتعليم
 18 % 1.20 45  الصبر 
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 19 % 1.20 45 الوحد  العربية 
 20 % 1.12 42 الهجر  لغرض العيش

 21 % 1.04 39 زراعة ال
 22 % 0.96 36 الموار  االقتصا ية 

 23 % 0.91 34 المصلحين االجتماعيين
 24 % 0.75 28 حفاظ على  ياض االمةال

 25 % 0.72 27 حر ات التمر 
 26 % 0.61 23 االخال  السافد 

 27 % 0.61 23 حمالت المستشرقين 
 28 % 0.56 21 الملكية 

 29 % 0.53 20 مصالح االةتعمارية ال
 30 % 0.51 19 الوال  العبمانيوض دالح م ةتبار ا

 31 % 0.45 17 الوزارات العراقية
 32 % 0.43 16 حر ات العشافر 
 33 % 0.35 13   النظم االقتصا ية

 34 % 0.32 12 االجتماعية العدالة
 35 % 0.27 10 تنظيم االنتلادات

 36 % 0.19 7 المتبال للقوانين والتشريعات العبمانيةا
 37 % 0.16 6 من واالةتقرار اال

 38 % 0.13 5 حرية التعبير
 39 % 0.11 4 صحة لا

 40 % 0.03 1 اةتقالل السلطة القضافية 
 -----  % 100 3751 المجمو  

فلر دإنجازات قا   الفكر السياةي العربي( وتنتهي دقيمة ال( قيمة  والتي تبدأ دقيمة ) 40يبين الجدول اعاله عد  القيم السافد  والبالغ عد ها )
ر ات العشافر, النظم االقتصا ية,  حوزارات العراقية,  ال ( قيمة وهي   )1- 17)التجار  والعمب( وترتبت بينهما تنازليا  القيم التي يترواح تكرارها بين )

المستشرقين,   للقوانين وللتاالالمصلحين االجتماعيين, حمالت  العبمانية,  متبال  التجار  والعمب(,  الصحتعليم,  ال,  رمن واالةتقرااألشريعات  ة, 
( قيمة تحمب تكرارات ععيفة, وهذا يوعح قلة تواجد هذه القيم تي  تا  التاريخ للصس السا   االعدا ي؛ ويعو   11والتي قد بلغ عد ها )

على الرمم تأكيد أهداف تدريس اللاصة د تا  التاريخ للصس السا      ذلك الى الضعس تي تأكيد مؤلفي هذا الكتا  على القيم المذ ور  اعاله
فلر دإنجازات  الاالعدا ي, والمتتبع ايضا  للتدرا اللاص دالقيم المذ ور  تي الجدول اعاله نجد اض وجو  دع  القيم دش ب  بير  وض ميرها مبب  

ا مؤلفي الكتا  والتي تناولت الجانب السياةي المتعلق داألحداث التي  قا   الفكر السياةي العربي؛ جاء دسبب طبيعة الموعوعات التي اختاره
شهدتها تلك الحقبة الزمنية تي المنطقة العربية والمتمبب تي بروز تكر عربي قومي تحرري حقق العديد من االنجازات على المستوى الوطني  

 والقومي, و ذلك الحال دالنسبة لبقية القيم.   
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 : القيم المتوافرة حسب المجاالت

قد حصب على المرتبة االولى اذ بلغ  القيم السياةية  وبعد تحليب النتافج مهر اض مجال    (,مجاالت للقيم  يةناهم)تضمنت ا ا  البحث الحالي  
( وجاء دالمرتبة %23.33( وبنسبة )386اذ حصب على تكرار) القومية  ( ومن دعده يأتي مجال القيم  %28.11( وبنسبة )1054اعلى تكرار)
, وبالمرتبة  (%12.82( وبنسبة )149بقافية دالمرتبة الرادعة بتكرار مقداره )ال القيم  و (  %23.25( وبنسبة )150بتكرار )الوطنية  البالبة القيم  

