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ؤزش ،اظتراجُجُت ،الخكاوض،
جدصُل.

هذف البدث الخالي بلى ّ
حػشف (ؤزش اظتراجُجُت الخكاوض في جدصُل مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ لذي ػلبت
اإلاشخلت الثالثت في ًلُاث التربُت)؛ ورلَ مً خالُ الخدهو مً الكشطُت الصكشٍت آلاجُت:
ال ًىحذ قشم رو داللت اخصاثُت غىذ معخىي داللت ( )0،05بحن مخىظؽ دسحاث ػلبت املجمىغت الخجشٍبُتالتي جذسط وقو اظتراجُجُت الخكاوض واملجمىغت الظابؼت التي جذسط وقو الؼشٍهت الاغخُادًت في اخخباس
الخدصُل الجهاجي.
ً
جٍىهذ غُىت البدث مً ( )59ػالبا وػالبت مً ػلبت اإلاشخلت الثالثت في نعم غلىم الهشآن في ًلُت التربُت
ً
للػلىم ؤلاوعاهُت /حامػت اإلاثنى وصغىا بلى مجمىغخحن ججشٍبُت جٍىهذ مً ( )29ػالبا وػالبت ،وطابؼت جٍىهذ
ً
مً ( ) 30ػالبا وػالبتً ،اقإ الباخث املجمىغخحن في مخؿحراث ( :الػمش الضمني ،اإلاػلىماث العابهت ،اخخباس
الزًاء ،حيغ الػُىت)  ،ونذ اغذ الباخث ؤداة البدث والتي ًاهذ غباسة غً اخخباس جدصُلي مٍىن مً ()50
قهشة اخخباسٍت مجها ( )40قهشة مً هىع (الاخخُاس مً مخػذد) ،سباعي البذاثل و ( )10قهشاث مهالُت  ،ونذ جـم
اظخخشاج صذم وزباث الاخخباس ،ومػامل الصػىبت والهىة الخمحزًت وقػالُت البذاثل للكهشاث اإلاىطىغُت  ،ونذ
ً
نام الباخث بخذسَغ املجمىغخحن خالُ مذة الخجشبت التي اظخؿشنذ ( ) 12اظبىغا ،وبػذ اهتهاء الخجشبت ،جم
جؼبُو الاخخباس الخدصُلي الجهاجي غلى مجمىغتي البدث؛ ونذ ؤظهشث الىخاثجً :ىحذ قشم رو داللت اخصاثُت
غىذ معخىي داللت ( )0،05بحن مخىظؽ دسحاث ػلبت املجمىغت الخجشٍبُت التي دسظذ وقو اظتراجُجُت
الخكاوض واملجمىغت الظابؼت التي دسظذ وقو الؼشٍهت الاغخُادًت في اخخباس الخدصُل الجهاجي إلاصلخت
املجمىغت الخجشٍبُت.
©حميع الخلىق محفىظت لذي حامعت املثنى 2022

امللذم ـ ـت:
الفصل الاول /التعزيف بالبحث
ً
أوال /مشكلت البحث:

الخدصُل لذي ػلبت ًلُت التربُت ار الخظ الباخث مً خالُ

ان الػملُت التربىٍت والخػلُمُت جىاحه الػذًذ مً الخدذًاث

جذسَعه مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ في ًلُاث التربُت ،ؤن هىاى
ً
ً
اهخكاطا ملخىظا في جدصُل ػلبت اإلاشخلت الثالثت وان طػل

واإلاشاًل التي جخؼلب اًجاد خلىُ ظشَػت معدىذة الى بدىر

معخىي الخدصُل ٌػذ مشٍلت حػلُمُت وهكعُت للؼلبت؛ هظشا

ودساظاث جخصل بصذنها ووانػُتها واظدىادها الى اظغ غلمُت

لآلزاس الظاسة التي ًتريها غلحهم ،مثل :الاخعاط باإلخباغ،

سصِىت واًجاد الؼشاثو والاظالُب التي ججػل مً الؼالب مدىسا

وطػل الذاقػُت للخػلم .وهزا ما شخصخه الػذًذ مً

ومشيضا لخلَ الػملُت ،ولػل مً ؤبشص جلَ الخدذًاث طػل

ودساظت

*الىاشزالزئيس ي E-mail : abdulkadhim@mu.edu.iq :

الذساظاث،

ومجها

دساظت

(الجمُلي،)2012،

ؤزش اظتراجُجُت الخكاوض في جدصُل مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ لذي ػلبت اإلاشخلت الثالثت في ًلُاث التربُت

(غبُذ ،)2016،ودساظت (اإلاُاحي ،)2021 ،وَػخهذ الباخث ؤن

اإلاشجبؼت بإهماغ العلىى اإلاخىنؼ مً اإلاخػلمحن حػلمها في

ظبب اهخكاض الخدصُل ًشحؼ بلى ػشاثو الخذسَغ اإلاعخػملت في

الػملُاث الخػلُمُت (ظشاًا.)21 :2007،

الخذسَغ ،بر بن ؤظالُب وػشاثو الخذسَغ الجامعي نذ ال جخػذي

ؤما املخىس الثاوي قُمثله اإلاخػلمىن ،قهم الهذف ألاظاط ألي

ؤظلىب املخاطشة التي مدىسها الخذسَس ي وٍٍىن مىنل الؼالب

غملُت حػلُمُت ،لزلَ حععى اإلااظعاث الخػلُمُت بلى حػل

اإلاخلهي للمػلىماث ،وجشيحز غذد يبحر مً الخذسَعحن غلى غملُت
َ
الخكظ والاظخظهاس ألاصم في مػظم اإلاىاد الذساظُت باإلطاقت الى

اإلاخػلمحن صاوػحن لػملُت الخػلم حعىد قُما بُجهم سوح الػمل
الخػاووي مخبادلحن ؤقٍاسهم وآسائهم لخدهُو ألاهذاف التي جخص

مىاصلتهم اظخػماُ جلَ الؼشاثو الخهلُذًت التي جايذ غلى

الػملُت الخػلُمُت ولِغ مجشد ؤػشاف ظلبُت قُه (الؼُؼي،

الجىاهب الىظشٍت مً ؾحر ؤن جٍىن للؼلبت ؤي معاهمت قػلُت في

.)109 ،2007

اإلاىانل الخػلُمُت .مما ًدخم غلُىا ألاخز بٍل ما هى خذًث

غلى خحن ًخمثل املخىس الثالث باظتراجُجُاث وػشاثو الخذسَغ
التي لها دوس قػاُ في الػملُت الخػلُمُتَّ ،
بن جىظُل اإلاذسظحن

وؤلانالُ مً اظخػماُ الؼشاثو الخهلُذًت ،ألنها ببعاػت لم حػذ

لالظتراجُجُاث الخذًثت ٌعهم في حؿُحر دوس اإلاخػلم مً مخلهي
ظلبي بلى مشاسى بًجابيً ،بدث غً اإلاػلىمت ومىخج لها خُث َّ
ؤن

وعاًش الشيب بالهذس الزي ًجػلىا ههلل الكجىة بُيىا وبحن مً

الؼشاثو والاظتراجُجُاث الخذًثت حعاغذ غلى بزاسة الؼلبت وحشذ
ً
وباخثه غً اإلاػلىمت بصىسة
اهدباههم لبىاء شخصُت مىخجت

هى حذًذ وخذًث ؛ للىصىُ بلى مخشحاث ٌػخذ بها وحعاغذ في
ً
ً
ً
بىاء مجخمػا ظلُما نادسا غلى جدهُو مخؼلباث الخُاة  ،لزلَ

راجُت .بر حػمل الاظتراجُجُاث والؼشاثو الخذًثت غلى ههل
الػملُت الخػلُمُت مً اإلاادة الذساظُت والاغخماد غلى اإلاذسط ،بلى

حاء هزا البدث مداولت للخػشف غلى العبل الكظلى التي ًمًٌ

غملُت حػلُمُت تهخم باإلاخػلم الزي ٌػذ في هزه الخالت مشيضا

اظخػمالها لػالج خالت طػل جدصُل الؼلبت في مادة اإلاىاهج

للكػالُاث اإلاىظمت التي تهذف بلى جدهُو ؤهذاف الػملُت
ً
الخػلُمُت َّ
وؤن الخػلُم في هزه الخالت ظُجػل مً اإلاخػلم وشؼا
ً
ً
ومكٌشا قظال غلى ؤنها حعاغذ اإلاخػلم غلى الخػلم الزاحي

ما أثز اضتراجيجيت التفاوض في جحصيل مادة املىاهج وطزائم

(ملخم.)425، 2006:

وحذًذ مً بشامج واظتراجُجُاث وػشاثو وؤظالُب خذًثت
ًاقُت لخلبُت مخؼلباث الػملُت الخػلُمُت والتربىٍت  ،وغلُىا ؤن
ظبهىا مً ألامم والشػىب التي اظخكادث مً ججاسبها وألاخز بما

وػشاثو الخذسَغ.
ومً هىا جبرص مشٍلت البدث بالعااُ آلاحي:
التذريظ لذي طلبت املزحلت الثالثت في كلياث التربيت؟
ً
ثاهيا /أهميت البحث
َّ
بن هجاح الػملُت الخػلُمُت ٌػخمذ غلى زالزت مداوس ؤظاظُت،

جذسَغ حعاغذ ػلبت اإلاشخلت الجامػُت في ًلُاث التربُت غلى

وهي:

التزود باإلاادة الػلمُت الخاصت بمُذان التربُت والخػلُم الظُما

ًمثل املخىس ألاوُ قحها اإلاػلم قهى الهىة املخكضة واإلاىحهت ألي

وان الؼلبت في ًلُاث التربُت ظُمشون في العىت ألاخحرة مً

وشاغ حػلُمي ،وهى مهىذط للػملُت الخػلُمُت ومخشج لها،

دساظتهم في مشخلت الخؼبُو التربىي في اإلاذاسط وغلُه ًجب ان

ووظُكخه هىا حػذ وظُكت ؤظاظُت حشخمل غلى جىظُم بِئت

ًضود ًل ػالبت ؤو ػالبت باإلاادة الذساظُت اإلاىاظبت يمبادت

حػلُمُت قػالت مؼ جدذًذ خصاثص اإلاخػلمحن وجىىَؼ اإلاثحراث

الظخػمالها غىذ مضاولتهم مهىت الخذسَغ وًل رلَ ًايذ غلى

مجلة اوروك  /العدد الثاني /المجلد الخامس عشر2022 /

ان دساظت مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ بٍل مدخىٍاتها مً
مكاهُم ومبادت ومصؼلخاث واظتراجُجُاث وػشاثو وؤظالُب
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طشوسة دساظت وجدلُل وجكعحر مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ (

-2الخذود اإلاٍاهُت :جم جؼبُو البدث في حمهىسٍت الػشام/

غلي .)29 :2009،
ً
مً هىا قةن البدث الخالي ًٌدعب ؤهمُخه مً ًىهه ًدىاوُ حاهبا
ً
مهما مً بغذاد مذسس ي الثاهىٍت نبل الخذمت إلاهىت الخذسَغ ،التي

مداقظت اإلاثنى /حامػت اإلاثنىً /لُت التربُت للػلىم الاوعاهُت /
نعم غلىم الهشآن.
-3الخذود اإلاىطىغُتً :هخصش البدث غلى مكشداث مادة اإلاىاهج
وػشاثو الخذسَغ اإلاهشس جذسَعها لؼلبت اإلاشخلت الثالثت في ًلُت

جهىم غلى قلعكت وؤظالُب وهظشٍاث جخؼلب في مهذمت ما جخؼلبه
ً
ً
ً
ً
بًجاد مذسظحن ؤيكاء ومػذًً بغذادا حُذا ومذسبحن جذسٍبا غالُا،

التربُت للػلىم الاوعاهُت  /حامػت اإلاثنى.

