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كلية التربية – جامعة بنها
امللخص
ىدفت البحث إىل تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدي تالميذ األوؿ اؼبتوسط باؼبدينة اؼبنورة
باستخداـ برنامج قائم علي اؼبدخل التفاوضي ولتحقيق ذلك اؽبدؼ مت ربديد مهارات التعبَت الشفوي
اؼبناسبة لتالميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة و اختيار أعالىا أمهية نسبية لتالميذ الصف األوؿ اؼبتوسط مث بناء
اختبار وبطاقة تقدير التعبَت الشفوي وبرنامج التعبَت الشفوي قائم على اؼبدخل التفاوضي ،مث مت تطبيق
تلك األدوات على ؾبموعة واحدة مع القياس القبلي والبعدي الختبار التعبَت الشفوي وقد أسفر البحث
عن ؾبموعة من النتائج ،من أمهها :فاعلية الربنامج اؼبقًتح يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى تالميذ
الصف األوؿ اؼبتوسط باؼبدينة اؼبنورة على مستوى الدرجة الكلية ويف كل مهارة من مهارات التعبَت
الشفوي ،واستناداً إىل ىذه النتائج أوصى ىذا البحث بعدد من التوصيات منها :ضرورة تفعيل استخداـ
اؼبدخل التفاوضي يف تعليم اللغة العربية بصفة عامة ويف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى تالميذ
.
اؼبراحل الدراسية اؼبختلفة بصفة خاصة

املقذهت واإلحساس باملشكلت:
تعد اللغة وسيلة اإلنساف يف بناء فكرة وثقافتو ،فهي سبده بالرموز ،وربدد لو اؼبعٌت ،وسبكنو من
أداء األحكاـ ،ومن زبريج األفكار ،وتكوين اؼبقدمات ،واستخراج النتائج ،وبالتايل التمكن من التواصل
مع غَته من بٍت جنسو والتفاعل معهم تفاعالً إجيابياً دبا يزيد من كفاءتو يف التعامل مع اؼبواقف اغبياتية.
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واللغة منظومة متكاملة من اؼبهارات تتمثل يف االستماع والتحدث والقراءة والكتابة،وتنمية أية
مهارة لغوية تؤثر يف اؼبهارات األخرى ،وبقدر ما تكوف لدى الفرد من ثروة لغوية قدرتو على التعبَت
والتواصل ،فالنمو اللغوي يؤثر يف النمو الفكري ،ودبقدار منو اللغة عند الفرد تنمو عملية التفكَت لدية،
وذلك دبا يتضمنو التعبَت لديو من زبَت لأللفاظ وانتقاء الًتاكيب وترتيب األفكار وحسن الصياغة وتنسيق
األسلوب واختيار األدلة والرباىُت كما أف كفاءة الطالب يف التعبَت ربدد قوة تفكَته ،فالتفكَت والتعبَت
عمليتاف ال ديكن فصلهما (فتحي علي يونس.)53 :7331 ،
وتزداد أمهية التعبَت الشفوي يف ىذا العصر لكونو وسيلة االتصاؿ األساسية بُت ـبتلف أفراد
اجملتمع ،ومن خاللو تظهر ثقافة اإلنساف وما لديو من معرفة وأفكار ،فالتعبَت الشفوي مهارة تكشف عن
شخصية اؼبتكلم وتعطي مؤشراً على العمق الفكري والنضج العقلي وقدرتو على العرض والشرح والتفسَت
والتنسيق ،فالتعبَت الشفوي جزء حيوي من حياة الناس اليومية ،وبدونو ال تقوـ صالت فعالة بُت
صباعات اجملتمع.
وتبدو أمهية التعبَت الشفوي يف أنو أداة االتصاؿ السريع بُت الفرد وغَته ،والنجاح فيو حيقق الكثَت
من األغراض يف شىت ميادين اغبياة ودروهبا .فالعصر الذي نعيشو يتسم بأنو عصر االنفجار اؼبعريف،
فحجم اؼبعرفة يتضاعف ،كما يتسم بأنو عصر العلم وتطبيقاتو التكنولوجية ،كما يتسم بأنو عصر اؼبد
الدديق راطي ،وكل ىذا يتطلب من اإلنساف أف يفكر فيما يقوؿ ،وأف ينتقي كلماتو وأفكاره ،ويعرض فكره
بصورة منطقية معقولة ،وخيطط ؼبا سيقوؿ ،وال ديكن أف حيدث كل ىذا إال بنوع من التعلم اؼبنظم ،ومن
أجل ىذا يوجد اىتماـ بالغ يف كثَت من الدوؿ اؼبتقدمة بلغة الكالـ ،وبالشروط اليت تساعد اؼبتعلم على
إتقاف اغبديث يف اجملاالت اغبيوية اؼبختلفة (ؿبمود عبد اغبافظ خلف.)20 :0272 ،
ونظراً ألمهية التعبَت الشفوي فقد نالو االىتماـ من قبل البحث العلمي ،حيث أجريت العديد من
الدراسات اليت تناولتو سواء من ناحية ربديد مهاراتو أو تقوديها أو تنميتها ،ومن ىذه الدراسات دراسة
جمال مصطيا العيسوي ( )9988اليت ىدفت تنمية مهارات بعض ؾباالت التعبَت الشفوي لدى
طالب اؼبرحلة الثانوية .وتوصلت إىل عدة نتائج منها :وضع قائمة دبهارات التعبَت الشفوي وؾباالتو اليت
تناسب كل صف من الصفوؼ الثالثة بالتعليم الثانوي ،باإلضافة إىل وجود ضعف كبَت يف مهارة

مناقشة القضايا واآلراء حبرية.
كما ىدفت دراسة نادية علا أبو سكينة ( )9991تعرؼ أثر برنامج يف تنمية التعبَت الشفوي

واالذباىات الدينية لدى تالميذ اؼبرحلة االبتدائية ،وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها :فاعلية الربنامج
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يف تنمية مهارات إخراج اغبروؼ من ـبارجها الصحيحة ،ووضوح الفكرة الرئيسية يف اؼبوضوع اؼبتحدث
فيو ،تسلسل األفكار اليت يتحدث فيها.
أما دراسة فالد محمود عر ان ( )2112اليت ىدفت تعرؼ أثر استخداـ طريقتُت من طرؽ

التعليم والتعلم ومها (فرؽ األلعاب التعاونية ،الطريقة الوظيفية) مقارنة بالطريقة السائدة يف مهارات األداء
اللغوي الشفهي لدى تالميذ الصف اػبامس االبتدائي .وقد توصل البحث إىل عدة نتائج منها :تفوؽ
فرؽ األلعاب واؼبباريات التعاونية يف تنمية مهارات األداء اللغوي الشفهي على الوظيفية والتقليدية.
باإلضافة إىل تفوؽ الوظيفة على التقليدية.
أما دراسة أحمد عثمان عيييي ( )2113واليت حاولت تعرؼ مدى فاعلية مدخل األحداث
اعبارية يف تنمية بعض مهارات اؼبناقشة باعتبارىا ؾباال مهما من ؾباالت التعبَت الشفوي وذلك لدى
تالميذ اؼبرحلة اإلعدادية.
كما ىدفت دراسة رانيا شاكر السيد ( )2114إىل تنمية مهارات التعبَت الشفهي اػباصة

باجملاالت اليت ربتاجها الطالبة اؼبعلمة يف عملها اؼبستقبلي معلمة للغة العربية ،ولتحقيق ىذا اؽبدؼ مت
إعداد استبانة دبجاالت التعبَت الشفهي ،وتطبيقها على شبانُت طالبة معلمة بالفرقتُت الثالثة والرابعة بقسم
اللغة العربية ،ويف ضوء استجابتهن مت ربديد اجملاالت اؼبناسبة ؽبن .وقد أوصت باستخداـ إسًتاتيجيات
ووسائل حديثة معينة على التدريس الفعاؿ للتعبَت الشفهي؛ تساعد على إتقاف الطالب ؼبهاراتو.
وبالرغم من أمهية التعبَت الشفوي وما نالو من اىتماـ؛ فإنو يالحظ أف ىناؾ ضعفاً واضحاً يف

سبلك اؼبتعلمُت للعديد من مهاراتو يف اؼبراحل الدراسية اؼبختلفة؛ فال زبلو لغة معظمهم من عالمات
اإلعياء ،وقد يتوقف الواحد منهم فجأة قبل أف يفرغ فبا يريد أف يقولو ،بل أحياناً ما يلجأ إىل العامية
ليتم ما عجز عن إسبامو هبا ،فهم يعانوف من قلة الثروة اللغوية والفكرية ،وال ديلكوف القدرة على ترتيب
أفكارىم والربط بينها ،ىذا مع اضطراب أسلوهبم (علي أحمد مدكور24 ،9988 ،؛ محمود عبد
الحا ظ فلف.)6 :2115 ،
ويؤكد ىذا الضعف ما توصلت إليو دراسة بدرية المال و اطمة المطاوعة ( )43 :9997اليت
تشَت إىل ضعف اؼبهارات اللغوية لدى التالميذ يف التعبَت ،وأرجعت العديد منها ىذا الضعف إىل
ؾبموعة من العوامل ،جاء يف صدارهتا معلمو اللغة العربية ،حيث يقصروف موضوعاهتم على اللوف
التقليدي ،كما أف طرائق تدريس التعبَت الشفوي هتمل إكساب التالميذ مهارات التعبَت اؼبختلفة ،كما
أهنم يقيدوف التالميذ بأفكار اؼبوضوع وعناصره وتكرار اؼبوضوعات يف كل صف دراسي مع نفس
التالميذ فبا يشعرىم باؼبلل.
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كما دراسة توصلت دراسة جوسيك ( )Goosik, K., 1999أف الطريقة التقليدية واليت
تتبع عند تدريس التعبَت بشقيو تدور يف دائرة مغلقة – ؿبورىا اختيار اؼبوضوع مث اغبديث فيو مث الكتابة

عنو ،وأف تدريس التعبَت يف الواقع يركز على اؼبنتج ،ويعمد إليو مباشرة ،ويتجاىل عمليات التعبَت
وتعليمها للمتعلمُت أو تنمية وعيهم هبا؛ فبا أدى إىل ضعف مستوى الطالب يف مهارات التعبَت
اؼبختلفة.
كما يؤكد محمد عبد الوىاب عطية ( )926 :2111أف تدريس التعبَت الشفوي يف مدارسنا

يتم بصورة شكلية دوف أغراض واضحة؛ فحصة التعبَت الشفوي ىي اآلف جزء من التعبَت الكتايب ،كما
أف اؼبوضوع الذي يطلب من التالميذ الكالـ فيو ىو ذاتو اؼبوضوع الذي يطلب منهم الكتابة فيو وىذا
أمر خطأ ألف أنشطة الكالـ وؾباالتو زبتلف اختالفاً جذرياً عن أنشطة الكتابة وؾباالهتا ويضيف أف
اؼبوضوعات اليت تقدـ للتالميذ وبالطريقة اليت تقدـ هبا غَت قادرة على زبريج اؼبتحدث اعبيد الذي نصبو
إليو ،ىذا باإلضافة إىل أف اؼبوضوعات تتكرر مع التالميذ يف اؼبراحل اؼبختلفة؛ فبا أدى إىل نفورىم من
التعبَت.
وتؤكد دراسة وحيد السيد حا ظ ( )2116أف واقع تعليم التعبَت يعاين إمهاالً شديداً يف جوانب