وبنسبة   (92بتكرار مقداره )قتصا ية  القيم االالسا ةة مجال    ة(, وتي المرتب% 4.48( وبنسبة )130بتكرار )تماعية  جالقيم االاللامسة جاء  
ديمقراطية تي المرتبة القيم ال (, وجاءت  %1.7( ونسبة مئوية مقدارها )91علمية بتكرار)القيم ال, وتي المرتبة السادعة  اض مجال  (12.82%)

المجاالت االخرى للقيم تهي مير متواتر  او ةافد  تي  تا  التاريخ للصس    ا ( , أم%4.2( وبنسبة )74ار )االخير , وقد حصلت على تكر 
 ( يوعح ذلك . 3السا   االعدا ي حيث ال يوجد لها تكرار يذ ر والجدول ) 

 المئويةالمجاالت القيمية في كتاب التاريخ للصف السادس االعدادي حسب التكرار والنسب  (3جدول )
 ترتيبها  نسبتها المئوية  تكرارها  المجاالت القيمية 

 1 % 28.11 1054 سياةية مجال القيم ال
 2 % 23.33 875   قومية  مجال القيم ال

 3 % 23.31 872 وطنية  القيم المجال 
 4 % 12.82 481 بقافية  القيم المجال 
 5 % 5.89 221 جتماعيةالقيم االمجال 
 6 % 4.48 168 قتصا ية القيم االمجال 
 7 % 1.7 64 علمية القيم المجال 
 8 % 0.42 16 ديمقراطية القيم ال مجال 

 ------  % 100 3751 المجمو 
 68.87 المتوة  العام للقيم  

قد اكد    الوطنية(   نالحظ اض القيم  28.11مقدارها )%     السياةيةويتضح من الجدول اعاله تباينا  واعحا  تي التكرارات تبينما نجد تكرار القيم  
  .دقية القيم االخرى  حسا  تي محتوى الكتا  علىمعينة (  وهذا يدل على التباين تي االهمية المعطا  لقيم 23.33علي  بنسبة مقدارها )%

 مناقشة القيم المتوافرة حسب المجاالت:  .2
 سياسيةاواًل: مجال القيم ال

  تضمن, و (%28.11)  مقدارها  نسب  مئويةبو   (1054تكراره )حيث بلغ    األخرى   المجاالتتكرارات    المرتبة األولى دالقيا  مع  هذا المجالاحتب  
  را   والتصميم  االوحد  الجماعة   صبر, العزيمة على المواجهة  الالضرافباالةتبدا    و   ظلمالاالعتداء والتسل ,  هي    و قيم  ماض  ههذا المجال  

   .(4  و ما يتضح تي الجدول ) التي حصلت عليها  تكراراتوتق التنازلينا  القيم الم ونة لهذا المجال   وترتبت طموحال
 السياةية   مجال القيم تضمنة  تي كرارات والنسب المئوية للقيم المتال ( 4جدول )

 ترتيبها  نسبتها المئوية  تكرارها  قيم االةاةيةال
 1 % 36.33 383 االعتداء والتسل  

 2 % 28.1 296 لظلم واالةتبدا ا
 3 % 19.73 208 الضرافب المفروعة 
 4 % 6.64 70 تقسيم البال  العربية
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 5 % 4.27 45   الصبر 
 6 % 2.56 27 حر ات التمر 

 7 % 1.8 19 الوال  العبمانيوض دالح م ةتبار ا
 8 % 0.57 6 من واالةتقراراال

 ------  % 100 1054 المجمو 
 131.75 المتوة  العام للقيم  

   عتداء والتسل   )االالسياةية نسبة الى دقية القيم وهي  القيم  مجال  عامن  وبش ب واعح  قايم  انات ةاافد   اربعة  ( أض  4مان)الجادول  ضحيت
تواجدها شب  ععيفا  عمن محتوى  تا  التاريخ  انت  تقد  أماا القايم الباقية    (الضرافب المفروعة, العزيمة على المواجهة   ظلم واالةتبدا ال