بػذ ان جبذُ اإلاكهىم الزي ًان ًىظش بلى الخذسَغ غلى ؤهه مهىت

-4الخذود البششٍت :ػلبت اإلاشخلت الثالثت (الذساظت الصباخُت) في

ٌعخؼُؼ الهُام بها وبإدائها مً ًشٍذ دون بغذاد لها.
 - 1ؤهمُت ًلُاث التربُت بما جادًه مً دوس قػاُ في خذمت

نعم غلىم الهشآنً /لُت التربُت للػلىم الاوعاهُت  /حامػت اإلاثنى.
ً
خامطا /مصطلخاث البحث
ً
ألاثز :غشقه يال مً:

املجخمؼ واغذاد مذسظحن اإلاعخهبل.

( -شخاجت والىجاس) " :مدصلت حؿحر مشؾىب قُه ؤو ؾحر مشؾىب

 - 2ؤهمُت مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ ًىنها جشجبؽ اسجباػا
ً
ً
وزُها بػمل الؼلبت معخهبال ،ولها ؤبػاد احخماغُت وؤخالنُت

قُه ًدذر في اإلاخػلم هدُجت لػملُت الخػلُم" (شخاجت والىجاس،

ومما ظبو ريشه جخطح ؤهمُت البدث الخالي بما ًإحي:

وجٌىىلىحُت وبُئُت مخخلكت.

.)22 :2003
(-ابشاهُم)" :نذسة الػامل مىطىع الذساظت غلى جدهُو هدُجت

 - 3الخاحت إلًجاد اظتراجُجُاث وػشاثو جذسَغ خذًثت جخكو

اًجابُت " (ابشاهُم.)30: 2009 ،

وخاحاث الؼلبت ومُىلهم وبالخالي جضٍذ مً جدصُل الؼلبت.
ً
ثالثا /هذف البحث وفزطياجه

التعزيف إلاحزائي:
ٌػشف الباخث ألازش بحشاثُا :بإهه مهذاس الخؿحر الزي ًدذزه

يهذف البدث بلى :الخػشف غلى ؤزش اظتراجُجُت الخكاوض في

الخذسَغ باظتراجُجُت الخكاوض في جدصُل مادة اإلاىاهج وػشاثو

جدصُل مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ لذي ػلبت اإلاشخلت الثالثت

الخذسَغ لذي ػلبت اإلاشخلت الثالثت في ًلُت التربُت.
ً
اضتر اجيجيت التفاوض :غشقها يال مً:

ولؿشض الخدهو مً هزا الهذف صاؽ الباخث الكشطُت

(ابشاهُم :)،بإنها" اجكام ًخم بػذ بدث وحذاُ بحن الؼلبت

الصكشٍت آلاجُت:

بػظهم البػع ،وبُجهم وبحن مذسظهم؛ الخخُاس اإلاهام،

– ال ًىحذ قشم رو داللت اخصاثُت غىذ معخىي داللت ()0،05

واإلاىطىغاث التي ًشؾبىن في دساظتها ،غلى ان ًخم رلَ بدشٍت

بحن مخىظؽ دسحاث ػلبت املجمىغت الخجشٍبُت التي جذسط وقو

جامت ،دون طؿؽ ؤو قشض مً اإلاذسط (ابشاهُم،)136 :2006،

اظتراجُجُت الخكاوض واملجمىغت الظابؼت التي جذسط وقو

(الششبُني) :بإنها" صُؿت جذسَعُت حػخمذ غلى جدمل الؼالب

الؼشٍهت الاغخُادًت في اخخباس الخدصُل الجهاجي.
ً
رابعا /حذود البحث

اشٍاُ حػلمه ،وؤجخاد الهشاس بشإنها ،وجهىم هزه الصُؿت غلى
الخكاوض بمعاغذة اإلاذسط؛ لُخىصل الؼالب لهشاس بشإن حػلمه

جدذد البدث الخالي باآلحي:

(الششبُني.)213 :2010 ،

في ًلُاث التربُت.

- 1الخذود الضماهُت :جم جؼبُو البدث خالُ الكصل الذساس ي
الاوُ مً الػام الذساس ي 2022 – 2021م.
مجلة اوروك  /العدد الثاني /المجلد الخامس عشر2022 /
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التعزيف إلاحزائي:

مً اإلاخػلمحن ،خىُ وحهاث هظش مخػذدة ،جدمل سؾباتهم،

ً
غشف الباخث اظتراجُجُت الخكاوض احشاثُا بإنها :مجمىغت مً

وػمىخاتهم ،زم ًدىاقغ الجمُؼ للىصىُ الى اجكام ًشطحهم

ؤلاحشاءاث والخؼىاث والىظاثل وألاوشؼت املخؼؽ لها غلى وقو

حمُػا( غىض ،)57 :2009 ،ونذ ؤيذ الخبراء غلى ؤهمُت هزه

اظتراجُجُت الخكاوض؛ لخذسَغ مكشداث مادة اإلاىاهج وػشاثو

الاظتراجُجُت في الػملُت الخػلُمُت؛ ألنها جشجٌض غلى وشاغ اإلاخػلم

الخذسَغ اإلاهشسة للمشخلت الثالثت في ًلُاث التربُت في الػشام لؼلبت

( - 1شخاجه والىجاس)" :هى مهذاس ما ًدصل غلُه الؼالب مً
ً
مػلىماث ؤو مػاسف ؤو مهاساث ،مػبرا غجها بذسحاث في الاخخباس

الزهني ،وججػله ايثر قاغلُت في اإلاىانل الخػلُمُت( صهشان،
 ،)89 :2013وهي ؤخذ ؤظالُب الخػلم الزاحي الزي ٌُػؼي
ً
ً
للؼالب الخشٍت الخامت في غملُت اخخُاس بذاثل الخػلم راجُا ،قظال
َُ
غً الاوشؼت ،والاظالُب التي جا ِمً جدهُو اهذاف الخػلم بشٍل
مِعش ،دون اي قشض مً اإلاذسط ؤو اي ػشف آخش(غؼُت،

اإلاػذ بشٍل ًمًٌ نُاط اإلاعخىٍاث املخذدة " (شخاجت والىجاس،

 ،)16 :2005ونذ ظهش هزا الاججاه الزي ًذغى الى ان ًخدمل

.)89 :2003

اإلاخػلم معاولُت حػلمه ،والى مبذؤ الششايت بحن اإلاخػلم واإلاػلم في

(-الػهُل)" :اإلاػشقت واإلاهاساث اإلاٌدعبت مً لذن الؼلبت يىدُجت

آلاساء ،وألاقٍاس ،هدُجت الٌثحر مً الابدار والذساظاث وألاقٍاس

لذساظت مىطىع ؤو وخذة حػلُمُت مػُىت " (الػهُل.)39 :2004 ،

التربىٍت ومجها ما ػشخه حان حاى سوظى الزي دغا الى ان ًخػلم

التعزيف إلاحزائي:

اإلاخػلم بصىسة ؾحر مباششة بالخىحُه ،غً ػشٍو مػشقخه بيخاثج

املجمىغت الخجشٍبُت (غُىت البدث).
ً
التحصيل :غشقه يال مً:

ً
غشف الباخث الخدصُل احشاثُا بإهه :ما ًمخلٌه ػلبت مجمىغتي

حػلمه ،اما بعخالىصي قهذ دغا الى الخذسَغ باإلاىانشت ،والخىاس

البدث (الخجشٍبُت والظابؼت) مً مػلىماث ومػاسف ومهاساث

وجبادُ آلاساء ،بحن اإلاػلم وجالمُزه ( الىىاٌعت)290-289 :2012،

مهاظت بالذسحاث ،في الاخخباس الخدصُلي الخخامي الزي ؤغذه

ومً الخؼىاث اإلاهمت لىجاح اظتراجُجُت الخكاوض ،ؤن ٌػشف

الباخث لهزا الؿشض.

اإلاػلم خهاثو اإلاىنل الخػلُمي ،التي حػخمذ غلى اإلاػشقت

الفصل الثاوي /الجىاهب الىظزيت والذراضاث الطابلت
ً
أوال /الجىاهب الىظزيت

الصخصُت للمػلىماث وجصيُكها وقها ألهمُتها ،قهى الزي
ٌعخؼُؼ ؤن ًذًش غملُت الخكاوض في طىء ألاهذاف املخذدة

اضتراجيجيت التفاوض:

واإلاػلىماث اإلاخاخت والىظاثل التي حعاغذ غلى جدهُو جلَ

حػذ اظتراجُجُت الخكاوض بخذي الخؼبُهاث التربىٍت للىظشٍت

ألاهذاف ( ابشاهُم.)24 :2013 ،

البىاثُت الاحخماغُت التي جكترض ؤن الخػلم الىاجح ًدذر مً

املبادئ العامت الضتراجيجيت التفاوض:

خالُ بجاخت الكشصت للمخػلمحن لشبؽ اإلاػشقت الجذًذة بما

-1مشاغاة الكشوم الكشدًت :ار ًخخاس اإلاخػلم الؼشم ،والاظالُب،

حػلمىه معبها ومؼ الخكاغل الاحخماعي الهاثم غلى اإلاشاسيت
ً
والخػاون بحن اإلاخػلمحن الزي ًادي دوسا مهما في ايدعاب

واإلاىاد ،والىظاثل التي حعاغذه في جدهُو اهذاف الخػلم ،والضمً
الزي ًىاظبه في جدهُهها ،ومً زم قان ػبُػت هزه الاظتراجُجُت

اإلاخػلمحن للمػشقت ومؼ جىحُه اإلاذسط ألايثر خبرة ومؼ بظىاد

حػؼي معاخت واظػت إلاشاغاة الكشوم الكشدًت بحن الؼلبت.

الخػلم بإدواث حػلُمُت معاهذة له ًمًٌ الىصىُ بلى الخػلم

-2الخكاغلُتً :هىم هزا الىىع مً الخػلم غلى اظاط اوشؼت

اإلاخمشيض خىُ اإلاخػلم) ، (Alibali, 2006:15وجهىم هزه

الخػلم الخكاغلُت ،التي ال جشيً الى اإلاذسط يمصذس وخُذ للخػلم،

الاظتراجُجُت غلى ؤظاط اًجابُت اإلاخػلم ،ومشاسيخه مؼ مجمىغت
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واهما وشاغ اإلاخػلم وجكاغله مؼ مصادس حػلم مخخلكت ٌػؼي

إلهجاص اإلاخىنؼ مجهم في ًل مهمت مً اإلاهام الخػلُمُت ،ظىاء ًان

معاخت ؤيبر لخدهُو اهذاف الخػلم اإلايشىدة.