عديدة من أمهها خلطهم بُت التعبَت الشفوي والتعبَت التحريري؛ حيث يصل األمر عند بعضهم إىل عدـ
القدرة على التمييز بُت اجملاالت اليت تصلح لتدريسهما ،فهم يعتربوف حصة التعبَت الشفوي ؾبرد إعداد
وسبهيد للتعبَت التحريري ،باإلضافة إىل إمهاؽبم لألنشطة الصفية والالصفية واليت تتيح للتالميذ الفرصة
ؼبمارسة التعبَت وإتقاف مهاراتو.
وفبا سبق يتضح أف واقع تدريس التعبَت الشفوي يعاين من مشكالت عديدة ،يأيت يف مقدمتها
قصور األداء التدريسي للمعلم نتيجة عدـ إؼبامو باالذباىات اغبديثة يف تدريس التعبَت .وحددت الكثَت
من تلك الدراسات أسباب القصور يف طريقة التدريس اليت يتبعها اؼبعلم ،وأسلوب تقومي تعبَت تالميذه؛
حيث يتم الًتكيز عند تقومي التعبَت على القواعد النحوية ،أو األساليب البالغية ،دوف النظر إىل سبلك
التالميذ مهارات التعبَت الشفوي من عدمو.
ويعد اؼبدخل التفاوضي  Negotiation Approachأحد اؼبداخل اليت ديكن من
استخدامها لتنمية مهارات التعبَت الشفوي ،حيث يؤكد ىذا اؼبدخل على إجيابية اؼبتعلم ومشاركتو
ؾبموعة من اؼبتعلمُت حوؿ وجهات نظر متعددة تتحمل رغباهتم وطموحاهتم مث يتنافس اعبميع للوصوؿ
إىل ات فاؽ يرضي اعبميع ،والتفاوض يكوف على كيفية ربقيق وإتقاف مهارة لغوية ،وليس على أحد
األىداؼ من خالؿ حبث ونقاش فيما بُت اؼبتعلمُت وبُت اؼبعلم ( ايزة السيد عوض.)57 :2119 ،
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فالتفاوض  Negotiationمن أقدـ مظاىر السلوؾ اإلنساين الشائعة سواء على مستوى
األفراد أو اعبماعات أو اؼبنظمات أو الدوؿ أو التكتالت العاؼبية السياسية واالقتصادية والعسكرية.
فنحن نعيش عصر اؼبفاوضات سواء بُت األفراد أو الشعوب حىت أف كافة جوانب حياتنا ىي سلسلة من
اؼبواقف التفاوضية.
ويستمد التفاوض أمهيتو من كونو الطريق الوحيد اؼبمكن استخدامو ؼبعاعبة القضايا اػبالفية
والوصوؿ إىل حل اؼبشكلة اؼبتنازع عليها .فكل فرد مشارؾ يف العملية التفاوضية لديو درجة معينة من
السلطة والنفوذ لكنو يف الوقت نفسو ليس لديو كل السلطة والنفوذ إلمالء إرادتو على الطرؼ اآلخر،
ومن مث يصبح التفاوض ىو األسلوب الوحيد اؼبتاح لكل األطراؼ للوصوؿ إىل حل للمشكلة اؼبتنازع
عليها (أحمد أبو عايش2113 ،م).
ونظراً ألمهية اؼبدخل التفاوضي فقد أجريت فيو العديد من الدراسات منها :دراسة بومير
( )Boome, L., 1990بعنواف التفاوض يف اؼبنهج التعليمي يف مقتبل القرف العشرين ،تناوؿ فيها
ربليل بعض مناىج الدراسية لتعرؼ مدى تناوؽبا ؼبهارات التفاوض.

أما دراسة يرنبرج وآفرون ( )Vernber? et al. 1994فقد كشفت عن دور

اإلسًتاتيجيات التفاوضية يف تكوين الصداقات بُت األفراد يف مرحلة اؼبراىقة بعد االنتقاؿ إىل بيئة
مدرسية جديدة .أجريت الدراسة على ( )13من اؼبراىقُت الذين بدءوا العاـ الدراسي يف مدرسة جديدة
بعد االنتقاؿ إىل بيئة اجتماعية جديدة .ولقد لوحظ أف اؼبراىقُت ذوي األداء اؼبرتفع واؼبتوسط على
مقياس اؼبهارات التفاوضية بإمكاهنم تكوين صداقات ضبيمة مع اآلخرين خالؿ ثالثة أشهر بينما مل
يستطيع اؼبراىقوف ذوي التقييم اؼبنخفض من حيث القدرة التفاوضية على االندماج بسهولة وسط البيئة
اعبديدة.
كما أجريت دراسة أرنسون وآفرون ( )Aronsson et al., 1996ؼبناقشة اؼبراحل

العمرية اؼبختلفة ألفراد العائلة الواحدة واؼبشاكل اؼبتعددة األطراؼ اليت تثَت أسئلة عديدة لدى األوالد يف
سن اؼبراىقة وظهور اؼبشاكل اػباصة هبم يف ىذه اؼبرحلة العمرية اؽبامة يف حياة الفرد واليت تبدو عادة يف
صورة إدعاءاهتم بإلقاء اللوـ على الكبار يف ظهور العديد من اؼبشاكل ،كما يدرس دور أسلوب
اؼبفاوضات الذي يناقش تلك اؼبشاكل العائلية بُت األجياؿ اؼبختلفة .وكيف أف اؼبرشد النفسي يلعب
دور اؼبايسًتو يف اعبلسات التفاوضية من خالؿ إجراء اؼبناقشات إعادة بلورة اؼبشاكل ووضع منظور
جديد بُت اآلباء واألبناء.
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أما دراسة النتَتي ( )Lantieri, 1997فقد اىتمت بالتعرؼ على أسس وإسًتاتيجيات
التفاوض السلمية واستخدامها كأسلوب لفض اؼبنازعات ما بُت اؼبراىقُت وآبائهم خاصة أثناء اؼبرحلة

الدراسية الثانوية؛ حيث تساعد يف الوصوؿ إىل حل مقبوؿ يليب احتياجات الطرفُت .كما يؤكد أيضاً
على ضرورة تنمية اؼبهارات التفاوضية لدى أفراد األسرة واؼببنية على أسس علمية سليمة.
وىدفت دراسة كاندلر ( )Candier 2002إىل التعرؼ على دور اؼبناقشات والتفاوض حوؿ
ؿبتوى القصص اؼبدرسية وذلك على عينة من التالميذ تًتاوح أعمارىم ما بُت ( )73-3سنة .حيث
سبت اؼبقارنة بُت طريقتُت يتبعهما اؼبعلم الطريقة األوىل بعيدة عن التفاوض؛ حيث يقوـ اؼبدرس بشرح
وقراءة أجزء من القصة مع الًتكيز على الكلمات وكتابتها ونطقها .أما الثانية فتتم عن طريق اؼبناقشة
والتفاوض بُت التالميذ وبعضهم البعض وبُت اؼبعلم الذي يقود ورشة القراءة والكتابة ،ولقد توصل
الباحثاف إىل أفضلية الطريقة الثانية القائمة على اؼبناقشة والتفاوض حيث تؤدي إىل فهم أكثر ألحداث
القصة وعالقة الشخصيات ببعضها البعض.
أما دراسة أوليفر ( )Oliver, 2002بعنواف أمناط التفاوض اؼبستخدمة يف تفاعل األطفاؿ
وذلك هبدؼ التعرؼ على العوامل اؼبؤثرة على عملية التفاعل بُت األطفاؿ وبعضهم البعض .أجريت
الدراسة على ؾبموعة من األطفاؿ تًتاوح أعمارىم الزمنية  75-2سنة ومت تقسيم اؼبشاركُت يف ىذه
اجملموعة إىل ( ) 39ؾبموعة ثنائية على أساس التشابو يف السن أو اعبنس أو اؼبواطنة .وتوصل الباحث
إىل أف أىم متغَت يؤثر على طريقة التفاوض وتفاعل األطفاؿ  Child Interactionىو متغَت
اؼبواطنة.
أما دراسة ثناء عبد اؼبنعم رجب ( )0223فقد أكدت على فاعلية استخداـ اؼبدخل التفاوضي
وأسلوب اغبافظة يف تنمية مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي واالذباه كبو اؼبادة لدى طالب الصف األوؿ
الثانوي.
كما توصلت دراسة إبراىيم عبد الفتاح إبراىيم ( )0229إىل فعالية استخداـ اؼبدخل التفاوضي
ومهاـ األداء يف التاريخ على تنمية القيم االستقصائية لدى طالب اؼبرحلة الثانوية.
وىدفت دراسة سلوى مصطفى عثماف ووىبة فتحي الدغيدي ( )0221إىل تعرؼ العالقة بُت
ربقيق أغراض اغبقيبة الوثائقية والقدرة على اغبوار والتفاوض الفكري لدى طالب كلية الًتبية.
أما دراسة دانليويتش ( )Danielowich, R., 2007فقد حاولت استخداـ التفاوض
ػبلق صراع بُت األىداؼ واؼبمارسات العقلية عن طريق وضع ىذه الصراعات يف سياقات متعددة يف
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مادة العلوـ .كما استهدفت دراسة دانيش ( )Danish, J., 2007تعرؼ فاعلية استخداـ اؼبدخل
التفاوضي يف مرحلة رياض األطفاؿ لتمثيل بعض الدروس يف مادة العلوـ.
أما دراسة ليلى عبد اهلل حساـ الدين ( )0222فاستهدفت تعرؼ فاعلية اؼبدخل التفاوضي يف
تنمية طبيعة العلم وتقدير العلماء لدى الطالبة اؼبعلمة بكلية البنات.
وبالرغم من أمهية اؼبدخل التفاوضي واالىتماـ الذي نالو فإنو مل يستخدـ لتنمية مهارات التعبَت
الشفوي األمر الذي يؤكد على إمكانية القياـ بالبحث اغبايل من إعادة صياغتو يف شكل إسًتاتيجية
مناسبة لتدريس التعبَت الشفوي دبا لو من أثر يف التوصل إىل أفضل تعلم ديكن أف حيصل عليو اؼبتعلم ألنو
حيرر اؼبتعلمُت من األساليب التقليدية يف التفكَت كما يشجعهم على اإلبداع واالبتكار ،كما انو جزء من
عملي ة التفاعل الطبيعي يف أية صباعة وبالتايل جيعل التعلم أكثر فاعلية ،من خالؿ إنتاج األفكار اعبديدة
وتوليدىا لدى اؼبتحدث.
حتذَذ املشكلت:
تتحدد مشكلة الدراسة اغبالية يف قصور شديد يف تدريس التعبَت الشفوي وسيادة الطرؽ التقليدية
األمر الذي ترتب عليو ضعف يف مهارات التعبَت الشفوي لدى تالميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة ،باإلضافة إىل
االفتقار الشديد إىل إدخاؿ إسًتاتيجيات جديدة تتواءـ ومهارات التعبَت الشفوي لدى تالميذ اؼبرحلة
اؼبتوسطة ،وللتصدي ؽبذه اؼبشكلة ديكن اإلجابة عن السؤاؿ الرئيس اآليت:
*كيف يمكن بناء برنامج ما م علا المدفي التياومي لتنمية مهارات التعبير الشيوي لدى تالميذ
المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة؟
ويتيرع عن ىذا السؤال الر يسي مجموعة من األسئلة اليرعية التالية:
-7

ما مهارات التعبَت الشفوي اؼبناسبة لتالميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة باؼبدينة اؼبنورة؟

-0

ما أسس بناء برنامج قائم عل ى اؼبدخل التفاوضي يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى تالميذ
الصف األوؿ اؼبتوسط باؼبدينة اؼبنورة؟

-5

ما فاعلية برنامج قائم على اؼبدخل التفاوضي يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي اؼبناسبة لتالميذ
الصف األوؿ اؼبتوسط باؼبدينة اؼبنورة؟
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حـذود الذراسـت:
تقتصر الدراسة الحالية علا:

