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ىذف اَتؼص بىل اًَشل غن معذٍَ برشايٌح اَؼاَث يف مؼذٍَ يذاب اَذاسًخ اَؼظاسي َُصل اَػارش اإلغذادي يف بنٌُم يٍسدظذانَُ ،ػاّ
اَذسايس ( ،)ّ 8105-8104من خالٍ ػشًهح غشطً ًَِ من :املؼذٍَ اَذػٌُمٍ ،اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،األنشؼح اَذػٌُمٌحٌ ،ادتؼ اَتاػص غىل املنيع اٍَصكٍ
اَذؼًٌُلٌَ ،ذؼهٌو ؤىذاف اَتؼص ؤظذخذّ يف املػاَظح اإلػصائٌح مػادَح سٌمٍ (ٌ ،)Romey's Formulaىٍ دهٌغ معذٍَ برشايٌح اَؼاَث يف اًَذاب
اَذػٌُمٍ.
ةػذ دؼٌُِ مؼذٍَ اًَذاب ٌقو مظاالخ ٌقهشاخ دؼذًذ مػٌاس اإلرشايٌح ٌسصذ دًشاساديا ،ؤظيشخ اَنذائع ؤن معذٍَ برشايٌح اَؼاَث يف
املؼذٍَ اَذػٌُمٍ يان طػٌكاً ٌمل دهؼ طمن املذَ املهتٍٍ اَزي اغذمذه سٌمٍ ،قتُؿر نٌمذً ( ،)1.8مٌل ًػنٍ ؤنً ال ًرشى اَؼاَث ٌال ًعمؽ ًَ ةاَذؼٌُِ
ٌاَذكًري ٌاالظذهشاء ،ػٌص ًػذ مػامِ اإلرشايٌح مهتٍالً برا يان ةني ( ،)0.1 - 1.0يزٌَ ظيش انخكاض يف معذٍَ برشايٌح اَؼاَث يف اَشظٍّ ٌاألشًاٍ
قتُؿر ( )1.03مٌل دٍّ غىل طػكيا يف ػص اَؼاَث غىل االظذهصاء ،ؤما قٌٌل ًذػُو ةاألنشؼح اَذػٌُمٌح قهذ يانر برشايٌح اًَذاب َُؼاَث طػٌكح طذا ً،
قًانر دسطح برشايٌذً (ٌ .)1.10يف طٍء نذائع اَتؼص ؤٌىص اَتاػص ةرضٌسج االىذٌلّ ةةرشايٌح اَؼاَث يف يذاب اَذاسًخ َُصل اَػارش اإلغذادي يف
املؼذٍَ اَذػٌُمٌٍ ،اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،يزٌَ األنشؼح اَذػٌُمٌح قًانر برشايٌذيا َُؼاَث طػٌكح ،يٌل ؤٌىص ةةطشاء املضًذ من اَذساظاخ اَذؼٌٌُُح ًَذث
اَذاسًخ يف اَصكٍف اَذساظٌح االخشَ يف طٍء مػٌاس اإلرشايٌح.
الكلامخ املفذارٌح :برشايٌح اَؼاَث ،اَذاسًخ اَؼظاسي ،دؼٌُِ املؼذٍَ اَذػٌُمٍ ،مػادَح سٌمٍ ،املشػُح اإلغذادًح.