ظُاديها اإلاخػلم بمكشده ،او مؼ صمالءه بشٍل حػاووي في ظل حى

-3اظدثاسة الذاقػُت :وَػذ مً مبادت الخػلم بالخكاوض
ً ً
الاظاظُت ،ار ان اإلاخػلم ًخدمل حضءا يبحرا مً معاولُت حػلمه

مً الذًمهشاػُت ،والخب ،والدعامذ بحن اإلاذسط والؼلبت  ،وبحن
ً
الؼلبت بػظهم البػع يما ًخم في هزه الخؼىة اًظا جدذًذ

التي ًجب ان جىحه يمثحراث حُذة للذاقػُت ،ختى ال جٍىن
ً
غاثها ،ؤو وظُلت مً وظاثل اخباغ الؼلبت دون جدهُو اهذاف

ؤهذاف اإلاىطىع ،ومصادس الخػلم للمىطىغاث اإلاؼلىبت ،وٍادي
اإلاذسط دوس اإلاششذ واإلاِعش للػملُت ،غً ػشٍو غشض

الخػلم.

اإلاىطىغاث غلى الؼلبت  ،وجدذًذ اهذاف الخػلم ومىانشتها

-4الخؿزًت الشاحػت الكىسٍت :وهي مً اإلابادت اإلاهمت والظشوسٍت

مػهم وجبادُ آلاساء خىلها للىصىُ الى اجكام ( خعً:2005 ،

لخىحُه غمل الؼلبت داخل اإلاذسظت ،وخاسحها ،هدى جدهُو
ً
الاهذاف؛ هظشا الغخماد الؼالب غلى هكعه في اؾلب حػلمه،

.)110

واخخُاسه للؼشم والاظالُب واإلاىاد التي جىاظب حػلمه.

-2مشخلت الاظخٌشاف ً :Explorationخم في هزه اإلاشخلت جشحمت

-5الخشٍت :وحػني خشٍت اإلاخػلم في اخخُاس ما ًىاظبه للخػلم ،دون

اإلاىطىغاث الى مهام حػلُمُت خُث ٌعخٌشل اإلاخػلمىن اإلاعاس
الزي ًخدشًىن قُهَ ،غ ْب َر مىطىغاث مدخىي اإلاىهج ،للبدث غً

طؿؽ مً اإلاذسط الزي ًٍىن دوسه هىا ،يمىحه ومششذ ،ومهذم

مصادس حػلم مخخلكت ،وجدذًذ الخؼىاث التي ٌعحرون غلحها

للىصح ،وٍترى للمخػلم خشٍت الاخخُاس.

إلهجاص اإلاخىنؼ مجهم ،ظىاء بشٍل قشدي ،ؤو حماعي ،ار ًهىم

-6اإلاعاولُت :ان جدمل اإلاعاولُت مً اإلابادت الاظاظُت للخػلم

الؼلبت في هزه اإلاشخلت بالخػاون قُما بُجهم؛ إلهجاص اإلاهام

بالخكاوض ،ار ًخدمل ؤػشاقه معاولُت جدهُو الاهذاف ،بالهُام

الخػلُمُت ،ومىانشت ما جىصلىا الُه مؼ اإلاذسط ،او قُما بُجهم،

باألدواس املخذدة لٍل مجهم ،وٍخظؼ الجمُؼ للخهىٍم للخإيُذ مً

في حى مً الدعامذ والخشٍت(  ، (Boomer etal,1992:48وفي هزه

رلَ وجدهُو الاهذاف (خعب الىبي.)11-10 :2014،

اإلاشخلت ًجشي الخكاوض بحن اإلاذسط والؼلبت  ،في جدذًذ مصادس

خطىاث التذريظ وفم اضتراجيجيت التفاوض:

الخػلم ،وٍشاعى قحها اسشاد الؼلبت الى مشاغاة اإلاهاساث الكٌشٍت في

حشحر الادبُاث راث الصلت بان اظتراجُجُت الخكاوض جمش بثالر
ً
ً
مشاخل جخظمً ًل مجها مىهجا جكاوطُا؛ لخدهُو اؾشاض مػُىت

ظل حى مً الذًمهشاػُت ،والخب والدعامذ بحن اإلاذسط والؼلبت
 ،وبحن بػظهم البػع( خعً.)110 :2005 ،

ويما ًإحي:

-3مشخلت الخإمل  : Reflectionفي هزه اإلاشخلت ًخإيذ ًل ػالب مً

-1مشخلت الاهذماج  :Engagementفي هزه اإلاشخلت ؤو الخؼىة

بلىؾه الىخاثج اإلاعتهذقت ،وحػلم ما مخىنؼ مىه ،والاظخكادة مً

ًجشي الخكاوض بحن اإلاذسط والؼلبت  ،والؼلبت قُما بُجهم  ،ار

حػلمه ،وغلحهم ان ًخخبروا ؤهكعهم غً ػشٍو خل الاوشؼت

ًهىم اإلاذسط بإحشاء مىانشاث مؼ الؼلبت  ،وَػؼحهم بػع

والىاحباث لٍل مىطىع ،وان ٌعي الؼلبت حىاهب الاقادة مما

الخىطُداث واإلابادت ،التي ًخخزون غلى اظاظها نشاساث مهمت

حػلمىه ،والخػشف غلى جدذًاث حذًذة ًثحرها ما جم حػلمه

بشإن مهترخاتهم ،خُث ًذسى الؼلبت في هزه الخؼىة

( ،)Atkinson & Delamont, 1990:58وٍخم في هزه اإلاشخلت

اإلاىطىغاث التي ظُذسظىنها ،واإلاشجبؼت بمكهىم ػبُػت الػلم،
والبدث غً مصادس الخػلم املخخلكت( يخب ،مصادس ،مىانؼ

اظدُػاب وقهم اإلاػاسف الجذًذة ويُكُت اظخػمالها في مىانل
ً
حذًذة ،قظال غً نُامهم بخإمالث راجُت وحماغُت قُما حػلمىه،

اهترهِذ....الخ) ،وٍدذدون الخؼىاث اإلامٌىت التي ٌعحرون وقهها؛

والىعي بما جم اهجاصه غً ػشٍو جدهو الاهذاف اإلايشىدة.
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ً
ثاهيا /الذراضاث الطابلت

ً
اخصاثُا باظخػماُ الاخخباس الخاجي( ،)t-testوازبدذ الىخاثج

دراضت (حطً ( :)2005،ؤزش اظخخذام اإلاذخل الخكاوض ي

قاغلُت البرهامج اإلاهترح( غؼُت وؤبى لبن .)426-418 :2012 ،

واظلىب الخاقظت في جىمُت مهاساث الخػبحر الابذاعي والاججاه هدى

دراضت (حاعذ( :)2014 ،ؤزش اظتراجُجُت الخكاوض في جدصُل

اإلاادة لذي ػالب الصل الاوُ الثاهىي).

مادة غلم الاخُاء والزًاء الىحذاوي غىذ ػالباث الصل الثاوي

احشٍذ هزه الذساظت في مصش وهذقذ الخػشف غلى ازش ًل مً

مخىظؽ).

اإلاذخل الخكاوض ي واظلىب الخاقظت في جىمُت مهاساث الخػبحر
الابذاعي واججاه ػالب َّ
غُىت البدث هدى مادة الخػبحر الابذاعي ،

اظتراجُجُت الخكاوض في جدصُل مادة الاخُاء والزًاء الىحذاوي،

اجبػذ الباخثت اإلاىهج الخجشٍبي ،راث الخصمُم لثالر مجمىغاث

اجبػذ الباخثت اإلاىهج الخجشٍبي وجصمُم ججشٍبي ري مجمىغخحن (

( مجمىغخان ججشٍبِخان ومجمىغت طابؼت) واخخاسث غُىت بدث
ً
ً
غشىاثُت بػذد( )96ػالبا بىانؼ ( )32ػالبا لٍل مجمىغت دسظتها
ً
بىكعها ،واحشث الباخثت جٍاقاا بحن املجمىغاث بـ(الػمش الضمني،

ججشٍبُت وطابؼت)  ،واخخاسث الباخثت غُىت مالكت مً ()67
ً
ػالبت وصغذ غلى املجمىغخحن ،بىانؼ ( )34ػالبت للمجمىغت
ُ
الخجشٍبُت ،و( )33للمجمىغت الظابؼت وؤحشث الباخثت غملُت

واإلاعخىي الاحخماعي والانخصادي ،الذسحاث العابهت ،مهاساث

الخٍاقا بحن مجمىغتي البدث بمخؿحراث (الزًاء ،اإلاػلىماث

الخػبحر) ،وًاهذ اداة الذساظت احشاء اخخباس بػذي للمجمىغاث،

العابهت  ،الخدصُل العابو إلاادة الاخُاء  ،و مهُاط الزًاء
ً
الىحذاوي( ،واخخاسث اداحي نُاط اخخباسا جدصُلُا ومهُاط
َ
الزًاء الىحذاوي  ،ولخدهُو هذف البدث َبي ْذ الباخثت الاخخباس

واخخباس لخدذًذ مهاساث الخػبحر الابذاعي ،غالجذ بِىاتها
الاخصاثُت باظخػماُ الاخخباس الخاجي( ،)t-testاظهشث الىخاثج
جكىم املجمىغخحن الخجشٍبِخحن غلى املجمىغت الظابؼت

ؤحشٍذ الذساظت في الػشام ،وهذقذ الخػشف غلى ؤزش

دراضت (عطيت و أبى لبن( :)2012 ،بشهامج ناثم غلى اإلاذخل

الخدصُلي وجبيذ مهُاط الزًاء الىحذاوي ،اظخمشث الخجشبت
( ) 10اظابُؼ َّ ،
دسظذ قحها الباخثت مجمىغتي البدث بىكعها
ً
وبػذ جؼبُو اداحي الهُاط غالجذ البُاهاث اخصاثُا باظخػماُ

الخكاوض ي في جىمُت مهاساث الخػبحر الشكىي)

الاخخباس الخاجي( )te-testقإظكشث الىخاثج غً جكىم املجمىغت

(خعً.)140-118 :2005،

ؤحشٍذ هزه الذساظت في العػىدًت وهذقذ الخػشف غلى قاغلُت
بشهامج ناثم غلى اإلاذخل الخكاوض ي في جىمُت بػع مهاساث

الخجشٍبُت التي دسظذ وقو اظتراجُجُت الخكاوض غلى املجمىغت
ّ
الخدصُلي ومهُاط الزًاء الىحذاوي(
الظابؼت في الاخخباس

الخػبحر الشكىي الىظُكي اإلاىاظبت لخالمُز الصل ألاوُ

حاغذ :2014 ،غ -ي).

