
  حامد طالفحة. د .…...............................الموضوعات العالمية في كتب تاريخ المرحلة الثانوية في األردن 
  

  

  

 

 

  

א א א א    א

   ∗حامد طالفحة. د

  א
  

دف الدراسة إىل الكشف عن أهم املوضوعات العاملية املتوافرة يف كتب تاريخ املرحلة الثانويـة  
) 148(هة نظر معلميها، تكونت عينة الدراسـة مـن   يف  األردن من خالل حتليل حمتواها ومن وج

معلماً من معلمي مادة التاريخ، ومن مجيع كتب تاريخ املرحلة الثانوية، تأكد الباحـث مـن ثبـات    
ولتحقيق هدف الدراسة أعدت قائمة بـأهم  ).  ٪90(التحليل بإعادة التحليل وبلغ معامل التوافق 
فقرة موزعة على ستة أبعـاد، تأكـد   ) 58(عدد فقراا  املوضوعات العاملية ،ضمنت يف استبانه بلغ

الباحث من صدقها بعرضها على جمموعة من احملكمني، ومن ثباا بطريقة االختبار وإعادته، إذ بلـغ  
حللت الكتب يف ضوء قائمة املوضوعات العاملية وبعد مجع البيانات ). ٪80,8(معامل الثبات الكلي 

ئج، أن املوضوعات العاملية يف كتاب التاريخ للصف الثـاين الثـانوي   وحتليلها إحصائيا أظهرت النتا
وجاء البعد السياسي يف املرتبـة األوىل  . كانت أكثر توافراً من كتاب التاريخ للصف األول الثانوي

من حيث نسبة توافره يف الكتب جمتمعة من خالل حتليل احملتوى ومن وجهة نظر املعلمني، وأن هناك 
. يع املوضوعات العاملية يف الكتب نتيجة لتحليل حمتواها والتوزيع الذي قدره احملكمونتطابقاً يف توز

ومل تظهر فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات املعلمني تبعا ملؤهلهم العلمي  وذلك يف 
إىل  كل بعد من أبعاد األداة الستة واألبعاد جمتمعة، كما مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعـزى 

البعد الثاين  ءواخلربة يف تقديرات املعلمني يف األبعاد الستة باستثنا املؤهل العلمي املسلكيالتفاعل بني 
بينما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات املعلمني تبعا خلربم، ). االقتصادي(

  ).سنوات 5نأقل م(لصاحل الذين كانت خربم ) السياسي(وذلك يف البعد األول 
اطالع خمططي املناهج ومؤلفي الكتب املدرسية على املوضوعات العاملية  ةواقترح الباحث ضرور

واملستجدات اليت تطرأ على مستوى العامل وخاصة يف اال العلمي والتكنولوجي وضرورة حتـديث  
  .ة الدراسةالعاملية املتضمنة يف أدا تمنهاج تاريخ املرحلة الثانوية ليشتمل على املوضوعا

                                           
 .كلية التربية،  اجلامعة األردنية، األردن ∗
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  مقدمةال -1
وآثارها التكنولوجية -العلميةإن طبيعة العصر الذي نعيشه اليوم وما نتج عن التطورات 

يف جماالت احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية، حتتم علينا إعادة النظر يف مكونات العملية 
ليمية من مناهج وكتب مدرسية وإعداد معلمني واستخدام وسائل تعليميـة ومفـاهيم   التع

وأن السمة الغالبة على هذا العصر . ومصطلحات ومعارف جديدة ملواكبة تلك التطورات
هي االنفتاح العاملي وتقارب الثقافات والتقدم العلمي وانفجار املعرفة وسهولة التواصل بني 

املباشر يف متابعة هذا التطور هي التربية والتعليم، لذا فان املناهج اليت وان املعين . اتمعات
توضع من قبل التربية والتعليم يف بلد ما تؤدي دوراً هاماً يف متابعة التطور والـتغري سـواء   

  .التكنولوجية-العلميةكان من الناحية االجتماعية أم السياسية أم االقتصادية أم أ
العبء األكرب يف اإلسهام بتنمية الوعي العاملي والتفاهم الـدويل   ويلقى على عاتق التربية

وفهم الشعوب والثقافات األخرى من خالل تطوير اإلحساس باملواطنة العاملية وذلك لتعزيز 
القدرة على التنافس يف عامل شديد الترابط، ومن هنا اصبح الوعي العاملي والتوجه العـاملي  

  ).1999عطاري، (هدفا من أهداف التعليم العام 
إن على التربية أن تتجاوز اهتمامها بالثقافة احمللية والوطنية لتتفاعل مع ثقافـات دوليـة   
وعاملية متنوعة ذات أبعاد خمتلفة حىت تنسجم مع اتمعات العامليـة يف القـرن احلـادي    

ة هلـا  والعشرين الذي بدأت تظهر مالحمه يف دمج الشعوب والثقافات يف ثقافة إنسانية عاملي
طبيعتها وفلسفتها الفكرية، حمافظة على القاسم املشترك بني الثقافات، مع إعطـاء مكانـة   

  ).2001جمدي، ( للخصوصيات الثقافية وتنوعها
واملشكلة اليت تعاين منها اتمعات النامية واملتقدمة يف العامل اليوم هي عدم مقدرا على 

اخلصوصيات الثقافية والثقافة العامليـة الـذي    بناء جسر ثقايف يسهل التواصل والترابط بني
أي جمتمع أن يعيش منعزالً ومنغلقـاً   عأصبح مهماً اليوم للمجتمعات اإلنسانية، فال يستطي

على نفسه العتبارات كثرية أمهها التقدم العلمي والتكنولوجي واالتصـاالت واملعلومـات   
  ).2001السيد، (ياة والتعاون الدويل لرفع مستوى املعيشة وحتسني نوعية احل

صبح هلا دور كبري واثر واضح يف اتمعات اثـر يف  أإن متابعة مثل هذه التطورات اليت 
 األفراد ويف بناء شخصيتهم وأدى إىل ظهور عدد من املشكالت املتداخلة واملعقـدة  ةحيا
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  .)1994دبا، ( األمر الذي يتطلب مواجهتها والتصدي هلا

تابعة التطورات يف جماالا املختلفة يف ظـل االنفجـار   وللتركيز على هذه اجلوانب وم
املعريف حيتم علينا االهتمام بأمهية إضافة بعد عاملي جديد يف مناهجنا وكتبنا املدرسية يشتمل 
على املوضوعات العاملية يف شىت مناحي جماالت احلياة املختلفة، السياسـية واالجتماعيـة   

لتنمية الوعي العاملي لدى الطلبة ومساعدم على فهم  واالقتصادية والثقافية والدينية وذلك
العامل الذي يعيشون فيه، ولكي نشعر الطلبة بأم ال يعيشون مبعزل عن هـذه اتمعـات   
وجعلهم قادرين على مواكبة تطورات هذا العصر مدركني ملا يدور حـوهلم وتعـريفهم   

  ).2003 اجلرف،(باملشكالت العاملية وأثرها فيهم ويف جمتمعام 
وملا كانت األلفية اجلديدة حتتم العيش جنباً إىل جنب داخل اتمعات العاملية مع عـدم  

لتشمل  هاالبد لنا من تطوير مناهجنا وختطيطكان القدرة على االنعزال عن تلك اتمعات، 
ه القضايا واملوضوعات اليت تتعلق بالعامل يف مجيع مناحي احلياة املختلفة ودراسة ثقافة هـذ 

اتمعات، مناهج تركز على استراتيجيات الشراكة بني الشعوب والقضايا متعددة الثقافات 
والقوميات وإجياد خمرجات تربوية ميكن قياسها وتطبيقها يف عصر صـناعي وتكنولـوجي   

  ). vocational trainig council,2000(متطور 
داث واملشكالت اليت تدور وتعرف املوضوعات العاملية بأا جمموعة من القضايا واألح 

والدينية والبيئة اليت هلـا   ةحول العامل يف ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافي
   .انعكاسات إجيابية أو سلبية على اتمعات واثر واضح يف التغري

إن هدف الدراسات االجتماعية ومنها التاريخ إجياد ظروف حياتية حقيقية دائمة وذلك  
ملساعدة الطلبة يف تطوير اعمق لفهم احلياة ومعرفة كيف يعرفون وكيـف يوظفـون مـا    
يعرفون يف احلياة والتعامل مع اتمعات املختلفة يف شىت النـواحي واـاالت وكيـف    
يسهمون يف بناء املستقبل ليصبحوا مواطنني عامليني وهذا يتطلب تطوير منـاهج التـاريخ   

وتسهم الدراسات االجتماعية يف إعداد الطالب اإلنسان . جديداًوكتبه لتأخذ منحى عاملياً 
الواعي الذي يؤمن بفكرة التغري وبأنه يعيش يف عامل متغري ويتقبل األمناط اجلديدة يف اتمع 
الذي يعيش فيه واتمعات األخرى بل يتعدى ذلك يف تربيته ألن يكون عنصـراً فـاعالً   

تفكري واع ليتفق هذا التغري مع أهداف جمتمعه ما دام هـذا  ومشاركاً يف التغري وصانعاً له ب
ويعترب منـهج الدراسـات   ). 2002سليمان ونافع، (التغري يعود على أفراد جمتمعه بالنفع 
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له مـن دور كـبري يف إعـداد     ملا الثانويةاالجتماعية من املناهج املدرسية اهلامة يف املرحلة 
 علـى قيمـه ومبادئـه    ظواتمعات العاملية واحملاف جمتمعهالقادر على االنتماء إىل  الطالب

   .ايف ضوء مبادئ اتمعات العاملية وحضارااإلسالمية وحضارا العريقة، 
أن اهلدف األساسي للدراسات االجتماعية هـو الوصـول إىل    )1999( منسي يرىو

 الطالب فعالة تساعداالجتماعية ال الدراساتوأن برامج ، واملواطنة العاملية املواطنة الصاحلة
الفردية واجلماعية يف اتمع الذي يعيشون فيه، بـل   ملشكالمعلى وضع احللول املناسبة 

  . والعامل كله
أن اهلدف األكرب من الدراسات االجتماعية هو تنمية مهـارة   )1974(دورثي،  ويرى

  .فهم العالقات البشرية وتنمية مهارة حل املشكالت
روع الدراسات االجتماعية حيتل مكانة بارزة بـني املقـررات   ف أحدوالتاريخ بوصفه 

الدراسية يستمد تلك املكانة من طبيعته وأمهيته للمجتمعات اإلنسانية و دراسة األحـداث  
والقضايا واملشكالت اليت تطرأ على هذه اتمعات ومتابعة التغريات بالتحليـل والتفسـري   

  ). 2003اخلثالن، (يها للوقوف على أسباا والنتائج املترتبة عل
على أهم املشكالت العاملية والتعـرف إىل أسـباا    ودف دراسة التاريخ إىل الوقوف

وإجياد احللول هلا كما دف إىل تنمية وعي الطلبة باملشكالت املختلفة علـى املسـتويني   
جتاهـات  ويقوم التاريخ بدور فاعل يف تنمية القيم واال، )1994إبراهيم، (القومي والعاملي 

االجتماعية واألمناط السلوكية اليت تسـاعد الطلبة على التكيف مع ظروف احلياة املـتغرية  
اعد علـى تكـوين الـوعي االجتمـاعي     ـمن خالل اخلربات التعليمية اليت يقدمها ويس

والسياسي والثقايف مما جيعلهم قادرين على التفاعل مع اتمعات العامليـة بـوعي وإدراك   
وتؤكد االجتاهات املعاصرة أمهية دراسة التاريخ دراسة فاحصـة  ). 2001عسليمان وناف(
اعية، وعلى أن يتبىن خمططو مناهجه ومنفذوها، طبيعته ومفهومه اجلديـد ومضـامينه   وو

اخلـثالن،  ( وأمهيته من منظور عاملي واسع ليؤدي دوره يف تربية األفراد تربية عاملية واعيـة 
2003.(  

عاملي يساعد الطلبة على اكتسـاب املعـارف واملهـارات     ودراسة التاريخ من منظور
واالجتاهات اليت متكنهم من القيام بواجبهم جتاه اتمع على املسـتوى احمللـي والـوطين    
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معرفة وتدبر وشعور  يوالدويل، وان دراسة التاريخ تساعدهم على أن يصبحوا مواطنني ذو

كما تساعد دراسة التاريخ . م وحقوقهمبواجباللقيام باملسؤولية وتزودهم بالوعي الكايف 
الطلبة على الرقي مبستويات التنمية األخالقية واالجتماعية، األمر الذي يؤدي إىل زيادة الثقة 

باملسؤولية، كما تقدم دراسة التاريخ للطلبة معرفة  بالنفس، وجيعلهم أكثر شعوراً وإحساساً
لسياسات العاملية، وتنمي قدرام على فهـم  للنظم االقتصادية والقيم الدميوقراطية وا اًوفهم

  ). 2003الصغري، (القضايا واملشكالت اخلالفية واملشاركة الفاعلة والنقاش املفتوح 
املوضوعات العاملية يف كتب التاريخ الطلبة على فهـم الـتغريات    تضمنييساعد 

ق االجتماعية والسياسية واالقتصادية ويساعدهم على ربط تاريخ وطنـهم بالسـيا  
ويكسبهم خربات تارخيية عن شعوب العامل الذي يعيشون فيه جتعل من أيضاً، الدويل 

دراسته أكثر إثارة وفاعلية للطلبة واكثر مشاركة وتنمي لديهم القدرة على التفكري 
الناقد وحل املشكالت واختاذ القرار وتنمي لديهم اجتاهات إجيابية جتاه العامل الـذي  

  .(Cole& McCormick,1987) يعيشون فيه
تعداهـا إىل بل  همل يقتصر االهتمام باملوضوعـات العاملية على كتب التاريخ ومناهج 

ويف خمتلف املراحل التعليمية وتعـدى  وكتبها ية األخرى ـمناهج املواد واملقررات الدراس
املوضوعات العامليـة  تذلك اجلامعـات ويف مباحث خمتلفة، ففي اجلامعات الكندية دجم

تهلك والشـؤون املاليــة واالعتمـاد   ـحث االقتصاد اليت تدور حول قضايا املسيف مبا
املتبادل وقضايا ومشكالت عاملية والقضايا العاملية فضالً عن تبين برامج إعـداد املعلمـني   

ـ  لتنمي لديهم فهم االختالفات الثقافية واالجتماعية والسـياسية يف العـامل   .هارـوتقدي
(Crawford, 1993)  

ـ   ونظر وكتـب   ةاً ألمهية املوضوعات العاملية وتناوهلا يف كتـب التـاريخ خاص
قدم الكثري من املهتمني يف التعليم واملختصني التربـويني   ةالدراسات االجتماعية عام