خ

 .1امللذمح

غذ اًَبةٌح مرسغ اَذؿرياخ ٌنٍاج مشاسًؼ اَذؿٌري ،قيٍ دؿزي اَكشد ةأٌَاخ اَذؼ ٍٍّ من ػاٍ بىل ؤخشََ ،زٌَ
ىٍ مؼؽ ؤنظاس غٌُلء االطذٌلع ٌاَنكغ ٌاالنذصاد ٌؾريىم .قاًَبةٌح ةػٍُميا املخذُكح ناقزج غىل ؾاًح من
األىمٌح غىل املظذمؼًٌٍَ .ن اًَبةٌح ىٍ يف األظاط بغذاد مذٍاصِ َألطٌاٍَ ،زٌَ قيٍ دذؼُث منيظاً شامالً
ًُتٍ األىذاف املؼشٌػح يف بػاس اَػمِ اًَبةٍي رادً ،قاملنيع ًعاىم ةصٍسج قػاَح يف دؼذًذ مػامل اًَبةٌحٌ ،ىٍ املظٌلس
اَزي ًظشي قًٌ املذػُم ةؿٌح اٍَصٍٍ بىل األىذاف املهصٍدج( .اًَشريي ،8112 ،ص.)01.
دشيض املناىع اَذساظٌح املذؼٍسج غىل اَؼاَث يمذػُم مشاسى يف اَػُمٌح اَذػٌُمٌحٌ ،ؤن اَذػُم اَك ّػاٍ ًؼذز غنذما
ًذكاغِ اَؼُتح مؼ ةػظيم اَتػع ٌمؼ ما ًػشض غٌُيم من مػٍُماخ ٌػهائو ،مبا ًذالءّ مؼ نذساديم اَػهٌُح ٌخُو قشص
مذًاقئح َيم َُذكاغِ مؼ املادج اَػُمٌحٌ .)Cooper et al, 2011, p.83(.املنيع اَزي ًؼهو ؤىذاقً ىٍ رٌَ املنيع اَزي ًإخز
ةػني االغذتاس االػذٌاطاخ املذنٍغح ٌاَخرباخ اَعاةهح ٌاَخصائص اَشخصٌح َظمٌؼ املذػُمنيًٌ ،ؼاٌٍ اَذإيذ من خالٍ املادج
اَػُمٌح ؤٌ اًَذاب املذسيس ؤن طمٌؼ اَؼُتح ًشاسيٍن قًٌ ٌدتادٍَن خرباديم مؼ ةػظيم اَتػع ،مؼ خُو قشص مذًاقئح ٌقو
اخذالقاخ املذػُمني.)UNESCO International Bureau of Education, 2013, p.30( .
ًػذ اَؼاَث ؤظاظا ً من األظغ امليمح اَذٍ ًتنى غٌُيا املنيع قيٍ مبشاةح اَػمٍد اَكهشي يف طعم املنيع ،ألن املنيع
مبكيٍمً اَؼذًص ًػشف غىل ؤنً مظمٍغح من اَخرباخ اَذٍ ديٌاىا املذسظح َُؼُتح ةهصذ معاغذديم غىل اَنمٍ اَشامِ ٌغىل
دػذًِ ظٍُييمً ،ظيش َنا من ىزا اَذؼذًذ ؤن اَيذف اَشئٌغ من اَخرباخ اَذٍ ًذظمنيا املنيع ىٍ معاغذج اَؼُتح غىل اَنمٍ
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ٌغىل دػذًِ ظٍُييم .قُم دػذ مػٍُماخ اًَذاب املذسيس ؾاًح يف ػذ راديا ،ةِ خربج ًذكاغِ مػيا اَؼاَث ،غن ػشًو اَكيم
ٌاإلدساىٌ ،اَتؼص ٌاالظذهصاء( .اٍَيٌِ ٌاملكذٍ ،8113 ،ص.)04.
ًشًِ اًَذاب اَذػٌُمٍ ؤٌ املذسيس يف املاظعح اًَبةًٍح ،ؤىم مصذس دػٌُمٍ ،ألنً ميشِ ؤيرب نذس من املنيع اًَبةٍي
املهشسًٌٍ ،قش ؤغىل معذٍَ من اَخرباخ اَذػٌُمٌح املٍطيح َذؼهٌو األىذاف اَذػٌُمٌح املنشٍدجٌ ،نظشا ً ألن اًَذاب اَذػٌُمٍ
ميشِ دٌسا ً دػٌُمٌا ً دػُمٌا ً ؤظاظٌا ً يف اًَبةٌحً ،نتؿٍ ؤن ًصمم ةػناًح من ػٌص ،اخذٌاس مًٍنادً من املادج اَػُمٌح ٌاَصٍس ٌاألشًاٍ
ٌخربادً اَذػٌُمٌح ٌانذاطً شًالً ٌمظمٍنا ً ،مبا ًذالءّ مؼ األظغ املػشقٌح ٌاَنكعٌح ٌاًَبةًٍح ٌاَكنٌح ٌاَذهنٌحًٌٍَ ،ن ؤداج
دػٌُمٌح قاغُح دعيِ غمٌُح اَذػُم غىل املذػُمنيٌ ،دعيم يف دؼهٌو األىذاف اًَبةًٍح( .اَخٍاَذج ،8113 ،ص.)400-401 .
دضداد نٌمح اًَذاب اَذػٌُمٍ ةاَنعتح َُمذػُم مبهذاس ما ًتزٍ قًٌ من طيذ يف اَذإٌَل ٌاإلخشاضٌ ،غشض املادج اَذػٌُمٌح
يف اًَذاب ٌٌػذادً اَذػٌُمٌح ةؼشًهح دشري اَذكًري ٌدؼكضه من خالٍ ػشغ اَذعائالخ ٌمشاسيذيم مشاسيح قاغُح قٌيا مشاغٌا ً يف
اَػشض اَكشٌم اَكشدًح ةني املذػُمني يف األظئُح اَذهٍميٌح ٌيزٌَ اَذذسًتاخ ٌاألنشؼح اَذػٌُمٌح( .مشغٌٍ ،اَؼٌُح،8110 ،
ص.)828.
ًشًِ غشض املادج اَذػٌُمٌح غنرصا ً ؤظاظٌا ً من غنارص دصمٌم اًَذاب اَذػٌُمٌٍ ،ػذى ًًٍن اَػشض يف ظٌام اَذػُم
اَظٌذ ،من اَرضٌسي ؤن ًذصل مبظمٍغح من املػاًري ،منيا:
 .0ؤن دػشض املادج اَذػٌُمٌح ٌقو متادَء اَذػُم اَزاُب ؤي مٍطيح بىل املذػُم رادً من اطِ معاغذدً غىل مؼاٌسج
املادج اَذػٌُمٌحٌ ،بساسج دكًريهٌ ،دقػً بىل اَذػُم.
 .8دنًٍؼ مذاخِ األنشؼح اَذػٌُمٌحٌ ،اَذذسًتاخ ٌاَذعائالخ ،اَذٍ دػمِ غىل دُتٌىح االػذٌاطاخ اَرضٌسًح املذٌلًضج
َُمذػُمني َذامني اَظٍدج يف اَذػٌُم.
 .4ؤن ًعذشمش اَػشض دكًري املذػُمًٌٍ ،قش ًَ قشص اَنمٍ اَزاُب ،يف دػُم املياساخ ٌاَخرباخ ،من خالٍ املنانشح،
ٌاملهاسنح ٌاالظذنذاض ٌاألظذهشاءٌ ،غمٌُاخ اَذؼٌُِ ٌاًَبيٌثٌ ،بصذاس األػًاّ.
 .0ؤن ًشذمِ اَػشض غىل اَشظٍماخ ٌاألشًاٍ اَذٍطٌؼٌح ٌ ،يزٌَ دٌُ اَذٍ دؼُث من املذػُم ةزٍ طيذ ؤٌ نشاغ ما.
 .1ؤن ًذظمن غذد من اَذذسًتاخ ٌاالنشؼح املذغمح َػمٌُح دػُم املادج اَذػٌُمٌةحٌ ،دؼهٌةو األىةذاف اَذػٌُمٌةح ةنظةاغ،
َذٌٍَذ اَشػٍس ةاألنظاص ٌاَذهذّ يف اَذؼصٌِ املػشيف ٌاَذػُم( .اَخٍاَذج ،8113 ،ص.)481-405.
دشذد األدظاىاخ اًَبةًٍح اَؼذًشح غىل غىل دٌس املذػُم يف اَػمٌُح اَذػٌُمٌح اَذػُمٌحٌ ،مشاسيذً اإلًظاةٌةحٌ ،قػاٌَذةً يف
اَذػُمٌ ،مشاسيذً يف اخذٌاس مؼذٍَ اَذػٌُمٌ ،دصمٌمً ٌدنكٌزه ةاَؼشًهح اَذٍ ًشَ قٌيا ما ًُتٍ سؾتادةً ٌمذؼُتادةً مةن املاظعةح
اَذػٌُمٌح ٌمناىع اَذػٌُمٌ ،اما يان اًَذاب املذسيس اٍَظٌُح اَذٍ ًعذخذميا املنيع يف دؼهٌو ؤىذاف اَذػٌُم قةن ىزا اًَذةاب
َيك ًًٍن ق ّػاالً يف دؼهٌو ؤىذاف املنيع ال ةذ ًَ من ؤن ًشذمِ غىل ما ًظمن برشاى اَؼاَةث برشايةا ً ق ّػةاالً يف غمٌُةح اَةذػُمن
ٌيف طٍء ظيٍس مكيٍّ اإلرشايٌح ؤصتؼر ةاًَذث املذسظٌح ػاطح بىل ؤن دهة ٍّّ مةن ػٌةص دسطةح برشايٌذيةا َُؼاَةث( .اَياشةمٍ
ٌغؼٌح ،8115 ،ص.)414.
سؾم اَذهذّ اَػُمٍ ٌاَذًنٍٍَطٍ املذعاسع يف مظاٍ اَذػٌُم بال ؤن اًَذاب املذسيس ما صاٍ مؼذكظا ً مبًانذً اَخاصح،
قيٍ ٌظٌُح ناطؼح َػشض املكاىٌم ٌاَؼهائو ٌاَذػمٌٌلخ يف مظاٍ ؤي مٍطٍع من املٍطٍغاخ اَذساظٌحٌ ،ميًن اظذخذاميا
داخِ اَصل ٌخاسطًٌ ،يزٌَ يف اَذػٌُم اَكشدي ٌاَظمػٍ ،قٌػمِ مبشاةح مخضن ؤٌ معذٍدع َُمػٍُماخٌ ،يمصذس خرباخ ةذًُح
َُؼاَث( .ػػٌمح ،8110 ،ص.)41-35 .
ًػرب ( )Fletcher,2006غن برشايٌح اَؼاَث يف اَػمٌُح اَذػٌُمٌح مبعذًٍاخ ٌىٍ يٌل ًاُب:
ؤ .االظذٌلعًٌ :ػنٍ ؤن ًذم االظذٌلع بىل ؤقًاس اَؼُتح ٌخرباديمٌ ،مػاسقيم ٌآسائيم.
ب .اإلنشاس :ؤي االغًباف ةذٌس اَؼاَث يف اَػمٌُح اًَبةًٍح ٌيٍنً رشًًاً قٌيا.
ض .اَذنهًِ :ػنٍ ؤن األخز ةاَهشاس املشًبى ًذم من خالٍ مٍانؼٌ ،ةٌئاخ مخذُكح.
د .منؽ املعاٌٌَحً :ػنٍ منؽ اَؼُتح اَكشصح اَالصمح َذنمٌح نذساديم ٌاإلظياّ ري املػنى يف املذسظةح ٌاَتٌئةح اَذػٌُمٌةح
اَخاسطٌح ٌاَذاخٌُح.
و .اَذإمًِ :ػنٍ اغذٌلد اَذؿزًح اَشاطػح َُهشاساخ اَذٍ دذخزٌ ،دساظذيا الظٌٌل اَذذسًعةٌح منيةا( .اَياشةمٍ ٌغؼٌةح،8115 ،
ص.)413-412 .
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دػذ مادج اَذاسًخ من ؤىم املٍاد اَذٍ ديذم ةذنمٌح االدظاىاخ ٌاَهٌم ٌاألمناغ اَعٍُيٌح املشؾةٍب قٌيةاٌ ،ةذنمٌةح امليةاساخ
ٌاَهذساخٌ ،ةذنمٌح اَهذسج َذَ اَؼُتح غىل قيم املػٍُماخ ٌاملكاىٌم املشذهح من مٌةادًن اَػُةٍّ االطذٌلغٌةحٌ ،دعةػى َذنمٌةح
املٍاػن اَكاغِ ةشخصٌذً ٌسٌػً ٌغهًٌٌُ ،بًٌنً من املشاسيح يف غاملً من خالٍ معاغذدً غىل قيم غالنادً مؼ اَناط اآلخشًن،
ٌمؼ ماظعاخ املظذمؼ املخذُكحًٌٍَ ،ن قاغالً يف خذمح نكعةًٌ ،ؤتدةً ٌمظذمػةً ٌٌػنةًٌ ،اإلنعةانٌح ةإتىةاً .شةري املظُةغ
اٍَػنٍ َُذساظاخ االطذٌلغٌح (  )National Council for the Social Studiesيف اٍَالًاخ املذؼذج ؤن من ؤىةم ؤىةذاف اَذساظةاخ
االطذٌلغٌح مبا قٌيا اَذاسًخ ىٍ دؼًٍش املكاىٌمٌ ،دنمٌح املٍاػنح َةذَ اَؼُتةح اَصةؿاسٌ ،بيعةاةيم اَؼةاةؼ االطذٌلغةٍ يف بػةاس
غمًل ،ميًنيم من املشاسيح االطذٌلغٌح املعاٌَح يف اَصل ٌاملذسظح ٌاملظذمؼ ٌاَػامل( .خرض ،8112 ،ص.)85-84 .
غىل طٍء رٌَ ٌنظشا ً َألىمٌح اَذٍ ًذمٌض ةيا دساظح اَذاسًخً ،شَ اَتاػص ؤنً مةن اَرضةٌسي ؤن ًإخةز ٌاطةػٍ يذةث اَذةاسًخ
املذسظٌح ةػني االغذتاس املشاسيح ا َكػاَح َُؼاَث يف مؼذٍَ يذث اَذاسًخ ،من خالٍ ػشًهح غشطيا َُمؼذٍَ اَذػٌُمةٌٍ ،اَشظةٍّ