اإلاخىظؽ باإلاذًىت اإلاىىسة ،اجبؼ الباخث اإلاىهج الخجشٍبي ري

دراضت (الجىابي( :)2015 ،ؤزش اإلاذخل الخكاوض ي في الاداء

املجمىغت الخجشٍبُت الىاخذة راث الاخخباس الهبلي والبػذي،
ً
ً
وجٍىهذ غُىت البدث مً ( )36ػالبا جم اخخُاسهم نصذًا مً

الخػبحري لذي ػالباث الصل الشابؼ الادبي).
احشٍذ هزه الذساظت في الػشام ،هذقذ الخػشف غلى ؤزش

مذسظت يػب بً مالَ اإلاخىظؼت باإلاذًىت اإلاىىسة  ،اظخمشث

اإلاذخل الخكاوض ي في ألاداء الخػبحري لذي ػالباث الصل الشابؼ

الخجشبت ( )9اظابُؼ ،اما ؤدواث الذساظت قهي اخخباس لخدذًذ

ألادبي ،اجبػذ الباخثت اإلاىهج الخجشٍبي ،جصمُم املجمىغخحن(
ً
ججشٍبُت ،وطابؼت)  ،واخخاسث الباخثت غشىاثُا غُىت مالكت

الشكىي؛ لهُاط معخىي الخالمُز(غُىت البدث) في مهاساث

مً( )56ػالبت بىانؼ( )28ػالبت في املجمىغت الخجشٍبُت ،دسظً

الخػبحر الشكىي الىظُكي ،غالج الباخث بُاهاث الذساظت

باإلاذخل الخكاوض ي ،و( )28ػالبت في املجمىغت الظابؼت دسظً

مجاالث ومهاساث الخػبحر الشكىي الىظُكي ،واخخباس ألاداء
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بالؼشٍهت الاغخُادًت ،احشث الباخثت الخٍاقا للمجمىغخحن
ً
بمخؿحراث (الػمش الضمني للؼالباث مدعىبا باألشهش  ،ودسحاث

 )2015وهزا ما ًخكو مؼ البدث الخالي اما دساظت (خعً)2005،
قهذ اغخمذث جصمُم ججشٍبي را زالر مجمىغاث (مجمىغخحن

مادة اللؿت الػشبُت في اخخباس هصل العىت  ،ودسحاث الخػبحر في
هصل العىت  ،والخدصُل الذساس ي لؤلب وألام)  ،ونذ ّ
دسظذ

 )2015قهذ اغخمذث جصمُم املجمىغت الىاخذة راث الاخخباس

الباخثت بىكعها مجمىغتي البدث في ازىاء مذة الخجشبت التي

الهبلي والبػذي.

اظخمشث(  )8ؤظابُؼ ،واداة الهُاط هي اخخباس جدصُلي ،غىلجذ
ً
اخصاثُا باظخػماُ الاخخباس الخاجيّ ،
جىصلذ الذساظت
البُاهاث

 -4حجم العيىت :جباًً حجم الػُىت في الذساظاث العابهت
ً
قذساظت (خعًً )2005 ،اهذ الػُىت ( )96ػالبا ،ودساظت (غؼُت

جكىم املجمىغت الخجشٍبُت غلى املجمىغت الظابؼت

وؤبىلبنً )2012 ،اهذ ( )36ػالبا ،ودساظت (حاغذً )2014 ،اهذ
ً
غُىتها مالكت مً ( )67ػالبت ،ودساظت (الجىابيً )2015 ،اهذ
ً
غُىتها ( )56ػالبت ،اما البدث الخالي قٍاهذ الػُىت ( )59ػالبا

الى

(الجىابي :2015 :2015،ط-ع).
مىاسهت بين الذراضاث الطابلت والبحث الخالي:

ججشٍبِخحن ومجمىغت طابؼت) ،اما دساظت (غؼُت وؤبى لبن،

-1مً حيث مىهج الذراضت :اغخمذث الذساظاث حمُػها اإلاىهج

وػالبت.

الخجشٍبي ،ورلَ ًخكو مؼ البدث الخالي ،وَػذ هزا اإلاىهج خعب

 -5هىع العيىت :جباًيذ الذساظاث العابهت مً خُث هىع الػُىت

سؤي الباخث هى اإلاىاظب إلاػشقت ؤزش اإلاخؿحر اإلاعخهل في اإلاخؿحراث

قٍاهذ بػظها مً الزًىس يذساظت ًل مً (خعً،)2005 ,

الخابػت ،يما بن جلَ الذساظاث والبدث الخالي ٌػخمذ غملُاث

و(غؼُت وؤبى لبن ،)2012،وًاهذ دساظت (حاغذ )2014،ودساظت

احشاثُت جؼبُهُت ،ومماسظت غملُت للخذسَغ ،ورلَ ًخؼلب

(الجىابي )2015 ،غُىتها مً الاهار ،في خحن ًاهذ غُىت البدث

بحشاءاث دنُهتً ،ىقشها هزا اإلاىهج.

الخالي مٍىهت الزًىس وؤلاهار.

 -2ألاهذاف :جباًيذ الذساظاث العابهت بلى خذ ما في ؤهذاقها ،

 -6مكان إحزاء الذراضت :جباًيذ الذساظاث العابهت في ؤمايً

ار هذقذ دساظت (خعً )2005 ،الخػشف غلى ازش اظتراجُجُت

احشائها ،قهذ احشٍذ دساظت (خعً )2005،في مصش ،اما دساظت

الخكاوض غلى جىمُت مهاساث الخػبحر ألابذاعي والاججاه هدى اإلاادة،

(غؼُت وؤبى لبن )2012 ،قإحشٍذ في العػىدًت ،بِىما احشٍذ

اما دساظت (غؼُت وابى لبن  )2012،قهذقذ بلى الخػشف غلى

دساظت ًل مً (حاغذ )2014 ،و(الجىابي  )2015،في الػشام وهزا

قاغلُت اإلاذخل الخكاوض ي في جىمُت مهاساث الخػبحر الشكىي ،في

ًخكو مؼ البدث الخالي خُث جم احشاءه في الػشام.

خحن هذقذ دساظت( حاغذ ) 2014 ،الخػشف غلى ازش اظتراجُجُت

 -7املزحلت الذراضيت :جباًيذ الذساظاث العابهت مً خُث

الخكاوض في الخدصُل والزًاء الىحذاوي ،بِىما ًان هذف دساظت

اإلاشخلت الذساظُت للخجشبت ،قهذ ؤحشٍذ دساظت ًل مً

( الجىابي )2015 ،الخػشف غلى ازش اإلاذخل الخكاوض ي في الاداء

(خعً )2005،و(غؼُت وؤبى لبن )2012 ،و(حاغذ )2014،غلى

الخػبحري ،ويهذف البدث الخالي الخػشف غلى ازش اظتراجُجُت

اإلاشخلت اإلاخىظؼت ،بِىما ًاهذ دساظت (الجىابي )2015،غلى

الخكاوض في جدصُل مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ لذي ػلبت

اإلاشخلت الاغذادًت ،اما البدث الخالي قٍان غلى اإلاشخلت الجامػُت.

اإلاشخلت الثالثت في ًلُاث التربُت .

 -8املتغير التابع :جباًيذ اإلاخؿحراث الخابػت في الذساظاث العابهت،

-3التصميم التجزيبي :اخخلكذ الذساظاث العابهت في الخصمُم

قكي دساظت (خعًً )2005،ان اإلاخؿحر الخابؼ جىمُت مهاساث

الخجشٍبي الزي اغخمذث غلُه قمجها اغخمذث جصمُم املجمىغخحن

الخػبحر ؤلابذاعي والاججاه هدى اإلاادة ،ودساظت (غؼُت وؤبى لبن،

(ججشٍبُت وطابؼت) يذساظت (حاغذ  ،)2014،ودساظت (الجىابي،

ً )2012ان اإلاخؿحر الخابؼ هى مهاساث الخػبحر الشكىي والىظُكي،
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ً
ً
بِىما اخخاسث (حاغذ )2014 ،في دساظتها مخؿحرا جابػا هى

ً
ً
البػذي لهُاط الخدصُل وإخذاهما جظبؽ ألاخشي طبؼا حضثُا

الخدصُل والزًاء الىحذاوي ،اما دساظت (الجىابي )2015،قهذ
ً ً
ًان الاداء الخػبحري مخؿحرا جابػا ،اما البدث الخالي قاإلاخؿحر الخابؼ

ويما مىضح في الجذوُ (.)1

هى الخدصُل.
 -9أداة البحث :جباًً هىع ؤدواث الهُاط التي اخخاسها الباخثىن
في دساظاتهم لهُاط ؤزش اإلاخؿحراث اإلاعخهلت في الخابػت في نهاًت
الخجشبت ،قهذ اظخػملذ (خعً )2005،في دساظتها اداحي نُاط

الجذول ( )1التصميم التجزيبي للبحث.
املجمىغت
الخجشٍبُت

 -1الػمش

اظتراجُجُت

الضمني

الخكاوض

 –2اإلاػلىماث

وؤبى لبن )2012 ،اظخػمل اخخباس مهاساث الخػبحر الشكىي

 -10املادة الذراضيت :جباًيذ اإلاىاد الذساظُت التي جىاولتها

اإلاعخهل

الخابؼ

البػذي

(باألشهش).

هما اخخباس اإلاهاساث ،ومهُاط الاججاه ،بِىما في دساظت (غؼُت
الىظُكي ،واخخباس الاداء ،اما (حاغذ )2014 ،قاظخػملذ في
ً
ً
دساظتها اخخباسا للخدصُل ،ومهُاظا لالججاه الىحذاوي ،في خحن
ً
اظخػملذ(الجىابي )2015،اخخباسا للخدصُل ،اما البدث الخالي
ً
ً
قهذ اظخػمل الباخث اخخباسا جدصُلُا.

الخٍاقا

اإلاخؿحر

اإلاخؿحر

الاخخباس

العابهت.
الظابؼت

الخدصُل

 -3الػمش

الؼشٍهت

الػهلي

الخهلُذًت

اخخباس
الخدصُل

(الزًاء).
 -4حيغ
الػُىت.

الذساظاث العابهت ،قهذ جىاولذ دساظت (خعً،

مجتمع البحث :إلاا ًان مً مخؼلباث البدث الخالي جدذًذ

 )2005ودساظت (غؼُت وؤبى لبن )2012،ودساظت (الجىابي)2015،

(املجخمؼ الٌلي) قهذ اشخمل مجخمؼ البدث حمُؼ ًلُاث التربُت،

مادة الخػبحر ،في خحن جىاولذ دساظت (حاغذ )2014،مادة ألاخُاء،

وًلُاث التربُت للػلىم الاوعاهُت في الجامػاث الػشانُت (ما غذا

اما البدث الخالي قهذ جىاوُ مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ.

انلُم يشدظخان) ،والبالـ غذدها (ً )24لُت مىصغت غلى مخخلل

 -11هتائج الذراضاث الطابلت :ؤظهشث الذساظاث العابهت

الجامػاث الػشانُت.

حمُػها التي اغخمذها الباخث جكىم املجمىغت الخجشٍبُت التي

عيىت البحث :اخخاس الباخث ًلُت التربُت للػلىم ؤلاوعاهُت في
ً
حامػت اإلاثنى التي اخخحرث نصذًا ورلَ ألن الباخث ؤخذ جذسَس ي

دسظذ بالؼشٍهت الاغخُادًت ،ؤما هدُجت البدث الخالي قعِخم

الٍلُت مما ٌعهل غلُه احشاءاث بدثه  ،وبػذ ان جم اخخُاس ًلُت

غشطها في الكصل الخاص بالىخاثج.