عدا ي قد حققوا دطريقة وبأخرى البع  من اهداف  للصس السا   االعدا ي, ومن هنا نستنتج اض مؤلفي  تا  التاريخ للصس السا   اال
العربي  الواقع على الشعب  الكتا  تي توعيح حجم الظلم واالةتبدا   الدراةية لهذا  الما    انتقاء   التدريس تي المرحلة االعدا ية من خالل 

الغرض, وما يقابل  من صبر وتفاني تي   واال وات المستلدمة على مر األزماض دصور  عامة والفتر  المنصرمة دصور  خاصة تي تحقيق ذلك
مقاومة المحتب, على الرمم من امفالهم الى تعضيد الفكر القيمية دش ب اكبر مما هو علي  تي محتوى الكتا  التي تشير الى التمر  على  

الصفويين وعيا  الكبير من الحقو  االوعا  المتر ية والرغبة تي التحرر وبلاصة تي تتر  االحتالل العبماني وتتر  الصرا  بين العبمانيين و 
 العربية, وةيا   التللس والجهب .     

 سياسية :مجال القيم ال  فيالقيم السائدة   -أ
  %(,   336.3)ة مئوية مقدارها  (, ونساب383تكرار) سياةية بهذه القيمة على المرتبة األولى عمن مجال القيم الصلت  حعتداء والتسلط  االاوال:  

(, واض اعطاء مؤلفي  تا  التاريخ لهذه القيمة 4تي الجادول) وعح  و ما ممن مجمو  ما رصد  اخب محتوى عينة البحث من تكر قيمية  
االهمية الكبير  يوعح عمق وحجم التكالب األجنبي على الوطن العربي, ومحاولة طمس هوية ابناءه والتسل  عليهم ونهب هرواتهم مما يفوت  

ال الدين, الفرصة امام  الدراةة مع  راةة )خير  المنتجة, وتتفق هذه  الحضارية  العربية للصس  2002بناء االنساني للصروح  القراء   ( لكتا  
 التاريخ للمرحلة االبتدافية والتي اجريت تي العرا . ( لكتابي2005السا   االبتدافي والتي اجريت تي العرا , و راةة )حبيب,

( ونسبة 296قيمة الظلم واالةتبدا  تي المرتبة البانية من مجموعة القيم السياةية, حيث حصلت على تكرار)  حلت  ثانيُا : الظلم واالستبداد  
(, وتع س هذه النتيجة االهار السلبية الناجمة عن  االحتالل االجنبي والمتمبلة دالقو  المفرطة والقاهر  ألبناء الشعو  4()جدول رقم28.1%)

لنفسي لهم والتعذيب  اخب وخارا السجوض دش ب مير مبرر, االمر الذي جعلها تنسجم مع  طبيعة مواعيع  المستضعفة وااليذاء الجسدي وا
 (.  2012(, و راةة )العجرمي,2005التاريخ المتعلقة دظلم الدول االةتعمارية واةتبدا ها, وتتواتق هذه الدراةة مع )حبيب,

 تا  التاريخ للصس السا   االعدا ي اذ حصلت على المرتبة البالبة تي مجموعة  وهي احدى القيم السافد  تي   ثالثًا : الضرائب المفروضة
(, وقد جاءت هذه النتيجة ترجمة حقيقية من قبب المسؤولين عن  4(, و ما موعح تي)جدول رقم %19.73( ونسبة )208القيم السياةية بتكرار)

من قبب الدول االةتعمارية الغاصبة دغرض تحقيق اهداتها تي اهقال   تأليف وتضمين االتكار تي  تا  السا   االعدا ي لأل وات المستلدمة
من امن  وخيرات     ى الحفاظ علو لوطن  الشعور داالنتماء لمر  وتنمية  كاهب الشعو  الرازحة تحت ةيطرتها, وتعريف الجيب بذلك من خالل  