ٌاألشًاٌٍ ،االنشؼح اَذػٌُمٌحًٍَ ،نيا ٌبًنً من املشاسيح يف غاملً من خالٍ معاغذدً غىل قيم غالنادً مؼ اَناط اآلخشًنٌ ،مؼ
ماظعاخ املظذمؼ املخذُكحًٌٍَ ،ن مٍاػناً قاغالً يف خذمح نكعً ٌؤتدً ٌمظذمػً ٌٌػنً ٌاإلنعانٌح ةإتىا.
من ؤظاٌَث اَتؼص اَػُمٍ اَذٍ ًًِب اظذخذاميا يف دساظح مٍاد االدصةاٍ ؤظةٍُب دؼٌُةِ املؼذةٌٍَ .مةؼ دكةاٌخ األىةذاف
اَخاصح ةًِ ةؼص ةعذخذّ يف دؼٌُِ املؼذٍَ ،بال ؤن الظذخذامً قٌيا طمٌػا ً ىذقا ً ؤظاظٌا ً ،مااده دػشف ادظاىةاخ املةادج اَذةٍ
ًذم دساظذياٌ ،اٍَنٍف غىل خصائصيا ةؼشًهح غُمٌح منظمح ٌٌَغ اظذنادا ً بىل انؼتاغاخ رادٌةح اٌ مػاَظةاخ غشةٍائٌح( .ػػٌمةح،
 ،8110ص.)03 .
دػذرب برشايٌح اًَذاب َُؼاَث غنرصا ً ىاما ً يف دؼًٍش املناىع ٌاًَذث املذسظٌحٌ ،ؤػذ اَػنارص امليمح يف غمٌُح اَذػٌُم
ٌاَذػُم ،ػذى ًًٍن اَذػُم اظذهصائٌا ً ٌرا مػنىٌ ،ىزا ما دعػى اًٌَ االدظاىاخ اَؼذًشح يف اَذذسًغ غىل املعذٍَ اَػاملٍ،
ٌمن ىنا طاءخ ىزه اَذساظح َذًشل غن معذٍَ برشايٌح اَؼاَث يف يذاب اَذاسًخ اَؼظاسي َُصل اَػارش اإلغذادي يف بنٌُم
يٍسدظذان.
دػذدخ ٌدنٍغر اَذساظاخ راخ اَػالنح ةةرشايٌح اَؼُتح ٌاَذٍ اػُؼ غٌُيا اَتاػةص ٌاملذػُهةح ةذؼٌُةِ اًَذةث املذسظةٌح،
ػٌص دناٌَر يذث اَػٌٍُّ ،اَُؿح اَػشةٌحٌ ،اَذاسًخٌ ،اَشًاطٌاخٌ ،دشاٌػر بطشاء دٌُ اَذساظاخ ةني غامٍ (،)ّ8104 – ّ0548
ٌاظذخذمر طمٌػيا ػشًهح سٌمٍ (َ )Romey's Formulaهٌاط معذٍَ برشايٌح اَؼاَث يف اًَذةابٌ ،ألن مٍطةٍع اإلرشايٌةح مةن
املٍاطٌؼ اَؼذًشح نعتٌاً؛ مل ًظذ اَتاػص-غىل ػذ غُمً -ػذى بغذاد ىزا اَتؼص ؤًّح دساظح ؤٌ سظاَح غُمٌح غن دؼٌُِ يذث اَذاسًخ
يف اَػشام ةشًِ غاّ ٌبنٌُم يٍسدظذان ةشًِ خاص دتؼص يف مٍطٍع اإلرشايٌحٌ ،ما ػصِ غًٌُ من دساظاخ ؤطشًر غىل ةٌئاخ
ؾري ةٌئح اَتؼص اَؼايل .مٌل دقؼ ةاَتاػص بىل رضٌسج اَتؼص يف ىزا املٍطٍع.
من اَذساظاخ اَذٍ ؤطشًر دساظح ؤصاس ((Azar, 1982ىذقر بىل دؼٌُِ يذث اَػٍُّ يف بًشان َُمشػُح اَشانًٍح قهذ يانر
ًَذث اَػٍُّ (األػٌاء ٌاًٌَمٌاء) َُصل األٌٍ اَشانٍيٌ ،ؤظيشخ اَذساظح طػل برشايٌح اًَذاب َُؼاَث ،مٌل ًػنٍ ؤنً ال ًذغٍ
اَؼاَث َُتؼص ٌاالظذهصاء.
يٌل ؤطشَ اَناطٍ( ) 8114دساظح ىذقر بىل مػشقح معذٍَ مهشٌئٌح ٌدسطح برشايٌح يذةاب اَُؿةح اَػشةٌةح َُصةل اَعةادط
االةذذايئ يف اإلماساخ اَػشةٌح املذؼذج  ،ؤظيشخ نذائع ؤن مػامِ برشايٌح اًَذاب ًعاٌي(ٌ )1.04ىزا ًػنٍ ؤن مادج اًَذاب دػؼةٍ
نذسا ً ال ةإط ةً من املشاسيح َُؼاَث ًعاغذه غىل اَذؼٌُِ ٌاَذكًري ٌؤن ًذػامِ مؼ اًَذاب ةكػاٌَح.
ؤًظاً ؤطشَ معًبًؼٍ ( )ّ 8115ىذقر بىل ةٌان برشايٌةح ةػةع يذةث اَُؿةح اَػشةٌةح َُصةل اَشةاو اَشةانٍي يف املمًُةح
اَػشةٌح اَعػٍدًحٌ ،نذ ؤظ يشخ اَنذائع ؤن مػامالخ برشايٌح اًَذث َُؼاَث ؤنِ من اَؼذ املهتٍٍ ٌال دذكو مؼ املؼًةاخ اًَبةًٍةح
اَذٍ ػذدىا سٌمٌٍ ،ةاَذايل دٌُ اًَذث ال درشى اَؼُتح يف دػُميم ةشًِ مناظث من خالٍ غشض مادج اًَذث.
ةٌنٌل ىذقر دساظح اَػٍيض( )8101بىل دهٌٌم يذاب اَذاسًخ َُصل اَػارش يف دٌَح اإلماساخ اَػشةٌح املذؼذج يف طٍء
املػاًري املػارصج ،ؤظيشخ اَنذائع املذػُهح ةذسطح اإلرشايٌح ،ؤن اًَذاب ًػاو طػكا ً يف برشايٌح اَؼاَث يف غشض املؼذٍَ
اَػُمٍ قتُـ مػامِ اإلرشايٌح(ٌ )1.81ىٍ ؤنِ من اَهٌمح اَذٍ ػذدىا سٌمٍ ،ؤما يف مظاٍ اَصٍس ٌاَشظٍّ ٌاألشًاٍ ٌمظاٍ
األنشؼح قاًَذاب ًػذ برشايٌا ً ةامذٌاص،قتُـ قهذ يان مػامِ اإلرشايٌح( )1.24ةاَنعتح َُشظٍماخ ٌاألشًاٍ )1.34(ٌ ،ةاَنعتح
َألنشؼح.
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قٌٌل نٌمر دساظح نٍاقُح( )8108اَذٍ ىذقر بىل اًَشل غن دسطح برشايٌح يذث اَػٍُّ َؼُتح صكٍف اَعادطٌ ،اَعاةؼ،
ٌاَشامن يف األسدن ،من خالٍ يةِ مةن :غةشض املؼذةٌٍَ ،اَشظةٍّ ٌاألشةًاٌٍ ،األنشةؼح ،ؤظيةشخ اَنذةائع ؤن برشايٌةح املؼذةٍَ
ٌاَشظٍّ ٌاالشًاٍ َؼُتح اَصكٍف اَشالسح،طاءخ طمٌػيا طمن املذَ املهتٍٍ اَزي اغذمةذه سٌمٍ،قهةذ دشاٌػةر نٌميةا ةاملةذَ
ةني( )1.41 - 1.18يٌل ؤظيشخ اَنذائع انخكاض برشايٌح اَؼاَث َألنشؼح يف طمٌؼ يذث اَػٍُّ ،يٌل ؤظيشخ اَنذةائع ؤنةً ال دٍطةذ
قشٌم داَح بػصائٌا غنذ معذٍَ اَذالَح( )1.11ةاخذالف اَصكٍف يف غشض املؼذٌٍَ ،األنشؼحٌٌ ،طةٍد قةشٌم داَةح َُشظةٍماخ
ٌاألشًاٍ ةاخذالف اَصكٍف.
يزٌَ اطشَ يِ من ياصمتٍس ٌؾكةاسي( )Kazempour & Ghaffari, 2012دساظةح ىةذقر بىل دؼٌُةِ ٌمهاسنةح مؼذةٍَ يذةاب
اَشًاطٌاخ َُصل اَعاةؼ يف ينذا ٌبًشان ،يف طٍء مػٌاس اإلرشايٌح ،ؤظيشخ اَنذائع ؤن دسطح برشايٌح اَؼاَث يف املةادج اَػُمٌةح
غاٌَح يف بًشان ٌطػٌكح يف ينذا ،يف ػني دسطح برشايٌح اَشظٍّ ٌاألشًاٍ طػٌكح يف بًشان ٌغاٌَح يف ينذا.
يف ػني دساظح اَشًٌغٌ ،غتذاَؼمٌذٌ ،اَشُيٍب( )8100ىذقر بىل اَذػشف غىل دسطح برشايٌح اَؼالب يف مؼذٍَ مناىع
اَشًاطٌاخ املؼٍسج َُصكٍف اَشاةؼ ٌاَخامغ ٌاَعادط االةذذايئ يف املمًُح اَػشةٌح اَعػٍدًحٌ ،دٍصُر نذةائع اَذساظةح بىل ؤن
برشايٌح يذاب اَشًاطٌاخ َُصل اَشاةؼ االةذذايئ َُؼاَث دعاٌي(ٌ ،)0.04ىٍ نعتح مهتٍَح ػعث املػٌاس اَزي ػذده سٌمةٍ ،مةٌل
ًػنٍ ؤن اًَذاب ًعاغذ اَؼاَث غىل اَذكًري ٌاَذؼٌُِ ٌاالظذهشاء .ؤما يذاب اَصل اَخامغ ٌاَعادط االةذذايئ قهذ دٍصُر بىل ؤن
برشايٌح دٌُ اًَذث َُؼاَث يانر ( )0.13( ٌ ،)0.40غىل اَذٍايل ٌدػذ ةزٌَ نعث ؾري مهتٍَح ػعث املػٌاس اَزي ػذددةً ػشًهةح
سٌمٍ.
ؤمةا دساظةح اَػتةذاًَشًم ٌاَػتةذاًَشًم( ) 8102قيةذقر بىل اًَشةةل دن دسطةح برشايٌةح يذةاب اَػُةٍّ َُصةل اَعةةادط
االةذذايئ يف املمًُح اَػشةٌح اَعػٍدًح ،من خالٍ غةشض املؼذةٍَ اَذػٌُمةٌٍ ،اَشظةٍّ األشةًاٌٍ ،األنشةؼحٌ ،ؤظيةشخ اَنذةائع
برشايٌح اَؼاَث يف مؼذٍَ اًَذاب يف املذَ املهتٍٍ ةنعتح( ) 1.0مةٌل ًػنةٍ ؤن ًرشةى اَؼاَةث ًٌعةمؽ َةً ةاَذؼٌُةٌِ ،اَذكًةري
ٌاالظذهشاء ،يف ػني ظيش طػل يف برشايٌح اَؼاَث يف اَشظٍّ ٌاألشًاٍ ػٌص ةُـ مػٌاس اإلرشايٌح(ٌ ،)1.40ةزٌَ ال ًهؼ طةمن
املذَ املهتٍٍ ةؼعث مػادالخ سٌمٌٍ ،ظيش اسدكاع يف برشايٌح اَؼاَث يف األنشؼح ةنعتح (.)1.21
قٌٌل نٌّمر دساظح ؤػمذ ( ) 8104مؼذٍَ يذاب اَذاسًخ َُصل اَشاو غرش اَشانٍي يف اَصٍماٍ يف طٍء دسطح اإلرشايٌح من
ػٌص غشض املؼذٍَ اَذػٌُمةٍ ٌاألشةًاٍ ٌاَشظةٍماخ ٌاَصةٍس ٌاَنشةاػاخ ،معةذخذما ً مػادَةح سٌمةٍ يف املػاَظةح اإلػصةائٌح.
ٌاظيشخ اَنذائع ؤن مػامِ برشايٌح اَؼاَث يف اًَذاب من ػٌص غشض املؼذٍَ طٌذج ةنعتح ( ،)1.12يف ػني دسطح اإلرشايٌةح مةن
ػٌص األشًاٍ ٌاَشظٍماخ ٌاَصٍس طػٌكح قهذ يانر (ٌ ،)1.4يةزٌَ اَنشةاػاخ ةنعةتح ( )1.01قيةٍ ؤنةِ مةن اَؼةذ املؼُةٍب يف
اإلرشايٌح.
 .2مشكلح التزث:
بن اَذؿرياخ املعذمشج يف مكيٍّ اًَبةٌح ٌؤىذاقياٌ ،يزٌَ يف ؤدٌاس املػُمني ٌاملذػُمني ٌيف مكاىٌم ٌدنظٌٌلخ املناىع
املذسظٌح دذؼُث بغادج اَنظش يف االدٌاخ ٌاألظاٌَث اًَبةًٍح ٌاَػمِ غىل دؼًٍشىا مبا ًؼهو ؤىذاف اًَبةٌح ٌملةا يانةر املنةاىع
املذسظٌح من ؤيِب ىزه األدٌا خ ؤىمٌح قةنً ًكًبض قٌيا ؤن ًًٍن ؤداج اَذؿٌري اَكػاَح ٌؤداج دؼهٌو األىذاف املنشٍدج.
غٍدج بىل األدةٌاخ اًَبةًٍح راخ اَصُح ةاملناىع املذسظٌح غرب مشاػِ اَذػٌُم املخذُكح نشَ دإيٌذا ً ٌاطةؼا ً غةىل ؤن اًَذةث
املذسظٌح يف اَػامل اَػشيب ديذم ةاَؼهائو املظشدج اَذٍ ال دٍقش قشص املشاسيح َُؼاَث ،ألنيا ديذم ةاَؼهائو ٌاملػٍُمةاخ اَذةٍ
ًشاد من اَؼاَث ػكظياٌ ،اظذذغائىا غنذ اَؼاطح ،مٌل طػةِ اَؼاَةث ظةُتٌا ً ؾةري مشةاسى ميمذةً اَذؼصةٌِ ال اَذكًةري ٌاَذؼٌُةِ
ٌاالظذهشاءٌ .من ىنا ؤصتؼر املػشقح ىٍ اٍَظٌُح األظاظٌح َذشًٌِ املذػُم ٌدًًٍنً غةرب املةذاسط اَؼاٌَةح مبشاػُيةا اَذػٌُمٌةح