التربُت للػلىم ؤلاوعاهُت  /حامػت اإلاثنى  /نعم غلىم الهشآن،
ً
اإلاشخلت الثالثت (الذساظت الصباخُت) ،والزي ًظم ( )61ػالبا
ً
وػالبت مىصغحن غلى شػبخحن هما شػبت (ؤ) وجظم ( ) 30ػالبا
ً
وػالبت وشػبت (ب) وجظم ( ) 31ػالبا وػالبت ،ونذ اخخاس

دسظذ باظتراجُجُت الخكاوض غلى املجمىغت الظابؼت التي

التصميم التجزيبي للبحث :ان اخخُاس الخصمُم الخجشٍبي ؤولى
الخؼىاث التي جهؼ غلى غاجو الباخث خُث ٌعدىذ هىع الخصمُم
الخجشٍبي غلى ػبُػت اإلاشٍلت وظشوف غُىت البدث الزي ٌػؼي
امٍاهُت جزلُل الصػىباث التي جىاحه الباخث غىذ احشاء غملُت

الباخث الشػبت (ؤ) بؼشٍهت السخب الػشىاجي لخٍىن هي

الخدلُل الاخصاجي (ابى صالح.)125 :2000،
ً
ونذ اغخمذ الباخث جصمُما ججشٍبُا ٌػشف بالخصمُم الخجشٍبي

املجمىغت الخجشٍبُت التي جذسط غلى وقو اظتراجُجُت الخكاوض،
والشػبت (ب) لخمثل املجمىغت الظابؼت التي جذسط غلى وقو

را املجمىغخحن اإلاخٍاقئخحن (الخجشٍبُت والظابؼت) راث الاخخباس

الؼشٍهت الخهلُذًت .يما نام الباخث باظدبػاد الؼلبت اإلاػلمحن
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الخاحضًٍ مهاغذ لؿشض ايماُ دساظتهم مً غُىت بدثه .ويما

جكافؤ مجمىعتي البحثً :دشص الباخث غلى بحشاء الخٍاقا بحن

مبحن في حذوُ (.)2

مجمىغتي البدث (الخجشٍبُت والظابؼت) في اإلاخؿحراث التي ًشي
حذول ( )2عيىت الطلبت

غذد الؼلبت
الٌلي

ؤنها نذ جازش في هخاثج الخجشبت وهي:
الػذد

اإلاعدبػذًً

املجمىغت

الجهاجي
للؼلبت
بػذ

ػالب ػالبت ػالب ػالبت

الاظدبػاد
الخجشٍبُت

6

24

1

-

29

الظابؼت

7

24

1

-

30

املجمىع
الٌلي
بػذ
الاظدبػاد

أ ـ العمز الشمني للطبت (باألشهز) :سجل الباخث اظماء الؼلبت
واغماسهم في اظخماسة مػلىماث خاصت ؤغذها لهزا الؿشض ،وجم
خعاب الػمش باألشهش وإًجاد (الىظؽ الخعابي والاهدشاف
اإلاػُاسي) ألغماس ػلبت املجمىغخحن الخجشٍبُت والظابؼت)،
وباظخػماُ الاخخباس الخاجي ( )t- testلػُيخحن معخهلخحن إلاػشقت

59

الكشوم بحن املجمىغخحن ،ويما مبحن في الجذوُ (.)3

حذول ( )3املتىضط الخطابي والاهحزاف املعياري والليمت التائيت والذاللت إلاحصائيت للعمزالشمني لطلبت مجمىعتي البحث
املجمىغت

غذد ؤقشاد الػُىت

الىظؽ الخعابي

الاهدشاف اإلاػُاسي

الخجشٍبُت

29

255,90

4,32

الظابؼت

30

255,70

4,37

ومً الجذوُ ( )3اظهشث هخاثج الاخخباس الخاجي ( )t- testاهه ال
ًىحذ قشم رو داللت بخصاثُت غىذ معخىي داللت ( )0،05ودسحت
خشٍت ( )57للػمش الضمني لؼلبت غُىت البدث بر ًظهش في الجذوُ
ؤن نُمت ( )tاملخعىبت ( )0,189ؤنل مً نُمت ( )tالجذولُت
البالؿت ( )2,00وبزلَ حػذ مجمىغخا البدث الخجشٍبُت
والظابؼت مخٍاقئخحن في الػمش الضمني باألشهش.

ً
ب -اختبار املعلىماث الطابلت :نام الباخث بةغذاد اخخباسا
للمػلىماث العابهت ًخإلل مً ( )20قهشة مً هىع الاخخُاس مً
مخػذد ،ونام بػشطها غلى مجمىغت مً الخبراء واإلاخخصصحن
إلاػشقت مذي صالخُتها ،وبػذ ألاخز بأساء الخبراء واملخٌمحن نام
الباخث بخػذًل بػع الكهشاث لٍُىن الاخخباس بصىسجه الجهاثُت.
ػبو الباخث اخخباس اإلاػشقت العابهت غلى الؼلبت غُىت البدث في
بذاًت الخجشبت الزي جٍىن مً ( )20قهشة مً هىع اخخُاس مً

دسحت الخشٍت
57

الهُمت الخاثُت
املخعىبت

الجذولُت

0,189

2,00

الذاللت غىذ معخىي()0،05
ً
ؾحر دالت بخصاثُا

مخػذد وخصص دسحت واخذة لئلحابت الصخُدت وصكشا لئلحابت
الخاػئت او اإلاترويت وًان ونذ الاخخباس ( )50دنُهت وبػذ جؼبُو
الاخخباس خصل الباخث غلى دسحاث مجمىغتي البدث (الخجشٍبُت
والظابؼت)  ،وجم خعاب اإلاخىظؽ الخعابي والاهدشاف اإلاػُاسي
 ،بر بلـ اإلاخىظؽ الخعابي للمجمىغت الخجشٍبُت ( )10,17
والاهدشاف اإلاػُاسي بلـ ( ) 3,68و اإلاخىظؽ الخعابي للمجمىغت
الظابؼت (  )10,30والاهدشاف اإلاػُاسي بلـ (  ،)3,48وباغخماد
الاخخباس الخاجي(  )T-testلػُيخحن معخهلخحن مدعاوٍخحن ؤظهشث
الىخاثج ؤن الهُمت الخاثُت املخعىبت بلؿذ ( ،) 0,148وهي ؤصؿش
مً الهُمت الخاثُت الجذولُت البالؿت ( )2،00بمعخىي داللت
(  ) 0 ، 05ودسحت خشٍت ( )57وهزا ًذُ غلى غذم وحىد قشم رو
داللت اخصاثُت بحن املجمىغت الخجشٍبُت واملجمىغت الظابؼت في
مخؿحر اإلاػلىماث العابهت يما مبحن في حذوُ (.)4

حذول ( )4جكافؤ درحاث مجمىعتي البحث في اختباراملعلىماث الطابلت
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الهُمخان الخاثِخان
املجمىغت

غذد ؤقشاد الػُىت

الىظؽ الخعابي

الاهدشاف اإلاػُاسي

الخجشٍبُت

29

10,17

3,68

الظابؼت

30

10,30

3,48

ج-اختبار الذكاء العام :لؿشض نُاط معخىي رًاء ػلبت
املجمىغخحن الخجشٍبُت والظابؼت اظخػمل الباخث
(اخخباس الزًاء للىبهان) اإلاهجن غلى البِئت الػشانُت واملخصص
لؤلغماس مً ( )20ظىت قما قىم للمجمىغخحن الخجشٍبُت
والظابؼت ونذ جظمً ( )40قهشة اخخباسٍت مً اخخُاس مً مخػذد

دسحت الخشٍت

املخعى
بت

الجذولُت

57

0,148

2,00

الذاللت غىذ معخىي((0،05

ؾحر دالت
ً
بخصاثُا

جخصُص دسحت واخذة لئلحابت الصخُدت وصكشا لئلحابت
الخاػئت ؤو اإلاترويت لخٍىن الذسحت الٍلُت لالخخباس ( )40دسحت في
ونذ مدذد نذسه ( )50دنُهت (الىبهان ،)77:2019 ،وػبو
الباخث الاخخباس في بذاًت الخجشبت وخصل غلى دسحاث الؼلبت،
ويما مبحن في حذوُ (.)5

بمىطىغاث زهاقُت مخخلكت وبحن اشٍاُ وسظىماث ،وجم
حذول ( )5جكافؤ درحاث مجمىعتي البحث في اختبارالذكاء
الهُمخان الخاثِخان
املجمىغت

غذد ؤقشاد الػُىت

الىظؽ الخعابي

الاهدشاف اإلاػُاسي

الخجشٍبُت

29

25,28

5,16

الظابؼت

30

24,77

5,77

ًخطح مً حذوُ ( )5ان اإلاخىظؽ الخعابي للمجىغت الخجشٍبُت
( )25,28والاهدشاف اإلاػُاسي لها ( )5,16وبلـ الىظؽ الخعابي
للمجمىغت الظابؼت ( )24,77واهدشاقها اإلاػُاسي ()5,77
وباظخػماُ الاخخباس الخاجي لػُيخحن معخهلخحن مدعاوٍخحن ()t-test
ؤظهشث الهُمت الخاثُت املخعىبت ( )0,381ؤصؿش مً الهُمت
حذولُت ( )2،00غىذ معخىي داللت ( )0.05ودسحت خشٍت (،)57
مما ٌػني ان املجمىغخان مخٍاقئخان في اخخباس معخىي الزًاء.
د -حيظ عيىت البحث :بما َؤ َّن ّ
غُىت البدث ًاهذ رًىس واهار
وختى ًظمً الباخث غذم جإزحر مخؿحر الجيغ غلى ظالمت هخاثج
الخجشبت ،نام بخىصَؼ حيس ي الػُىت بؼشٍهت مدعاوٍت ومىخظمت

دسحت الخشٍت

املخعى
بت

الجذولُت

57

0,381

2,00

الذاللت غىذ معخىي((0،05
ؾحر دالت
ً
بخصاثُا

بػذ اظدبػاد ؤخذ الؼلبت (الزًىس) ،وبهزا جم العُؼشة غلى هزا
ُ
ً
اإلاخؿحر .حذوُ ( )2ؤشحر الُه ظابها في مىطىع غُىت البدث.
طبط املتغيراث الذخيلت :جدهو الباخث مً جٍاقا مجمىغتي
البدث في بػع اإلاخؿحراث التي ٌػخهذ ؤنها جازش في ظحر الخجشبت،
وخاوُ نذس ؤلامٍان جكادي ؤزش اإلاخؿحراث الذخُلت في ظحر
الخجشبت ،وقُما ًإحي بػع هزه اإلاخؿحراث ويُكُت طبؼها،
والػىامل التي ظىف ًخم طبؼها ًاآلحي:
أ -عامل الىضج :وٍهصذ بها غملُاث الىمى الجعمي ،والكٌشي،
والاحخماعي ،والىكس ي التي ًخػشض لها الؼلبت في ؤزىاء مذة
الخجشبت ،ؤي ما ًدذزه غامل الضمً مً همى في حىاهب شخصُت

(نذس الامٍان) غلى مجمىغتي البدث بر جإلكذ املجمىغت

اإلاخػلمحن في غُىت البدث بػذ الاخخباس الهبلي ونبل الاخخباس
ً
البػذي وهزا الىمى ؤًا ًان هىغه نذ ًٍىن له ؤزش غلى اإلاخؿحر

(الزًىس) اما املجمىغت الظابؼت قٍاهذ ( )24ػالبت ،و( )6ػالب

الخابؼ (اإلاىاصحر والجبىسي ،)84: 2019 ،ولم ًًٌ لهزا الػامل ؤي

الخجشٍبُت مً ( )24ػالبت ،و( )5ػالب بػذ اظدبػاد ؤخذ الؼلبت
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الضمً للمجمىغخحن وإرا ما خذر همى قعىف ًدذر

ُ
د -املذرص (الباحث) :دسط الباخث هكعه مجمىغتي البدث

للمجمىغخحن الخجشٍبُت والظابؼت.