والباحثني أدلة تبني أهم املوضوعات العاملية اليت ميكن تضمينها يف كتب التاريخ كما 
ق تدريسـها يف  ائوطر هاف تدريسها ومعايريأهدااختيار الختيارها و اًوضعوا أسس

وقد حدد نب أربعة حماور أساسية جيب أن . (Thorne& Other,1992) املراحل املختلفة
تدور حوهلا موضوعات الدراسات االجتماعية العاملية متثلت باألنظمة االقتصادية والسياسة 

والقضايا امللحـة يف العـامل    ملية؛والقيم اإلنسانية العا ؛ والتكنولوجية العاملية؛ةواأليديولوجي
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 (Kniep,1989) .والتاريخ العاملي
وملا كانت الكتب املدرسية أحد عناصر العملية التعليمية اهلامة وأداة أساسـية للـتعلم   

دعامة رئيسة لتزويـد الطلبـة مبـا    هذه الكتب املنظم يف مجيع مراحل الدراسة وملا كانت 
يعيشون فيه وإدراكاً للدور الذي تؤديـه الكتـب    حيتاجونه من معلومات عن العامل الذي

املدرسية يف تقدمي املعرفة يف ظل عملية التعلم والتعليم يف املدرسة كان من الضـروري أن  
  .تساير هذه الكتب األحداث العاملية واملستجدات يف هذا العصر

اة املنـهج  أحد العناصر األساسية املكونة للنظام التعليمي، وهو أد يالكتاب املدرس يعد
لتحقيق أهدافه وأداة أساسية يف عملييت التعليم والتعلم مبا يوفره من مادة علمية وخـربات  
متنوعة، ولقد اهتم املربون يف العصر احلديث يف الكتاب املدرسي وعقدوا لـه املـؤمترات   

أن  جيبوالندوات وحددوا األسس واملرتكزات اليت جيب أن يقوم عليها واملواصفات اليت 
  .)1997سعادة وعبد اهللا، ( فر يف الكتاب اجليد انطالقاً من الوظائف اليت يؤديهااتتو

 الكل فلسفة أهـدافه فدرسية التوجهات والفلسفات اليت تبىن عليها الكتب امل وختتلف
وان الوصـول إىل  . لكتاب واختيار األسلوب األمثل يف تقوميهايف عرض  تهاقياخلاصة وطر

ام هذه الكتب يف تقدمي معرفة عاملية ال يكون إال من خالل معرفة حقيقية حول مدى إسه
  ). 1987طعيمه، ( حتليل حمتواها

ويعد أسلوب حتليل احملتوى أحد أساليب البحث املوضوعي املنظم ألنه يصـف املـادة   
وتفسريها وكان أول  هاموضوع التحليل وصفاً كمياً ويعمل على توضيح خصائصها وإبراز

الم يف حتليل موضوعات الصحافة مث تبعهم بعد ذلك الباحثون يف من استخدمه رجال اإلع
  .)1983محد، (علم االجتماع 

إىل  ةكـثري دراسات وإلظهار أمهية تناول املوضوعات العاملية يف كتب التاريخ أشارت 
  .حتسني معلومات الطلبة وإكسام مهارات متعددة تنمي اجتاهات إجيابية لديهم

يف كندا على منـهاج  ) Clarke& others,1990(وآخرون  دراسة قام ا كالرك ففي
إىل أن مناهج الدراسات االجتماعية  االدراسات االجتماعية ملرحلة التعليم األساسي أشارو

الالحقة لدراسة  فللصفو يف هذه املرحلة ال تركز على املوضوعات العاملية وال يعد الطلبة
  .د القومي وبطرائق اعتياديةالتاريخ العاملي وكان املنهاج يركز على البع
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دراسة تقوميية ملناهج التاريخ اليت تدرس يف الواليات ) Fleming,1990(وأجرى فلمنج 

وجد أن جزءاً كبرياَ من املناهج خصص واملتحدة األمريكية يف املرحلتني األساسية والثانوية 
الصـف الثـاين   لتدريس تاريخ العامل خاصة يف الصف السادس واألول الثانوي أما مناهج 

باستخدام مدخل مفتوح ووجد أن  هالثانوي فقد ركزت على مشكالت العامل اليوم وقضايا
منهج والية نيويورك خيصص جزءاً كبرياً لتنمية البعد العاملي خاصة يف الصف األول الثانوي 

  .حتت ما يسمى الدراسات العاملية
لتنميـة الـوعي    اًتدريبي اًتخدم فيها برناجمـدراسة اس) Angry,1992( وأجرى اجنري

العاملي لدى طلبة املرحلة األساسية العليا وذلك من خالل تدريب الطلبـة علـى مهـارة    
حتديـد املواقع اليت حيتاجها الطلبة يف تعلم القضايا العاملية وأماكن حدوثها وذلك بتكليف 

اســي  الطلبة بكتابة التقاريـر ومجع املعلومات عن تلك األماكن خـالل الفصـل الدر  
وأظهرت النتائج زيادة الوعي العاملي لدى الطلبة وزيادة اهتمامهم بالقضـايا واألحـداث   

  .العاملية
كيفية تعامل كتـب الدراسـات     معرفةىلإفتهدف ) Blevins,1991(أما دراسة بلفرت

من مظاهر التربية العامليـة وكيفيـة    اًاالجتماعية مع مفهوم االعتماد املتبادل بوصفه مظهر
كتاباً من كتب الدراسات االجتماعية مـن  ) 19(للطلبة، تكونت عينة الدراسة من  تقدميه

أشارت نتائج الدراسة إىل تفاوت يف  ،الصف األول إىل الصف السادس األساسي وحللت
يف مفهوم االعتمـاد   اًتعامل الكتب املختلفة مع مفهوم االعتماد املتبادل وان هناك اختالف

د ويف الكتب املختلفة كما أن اهتمام الكتب املدرسـية مبفهـوم   املتبادل يف الكتاب الواح
  . االعتماد املتبادل كان قليالً

دراسة دف إىل حتديد العالقة بـني إدراك املعلمـني    )Meeks,1993( وأجرى ميكس
واملديرين يف تكساس ملفهوم العاملية وبني تقبلهم لتضمني مبادئ التربية العاملية يف املنـاهج  

علـيهم أداتـني   الباحث مديراً ومعلماً وزع ) 436(، تكونت عينة الدراسة من املدرسية
لقياس مدى إدراكهم ملفهوم العاملية والثانية لتعرف مدى تقبلهم لتضمني مبادئ إحدامها 

التربية العاملية يف املناهج، وأشارت النتائج إىل عالقة إجيابية قوية بـني إدراك املعلمـني   
املية وتقبلهم لتضمني مبادئ التربية العاملية يف املناهج ومل يكن هناك ملفهوم العواملديرين 

اختالفات بني املعلمني واملديرين يف مدى إدراكهم ملفهوم العاملية وتقبلـهم لتضـمني   
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   .مبادئ التربية العاملية يف املناهج
دراسة يف اليونان دف التعرف إىل تضـمني  ) Hourdakis,1996(وأجرى هورداكيس 

عد العاملي يف كتب التاريخ يف مرحلة التعليم األساسي وقام الباحـث بتحليـل حمتـوى    الب
الكتب املقررة وأظهرت النتائج أن طريقة عرض الكتب تعزز التوجهات القومية وتركـز  

  . على الناحية العرقية ومل تشمل موضوعات عن احلضارات والشعوب العاملية األخرى
ـ   ويف حـول  ) Demovsky& Niemuth,1999(رون دراسة أجراها دميوفسـكي وآخ

تصميم برنامج لتنمية الوعي العاملي لدى طلبة الصف السادس من الـذين يعـانون مـن    
التدريس املباشر باستخدام األحـداث اجلاريـة   فيه الباحثون صعوبات يف التعلم استخدم 

بة يف مواقـف  والوسائل التعليمية واخلرائط اجلغرافية والتعلم التعاوين من خالل وضع الطل
تعليمية تساعدهم على فهم القضايا العاملية وأظهرت نتائج الدراسة زيادة الـوعي العـاملي   

  . لدى الطلبة يف القضايا الثقافية واالجتماعية وزيادة فهمهم ملادة اجلغرافية
دراسة هدفها قياس مستوى الوعي العاملي لدى الطـالب  ) 1999( وأجرى العطاري 

وموقفهم من بعض القضايا الدولية، استخدم ) ماليزيا(اإلسالمية العاملية  األجانب يف اجلامعة
الباحث استبانه مكونه من بعدين األول لقياس مستوى الوعي العاملي، والثـاين لدراسـة   

االهتمـام   :مواقف املشاركني من بعض القضايا العاملية وقسم البعد األول إىل ثالثة حماور
قسـم إىل أربعـة   فل الثقايف، واالنفتاح الذهين؛أما القسم الثاين بالقضايا العاملية، واالتصا

حماور، حرية احلركة واالنتقال، التعاون الدويل، اهليئات الدولية، والقضايا الوطنية تكونت 
أسفرت النتائج عن متتع الطلبة مبستوى عال من الـوعي   .طالباً )834( عينة الدراسة من

إجيابية كما أسفرت عن عالقة ارتباطيه كانت يا العاملية العاملي وعن أن مواقفهم من القضا
  .داله بني مستوى الوعي العاملي للطالب ومواقفهم من القضايا العاملية

على طلبة كلية جفرسون يف والية ميـزوري   )Hollander,2002( ويف دراسة هوالندر
الدراسـية  من خالهلا بدمج موضوعات عاملية دولية يف بعـض املقـررات   الباحثة قامت 

زيادة املعلومات  :واستخدمت طريقة الوحدات يف تدريس حمتوى املقررات وأظهرت النتائج
لدى الطلبة عن الشعوب والثقافات واألفكار املستخدمة وحتسني مستوى املناقشة لديهم من 

  .خالل املقارنة بني الثقافات وحتليلها
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مقـررات الدراسـات    مدى تقـدمي  ةعرفإىل مفتهدف ) 2003اجلرف، ( أما دراسة 

االجتماعية يف سنغافورة ملوضوعات البعد العاملي لطلبة املرحلة الثانوية من الصـف األول  
حىت الرابع الثانوي من خالل حتليل حمتواها تكون جمتمع الدراسة من كتـب الدراسـات   
االجتماعية املقررة على صفوف املرحلة وقد أعدت قائمة باملوضـوعات العامليـة لـذلك    

رت النتائج أن كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية يف سنغافورة تويل البعـد  وأظه
  .العاملي عناية كافية

  
  مشكلة الدراسة وأسئلتها -2

تقوم وزارة التربية والتعليم يف األردن مبشروع شامل لتطوير املناهج املدرسية ملختلـف  
ة حلاجات اتمع األردين من جهة ومواكبـة  املراحل التعليمية إميانا منها بأمهية التطوير تلبي

للتطورات العاملية من جهة ثانية ومنها مناهج التاريخ مستفيدة يف ذلك من جتارب الـدول  
ومبا يتوافـق مـع   ، املعاصرة يف تطوير املناهج ضمن إطار سياسة التعليم يف األردن وغاياا

خ للصفني الثامن والعاشر األساسيني اليت كان آخرها إقرار كتايب التاري. الواقع والطموحات
لذا جاءت هذه الدراسة لتسهم يف حتقيـق هـذا   م، 2005/2006للعام الدراسي املقبل 

  .املشروع
وملا كانت األردن من الدول اليت اهتمت بتطوير مناهجها يف ضوء التطورات العامليـة   

األردن من خالل  ومواكبتها جاءت هذه الدراسة منسجمة وفكرة تطوير مناهج التاريخ يف
اختيار عينه من كتب التاريخ متثلت بكتب تاريخ املرحلة الثانوية، وحتليلها يف ضوء قائمـة  
من املوضوعات العاملية للوقوف على طبيعة حمتوى هذه الكتب وحماولة االستفادة من هذه 

  .الدراسة يف تطوير املناهج
  :وحتاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  فرها يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن؟اهم املوضوعات العاملية اليت جيب توما أ - 1
فر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن مـن  اما مدى تو -2

  خالل حتليل حمتواها؟
فر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن مـن  اما مدى تو -3

  ظر معلميها؟ وجهة ن
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  فرضيات الدراسة -3
بـني  ) α = 0.05(داللة من فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هناك ليس -1

توزع املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن نتيجة لتحليل حمتواها 
 .والتوزيع الذي قدره احملكمون

 يف )α = 0.05(داللـة  د مستوى ذات داللة إحصائية عنليس هناك من فروق  -2
تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلـة الثانويـة يف   

 .ىل خربم ومؤهلهم العلمي املسلكي والتفاعل بينهماإاألردن تعزى 
 
  أهمية الدراسة -4

يف تنمية الوعي العاملي  تنبثق أمهية الدراسة من أمهية التربية العاملية اليت تؤدي دوراً مهماً
لدى الطلبة فضالً عن أن طبيعة العصر الذي نعيشه واملستجدات والتغريات اليت تعد مسة من 

التكنولوجية والثقافية تفرض -مساته يف ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية
  .ملدرسيةعلينا متابعتها وتوعية الطلبة فيها من خالل تضمينها يف مناهجنا ا

وجاءت هذه الدراسة تلبية للسياسة التربوية يف األردن اليت تركز على تنمية االجتاهـات  
الكفيلة بتحقيق التفاهم العاملي لدى الطلبة، وحمققة ألهداف مشـروع منـهاج التربيـة    

  :االجتماعية والوطنية ملرحلة التعليم األساسي والثانوي اليت تتمثل مبا يأيت
  .بعد دويل للتربية يف مجيع مراحلهاوضع إطار عاملي و −
  .السعي إىل فهم مجيع الشعوب وثقافتها وحضارا ودياناا −
 . تنمية القدرة على االتصال باآلخرين واحلوار معهم −
 . فهم ضرورة التضامن والتعاون الدوليني −
. تنمية استعداد الفرد لإلسهام يف حل مشكالت جمتمعه احمللي والوطين والدويل −

  )1985لتربية والتعليم، وزارة ا(
  :وميكن إمجال أمهية هذه الدراسة بالنقاط آالتية

تنبثق أمهية الدراسة احلالية من أمهية املوضوعات العاملية وأثرها يف اتمـع احمللـي    −
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والعاملي ودورها يف تنمية الوعي العاملي والثقافة العاملية لدى الطلبة وتعـريفهم مبـا   

  .وقضايا وأحداثيدور يف العامل من مشكالت 
تقدم الدراسة قائمة باملوضوعات العاملية ضمن األبعـاد السياسـية واالقتصـادية     −

التكنولوجي والبعد البيئي ملـؤلفي  -واالجتماعية واملعتقدات الدينية، والبعد العلمي
املناهج والكتب املدرسية واملعلمني ملعرفة املوضوعات العاملية اليت تركز عليها كتب 

 .املرحلة الثانوية يف األردن واملوضوعات اليت ملهاالتاريخ يف 
جاءت هذه الدراسة لتضع إطاراً عاماً للموضوعات العاملية اليت ميكن تضـمينها يف   −

كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن والسيما أن الوزارة تبنت مشـروع تطـوير   
 .املناهج والكتب املدرسية يف الفترة احلالية

ليالً لكتب تاريخ املرحلـة الثانويـة يف األردن يف ضـوء قائمـة     تقدم الدراسة حت −
املوضوعات العاملية اليت أعدت مما يساعد على معرفة جوانب القـوة والضـعف يف   

 .حمتوى تلك الكتب
تعد املوضوعات العاملية بعداً هاماً من أبعاد الدراسات االجتماعية الـيت تسـهم يف    −

 .تربية الطلبة تربية عاملية
 

  لتعريفات اإلجرائيةا -5
هي جمموعة القضايا واملشكالت واألحداث اليت تدور يف العامل : املوضوعات العاملية -

التكنولوجية -ضمن األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملعتقدات الدينية والعلمية
دورهم جتـاه  والبيئية واليت جيب إكساا للطلبة ألا تؤثر إجيابياً يف ثقافتهم وتفكريهم و

  .وهي ما متثله أداة الدراسة. تلك املوضوعات والتحديات الناجتة عنها
هي الكتب املقررة من قبل وزارة التربية والتعليم يف األردن على طلبة : كتب التاريخ -

املرحلة الثانوية واملتمثلة بكتاب تاريخ األردن املعاصر للصف األول الثـانوي وتـاريخ   
 ).2004/2005(للصف الثاين الثانوي األديب للعام الدراسي  العرب والعامل املعاصر

هي املرحلة األخرية من مراحل التعليم املدرسـي يف األردن  : مرحلة التعليم الثانوي -
اليت تشتمل على الصفني األول والثاين الثانوي وفق تقسيم وزارة التربية والتعليم ملراحل 

 .التعليم املدرسي يف األردن
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مجيع معلمي مادة تاريخ املرحلة الثانوية الذين عينتهم وزارة التربيـة  هم : املعلمون -
والتعليم يف األردن لتدريس املادة للصفني األول والثاين الثانوي يف املـدارس احلكوميـة   

 .التابعة هلا
هو أحد أساليب البحث العلمي الذي يهدف إىل الوصف املوضوعي : حتليل احملتوى -

ويقصد بـه يف هـذه   ) 1983محد، (. ادة من مواد االتصالواملنظم والكمي الظاهر مل
الدراسة حتليل كتب التاريخ للصفني األول والثاين الثانوي وما تتضـمنه مـن مفـاهيم    
وموضوعات عاملية ضمن األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملعتقدات الدينيـة  

 .ات واستنتاجات الدراسةالتكنولوجية والبيئية دف التوصل إىل تفسري-والعلمية
  
  الطريقة واإلجراءات -6
  مجتمع الدراسة -6-1

تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي التاريخ للصفني األول والثاين الثانوي األدبـيني يف  
مديريات التربية والتعليم التابعة للعاصمة عمان وتشتمل على أربع مديريات تربية عمان األوىل 

معلماً ومعلمة يف ) 145(معلماً ومعلمة منهم )  374(رابعة والبالغ عددهموالثانية والثالثة وال
معلماً ) 76(معلماً ومعلمة يف مديرية تربية عمان الثانية و) 81(مديرية تربيـة عمان األوىل و

معلماً ومعلمة يف مديرية تربية عمـان الرابعـة   ) 72(ومعلمة يف مديرية تربية عمان الثالثة و
  .يبني توزيع جمتمع الدراسة على حسب املديريات )1(واجلدول رقم 

  
  )1(اجلدول رقم 

  توزيع معلمي التاريخ للصفني األول والثاين الثانوي األدبيني على حسب املديرية
  

الرابعة عمان اموع الثالثة عمان الثانية عمان األوىل عمان   املديرية

  العدد 145 81 76 72 374

يف وزارة التربيـة   ي التاريخ وفق إحصائية قسم اإلحصاء والتخطيط التربـوي حدد جمتمع الدراسة مبعلم*  

13



  2007 -  الثانيالعدد  -  الخامسالمجلد ... ……………….....        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
  م2005 2004والتعليم للعام الدراسي 

  
أما جمتمع الدراسة من الكتب فتكون من كتب تاريخ املرحلة الثانويـة للصـفني األول   

  : ـوالثاين الثانويني ومتثلت هذه الكتب ب
  ول الثانويللصف األ –كتاب تاريخ األردن املعاصر  -
  للصف الثاين الثانوي –كتاب تاريخ العرب والعامل املعاصر  -
  
  عينة الدراسة -6-2

  : تقسم عينة الدراسة إىل قسمني
تكونت عينة الدراسة من جمتمع الدراسة نفسه وهم معلمو ): املعلمني(القسم األول  -

توزيعهم وفـق املؤهـل   يبني ) 2(التاريخ للصفني األول والثاين الثانويني، واجلدول رقم 
  .العلمي واخلربة التعليمية

  
  ) 2(اجلدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة من معلمي التاريخ وفق املؤهل العلمي واخلربة التعليمية
  

املؤهل
   اخلربة

  بكالوريوس
 بكالوريوس

 دبلوم + 
 ماجستري
 فاكثر

  اموع

 59 12 16 31سنوات 5أقل من

 54 8 24 22سنوات10 إىل 5من 

 35 3 15 17سنوات10أكثر من 

 148 23 55 70 اموع 

  
وهي كتب التاريخ املقررة علـى الصـفني األول والثـاين    ): الكتب(القسم الثاين  -

  . الثانوي

14



  حامد طالفحة. د .…...............................الموضوعات العالمية في كتب تاريخ المرحلة الثانوية في األردن 
  

  

  

 

 

  أدوات الدراسة -6-3
  قائمة املوضوعات العاملية -6-3-1

التـاريخ يف املرحلـة   فرها يف كتب اأعدت قائمة بأهم املوضوعات العاملية اليت جيب تو
  :ةالثانوية للصفني األول والثاين الثانويني ضمن اخلطوات اآلتي

مراجعة الدراسات واألحباث واملصادر اليت تناولت األبعاد املختلفة للموضـوعات   -
برامهـة، نبيـل    :ها الدراسة احلالية ومن هذه الدراسات واألحباثتالعاملية اليت تناول

؛ العطـاري، عـارف   )2003(ا بنـت سـعيد   ؛ اجلرف، رمي)1997(موسـى 
)1999.(  
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توجيه سؤال مفتوح إىل عدد من التربويني وجمموعة من معلمي التربية االجتماعيـة   -

ومعلمي التاريخ واملشرفني التربويني، طلب إليهم حتديد أهـم املوضـوعات    ةوالوطني
  .الثانويفرها يف كتب التاريخ للصفني األول والثاين االعاملية اليت جيب تو

إىل قائمة من املوضوعات العامليـة بلـغ   الباحث من خالل املصادر السابقة، توصل  -
البعد السياسي، والبعد : (فقرة موضوع عاملي وزعت على ستة أبعاد هي) 76(عددها

التكنولوجي،  –والبعد العلمي ،املعتقدات الدينيةاالقتصادي، والبعد االجتماعي، وبعد 
وحدد لكل فقرة درجـة  . مينها يف أداة الدراسة بصورا األوليةومت تض )والبعد البيئي

حبيث تأخذ الفقرة يف حال توافرهـا  . )فرةافرة، غري متوامتو(تقدير من حيث توافرها 
   .عالمة واحدة فقط، أما يف حال عدم توافرها تأخذ العالمة صفر

  صدق األداة -6-3-1-1
ة من احملكمني منهم أربعة من أساتذة من صدق األداة بعرضها على جمموعالباحث تأكد 

اجلامعات املختصني يف تدرس الدراسات االجتماعية وعشرة من معلمي مادة التاريخ وستة 
من مشريف املادة وطلب إليهم إبداء آرائهم حول املوضـوعات العامليـة املتضـمنة يف أداة    

 كل بعد مـن األبعـاد   الدراسة من حيث أمهيتها، تقسيمها إىل األبعاد، انتماء الفقرات إىل
ناسبة اليت ال تعد مـن املوضـوعات   املإضافة فقرات جديدة أو حذف بعض الفقرات غري 

أداة الدراسة يف ضوء آرائهم من خـالل   تالعاملية واقتراحات أخرى يروا مناسبة، وعدل
فقرة وبذلك بلغ عـدد  ) 18(إعادة توزيع بعض املوضوعات على األبعاد الستة وحذف 

) 11(البعد السياسـي  : فقرة بصورا النهائية موزعة على ستة أبعاد )58(ألداة فقرات ا
املعتقـدات  فقرات، وبعد ) 9(فقرات، والبعد االجتماعي ) 10(فقرة، والبعد االقتصادي 

فقرات  )9(فقرات، والبعد البيئي  )10( التكنولوجي –فقرات، والبعد العلمي) 9( الدينية
املية اليت جيب توافرها يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية واليت وبذلك حددت املوضوعات الع

  .متثل اإلجابة عن سؤال الدراسة األول
  ثبات األداة -6-3-1-2

مـن   يـاً من ثبات األداة يف كل بعد من أبعاد األداة الستة ويف األداة كلالباحث تأكد 
بتطبيق األداة على عينة وذلك  Test-retestخالل استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار 

معلماً وبعد مرور ثالثة أسابيع من تطبيقها ) 15(استطالعية من معلمي التاريخ مكونه من 
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  :وبلغت قيم معامالت الثبات كاآليت هاأعيد تطبيقها مرة أخرى على العينة نفس
  ٪83.5 :البعد األول السياسي
  ٪82.3 :البعد الثاين االقتصادي
  ٪83.6 :البعد الثالث االجتماعي

  ٪90.1 ):املعتقدات الدينية(البعد الرابع 
  ٪77.7 :التكنولوجي-البعد اخلامس العلمي
  ٪82.8 :البعد السادس البيئي

ويرى الباحث أن قيم معامالت الثبـات السـابقة   ) ٪80.8(وبلغ معامل الثبات الكلي
  .كافية ألغراض الدراسة

  تحليل المحتوى -6-3-2
  :ى اخلطوات اآلتيةاتبع الباحث يف حتليل احملتو

فرها يف كتب التاريخ وتضـمينها يف  اإعداد أهم املوضوعات العاملية اليت جيب تو -
   .أداة الدراسة

االطالع على الدراسات واألحباث املتعلقة يف حتليل احملتـوى لالسـتفادة مـن     -
  . إجراءات التحليل

ية الـيت جيـب   حتديد اهلدف من التحليل وهو التعرف إىل أهم املوضوعات العامل -
توافرها يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية واليت متثلت يف كتب التاريخ للصـفني  

  . األول والثاين الثانوي
الـيت  ) أداة الدراسـة (حتديد فئات التحليل ومتثلت يف قائمة املوضوعات العاملية  -

  . أعدها الباحث
   .اسبة للدراسةاختيار الكلمة وحدة للتحليل ألا أكثر أنواع التحليل من -
قام الباحث بتحليل الكتب مرتني تفصل بينهما مدة شهر واحد باستخدام اسـتمارة   -

   .التحليل عن التكرارات والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات األداة
  :مت التأكد من ثبات التحليل باستخدام املعادلة اآلتية 

معامل الثبات
= 

 x 100٪ثلباحعدد مرات االتفاق بني التحليل األول والثاين ل
عدد مرات االختالف+عدد مرات االتفاق
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وقد بلغ معامل الثبات يف التحليلني األول والثاين لكل بعد من أبعاد األداة الستة ولألبعاد 
جمتمعة لكل كتاب من كتب تاريخ املرحلة الثانوية للصفني األول والثاين الثانوي كمـا يف  

  ). 3(اجلدول رقم 
  

  )3(رقم اجلدول 
  توزيع معامل الثبات لكل بعد من أبعاد املوضوعات العاملية واألبعاد جمتمعة لكتب التاريخ 

  للصفني األول و الثاين الثانوي
  

 الكليالثاين الثانوياألول الثانويالكتاب \البعد 
 ول السياسيالبعد األ

  البعد الثاين االقتصادي
  البعد الثالث االجتماعي

  )املعتقدات الدينية(البعد الرابع 
  التكنولوجي-البعد اخلامس العلمي
 البعد السادس البيئي

0.83  
0.81  
0.92  
0.91  
1.00  
1.00 

0.91  
0.89  
0.95  
0.89  
1.00  
1.00 

-  
-  
-  
-  
-  
- 

 0.90 0.92 0.88 الكلي

  
  متغيرات الدراسة  -6-4
  املتغريات املستقلة -أ

  .ماجستري فأكثر -3. لوم عالبكالوريوس ودب -2. بكالوريوس -1: املؤهل العلمي -
   .سنوات 10أكثر من  -3 .سنوات 10إىل  5من  -2 .سنوات 5من أقل : اخلربة -
تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتـب تـاريخ   : املتغري التابع -ب

  .املرحلة الثانوية
  المعالجة اإلحصائية  -6-5 

 تواستخدم جابة عن السؤال الثاين للدراسة،التكرارات والنسب املئوية لإل تاستخدم
لإلجابة عن السؤال واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة عن السؤال الثالث، 

املتوسـطات   تاستخدم اخلامس للتطابق، ولإلجابة عن سؤال الدراسة 2كا استخدم الرابع
وذلك  (Two Way ANOVA)الثنائي واختبار حتليل التباين احلسابية واالحنرافات املعيارية 
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  .تقديرات املعلمنييف واملؤهل العلمي املسلكي والتفاعل بينهما  ةخلرباعن اثر  للكشف
  نتائج الدراسة ومناقشتها -7
ما أهم الموضوعات العالمية التي يجـب  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول -7-1

  توافرها في كتب تاريخ المرحلة الثانوية في األردن؟
الـيت توصـل   ) االستبانة(اإلجابة عن هذا السؤال بأداة الدراسة بشكلها النهائي  متثلت

الباحث إليها من خالل مراجعة الدراسات واألحباث واملصادر ذات العالقة باملوضـوعات  
العاملية، من خالل السؤال املفتوح الذي وجهه الباحث إىل عدد من التربويني وإىل معلمي 

جتماعية والوطنية ومعلمي مادة تاريخ املرحلة الثانوية واملشرفني التربـويني  مادة التربية اال
وطلب إليهم حتديد أهم املوضوعات العاملية اليت جيب توافرها يف كتـب تـاريخ املرحلـة    

فقرة موضوع عاملي ) 58(بصورا النهائية من ) الستبانه(وقد تكونت هذه األداة . الثانوية
فقـرة ويشـتمل البعـد    ) 11(البعد السياسي ويشتمل على : موزعة على ستة أبعاد هي

فقرات ويشتمل بعـد  ) 9(فقرات ويشتمل البعد االجتماعي على ) 10(االقتصادي على 
فقرات ) 10(التكنولوجي على  –فقرات ويشتمل البعد العلمي ) 9(املعتقدات الدينية على 