 تالميذ الصف األول المتوسط :باعتبار أف ىذا الصف أنسب الصفوؼ باؼبرحلة اؼبتوسطة لتنميةمهارات التعبَت الشفوي ،ألنو يعد بدية للمرحلة اؼبتوسطة اليت إف سبكن التلميذ من مهارات التعبَت
الشفهي فيو استطاع أف يعرب عن نفسو وحاجاتو يف الصفوؼ التالية.
 بعض مهارات التعبير الشيوي:إذ أنو يصعب على أي برنامج أو إسًتاتيجية تنمية كل مهارات التعبَت الشفوي ،ولذا سيتم
االقتصار على بعض اؼبهارات اليت تكشف الدراسة عن أمهيتها لتالميذ الصف األوؿ اؼبتوسط يف إحداث
التعبَت الشفوي واليت تتوافق مع مدخل التفاوض.
حتذَذ املصطلحاث:
المدفي التياومي :Negotiation Approach
ؾبموعة من اإلجراءات التدريسية التعلمية اليت يقوـ هبا اؼبتعلموف يف عملية تشاركية حوارية جدلية
إقناعية مع بعضهم البعض يف ؾبموعات متنوعة لتناوؿ قضية أو موضوع ما تناوال شفوياً يوصل إىل تنمية
مهارات التعبَت الشفوي لدى اؼبتعلمُت.
البرنامج القا م علا المدفي التياومي:
مقرر دراسي لو أىداؼ وؿبتوى وأنشطة وتقومي يقوـ على ميداف تعليم التعبَت الشفوي ويتم
تعليمو باستخداـ ؾبموعة من اإلجراءات التدريسية التعلمية اليت يقوـ هبا اؼبتعلموف يف عملية تشاركية
حوارية جدلية إقناعية مع بعضهم البعض يف ؾبموعات متنوعة لتناوؿ قضية أو موضوع ما تناوال شفوياً
يوصل إىل تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى اؼبتعلمُت.

مهارات التعبير الشيوي:
ما ديتلكو اؼبتعلم من األداءات الشفوية من خالؿ فن نقل اؼبشاعر واألحاسيس واألفكار
واؼبعتقدات واآلراء اليت يبديها اؼبتحدثوف حبيث تقع من اؼبتلقي موقع االستحساف والقبوؿ والتفاعل.
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خطىاث الذراست وإجزاءاتها:
تسير الدراسة و قاً لمجموعة من الخطوات تتمثي ي:
-7

ربديد مهارات التعبَت الشفوي اؼبناسبة لتالميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة.

-0

ربديد أسس بناء الربنامج القائم على اؼبدخل التفاوضي لتنمية مهارات التعبَت الشفوي.

-5

بناء الربنامج القائم على اؼبدخل التفاوضي لتنمية بعض مهارات التعبَت الشفوي.

-3

بياف مدى فعالية الربنامج القائم على اؼبدخل التفاوضي يف تنمية بعض مهارات التعبَت
الشفوي.

-3

التوصل إىل نتائج البحث وتفسَتىا.

-9

التوصيات واؼبقًتحات.

أهوُت الذراست:
تستمد ىذه الدراسة أىميتها مما يمكن أن تسهم بو ي:


مساعدة ـبططي اؼبناىج يف تطوير تعليم التعبَت الشفوي وصياغة أنشطتو وفقاً إلسًتاتيجيات



مساعدة معلمي اللغة العربية يف تبٍت رؤى جديدة يف تعليم التعبَت الشفوي دبا ديكنهم من تغيَت
طرقهم التقليدية وربريك ما لديهم من خربات يف إطار اؼبدخل التفاوضي يف تنمية مهارات

ومداخل حديثة ديكن أف تسهم يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى تالميذ اؼبراحل الدراسية
اؼبختلفة ،وخباصة لدى تالميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة.

التعبَت الشفوي لدى متعلميهم.


مساعدة طالب اؼبرحلة الثانوية يف استخداـ مداخل علمية تقوـ على اؼبدخل التفاوضي الذي
يفعل من إمكاناهتم ومشاركتهم يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لديهم.



فتح اجملاؿ أماـ دراسات مستقبلية تتناوؿ تتجو كبو بناء برامج وإسًتاتيجيات فاعلة تعتمد على
اعبدؿ واغبوار والتفاوض لتعليم التعبَت الشفوي وتنمية مهاراتو لدى تالميذ اؼبراحل الدراسية
اؼبختلفة.
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فزوض الذراست:
ي موء ما تم عرمو من دراسات سابقة تم صياغة مجموعة من اليروض ترتبط بمتغيرات
البحث ومد تمثلت روض البحث الحالي يما يلي:

-7

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي الختبار التعبَت
الشفوي لدى التالميذ (عينة البحث) على مستوى اؼبهارات اؼبرتبطة بالدرجة الكلية لالختبار
لصاحل التطبيق البعدي.

-0

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي الختبار التعبَت
الشفوي لدى التالميذ (عينة البحث) على مستوى كل مهارة من مهارات التعبَت الشفوي
لصاحل التطبيق البعدي.

اإلطـار النظزٌ للبحث:
أ -ميهوم التعبير الشيوي (التحدث):
تعددت تعريفات التعبَت الشفوي (التحدث) ،ولعل من أىم التعريفات تعريف فتحي يونس
وآخروف ( )732:7327بأنو" :فن نقل االعتقادات ،والعواطف واالذباىات ،واألفكار ،واألحداث إىل
اآلخرين ،وىو مزيج من العناصر التالية :التفكَت دبا يتضمنو من عمليات عقلية ،واللغة بوصفها صياغة
لألفكار واؼبشاعر ،والصوت غبمل الكلمات واألفكار ،والتعبَت اؼبلمحي .يف حُت عرفو أضبد زينهم أبو
حجاج ( )73 :7335بأنو" :القدرة على استخداـ األصوات اللغوية يف نقل األفكار واؼبشاعر وربقيق
ـبتلف األغراض االتصالية ،ويتضمن القدرة على التفكَت واستخداـ اإلشارات اؼبختلفة يف توضيح
اؼبعٌت".
أما ؿبمود كامل الناقة ( )927 : 7333فقد عرفو بأنو  " :فن نقل اؼبعلومات واؼبعارؼ واػبربات
واؼبشاعر واألحاسيس واآلراء والرؤى ،واغبقائق واؼببادئ واؼبفاىيم والنظريات من شخص إىل آخر ،حبيث
يقع كل ىذا من اؼبستمع موقع القبوؿ والتفاعل ".
وبتأمل التعريفات السابقة قبد أف كالً منها يكشف لنا جانباً مهماً من جوانب فن التحدث،

حيث ركز التعريف األوؿ على أمهية استخداـ األصوات اللغوية واإلرشادات اؼبلحمية يف تسهيل عملية
االتصاؿ مع اؼبستمعُت ،يف حُت ركز التعريف الثاين على أمهية اؼبضموف يف مهارة التعبَت الشفوي .أما
التعريف الثالث فقد جاء شامالً لعدد من اعبوانب األساسية لفن التحدث ،حيث ركز على مضموف
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اغبديث ،واللغة اؼبستخدمة ،واألصوات والتعبَتات اؼبلحمية .أما آخر التعريفات فقد ركز على جودة
مضموف اغبديث ودقة نقلة للمستمعُت بالشكل الذي يضمن قوة التأثَت فيهم وتأثرىم بو وتفاعلهم معو.
واعتماداً على التعريفات السابقة ديكن تعريف التعبَت الشفوي (التحدث) يف ىذا البحث بأنو
ذلك الفن اللغوي الذي يقوـ فيو تلميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة بنقل اؼبشاعر واإلحاسيس واألفكار واػبربات
واؼبعلومات واغبقائق واآلراء .. ،وكل ما جيوؿ بعقلو وخاطره ،إىل اؼبستمعُت – نقالً يتسم بالصحة والدقة
يف التعبَت ،والسالمة يف األداء وقوة التأثَت ،حبيث يقع كل ما يريد نقلو ،يف نفوس اؼبستمعُت موقع القبوؿ
والتفاعل.
أهوُت التعبري الشفىٌ:
تبدو أمهية التعبَت الشفوي يف أنو أداة االتصاؿ السريع بُت الفرد وغَته ،والنجاح فيو حيقق الكثَت
من األغراض يف شىت ميادين اغبياة ودروهبا .فالعصر الذي نعيشو يتسم بأنو عصر االنفجار اؼبعريف،
فحجم اؼبعرفة يتضاعف ،كما يتسم بأنو عصر العلم وتطبيقاتو التكنولوجية ،كما يتسم بأنو عصر اؼبد
الدديقراطي ،وكل ىذا يتطلب من اإلنساف أف يفكر فيما يقوؿ ،وأف ينتقي كلماتو وأفكاره ،ويعرض فكره
بصورة منطقية معقولة ،وخيطط ؼبا سيقوؿ ،وال ديكن أف حيدث كل ىذا إال بنوع من التعلم اؼبنظم ،ومن
أجل ىذا يوجد اىتما ـ بالغ يف كثَت من الدوؿ اؼبتقدمة بلغة الكالـ ،وبالشروط اليت تساعد اؼبتعلم على
إتقاف اغبديث يف اجملاالت اغبيوية اؼبختلفة (ؿبمود عبد اغبافظ خلف.)20 :0272 ،
ودير التعبَت الشفوي بثالث مراحل مهمة وضرورية لنجاح عملية التعبَت الشفوي لضماف استيفاء
كافة جوانبو؛ حىت ال يبدو اغبديث ناقصاً أو مبتوراً ،وتتمثل ىذه اؼبراحل فيما يلي:
-

اإلعداد للحديث :دبا يتطلبو ذلك من إعداد جيد يساعد على خفض القلق ،ودبا يضمن عدـ
النسياف أو اػبوض يف حقائق ال تنتمي إىل اغبديث.

-

مرحلة توجيو الحديث :وتتضمن حسن االستهالؿ والعرض اؼبنظم ،واستخداـ اللغة اؼبناسبة
للموضوع مع االىتماـ بالتواصل غَت اللفظي مع اؼبستمع ،باإلضافة إىل اغبرص على عدـ اإلطالة

ذبنباً للملل ،وأخَتاً اغبرص على اػباسبة اعبيدة اليت توجز اؼبوضوع.
-

مرحلة تقويم الحديث :وىذه اؼبرحلة مهمة لوقوؼ اؼبتحدث على مدى قباح حديثو يف ربقيق

أىدا فو ،فهي توفر لو تغذية مرذبعة سبكنو من ربسُت حديثو (رانيا شاكر السيد.)32 : 0223 ،
ويرى إبراىيم ؿبمد عطا ( )773 – 775 : 7339أف تعبَت اؼبتعلم عما يف نفسو تعبَتاً شفوياً
سليماً بلغة خالية من الغموض والتعقيد ىدفاً رئيساً من أىداؼ تعليم اللغة ،وال ديكن أف يصل
ال تعبَت الشفوي إىل ىذا اؼبستوى إال من خالؿ ربقيق عدة جوانب تسهم يف ربقيق اؽبدؼ من
323

د .جمال سليمان عطية ،د .وجيو المرسي أبو لبن
الشيوي

برن ااامج م ااا م عل ااا الم اادفي التياوم ااي ااي تنمي ااة مه ااارات التعبي اار

تدريس ىذا النوع من التعبَت ،وربقيق اؽبدؼ يف جانب اللغة يتأتى بكثرة التدريب ،واؼبمارسة
الفعلية للحديث .وأبرز ما يحققو التعبير ما يلي:

-

الثقة ي النيس :وذلك من خالؿ اؼبواقف اؼبكررة اؼبختلفة اليت يقف فيها يف مواجهة زمالئو،

-

التغلب علا بعض أمراض النطق :خصوصاً وأف الكثَت منها يعود ألسباب نفسية أو مواقف

-

الرغبة ي زيادة الخبرات الشخصية :عن طريق منافذ اؼبعرفة اؼبختلفة؛ ألف ىذه اػبربات سبنحو

-

الجانب القيادي :وينمو ىذا اعبانب لدى اؼبتعلم من حيث أنو يشعر باستقالؿ شخصيتو

وحينما يعتاد ىذه اؼبواجهة وتصبح أمراً مألوفاً ديكنو مواجهة ؾبموعة أخرى من الناس دوف خوؼ
أو تردد.