املخذُكحٌَ ،يزا ظيشخ دغٍاخ مذضاًذج َذؼًٍش اًَذث املذسظٌح ةشًِ ًظػِ اَؼاَث مؼٍسا ً يف اَػمٌُةح اَذػٌُمٌةحٌ ،ميًنةً مةن
االظذظاةح ملذؼُتاخ اَػرص اَزي ًػٌشًٌ ،ىزا ما ؤشاس بًٌَ يِ من( :شؼادح(ٌ ،)8114 ،مشغٌٍ ،اَؼٌُةح(ٌ ،)8110 ،قةشض،)8112 ،
ٌ((ٌ ،)Fletcher,2006اَخٍاَذج(ٌ ،)8113 ،اٍَيٌِ ٌاملكذٍ(ٌ ،)8113 ،اَياشمٌٍ ،غؼٌح.،)8115 ،
َُتاػص من خالٍ دظشًذً املذٍاطػح يف دذسًغ مادج اَذاسًخ يف مشاػِ اَذػٌُم املخذُكحٌ ،مشػُح اَذػٌُم اإلغذادي (يذاب
اَذاسًخ اَؼظاسي َُصةل اَػةارش اإلغةذادي) ةٍطةً اَخصةٍصَ ،ػةذج ظةنٍاخٌ ،طيةح نظةش ؤًظةاً دذكةو مةؼ دصةٍساخ اَهةا ني
املخذصٌني يف مظاٍ املناىع اَذساظٌح.
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انؼالنا ً من ػعاظٌح املشػُح اَذػٌُمٌح اَذٍ ميش ةيا ػُتح املشػُح اإلغذادًح ،ػٌص بنيا ٌبشِ مشػُح انذهاٌَح ًًٍن اَؼاَث
ةيا نذ ؤنيى دساظح طمٌؼ املهشساخ اَذساظٌح اَذٍ ٌبيذه َُمشػُح اَظامػٌحٌ ،اَذٍ ةذٌسىا شًُّر َذًً ناغذج مػشقٌح ؤظاظةٌح
دظػًُ نادسا ً غىل اَهشاءج ٌاَكيم ٌاالظذٌػاب.
دإظٌعا ً غىل ما دهذّ ًعػى اَتؼص اَؼايل بىل اإلطاةح غن اَذعائٍ اآلُب :ما مسذىي إرشاكٌح الؼالث يف مزذىي كذاب
الذارًخ الزظاري للصف العارش اإلعذادي يف إكلٌم كىردسذان-العراق؟
 .3أهمٌح التزث
دنتشو ؤىمٌح ىزا اَتؼص يف اَنهاغ اآلدٌح:
 .0غذّ ٌطٍد دساظاخ ظاةهح دتؼص يف برشايٌح اَؼاَث يف يذاب اَذاسًخ يف اَػشام ةشًِ غاّ ٌبنٌُم يٍسدظذان ةشةًِ
خاص ،بر مل ًظذ ؤي دساظح ؤٌ سظاَح غُمٌح دتؼص رٌَ .غًٌُ ظذًٍن اَذساظح اَؼاٌَح خؼٍج ؤٌٌَح ًػذمذ غٌُيا اَتاػشني
َذؼٌُِ مؼذٍَ اًَذث املذسظٌح األخشَ ًَُشل غن برشايٌح اَؼاَث يف اًَذةث املذسظةٌح يف صةكٍف ٌمةٍاد دساظةٌح
مخذُكح.
 .8دشيض اَذساظح غىل غنرصًن ؤظاظٌني مةن غنةارص املةنيع اَذػٌُمةٍ ٌىةٌل اًَذةاب املةذسيس ٌاَؼاَةث ٌػتٌػةح اَػالنةح
ٌاَذكاغِ املٍطٍد ةٌنيٌل.
 .4ؤىمٌح املشػُح اَذساظٌح ،اَذٍ دػذرب اَهاغذج ٌاَُتنح األظاظٌح ملشػُح اَذػٌُم اَظةامػٍ يف ظةُم اَنظةاّ اَذػٌُمةٍ يف
اَػشام ٌبنٌُم يٍسدظذان.
 .0دتصري مذًشًح املناىع يف ٌصاسج اًَبةٌح يف بنٌُم يٍسدظذان ةظٍانث اَهٍج يف يذاب اَذاسًخ َُصةل اَػةارش اإلغةذادي
يف بنٌُم يٍسدظذانٌ ،يزٌَ اإلػاػح ةظٍانث اَظػل ٌاَهصٍس قًٌ ،قيٍ الشٌ دهذّ دؿزًح ساطػح َُمػنٌةني ةةزٌَ،
ملػشقح مذَ قاغٌُةح اًَذةث املؼةٍسج يف برشاى اَؼُتةح يف دػُميةم مةن خةالٍ غةشض املؼذةٍَ اَذػٌُمةٌٍ ،اَشظةٍّ
ٌاألشًاٌٍ ،األنشؼح اَذػٌُمٌح.
 .1دػذ اَذساظح مؼاٌَح الػالع مذسيس مادج اَذاسًخ َُصل اَػارش اإلغذادي غىل نذائظيا َذكادي األخؼةاء ٌاَذػةًٍع غةن
اَخُِ املٍطٍد يف اًَذاب ةذصؼٌؼيا ؤٌ دػذًُيا ؤٌ بطاقح ما ىٍ مناظث َيا غنذ دةذسًغ ىةزه املةادج ،إلقةادج اَؼُتةح
ةشًِ قػاٍ ٌاَنيٍض مبعذٍاىم اَكًشي.
 .4أهذاف التزث:
ىذف اَتؼص بىل اًَشل غن:
 دسطح برشايٌح اَؼاَث يف املؼذٍَ اَذػٌُمٍ ًَذاب اَذاسًخ اَؼظاسي َُصل اَػارش اإلغذادي يف بنٌُم يٍسدظذان. دسطح برشايٌح اَؼاَث يف اَشظٍّ ٌاألشًاٍ يف يذاب اَذاسًخ اَؼظاسي َُصل اَػارش اإلغذادي يف بنٌُم يٍسدظذان. دسطح برشايٌح اَؼاَث يف األنشؼح اَذػٌُمٌح يف يذاب اَذاسًخ اَؼظاسي َُصل اَػارش اإلغذادي يف بنٌُم يٍسدظذان. .5رذود التزث:
ًذؼذد اَتؼص ةًذاب اَذاسًخ اَؼظاسي َُصل اَػارش اإلغذاديَُ ،ػاّ اَذسايس (ٌ ،)ّ8105-8104اَزي ؤغذدً َظنح ةٍصاسج
اًَبةٌح يف بنٌُم يٍسدظذان اَػشام ،اَؼتػح اَعاةػح َػاّ ( ،)ّ8104من ػٌص ػشًهح غشطيا َُمؼذٍَ اَذػٌُمٌٍ ،اَشظٍّ
ٌاألشًاٌٍ ،األنشؼح اَذػٌُمٌح.
 .6مصؼلزاخ التزث ودعرًفادها اإلحرائٌح:
 .0اإلرشاكٌح( :)Involvementدػشف ةإنيا" :دسطح طزب اًَذاب املذسيس َُؼاَثٌ ،برشايً يف مادج اًَذاب غن ػشًو
غشض املادج اَذػٌُمٌحٌ ،ما ًذظمنً اًَذاب املذسيس من نشاػاخ ٌخالصاخ دؼكض اَؼاَث غىل االظذهصاءٌ ،دذؼذَ
ؤقًاسه ًٌٍَن ؤيِب دكاغالً"( .اَياشمٍ ٌغؼٌح ،8115 ،ص.)410 .
ًػشف اَتاػص اإلرشايٌح بطشائٌا ً :ةإنيا دسطح مخاػتح يذاب اَذاسًخ اَؼظاسي َُصل اَػارش اإلغذادي يف بنٌُم يٍسدظذان
ةؼشًهح ًذم قٌيا غشض املادج اَذػٌُمٌح يف اًَذاب ةإظٍُب ًذٌؽ اَكشصح َُؼاَث َُذكاغِ مؼ املؼذًٌٍَ ،ذغٍه اليذشاف
ٌاظذهصاء املػشقح ٌػكضه غىل اَذكًري ،من خالٍ غشض املؼذٍَ اَذػٌُمٌٍ ،اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،األنشؼح اَذػٌُمٌحٌ ،دهاط
مبػادالخ خاصح ػذدىا سٌمٍ ًَُشل غن معذٍَ اإلرشايٌح.
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 .8الكذاب املذريس( :)Textbookغتاسج غن مصذس مًذٍب من املػٍُماخ مصمم خصٌصا ً َُؼُتح يف مظاٍ دسايس مػني
اَذٍ ًذم دؼًٍشه غادج غىل ؤظغ املنيع اَذسايسٌ ،دٍطً نؼٍ دُتٌح نٍغٌح مؼذدج ملذؼُتاخ اَذػُمٌ ،اًَذاب املذسيس
من اَناػٌح املشاٌَح ًػذرب مًمِ َُمػُةم اَظٌةذ ٌاَؼاَةث املعةذظٍب ٌاملةذسى َُمػٍُمةحUNESCO International ( .
.)Bureau of Education, 2013, p.57
 .4الذارًخ ( :)Historyغشقً اًَاقٌظٍ (خ  435ىة) ةإنً" :غُم ًتؼص قًٌ غن اَضمان ٌؤػٍاًٌَ ،غن ؤػٍاٍ ما ًذػُةو ةةً مةن
ػٌص دػٌني رٌَ ٌدٍنٌذً"(.ػً ،8110 ،ص.)04 .
ًػشف اَتاػص يذاب اَذاسًخ اَؼظةاسي بطشائٌةاً ةإنيةا :مظمٍغةح مةن املٍاطةٌؼ اَذاسًخٌةح طةمن مؼذةٍَ يذةاب اَذةاسًخ
اَؼظاسي َُصل اَػةارش اإلغةذادي يف بنُةٌم يٍسدظةذان اَؼتػةح اَعةاةػح َػةاّ(ً ،)ّ8104ظةم مظمٍغةح مةن اَخةرباخ
اَذػٌُمٌح املذػُهح ةاملٍاطٌؼ اَذاسًخٌح من ؤطِ دؼهٌو األىذاف اًَبةًٍح من خالٍ دُةٌ اَخةرباخ ٌاَػمةِ غةىل ؾشظةيا يف
ؤرىان اَؼُتح من ؤطِ اظذٌػاةيا ٌاالظذكادج منيا يف دنمٌح مٌٍٍ ٌادظاىاخ اَؼُتح املشؾٍةح َذًيم.
 .0املررلح اإلعذادًح( : )Preparatory Gradeىٍ ماظعح دشةًٍح دهتِ اَؼُتةح ةػةذ اطذٌةاصىم االمذؼانةاخ اٍَصاسًةح يف
املذاسط املذٍظؼح ؤٌ األظاظٌحٌ ,ميمح ىزه املاظعاخ ىٍ ٌبًني اَؼُتح من ةٍُؽ معذٍَ ؤغىل من املػشقةح ٌامليةاسج
مؼ دنًٍؼ ةػع املٌادًن اَكًشًح ٌاَذؼتٌهٌةح ٌدةاىُيم يف اَةذخٍٍ ؤٌ االَذؼةام مباظعةاخ اَذػُةٌم اَػةايل املذمشةِ
املػاىذ ٌاَظامػاخ.
 .1دزلٌل املزذىي( :)Content Analysisؤظٍُب ةؼشٍ ًشمى َُخشٌض ةاظةذذالالخ غةن ػشًةو دشةخٌص صةكاخ مؼةذدج
َُشظائِ ؤٌ املادج اَػُمٌح دشخصٌا ً مٍطٍغٌا ً منظٌلً( .ػػٌمح ،8110 ،ص.)31 .
ًعرف دزلٌل املزذىي إحرائٌا ةإنً :دظضئح مًٍناخ ٌمؼذٍَ يذاب اَذاسًخ اَؼظاسي َُصل اَػارش اإلغةذادي يف بنُةٌم
يٍسدظذان بىل غنارصه اَنٍغٌح ٌاًَمٌح؛ ٍَُنٍف غىل ػتٌػح ىزه املًٍناخ ٌٌصكياٌ ،مذَ دؼهٌهيا ملػٌاس برشايٌةح اَؼاَةث يف
يِ من :املؼذٍَ اَذػٌُمٌٍ ،اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،األنشؼح اَذػٌُمٌح ٌقو منيظٌح غُمٌح ٌخؼٍاخ مؼذدج.
 .7منهخٌح التزث وإحراءاده:
ادتؼ اَتاػص املنيع اٍَصكٍ اَذؼًٌُل ،ػٌص بنً األيِب مالءمح ٌمناظتح ملٍطٍع اَذساظح ٌؤىذاقياٌ ،اَزي ًهٍّ ةٍصل
اَظاىشج يٌل ىٍ يف املٌذان ،من خالٍ سصذىا ٌدؼٌُُيا ،يٌل اظذخذّ يف املػاَظح اإلػصائٌح مػادالخ سٌمٍ ( Romey's
 )Formulaةاظذخذاّ اظذٌلسج َُذؼٌُِ ٌقو ىزه اَؼشًهح َذؼذًذ معذٍَ برشايٌح اًَذاب مٍطٍع اَذساظح َؼُتح اَصل اَػارش
اإلغذادي يف بنٌُم يٍسدظذان من خالٍ ػشًهح غشطيا َُمؼذٍَ اَذػٌُمٌٍ ،اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،األنشؼح اَذػٌُمٌح.
 .8مخذمع التزث:
ًذمشِ مظذمؼ اَتؼص ةًذاب اَذاسًخ َُصل اَػارش اإلغذادي ٌاملٍظٍّ ةة(داسًخ اَؼظاساخ) يف بنٌُم يٍسدظذان َُػاّ
اَذسايس( )ّ8105-8104يف ػتػذً اَعاةػح(ًٌ ،)8104ذإَل اًَذاب من ّبانٌح قصٌٍٍ ،اَظذٌٍ(ًٍ )0طّ ؽ رٌَ.
حذول (ً )1تٍن مخذمع التزث
الصفزاخ