دالوطن والحفاظ علي    واالعتزازمر  وتنمية القيم الوطنية    النهب, وجاء هذا منسجما  مع الهدف االول من اهداف تدريس الما  , والمتمبب تي
 والعمب على بناف  وتقدم  . وصيانة امن  وخيرات 

(  70وهي القيمة الرادعة تي قيم المجموعة السياةية والتي حازت على اهمية جعلتها قيمة السافد  بتكرار بلغ )رابعًا : تقسيم البالد العربية  
للمرتبة الرادعة بين  ويم ان أض نعازو ةابب احاتالل هاذه القيماة  ( من مجمو  ما اعطاه  تا  التاريخ من تكر قيمية  %6.64وبنسبة مقدارها )

مساعي المحتب تي تقسيم البال  العربية واععاف شعبها وجعل  تادعة ل  على المستويين  كلاى  (,  4ن تي)جدول  و ما مبي  القيم تي مجموعتها
حجم  الما ي والفكري االمر الذي تجر الشعور الرات  بين ابناء االمة العربية لكب اش ال االحتالل والهيمنة االجنبية, والذي جسد الحقا تي  

ها عد االحتالل والرغبة تي التللص من , اما القيم الذاتية االخرى تكاض تواجدها ععيفا  بين القيم السافد  الصبر وحر ات التمر  د ب انواع
 األخرى وربما يعو  السبب وراء ذلك الى ععس او عدم تأكيد اهداف تدريس الما   عليها . 
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البانية    مجالحاز    قومية  مجال القيم ال  ثانيًا : القومية على المرتبة  القيمياة كذ  اض تكراره )القيم  المئوية 875عامن المجااالت  ( ونسبت  
  والصرا  العربي الصهيوني   فلر دإنجازات قا   الفكر السياةي العربي وحر ات التحرر القوميالدقيمة )   تمبلت  قيم    ةةتتي    ( 23.31%)

واض     ة دحسب النتافج التي حصلت عليهاتنازليدطريقة  هذه القيم    ت  وترتبحفاظ على  ياض االمة(لاو    وحب الحضار  العربية وتاريلها المشرف
لمجال القيم القومية بتكرار مقداره عامن السالم القيماي  وبقو    انات ةاافد   فلر دإنجازات قا   الفكر السياةي العربي( هي القيمة الوحيد   القيمة )

لتحقق بذلك (  5تي الجدول )   موعح ما  (؛ األمر الذي جعلها تحتب المرتبة االولى بين قيم هذا المجال, و % 72.69)( وبنسبة مئوية  636)
بيب ,  جزءا  من االهداف العامة لتدريس التاريخ والمتمبب )دالفلر دالمنجزات العربية تي جميع الميا ين(, واض هذه النتيجة تتفق مع  راةة )ح

 القومية مجال القيم تضمنة في كرارات والنسب المئوية للقيم المتال (5جدول ) لم تكن ةافد .(, اما دقية القيم ت2005
 ترتيبها  نسبتها المئوية  تكرارها  قيم االةاةيةال

 1 %  72.69 636 فلر دإنجازات قا   الفكر السياةي العربي   ال
 2 %  9.6 84 حر ات التحرر القومي

 3 %  8.11 71 الصرا  العربي الصهيوني
 4 %  6.4 56 حب الحضار  العربية وتاريلها المشرف 

 5 %  3.2 28 حفاظ على  ياض االمةال
 -----  %  100 875 المجمو 

 175 المتوة  العام للقيم  
(, وبأحد  %23.31( ونسبت  المئوية )872شغب هذا المجال المرتبة البالبة بين المجاالت القيمية, حيث بلغ تكراره )وطنية  مجال القيم ال  ثالثاً :