اجتماعية أحبط فيها أثناء الكالـ أو ووجو باغبرج أو القمع سواء يف البيت أو يف غَته ،والتعبَت
الشفهي يساعد على زبطي ما يًتتب على تلك اؼبواقف.
فرصة اغبديث ،وتلفت نظر اآلخرين إليو ،وذبعلهم ينظروف إليو نظرة احًتاـ وتقدير.
وقدرتو على إثبات ذاتو ،كما يشعر بكيانو االجتماعي وسط صباعة الرفاؽ.
جماالث التعبري الشفىٌ:
إذا كاف الغرض من التعبَت الشفوي اتصاؿ الناس ببعضهم البعض لتنظيم حياهتم وقضاء حاجاهتم
فهذا ما يسمى بالتعبَت؛ مثل احملادثة واؼبناقشة ،وقص األخبار وكتابة التقارير ،وإلقاء التعليمات
واإلرشادات ،وعمل اإلعالنات ،وإعداد قوائم الكتب واؼبراجع ،وكتابة اؼبذكرات والرسائل والنشرات ،وما
إىل ذلك وتتعدد ؾباالت التعبَت الشفوي فيما يلي (على أضبد مدكور:)53 :7322 ،
-

المنامشة :تعد اؼبناقشة أىم ؾباالت التعبَت الشفهي اغبي الذي حيبو اؼبتعلموف على ـبتلف
مستوياهتم التعليمية ودييلوف إليو .وينبغي أف ربظى اؼبناقشة دبكانة كبَتة يف اؼبدرسة ؼبا ؽبا من أمهية
كبَتة يف حياتنا؛ حيث يرى البعض أف حياتنا اغبديثة دبا تقتضيو من زبطيط وانتخابات وؾبالس

إقليمية ونقابات وما إىل ذلك ،تقتضي أف يكوف كل فرد قادراً على اؼبناقشة كي يستطيع أف
يؤدي واجبو كعضو يف ؾبتمع دديقراطي.
-

المحادثة :وىي النشاط اللغوي الشفهي الذي يستعمل بصورة أكثر تكراراً يف حياة اإلنساف،
كما أهنا أعظم نشاط كالمي ديارسو الصغار والكبار على السواء.

-

الحوار :وىو حديث جيرى بُت شخصُت أو أكثر يف العمل القصصي .وقد يكوف اغبوار سلسلة
من األسئلة واألجوبة اؼبختصرة بُت فردين أو أكثر ،وخيتلف اغبوار عن اؼبناقشة يف أف اؽبدؼ من
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اؼبناقشة يكوف أكثر ربديداً وأكثر وضوحاً منذ البداية ،واؽبدؼ يف احملادثة يكوف أقل ربديداً منو
يف اغبوار.
-

إلقاء الخطب والكلمات :تعد اػبطابة فناً من فنوف اللغة الشفهية ،حيث حيتاج إليها اإلنساف

-

القصص والنوادر :سبثل القصة عامالً تربوياً مهماً ليس فقط يف تعليم اللغة ،ولكن أيضاً يف
هتذيب األحاسيس وترقية الوجداف؛ حيث سبد اؼبتعلم بألواف من األدب الراقي يف تعبَته وفكره
وألفاظو وأساليبو .والقصة دبا ربويو من فكرة وخياؿ ومغزى وحوادث ولغة ؽبا أثرىا يف تكوين
الناشئة.

-

المقابالت الشخصية :وىي ؿبادثة جادة موجهة كبو ىدؼ ؿبدد ،يستطيع الطالب أف جيدوا

-

إدارة االجتماعات :تعد إدارة االجتماعات صورة من صور النشاط االجتماعي الذي تبدو فيو

-

الوصف :اغبياة اليومية مليئة باؼبواقف واألحداث اليت تشكل ؾباالً خصباً للتحدث حوؽبا ،ديكن

يف كثَت من اؼبواقف اغبياتية ،كإلقاء كلمة أو خطبة يف مناسبة معينة كاؼبناسبات الدينية ،أو
االحتفاالت الوطنية ،أو عرض تقرير عن مؤسبر أو رحلة.

الفرص للتدريب عليها من خالؿ مدرستهم ،فيمكن أف يوجهوا إىل عمل مقابالت مع مدير
اؼبدرسة حوؿ األنشطة اؼبدرسية مثالً أو إمكانية خدمة البيئة من خالؿ اؼبدرسة.
اغباجة ملحة إىل االستعماؿ اللغوي شفهياً .وىو نشاط ديارس باتساع وخاصة يف اجملتمعات اليت
أصبحت ؽبا ركيزة من الدديقراطية واشًتاؾ الشعب يف ربمل اؼبسئوليات اػباصة بو.

للمعلم استغالؽبا كموضوعات يتحدث فيعها اؼبتعلموف لوصفها؛ فبا يساعد على تنمية لغتهم
الشفهية .ومواقف الوصف ىي اؼبواقف اليت تتطلب من اؼبتعلم أف يصف شيئاً معيناً أعجبو أو
أثار انتباىو.

-

المناظرات :تؤدي اؼبناظرات دوراً ىاماً يف تنمية اللغة الشفهية لدى اؼبتعلمُت ،حيث أهنا صورة

-

التعارف والترحيب :وىي من األمور اليت جيب أف يدرب اؼبعلم متعلميو عليها ،خاصة وأف

من صور اعبدؿ اعباد ،تعتمد على العرض اؼبثَت للمزايا والعيوب ؼبوضوعات علمية أو ثقافية أو
فلسفية أو دينية أو اجتماعية أو غَتىا.
مواقف التعارؼ والًتحيب تتكرر يف حياة اؼبتعلم يف البيت واؼبدرسة والنادي إىل آخره.
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ههاراث التعبري الشفىٌ:

ىناؾ العديد من التصنيفات اليت تتصل بتصنيف مهارات التعبَت الشفوي؛ حيث قسمتها بعض
الدراسات إىل مهارات رئيسة تندرج ربتها مهارات فرعية ،وكانت أىم اؼبهارات اليت انتهت إليها تلك
الدراسات كما حددىا البعض يف :اؼبقدمة ،النطق الصحيح ،الطالقة ،الوقفة اؼبناسبة ،الصوت اؼبعرب،
األسلوب ،واػباسبة وذكرىا آخروف دوف تصنيف ؽبا (إبراىيم عطا 770 :7339 ،؛ فتحي يونس
وآخروف759 :7339 ،؛ مصطفى رسالف721-729 :0220 ،؛ رشدي طعيمة وؿبمد مناع،
.)725 : 0222
ويرى كل من ؿبمود كامل الناقة (333 : 0222؛ وعبد اغبميد عبد اهلل عبد اغبميد :0225
075-072؛ وحيد السيد حافظ  )3 :0223أف التصنيف األمثل لتلك اؼبهارات ىو ما يرتبط بطبيعة
عملية التعبَت ودبكوناهتا ،ومن مث فإف اؼبكونات األساسية لعملية التواصل الشفوي ىي:
-

الجانب اليكري :ويتضمن االستهالؿ دبقدمة مشوقة ،تقدمي حلوؿ ومقًتحات ،التعبَت عن
التفكَت بوضوح ،ترتيب األفكار ترتيباً منطقياً ،توليد فكرة من أخرى ،واستخالص النتائج.

الجانب اللغوي :ويتضمن استخداـ كلمات مناسبة للسياؽ ،التعبَت بكلمات ؿبددة الداللة،
استخداـ صبل صحيحة يف تراكيبها ،استخداـ أمناط متنوعة للجمل ،استخداـ صبل تعرب عن

اؼبعٌت ،توظيف الصور البالغية خدمة للمعٌت.
-

الجانب الصوتي :ويتضمن :اغبديث بصوت واضح ،وبثقة يف النفس ودوف ارتباؾ ،استخداـ

طبقة صوتية مناسبة ،التحدث بالسرعة اؼبناسبة ،مراعاة مواطن الفصل والوصل ،والتمييز بُت
الظواىر الصوتية.
-

الجانب الملمحي :ويتضمن :ربريك أعضاء جسمو وفق اؼبعٌت ،استخداـ تعبَتات وجهو وفق

اؼبعٌت اؼبعرب عنو ،استخداـ اإلدياءات اؼبناسبة ،مواجهة اؼبستمعُت وربريك النظر يف صبيع األركاف،

استخداـ حركات وإشارات تسهم يف جذب انتباه اؼبستمعُت.
-

الجانب التياعلي اإللقا ي :وفيو يكوف الًتكيز على احًتاـ اؼبستمعُت وؾباملتهم واستثارهتم

للمشاركة يف اغبديث واغبرص على التمتع بالثقة واغبس الفكاىي.

واستمراراً لتحديد مهارات ا لتعبَت الشفوي فإنو ديكن القوؿ أنو قد مت تضمينها يف أىداؼ تعليم
التعبَت الشفوي واليت حددىا البعض (إبراىيم ؿبمد عطا723-722 ،7339 ،؛ علي أضبد مدكور،
 )773 ،0222فيما يلي:
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-

تعويد اؼبتعلم التفكَت اؼبنطقي ،وترتيب األفكار ،وربط بعضها ببعض.
تنمية الثقة بالنفس من خالؿ مواجهة زمالئو يف الفصل أو اؼبدرسة أو خارج اؼبدرسة.

-

سبكُت اؼبتعلم من التعبَت عما يدور حولو من موضوعات مالئمة تتصل حبياتو وذباربو وأعمالو
داخل اؼبدرسة وخارجها يف عبارات سليمة.
تشجيع اؼبتعلم على التلقائية والطالقة والتعبَت من غَت تكلف.
التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب اؼبتعلم وىو صغَت كاػبجل أو اللجلجة يف

-

الكالـ أو االنطواء.
زيادة منو اؼبهارات والقدرات اليت بدأت تنمو عند اؼبتعلم يف فنوف التعبَت من مناقشة وعرض
لألفكار واآلراء وإلقاء الكلمات واػبطب.

-

الكشف عن اؼبوىوبُت من التالميذ يف ؾباؿ اػبطابة واالرذباؿ وسرعة البياف يف القوؿ والسداد يف
األداء.
تعزيز اعبانب اآلخر من التعبَت وىو التعبَت التحريري فبا يكتسبو التلميذ من ثروة لغوية وتركيبات
بالغية ومأثورات أدبية.

-

هتذيب الوجداف والشعور لدى اؼبتعلم ليصبح فرداً يف صباعتو القومية واإلنسانية.
دفع اؼبتعلم إىل فبارسة التخيل واالبتكار.
إكساب اؼبتعلم القدرة على قص القصص واغبكايات.

-

إكساب اؼبتعلم القدرة على ؾبالسة الناس وؾباملتهم باغبديث.
إكساب اؼبتعلم القدرة على التعليق على األخبار واألحداث.
إكساب اؼبتعلم القدرة على البحث عن اغبقائق واؼبعلومات واؼبفاىيم يف مصادرىا اؼبختلفة
واؼبتاحة.

-

توفَت الفرصة للمتعلم للتعبَت عن ذاتو وإثباهتا واستقالؿ الشخصية ،والكشف عن االستعدادات
القيادية.
التغلب على بعض أمراض النطق كالفأفأة والثأثأة واؽبمهمة.