وهزا ًظكي غلى هخاثج الخجشبت دسحت مً الذنت واإلاىطىغُت ألن

ب  -الاهذثار التجزيبي :هى ألازش الىاجج غً جشى ؤو اههؼاع غذد

جخصُص مذسط لٍل مجمىغت نذ ًجػل مً الصػب سد الىخاثج

مً ػلبت الػُىت في ؤزىاء الخجشبت مما ًازش في اإلاخؿحر الخابؼ ،وفي

الى اإلاخؿحر اإلاعخهل ،قهذ حػضي الى جمًٌ ؤخذ الخذسَعُحن مً

الذساظت الخالُت لم ًىهؼؼ ؤو ًترى ؤو ًيخهل ؤي ػالب ؤو ػالبت

اإلاادة ؤيثر مً آلاخش ؤو الى صكاجه الصخصُت واظلىبه ؤو ؾحر

ما غذا خاالث الؿُاب الكشدًت والتي شٍلذ وعبت طئُلت حذا في

رلَ مً الػىامل الاخشي.

املجمىغخحن ولم ًًٌ لهزا اإلاخؿحر ؤي جإزحر غلى ظحر الخجشبت.

ٌ  -الىضائل التعليميت :خشص الباخث غلى اظخػماُ الىظاثل

ج -أداة اللياص :نذ ًٍىن الاخخالف بحن هدُجت الاخخباس لِغ

الخػلُمُت ملجمىغتي البدث هكعها ،بر ًاهذ جخمثل في اظخػماُ

هاججا غً الخجشبت اهما غً اداة الهُاط ًإن ًٍىن ؤخذ ادواث

ؤحهضة الخاظىب وؤنشاص مذمجت والصىس واملخؼؼاث.

الهُاط ؤظهل مً آلاخش (اإلاىاصحر والجبىسي ،)84 - 83 :2019،

و -جىسيع الخصص :اغخمذ الباخث حذوُ الذسوط ألاظبىعي

ولخجىب ؤزش مخؿحر ادواث البدث اظخػمل الباخث ألاداة راتها مؼ

اإلاؼبو في نعم غلىم الهشآن للػلم الذساس ي 2022-2021م.

مجمىغتي البدث (الخجشٍبُت والظابؼت) وهي اخخباس جدصُلي

أداة البحث :إلاا ًان البدث الخالي ًخؼلب اغذاد اخخباس

وػبهذ الاداة غلى املجمىغخحن في ونذ واخذ ،وصدح الباخث

جدصُلي في مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ ،والهذف مىه حػشف

الىخاثج بىكعه غلى وقو مػاًحر الخصخُذ اإلاىطىغت وهزه

ؤزش اإلاخؿحر اإلاعخهل (اظتراجُجُت الخكاوض) ،وٍهصذ باالخخباس

ؤلاحشاءاث جدذ مً جإزحر ؤدواث الهُاط.
أثز إلاحزاءاث التجزيبيت :خاوُ الباخث نذس ؤلامٍان الخذ مً

الخدصُلي هى ظلعلت مً ؤلاحشاءاث اإلاىظمت التي جدذد مذي
ً
مػلىماث الؼلبت في مادة دساظُت مدذدة جم دساظتها معبها

جإزحر بػع ؤلاحشاءاث التي ًمًٌ ان جازش في اإلاخؿحرًً الخابػحن

(ؾباسي ودمحم ،)322 :2010 ،وإلغذاد الاخخباس الخدصُلي ،اجبؼ

ازىاء ظحر الخجشبت وجمثل هزا بما ًلي:

الباخث الخؼىاث آلاجُت" :جدذًذ هذف الاخخباس ،جدذًذ

ؤ – املادة العلميت :خذد الباخث اإلاادة الػلمُت التي ًذسظها

مدخىي اإلاادة الػلمُت ،جدذًذ قهشاث الاخخباس ،بغذاد حذوُ

لؼلبت مجمىغتي البدث (الخجشٍبُت والظابؼت) في الػام الذساس ي

اإلاىاصكاث ،صُاؾت قهشاث الاخخباس ،صُاؾت حػلُماث الاخخباس،

( 2022 – 2021م) غلى وقو مكشداث مادة اإلاىاهج وػشاثو

جصخُذ الاخخباس ،الخؼبُو الاظخؼالعي لالخخباس ،وجظمً:

الخذسَغ اإلاهشسة للمشخلت الثالثت في ًلُاث التربُت.

ؤ -الخؼبُو الاظخؼالعي ألاوُ لالخخباس (الػُىت الاظخؼالغُت).

ب مذة التجزبتً :اهذ مذة الخجشبت مدعاوٍت ملجمىغتي البدث،

ب-الخؼبُو الاظخؼالعي الثاوي للخدلُل الاخصاجي لكهشاث

بر بذؤث ًىم الاسبػاء اإلاىاقو ( )2021/10/20واهتهذ احشاءاث

الاخخباس (الػُىت الاخصاثُت) الظخخشاج اإلااششاث آلاجُت:

جؼبُو الخجشبت في ًىم ألاسبػاء اإلاىاقو ( ،)2022 /1 /5وػبو

 -1معخىي صػىبت الكهشة.

الاخخباس الخدصُلي الخخامي في ًىم الاخذ اإلاىاقو ()2022 / 1 / 9

 -2نىة جمُحز الكهشة.

غلى املجىغخحن (الخجشٍبُت والظابؼت) في ونذ واخذ.

 -3قاغلُت البذاثل الخاػئت.

ج  -مكان التجزبت :ػبهذ الخجشبت غلى املجمىغخحن الخجشٍبُت

وللخإيذ مً الخصاثص العٍىمترًت لالخخباس الخدصُلي نام

والظابؼت في نعم غلىم الهشآنً/لُت التربُت للػلىم ؤلاوعاهُت /

الباخث بالخإيذ مً صذم الاخخباس الخدصُلي وزباجه نبل

حامػت اإلاثنى.

جؼبُهه .وبزلَ ًخٍىن الاخخباس الخدصُلي في صىسجه الجهاثُت مً
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( )50قهشة اخخباسٍت مجها ( )40قهشة مً هىع (الاخخُاس مً مخػذد)،

الفصل الزابع /عزض الىتائج وجفطيرها والاضتيتاحاث

سباعي البذاثل ار جم جصخُذ الكهشاث بةغؼاء ( )1دسحت لئلحابت

والتىصياث وامللترحاث
ً
أوال/عزض الىتائج

الصخُدت غً الكهشة و(صكش) غىذما جٍىن الاحابت خاػئت ؤو
مترويت و ( )10قهشاث مهالُت جم جصخُدها بةغؼاء دسحخحن

للخدهو مً صذم الكشطُت الصكشٍت والتي جىص غلى اهه " ال

لئلحابت اإلاٌخملت ودسحت واخذة لئلحابت الىانصت وصكش لئلحابت

ًىحذ قشم رو داللت اخصاثُت غىذ معخىي داللت ( )0،05بحن

الخاػئت ،وبزلَ جٍىن الذسحت الٍلُت لالخخباس الخدصُلي هي

مخىظؽ دسحاث ػلبت املجمىغت الخجشٍبُت التي جذسط وقو

( )60دسحت ،وؤنل دسحت ًدصل غلحها الؼالب في الاخخباس هي

اظتراجُجُت الخكاوض واملجمىغت الظابؼت التي جذسط وقو

(صكش).

الؼشٍهت الاغخُادًت في اخخباس الخدصُل الجهاجي .جم اظخخشاج
اإلاخىظؽ الخعابي والاهدشاف اإلاػُاسي لؼلبت مجمىغتي البدث
(الخجشٍبُت والظابؼت(  ،وجمذ مػالجت البُاهاث اخصاثُا
باظخخذام الاخخباس الخاجي ) (t-testلػُيخحن معخهلخحن وحذوُ ()6
ًبحن رلَ.
حذول ( )6الليمت التائيت لذاللت الفزق بين كل مً املجمىعت التجزيبيت والظابطت في متغيرالتحصيل.

املجمىغت غذد ؤقشاد الػُىت الىظؽ الخعابي الاهدشاف اإلاػُاسي دسحت الخشٍت
الخجشٍبُت

29

42,93

8,15

الظابؼت

30

30,33

4,82

ًدبحن مً الجذوُ اغاله ؤن مخىظؽ دسحاث ػلبت املجمىغت
الخجشٍبُت ايبر مً مخىظؽ دسحاث املجمىغت الظابؼت ،والهُمت
الخاثُت املخعىبت راث داللت بخصاثُت لصالح املجمىغت
الخجشٍبُت ؛ مما ًذُ غلى جكىم املجمىغت الخجشٍبُت في الاخخباس
الخدصُلي هدُجت حػشطهم للمخؿحر اإلاعخهل ( اظتراجُجُت
الخكاوض) وبزلَ جشقع الكشطُت الصكشٍت وجهبل الكشطُت
البذًلت التي جىص غلى ؤههً" :ىحذ قشم رو داللت اخصاثُت غىذ
معخىي داللت ( )0،05بحن مخىظؽ دسحاث ػلبت املجمىغت
الخجشٍبُت التي جذسط وقو اظتراجُجُت الخكاوض واملجمىغت
الظابؼت التي جذسط وقو الؼشٍهت الاغخُادًت في اخخباس
الخدصُل الجهاجي إلاصلخت املجمىغت الخجشٍبُت"
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57

الهُمخان الخاثِخان
املخعىبت

الجذولُت

7,73

2,00

الذاللت غىذ
معخىي((0،05
دالت

ً
بخصاثُا

حجم ألاثز :لبُان حجم ألازش (مذي الكاغلُت) للمخؿحر اإلاعخهل
(ؤزش اظتراجُجُت الخكاوض) في اإلاخؿحر الخابؼ (الخدصُل)،
اظخػمل الباخث مػادلت حجم ألازش ( )Dباالغخماد غلى نُمت
2

مشبؼ ؤًخا )  )ηويما مىضح بالجذوُ ()7
حذول ( )7حجم التأثيرفي اختبارالتحصيلي الختامي
اإلاخؿحر اإلاعخهل