عذد
الصفزاخ

8–0
82 – 4

8
80

اَكصِ اَشاو :ػظاسج ٌادي اَشاقذًن
اَكصِ اَشاَص :ػظاسج ٌادي اَنٌِ
اَكصِ اَشاةؼ :اَؼظاسج األؾشًهٌح
اَكصِ اَخامغ :اَؼظاسج اَشٌمانٌح

32 – 83
51 – 33
018 – 50
013 – 014

11
00
08
1

اَكصِ اَعادط :اَؼظاسج اإلًشانٌح
اَكصِ اَعاةؼ :اَؼظاسج اإلظالمٌح ،اإلماساخ
اًٍَسدًح

084 – 014
813 – 080

02
40

املزذىًاخ
صكؼح اَؿالف
اَكصِ األٌٍ :ػظاسج يٍسدظذان
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880 - 814
881

املخمىع

03
0

225

 .9عٌنح التزث:
 .0انذصاس اَذؼٌُِ غىل سالز مظاالخ ٌىٍ يِ من :غشض املؼذٍَ اَذػٌُمٌٍ ،اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،األنشؼح اَذػٌُمٌح.
 .8انذصاس غٌنح اَتؼص مذػُهح ةةرشايٌح غشض املؼذٍَ اَذػٌُمٍ غىل ( )%03من صكؼاخ يذاب اَذاسًخ اَؼظاسي َُصل
اَػارش اإلغذادي ،اخذريخ ةؼشًهح غشٍائٌح منذظمحٌ ،مبػذٍ صكؼح ٌاػذج من ةني يِ خمغ صكؼاخ ةشًِ مذٍا ٍٍ
ٌمذعُعِ من يِ قصِ من قصٍٍ اًَذابٌ ،نذ اظذشنى اَتاػص اَصكؼح برا يانر نشاػا ً دػٌُمٌاًًٍَ ،نً ظٌذم ػعاب
برشايٌح اًَذاب من خالٍ األنشؼح اَذػٌُمٌح ٌ ،اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،يزٌَ األظئُح املٍطٍدج يف نياًح اَكصٌٍٍ ،نظاًا
ؤخشَ ؾري مذػُهح مبظاالخ اَذؼٌُِ املزيٍسجٌ ،دم دؼٌُِ اَصكؼح اَذاٌَح َُصكؼح املعذشناج ،قظالً غن صكؼاخ
املهذمح ٌستر املؼذًٍاخ.
 .4انذصاس غٌنح اَتؼص املعذخذمح َذهذًش برشايٌح اَشظٍّ ٌاألشًاٍ ،من طمٌؼ اَشظٍّ ٌاألشًاٍ املٍطٍدج يف اًَذاب.
 .0يف ػني دًٍنر غٌنح اَتؼص َذهذًش برشايٌح األنشؼح اَذػٌُمٌح ،من طمٌؼ األنشؼح اَذػٌُمٌح املٍطٍدج يف اًَذاب.
 .11أداج التزث:
دًٍنر ؤداج اَتؼص اَذٍ اظذخذميا اَتاػص َذؼٌُِ اًَذاب من سالسح منارض ؤٌ ةؼاناخ َُذؼٌُِ ،دذٍاقو مؼ اَػنارص املًٍنح
منيا مػادالخ سٌمٍ ( )Romey's Formulaيف ػعاب مػامِ اإلرشايٌح ًَُذث ،دظمن اَنمٍرض األٌٍ اَػنارص اَالصمح َؼعاب
مػامِ برشايٌح غشض املؼذٍَ اَذػٌُمٌٍ ،اَشاو دظمن اَػنارص اَالصمح َؼعاب مػامِ برشايٌح اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،اَشاَص
دظمن غذد األنشؼح اَذػٌُمٌح اَذٍ درشى اَؼاَث يف دػُمً َؼعاب مػامِ برشايٌح األنشؼحٌ ،قٌٌل ًًل دٍطٌؽ ملػادالخ سٌمٍ
ٌغنارصىا اَالصمح َؼعاب مػامِ اإلرشايٌح .املُؼو(.)0
ؤما قٌٌل ًذػُو ةذكعري نٌم املػامالخ ػعث اَهٍانني ملػامِ برشايٌح اًَذاب ،دم االغذٌلد غىل املػاًري اآلدٌح ٌاَذٍ
ػذدىا ( ٌ ،)Romey,1986اَذٍ اغذمذديا اَذساظاخ اَعاةهح املزيٍسج يف اَتؼص غنذ دكعري اَنذائعٌ ،اَظذٌٍ(ًٍ )8طؽ رٌَ:
حذول ()2
ًتٍن كٌم معامالخ اإلرشاكٌح والزكم املًبدث عىل كل كٌمح
كٌمح معامل اإلرشاكٌح

الزكم عىل معامل اإلرشاكٌح

دػنٍ بنػذاّ برشايٌح اًَذاب َُؼاَث.
اَصكش
دػنٍ دعاٌي غذد اَػتاساخ اَذٍ ال دؼُث مشاسيح
0
اَؼاَثٌ ،اَػتاساخ اَذٍ دؼُث مشاسيح من اَؼاَث.
قيزا ًػنٍ صًادج نعتح املادج اَذٍ دذؼُث االظذهصاء
يٌُل صاد نٌمح املػامِ
مهاسن ًح ةاملادج اَذٍ ال دذؼُتً.
غن ()0
قٌػذ اًَذاب دعُؼٌا ً ؤي ًذظمن دؼذًا ً نٌُالً َكًش
برا نِ نٌمح مػامِ اإلرشايٌح
اَؼاَث.
غن()1.0
برا يان ؤيِب من()0.1
طمن املذَ ()0.1 – 1.0

قيزا ًػنٍ ؤن اًَذاب ال ًؼٍي بال ؤظئُحٌ ،ال ًػؼٍ
اَؼاَث اَتٌاناخ اًَاقٌح ٌَذػامِ مػيا ةكػاٌَح.
ًػذ اًَذاب برشايٌاً َُؼاَث.
)Romey,1986, p. 47(.
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 .11صذق األداج:
َؿشض اَ ذؼهو من صذم األداج ٌطٌلن صالػٌح اَػتاساخ ٌدنذيا ،قهذ دم غشطيا غىل غذد من اَخرباء املذخصٌني يف
مناىع ٌػشائو اَذذسًغ ٌيف اَهٌاط ٌاَذهًٍم اًَبةٍيٌ ،ػُث منيم دهذًم مالػظاديم ػٍٍ األداجٌ .نذ ؤسنى اَخرباء غىل طٍدج
اَػتاساخ ٌيكاءديا َهٌاط ما ٌطؼ من ؤطِ نٌاظً.
 .12ثتاخ األداج:
اخذريخ صكؼاخ غشٍائٌح َُذذسب غىل دؼٌُِ يِ من :غشض املؼذٍَ اَذػٌُمٌٍ ،اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،األنشؼح اَذػٌُمٌح،
ٌناّ اَتاػص ةإخز صكؼذني ةؼشًهح غشٍائٌح من يِ قصِ من قصٍٍ اًَذابٌ ،دم دؼٌُُيا ،سم ناّ اَتاػص ةةغادج اَذؼٌُِ،
ٌياخ اَكًبج اَضمنٌح ةني اَذؼٌٌُُِ (ًٍ )00ما ًَُ ،مؼذٍَ اَذػٌُمٌٍ ،اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،األنشؼح اَذػٌُمٌحٌَ ،ذؼذًذ دسطح ستاخ
اَذؼٌُِ ،اظذخذّ اَتاػص مػادَح ىٍَعذٍ ،1قتُـ مػامِ ستاخ اَذؼٌُِ (ٌ )1.44دػذرب ىزه اَذسطح مناظتح ٌميًن االغذٌلد غٌُيا
َشتاخ األداج.
 .13الىسائل اإلرصائٌح:
اظذخذّ اَتاػص يف املػاَظح اإلػصائٌح مػادالخ سٌمٍ (َ ،)Romey's Formulaؼعاب مػامالخ برشايٌح يذاب اَذاسًخ
َُؼاَث يف يِ من غشض املؼذٍَ اَذػٌُمٌٍ ،اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،األنشؼح اَذػٌُمٌح ،من خالٍ اػذعاب دًشاساخ يِ غتاسج من
غتاساخ األداج املعذخذّ يف اَتؼصٌ ،ىٍ:
 .1معادلح رومٍ( )Romey's Formulaلزساب معامل إرشاكٌح املزذىي الذعلٌمٍ:
مظمٍع دًشاساخ اَػنارص اَذٍ درشى اَؼاَث يف اَذػُم ٌاَذػٌُم
مػامِ برشايٌح غشض املؼذٍَ اَذػٌُمٍ َُؼاَث =
مظمٍع دًشاساخ اَػنارص اَذٍ الدرشى اَؼاَث يف اَذػُم ٌاَذػٌُم
مظمٍع دًشاساخ ( ىة  + ٌ +ص  +غ )
ؤي:

=
مظمٍع دًشاساخ ( ؤ  +ب  +ض  +د )

 .2معادلح رومٍ( )Romey's Formulaلزساب معامل إرشاكٌح الرسىم واألشكال:
سظٍماخ ؤٌ ؤشًاٍ دعذخذّ ةشًِ متارش َؿشض دٍطٌؼٍ
مػامِ برشايٌح اَشظٍّ ٌاألشًاٍ َُؼاَث =
سظٍماخ ؤٌ ؤشًاٍ دؼذاض من اَؼاَث ؤداء نشاغ ،ؤٌ اظذخذاّ مػٍُماخ
مظمٍع دًشاساخ اَػنرص ( ب )
مػامِ برشايٌح اَشظٍّ ٌاألشًاٍ َُؼاَث =
مظمٍع دًشاساخ اَػنرص ( ؤ )
 .3معادلح رومٍ( )Romey's Formulaلزساب معامل إرشاكٌح األنشؼح الذعلٌمٌح:
غذد اَنشاػاخ اَذٍ ًؼُث بىل
االنشؼح اَذػٌُمٌح َُؼاَث =
غذد اَصكؼاخ املؼُُح يف اَتؼص غن اَنشاػاخ ( ب )
 .14عرض النذائد ومناكشذها:

مػامِ برشايٌح

 1تن حسابه باستخذام هعادلة هولستي:
درجة الثبات = عذد الفقرات الوتفق عليها  /عذد الفقرات الوتفق عليها  +عذد الفقرات الوختلف عليها × .% 100
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النذائد املذعللح ةالهذف األول" :الكشف عن درحح إرشاكٌح الؼالث يف املزذىي الذعلٌمٍ لكذاب الذارًخ الزظاري للصف
العارش اإلعذادي يف إكلٌم كىردسذان".
َذؼهٌو ىزا اَيذف ،دم دؼٌُِ اًَذاب ٌ ُسصذ دًشاساخ ظيٍس اَظمِ اَذٍ ؤٌسدىا سٌمٍ يف مػادَذًٌ ،ػعتر مػامالخ
اإلرشايٌح َػشض املؼذٍَ اَذػٌُمٍ ٌقها ً ملػادَح سٌمٍ ( )Romey's Formulaاَذٍ ظتهر ٌصكياٌ ،يانر اَنذائع يٌل يف
اَظذٌٍ(.)4
حذول ()3
ًىطس دكراراخ الخمل والعتاراخ املعذمذج يف الذصنٌف لغرض مزذىي املادج العلمٌح يف الكذاب
الخمل

الذصنٌف

الذكراراخ

أ

غتاساخ ٌػهائو

33

ب

االظذنذاطاخ ٌاَذػمٌٌلخ

00

ج

اَذػشًكاخ

80

د

األظئُح اَذٍ دعإٍ ًٌظٌث غنيا اًَذاب متارشج

5

هـ

األظئُح اَذٍ دذؼُث من اَؼاَث اَهٌاّ ةذؼٌُِ املػٍُماخ

04

م

طمِ بختاسًح دؼُث من اَؼاَث ؤن ًصٍؽ اظذنذاطً اَخاص

4

ز

بسشاداخ دؼُث نٌاّ اَؼاَث ةإداء ٌدؼٌُِ نشاغ ؤٌ دؼشغ
مشًُح ٌَهٍّ اَؼاَث ةؼُيا
ؤظئُح دشري انذتاه اَؼاَثٌ ،ال ًٍطذ َيا بطاةح متارشج يف
اًَذاب
طمِ دٍطً اَؼاَث َُنظش بىل شًِ ؤٌ سظم دٍطٌؼٍ،
ٌاَذػٌٌُلخ اإلطشائٌح يف اَنشاػاخ.

1

ذ
غ
ي

األظئُح اَتالؾٌحٌ :ىٍ اَذٍ دؼشغ ملظشد اَذإسري ةاَنكٍط
ٌٌَغ َُؼصٍٍ غىل طٍاب.

معامل إرشاكٌح الكذاب

3
1
1
0.2

ًالػظ من اَظذٌٍ( ) 4ؤن مػامِ اإلرشايٌح َػشض املؼذٍَ اَذػٌُمٍ ًَذاب اَذاسًخ مل ًهؼ طمن املذَ املهتٍٍ اَزي
ػذده ػشًهح (ٌ )Romeyىٍ( ،) 0.1 – 1.0ػٌص ةُـ ( ،)1.8قيزا ًػنٍ ؤن مػامِ اإلرشايٌح طػٌل.
نعنذع من ىزه اَنذائع ؤن يذاب اَذاسًخ َُصل اَػارش اإلغذادي يف بنٌُم يٍسدظذان ال درشى اَؼاَث يف دػُمًٌ ،ؤن
مخاػتذً َُؼاَث ٌػكضه غىل اَذكًري طػٌكحٌ ،ةاَذايل ال دذغٍه اليذشاف ٌاظذهصاء املػشقحٌ ،ادكهر ىزه اَنذٌظح مؼ نذائع
دساظاخ يِ من :آصاس(ٌ ،)Azar, 1982معًبًؼٍ(ٌ ،)8115اَػٍيض(ٌ ،)8101اَشًٌغ ،)Kazempour & Ghaffari, 2012(ٌ ،ةاَنعتح
ملادج اَشًاطٌاخ يف بًشانٌ ،غتذاَؼمٌذ ٌاَشُيٍب ( )8100ةخصٍص يذاب اَشًاطٌاخ املؼٍس َُصل اَخامغ ٌاَصل اَعادط
االةذذايئ.
النذائد املذعللح ةالهذف الثاين" :الكشف عن درحح إرشاكٌح الؼالث يف الرسىم واألشكال لكذاب الذارًخ الزظاري للصف
العارش اإلعذادي يف إكلٌم كىردسذان".
َُذؼهو من ىزا اَيذف ،قهذ دم ػعاب مػامِ اإلرشايٌح َُشظٍّ ٌاألشًاٍ اٍَاسدج يف يذاب اَذاسًخ َُصل اَػارش
اإلغذادي ٌقها ً ملػادَح ()Romeyاَخاصح ةزٌٌَ ،يانر اَنذائع يٌل يف اَظذٌٍ(.)0
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حذول (ً )4ىطس دكراراخ الرسىم واألشكال يف الصفزاخ املزللح ومعامل إرشاكٌذها
نىعٌح الرسىم واالشكال

الفئح

الذكراراخ

أ

سظٍّ ،ؤٌ ؤشًاٍ دعذخذّ ةشًِ متارش َؿشض دٍطٌؼٍ.

84

ب

سظٍّ ،ؤٌ ؤشًاٍ دؼذاض من اَؼاَث ؤداء نشاغ ،ؤٌ اظذخذاّ
مػٍُماخ ،ؤٌ بطاةح غن ظااٍ.

0
0.17

معامل اإلرشاكٌح

ًالػظ من اَظذٌٍ( )0ؤن مػامِ برشايٌح اَؼاَث يف اَشظٍّ ٌاألشًاٍ املٍطٍدج يف يذاب اَذاسًخ َُصل اَػارش اإلغذادي
يان طػٌكا ً ،ػٌص ةُـ( ،)1.03مٌل ًػنٍ طػل برشايٌح اًَذاب َُؼاَث يف اَشظٍّ األشًاٍ.
نعنذع من ىزه اَنذائع ؤن اَشظٍّ ٌاألشًاٍ املٍطٍدج يف يذاب اَذاسًخ ال درشى اَؼاَث يف دػُمًٌ ،ؤن مخاػتذً َُؼاَث ٌػكضه
غىل اَذكًري طػٌكحٌ ،ةاَذايل ال دذغٍه اليذشاف ٌاظذهصاء املػشقحٌ ،ةزٌَ اخذُكر ىزه اَنذٌظح مؼ نذائع دساظاخ يِ من:
اَناطٍ(ٌ ،)8114اَػٍيض(ٌ ،)8101نٍاقُح( )Kazempour & Ghaffari, 2012(ٌ ،)8108ةاَنعتح ملادج اَشًاطٌاخ يف ينذا،
ٌاَشًٌغٌ ،غتذاَؼمٌذ ٌاَشُيٍب( )8100ةخصٍص يذاب اَشًاطٌاخ املؼٍس َُصل اَشاةؼ االةذذايئ.
النذائد املذعللح ةالهذف الثالث" :الكشف عن درحح إرشاكٌح الؼالث يف األنشؼح الذعلٌمٌح يف كذاب الذارًخ الزظاري
للصف العارش اإلعذادي يف إكلٌم كىردسذان".
ٌَذؼهٌو َزٌَ ،دم ػعاب مػامِ اإلرشايٌح َألنشؼح اَذػٌُمٌح اٍَاسدج يف يذاب اَذاسًخ َُصل اَػارش اإلغذادي ٌقهاً
ملػادَح ( )Romeyاَخاصح ةزٌٌَ ،يانر اَنذائع يٌل يف اَظذٌٍ(.)1
حذول ()5
ًىطس دكراراخ األنشؼح الذعلٌمٌح يف الصفزاخ املزللح ومعامل إرشاكٌذها
األنشؼح

الفئح
أ

غذد اَنشاػاخ اَذٍ ًؼُث بىل اَؼاَث غمُيا

ب

غذد اَصكؼاخ املؼُُح يف اَتؼص غن اَنشاػاخ

معامل اإلرشاكٌح

الذكراراخ
8
222
0.04

ًالػظ من اَظذٌٍ( )1ؤن مػامِ برشايٌح اَؼاَث يف األنشؼح اَذػٌُمٌح املٍطٍدج يف يذاب اَذاسًخ َُصل اَػارش
اإلغذادي يان منخكظا ًٌ ،ةزٌَ ًػذ اًَذاب ؾري برشايٌا ً َُؼاَث يف األنشؼح اَذػٌُمٌح ،ػٌص ةُـ مػامِ اإلرشايٌح(ٌ ،)1.10ىٍ ال
ًهؼ طمن املذَ اَزي ػذده سٌمٍ ٌىٍ(ٌ .)0.1 – 1.0ادكهر ىزه اَنذٌظح مؼ نذائع دساظاخ يِ من :آصاس(،)Azar, 1982
ٌمعًبًؼٍ(ٌ ،)8115اَشًٌغٌ ،غتذاَؼمٌذ ٌاَشُيٍب( )8100ةخصٍص يذاب اَشًاطٌاخ املؼٍس َُصل اَخامغ ٌاَصل
اَعادط االةذذايئٌ ،اَػتذاًَشًم ٌاَػتذاًَشًم(ٌ ،)8102ؤػمذ(.)8104
ميًن دٍطٌؽ اَنذائع املذػُهح ةاَيذف األٌٍ ةاَشظم اَتٌاو اآلُب:
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شكل ً . 1ىطس درحح إرشاكٌح كذاب الذارًخ للؼالث من خالل ػرًلح عرطها لكل من املزذىي الذعلٌمٍ والرسىم واألشكال
واألنشؼح الذعلٌمٌح
ًذتني من اَشًِ ( )0ؤن برشايٌح اَؼاَث يف يذاب اَذاسًخ َُصل اَػارش اإلغذادي يف مظاالخ اإلرشايٌح اَشالز:
(املؼذٍَ اَذػٌُمٌٍ ،اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،األنشؼح اَذػٌُمٌح) طػٌل ،ػٌص ةُـ مػامِ اإلرشايٌح َُمظاالخ اَشالز (،1.03 ،1.8
ٌ )1.10غىل اَذٍايلٌ ،مل ًهؼ طمن مذَ املػٌاس املهتٍٍ َإلرشايٌح اَتاَـ (ًٌ ،)1.5 – 0.4ػضٌ اَتاػص طػل برشايٌح اَؼاَث يف
يذاب اَذاسًخ َُصل اَػارش اإلغذادي يف بنٌُم يٍسدظذان يف مظاالخ (:املؼذٍَ اَذػٌُمٌٍ ،اَشظٍّ ٌاألشًاٌٍ ،األنشؼح
اَذػٌُمٌح) ،بىل ؤن اًَذاب مٍطٍع اَذساظح ظاًش يف دصمٌمً مكيٍّ املنيع اَذهٌُذي ،اَزي ًذمؼٍس ػٍٍ املػُم ًًٌٍن قًٌ دٌس
اَؼاَث ظُتٌا ً مذُهٌا ً ٌمعذمػا ً ملا ًُهى غًٌُ من مػٍُماخٌ ،نذ ًػضَ ىزه اَنذٌظح بىل اقذهاس َظنح ٌاطػٍ املناىع َُمذخصصني
يف مظاٍ اَػٍُّ اًَبةًٍح ٌاَنكعٌح ةشًِ غاٌّ ،مظاٍ ةناء ٌدصمٌم املناىع اًَبةًٍح ٌػشائو دذسًعيا ةشًِ خاص.
 .15االسذنذاحاخ:
دٍصِ اَتؼص بىل االظذنذاطاخ اآلدٌح:
 .0ؤظيش اًَذاب طػكا ً يف دسطح برشايٌح غشض املؼذٍَ اَذػٌُمٍ ،ػٌص مل دهؼ دسطح برشايٌذً طمن املذَ املهتٍٍ
اَزي ػذده سٌمٍ(.)Romey
 .8ؤظيش اًَذاب طػكا ً يف دسطح برشايٌح اَؼاَث يف اَشظٍّ ٌاألشًاٍ ،ػٌص يان مػامِ برشايٌذً دٌن املعذٍَ ؤٌ املذَ
املهتٍٍ اَزي ػذده سٌمٍ(.)Romey
ً .4ػاو يذاب اَذاسًخ اَؼظاسي َُصل اَػارش اإلغذادي طػكا ً يف دسطح برشايٌح اَؼاَث يف مظاٍ األنشؼح اَذػٌُمٌح،
ػٌص يان مػامِ برشايٌذً دٌن املعذٍَ ؤٌ املذَ املهتٍٍ ٌال ًذكو مؼ املؼًاخ اًَبةًٍح ؤي ال درشى اَؼاَث يف
دػُمً ةشًِ مناظث.
 .16الذىصٌاخ:
يف طٍء اَنذائع اَذٍ دٍصِ بٌَيا اَتؼص؛ ؤٌىص اَتاػص مبا ًًل:
 .0دتنٍ قُعكح املن يع اَؼذًص اَزي ًايذ غىل بًظاةٌح املذػُم يف اَػمٌُح اَذػٌُمٌح يف دؼًٍش مؼذٍَ يذاب اَذاسًخ
َُصل اَػارش اإلغذادي ٌصًادج برشايٌح اَؼاَث يف غشض املؼذٍَ اَذػٌُمٍ ٌاألسدهاء مبعذٍاىا مبا ًذناظث ٌاملذَ
املهتٍٍ ملػٌاساإلرشايٌح.
 .8دغم املؼذٍَ اَذػٌُمٍ ًَذاب اَصل اَػارش اإلغذادي مبؼذٍَ دػٌُمٍ دكاغًل من ةٌئح اَؼاَث َذػؼًٌ قشصا ً ؤيِب
َُمشاسيح ٌاَذكاغِ.
 .4رضٌسج دػضًض اًَذاب ةشظٍّ ٌؤشًاٍ ٌؤنشؼح دػٌُمٌح دكاغٌُح درشى اَؼاَث قٌيا ًٍَن معذٍَ برشايٌذيٌل َُؼاَث
يانر مذذنٌح ٌطػٌكح طذا ً.
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 .0بغادج دنظٌم ٌػتاغح اًَذاب ٌدؼًٍشه ٌةةرشاف ٌمذاةػح املخذصٌني يف مظاٍ املناىع اًَبةًٍح من ؤطِ برشايٌح قػاَح
َُؼاَث يف املؼذٍَ اَذػٌُمٍ ٌاَشظٍّ ٌاألشًاٍ ٌاألنشؼح اَذػٌُمٌح.
 .1بطشاء دهٌٌم َتهٌح يذث اَذاسًخ يف املشػُح اإلغذادًح ٌاًَذث املذسظٌح األخشَ يف املشاػِ اَذػٌُمٌح املخذُكح يف
بنٌُم يٍسدظذان ٍَُنٍف غىل مذَ برشايٌح اَؼاَث قٌيا.
 .17امللًبراخ:
اظذًٌلالً َُتؼص اَؼايل ًهًبغ اَتاػص ما ًًل:
 .0بطشاء دساظح دسطح برشايٌح اَؼاَث يف يذث اًَباًخ َتهٌح اَصكٍف ٌاملشاػِ اَذساظٌح املخذُكح.
 .8دساظح مهاسنح ةني دسطح برشايٌح اَؼاَث يف يذاب اَذاسًخ َُصل اَػارش اإلغذادي يف بنٌُم يٍسدظذان(اَذساظح
اَؼاٌَح) ،مؼ يذاب اَذاسًخ َُصل اَشاةؼ اإلغذادي ٌاَذٍ دصذس غن ٌصاسج اًَبةٌح يف طميٍسًح اَػشام.
 .18كامئح املراحع:


.0

املراحع العرةٌح:
ؤػمذ ،ظػٌذ ؤةٍةًش شٌخ ) 8104( .دهٌٌم مؼذٍَ يذاب اَذاسًخ َُصل اَشاو غرش اَشانٍي يف اَصٍماٍ يف طٍء دسطح برشايٌح اَؼاَث ،مخلح
حامعح ملذًشى ،0 ،ص.004-51 .

.8
.4
.0

دجىى ئامادجًى ًٌَزجًى،
سشذجسَ ،نادس مؼمذ ،صًَتاسَ ،مؼمذ صاَؽ ػٌث ٌ ،دٍقٌو ،صساس صذًو )8104(.مٌَزًٌٌا شاسظذانٌحدان .ة ٍَ س ٍَال
َ
ن -غريام.
سحسٌجسدَ ،ػًٍمحدا
ػحقذى ،سًَظحةحسَ ًا ػشذى ًا سش ٌَػشاّ ٌ طاسحمحنٌٌاٌ ،جصاسجدا
طاسا
َ
َ
ىحسميا يٍسدظذا َ
َ
خرض ،قخشي سشٌذ )8112( .ػرائم دذرًس الذراساخ االحذامعٌح .داس املعريج َُنرش ٌاَذٍصًؼ ،غٌلن :األدسن.
اَخٍاَذج ،مؼمذ مؼمٍد )8113( .أسس ةناء املناهد الًبةىًح ودصمٌم الكذاب الذعلٌمٍ .اَؼتػح اَشانٌح ،داس املعريج َُنرش ٌاَذٍصًؼ،
غٌلن :األدسن.

.1

اَشًٌغ ،غتذاَػضًض ةن مؼمذٌ ،غتذاَؼمٌذ ،غتذاَنارص مؼمذٌ ،اَشُيٍب ،ظمش ةنر غتذاَػضًض ( .ؤةشًِ )8100دسطح برشايٌح اَؼالب يف
مؼذٍَ مناىع اَشًاطٌاخ املؼٍسج ةاملشػُح االةذذائٌح (دساظح دؼٌٌُُح) ،مخلح العلىم الًبةىًح والنفسٌح ،)3(8 ،ص.338-344 .

.2
.3
.4
.5

شؼادح ،ػعن )8114( .املناهد الذراسٌح ةٍن النظرًح والذؼتٌم .غ ،4.مًذتح اَذاس اَػشةٌح ًَُذاب ،اَهاىشج :طميٍسًح مرص اَػشةٌح.

.01

ػػٌمح ،سشذي ؤػمذ )8110( .دزلٌل املزذىي يف العلىم اإلنسانٌح .داس اَكًش اَػشيب ،اَهاىشج :مرص.
ػً ،غتذاٍَاػذ رنٍن )8110( .أصىل التزث الذارًخٍ .ةريٌخ :داس املذاس اإلظالمٍ.
اَػتذاًَشًم ،نذَ ةنر غهٌِ غتذاَػضًضٌ ،اَػتذاًَشًم ،صاَؽ ةن غتذهي ةن مؼمذ )8102( .دسطح برشايٌح اَؼالب يف يذاب اَػٍُّ املؼٍس
َُصل اَعادط االةذذايئ ،مخلح العلىم الًبةىًح ،)84(4 ،ص.111-031 .
غؼٌح ،سامٍ نػٌم مصؼكى )8114( .درحح إرشاكٌح ػالث املررلح األساسٌح يف كذث الًبةٌح اإلسالمٌح يف األردن ودؼىًر ورذج دعلٌمٌح
يف طىء معٌار اإلرشاكٌح  .سظاَح ماطعذري ؾري منشٍسج ،يٌُح اَذساظاخ اًَبةًٍح اَػٌُا ،طامػح غٌلن اَػشةٌح َُذساظاخ اَػٌُا.

.00

اَػٍيض ،بةشاىٌم )8101( .دراسح دزلٌلٌح دلىٌنٌح لكذاب الذارًخ للصف العارش يف دولح اإلماراخ العرةٌح املذزذج يف طىء املعاًًن
املعارصج .مظُغ ؤةٍ ظتٍ َُذػٌُم ،Abu Dhabi Education Council - Research Office،ميًن اَؼصٍٍ غًٌُ:
 ًٍّ( https://www.adek.abudhabi.aeاَضًاسج .)8101 ،5/80

.08
.04
.00

قشض ،ػعني غتاَُؼٌل )8113( .دخؼٌؽ املناهد وصٌاغذها .داس اَؼامذ َُنرش ٌاَذٍصًؼ ،غٌلن :األسدن.
اًَشريي ،قاطِ ةن ػمٌذج )8112( .املنهد الًبةىي ونظـام الذلٌـٌم :دراسـح درةىًـح يف املنـاهد الذعلٌمٌـح .داس اَيةادي َُنرشة ٌاَذٍصًةؼ،
ةريٌخَ :تنان.
مشغٍ ،دٍقٌوٌ ،اَؼٌُح ،مؼمذ )8110( .املناهد الًبةىًح الزذًثـح :مفاهٌمهـا وعنارصهـا وأسسـها وعملٌادهـا .اَؼتػةح اَشاةػةح ،داس املعةريج
َُنرش ٌاَذٍصًؼ ،غٌلن :األدسن.

.01

معًبًؼٍ ،نؼنح ؤػمذ .)8115( .مذي ارشاكٌح ةعع كذث اللغح العرةٌح(املؼالعح ،األدب العريب ،والتالغح والنلذ) للصف الثاين الثانىي
األديب ةناخ للؼالث يف اململكح العرةٌح السعىدًح .املاٌبش اَذٌيل اَشاَص َُُؿح اَػشةٌح (ديب)  01-3ؤًاس  ،8100ميًن اَؼصٍٍ غًٌُ:
 ًٍّ (http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-1183890571-1409651778-823.pdfاَضًاسج
.)8105/8/88
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.02

اَناطٍ ،ػعن ةن غًل .)8114( .مسذىي ملروئٌح ودرحح إرشاكٌح كذاب اللغح العرةٌح للصف السادس االةذذايئ يف اإلماراخ العرةٌح
املذزذج ،ميًن اَؼصٍٍ غًٌُ ًٍّ( ، https://www.lahaonline.com/articles/view/1138.htm:اَضًاسج .)8105/4/5

.03

نٍاقُحٌٌَ ،ذ )8108( .برشايٌح يذث اَػٍُّ اَػامح َؼُتح املشػُح األظاظٌح املذٍظؼح يف األسدن .مخلح حامعح النخاذ لألةزاث (العلىم
اإلنساًح) ،)01(82 .ص.8454-8425 .

.04

اَياشمٍ ،غتذاَشػمنٌ ،غؼٌح ،مؼعن غًل )8115( .دزلٌل مزذىي مناهد اللغح العرةٌح رؤًـح نظرًـح دؼتٌلٌـح .داس صةكاء َُنرشة ٌاَذٍصًةؼ،
غٌلن :األسدن.