الوحد  الوطنية, الوطني,  التحرر واالةتقالل  العرا   عشر قيمة هي   )حر ات  العراقية,  حب  العراقي,  تأةيس االحزا ,  الوزارات  ,  الدةتور 
( مرتبة تنازليا  دحسب التكرار والنسبة المئوية, و ما  حر ات االصالح,  القضية الكر ية,  المرأ  العراقية,  الصحاتة  ,التصدي للمعاهدات المشبوهة

 القومية مجال القيم تضمنة تي كرارات والنسب المئوية للقيم المتال ( 6(.جدول )6مبين تي الجدول )
 ترتيبها  نسبتها المئوية  تكرارها  المجاالت القيمية 

 1 % 34.98 305 حر ات التحرر واالةتقالل الوطني
 2 % 18.46 161 الوحد  الوطنية  

 3 % 15.02 131 حب العرا 
 4 % 14.56 127 وزارات العراقية ال

 5 % 5.16 45 تأةيس االحزا   
 6 % 4.47 39 دةتور العراقي ال
 7 % 2.29 20 تصدي للمعاهدات المشبوهة ال
 8 % 1.95 17 لصحاتة ا

 9 % 1.84 16  المرأ  العراقية 
 10 % 0.81 7 قضية الكر ية ال

 11 % 0.46 4 حر ات االصالح 
 ------  % 100 872 المجمو 
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 79.27 المتوة  العام للقيم  
,  الوحد  الوطنية,  )حر ات التحرر واالةتقالل الوطني     هاي و اربعة قيم تق   القيم السافد  تي مجال القيم الوطنية هي  ( اض  6من الجدول ) ضح  يت

العرا  أماا  ,  حب  العراقية(,  القيم  الوزارات  االحزا )ةاافد  وهاي    لم تكن  تدقية  العراقي,  تأةيس  المشبوهة,  الدةتور  للمعاهدات  ,  التصدي 
 (.حر ات االصالح, القضية الكر ية, المرأ  العراقية, الصحاتة

 وطنية :مجال القيم ال فيالقيم السائدة  -ج
(,  305)تكرارها  بلغكذ شغلت هذه القيمة المر ز االول عمن المجموعة القيمية لمجال القيم الذاتية  التحرر واالستقالل الوطني حركاتاوال : 

 حتالل والتبعية, تربية الجيب الجديد تربية وطنية خالصة تحرره من اال(, وبذلك ينسجم مع اهداف تدريس الما   تي )%34.98وبنسبة مئوية )
النفس, االمر الذي يسهم تي تطويرهم وملكاتهم وطاقاتهم دة  بقالو ة  شاجاع(, والالضيقة   وتنمي في  قدرات التفكير العلمي الموعوعي النتماءات  وا

 ( 195  ص   1992.)الشااروني   الملتلفة التي يفرعها الواقع المواقس والمش التاللالقة حتى يصبحوا قا رين على مواجهة 
وهذا    ,(%46.18( وبنسبة )161صلت هذه القيمة على المرتبة البانية عمن مجال القيم الوطنية حيث  اض تكرارها )ح  الوطنية  ثانيًا : الوحدة

احد,   ليال  واعحا  على اهميتها تي مجتمعنا؛ لما تلعب  من  ور تي بث مفاهيم التالحم الوطني والتعايش بين جميع م ونات الشعب العراقي الو 
و وض العرا  الحاعنة التاريلية للشعب العراقي    ؛يماض لدى الطلبة دالوحد  الوطنيةالتعزيز االقيمة الهدف التدريسي اللاص )بكما وتحقق هذه  

   (.د ب م ونات  عبر تاريخ طويب للعيش المشترك تي هذا الوطن
(, وتبرز اهمية هذه %15.02( ونسبتها )131ارها )شغلت هذه القيمة المرتبة البالبة عمن مجال القيم الذاتية, و اض تكر   ثالثًا : حب العراق