  .فقرات) 9(والبعد البيئي على 
ما مدى توافر الموضوعات العالمية في : لسؤال الثانيالنتائج المتعلقة با -7-2

  كتب التاريخ للمرحلة الثانوية في األردن من خالل تحليل محتواها؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل حمتوى كتب تاريخ املرحلة الثانوية واملتمثلة بكتـاب  

رب والعامل املعاصر للصـف الثـاين   تاريخ األردن املعاصر للصف األول الثانوي، وكتاب تاريخ الع
وكانت نتـائج  حبساب التكرارات والنسب املئوية لكل بعد يف الكتابني  الثانوي، الفرع األديب، وقام

  ).10(إىل ) 4(ات األرقام من وحتليل حمتوى الكتب كما هو مبني يف اجلداول ذ
ات العامليـة يف  التكرارات والنسب املئوية ملدى توافر املوضوع) 4(يوضح اجلدول رقم 

والتكـرارات  . كتاب التاريخ للصف األول الثانوي مقارنة بكتاب التاريخ للثاين الثـانوي 
والنسب املئوية لتوافر املوضوعات العاملية يف كل بعد من األبعاد مقارنة باألبعاد األخرى يف 

  .الكتابني معاً
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  )4(اجلدول رقم 

توى ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف التكرارات والنسب املئوية لنتائج حتليل احمل
  األردن لكل بعد من أبعاد املوضوعات العاملية واألبعاد جمتمعة

 
ثانويثاين الكتابني معاً ثانويأول

 املوضوعات العاملية
التكرارات ../النسبة التكرارات ../النسبة التكرارات ../النسبة

البعد األول السياسي 12 27٪ 32 73٪ 44 29٪
البعد الثاين االقتصادي 16 46٪ 19 54٪ 35 23٪
البعد الثالث االجتماعي 13 37٪ 22 63٪ 35 23٪

19٪ 29 62٪ 18 38٪ 11 
املعتقــدات(البعــد الرابــع 

 )الدينية
التكنولوجي-البعد اخلامس العلمي 3 50٪ 3 50٪ 6 4٪
البيئيالبعد السادس  2 100٪ 0 0٪ 2 2٪

 اموع 57 38٪ 94 62٪ 151 100٪

  
كـان أكثـر تـوافراً     إىل أن كتاب تاريخ الصف الثاين الثانوي) 4(يشري اجلدول رقم 

باملوضوعات العاملية من كتاب تاريخ الصف األول الثانوي إذ بلغ جممـوع تكراراـا يف   
كراراا يف كتاب يف حني بلغ ت) ٪62(وبنسبة ) 94(كتاب تاريخ الصف الثاين الثانوي 

نفسـه أن  ) 4(، ويظهر من اجلـدول  )٪38(وبنسبة ) 57(تاريخ الصف األول الثانوي 
: ترتيب مدى توافر املوضوعات العاملية يف الكتب جمتمعة وعلى األبعاد الستة كانت كآاليت

ويليه البعـد  ) ٪29(وبنسبة ) 44(البعد السياسي يف املرتبة األوىل وبلغ جمموع تكراراا 
) ٪23( وبنسـبة ) 35(القتصادي واالجتماعي يف املرتبة الثانية وكان جمموع تكراراـا  ا

والبعـد  ) ٪19(وبنسبة ) 29(باملرتبة الثالثة وبلغ جمموع تكراراا  املعتقدات الدينيةوبعد 
وجـاء يف  ) ٪4(وبنسبة ) 6(التكنولوجي يف املرتبة الرابعة وبلغ جمموع تكراراا-العلمي
  ). ٪2(وبنسبة ) 2(خرية البعد البيئي إذ بلغ جمموع تكراراا املرتبة األ
قد يكون السبب، أن طبيعة كتاب تاريخ الصف الثاين الثانوي يتحدث عـن تـاريخ   و

العرب والعامل املعاصر بينما كتاب التاريخ الصف األول الثانوي يتحدث عن تاريخ األردن 
للصف الثاين الثانوي موضوعات وقضايا  املعاصر لذا من الطبيعي أن يتضمن كتاب التاريخ
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وأحداث عاملية بنسبة أكثر من كتاب التاريخ الصف األول الثانوي فضالً عن التزام مؤلفي 
وقد وجاء البعد السياسي يف املرتبة  .الكتب باخلطوط العريضة اليت تتألف الكتب يف ضوئها

اً ووضـوحاً يف تلـك الكتـب    األوىل بالنسبة لبقية األبعاد وكان من أكثر األبعاد تضمين
يف اتمع الدويل ويف األحداث واملواضيع  وبدرجة أعلى وذلك ألنه من أكثر العوامل تأثرياً

، املعتقدات الدينيـة والتكنولوجي -االقتصادي والعلمي: اليت تتناوهلا الكتب من بقية األبعاد
آما البعد . ة األبعاد األخرىويعد البعد السياسي البعد األكثر ارتباطاً بكتب التاريخ من بقي

البيئي الذي جاء باملرتبة األخرية فرمبا رأى مؤلفو الكتب أن املكان املناسب لتضمينه هـو  
  .كتب التربية الوطنية واملدنية أو كتب العلوم لذا جاء يف املرتبة األخرية

  
  )5(اجلدول رقم 
املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف التكرارات والنسب املئوية لنتائج حتليل احملتوى ملدى توافر 

  األردن لكل فقرة من فقرات البعد األول السياسي
 

ثانويثاين جمموع ثانويأول
 الفقرة رقم

التكرارات ٪النسبة ٪النسبة التكرارات ٪النسبة التكرارات

11٪ 5 13٪ 4 8٪ 1 1 
2٪ 1 3٪ 1 0٪ 0 2 

16٪ 7 16٪ 5 17٪ 2 3 
7٪ 3 9٪ 3 0٪ 0 4 

11٪ 5 13٪ 4 8٪ 1 5 
9٪ 4 9٪ 3 8٪ 1 6 
7٪ 3 6٪ 2 8٪ 1 7 
7٪ 3 6٪ 2 8٪ 1 8 
9٪ 4 13٪ 4 0٪ 0 9 

14٪ 6 9٪ 3 25٪ 3 10 
7٪ 3 3٪ 1 17٪ 2 11 

  
أن املوضوعات العاملية األكثر توافراً يف كتب تاريخ ) 5(يتضح من اجلدول السابق رقم 
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اهليمنة العسـكرية، وبلـغ   ) 3(ألول السياسي، هي الفقرة رقم ااملرحلة الثانوية يف البعد 

حق تقرير املصري، وبلغ جممـوع  ) 10(والفقرة رقم ) ٪16(وبنسبة ) 7(جمموع تكراراا 
) 2(أما الفقرة اليت حظيت بأقل اهتمام هي الفقـرة رقـم   ) ٪14(وبنسبة ) 6(تكراراا 

فرمبـا أن املوضـوعات الـيت    ). ٪2(ة وبنسب) 1(اإلرهاب الدويل وبلغ جمموع تكراراا 
تناولتها الكتب واليت مرت على العامل والعامل العريب متثلت باالستعمار واحلروب األهليـة  

اهليمنة العسكرية، والفقرة ) 3(رقم  أن تكون الفقرةوالرتاعات الدولية لذا فإن من الطبيعي 
تضمنها هذه الكتب بنسبة أكثر من املوضوعات العاملية اليت تحق تقرير املصري، ) 10(رقم 

   .من بقية الفقرات األخرى وذلك الرتباطها يف هذا البعد
  

  )6(اجلدول رقم 
  التكرارات والنسب املئوية لنتائج حتليل احملتوى ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية 

  يف األردن لكل فقرة من فقرات البعد الثاين االقتصادي
 

ثانويثاين جمموع ثانويأول
املبدأ رقم

التكرارات ٪النسبة ٪النسبة التكرارات ٪النسبة التكرارات

17٪ 6 11٪ 2 25٪ 4 1 
17٪ 6 16٪ 3 19٪ 3 2 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 3 

26٪ 9 32٪ 6 19٪ 3 4 
3٪ 1 0٪ 0 6٪ 1 5 

17٪ 6 21٪ 4 13٪ 2 6 
14٪ 5 11٪ 2 19٪ 3 7 
3٪ 1 5٪ 1 0٪ 0 8 
3٪ 1 5٪ 1 0٪ 0 9 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 10 

  
إن املوضوعات العاملية األكثر توافراً يف كتب تاريخ ) 6(يتضح من اجلدول السابق رقم 

السيطرة االقتصادية، وبلـغ  ) 4(الثاين االقتصادي، هي الفقرة رقم املرحلة الثانوية يف البعد 
ية اليت مل حتظ بأي اهتمـام يف  أما املوضوعات العامل) ٪26(وبنسبة ) 9(جمموع تكراراا 
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البورصات املاليـة، وجدولـة   ) 10(، )3(الكتب يف هذا البعد فقد متثلت بالفقرات رقم 
الديون، قد يكون السبب يف اهتمام الكتب بالفقرة السيطرة االقتصادية إذ جاءت باملرتبـة  

عـات الدوليـة   األوىل ألن السيطرة االقتصادية تتبع السيطرة العسكرية يف احلروب والرتا
البورصات املالية، وجدولة ) 10(، )3(وهناك عالقة ارتباطيه بينهما ومل حتظ الفقرات رقم 

الديون بأي اهتمام وذلك ألا موضوعات اقتصادية تدخل ضمن حسابات دقيقة رمبـا ال  
 يتسع اال للحديث عنها حديثاً مفصالً يف كتب التاريخ ألن كتب التاريخ غالباً ما تتناول
املوضوعات االقتصادية ذات التأثري يف األحداث السياسية لذا كانت نسـبة تضـمينها يف   

  .الكتب صفر
  

  )7(اجلدول رقم 
التكرارات والنسب املئوية لنتائج حتليل احملتوى ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف 

  جتماعياألردن لكل فقرة من فقرات البعد الثالث اال
  

ثانويثاين جمموع ثانويأول
 املبدأ رقم

التكرارات ٪النسبة ٪النسبة التكرارات ٪النسبة التكرارات

11٪ 4 5٪ 1 23٪ 3 1 
17٪ 6 18٪ 4 15٪ 2 2 
26٪ 9 23٪ 5 31٪ 4 3 
9٪ 3 9٪ 2 8٪ 1 4 
9٪ 3 9٪ 2 8٪ 1 5 
9٪ 3 14٪ 3 0٪ 0 6 
9٪ 3 9٪ 2 8٪ 1 7 
6٪ 2 5٪ 1 8٪ 1 8 
6٪ 2 9٪ 2 0٪ 0 9  

 
إن املوضوعات العاملية األكثر توافراً يف كتب تاريخ ) 7(يتضح من اجلدول السابق رقم 

حقوق اإلنسـان، وبلـغ   ) 3(الثالث االجتماعي، هي الفقرة رقم املرحلة الثانوية يف البعد 
يف  أما الفقرات اليت حظيت باهتمام قليل يف الكتب) ٪26(وبنسبة ) 9(جمموع تكراراا 
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القيادة اإلنسانية، والتفاهم الـدويل، وبلـغ   ) 9(، )8(هذا البعد فقد متثلت بالفقرات رقم 

وقد يعود ذلك إىل تأثر مؤلفي الكتـب باالجتاهـات   ) ٪6(وبنسبة ) 2(جمموع تكراراا 
العاملية احلديثة اليت تركز على حقوق اإلنسان فضالً عن أن مفهوم حقوق اإلنسان اصـبح  

ياً تركز علية معظم الدول خاصة يف ظل الظـروف واألزمـات السياسـية    موضوعاً عامل
والعسكرية احلالية أما الفقرات القيادة اإلنسانية والتفاهم الدويل فقد جاءت باملرتبة األخرية 
وذلك العتبارها من املفاهيم احلديثة اليت غاب عن مؤلفي الكتب تضمينها عند اختيـارهم  

عات احلديثة ال تنسجم وطبيعة املوضوعات االجتماعية يف تلك للمحتوى ولرمبا هذه املوضو
  .الفترة التارخيية اليت تتحدث عنها الكتب

  
  )8(اجلدول رقم 

التكرارات والنسب املئوية لنتائج حتليل احملتوى ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف 
  )املعتقدات الدينية(بع األردن لكل فقرة من فقرات البعد الرا

 
ثانويثاين جمموع ثانويأول

 املبدأ رقم
التكرارات ٪النسبة التكرارات ٪النسبة ٪النسبة التكرارات

17٪ 5 22٪ 4 9٪ 1 1 
3٪ 1 6٪ 1 0٪ 0 2 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 3 

10٪ 3 11٪ 2 9٪ 1 4 
17٪ 5 17٪ 3 18٪ 2 5 
17٪ 5 17٪ 3 18٪ 2 6 
3٪ 1 0٪ 0 9٪ 1 7 

10٪ 3 11٪ 2 9٪ 1 8 
21٪ 6 17٪ 3 27٪ 3 9 

  
إن املوضـوعات العامليـة األكثـر تـوافراً يف     ) 8(يتضح من اجلدول السابق رقـم  
) 9(الرابع، املعتقدات الدينيـة هـي الفقـرة رقـم     كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف البعد 

عات أمـا املوضـو  ) ٪21(وبنسـبة  ) 6(الروابط الدينية، وبلـغ جممـوع تكراراـا    
) 3(العاملية اليت مل حتظ بأي اهتمام يف الكتب يف هـذا البعـد فقـد متثلـت بـالفقرة      
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حوار األديان وميكن تفسري ذلك بأن احلديث عـن الـروابط الدينيـة جـاء يف سـياق      
احلديث عن االستعمار األوريب للدول العربيـة واإلسـالمية واحلركـات االسـتعمارية     

إىل زيادة التمسك بـالروابط الدينيـة فضـالً عـن     والثورات ضد االستعمار مما يؤدي 
األفكار اليت حتث على زيادة التمسك بالعقيدة الدينيـة وظهـور احلركـات اإلسـالمية     
كاجلامعة اإلسالمية اليت نادى ا مجال الدين األفغـاين والـيت كانـت تـدعو للعـودة      

اهتمـام ألـا    حوار األديان بـأي ) 3(إىل الدين والتمسك به، ومل حتظ الفقرات رقم 
من املفاهيم احلديثة ومن املوضوعات الـيت جيـب التركيـز عليهـا يف كتـب التربيـة       

  اإلسالمية أكثر من كتب التاريخ من وجهة نظر مؤلفي الكتب
  

  )9(اجلدول رقم 
انوية يف التكرارات والنسب املئوية لنتائج حتليل احملتوى ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الث

  التكنولوجي -األردن لكل فقرة من فقرات البعد اخلامس العلمي 
 

ثانويثاين جمموع ثانويأول
 املبدأ رقم

التكرارات ٪النسبة ٪النسبة التكرارات ٪النسبة التكرارات

0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 1 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 2 