اإلاخؿحر الخابؼ

اظتراجُجُت

الخدصُل

الخكاوض

الذساس ي

نُمت حجم

مهذاس حجم

الخإزحر

الازش

2,04

ً
يبحرحذا

ًخطح مً حذوُ ( )7ؤن حجم ألازش للمخؿحر اإلاعخهل
(اظتراجُجُت الخكاوض) بلـ ( )2,04في الخدصُل الذساس ي ،وهى
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ً
ماشش يبحر حذا خعب اإلاػُاس الزي وطػه ()Cohen.1988

 - 5بن اظخػماُ الخذسَس ي ؤوشؼت مخىىغت ،ووظاثل حػلمُه

لدجم ألازش واإلاشاس بلُه في الجذوُ (.)8

وؤشُاء جىطُدُتٌ ،عاغذه غلى سقؼ معخىي الخدصُل ،مً

حذول ( )8كيمت حجم ألاثز(  Dو  ) η2وملذارالتأثير

جٌكله الاظتراجُجُاث وػشاثو الخذسَغ الخذًثت ومجها اظتراجُجُت

حجم الخإزحر

الاداة

خالُ مداولت الخؿلب غلى الكشوم الكشدًت بحن الؼلبت ،وهزا

اإلاعخخذمت

صؿحر

مخىظؽ

يبحر

ً
يبحر حذا

D

0.20

0.51

0.84

1.10

η2

0.01

0.06

0.14

0.20

(حطً)283 :2011 ،

الخكاوض.
ً
ثالثا /الاضتيتاحاث
في طىء هخاثج البدث الخالي ًمًٌ للباخث ؤن ٌعخيخج ما ًإحي:
َّ -1
بن اظخػماُ اظتراجُجُت الخكاوض في جذسَغ مادة اإلاىاهج

ً
ثاهيا /جفطيرالىتائج

وػشاثو الخذسَغ لؼلبت اإلاشخلت الثالثت في ًلُت التربُت ،ازبذ ؤزشه

ؤظكشث الىخاثج التي جم الخصىُ غلحها غً جكىم ػلبت املجمىغت

في سقؼ معخىي الخدصُل لذي ػلبت املجمىغت الخجشٍبُت التي
ً
دسظذ باظتراجُجُت الخكاوض ،نُاظا باملجمىغت الظابؼت التي

اظتراجُجُت الخكاوض غلى ػلبت املجمىغت الظابؼت الزًً

دسظذ بالؼشٍهت الاغخُادًت.

دسظىا اإلاادة هكعها بالؼشٍهت (الاغخُادًت) وٍمًٌ ؤن ٌػضي

 - 2اظخػماُ اظتراجُجُت الخكاوض التي جايذ غلى جىقحر بِئت

العبب في رلَ بلى واخذ ؤو ؤيثر مً ألاظباب آلاجُت:
َّ - 1
بن الخػلم بشٍل حػاووي جكاغلي بحن الؼلبت بػظهم البػع،

صكُت مالثمت مبيُت غلى اظغ خشٍت الخػبحر ،وابذاء الشؤي،

الخجشٍبُت الزًً دسظىا مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ غلى وقو

وبُجهم ،وبحن اإلاذسط غلى اظاط الخكاوض الاحخماعي ،وهزا ما
ً
اظدىذث الُه اظتراجُجُت الخكاوض ،اغؼاهم قشصا السجكاع
معخىي جدصُلهم.
َّ - 2
بن جهبل الؼلبت لالظتراجُجُاث والاظالُب الخذًثت ؤيثر مً
جهبلهم لؤلظالُب الاغخُادًت اإلاخبػت في الخذسَغً ،دكضهم وَشذ
اهدباههم ،وٍشقؼ داقػخحهم للخكاغل مؼ هزه الاظتراجُجُاث،
ً
للخػشف غلى مظمىنها ،وايدشاف حىاهبها ،مما نذ ًٍىن غامال
ً
مهما لشقؼ الخدصُل.

واإلاىانشت الجماغُت ،حعاغذ غلى صٍادة ؤزش الخذسَغ ،وسقؼ
معخىي الخدصُل والذاقػُت لذي ػلبت اإلاشخلت الثالثت في ًلُت
التربُت.
-3الاغخماد غلى اإلاػلىماث والخبراث العابهت وسبؼها باإلاػلىماث
الجذًذة ،لبىاء اإلاػشقت ،ؤظهم في سقؼ معخىي جدصُل الؼلبت في
ً
املجمىغت الخجشٍبُت نُاظا بؼلبت املجمىغت الظابؼت التي
دسظذ بالؼشٍهت الاغخُادًت.
َّ -4
ان اجاخت الكشصت للؼلبت الخخُاس هىع الخػلم ،وجهذًم الذغم،
واإلاعاغذة ،والاسشاد ،والخىحُه ،مً نبل الخذسَس ي ونذ
ً
ً
الخاحتً ،ان له ازشا واضخا في سقؼ معخىي جدصُلهم ،وظاغذ

 - 3جشيحز اظتراجُجُت الخكاوض غلى جىقحر بِئت حػلم مخمشيضة
ً
خىُ الؼلبت ظاغذ يثحرا في جدهُو جدصُل مشجكؼ.

غلى زباث اإلاػلىماث في ؤرهانهم.

 - 4الخذسَغ غلى وقو اظتراجُجُت الخكاوض ًدُذ الكشصت للؼلبت

-5حػمل اظتراجُجُت الخكاوض غلى بخذار حؿحر في بيُت الكشد

للمىانشت ،والخػبحر غً آسائهم ،مما ٌػضص زهتهم بإهكعهم ،وبالخالي

اإلاػشقُت ،ار ٌػاد جىظُم ألاقٍاس والخبراث اإلاىحىدة بها غىذ

نذ ًدهو اسجكاع في معخىي الخدصُل.

دخىُ مػلىماث حذًذة.
ً
ً-6خؼلب الخذسَغ باظتراجُجُت الخكاوض حهذا مً الخذسَس ي
بشٍل ًادي الى امخاليه يم مً اإلاػلىماث
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ً
غلى اإلاعخىي اإلاػشفي ،والىكس ي ،والاحخماعي ،قظال غً مػلىماث

 - 1احشاء دساظت ممازلت للبدث الخالي غلى ػلبت اإلاشخلت الثاهىٍت.

معبهت غً ػلبخه ومخضونهم اإلاػشفي مً مػلىماث وخهاثو غً

 - 2بحشاء دساظت ممازلت للذساظت الخالُت في مىاد دساظُت ؤخشي.

مىطىع الذسط ،ونذساتهم واظخػذاداتهم الىكعُت ،واإلاهاسٍت،

 - 3بحشاء دساظت ممازلت للذساظت الخالُت في مخؿحراث جابػت

والاحخماغُت.

اخشي ،يخىمُت الخكٌحر الػلمي ؤو الزًاء الاحخماعي.

-7بن اظخػماُ الاظتراجُجُاث الخذًثت في الخذسَغ ،ؤصبدذ

 - 4احشاء دساظت ججشٍبُت للخػشف غلى ؤزش اظتراجُجُت الخكاوض

خاحت ملخت ،إلاا ٌػاهُه الؼلبت مً اظخػماُ الخذسَعحن للؼشاثو

باإلاهاسهت مؼ اظتراجُجُاث جذسَعُت ؤخشي.

الخهلُذًت ،التي ال جشاعي معإلت الكشوم الكشدًت بحن الؼلبت.
ً
رابعا /التىصياث

املصادر
ً
أوال /املصادرالعزبيت

في طىء هخاثج البدث الخالي ًىص ي الباخث بما ًإحي:

 -ألاظمشي ،غبذ الػضٍض بً ظػُذ ،الخكاوض في الخذر ألاصمىي،

 -1نُام وصاسة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي ،باإلٌػاص بلى

حامػت هاًل الػشبُت للػلىم ،الشٍاض ،العػىدًت.2011 ،

الجامػاث والٍلُاث الخابػت لها ،بةغذاد مىاهج الظخػماُ

– ببشاهُم غبذ الكخاح ابشاهُم ،ؤزش اظخخذام اإلاذخل الخكاوض ي

الاظتراجُجُاث الخذًثت ومجها اظتراجُجُت الخكاوض ،والظُما

ومهام الاداء في جذسَغ الخاسٍخ غلى جىمُت الهُم الاظخهصاثُت

الٍلُاث التربىٍت.

لذي ػالب اإلاشخلت الثاهىٍت ،مجلت الجمػُت التربىٍت للذساظاث

 -2غلى وصاسة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي حصجُؼ الخذسَعحن،

الاحخماغُت ،الػذد (ً ،)6لُت التربُت ،حامػت غحن شمغ،

وخثهم غلى اظخػماُ الاظتراجُجُاث الخذًثت في الخذسَغ ،وجىقحر

الهاهشة ،مصش.2006 ،

معخلضماث جؼبُو جلَ الاظتراجُجُاث ومجها اظتراجُجُت

 -ببشاهُم ،مجذي غضٍض ،معجم مصؼلخاث ومكاهُم الخػلُم

الخكاوض ،إلاا جدههه مً هخاثج في جدهُو الخػلم اإلايشىد ،ار انها

والخػلم ،غ ،1داس غالم الٌخب ،الهاهشة ،مصش.2009 ،

حعدىذ الى حؿُحر دوس اإلاخػلم مً مخلهي ظلبي الى دوس وشؽ

 -ببشاهُم ،صالح الذًً دمحم خعُني ،)2013( ،دوس ًلُاث التربُت

واًجابي ًإخز صمام اإلابادسة في غملُت الخػلم ،وٍإخز الخذسَس ي

في جىمُت اظلىب الخكاوض التربىي لذي ػالبهاً ،لُت التربُت

دوس اإلاششذ واإلاىحه لػملُت الخػلُم والخػلم لخدهُو الاهذاف

الىىغُت ،حامػت بجها ،الهلُىبُت ،مصش.2013 ,

التربىٍت.

 -ابى صالح ،دمحم ،الؼشم ؤلاخصاثُت ،داس الُاصوسدي الػلمي

 - 3غلى وصاسة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي غهذ دوساث جذسٍبُت

لليشش والخىصَؼ ،غمان .2000 ,

لخذسَس ي ًلُاث التربُت لخذسٍبهم غلى اظخػماُ اظتراجُجُت

 -الجمُلي ،بظماغُل غلي خعحن ،قاغلُت بشهامج حػلُمي في بػاس

الخكاوض إلاا لها مً ألازش الكاغل في جىقحر بِئت صكُت حصجؼ

اظتراجُجُت بجهان الخػلم في جدصُل مادة اإلاىاهج وػشاثو

الؼلبت غلى الخكاغل واإلاشاسيت الاًجابُت واليشؼت في الذسط.