.05


اٍَيٌِ ،ػُمٍ ؤػمذٌ ،املكذٍ ،مؼمذ ؤمةني .)8113( .أسـس ةنـاء املنـاهد ودنظٌامدهـا .اَؼتػةح اَشانٌةح ،داس املعةريج َُنرشة ٌاَذٍصًةؼ ،غةٌلن:
األدسن.
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امللزم ()1
أدواخ(ةؼاكاخ) الذزلٌل
أوال :ةؼاكح دزلٌل عرض املزذىي الذعلٌمٍ
دذًٍن ىزه األداج من اَػنارص اآلدٌح اَذٍ دصنل اَظمِ يف اَنص مبٍطتيا:
ؤ .غتاساخ ٌػهائوٌ :ىٍ طمِ ةعٌؼح ٌبشِ غٌنح من املػٍُماخ ؤٌ املشاىذاخ ،ناّ ةيا شخص ؾري اَؼاَث.
ب .االظذنذاطاخ ،ؤٌ اَذػمٌٌلخٌ :ىٍ سؤي املاَل املعذخُص من املػنى ؤٌ اَػالنح ةني اَكهشاخ ؤٌ ظُعُح من اَؼهائو.
ض .اَذػشًكاخ ٌ :ىٍ ما ًػشطً اًَذاب من غتاساخ دؼذد مػاو املصؼُؼاخ قًٌ.
د .األظئُح اَذٍ دعإٍ ًٌظٌث غٌُيا اًَذاب متارشج.
و .األظئُح اَذٍ دذؼُث نٌاّ اَؼاَث ةذؼٌُِ املػٍُماخ.
ٌ .اَظمِ اإلختاسًح اَذٍ دؼُث من اَؼاَث ؤن ًصٍؽ اظذنذاطً اَخاص.
ص .اإلسشاداخ اَذٍ دؼُث من اَؼاَث ؤداء ٌدؼٌُِ نشاغ ماٌ ،اَػتاساخ اَذٍ دؼشغ مشًُح ٌَهٍّ اَؼاَث ةؼُيا.
غ .األظئُح اَذٍ دعإٍ َذشري انذتاه اَؼاَثٌ ،ال ًٍطذ َيا بطاةح متارشج يف اًَذاب املذسيس.
ٌىناى غنارص ؤخشَ ريشىا( )Romeyنذ دذٍاطذ يف املؼذٍَ ًٌَنيا ال داسش ةشًِ قػًل غىل قائذج اًَذاب من خالٍ دذسًعً ٌىٍ(غ)(،ي):
غ .اَظمِ اَذٍ دٍطً اَهاسَء َُنظش بىل شًِ ؤٌ سظم دٍطٌؼٌٍ ،اَذػٌٌُلخ اإلطشائٌح يف اَنشاػاخٌ ،اَظمِ اَذٍ ال دالئم ؤي من اَذصنٌكاخ
اَعاةهح.
ي .األظئُح اَتالؾٌح ٌىٍ اَذٍ دؼشغ ملظشد اَذإسري يف اَنكٍط ٌٌَغ املهصٍد منيا اَؼصٍٍ غىل طٍاب.
ًٌالػظ مٌل ريش ؤغاله ؤن اَػنارص ؤٌ اَكهشاخ(ؤ ،ب ،ض ،د) ال دؼذاض مشاسيح من نِتِ اَؼاَثَ ،زٌَ قيٍ ٌبشِ معذًٍاخ دنٌا ،ؤما اَػنارص(ىة،ٌ ،
ص ،غ) ،قيٍ غنارص درشى اَؼاَث يف دػُم ٌدػٌُم املؼذٍَ ةاظذخذاّ مياساخ االظذهصاء اَػُمٍ ،ؤما قٌٌل ًخص غنرصي(غ  ،ي) ،قهذ دم دظاىُيٌل يف
ػعاب مػامِ اإلرشايٌح ًٍَنيٌل الداسشان ةشًِ قػًل غىل قائذج اًَذاب من خالٍ دذسًعً.
مظمٍع دًشاساخ اَػنارص اَذٍ درشى اَؼاَث يف اَذػُم ٌاَذػٌُم
مػامِ برشايٌح غشض املؼذٍَ اَذػٌُمٍ َُؼاَث =
مظمٍع دًشاساخ اَػنارص اَذٍ الدرشى اَؼاَث يف اَذػُم ٌاَذػٌُم
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مظمٍع دًشاساخ ىة  + ٌ +ص  +غ
ؤي:

=
مظمٍع دًشاساخ ؤ  +ب  +ض  +د

ثانٌا :ةؼاكح دزلٌل الرسىم واألشكال:
دذًٍن ىزه األداج من اَػنارص اآلدٌح:
ؤ .سظٍماخ ،ؤٌ ؤشًاٍ دعذخذّ ةشًِ متارش َؿشض دٍطٌؼٍ(الدرشى اَؼاَث يف اَذػُم).
ب .سظٍماخ ،ؤٌ ؤشًاٍ دؼذاض من اَؼاَث ؤداء نشاغ ،ؤٌ اظذخذاّ مػٍُماخ ،مشِ اإلطاةح غن ظااٍ(درشى اَؼاَث يف اَذػُم).
ٌىناى غنارص ؤخشَ دذػُو ةاَشظٍّ ٌاألشًاٍ بال انيا ال دذخِ يف ػعاب مػامِ اإلرشايٌح مشِ:
ضًٍ .طؽ يٌكٌح دشيٌث طياص َنشاغ ما.
د .ال دالئم ؤًاً من اَعاةهح.
مظمٍع دًشاساخ اَػنرص ( ب )
مػامِ برشايٌح اَشظٍّ ٌاألشًاٍ َُؼاَث =
مظمٍع دًشاساخ اَػنرص ( ؤ )
ثالثا :ةؼاكح دزلٌل األنشؼح الذعلٌمٌح:
ًذًٍن ىزا اَنمٍرض من:
ؤ .غذد اَنشاػاخ اَذٍ ًؼُث بىل اَؼاَث غمُيا.
ب .غذد اَصكؼاخ املؼُُح يف اَتؼص غن اَنشاػاخ.
مػامِ برشايٌح االنشؼح اَذػٌُمٌح َُؼاَث =
غذد اَنشاػاخ اَذٍ ًؼُث بىل اَؼاَث غمُيا ( ؤ )
غذد اَصكؼاخ املؼُُح يف اَتؼص غن اَنشاػاخ ( ب )

Supplementary Vol.23, No.3, 2019

61

3102  ساڵى،3. ژمارە، 32 .بەرگى

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

عیراق-ئاسذێ ةهشذاریكرنا كىداىب د پهردىوكا مێژوویا شارسذاىن یا پۆال دههێ ئامادهیى ل ههرێام كىردسذانێ
""ڤهكۆلینهكا رشۆڤهكارییه لذویف پیڤهرێ ةهشذاریكرنێ
سذار حتار راحی
غیشام- ىًسێٌل يٍسدظذانێ، پشًا دهسٌٌنناظیا گشذى، قًيٍَذیا پًسٌهسده،صانًۆیا صاخۆ
پىخذه
 ةۆ ظااڵ خٍانذنێ،ئاسمانع ژ ڤًيۆَینێ دیاسيشنا ئاظذێ ةًشذاسیًشنا نٍداةیً د ناڤًسۆيا پًسدٌٍيا مێژٌٌیا شاسظذان یا پۆال دهىێ ئامادهیى ٍ ىًسێٌل يٍسدظذانێ
َ ڤًيۆًَسَ پشذتًظٍب ب پشۆگشامێ ٌهظكى شیًاس، چااليیێن قێشيشنێ، ٌێنً ٌ شێٍه، ةاةًدێ صانعذى: َذٌیل چًٌانیا پیشانذانا ىًس ئێٌ ژ،)ص8105-8104(
 يۆ یا دایتًدً ب دهسئینانا،َ( ىادییً ةًاسئینانا ةۆ ظًسهدهسیًشنا ئاماسRomey's Formula)  ٌ ژ ةۆ ةذهظذڤًئینانا ئاسمانظێن ڤًيۆَینێ ىاٌيێشا سٌمى،ًيشی
.ئاظذێ ةًشذاسیًشنا نٍداىب د پًسدٍيێن خٍانذنێذا
 ئًنظامان دیاسيش يۆ ئاظذێ،پشذى رشۆڤًيشنا ناڤًسۆيا پًسدٌٍيێ َذٌیل ةٍاس ٌ ةڕگێن ئاظذێ ةًشذاسیًشنێ ٌ ىژماسدنا دٌٌةاسهةٌٍنا ٌان
 ئانًۆ نٍداىب،)1.8(  يۆ ئاظذێ ٌێ،ةًشذاسیًشنا نٍداىب د ناڤًسۆيا ةاةًدێ صانعذیذا یا الٌاصه ٌ نً گًىشذً ئاظذێ نًةًٍَشنێ َذٌیل پیڤًسَ سٌمى دهیناَب
 ىًسٌهظا ئاظذێ،) و0.1-1.0(  ژةًس يۆ ئاظذێ ةاٌهسپێًشَ یێ سٌمى دناڤتًسا،ةًشذاسنايًخ ٌ دهَیڤا رشۆڤًيشنێ ٌىضسيشنێ ٌ ىًڵنظانێ نادهدً نٍداىب
 ٌ ظًةاسهخ ئاظذێ ةًشذاسیًشنا نٍداىب ژ چااليیێن، يٍ ڕامانا الٌاصیێ ددهخ،ٌٍ) ة1.03(ةًشذاسیًشنا نٍداىب د ٌێن ٌ شێٍهیانذا یا الٌاص ىب ٌ ئاظذێ ٌێ
 ٌ َژێش ظیتًسا ئًنظامێن ڤًيۆَینێ ڤًيۆًَسَ چًنذین ساظپاسده.)1.10( ژةًس يۆ ةذنێ، ٌ گًًَى یا الٌاص ىب،صانعذیذا دیعان نً َذٌیل ئاظذێ پێذڤى ىب
ٌ دهینادن ژ ٌانا گشنگً پٍیذًیًيێ صێذهدش ب ئاظذێ ةًشذاسیًشنا نٍداىب ةيێذً دان د پًسدٌٍيا مێژٌٌیا شاسظذان یا پۆال دهىێ ئامادهیى د ناڤًسۆى ٌ ٌێن
 ىًسٌظا پێشنیاس يش يۆ چًنذین ڤٍيۆَینێن دَ ةيێنً يشن ةۆ رشۆڤًيشنا،شێٍێن پًسدٌٍيێذا ىًسٌهظا چااليیێن صانعذى ژةًس يۆ ئاظذێ ٌان یێ الٌاص ىب
.ناڤًسۆيا پًسدٌٍيێن خٍانذنێ یێن پۆَێن دَ یێن خٍانذنێ َذٌیل ئاظذێ ةًشذاسیًشنێ
. نٍناؾا ئامادهیى، ىاٌيێشا سٌمى، رشۆڤًيشنا ناڤًسۆيێ، مێژٌٌیا شاسظذان، ةًشذاسیًشنا نٍداىب:پهیڤێن سهرهىك
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Abstract
The research's aim is to identify the level of students' involvement in the history textbook for 10 th Preparatory
grade in the Kurdistan Region-Iraq for academic year (2018-2019) through the presentation of: educational
content, Figures & diagrams, and educational activities. The researcher used descriptive- analytical method, and
to achieve the aims the researcher utilized Romey's formula to calculate the variables of students' involvement
coefficients.
After analyzing the content of the textbook according to the areas of determining the involvement degree and
monitoring their repetitions, the results showed revealed reduction of students' involvement in educational
content and did not located within the acceptable range adopted by Romey's, it is values were (0.2), which means
that it does not involve the student and is not allowed to analyze and think, the correlation coefficients were
acceptable if they were between (0.4 -1.5). The results also showed revealed reduction involvement in figures &
diagrams in it is value reached (0.17), as for the educational activities, Was very weak, so was his degree of
involvement (0.04). In the light of the results of research, the researcher recommended the need for much
attention to the student's involvement in history textbook in Kurdistan region in educational content, figures &
diagrams, and educational activities, moreover, doing further typical analytical studies to be conducted on
history textbooks in other classrooms in general in the light of involvement degree.
Keywords: Student Involvement, History of Civilization, Content Analysis, Romey's Formula, Preparatory
Grade.
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