17٪ 1 0٪ 0 33٪ 1 3 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 4 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 5 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 6 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 7 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 8 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 9 

83٪ 5 100٪ 3 67٪ 2 10 

  
إن املوضـوعات العامليـة األكثـر تـوافراً يف     ) 9(يتضح من اجلدول السابق رقـم  
التكنولوجي هـي الفقـرة رقـم    -اخلامس، العلميكتب تاريخ املرحلة الثانوية يف البعد 
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يف حـني مل  ) ٪83(وبنسـبة  ) 5(لثقايف، وبلـغ جممـوع تكراراـا    االنفتاح ا) 10(

شــبكات االتصـال، إذ   ) 3(حتظ بقية الفقرات بأي اهتمام باسـتثناء الفقـرة رقـم   
ورمبـا يعـود السـبب إىل أن األحـداث     ). ٪17(وبنسـبة  ) 1(بلغ جمموع تكراراا 

ـ    ددة وبالتـايل  واملوضوعات اليت تناولتها الكتب جاءت من مرجعيـات وثقافـات متع
جاء التركيز على موضوع االنفتاح الثقـايف للتعـرف إىل وجهـات النظـر املختلفـة      

 –الواردة يف حمتوى الكتب، أما بقية فقرات املوضـوعات العامليـة يف البعـد العلمـي     
التكنولوجي كاهلندسة الوراثية واكتشاف الفضـاء وقواعـد املعلومـات واالستنسـاخ     

بعيدة عن طبيعـة حمتـوى كتـب التـاريخ فضـالً عـن أن       مل حتظ بأي اهتمام ألا 
  . معظمها مفهومات وموضوعات علمية جديدة

  
  )10(اجلدول رقم 

التكرارات والنسب املئوية لنتائج حتليل احملتوى ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف 
  األردن لكل فقرة من فقرات البعد السادس البيئي

 
ثانويثاين موعجم ثانويأول

 املبدأ رقم
التكرارات ٪النسبة التكرارات ٪النسبة ٪النسبة التكرارات

50٪ 1 0٪ 0 50٪ 1 1 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 2 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 3 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 4 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 5 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 6 

50٪ 1 0٪ 0 50٪ 1 7 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 8 
0٪ 0 0٪ 0 0٪ 0 9 

  
أن املوضـوعات العامليـة األكثـر تـوافراً يف     ) 10(يتضح من اجلدول السابق رقـم  
) 7(، )1(السادس البيئـي، هـي الفقـرات رقـم     كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف البعد 

يف ) ٪50(وبنسـبة  ) 1(التلوث اهلوائي واسترتاف املياه، إذ بلـغ جممـوع تكراراـا    
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البعد بأي اهتمـام وكـان االهتمـام باملوضـوعات      حني مل حتظ بقية الفقرات يف هذا
موضـوع التلـوث اهلـوائي وموضـوع      ءالعاملية يف هذا البعد بدرجة قليلة جداً باستثنا

استرتاف املياه وكانت ذات تكرارات متدنية تكرار واحـد لكـل منـها، قـد يكـون      
امـل  السبب يف تناول مثل هذه املوضوعات يف الكتب يـؤدي إىل عـدم التـرابط والتك   

موضـوعات سياسـية    -علـى األغلـب    -بني وحدات الكتب اليت تضمن حمتواهـا  
واقتصادية واجتماعية وقد يكون ارتبـاط مثـل هـذه املوضـوعات بكتـب التربيـة       

  .الوطنية واملدنية وكتب العلوم أكثر من ارتباطها بكتب التاريخ
العالمية في ما مدى توافر الموضوعات : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث -7-3

  كتب تاريخ المرحلة الثانوية في األردن من وجهة نظر معلميها؟ 
الثانوية يف تاريخ املرحلة تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب  -1

  :األردن لكل بعد من أبعاد املوضوعات العاملية واألبعاد جمتمعة
ملعيارية لتقديرات املعلمني يف كل بعد واالحنرافات ا ةاستخرجت املتوسـطات احلسـابي

من أبعاد املوضوعات العاملية واألبعاد جمتمعـة، ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتـب  
حبيث يكون أعلى متوسـط  )رة ـفرة، غري متوافامتو( الثانويـة يف األردن تاريخ املرحلة

ـ )0.00(وأقل متوسط ) 1.00(حيصل عليه البعد  ج كمـا تظهـر يف   ، وكانت النتائـ
  ).11(اجلدول رقم 

  
  )11(اجلدول رقم 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة 
  الثانوية يف األردن لكل بعد من أبعاد املوضوعات العاملية واألبعاد جمتمعة

 

 املوضوعات العاملية

 اموعالثاين الثانويول الثانوياأل

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 0.26 0.59 0.18 0.72 0.26 0.46البعد األول السياسي
 0.22 0.53 0.25 0.58 0.16 0.49البعد الثاين االقتصادي
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 0.26 0.59 0.26 0.58 0.26 0.60البعد الثالث االجتماعي

 0.30 0.49 0.32 0.51 0.29 0.48)املعتقدات الدينية(البعد الرابع 
 0.34 0.38 0.38 0.45 0.28 0.32التكنولوجي-البعد اخلامس العلمي

 0.33 0.46 0.32 0.47 0.34 0.45البعد السادس البيئي
 1.27 3.05 1.40 3.30 1.08 2.80"األداة"بعاد جمتمعة األ

  
مدى توافر كل بعد من أبعاد املوضـوعات العاملــية يف   ) 11(يتضح من اجلدول رقم 

والبعـد  ) السياسي(الثانوية من وجهة نظر معلميها، إذ جاء البعد األول تاريخ املرحلة كتب 
، وجـاء البعـد الثـاين    )0.59(يف املرتبة األوىل مبتوسط حسـايب  ) االجتماعي(الثالث 

) املعتقدات الدينية(، أما البعد الرابع )0.53(يف املرتبة الثانية ومبتوسط حسايب )االقتصادي(
يف املرتبـة  ) البيئـي (، وجاء البعد السادس )0.49(فجاء يف املرتبة الثالثة ومبتوسط حسايب 

التكنولـوجي يف  -، يف حني جاء البعد اخلامس العلمـي )0.46(الرابعة ومبتوسط حسايب 
  ).0.38(اخلامسة واألخرية ومبتوسط حسايباملرتبة 

وقد يعود السبب يف تقديرات املعلمني لتوافر البعد السياسي يف كتب التاريخ أكثر من غـريه  
من األبعاد األخرى إىل أن طبيعة حمتوى كتب التاريخ تتناول البعد السياسي أكثر مـن كتـب   

ى هلا تأثري واضح يف البعـد السياسـي وان   اجلغرافية والتربية الوطنية فضالً عن أن األبعاد األخر
حمتوى كتب تاريخ املرحلة الثانوية وخاصة كتاب التاريخ للصـف الثـاين الثـانوي يتنـاول     
موضوعات عن املؤسسات السياسية كاالستعمار والثورات واحلركات واألحـزاب السياسـية   

ات عن تطورات احليـاة  والتبعية السياسية وكتاب التاريخ للصف األول الثانوي يتناول موضوع
السياسية، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة حتليل احملتوى اليت أشارت إىل أن البعد السياسي كان يف 

أما البعد . املرتبة األوىل بني بقية األبعاد ومن مث جاءت تقديرات املعلمني ممثلة لواقع حمتوى الكتب
تتناول طبيعة األوضاع احلضارية يف الوطن االجتماعي فرمبا يعود ذلك إىل طبيعة حمتوى الكتب إذ 

العريب، واخلصائص االجتماعية للمجتمعات العربية قبل االستقالل وبعده وتتفق هذه النتيجة مع 
نتيجة حتليل احملتوى اليت أشارت إىل أن البعد االجتماعي كان يف املرتبة الثانية بني بقية األبعاد ومن 

واقع حمتوى الكتب، بينما جاء البعد العلمي يف املرتبة األخرية، مث جاءت تقديرات املعلمني ممثلة ل
ورمبا تعود هذه النتيجة إىل طبيعة هذا البعد العلمي يشتمل على موضوعات عامليـة جديـدة ال   
تنسجم وطبيعة املوضوعات اليت تتناوهلا الكتب فضالً عن أن الفترة التارخيية اليت تتحدث عنـها  
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ينما ظهرت هذه املوضوعات العاملية اجلديدة يف فترة الحقة للمرحلـة  الكتب تقع يف قرن سابق ب
ألن . اليت تتحدث عنها الكتب كاهلندسة الوراثية واالستنساخ وقواعد املعلومات واملدن اإلعالمية

املوضوعات العاملية املتضمنة يف أداة الدراسة ال تتفق وطبيعة املوضوعات املتضمنة يف كتب التاريخ 
  .ول والثاين الثانوي وبالتايل جاءت تقديرات املعلمني يف هذا البعد يف املرتبة األخريةللصفني األ

الثانوية يف تاريخ املرحلة تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب  -2
  ":السياسي"األردن املتعلقة يف البعد األول 

لتقديرات املعلمني ملـدى تـوافر    واالحنرافات املعيارية ةاستخرجت املتوسطات احلسابي
الثانويـة يف األردن املتعلقـة يف البعـد األول    تاريخ املرحلة املوضوعات العاملية يف كتب 

  ).12(السياسي وكانت النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم "
  

  )12(اجلدول رقم 
افر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملدى تو

  الثانوية يف األردن لكل فقرة من فقرات البعد األول السياسي
 

 رقم الفقرة

 اموعالثاين الثانوياألول الثانوي

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

1 0.260.440.75 0.430.510.50 
2 0.190.390.23 0.420.210.41 
3 0.340.470.76 0.430.550.50 
4 0.550.500.80 0.400.680.47 
5 0.510.500.88 0.330.690.46 
6 0.410.490.82 0.380.610.49 
7 0.760.430.92 0.270.840.37 
8 0.340.480.71 0.460.530.50 
9 0.590.490.77 0.420.680.47 

10 0.610.490.78 0.410.700.46 
11 0.540.500.52 0.500.530.50 
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أن تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العامليـة  ) 12(من اجلدول رقم  يتضح
 تراوحت ما بني) السياسي(الثانوية املتعلقة بفقرات البعد األول تاريخ املرحلة يف كتب 

باملرتبة األوىل ) بالعالقات الدولية(واملتعلقة ) 7(إذ جاءت الفقرة رقم ) 0.21(و) 0.84(
) باإلرهاب الـدويل (واملتعلقة ) 2(، يف حني جاءت الفقرة رقم )0.84(ومبتوسط حسايب 

وتنسجم هذه النتيجة مع تقـديرات املعلمـني   ). 0.21(باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب 
السياسـي والذي احتل املرتبة األوىل يف تقديرام، وجاء موضوع اإلرهاب يف املرتبة األخرية للبعد 

ـتعمار وال يتحدث  ألنه من املفاهيم اجلديدة وان حمتوى الكتب يتحدث عن دول ومقاومـة االس
ـائد حالياً يف العامل وقد جاءت هذه التقديرات متفقة مـع نتـائج    عن مجاعات متطرفة كما هو س

  .التحليل
الثانوية يف تاريخ املرحلة تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب  -3

  ":االقتصادي"البعد الثاين األردن املتعلقة يف 
واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملـدى تـوافر    ةاستخرجت املتوسطات احلسابي

الثانوية يف األردن املتعلقـة يف البعـد الثـاين    تاريخ املرحلة املوضوعات العاملية يف كتب 
  ).13(، وكانت النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم "االقتصادي"

  

  )13(دول رقم اجل
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب التاريخ للمرحلة 

  الثانوية يف األردن لكل فقرة من فقرات البعد الثاين
  

رقم الفقرة
 اموعالثاين الثانوياألول الثانوي

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
  املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

املتوسط
 يباحلسا

االحنراف 
  املعياري

1 0.820.390.680.47 0.750.44 
2 0.640.480.680.47 0.660.47 
3 0.090.280.400.49 0.240.43 
4 0.490.500.660.48 0.570.50 
5 0.210.410.510.50 0.360.48 
6 0.640.480.570.50 0.600.49 
7 0.600.490.620.49 0.610.49 
8 0.560.500.810.39 0.690.46 
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9 0.340.470.32 0.47 0.330.47 
100.490.500.52 0.50 0.510.50 

  

أن تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف ) 13(من اجلدول رقم  يتضح
ما بني  تراوحـت) االقتصـادي(نوية املتعلقة بفقرات البعد الثاين الثاتاريخ املرحلة كتب 

باملرتبة األوىل ) بالتنمية االقتصادية(املتعلقة ) 1(إذ جاءت الفقرة رقم ) 0.24(و) 0.75(
) بالبورصات املاليـة (املتعلقة ) 3(، يف حني جاءت الفقرة رقم )0.75(ومبتوسط حسايب

وقد يعود السبب إىل طبيعة حمتوى الكتب الـيت  ). 0.24(باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب
تناولت موضوع التنمية االقتصادية يف الوطن العريب واألردن واتباع سياسة التحـديث يف  
املشروعات االقتصادية وفتح األسواق العربية، فكانت تقديرات املعلمني مبنية على ما درس 

جاءت يف املرتبة األخرية يف تقديرات املعلمـني  من حمتوى املادة أما البورصات العاملية اليت 
العتبار هذا املوضوع يعد من املوضوعات العاملية اجلديدة وان طبيعة حمتـوى الكتـب مل   

  .تتناوهلا مما انسجم تقدير املعلمني مع نتيجة حتليل احملتوى بعدم توافرها
الثانوية يف املرحلة  تاريختقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب  -4

  ":االجتماعي"األردن املتعلقة يف البعد الثالث 
واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملـدى تـوافر    ةاستخرجت املتوسطات احلسابي

الثانوية يف األردن املتعلقـة يف البعـد الثالـث    تاريخ املرحلة املوضوعات العاملية يف كتب 
  ).14(لى النحو الوارد يف اجلدول رقم ، وكانت النتائج ع"االجتماعي"

  

  )14(اجلدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة 

  الثانوية يف األردن لكل فقرة من فقرات البعد الثالث
  

 لفقرةرقم ا
 اموعالثاين الثانوياألول الثانوي

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

1 0.820.390.67 0.47 0.740.44 
2 0.690.460.86 0.35 0.770.42 
3 0.590.490.87 0.34 0.730.44 
4 0.480.500.39 0.49 0.440.50 
5 0.700.460.55 0.50 0.620.49 
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6 0.630.480.55 0.500.590.49 
7 0.730.450.51 0.500.620.49 
8 0.360.480.34 0.470.350.48 
9 0.380.490.51 0.500.450.50 
تاريخ أن تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب ) 14(من اجلدول رقم  يتضح
إذ ) 0.35(و ) 0.77(تراوحـت بـني   ) االجتماعي(لثانوية املتعلقة بفقرات البعد الثالث ااملرحلة 