-

-

ويف ضوء العرض السابق ؼبهارات التعبَت الشفوي وأىدافو ديكن القوؿ أف مهارات التعبَت الشفوي
ديكن تضمينها يف طبسة جوانب من جوانب التعبَت الشفوي وتتمثل تلك اعبوانب يف اعبانب الفكري
واعبانب اللغوي واعبانب الصويت واعبانب اؼبلمحي واعبانب التفاعلي ويتضمن كل جانب من ىذه
اعبوانب ؾبموعة من اؼبهارات اليت ربققو وقد مت تضمُت تلك اؼبهارات يف ملحق رقم .7
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املذخل التفاوضٍ :Negotiation Approach

يعد التفاوض شكالً متطوراً من أشكاؿ االتصاؿ البشري يقوـ على نوع من الثقة بُت طريف
اؼبفاوضة لتبادؿ ونقل اؼبعلومات واألفكار .ومن أىم معوقات التفاوض أف يدير الشخص حواراً مع
نفسو أي يتحدث إىل نفسو ،وىذا السلوؾ يؤثر على مهاراتو يف التفاوض بصورة سلبية ،وعلى الفرد أف
يسيطر على اغبوار الداخلي لنفسو باإلضافة إىل مراقبة ذاتية لتعابَت وجو ونربات صوت الطرؼ اآلخر
حىت ال تفوتو أي رسالة أو فكرة أو تعبَت قد يساعد على اغبوار حولو أو التفاىم فيو.
والتفاوض عملية يقوـ هبا الفرد منذ والدتو وحىت فباتو ،فنحن نتفاوض يف اليوـ عدة مرات على
العديد من اؼبوضوعات .إننا كأفراد نتفاوض يف حياتنا اليومية سواء عند شراء السلع واػبدمات الالزمة
إلشباع احتياجاتنا أو عند التعامل مع رؤسائنا وزمالئنا يف العمل أو عند التعامل مع أفراد األسرة وأحياناً
نتفاوض مع أنفسنا عندما نعتزـ ازباذ القرارات اػباصة بنا .ىذا باإلضافة إىل أف اعبماعات على
اختالؼ أنواعها تتفاوض مع بعضها البعض ؼبواجهة اؼبشكالت واػبالفات فيما بينها والتوصل إىل
حلوؿ ترضي صبيع األطراؼ.
وىدؼ التفاوض ىو الوصوؿ بُت األطراؼ إىل حل مرضي عبميع األطراؼ ،وللتفاوض عناصر
أساسية البد أف يلم هبا الفرد (فاروؽ السيد عثماف05 :7332 ،؛ أبو اجملد إبراىيم الشورجبي:0220 ،
 ،733ثابت إدريس :)0227
 معرفة بذاتو ،فالقوة تنبع عادة من اؼبعرفة. معرفة أىدافو وكيفية ربقيقها. معرفة نقاط قوتو ونقاط ضعفو. معرفتو حبدوده الزمنية. معرفتو بالوقت أو الضغوط اؼبتولدة عنو إلقباز العمل. -أف يكوف قادراً على التحكم يف وقتو.

 معرفتو بقدرتو على التأثَت يف اؼبفاوضُت واألحداث والسيطرة عليها.ويستمد التفاوض أمهيتو من كونو الطريق الوحيد الذي ديكن استخدامو ؼبعاعبة القضايا اػبالفية،
والوصوؿ إىل حل اؼبشكلة اؼبتنازع عليها .فكل فرد مشارؾ يف العملية التفاوضية لديو درجة معينة من
السلطة والنفوذ لكنو يف الوقت نفسو ليس لديو كل السلطة والنفوذ إلمالء إرادتو على الطرؼ اآلخر،
ومن مث يصبح التفاوض ىو األسلوب الوحيد اؼبتاح لكل األطراؼ للوصوؿ إىل حل للمشكلة اؼبتنازع
عليها (أضبد أبو عايش.)33 :0225 ،
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هفهىم التفاوض:
اؼبفهوـ اللغوي للتفاوض :يقاؿ فاوضو بادلو الرأي بغية الوصوؿ إىل تسوية واتفاؽ ،ويف اغبديث
بأدلة القوؿ ،ويف اؼباؿ شاركو يف تثمَته ،وفوض األمر إليو جعل لو التصرؼ فيو ،وفوضت زواجها:
تزوجت بال مهر .ويقاؿ قوـ فوضي ،ليس ؽبم رئيس ،وتفاوضاً فاوض كال صاحبو ،وتفاوض شريكاف يف

اؼباؿ أي اشًتكا فيو أصبع ،وىي شركة اؼبفاوضة ،وتفاوض القوـ يف األمر أي فاوض فيو بعضهم بعضاً.
واؼبفاوضة تبادؿ الرأي مع ذوي الشأف فيو بغية الوصوؿ إىل تسوية واتفاؽ (عبد السالـ ىاروف:7323 ،
150؛ ؿبمد أبو بكر الرازي .)773 ،373 :7319 :

ويعرؼ التفاوض يف قاموس اػبدمات االجتماعية ،بأنو" :عملية إحضار األطراؼ اؼبختلفُت على
قضية ما ،وترتيب اتصاؿ واضح وعادؿ وغَت متحيز لكل منهم لكي يتباحث ويساوـ ويقارف للوصوؿ
إىل اتفاقيات ربظى بالقبوؿ اؼبتبادؿ" ( أضبد شفيق السكري  .) 551 : 0222 :أما اؼبقصود
بالتفاوض يف معجم مصطلحات العلوـ االجتماعية فهو " :تبادؿ وجهات النظر بُت طرفُت أو أكثر
بشأف موضوع معُت ،وتنتهي للمفاوضة بالوصوؿ إىل تسوية النزاع أو إبراـ اتفاؽ بشأف اؼبواضيع اؼبشًتكة
" (أضبد زكي بدوي.)020 : 7335 :
ويعرفو أضبد أبو عايش ( )5 : 0225بأنو :موقف تعبَتي حركي قائم بُت طرفُت أو أكثر حوؿ
قضية من القضايا يتم من خاللو عرض وتبادؿ وتقريب وموائمة وتكييف وجهات النظر واستخداـ كافة
أساليب اإلقناع للحفاظ على اؼبصاحل القائمة أو اغبصوؿ على منفعة جديدة بإجبار اػبصم بالقياـ
بعمل معُت أو االمتناع عن عمل معُت يف إطار عالقة االرتباط بُت أطراؼ العلمية التفاوضية ذباه
أنفسهم أو ذباه الغَت.
ولقد سلك اإلسالـ ىذا اؼبسلك التفاوضي منذ السنوات األوىل لقيامو ففي صلح اغبديبية دارت
مفاوضات بُت اؼبسلمُت وقريش اليت أرسلت رسلها أوؿ األمر إىل معسكر القيادة اإلسالمية للتعرؼ
على قوهتم ،مث عادت وأرسلت رسلها مرة ثانية وثالثة للتعرؼ على قوة اؼبسلمُت وقيادهتم ،وطاؿ أمر
اؼبفاوضات بُت وفود اؼبسلمُت ورجاالت قريش وانتهت اؼبفاوضات حبقن دماء ما يربوا على ألف
وأربعمائة من اؼبسلمُت ،ووقف اغبرب ؼبدة عشر سنوات ،ولقد أبرزت تلك اؼبفاوضات بعد نظر الرسوؿ
وحكمتو وحنكتو (ؿبمد الصادؽ عفيفي.)793 :7323 :
ولعل اؼبفاوضات اليت سبت بُت الرسوؿ (صلى اهلل عليو وسلم) وبُت اليهود بعد انتقالو إىل اؼبدينة
اؼبنورة تعترب من االتفاقيات التفاوضية اليت تلزـ كل واحد من الطرفُت بشروط التفاوض واليت يًتتب عليها
أف إخالؿ أحد الطرفُت هبا يؤدي إىل إلغاء االتفاقية وقد حدث ىذا من اليهود يف بعض االتفاقيات
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التفاوضية اليت سبت بينهم وبُت الرسوؿ (صلى اهلل عليو وسلم) فقد فاوض الرسوؿ اليهود وأقرىم على
دينهم وأمواؽبم واشًتط عليو وشرط ؽبم إىل آخر ما جاء يف بعض اؼبفاوضات ،وؼبا أخذت بواعث الشر

تطل برأسها يف نفوس يهود بٍت قريظة على الرغم من معاىدهتم مع الرسوؿ ونقضت عهدىا واتفاقها
التفاوضي وأقدمت على حرب اؼبسلمُت ،وأصرت على إبادهتم فلم يكن بد و األمر كذلك أف يقف
َّ ِ
اى َّ
ضو َن
دت ِم ْنا ُه ْم ثُ َّم يَن ُق ُ
ين َع َ
الرسوؿ منهم موقفاً حاظباً ويقرر ؿباربتهم امتثاالً ألمر اهلل تعاىل( :الذ َ
َع ْه َدىم ِي ُك ِّي م َّرةٍ وىم ال ياتَّا ُقو َن َ َّإما تَاثْا َق َينا ِ
الح ْر ِ
ش ِّر ْد بِ ِهم َّم ْن َف ْل َي ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َن)
ب ََ
ُ
َّه ْم ي َ
َ ُْ َ
ُْ
[سورة األنفاؿ  :آيات .]31 – 39
ويرى قدري حنفي ( )072 : 0222أف الصراع بُت اإلسرائيليُت وبُت العرب ىو قدرىم اآلف،
وإلدارتو سبل شىت لعل أبرزىا سبيلُت :استخداـ القوة البدنية واؼبادية وىذا السبل أخذ منا حظاً كبَتاً إال
أف اؼبوازين القوة ليست يف صاحل العرب ،ومل يكن بد من إجياد البديل وىو االنتفاضة الفلسطينية اليت
استطاعت أف تؤدي دوراً ال بأس بو ونأمل أال ذبهض وأما السبيل الثاين :فهو التفاوض وما يندرج ربتو
من بناء التحالفات واعببهات وإف كاف التفاوض ال يستطيع أف كبصل من خاللو على أكثر فبا تسمح
بو موازين القوى الفعلية ،فمهارة التفاوض ليست قوة سحرية سبكن اؼبتفاوض اؼباىر من اغبصوؿ على ما
يريد كامالً ،وال يف كل وقت ،ولعل حالة التفاوض اؼبطروحة اآلف أو اليت من اؼبمكن أف تطرح بُت
الفلسطينيُت واإلسرائيليُت من موقع اختالؿ تلك اؼبوازين تتجسد يف حالة إدارة الفلسطينيُت ؽبذا الصراع
من أجل ربقيق رغباهتم اليت نرجو أف ربقق.
ويؤكد ديل كارنيجي وآخروف ( )35 – 33 : 0220ضرورة أف يتصف اؼبتفاوض باؼبرونة واؼبهارة
للتكيف مع التغيَت وفقاً ؼبتطلبات اؼبوقف الذي يواجهو أثناء التفاوض فقد يقرر تغيَت إسًتاتيجية
تفاوضية قرر استخدامها مسبقاً وذلك بسبب تغيَت ظروؼ اؼبوقف التفاوضي.
ويف ضوء العرض السابق ؼبفهوـ التفاوض ديكن تعريف الدخل التفاوضي بأنو ؾبموعة من
اإلجراءات التدريسية التعلمية اليت يقوـ هبا اؼبتعلموف يف عملية تشاركية حوارية جدلية إقناعية مع بعضهم
البعض يف ؾبموعات متنوعة لتناوؿ قضية أو موضوع ما تناوال شفويا يوصل إىل تنمية مهارات التعبَت
الشفوي لدى اؼبتعلمُت.
أمناط التفاوض :Negotiation Styles
ىناؾ أمناط ـبتلفة لشخصية اؼبفاوضُت وكل منط لو خصائصو اؼبميزة وانعكاساتو على سلوؾ
صاحب الشخصية ،وبالتايل فهو حيتاج إىل طريقة مالئمة للتفاوض معو حىت ال حيدث صداـ أو
خالفات تؤثر بالسلب على عملية التفاوض؛ حيث إنو إذا توافرت للمتفاوض اؼبعرفة الكافية خبصائص
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منط شخصية الطرؼ اآلخر فسوؼ يساعده ذلك – إىل حد كبَت – يف التعامل والتعاوف معو بنجاح
وذلك من خالؿ اختيار األساليب اؼبناسبة للتعامل معو ،وتتنوع أمناط التفاوض لتشمل (أبو اجملد إبراىيم
الشورجبي 0277 : 0220 ،؛ سهَت ؿبمود عبد اهلل 733 – 739 : 0225؛ Volkema,
:)1999 : 60 – 64
ً
أوال :النوط التنافسٍ :The Competing Style
ىذا النمط من اؼبتفاوضُت حياوؿ اغبصوؿ على أكرب قدر من اؼبكاسب مع اغبد من احتماالت
تقدمي تنازالت للطرؼ اآلخر فهو يرغب يف ربقيق أىدافو حىت ولو على حساب اآلخرين وؽبذا يتسم
سلوكو دبا يلي:
 التصلب واإلصرار للحصوؿ على ما يريد. ربقيق أكرب قدر من اؼبكاسب حىت ولو على حساب الطرؼ اآلخر. استخداـ الصوت اؼبرتفع للتأثَت على سَت اؼبفاوضات لصاغبو. استخداـ الوثائق واؼبعلمات كدليل لتدعيم مركزه وإلقناع الطرؼ اآلخر بوجهة نظره. ؿباولة طرح األسئلة اليت تساعده على كشف نقاط الضعف لدى الطرؼ اآلخر.ً
ثانُا :النوط التكُفٍ :Accommodating style
يعد ىذا النمط عكس النمط التناسي فهو منفتح على اآلخرين دييل إىل تأكيد الصداقة واؼبودة
ولذا فهو يهتم بالعالقات االجتماعية وتكوف دائماً ؽبا األولوية يف سَت اؼبفاوضات ،ويتسم سلوكو دبا