عة والتي  القيمة تي ةيا تها بهذه المرتبة للحاجة الماةة اليها تي رص الصفوف وتربية الجيب الناشئ على القدو  الحسنة والمفاهيم الوطنية الرفي
ويتسم دسمو الروح الوطنية والقدر  على التسامح    تقو  الى التفاني تي حب الوطن وخدمت  وخلق مواطن صالح قا ر ينبذ السلوك العدواني

 (.2005والحوار الها ف من اجب الوطن, وتتفق مع  راةة )حبيب 
(,  %14.56( ونسبتها )127احتلت هذه القيمة المرتبة الرادعة بين القيم الم ونة لمجال القيم الوطنية, و اض تكرارها ) وزارات العراقية  الرابعًا :  

ي اعطلع بها مؤلفي الكتا  دصور  عامة هو بث االتكار التي تسهم تي تي تربية الفر  وتسليح  د ب دالمعلومات المتواتر  اض من المهام الت
عن الجهو  المبذولة من قبب اةالتهم وتعريف الجيب الجديد بذلك, وجاءت هذه القيمة نتيجة للحراك السياةي والها ف لالةتقالل والسيا    

  ب اش ال الهيمنة والتسل  االجنبي والقدر  على ا ار  مقدرات الدولة دعيدا  عن الوصاية االجنبية . الوطنية والتحرر من  
قيمتاض تش الض مجال القيم البقافية الذي جاء تي المرتبة الرادعة بين المجاالت القيمية وهما )المعرتة وحمالت    ثقافية   مجال القيم الرابعًا :  

(  من مجمو  ما بب   تا  التاريخ من اتكار قيمية, وتترتب تنازليا  حسب ماحصلت علي   %12.82( وبنسبة )481المستشرقين(, اذ بلغ تكراره)
 القيم البقافية مجال تضمنة تي المالمئوية للقيم التكرارات والنسب  )7الجدول )(.7تي الجدول ) من اتكار قيمية, و ما يظهر 

 ترتيبها  نسبتها المئوية  تكرارها  المجاالت القيمية 
 1 % 95.22 458 المعرتة

 2 % 4.78 23 حمالت المستشرقين 
 ------  % 100 481 المجمو 

 240.5 المتوة  العام للقيم  
( اض قيمة واحد  تق   انت ةافد  عمن المجموعة اعاله وهي )المعرتة(, اما القيمة االخرى)حمالت المستشرقين( تلم  7الجدول ) يتضح من  
 تكن ةافد . 

 :مجال القيم الثقافيةفي القيم السائدة  -د
(, هذه النتيجة %22.95رفية  وبنسبة مئوية )( قيمة مع481شغلت هذه القيمة المرتبة االولى تي مجال القيم المعرفية بتكرار)اواًل : المعرفة  

تع س الحراك البقاتي للشعو  العربية على الرمم من الظروف التي مرت بها البال  العربية وتتمبب تي عصر التنظيمات وحر ة الطباعة  
النهضة البقافية دما يعزز ويرتع من   وتأةيس االحزا  والنوا ي السياةية والبقافية والصحاتة وترجمة الكتب والرامية الى تحقيق اعلى  رجات
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( لتحليب محتوى القيم السافد  تي مسرحيات االطفال والتي  2009مستوى التفكير الواعي والمنتج, وهذه النتيجة تتفق مع ) راةة ةليماض ,  
 . اجريت تي العرا 

قيمة من مجمو  ما وجد من اتكار قيمية تي  تا  احتب هذا المجال المرتبة اللامسة بين المجاالت الجتماعية   مجال القيم االخامسًا :  
, التكاتب االجتماعي,  طبقات المجتمع( ويتألس هذا المجال من ةتة قيم وهي   )%89.5( وبنسبة مقدارها )221التاريخ حيث بلغ تكراره )
  تنازلي وتق الذي حصلت علي  من اتكار قيمية(, وجاءت هذه القيم موزعة دش ب  السافد  العدالة االجتماعية  االخال ,  المصلحين االجتماعيين