، يف )0.75(باملرتبة األوىل ومبتوسط حسـايب  ) بالتمييز العنصري(واملتعلقة ) 2(جاءت الفقرة رقم 
). 0.35(باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب ) بالقيادة اإلنسانية(واملتعلقة ) 8(حني جاءت الفقرة رقم 

الثانوية وظهر  تاريخ املرحلةرمبا يكون موضوع التمييز العنصري من املوضوعات اليت تناولتها كتب 
ذلك من خالل حتليل احملتوى ألن هذه الكتب تتحدث عن االستعمار األورويب يف الوطن العـريب  

كانت تقـديرام  فكانت تقديرات املعلمني يف ضوء معرفتهم مبحتوى الكتب اليت يدرسوا وبالتايل 
منسجمة مع نتائج التحليل إذ احتلت الفقرة الثانية التمييز العنصري املرتبة الثانية من حيـث درجـة   
توافرها أما موضوع القيادة اإلنسانية فقد جاءت باملرتبة األخرية ألا من املوضوعات الـيت تتعلـق   

ث عن االستعمار واهليمنـة العسـكرية   باحلقوق اإلنسانية وال جمال لتناوهلا يف الكتب يف ضوء احلدي
واألساسية واالقتصادية واليت تركز على القيادات العسكرية والسياسية لذا كانت تقديرات املعلمـني  

  . هلذه الفقرة بدرجة قليلة
الثانوية يف تاريخ املرحلة تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب  -5

  ):املعتقدات الدينية(د الرابع األردن املتعلقة يف البع
واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملـدى تـوافر    ةاستخرجت املتوسطات احلسابي

الثانوية يف األردن املتعلقـة يف البعـد الرابـع    تاريخ املرحلة املوضوعات العاملية يف كتب 
  ).15(م ، وكانت النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رق)املعتقدات الدينية(

  
  )15(اجلدول رقم 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة 
  الثانوية يف األردن لكل فقرة من فقرات البعد الرابع
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رقم الفقرة

 اموعالثاين الثانوياألول الثانوي

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

توسط امل
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

1 0.630.480.71 0.46 0.670.47 
2 0.610.490.54 0.50 0.580.49 
3 0.410.490.49 0.50 0.450.50 
4 0.160.370.17 0.38 0.170.37 
5 0.380.490.52 0.50 0.450.50 
6 0.720.450.62 0.49 0.670.47 
7 0.530.500.51 0.50 0.520.50 
8 0.340.470.49 0.50 0.410.49 
9 0.520.500.53 0.50 0.530.50 

  
أن تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العامليـة  ) 15(من اجلدول رقم  يتضح
 تراوحت) املعتقدات الدينية(عد الرابع الثانوية املتعلقة بفقرات البتاريخ املرحلة يف كتب 

) ممارسة الشعائر الدينيـة (املتعلقة بـ ) 1(إذ جاءت الفقرة رقم ) 0.17(و ) 0.67(بني 
، يف )0.67(باملرتبة األوىل ومبتوسط حسـايب ) بالتسامح الديين(املتعلقة ) 6(والفقرة رقم 

بة األخـرية ومبتوسـط   باملرت) بالتطرف الديين(املتعلقة ) 4(حني جاءت الفقرة رقم 
وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن موضوع ممارسـة الشـعائر الدينيـة    ). 0.17(حسايب 

والتسامح الديين تعد من املوضوعات اليت كانت تأخذها الدول االستعمارية يف االعتبار عند 
استعمارها للدول إذ كانت تسمح مبمارسة الطقوس الدينية واعتناق الديانات مما انعكـس  

ى تقديرات املعلمني فضالً عن قناعة املعلمني بان ممارسة الشعائر الدينية من حق الشعوب عل
واليت رمبا ال يكون هلا أثر يف احلد من سلوكام وطبيعة احلياة اليت ميارسوا ممـا أدى إىل  

  .االنسجام يف تقديرام
املرحلة الثانوية يف  تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ -6

  :التكنولوجي-األردن املتعلقة يف البعد اخلامس العلمي
واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملـدى تـوافر    ةاستخرجت املتوسطات احلسابي

املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن املتعلقة يف البعـد اخلـامس   
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  ).16(نت النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم التكنولوجي، وكا-العلمي
  

  )16(اجلدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة 

  الثانوية يف األردن لكل فقرة من فقرات البعد اخلامس
  

 رقم الفقرة
 اموعالثاين الثانويلثانوياألول ا
املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

1 0.320.470.49 0.500.410.49 
2 0.210.410.46 0.500.330.47 
3 0.220.420.53 0.500.370.48 
4 0.450.50 0.57 0.50 0.51 0.50 
5 0.260.440.41 0.490.340.47 
6 0.270.450.33 0.470.300.46 
7 0.250.430.44 0.500.340.48 
8 0.400.490.53 0.500.460.50 
9 0.220.420.24 0.430.230.42 

10 0.590.490.45 0.500.520.50 
  

تـوافر املوضـوعات   أن تقـديرات املعلمـني ملـدى    ) 16(من اجلدول رقم  يتضح
-العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانويـة املتعلقـة بفقـرات البعـد اخلـامس العلمـي      

) 10(إذ جــاءت الفقــرة رقــم ) 0.23(و ) 0.52(التكنولــوجي تراوحــت بــني 
، يف حـني  )0.52(باملرتبـة األوىل ومبتوسـط حسـايب    ) باالنفتاح الثقـايف (واملتعلقة 

باملرتبـة األخـرية ومبتوسـط    ) باستكشاف الفضـاء (ة واملتعلق) 9(جاءت الفقرة رقم 
  ).0.23(حسايب 

رمبا يعود ذلك إىل أن تقديرات املعلمـني جـاءت منسـجمة مـع واقـع الكتـب       
وخاصة كتاب الصـف الثـاين الثـانوي الـذي يتضـمن جمموعـة مـن النظريـات         

مـن   االجتماعية واالقتصادية والعامليـة كاالشـتراكية والرأمساليـة الـيت تعـد جـزءاً      
الثقافات اليت انتشرت يف العديـد مـن دول العـامل فانسـجمت تقـديرات املعلمـني       
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للفقرة املتعلقة باالنفتاح الثقايف مع طبيعة حمتوى الكتب الـيت تتنـاول ثقافـات خمتلفـة     
  .عن الشعوب واتمعات اليت تتحدث عنها الكتب

األخـرية يف ضـوء   أما الفقرة املتعلقة باستكشاف الفضاء والـيت جـاءت باملرتبـة     
تقديرات املعلمني العتبار هذه املوضوعات من املوضـوعات املعاصـرة الـيت ال تتصـل     
باملوضوعات والفترة التارخيية اليت تتحدث عنها الكتـب فانسـجمت تقـديرام مـع     

  .طبيعة حمتوى الكتب
وية يف تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثان -7

  ":البيئي"األردن املتعلقة يف البعد السادس 
واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملـدى تـوافر    ةاستخرجت املتوسطات احلسابي

املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن املتعلقة يف البعـد السـادس   
  ).17(جلدول رقم ، وكانت النتائج على النحو الوارد يف ا"البيئي"

  
  )17(اجلدول رقم 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة 
  الثانوية يف األردن لكل فقرة من فقرات البعد السادس

  

 رقم الفقرة
 اموعالثاين الثانوياألول الثانوي

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  يارياملع

1 0.450.500.51 0.500.480.50 
2 0.500.500.58 0.500.540.50 
3 0.300.460.49 0.500.400.49 
4 0.520.500.61 0.490.560.50 
5 0.430.500.39 0.490.410.49 
6 0.280.450.08 0.270.180.39 
7 0.550.500.52 0.500.540.50 
8 0.550.500.49 0.500.520.50 
9 0.470.500.53 0.500.500.50 
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  أن تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية ) 17(من اجلدول رقم  يتضح
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 تراوحت بني) البيئي(بفقرات البعد السـادس كتب تاريخ املرحلة الثانوية املتعلقة يف 
والفقــرة  ) بالتلوث املائي(واملتعلقة ) 2(إذ جاءت الفقرة رقم ) 0.18(و ) 0.54(

، يف )0.54(جاءت باملرتبة األوىل ومبتوسط حسـايب  ) باسترتاف املياه(املتعلقة ) 7( رقم
  ).0.18(ة ومبتوسط حسايب باملرتبة األخري) بالتدوير(املتعلقة ) 6(حني جاءت الفقرة رقم 

قد يكون السبب يف حصول الفقرة املتعلقة بالتلوث املائي والفقرة املتعلقة باسترتاف 
املياه على أعلى تقدير إىل أن هذه النتيجة تتفق مع واقع البيئة الطبيعية للمنطقة العربية 

علمـني مـع   واألردن اليت تعاين من مشكلة كبرية يف مسألة املياه وترتبط تقديرات امل
طبيعة الصراعات واحلروب اليت تتحدث عنها حمتوى كتب التاريخ وما ينتج عنها من 
مشاكل بيئية أمهها تلوث املياه واسترتافها وقد جاءت الفقرة املتعلقة بالتدوير باملرتبـة  
األخرية ألن موضوع التدوير من املوضوعات احلديثة اليت تعاجل املشـكالت البيئيـة   

كتب التاريخ عندما تتحدث عن البيئة ومشكالا فأا غالبـاً ال تقـوم   وبالتايل فان 
بتقدمي حلول واقتراحات ملعاجلتها ألن تقدمي احللول ملشكالت البيئة ال تقع على عاتق 
مؤلفي الكتب لعدم اعتباره موضوعاً تارخيياً حبتاً بل نتناوله الرتباطـه باملوضـوعات   

   .التارخيية اليت تتحدث عنها الكتب
 ليس هناك من فروق ذات داللة إحصائية: النتائج المتعلقة بالفرضية األولى ونصها -7-4 

بين توزيع الموضوعات العالمية في كتـب تـاريخ المرحلـة    ) α = 0.05(عند مستوى داللة 
  .نتيجة لتحليل محتواها والتوزيع الذي قدره المحكمون الثانوية في األردن

لبيان مـدى التطـابق بـني توزيـع     ) 2كا(م الباحث والختبار هذه الفرضية استخد
املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية كما أسفرت عنها نتائج حتليل احملتـوى  

  .يبني النتائج) 18(والتوزيع الذي قدره احملكمون واجلدول رقم 
  

  )18(اجلدول رقم 
كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن نتيجة لتحليل حمتواها ملدى التطابق بني توزيع املوضوعات العاملية يف  2قيم كا

  والتوزيع الذي قدره احملكمون

الثاين الثانوي اموع  األول الثانوي
  املوضوعات العاملية

ل.ت م.ت ل.ت م.ت ل.ت م.ت
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الثاين الثانوي اموع  األول الثانوي
  املوضوعات العاملية

ل.ت م.ت ل.ت م.ت ل.ت م.ت

البعد األول السياسي 15 12 26 32 41 44
البعد الثاين االقتصادي 11 16 20 19 31 35
البعد الثالث االجتماعي 11 13 19 22 30 35
)املعتقدات الدينية(البعد الرابع 9 11 15 18 24 29
التكنولوجي-البعد اخلامس العلمي 6 3 8 3 14 6
البعد السادس البيئي 6 2 7 0 13 2

151 153  اموع 58 57 95 94

16.487  
11.07  

12.632  
11.07  

7.845  
11.07  

  احملسوبة 2قيمة كا
 احلرجة 2كا قيمة

  ل تكرار مالحظ.ت* م تكرار متوقع       .ت*  
  

تطابقاً بني توزيع املوضوعات العاملية يف كتاب التاريخ للصف ) 18(يبني اجلدول رقم 
األول الثانوي نتيجة لتحليل حمتواه والتوزيع الذي قدره احملكمون، إذ كانت قيمـة كـا  

2
 

ومل ) 11.07(احلرجـة تسـاوي    2كا يف حني كانت قيمة) 7.845(احملسوبة للكتاب 
يظهر اجلدول نفسه تطابقاً بني توزيع املوضوعات العاملية يف كتاب التاريخ للصف الثـاين  
الثانوي والكتب جمتمعة نتيجة لتحليل حمتواها والتوزيع الذي قدره احملكمون إذ كانت قيمة 

يف ) 16.487(ة وللكتب جمتمع) 12.632(احملسوبة لكتاب الصف الثاين الثانوي  2كا
  ).11.07(احلرجة تساوي  2حني كانت قيمة كا

وهذا يعود إىل أن طبيعة حمتوى كتاب تاريخ الصف األول الثانوي الذي يشتمل علـى  
موضوعات عن تاريخ األردن، فاحملتوى صغري وحمدد فضالً عـن قصـر الفتـرة الزمنيـة     

صف الثاين الثـانوي الـذي   لألحداث التارخيية اليت يتحدث عنها مقارنة بكتاب تاريخ ال
إذ يتحدث عن تاريخ العامل من العهد  أطوليتحدث عن تاريخ العامل وبفترات زمنية تارخيية 

النازي والعهد الفاشي حىت اية القرن التاسع عشر وظهور حركات التحرر واالسـتقالل  
اعدت يف فضيق املوضوعات العاملية اليت حيتوي عليها كتاب تاريخ الصف األول الثانوي س

  .انسجام حتليل احملتوى مع تقديرات احملكمني

38



  حامد طالفحة. د .…...............................الموضوعات العالمية في كتب تاريخ المرحلة الثانوية في األردن 
  

  

  

 

 

ورمبا يعود أيضاً إىل عدم اعتماد املسؤولني عن تطوير املناهج ومؤلفي الكتب على توزيع 
حمدد لكل األبعاد ويف كل كتاب وقد يعكس ذلك عدم التزام القائمني على تأليف الكتب 

العاملية ورمبا مل يتمكن مؤلفو الكتب باألهداف اليت من ضمنها أهداف تتعلق باملوضوعات 
  .من إضافة هذه املعلومات لكي ال خترج عن احلجم املقرر للكتاب وعدد صفحاته

  
  )19(اجلدول رقم 

ملدى التطابق بني توزيع كل بعد من أبعاد املوضوعات العاملية على حدة يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف  2قيم كا
  ها والتوزيع الذي قدره احملكموناألردن نتيجة لتحليل حمتوا

  

كتب التاريخ
األول  البعد

 السياسي
الثاين  البعد

 االقتصادي
الثالث  البعد

 االجتماعي

الرابعالبعد
املعتقدات (

 )الدينية

 اخلامس البعد
 العلمي

السادس  البعد
 البيئي

ل.تم.تل.تم.تل.تم.تل.تم.تل.تم.تل.تم.ت 

 2 6 3 116 1512111611139 أول ثانوي

 0 7 3 26322019192215158 ثانوي ثاين
 احملسوبة 2كا
احلرجة 2كا

1.985 
3.84 

2.323 
3.84 

0.837  
3.84 

0.444 
3.84 

4.625 
3.84 

9.667  
3.84 

  ل تكرار مالحظ.ت* م تكرار متوقع     .ت* 
  

السياسي : وضوعات العامليةتطابقاً بني توزيع األبعاد املتعلقة بامل) 19(يظهر اجلدول رقم 
والتوزيع الذي قدره احملكمون، إذ كانت قيم  املعتقدات الدينيةواالقتصادي واالجتماعي و