يلي:

 االىتماـ برغبات الطرؼ اآلخر أكثر من اىتمامو بنفسو. إعطاؤه قدراً كبَتاً من األمهية ؼبقًتحات الطرؼ اآلخر حىت ولو أدى إىل التنازؿ عن جزء من مطالبةالشخصية من أجل ربقيق طيبة مع اآلخرين.
 إرضاء الطرؼ اآلخر من خالؿ تركيز االىتماـ على مقًتحاتو والعمل على ربقيقها. عدـ إيذاء اآلخرين أو جرح مشاعرىم فهو إنساف يتسم باغبساسية اؼبفرطة. االىتماـ والًتكيز على نقاط االتفاؽ أكثر من نقاط االختالؼ حيث يكوف شعاره "التفاوض علىاؼبمكن وليس اؼبستحيل".
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ً
ثالثا :النوط التعاونٍ :The Collaboration Style
يعمي المتياوض المتعاون علا اكتشاف اىتمامات الطرف اآلفر بهدف تحقيق المصالح
المتبادلة لكال الطر ين وذلك من فالل السلوكيات التالية:
 الًتكيز واالىتماـ دبصاحل الطرؼ اآلخر. ؿباولة البحث عن اغبلوؿ اإلبداعية اليت تعمل على ربقيق مصاحل طريف التفاوض بأفضل صورةفبكنة.
 اإلنصات اعبيد للطرؼ اآلخر قبل أف يديل بوجهة نظره يف موضوع النقاش. إعطاء أمهية كبَتة لبناء الثق ة اؼبتبادلة بينو وبُت الطرؼ اآلخر على اعتبار أهنا خطوة أساسية لتبادؿاؼبنافع اؼبشًتكة فيما بعد.
النوط التجنبٍ :Avoiding Style
يتسم ىذا النوع من اؼبتفاوضُت بالقلق وعدـ الثقة بالنفس؛ حيث أنو يتجنب الدخوؿ يف
اؼبناقشات اػباصة باؼبوضوعات اليت هتم الطرؼ اآلخر ،ويبدو ذلك من خالؿ السلوكيات التالية:
 اػبوؼ من الدخوؿ يف مناقشات مع اؼبتفاوضُت اؼبتشددين. جيد صعوبة يف مناقشة اؼبواقف اليت تتسم باعبدؿ الكثَت. -ذبنب الدخوؿ يف اؼبفاوضات اليت تثَت قدراً كبَتاً من التوتر.

 ذبنب الدخوؿ يف اؼبناقشات ذات النهايات اؼبفتوحة. تفضيل االنسحاب من اؼبفاوضات ذات اؼبواقف الصعبة.ً
رابعا :النوط التىفُقٍ :The Compromising Style
يسعى اؼبتفاوض التوفيقي لتحقيق قدر من مصاغبو الشخصية دبعٌت التوصل إىل حلوؿ وسط
للمشكلة اؼبتنازع عليها ،وتتبلور صورة ىذا النمط من خالؿ السلوكيات التالية:
 التنازؿ عن ربقيق جزء من مصاحل اػباصة. تقدير ظروؼ الطرؼ اآلخر واالستجابة ؽبا من خالؿ التنازؿ عن شيء مقابل ربقيق آخر. تبٍت موقفاً وسطاً. تبٍت إسًتاتيجية األخذ والعطاء. اؼبيل إىل ربليل األمور خاصة نقاط اختالؼ بُت أطراؼ التفاوض.494
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االسرتاتُجُاث املناسبت للوذخل التفاوضٍ:
عرض تيلور وود وآخروف ( )Tyler Wood et al, 1990 : 34إسًتاتيجيات جديدة
للتفاوض من أجل تقدمي مناذج مدرسية تالئم القرف الواحد والعشروف؛ حيث يرى أف العضو اؼبشًتؾ يف
ؾبلس إدارة أحد اؼبدارس سيجد نفسو مضطراً من خالؿ عملو إىل ؿباولة إقناع اآلخرين ،أو التأثَت
عليهم أو دبعٌت آخر التفاوض مع اآلخرين إليضاح وجهات النظر مع اؼبدرسُت ،أعضاء ؾبلس إدارة
اؼبدرسة التجار (اؼبوردين) اآلباء ،وعلى نطاؽ أكرب من اجملتمع الذي يعيش فيو ،وىنا تربز بعض
التساؤالت مثل:
 ىل يتبع أسلوب التفاوض البناء القائم على التعاوف أـ يستخدـ أسلوب اؼبعارضة. ىل تؤدي االتفاقيات اليت يتم التوصل إليها إىل ربقيق األىداؼ التعليمية واالقتصادية. ىل ديكن إقناع الطرؼ اآلخر بوجهة نظره ،ومن مث يستحق الدعم واؼبساندة.ومن األسباب اليت دعت اؼبدارس إىل تغيَت إسًتاتيجيات التفاوض فهي (سهَت ؿبمود عبد اهلل
03 : 0225؛ وليم عبيد :)12 : 0223 ،
أوالً :أساليب التفاوض التقليدية اؼبستخدمة يف العديد من اؼبدارس والقائمة على مبدأ اؼبعارضة واعبدؿ
مل تعد مفيدة خاصة يف ؾباؿ اؼبناقشات اؼبتعددة األطراؼ حيث أف كل طرؼ يتبٌت موقفاً صلباً
يفتقر إىل اؼبرونة أو تقدمي التنازالت والذي ديثل من وجهة نظره أو نظر اآلخرين موقفاً ضعيفاً
فبا جيعل الفرد متمسكاً برأيو إلظهار قوتو؛ فبا يؤثر بالسلب على سَت اؼبفاوضات وبذلك قبد
أف ىذه األساليب التقليدية غَت ؾبدية من الناحية االقتصادية ألهنا تؤدي إىل إضاعة الوقت
فيما ال فائدة وتدمَت عالقات العمل فيؤدي ذلك يف النهاية التفاقيات تفتقر إىل اإلتقاف

والكماؿ.
ثانياً :التحوؿ الذي طرأ على أنظمة التعليم مثل تطوير األنظمة اؼبدرسية إلفساح اجملاؿ لالختيار
واؼبشاركة وربمل اؼبسئولية وتدعيم دور اؼبعلم ورفع مستواه اؼبادي وىذا يتطلب ما يلي:
 الفكر اعبديد الذي يأخذ يف االعتبار اؼبسائل اؽبامة واألخطر يف ؾباؿ التعليم. االىتماـ بتنمية العالقات بُت أعضاء ىيئة التدريس وؾبالس اإلدارة ومديري اؼبدارس.واألسلوب األمثل للتفاوض ىو ما يطلق عليو "الوصوؿ إىل االتفاؽ "Getting to Yes
على أساس أهنا عملية مشًتكة بُت اعبميع .حيث ال جيب على أطراؼ التفاوض الًتكيز فقط على
مصاغبهم بقدر أكرب من اغبفاظ على مصاحل اؼبؤسسة التعليمية.
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وتتيح ىذه اإلسًتاتيجية الفرصة كل متفاوض لكي يستطيع إقناع الطرؼ اآلخر بوجهة نظره ألهنا
منطقية وأقرب للصاحل العاـ من كوهنا وسيلة فقط لفرض الرأي بالقوة والتهديد.

كما أهنا ذبعل كل أطراؼ التفاوض قادرين على خلق البدائل للوصوؿ إىل االتفاؽ الذي حيقق
الصاحل العاـ وىو ما جيعل الفرد قادراً على اختيار وتقييم العرض األفضل واألقرب إىل اؼبنطق حيث أف
ىناؾ من أطلق على وصف عالقات العمل داخل اؼبدرسة بأهنا زواج أبدى ال طالؽ فيو Divorce
 . is not possibleفال شك أف العالقات السلمية يف ؾباؿ العمل اليت تستمل وتتطور إىل األفضل
تعترب أساسية وىامة يف تطوير النظم اؼبدرسية.
عرض البعض للعديد من اال سًتاتيجيات اليت ديكن استخدامها يف ضوء اؼبدخل التفاوضي ما يلي
(سهَت ؿبمود عبد اهلل  0225؛  03؛ ثابت إدريس Kennedy et al., 1987, 0227 ،
:)180 : 183
أوالً :اإلستراتيجية الهجومية :هتدؼ ىذه اإلسًتاتيجية إىل ؿباولة اغبصوؿ على أكرب قدر من اؼبكاسب مع
اغبد من احتماالت تقدمي تنازالت للطرؼ اآلخر ،ويتخذ اؼبفاوض من خالؿ ىذه اإلسًتاتيجية

موقف اؽبجوـ؛ فبا يعكس إصراره يف اغبصوؿ على أفضل اؼبزايا ،ومن مث يتسم سلوؾ اؼبتفاوض
بالتشدد والتصلب والعناد والتظاىر بعدـ تقدمي تنازالت للطرؼ اآلخر مع التلميح بالقوة والتهديد
باؼبقاطعة وعدـ التفاوض واستمرار الضغط إلجبار الطرؼ اآلخر على القبوؿ.
ثانياً :إستراتيجية القبول أو الر ض :يستخدـ اؼبتفاوض من خالؿ ىذه إسًتاتيجية" :إما القبوؿ وإما
الرفض" بالكلمات التالية "ىذا ما أعرضو عليك فإف مل تكن تريد ىذا اغبل على ىذا األساس
فلننهي األمر كلو" .وعلى الطرؼ اآلخر أف يتخذ بعض اػبطوات ؼبواجهة ىذا اؼبوقف الصعب.
ثالثاً :المتياوض المتشدد /الطيب :تعد إسًتاتيجية اؼبتفاوض اؼبتشدد  /الطيب من اإلسًتاتيجيات
التفاوضية اعبيدة يف التطبيق العملي إذا ما أحسن تطبيقها؛ حيث تتخلص يف قياـ اؼبتفاوض
هبجوـ عنيف يف بداية التفاوض ،وقد يلجأ يف ىجومو إىل التهديد أو التلويح بو ،مث يتبع ذلك
مباشرة دور الشخص الطيب من خالؿ عرض شيء وسط أو معتدؿ أو تقدمي الوعود ؼبعاعبة
اؼبشكلة اليت آثارىا من خالؿ اؽبجوـ.
رابعاً :االستراتيجية الد اعية  :Defensive Strategyتعتمد على قياـ اؼبتفاوض بالدفاع عن
موقفو أو حدوده هبدؼ تقليل حجم التنازالت اؼبطلوبة .ويلجأ اؼبتفاوض إىل ىذه الطريقة
عندم ا يكوف يف موقف ضعيف أو يف حالة تقليل اػبسائر إىل أقل حد فبكن ،مع تقدمي
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اؼبربرات الكافية واؼبقنعة باستخداـ اغبقائق واألرقاـ والتدرج أثناء الدفاع مع القدرة على ضبط
األعصاب وربمل أي سخرية عند رفض مقًتحاتو.
فامساً :استراتيجية الحدود المغلقة  :Off-Limitsمن خالؿ ىذه اإلسًتاتيجية يسعى اؼبتفاوض
إىل إثارة االنتباه وتركيز االىتماـ على بعض العناصر الفرعية اؼبتعلقة بالقضية بأهنا غَت قابلة
للتفاوض أو اؼبناقشة.