  (, مما يترجم حجم ونو  الحيا  االجتماعية السافد  أنداك تي المجتمع العربي عموما  والعراقي خصوصا  .8تي الجدول )يتضح  ما و 
 القيم االجتماعية مجال  تضمنة تي المالمئوية للقيم التكرارات والنسب  )8الجدول ) 

 ترتيبها  نسبتها المئوية  كرارها ت المجاالت القيمية 

 1 % 41.18 91 طبقات المجتمع 

 2 % 27.6 61 التكاتب االجتماعي

 3 % 15.38 34 المصلحين االجتماعيين   

 4 % 10.41 23 االخال  السافد  

 5 % 5.42 12 االجتماعية  العدالة

 ------  % 100 221 المجمو 

 44.5 المتوة  العام للقيم  

  مجال القيم االقتصاديةسادسًا : 
(, ويتكوض من خمسة %48.4( ونسبت  المئوية بلغت )168جاء هذا المجال تي المرتبة السا ةة بين المجاالت القيمية, اذ بلغ مجمو  تكراره )

  االقتصا ية, الملكية, النظم  قيم مرتبة تنازليا  وتقا  لما بب   تا  التاريخ من اتكار قيمية و ما يلي   )الزراعة, الهجر  لغرض العيش, الموار 
 (, االمر الذي يع س حجم التدهور االقتصا ي للبلداض العربية أنداك تي مب االحتالل االجنبي .   9االقتصا ية(, و ما موعح تي الجدول )
 القيم االقتصادية مجال تضمنة في المالمئوية للقيم التكرارات والنسب  )9الجدول )

 ترتيبها  نسبتها المئوية  تكرارها  المجاالت القيمية 
 1 % 33.33 56 زراعة ال

 2 % 25 42  الهجر  لغرض العيش
 3 % 21.43 36 الموار  االقتصا ية  

 4 % 12.5 21 الملكية 
 5 % 7.74 13 النظم االقتصا ية  

 ------  % 100 168 المجمو 
 33.6 المتوة  العام للقيم  

(,  %1.7( وبنسبة مئوية مقدارها )64حصب هذا المجال على المرتبة السادعة بين دقية المجاالت وبلغ تكراره )  مجال القيم العلميةسابعًا :  
حتالل ويتكوض من قيمة واحد  وهي )االهتمام دالتعليم(, وهذا مؤشر مهم على حجم الفتر  المظلمة التي عاشتها الشعو  العربية التي تأض من اال

نحسار او ععس االهتمام دالتعليم واحد  من نتافج , اما ما بب  الكتا  من اتكار خاصة بهذه القيمة والتي تمبلت  والهيمنة االجنبية ويعتبر ا
 ( يمبب الفتر  التي تبعت انتهاء االحتالل واعالض االةتقالل لبع  الدول العربية.   10دالتكرار اعاله, و ما مبين تي الجدول )
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 القيم العلمية مجال  تضمنة تي المالمئوية للقيم والنسب  التكرارات  )10الجدول ) 
 ترتيبها  نسبتها المئوية  تكرارها  المجاالت القيمية 
 1 % 100 64 االهتمام دالتعليم 

 ------  % 100 64 المجمو 
 32 المتوة  العام للقيم  

 مجال القيم الديمقراطيةثامنًا : 
(, ويتألس من هالث قيم هي    %0,42( وبنسبة مئوية )16المجاالت القيمية واض تكراره  اض )احتب هذا المجال المرتبة االخير  بين  

و ما )تنظيم االنتلادات, حرية التعبير, اةتقالل السلطة القضافية(, وجاءت هذه القيم دش ب تنازلي دحسب االتكار القيمية التي حصلت عليها,  
صة داألتكار القيمية الم ونة لهذا المجال امرا  يعد من البديهيات التي ال تحتاا الى اهبات (, واض ععس التكرارات اللا11يظهر تي الجدول )

الل  ؛  وض الشعو  العربية  انت واقعة تحت السيطر  االجنبية, وما مهر من تكرارات واض  انت ععيفة تهي تمبب الفتر  ما دعد التحرر واالةتق
 ونشأ  االحزا  السياةية تي تلك الفتر . 