الخذسَغ لذي ػلبت الصل الثالث  /نعم الخاسٍخ ،مجلت حامػت

 -4طشوسة صسع الثهت في هكىط الؼلبت وحػلهم املخىس الشثِغ في

جٌشٍذ للػلىم ،املجلذ ( ،)19الػذد ( ،)4هِعان.2012 ،

الػملُت الخػلُمُت وإغؼائهم الذوس ألايبر في اإلاشاسيت الكػالت

 -الجىابي ،بًمان غبذ العالم غبذ الٍاظم ،ؤزش اإلاذخل الخكاوض ي

لُصبدىا ؤيثر نذسة غلى الخكٌحر بؼشاثو جكٌحر ؾحر جهلُذًت.
ً
خامطا /امللترحاث
َ
اظخٌماال للبدث الخالي ًهترح الباخث احشاء الذساظاث آلاجُت:

في الاداء الخػبحري لذي ػالباث الصل الشابؼ الادبي ،سظالت
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 -حاغذ ،قاػمت مدعً ،ؤزش اظتراجُجُت الخكاوض في جدصُل

 -صٍخىن ،خعً خعحن ،اظتراجُجُاث الخذسَغ سئٍت مػاصشة

مادة غلم الاخُاء والزًاء الىحذاوي غىذ ػالباث الصل الثاوي

لؼشم الخػلُم والخػلم ،غالم الٌخب لليشش ،الهاهشة ،مصش،

مخىظؽ ،سظالت ماحعخحر ؾحر ميشىسةً ،لُت التربُت للػلىم

.2008

الصشقت/ابً الهُثم في حامػت بؿذاد ،الػشام.2014 ،

 -ظامذ ،مدمىد ،اظتراجُجُاث الخذسَغ الخذًثت ،مٌخبت

 -خعب الىبي ،دمحم ظػُذ وخعً مصؼكى ،اظتراجُجُت الخػلم

الػبٍُان ،الشٍاض ،العػىدًت.2001 ،

بالخػانذ وادواس الؼالب الجامعي -مششوع مخؼؽ اظتراجُجي،

-ظشاًا ،غادُ ،جٌىىلىحُا الخػلُم اإلاكشد وجىمُت الابخٍاس ،غ،1

اإلااجمش الذولي للخػلُم الػالي ،بحروث ،لبىان.2010 ،

داس واثل لليشش والخىصَؼ ،غمان.2007 ،

 -خعب الىبي ،دمحم ظػُذ ،اظتراجُجُت الخػلم بالخػانذ وجىمُت

 -الششبُني ،قىصي غبذ العالم ،سئٍت حذًذة في ػشاثو

اإلاهاساث اللؿىٍت لذي ػلبت نعم التربُت جخصص اللؿت الػشبُت

واظتراجُجُاث الخذسَغ ،غ ،1اإلاٌخبت الػصشٍت لليشش والخىصَؼ،

في حامػت الخصً ،اإلااجمش الذولي الثالث للؿت الػشبُت ،5/10-7-

اإلاىصىسة ،مصش.2010،

دبي -الاماساث الػشبُت اإلاخدذة.2014 ،

 -شخاجه ،خعً وصٍيب الىجاس ،معجم اإلاصؼلخاث التربىٍت

 -خعً ،زىاء غبذ اإلاىػم سحب ،ؤزش اظخخذام اإلاذخل الخكاوض ي

والىكعُت ،غ ،1الذاس اإلاصشٍت اللبىاهُت ،الهاهشة.2003 ،

واظلىب الخاقظت في جىمُت مهاساث الخػبحر الابذاعي والاججاه هدى

 -الؼُؼي ،دمحم خمذ ،جىمُت نذساث الخكٌحر ؤلابذاعي ،غ ،3داس

اإلاادة لذي ػالب الصل الاوُ الثاهىي ،الجمػُت اإلاصشٍت

اإلاعحرة ،غمان.2007 ،

للمىاهج وػشاثو الخذسَغ ،مجلت الذساظاث في اإلاىاهج وػشاثو

 -الػهُل ،ببشاهُم ،الشامل في جذسٍب اإلاػلمحن الخكٌحر وؤلابذاع،

الخذسَغً ،لُت التربُت ،حامػت غحن الشمغ ،الػذد (،)100

غ ،ماظعت سٍاض هجذ للتربُت والخػلُم ،داس الىسام للؼباغت

الهاهشة ،مصش.2005،

واليشش والخىصَؼ ،الشٍاض ،اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت.2004 ،

 -خعً ،غضث غبذ الخمُذ دمحم ،ؤلاخصاء الىكس ي والتربىي

 -غبُذ ،سٍاض هاجل ،ؤزش الخذسَغ باظخػماُ اظتراجُجُت

جؼبُهاث باظخخذام بشهامج  ,SPSS18داس الكٌش الػشبي ،الهاهشة,

الخهىٍم اإلاػخمذ غلى ألاداء في جدصُل مادة اإلاىاهج وػشاثو

.2011

الخذسَغ لذي ػلبت ًلُت الذساظاث الهشآهُت ،مجلت وعو ،الػذد

 -خمُذ ،ظلمى مجُذ ودسٍذ نِغ غبذ الٌشٍم ،ؤزش اإلاذخل

(.2016، )11

الخكاوض ي في جدصُل ػالباث الصل الاوُ اإلاخىظؽ في مادة

 -غؼُت ،العُذ ،الخػلم بالخػانذ -مششوع جىمُت نذسا ث ؤغظاء

الخاسٍخ ،مجلت دًالى ،الػذد (ً ،)66لُت التربُت للػلىم الاوعاهُت،

هُئت الخذسَغ والهُاداث ،اججاهاث خذًثت في الخذسَغ ،وصاسة

حامػت دًالى ،الػشام.2015 ،

الخػلُم الػالي ،الهاهشة ،مصش.2005،

 -صهشان ،هىاء خامذ ،ؤزش اظخخذام اإلاذخل الخكاوض ي في جىمُت

 -غؼُت ،حماُ ظلُمان ووحُه اإلاشس ي ؤبى لبن ،بشهامج ناثم غلى

الخدصُل والاججاه هدى مادة الجؿشاقُا لذي ػالب الصل ألاوُ

اإلاذخل الخكاوض ي في جىمُت مهاساث الخػبحر الشكىي ،مجلت ًلُت

الثاهىي ،مجلت دساظاث غشبُت في التربُت وغلم الىكغ ،املجلذ

التربُت ،حامػت بجها ،الػذد ( ،)91الهاهشة ،مصش.2012،

( ،)19الػذد ( ،)1الهاهشة ،مصش.2023 ،

 -غلي ،ؤخمذ ،اإلاىاهج الذساظُت بحن الىانؼ واإلاإمىُ ،د.م.2009 ،

 صٍخىن ،خعً ،جصمُم الخذسَغ سئٍت مىظىمُتج ،2الهاهشة،غالم الٌخب.1999 ،
مجلة اوروك  /العدد الثاني /المجلد الخامس عشر2022 /

DOI:10.52113/uj05/022-15/1399-1415

1413

ؤزش اظتراجُجُت الخكاوض في جدصُل مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ لذي ػلبت اإلاشخلت الثالثت في ًلُاث التربُت

- Alibali, M, Does Visual Scaffolding Facilitate Students'

 مذاخل واججاهاث خذًثت في جذسَغ، قاًضة العُذ،غىض- -

Mathematics Learning, Evidence from Early Algebra,

، داس الجضٍشة للؼباغت واليشش،اللؿت الػشبُت والتربُت الاظالمُت

2006.

.2009، مصش،الهاهشة

- Atkinson, P., & Delamont, S, Procedural and the

 اظتراجُجُت التربُت في الػالم الػشبي في، دمحم اخمذ، الؿىام-

Authenticity of Classroom Activity: A Response to

، الجمهىسٍت الػشبُت العىسٍت، التربُت مً احل الخىمُت:يخاب

Bloome and Others Critical Inquiry, 1990.

.1974 ،وصاسة التربُت

- Boomer, Tester & Cook, negotiating the Curriculum

 ظٍُىلىحُت الخػلم وجؼبُهاجه، زاثش ؤخمذ وخالذ دمحم، ؾباسي-

Education for the Twenty First Century, The Flamer

.2010 ، مٌخبت املجخمؼ الػشبي لليشش والخىصَؼ،1 غ،الصكُت

press, London, Washing TCN. D. C, 1992.

 جىىَؼ الخذسَغ في الكصل دلُل، ًىزش خعحن وآخشون،َ– ًىح
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The effect of the negotiation strategy on the
achievement of curricula and teaching
methods for third-year students in the
faculties of education
ABDULKADHIM AZEEZ MARJOON

Abstract
The aim of the current research is to know
(the effect of the negotiation strategy on the
achievement of curricula and teaching
methods for third-year students in the faculties
of education); this is done by checking the
following null hypothesis:
- There is no statistically significant difference
at the level of significance (0.05) between the
average scores of the experimental group who
studies according to the negotiation strategy
and the control group who studies according
to the usual method in the final achievement
test.
The research sample consisted of (59) male
and female students of the third stage in the
Department of Quranic Sciences in the
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، داس الىطاح،1 غ، الىححز في البدث الػلمي ومىاهجه،الجبىسي
.2019 ، ألاسدن،غمان
 قاغلُت الخذسَغ باظتراجُجُت،ً اًثاس غبذ املخع، اإلاُاحي في جدصُل مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغL.T.M الخػلم لئلجهان
 مجلت ًلُت التربُت،والخكٌشي اإلاىظىمي لذي ػلبت ًلُت التربُت
,  العىــت الخامعت غششة28 : الػذد،للبىاث للػلىم ؤلاوعاهُت
.2021
 داس،1 غ، ظٍُىلىحُت الخػلم والخػلُم، ظامي دمحم، ملخم.2006 ، ألاسدن، غمان،اإلاعحرة لليشش والخىصَؼ
، اخخباساث الزًاء اإلاهىىت للػشانُحن، معلم دمحم حاظم، الىبهان.2019 ، الػشام،داس هِبىس لليشش والؼباغت
 الاجصاُ الاوعاوي بحن اإلاػلم، قاػمت غبذ الشخُم، الىىاٌعتّ ، داس الخامذ لليشش والخىصَؼ،1 غ،والؼالب
، الاسدن،غمان
.2012
 مهذمه في غلم الخكاوض العُاس ي، خعً دمحم، وحُه.1994، الٍىٍذ، غالم اإلاػشقت لليشش،والاحخماعي
ً
: املصادرالاحىبيت/ثاهيا

2022 / المجلد الخامس عشر/ العدد الثاني/ مجلة اوروك

ؤزش اظتراجُجُت الخكاوض في جدصُل مادة اإلاىاهج وػشاثو الخذسَغ لذي ػلبت اإلاشخلت الثالثت في ًلُاث التربُت

College of Education for Human Sciences /
University of Al-Muthanna, distributed into
two experimental groups consisting of (29)
male and female students, and a control group
consisting of (30) male and female students.
The researcher rewarded the two groups in
Variables: (Chronological age, previous
information, intelligence test, gender of the
sample). The researcher prepared the research
tool, which was an achievement test
consisting of (50) test items, including (40)
items of the type (multiple choice), four
alternatives and (10)) Article paragraphs, and
the validity and reliability of the test, the
coefficient of difficulty, the discriminating
power and the effectiveness of the alternatives
for the objective paragraphs were extracted.
The researcher taught the two groups during
the duration of the experiment, which lasted
(12) weeks. The results showed: There is a
statistically significant difference at the level
of significance (0.05) between the average
scores of the students of the experimental
group that studied according to the negotiation
strategy and the control group that studied
according to the usual method in the final
achievement test for the benefit of the
experimental group.

Keyword : Effect, strategy, negotiation,
collection
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