سادساً :استراتيجية ىدف عالي  /ىدف منخيض  :Aim high / Aim Lowيف ظل ىذه
اإلسًتاتيجية حياوؿ اؼبتفاوض الضغط على الطرؼ اآلخر ليدفعو إىل تقدمي التنازالت الكبَتة
حىت يكاد يقًتب من األوضاع اؼبثالية؛ حيث يبدأ اؼبتفاوض بطلب كبَت ردبا يفوؽ التوقعات،
وعندئذ يواجو الطرؼ اآلخر بصعوبة اؼبوقف اليت قد تؤدي بو إىل التهديد باالنسحاب من

التفاوض أو العمل على التكيف معو من خالؿ السعي إىل تعديل اؼبطالب لتصل إىل اغبدود
اؼبعقولة اليت تسمح باستمرار وقباح التفاوض.
سابعاً :استراتيجية ا ز  /ا زة أو يكسب  /تكسب  :Win / Winتؤكد ىذه اإلسًتاتيجية على
ربقيق مصاحل طريف التفاوض بأفضل صورة من خالؿ العمل على ربديد وحل اؼبشكالت،
وىذا يعٍت أف اؼبتفاوض يسعى لتحقيق مصاغبو اػباصة مع إتاحة الفرصة للطرؼ اآلخر حىت
يعرض قضيتو وحيقق أىدافو أيضاً.

ثامناً :استراتيجية الشرطي الطيب :يفًتض اؼبتفاوض الذي يطبق ىذه االسًتاتيجية أف مصلحة الطرؼ
اآلخر ىي مصلحتو ،ويستغل كل الفرص اؼبتاحة ليقنعو هبذا االفًتاض.

ويضيف يونس يوسف عواد ( )005 : 0272بعض اإلسًتاتيجيات اؼبناسبة للتفاوض منها:
 استراتيجية متا :وتعتمد على التأجيل أو الصمت أو االمتناع عن الرد الفوري ،مث مفاجئة الطرؼاآلخر للحصوؿ على تنازالت.
 -استراتيجية كيف وأين :وتعتمد على اؼبشاركة واغبصوؿ على مساعدات يقتضيها اؼبوقف التفاوضي

مع التوصية التوصيات اؼبسبقة من خالؿ وضع شروط يسبقها اآلخر ،واالعتماد على مالئمة

الظروؼ للتفاوض.
ويالحظ أف أغلب ىذه اإلسًتاتيجيات مستمدة من ؾباؿ التفاوض السياسي أو ىف ؾباؿ التنمية
البشرية ،وال مانع من تطويرىا واإلفادة منها داخل حجرة الدراسة لإلفادة منها.
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خطىاث تذرَس التعبري الشفىٌ وفق املذخل التفاوضٍ:

ىناؾ ؾبموعة من واإلجراءات اليت ديكن أف ينفذىا معلم اللغة العربية أثناء تدريس حصة التعبَت
الشفوي وفق إسًتاتيجيات اؼبدخل التفاوضي كما حددهتا فايزة السيد عوض ( )95 : 0223وديكن
اإلفادة منها عند تدريس التعبَت الشفوي ،وىي:
مرحلة التياعي واالندماج :حيث يعرض اؼبعلم فكرة موضوع الدرس (ربدث – كتابة) مث يعرض

األىداؼ واؼبعايَت وقواعد التفاوض ،وحيدد الزمن واؼبكاف إذا كاف خارج الصف ،مع مراعاة عرض
األىداؼ اؼبنشودة (اإلجرائية) للدرس ،وربديد اؼبهارات اؼبستهدفة ومعايَت اعبودة مع تشجيع اؼبتعلمُت

علي التفاوض واؼبشاركة وإبراز حقوقهم وواجباهتم  ،وتبصَت اؼبتعلمُت ببعض اؼبشكالت والصعوبات
اليت قد تواجههم وكيفية التعامل معها .
هزحلت االستكشاف:يف ىذه اؼبرحلة يكتشف اؼبتعلموف طرائق التفاوض يف ؾبموعات وأقراف

كاقًتاح ؾبموعة من األفكار أو اؼبوضوعات أو القصص  ،وترتيب اؼبقًتحات وفقا ألمهيتها  ،مع مراعاة
توجيو الطالب إيل اؼبعايَت ومنها معايَت الشكل واؼبضموف اؼبطلوب ربقيقها يف كتابة موضوعات التعبَت،
أو أداء مهارات التحدث ،مع توفَت حرية اؼبشاركة التعبَت يف مناخ صفي يسوده التسامح ومبادئ
االحًتاـ بُت صبيع اؼبتفاوضُت.
مرحلة تقويم النتا ج :حيث حياوؿ اؼبتعلموف التحقق من مدى بلوغهم النواتج اؼبرجوة ،وديكن أف يتم
ذلك من خالؿ أساليب متنوعة منها تقومي الذات ،وتقومي القرين وتقومي اؼبعلم بإجابة األسئلة وعمل
تطبيقات مرتبطة بالدرس .وديكن مراعاة اؼبعلم طلب عرض اؼبتعلمُت ؼبا تعلموه من مهارات وخربات،
والتأكد من فهم الطالب للخربات اعبديدة وتطبيقها ،وإبراز التأمالت الذاتية ووجهات نظر اؼبتعلمُت يف
ىذه اؼبرحلة.
إجزاءاث التجزبت املُذانُت للبحث:
تتناوؿ الدراسة اؼبيدانية إجراءات البحث من حيث؛ العينة ،واألدوات ،ومواد اؼبعاعبة التجريبية،
وإجراءات التطبيق اؼبيداين ووسائل اؼبعاعبة اإلحصائية لتلك البيانات ،وديكن تفصيل ذلك فيما يلي:
عُنت البحث:
مت اختيار عينة البحث بطريقة مقصودة من تالميذ مدرسة كعب بن مالك اؼبتوسطة باؼبدينة
اؼبنورة؛ وذلك للتطبيق اؼبيداين ،وتنفيذ أدوات الدراسة ،وبلغت العينة األساسية اليت أجريت عليها التجربة
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( )59تلميذاً .أما العينة االستطالعية فبلغت ( )52تلميذاً ،مت اختيارىم من مدرسة اإلماـ اغبسن
البصري باؼبدينة اؼبنورة.
تحديد مهارات التعبير الشيوي المناسبة لتالميذ الصف األول بالمرحلة المتوسطة بالمدينة
المنورة:
مت ربديد مهارات التعبَت الشفوي اؼبناسبة لتالميذ الصف األوؿ باؼبرحلة اؼبتوسطة باؼبدينة اؼبنورة
والالزمة لكل ؾباؿ من اجملاالت؛ ألف معرفة اؼبهارات اؼبكونة لكل ؾباؿ أمر ضروري ألمهية كل مهارة
حىت يستطيع التلميذ أف يتعلمها وقد مت ذلك باالعتماد على العديد من اؼبصادر ،أمهها:
 الدراسات السابقة ،والبحوث اليت تناولت مهارات التعبَت الشفوي. األدب الًتبوي اؼبتعلق دبهارات التعبَت الشفوي. اؼبقابالت مع بعض اؼبتخصصُت يف ؾباؿ اؼبناىج وطرائق التدريس واالستفادة من آرائهم حوؿمهارات التعبَت اؼبناسبة لتالميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة.
وقد مت وضع اؼبهارات اليت مت التوصل إليها يف صورة مبدئية ووضعها يف شكل استبانة اشتملت
على مهارات التعبَت الشفوي واػباصة لكل جانب من جوانب التعبَت الشفوي (ملحق .)7
وللتأكد من صالحية تلك اؼبهارات ومناسبتها لتالميذ الصف اؼبرحلة اؼبتوسطة مت عرضها على
ؾبموعة من اؼبتخصصُت يف ؾباؿ اؼبناىج وطرؽ التدريس ،وقد طلب إبداء الرأي فيما يلي:
 دقة الصياغة للمهارات العامة واػباصة لكل ؾباؿ.
 مناسبة ىذه اؼبهارات للتالميذ.
 اإلضافة أو اغبذؼ أو التعديل ؼبا يرونو مناسباً ؽبذه اؼبهارات.
وقد مت التوضيح للسادة احملكمُت اؽبدؼ من إجراء البحث ،وقد مت عرضها على عدد من
اؼبتخصصُت (ملحق  ،)9وقد أبدى السادة احملكموف آراءىم يف:
 مهارات التعبَت الشفوي مناسبة لتالميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة. اؼبهارات مناسبة للجانب اؼبتضمنة فيو. تعديل صياغة بعض اؼبهارات باإلضافة إىل تعديل مسميات بعض اؼبهارات ،كما مت حذؼ عددقليل من اؼبهارات غبصوؽبا على نسبة أقل من  %32من آراء السادة احملكمُت .وقد أخذ البحث
دبا اتفق عليو احملكموف حىت صارت اؼبهارات( ،ملحق  )0يف صورهتا النهائية.
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تحديد األىمية النسبية لمهارات التعبير الشيوي لتالميذ الصف األول المتوسط :مت ربديد األمهية
النسبية ؼبهارات التعبَت الشفوي لتالميذ الصف األوؿ اؼبتوسط الختيار أعلى اؼبهارات أمهية نسبية
لتنميتها باستخداـ الربنامج القائم على اؼبدخل التفاوضي وذلك من خالؿ عرض قائمة مهارات التعبَت
الشفوي على ؾبموعة من احملكمُت ،لوضع نسبة مئوية لكل مهارة من مهارات التعبَت الشفوي حسب
(.)

أمهيتها لتالميذ الصف األوؿ اؼبتوسط

 بناء افتبار التعبير الشيوي لتالميذ الصف األول المتوسط :يهدؼ ىذا االختبار إىل قياسمستوى أداء تالميذ الصف األوؿ اؼبتوسط يف طبس ؾبموعة من مهارات التعبَت الشفوي وىي
اؼبهارات اليت حصلت على  %22فأكثر من حيث أمهيتها النسبية لتالميذ الصف األوؿ اؼبتوسط،
ونظراً ألف مهارات التعبَت الشفوي متداخلة ومًتابطة يصعب قياس كل مهارة منها على حدة فإف
ىذا االختبار يقيس تلك اؼبهارات بشكل متكامل من خالؿ طلب التحدث يف أحد اؼبوضوعات
اليت تناسب مهارات التعبَت الشفوي وما يرغبو التالميذ من موضوعات يريدوف التحدث فيها.