 القيم الديمقراطيةمجال تضمنة في المالمئوية للقيم التكرارات والنسب  )11جدول )ال
 ترتيبها  نسبتها المئوية  تكرارها  المجاالت القيمية  

 1 % 5.62 10 تنظيم االنتلادات 
 2 % 31.25 5 حرية التعبير  

 3 % 6.25 1 اةتقالل السلطة القضافية  
 ------  % 100 16 المجمو 

 5.33 المتوة  العام للقيم  
الجداول )  دالمجاالت )11,10,9,8ويتضح من  لم تكن ةافد ؛ ألض  الديمقراطية,  العلمية  , االقتصا ية,  االجتماعية( واللاصة  (, اض قيمها 

 (. 468.87مجمو   ب منها اقب من المتوة  )
 والتوصيات واملقرتحات : اإلستنتاجات الفصل اخلامس :

 Conclusions  ستنتاجاتاإلأواًل: 

  اةتلالص المؤشرات االتية   نيم ما توصب الي  الباحث من نتافج, عوء تي

 تأكيد مؤلفي الكتا  على دع  القيم  وض اخرى.  -1
 وبلاصة القيم الم ونة للمجال السياةي.هناك  رجة مقبولة من االتكار القيمية الم ونة لبع  المجاالت التي ترب  الماعي دالحاعر   -2
قلة او ععس تأكيد مؤلفو الكتا  على دع  القيم المهمة التي تلدم العملية التعليمية مبب القيم التي تؤ د على عرور  ةيا   االجواء  -3

   الديمقراطية ونبذ العنس وميرها .
  Recommendation  ثانيًا : التوصيات

 دالقيم و ورها تي بناء الفر  . للتعريف من قبب المشرتين نقاشية والحلقات الالندوات العلمية  عرور  أقامت .1

التطوير المستمر لبع  األهداف العامة لتدريس التاريخ للمرحلة ااعدا ية  دما ينسجم والتطور الحاصب ومتطلبات المرحلة الحالية   .2
 وروح العصر . 

النظر ببع  القيم تي ما   التاريخ التي تعزز تي  ذهنية المتعلم  الحرية  ونبذ الطاففية   األخذ بتجار  الشعو  من خالل كعا     .3
 والديمقراطية, واحترام حقو  اانساض وميرها من القيم التي  اض مجموعها اقب من المتوة  العام. 
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ي من خالل االةتفا   من  ور أةاتذ  العلوم محاولة الدمج بين اللبرات التربوية تي عملية تأليف  تا  التأريخ للصس السا   االعدا  .4
 التربوية والنفسية دالتعاوض مع أةاتذ  التاريخ تي انتقاء الموعوعات التاريلية الناتعة. 

االهتمام , وليس  المجاالت الملتلفة  علاىتوزيع القيم  باالتوازض المنطقاي تاي   تا  التاريخ للصس السا   االعدا ي    وماؤلفعرور  التزام   .5
 أخر. مجال ل على حسا  دمجا

 Propositions ثالثًا : المقترحات 
 اةتكماال  لهذا البحث يقترح الباحث اْلتي  

 اجراء  راةة مماهلة للقيم السافد  تي  تب االجتماعيات للمرحلة االبتدافية والمتوةطة و تب التأريخ للصس الرادع واللامس االعدا ي  -1
اجراء  راةة مقارنة بين  تا  التاريخ للصس السا   االعدا ي تي العرا  و تب التاريخ تي المرحلة المنامر  لها تي دقية الدول    -2

 العربية .

اجراء  راةة لبناء ا ا  لقيا  تاعلية واهر  تا  التاريخ للصس السا   االعدا ي ومدرةي  على تنمية القيم دأنواعها واالتجاهات لدى   -3
 الصس السا   االعدا ي . 
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