، )0.837(، )2.323(، )1.985( احملسوبة لألبعـاد األربعـة علـى التـوايل    ) 2كا(
، ومل يظهر اجلدول تطابقاً )3.84(احلرجة تساوي ) 2كا(يف حني كانت قيمة ) 0.444(
التكنولوجي والبعد البيئي وبني التوزيع الذي قدره احملكمـون، إذ   -توزيع البعد العلمي يف

يف حني كانـت  ) 9.667( ، )4.625( احملسوبة للبعدين على التوايل) 2كا(كانت قيم 
  ).3.84( احلرجة تساوي ) 2كا(قيمة 
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السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينيـة مـن ضـمن    : وقد تكون األبعاد

املوضوعات األساسية اليت تبحث فيهـا طبيعـة كتـب التـاريخ، وان أهـداف      
دراسة التـاريخ تتمثـل يف تنميـة القـيم واالجتاهـات االجتماعيـة واألمنـاط        
السلوكية اليت متكن الطالب من التكيف مع ظـروف احليـاة، وتكـوين الـوعي     

طلبـة  كمـا تقـدم دراسـة التـاريخ لل    السياسي للتكيف مع اتمعات العامليـة  
للـنظم االقتصـادية والقـيم الدميوقراطيـة والسياسـات العامليـة،        اًمعرفة وفهم

وتنمي قدرام على فهم القضـايا واملشـكالت يف تلـك اجلوانـب لـذا كـان       
هناك اتفاق بني توزيع هذه األبعـاد وتقـدير احملكمـني بينمـا مل يكـن هنـاك       

ـ  ا مـن املوضـوعات الـيت    تطابق يف البعد العلمي والبعد البيئي على اعتبار ام
  . ايكون مكاا املناسب يف كتب العلوم ومناهجه

ليس هناك مـن فـروق ذات   : النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ونصها -7-5
في تقـديرات المعلمـين لمـدى تـوافر     ) α = 0.05(داللة إحصائية عند مستوى 

تعزى إلى خبرتهم  الموضوعات العالمية في كتب تاريخ المرحلة الثانوية في األردن
  ومؤهلهم العلمي المسلكي والتفاعل بينهما؟

املعيارية لتقـديرات  املتوسطات احلسابية واالحنرافات  تعن هذا السؤال حسب لإلجابة
املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانويـة يف األردن تبعـاً   

بعد من األبعاد ويف األبعاد جمتمعـة، وكانـت   خلربم ومؤهلهم العلمي املسلكي يف كل 
  ).20(النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم 

  
  )20(اجلدول رقم 

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية 
  لعلمي املسلكي يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن تبعاً خلربم ومؤهلهم ا
  يف كل بعد من األبعاد ويف األبعاد جمتمعة

  
جمتمعة األبعادالسادسالبعداخلامسالبعدالرابعالبعدالثالثالبعدالثاينالبعداألولالبعد 

املتوسط اخلربة املؤهل
احلسايب

االحنراف
املعياري

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

 املتوسط
احلسايب

رافاالحن
املعياري

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املتوسط
احلسايب

 االحنراف
املعياري

 املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري
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جمتمعة األبعادالسادسالبعداخلامسالبعدالرابع البعدالثالثالبعدالثاينالبعداألولالبعد 

املتوسط اخلربة املؤهل
احلسايب

االحنراف
املعياري

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املتوسط
احلسايب

 االحنراف
املعياري

 املتوسط
احلسايب

رافاالحن
املعياري

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املتوسط
احلسايب

 االحنراف
املعياري

 املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

وس
وري
كال
ب

 

50.670.160.470.150.570.180.470.230.290.310.330.332.801.06أقل من 

5-10 0.510.150.550.160.570.250.450.230.290.300.520.382.881.01

0.530.120.570.170.590.190.490.210.290.290.440.342.920.83 10أكثر من 

0.590.170.520.160.580.200.470.220.290.300.420.362.860.98 الكلي

وس
وري
كال
ب

+
لوم
دب

 

50.650.160.580.120.620.210.480.230.330.290.550.303.190.86أقل من 

5-10 0.580.160.510.150.570.240.490.230.320.260.500.332.971.05

0.610.170.520.140.610.150.540.210.380.320.450.383.111.04 10أكثر من 

0.610.160.540.140.590.210.500.220.340.280.500.333.070.98 الكلي

تري
جس
ما

 
كثر
فا

 

50.650.190.580.190.690.090.520.180.290.220.450.293.190.52أفل من 

5-10 0.540.110.590.140.560.160.530.240.490.300.430.333.140.69

0.450.160.380.240.520.080.700.060.370.210.410.342.831.03 10أكثر من 

0.590.170.560.180.630.130.550.190.370.260.440.303.120.63 الكلي

لي
لك
ا

 

50.660.160.520.160.610.180.480.220.300.280.410.332.990.93أقل من 

5-10 0.550.150.540.150.570.230.480.230.330.280.500.352.960.98

0.560.150.530.170.590.170.530.210.340.290.440.352.990.92 10أكثر من 

0.590.160.530.160.590.200.490.220.320.280.450.342.980.94 الكلي

 
العاملية يف وملعرفة داللة الفروق يف متوسطات تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات 

كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن يف كل بعد من أبعاد األداة الستة واألبعاد جمتمعة تبعا 
واخلربة للمعلمني والتفاعل بينهما استخدم حتليـل التبـاين    املسلكيملتغريي املؤهل العلمي 

  :الثنائي وكانت النتائج كما يلي
 في تقديرات المعلمين المسلكيلمي النتائج المتعلقة بأثر المؤهل الع -7-5-1

يف تقديرات املعلمني  املسلكيالنتائج املتعلقة بأثر املؤهل العلمي ) 21(يبني اجلدول رقم 
ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن يف كل بعد مـن  
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  .أبعاد األداة الستة واألبعاد جمتمعة
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  )21(اجلدول رقم 
يف تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب  املسلكي ائج حتليل التباين الثنائي ألثر املؤهل العلمينت

  .تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن يف كل بعد من أبعاد األداة الستة واألبعاد جمتمعة
  

وعجمم البعد
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة ف
 احملسوبة

مستوى 
 α الداللة

 0.218 1.538 0.03782 2 0.07564األول السياسي
 0.875 0.134 0.00317 2 0.00634الثاين االقتصادي
 0.846 0.167 0.00654 2 0.01308الثالث االجتماعي

 0.170 1.794 0.08781 2 0.176)املعتقدات الدينية(الرابع 
 0.426 0.858 0.07117 2 0.142التكنولوجي-ياخلامس العلم

 0.523 0.651 0.07497 2 0.15السادس البيئي
 0.428 0.853 0.776 2 1.553"األداة"األبعاد جمتمعة 

  
فروقاً ذات داللة بني متوسطات تقديرات املعلمـني تبعـا   ) 21(مل يظهر اجلدول رقم 

من  وذلك يف كل بعد) دبلوم، ماجستري فاكثر+بكالوريوس، بكالوريوس(ملؤهلهم العلمي 
أبعاد األداة الستة واألبعاد جمتمعة، إذ كانت قيمة ف احملسوبة لكل بعد مـن أبعـاد األداة   

) التكنولـوجي، البيئـي  -، العلمـي املعتقدات الدينيةالسياسي، االقتصادي، االجتماعي، (
) 0.170) (0.846) (0.875) (0.218: (ولألبعـــاد جمتمعـــة علــى التــوايل

ـي قيم ليـس هلا داللـة إحصائيــة عنـد  وهـ) 0.428) (0.523) (0.426(
عدم وجود اثر للمؤهل العلمي يف تقـديرات  وهذا يعين ) α  =0.05(مسـتوى داللة 

املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانويـة يف األردن ويف  
  .كل بعد من أبعاد األداة الستة واألبعاد جمتمعة

ىل تشابه الكفايات املهنية بني فئات املعلمني الثالث نظراً خلضـوعهم  وقد تعود النتيجة إ
إىل برامج تربوية ودراسية متشاة يف أثناء إعداد معلمي التاريخ يف اجلامعـات األردنيـة،   
كذلك الدورات التدريبية اليت تعقد هلم أثناء اخلدمة إذ تتشابه يف أهدافها وحمتواها وطرائق 

ن مؤهلهم العلمي املسلكي، وبالتايل جاءت تقـديرات املعلمـني   تنفيذها، بغض النظر ع
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بصورة واحدة نتيجة امتالكهم قاعدة متشاة يف التقييم تكونت لديهم أثنـاء إعـدادهم   
والدورات التدريبية اليت التحقوا ا أثناء اخلدمة، كما أن اطالع املعلمني بفئام الـثالث  

رفتهم مبا تتضمنه من موضوعات عامليـة جعلـت   على حمتوى الكتب اليت يدرسوا، ومع
تقديرام متشاة، إذ جاءت انعكاساً لواقع الكتاب وليس جمرد إعطاء آراء مبنيـة علـى   

  . القاعدة الثقافية والعلمية اليت ميتلكها املعلمون
  النتائج المتعلقة بأثر الخبرة في تقديرات المعلمين -7-5-2

املعلمني ملـدى تـوافر   ملتعلقة بأثر اخلربة يف تقديرات النتائج ا) 22(اجلدول رقم  يبني
املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن يف كل بعد من أبعـاد األداة  

  .الستة واألبعاد جمتمعة
  

  ) 22(اجلدول رقم 
ت العاملية يف كتب التاريخ للمرحلة نتائج حتليل التباين الثنائي ألثر اخلربة يف تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعا

  .الثانوية يف األردن يف كل بعد من أبعاد األداة الستة واألبعاد جمتمعة
  

جمموع البعد
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط
 املربعات

قيمة ف
 احملسوبة

مستوى 
α الداللة

 *0.001 7.477 0.184 2 0.368األول السياسي
 0.363 1.02 0.02422 0.048442الثاين االقتصادي
 0.282 1.279 0.05006 0.1002الثالث االجتماعي

 0.271 1.317 0.06446 2 0.129)املعتقدات الدينية(الرابع 
 0.555 0.592 0.04912 0.098242التكنولوجي-اخلامس العلمي
 0.817 0.202 0.02328 0.046552السادس البيئي

 0.902 0.103 0.09404 2 0.188"األداة"جمتمعةاألبعاد

  )α  =0.05(مستوى الداللة *  
  

وجود فروق ذات داللة بني متوسطات تقديرات املعلمـني  ) 22(يتضح من اجلدول رقم 
وذلـك يف البعـد   ) سنوات 10سنوات، أكثر من  10-5سنوات،  5أقل من(تبعا خلربم 

حصـائيا عنـد   وهي قيمة دالـة إ ) 7.477(إذ بلغت قيمة ف احملسوبة ) السياسي(األول 
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يف حني مل يظهر فروقاً ذات داللة بني متوسطات تقديرات ) α  =0.05(مسـتوى الداللة 
املعلمني تبعا للخربة يف كل بعد من األبعاد األخرى واألبعاد جمتمعة، إذ كانت قيم ف احملسوبة 

تمعة على ولألبعـاد جم) الثاين، الثالث، الرابع، اخلامس، السـادس(لكل بعد من أبعاد األداة 
وهـي قـيم   ) 0.103) (0.202) (0.592) (1.317) (1.279) (1.02: (التـوايل

  ).α  =0.05(ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
وللكشف عن مصدر الفروق لوجود داللة إحصائية ملـتغري اخلـربة يف تقـديرات    

نويـة يف األردن  املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلـة الثا 
، أجريت مقارنـات بعدية بطريقة شـافيه كمـا  "السياسي"واملتعلقة يف البعد األول 
  ).23( هو مبني يف اجلدول رقم

  
  )23(اجلدول رقم 

  للكشف عن مصدر الفروق لوجود داللة إحصائية ) Scheffe(نتائج املقارنات البعدية بطريقة شافيه 
  " السياسي" ملدى توافر املوضوعات العاملية املتعلقة يف البعد األول ملتغري اخلربة يف تقديرات املعلمني

  يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن
  

 سنوات 10منأكثرسنوات10-5منسنوات5اقل من  رةــــاخلب
 0.56 0.55 0.66املتوسط احلسايب

 *0.10*0.11- 0.66سنوات5أقل من
 0.01-  0.55اتسنو 10-5من *

-   0.56فاكثر 10
  )α  =0.05(مستوى الداللة   
  

أن الفروق بني متوسط تقـديرات املعلمـني مـن فئـة     ) 23(يتبني من اجلدول رقم 
 10-5(ومتوسط تقـديرات املعلمـني مـن فئـة اخلـربة      ) سنوات5قل مناأل(اخلربة 
قـل  األ(كانت ذات داللـة إحصـائية لصـاحل املعلمـني مـن فئـة اخلـربة        ) سنوات
إىل أن الفـروق بـني متوسـط    ) 23(، كما تشري النتائج يف اجلدول رقم )سنوات5من

ومتوسـط تقـديرات املعلمـني    ) سـنوات 5قل مناأل(تقديرات املعلمني من فئة اخلربة 
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كانت ذات داللة إحصـائية لصـاحل املعلمـني مـن     ) سنوات فأكثر 10(من فئة اخلربة 
) 22(النتـائج يف اجلـدول رقـم     ، يف حـني مل تظهـر  )سنوات5قل مناأل(فئة اخلربة 

-5(فروقاً ذات داللة إحصائية بني متوسـط تقـديرات املعلمـني مـن فئـة اخلـربة       
  ).سنوات فأكثر 10(ومتوسط تقديرات املعلمني من فئة اخلربة ) سنوات 10

ولتفسري هذه النتيجة نالحظ من خالل نتائج الدراسة املتعلقة بتحليل حمتـوى كتـب   
ملتعلقة بتقديرات املعلمني يف أبعاد الدراسة الستة، أن البعد السياسي جاء التاريخ، والنتائج ا

يف الترتيب األول من حيث مدى تضمينه يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية، وألنه من أكثـر  
األبعاد اليت تشتمل عليها كتب التاريخ، وأن فهم طبيعة املوضوعات السياسية حباجـة إىل  

دار األحكام واختاذ القرار يف تلك املوضوعات بدرجة اكرب من معرفة سابقة وقدرة على إص
بقية املوضوعات يف األبعاد األخرى اليت جاءت درجة توافرها يف الكتب بدرجة قليلة ألا 
ال حتتاج إىل خربة كبرية للحكم على مدى توافرها، لذا كان هناك اثر للخربة يف تقديرات 

) سـنوات  10أكثر من (لصاحل أصحاب اخلربة الطويلة ) السياسي( اءاملعلمني يف بعد اإلمن
  ).سنوات 10 – 5من (وأصحاب اخلربة 

 :النتائج املتعلقة بأثر التفاعل بني املؤهل العلمي املسلكي واخلربة يف تقديرات املعلمني - 1
ي واخلربة كهل العلمي املسلؤالنتائج املتعلقة بأثر التفاعل بني امل) 24(يبني اجلدول رقم 

املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلـة الثانويـة يف   رات يف تقدي
  األردن على كل بعد من أبعاد األداة الستة واألبعاد جمتمعة

  

  ) 24(اجلدول رقم 
نتائج حتليل التباين الثنائي ألثر التفاعل بني املؤهل العلمي املسلكي واخلربة يف تقديرات املعلمني ملدى توافر 
  .املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن يف كل بعد من أبعاد األداة الستة واألبعاد جمتمعة

  
 α مستوى الداللةقيمة ف احملسوبة متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات البعد

 0.503 0.839 0.02063 0.082524 األول السياسي
 *0.029 2.779 0.066 4 0.264 الثاين االقتصادي
 0.624 0.656 0.02568 4 0.103 الثالث االجتماعي

ــع  ــدات(الراب املعتق
 0.852 0.338 0.01653 0.066134 )الدينية

46



  حامد طالفحة. د .…...............................الموضوعات العالمية في كتب تاريخ المرحلة الثانوية في األردن 
  

  

  

 

 

0.35

0.38

0.41

0.44

0.47

0.5

0.53

0.56

0.59

0.62

اآثر من 10 سنوات اقل من 5 سنوات من 5-10 سنوات
لخبرة

بي
سا
لح
ط ا

س
تو
م

بكالوريوس بكالوريوس+دبلوم ماجستير فاآثر

 α مستوى الداللةقيمة ف احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات البعد
 0.706 0.541 0.04486 4 0.179التكنولوجي-اخلامس العلمي
 0.440 0.945 0.109 4 0.436 السادس البيئي

 0.912 0.245 0.223 4 0.894"األداة"د جمتمعة األبعا

  )α  =0.05(مستوى الداللة *  
إىل فروق ذات داللة إحصـائية تعـزى إىل   )  24(مل تشر النتائج يف اجلدول رقم  

واخلربة يف تقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات  املؤهل العلمي املسلكيالتفاعل بني 
البعـد الثـاين    ءبعاد الستة باستثناالعاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية يف األردن يف األ

وهي قيمة ذات داللة إحصـائية  ) 2.779(احملسوبة " ف"، إذ بلغت قيمة )االقتصادي(
، الثالث، الرابـع،  اءاإلمن(أما األبعاد اخلمسة األخرى).α  =0.05(عند مستوى داللة 
ـ  ) اخلامس، السادس ها واألبعاد السـتة جمتمعة فقد بلغـت قيم ف احملسوبة لكـل من
) 0.245) (0.945) (0.541) (0.338) (0.656) (0.839: (وعلى التـوايل 

، وملعرفـة داللـة   )α  =0.05(وهي قيم ليس هلا داللة إحصائية عند مستوى داللـة  
واخلربة يف تقديرات املعلمـني يف   املؤهل العلمي املسلكيالفروق لوجود اثر للتفاعل بني 

واملتعلـق باملتوسـطات   ) 24( اجلدول رقـم  مت الرجوع إىل) االقتصادي(البعد الثاين 
احلسابية لتقديرات املعلمني ملدى توافر املوضوعات العاملية يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية 
يف األردن تبعاً خلربام ومؤهل كل منهم العلمي املسلكي يتضح أن األثر كان لصـاحل  

 10-5وي اخلـربة مـن   تقديرات املعلمني ممن حيملون مؤهل املاجستري فاكثر مـن ذ 
  .سنوات، والشكل التوضيحي التايل يبني هذه النتيجة

  
  

  
  
  
  
  

  )1(الشكل رقم 
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  رسم توضيحي يبني أثر التفاعل بني متغريي اخلربة واملؤهل العلمي املسلكي للمعلمني يف البعد الثاين

ملـون  سنوات الذين حي) 10-5(ن املعلمني من ذوي اخلربة من أذلك ب تفسري وميكن
على درجة املاجستري منذ فترة قريبة مـن   هلمحصوتاريخ  يكونرمبا  فأكثراجستري درجة امل

خربة معقولة يف التدريس متكنهم من احلكم على مدى توافر هذا  لديهمعملية التقومي وأن 
أكثر، بعكس املعلمني الذين خربام قليلة يف تـدريس تلـك    عيةومبوضاال االقتصادي 

 فقد ميتلكون قاعدة ثقافية إال أن هوالذين حيملون املؤهل نفس) سنوات 5من  أقل(الكتب 
 تدريس الكتب وبالتايل كانت خربام يف الكتب سبباً يف تـدين مسـتوى   م قليلة يفخرب

املعلمني من ذوي اخلربات الطويلة الـذين تنقصـهم الدافعيـة    شأن وكذلك ، تقديرام
   .ةالثقافية قدمي وقاعدم

  
  لمقترحاتا -8

  :يف ضوء النتائج اليت توصلت أليها الدراسة يقترح الباحث ما يأيت
ضرورة اطالع مؤلفي املناهج والكتب املدرسية والقائمني على تطويرها على أهـم   −

املوضوعات العاملية الواردة يف أداة الدراسة واالستفادة منها يف تطوير املناهج والكتب 
  .هاة وحتسيناملدرسية وخاصة للمرحلة الثانوي

أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعطاء أمهية للموضوعات العاملية يف املرحلة الثانويـة   −
نتيجة ألمهيتها يف حياة الطلبة وتزويدهم باملعلومات واملوضوعات اليت تدور يف العامل 
من حوهلم وخاصة يف ظل تقارب الثقافات واألفكار العاملية واشتراك العامل بـأمور  

   .ث مشتركةوأحدا

48



  حامد طالفحة. د .…...............................الموضوعات العالمية في كتب تاريخ المرحلة الثانوية في األردن 
  

  

  

 

 

اهتمام خمططي املناهج ومؤلفي الكتب املدرسية بالتركيز على املوضوعات العامليـة   −
البيئي الحتالهلما املرتبة األخـرية وفـق    والبعد التكنولوجي-املتعلقة بالبعد العلمي

  .ا يف كتب تاريخ املرحلة الثانويةتوافرمه
املوضـوعات العامليـة    ضرورة اطالع خمططي املناهج ومؤلفي الكتب املدرسية على −

على مستوى العامل ويف خمتلف ااالت وخاصـة يف اـال    واملستجدات اليت تطرأ
   .أثناء عملية تأليف الكتبيف التكنولوجي ليتسىن مراعاا  -العلمي

العاملية املتضمنة يف  تضرورة حتديث منهاج تاريخ املرحلة الثانوية ليشمل املوضوعا −
  .ترد يف كتب تاريخ املرحلة الثانوية األبعاد الستة اليت مل

  المراجع 
 المراجع العربية

املواد االجتماعية يف مناهج التعليم بـني النظريـة   ، )1994(إبراهيم، خريي علي،  −
 .، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية1، طوالتطبيق

مدى اهتمام كتب الدراسات االجتماعية يف ، )1997(برامهة، نبيل موسى عارف،  −
، رحلة الثانوية مببادئ التربية الدولية يف ضوء حتليل حمتواها ووجهة نظر معلميهاامل

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، اربد
 .، القاهرة1ط حتليل مضمون الدعاية يف النظرية والتطبيق،، )1974(التهامي، خمتار،  −
 .، دار الشروق، جدةعالمحتليل احملتوى يف حبوث اإل، )1983(محد، حممد عبد احلميد،  −
البعد العاملي يف مقررات التاريخ ملراحل التعليم العام "، )2003(اجلرف، رميا بنت سعيد،  −

 .Web Page 1 of 4. السنة الثالثة 965، العدد "باململكة العربية السعودية
تطوير منهج التاريخ باحللقة الثانيـة مـن التعلـيم    ، )1989(اجلزار، جنفة قطب،  −

، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عـني  ي يف ضوء فكرة التفاهم العاملياألساس
 .مشس، القاهرة

دراسة تقوميية يف رسالة جامعيـة يف ضـوء املنـهج    "، )1994(دبا، علي حسن،  −
". التكاملي، منهج الدراسات االجتماعية املطور للصف الثامن من التعليم األساسـي 

 ).23(نة الس) 108(، قطر العدد جملة التربية
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التحدي يف تعليم الدراسات االجتماعية يف املدارس ، )1974(دورثي، ج، سكيل،  −

 .عبد اللطيف الربغوثي: ، ليبيا، طرابلس، ترمجةاالبتدائية
املنهج املدرسي يف القـرن  ، )1997(، حممد إبراهيم، سعادة، جودت امحد وعبد اهللا −

 .، مكتبة الفالح، عمان، األردناحلادي والعشرين
حتليل حمتوى كتب الدراسات االجتماعية يف "، )2003(سمريي، لطيفة بنت صاحل، ال −

، جامعة كلية التربية، "دولة سنغافورة يف ضوء األسس الفلسفية واالجتماعية للمنهج
 .امللك سعود، الرياض

، 2، ط"تعليم الدراسات االجتماعية" ، )2001(سليمان، حيىي وسعيد، عبده نافع،  −
 .دار التعليم، ديب

، ضـة مصـر للطباعـة والنشـر     2، ط، العاملية والعوملة)2001(السيد، ياسني،  −
 .والتوزيع، القاهرة

دراسة حتليلية لكتاب التربية الوطنية املقـرر  " ، )2003(الصائغ، حممد بن حسن،  −
 .Web Page، "على طالب الصف الثالث الثانوي باململكة العربية السعودية

قراءة حتليلية حملتوى وثيقة املواطنـة للصـفني   " ، )2003(الصغري، علي بن حممد،  −
 .Web Page، "الثالث والرابع االبتدائي يف اململكة املتحدة

الوعي العاملي لدى الطالب األجانـب يف اجلامعـة   " ، )1999(العطاري، عارف،  −
ث جملة مركز البحو، "اإلسالمية العاملية ماليزيا و اجتاهام حنو بعض القضايا الدولية 

 .266-259السنة الثامنة ص ) 15(، جامعة قطر، العدد التربوية
رؤية مستقبلية ملناهج الدراسات االجتماعيـة  "، )1995(أبو غريب، عايدة عباس،  −

جملة ، "بالتعليم العام يف مصر يف ضوء سياسة تطوير املناهج واالجتاهات العاملية املعاصرة
 ).قطر، البحرين) (4، 3(، السنة األوىل، العددان العلوم التربوية

 . ، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرةاملنهج التربوي العاملي، )2001(جمدي، عزيز إبراهيم،  −
، 2، طمناهج وأساليب تدريس الدراسات االجتماعيـة ، )1999(منسي، حسن،  −

 .دار الكندي، األردن
 دراسة حتليلية لكتـاب الدراسـات  "، )2003(اهلجرسي، أمل و مصطفى، فاتن،  −

 .Web Page، "االجتماعية للصف اخلامس من املرحلة االبتدائية بدولة باكستان
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مشروع منهاج التربية االجتماعية والوطنية ملرحلة ، )1985(وزارة التربية والتعليم،  −
 .44-38ص صمنشورات وزارة التربية والتعليم، عمان، األردن،  التعليم األساسي،

تقومي منهج التاريخ يف املرحلـة الثانويـة يف    ،)1989(حيىي، حممد لطفي إبراهيم،  −
، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعـة  ضوء القومية واملواطنة وفكرة التفاهم الدويل

 .األزهر، القاهرة
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 الدراسة ملحق

  فرها اتو يجبالموضوعات العالمية التي  قائمة
  في األردن الثانويةفي كتب تاريخ المرحلة 

  

 رقم
 الفقرة / البعد الفقرة

 الثانوي األول
 )املعاصراألردن تاريخ(

 الثانوي الثاين
)روالعامل املعاصاريخ العرب ت(

متضمنة غريمتضمنةمتضمنةغريمتضمنة
سيالسياالبعد أوالً

    الدوليةالشرعية.1
    الدويلاإلرهاب.2
    العسكريةاهليمنة.3
    األهليةاحلروب.4
    الدوليةالرتاعات.5
    العسكريةوالتكتالتاألحالف.6
    الدوليةالعالقات.7
    السياسيالعنف.8
    العنصريالتمييز.9
    املصريتقريرحق.10
    الالجئون.11

االقتصاديالبعد ثانيا
    االقتصاديةالتنمية.1
    املواردفرتاستإ.2
    املاليةالبورصات.3
    االقتصاديةلسيطرةا.4
    النقديالتداول.5
    الذايتاالكتفاء.6
    القتصاديلتضخما.7
    اإلنتاجيةتعزيز.8
    الشاملةاجلودة.9
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 رقم
 الفقرة / البعد الفقرة

  الثانوي األول
 )املعاصراألردنتاريخ(

 الثانوي الثاين
)روالعامل املعاصاريخ العرب ت(

متضمنة غري متضمنةمتضمنةغريمتضمنة

    الديوانجدولة.10
تماعياالجالبعد ثالثا

    االجتماعيةالتنمية.1
    العنصريالتمييز.2
    اإلنسانحقوق.3
    االجتماعيالفساد.4
    االجتماعيةالروابط.5
    املواطنة.6
    املرأةمتكني.7
    اإلنسانيةالقيادة.8
    الدويلالتفاهم.9

)املعتقدات الدينية(بعد رابعا
    الدينيةالشعائرممارسات.1
    الدينيةالركائز.2
    األديانحوار.3
    الديينالتطرف.4
    الدينيةالطوائف.5
    الديينالتسامح.6
    الدينيةوالشعاراتالرموز.7
    العلمانية.8
    الدينيةالروابط.9

التكنولوجي–العلميالبعد خامسا
    اإللكترونيةاحلوسبة.1
    لوراثيةاهلندسة ا.2
    االتصالشبكات.3
    املعريفاالقتصاد.4
    اإللكترونيةاملعلوماتقواعد.5
    اإلعالميةاملدن.6
    االستنساخ.7
    املعريفاالنفجار.8
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 رقم
 الفقرة / البعد الفقرة

 الثانوي األول
 )املعاصراألردن تاريخ(

 الثانوي الثاين
)روالعامل املعاصاريخ العرب ت(

متضمنة غريمتضمنةمتضمنةغريمتضمنة

    الفضاءاستكشاف.9
    الثقايفاالنفتاح.10

البيئيالبعد سادسا
    اهلوائيالتلوث.1
    املائيالتلوث.2
    اإلشعاعيالتلوث.3
    البيئيالتوازن.4
    املدنختطيط.5
    التدوير.6
    املياهاسترتاف.7
    البيئيالوعي.8
    البيئةقوانني.9
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