وقد مت وضع اختبار التعبَت الشفوي يف صورة أولية وىو عبارة عن صفحة الغالؼ كتب عليها
اسم االختبار وبيانات الباحثُت ،مث تضمنت الصفحة التالية كيفية التحكيم على ذلك االختبار ،مث
اتبعت بتعليمات للت لميذ لكيفية اإلجابة على أسئلة االختبار ،مث جاءت أسئلة االختبار لتحدد للطالب
التحدث يف اؼبوضوعات اليت يرغب اغبديث فيها ،مث مت عرض االختبار على ؾبموعة من احملكمُت لبياف
مدى مناسبتو تالميذ الصف األوؿ اؼبتوسط ،ومدي وضوح التعليمات ،وسالمة اللغة ،وقد أبدى
احملكموف آراءىم يف أف اختبار التعبَت الشفوي مناسب لتالميذ الصف األوؿ اؼبتوسط ،وأف تعليمات
االختبار واضحة ،واللغة سليمة ،وقد أشار السادة احملكموف إىل ضرورة التنبيو على الطالب إىل أف ىذا
االختبار يًتؾ ؽبم حرية التعبَت عن آرائهم ،وليس لو أي صلة بدرجات االمتحاف اؼبرتبطة دبادة اللغة
العربية ،وقد أخذ الباحثاف هبذا الرأي ،فتم تضمُت ذلك التنبيو يف تعليمات االختبار.
ولتصحيح االختبار يف ضوء مهارات التعبَت الشفوي قاـ الباحثاف بوضع قائمة مهارات التعبَت
الشفوي يف شكل بطاقة لتقدير أداء التلميذ ،مع وضع تقديرات ألداء التالميذ يف كل مهارة من
اؼبهارات ،حبيث إذا كاف األداء جيداً يف اإلجابة على أسئلة االختبار أعطى الطالب درجتُت  ،وإذا كاف

األداء متوسطا أعطي الطالب درجة واحدة  ،وإذا مل يؤد الطالب أعطي صفراً يف األداء على كل مهارة
من مهارات التعبَت الشفوي.
_______________________
( )ملحق (.)5
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وغبساب ثبات االختبار قاـ الباحثاف بتطبيق االختبار على  52مدرسة اغبسن البصري باؼبدينة
اؼبنورة مث أعيد تطبيقو بعد مرور أسبوعُت ومت حساب معامل االرتباط باستخداـ حزمت الربامج
اإلحصائية ( )SPSSحيث معامل االرتباط باستخداـ معادلة بَتسوف وبلغ مقداره ( )2.23ويعد
ذلك مؤشراً جيداً على أف االختبار على درجة عالية من الثبات ،ومن مث ديكن الوقوؼ واالطمئناف على
النتائج اليت يتم اغبصوؿ عليها عند التطبيق على عينة البحث األساسية (ملحق رقم .)3
بناء البرنامج المقترح لتنمية بعض مهارات التعبير الشيوي لدى تالميذ الصف األول بالمرحلة
المتوسطة بالمدينة المنورة:
مت بناء الربنامج اؼبقًتح لتنمية مهارات التعبَت الشفوي وفقاً للمدخل التفاوضي وقد سبثلت أىداؼ
الربنامج يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى تالميذ الصف األوؿ اؼبتوسط باستخداـ اؼبدخل
التفاوضي وقد اعتمد بناء الربنامج على استخداـ ؾبموعة من اإلسًتاتيجيات التفاوضية اليت استخدمها
اؼبعلم والتالميذ يف التعامل مع مواقف التعبَت الشفوي ومن ىذه اإلسًتاتيجيات اإلسًتاتيجية اؽبجومية،
إسًتاتيجية القبوؿ أو الرفض ،اؼبتفاوض اؼبتشدد  /الطيب ،اإلسًتاتيجية الدفاعية ،إسًتاتيجية ىدؼ عايل
 /ىدؼ منخفض – إسًتاتيجية فائز  /فائزة أو يكسب  /تكسب .وىي إسًتاتيجيات مستمدة من
طبيعة اؼبدخل التفاوضي؛ حيث مت اختيار اإلسًتاتيجية اؼبناسبة منها لكل موقف من مواقف التعبَت
الشفوي ،وللتأكد من مدى مناسبة معاعبات الربنامج لتالميذ الصف األوؿ اؼبتوسط وصحة إجراءات
اؼبدخل التفاوضي ،ووضوح دور اؼبعلم والتالميذ خالؿ مواقف التعبَت الشفوي مت عرض الربنامج على
ؾبموعة من السادة احملكمُت ،وقد أبدى احملكموف آراءىم يف أف معاعبات الربنامج مناسبة لتالميذ
الصف األوؿ اؼبتوسط ،وقد أشار السادة احملكموف إىل صياغة بعض اعبمل اؼبتضمنة يف الربنامج وقد
قاـ الباحثاف بتنفيذ إعادة صياغة تلك اعبمل وتعديلها يف ضوء آراء السادة احملكمُت وأصبح الربنامج يف
صورتو النهائية.

()

التطبُق القبلٍ الختبار التعبري الشفىٌ:
مت تطبيق اختبار التعبَت الشفوي على التالميذ عينة البحث ،ومت تصحيح درجاهتم القبلية يف ىذا
االختبار وفق اؼبعيار اؼبعد لذلك.

_______________________
( )ملحق (.)3
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التطبُق الفعلٍ للربناهج:
مت التطبيق الفعلي للربنامج ابتداء من يوـ األحد اؼبوافق ( )0277-5-7وتطلب إجراء التطبيق
الفعلي للربنامج عقد جلسة سبهيدية من قبل اؼبدرب مع التالميذ عينة البحث؛ وذلك هبدؼ:
 التعرؼ عليهم ،وتعرفهم على اؼبعلم.
 توزيع نسخ الربنامج عليهم.
 توضيح أىداؼ الربنامج وإعالمهم هبا ،وأمهية دراسة الربنامج بالنسبة ؽبم.
 كيفية دراسة الربنامج ،واػبطوات اليت ينبغي أف يسَت عليها اؼبعلم أثناء دراسة الربنامج.
وأثناء دراسة موموعات البرنامج تم عمي ما يلي:
 عرض اؼبوضوعات بشكل منتظم على التالميذ.
 عرض األفكار والنماذج من قبل اؼبعلم.

 االىتماـ باألنشطة والوسائل اليت تساعد اؼبعلمُت على الفهم ،وسبلك اؼبهارة اؼبطلوب تنميتها.
 االىتماـ باعبانب التطبيقي وتدريب التالميذ على اؼبهارات.
تسليم البرنامج المقترح للتالميذ :مت تسليم الربنامج اؼبقًتح للتالميذ يف يوـ األحد اؼبوافق (-5-2

 ،) 0277ويف ضوء اػبطوات السابقة سبت دراسة الربنامج ،ومت االنتهاء من دراستو يف يوـ األربعاء

اؼبوافق ( ،)0277/3/73وهبذا يكوف التالميذ قد استغرقوا يف دراسة الربنامج تسعة أسابيع تقريباً
تضمنت تلك األسابيع التنفيذ الفعلي ؼبا مت تعلمو من مهارات ومعلومات تضمنها الربنامج.
انطباعات التالميذ علا البرنامج :تضافرت أثناء التطبيق عدة عوامل ساعدت يف عملية التطبيق
للتجربة ومن أمهها التعاوف الطيب الذي وجده اؼبعلم من صبيع التالميذ وسعادهتم بدراسة الربنامج؛
وذلك ؼبا يأيت:
 اشتماؿ الربنامج على موضوعات حيوية تفيدىم.
 اشتماؿ الربنامج على العديد من مهارات التعبَت اليت ىم يف حاجة الكتساهبا.
 الطريقة السهلة اليت اعتمد عليها الربنامج يف تناولو للموضوعات.
التطبيق البعدي الفتبار التعبير الشيوي:
بعد االنتهاء من تطبيق التجربة يف اؼبدة اؼبخصصة ؽبا ،وىي فصل دراسي كامل (الفصل الدراسي
الثاين 7357ىػ  7350 -ىػ أجرى القياس البعدي الختبار التعبَت الشفوي على التالميذ عينة البحث
وذلك يوـ (.)0277-3-02
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نتائج البحث :هناقشتها وتفسريها:

توصل البحث إىل ؾبموعة من النتائج ترتبط دبعرفة مدى فاعلية الربنامج القائم اؼبدخل التفاوضي
يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى تالميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة باؼبدينة اؼبنورة ديكن عرضها فيما يلي:
نتا ج البرنامج القا م علا المدفي التياومي ي تنمية مهارات التعبير الشيوي ككي:

( أ)

تمت صياغة اليرض الخاص بهذا الجزء علا النحو التالي :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

بُت متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي الختبار التعبَت الشفوي لدى التالميذ (عينة البحث) على
مستوى اؼبهارات اؼبرتبطة بالدرجة الكلية لالختبار لصاحل التطبيق البعدي ،وقد مت اختبار ىذا الفرض
باستخداـ اختبار (ت) للفروؽ بُت اجملموعات من خالؿ الربنامج اإلحصائي  ،SPSSوقد أسفرت
نتائج تطبيق ىذا االختبار عن البيانات اؼبدونة يف اعبدوؿ اآليت:
جدول ()9
داللة اليروق بين متوسطات درجات القياسين القبلي ،والبعدي علا مستوى الدرجة الكلية
لمهارات التعبير الشيوي لدى عينة البحث
االنحراف المعياري ميمة "ت"

التطبيق

العدد

المتوسط

القبلي

59

9.71752 70.3100

البعدي

59

9.12273 03.0112

2.723

مستوى الداللة
2.27

يتضح من اعبدوؿ السابق وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2.27بُت متوسطي
أداء التالميذ يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار التعبَت الشفوي لصاحل التطبيق البعدي ،فبا
يشَت إىل ربسن مستوى أداء التالميذ يف مهارات التعبَت الشفوي نتيجة دراستهم للربنامج القائم على
اؼبدخل التفاوضي ،وديكن تفسَت تلك النتيجة فيما يأيت:
 أف الربنامج القائم على اؼبدخل التفاوضي قد قدـ ؾبموعة من االسًتاتيجيات اليت تعتمد على
التفاعل بُت اؼبتعلمُت للقياـ بعملية التفاوض من حيث كيفية الدفاع عن وجهة نظره أو اؽبجوـ
على الشخص اؼبتفاوض ،األمر الذي أسهم يف حبث اؼبتعلمُت على األدلة والشواىد اليت ديكن
أف تدعم وجهة نظرىم يف القضية اؼبطروحة للتفاوض.
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 أف الربنامج القائم على اؼبدخل التفاوضي قد قدـ ؾبموعة من األنشطة التعليمية التعلمية اليت
يقوـ هبا اؼبتعلموف بالتعاوف مع معلمهم للتوصل إىل كيفية دحض وجهة نظر اآلخر حملاولة
إقناعو بوجهة نظره األمر الذي دعم تعلم التالميذ ألنشطة الربنامج وزاد من أدائهم يف مهارات
التعبَت الشفوي.
 أف الربنامج القائم على اؼبدخل التفاوضي قد قدـ ؾبموعة من اؼبداخل للتعامل مع موضوعات
التعبَت الشفوي مثل مرحلة االندماج والتفاعل واليت رباوؿ إدماج اؼبتعلمُت يف موضوع للمناقشة
أو البحث مث مرحلة االستكشاؼ من خالؿ ؾبموعة اؼبتعلمُت الذين يقًتحوف ؾبموعة من
األفكار اليت ديكن أف تسهم يف حل موقف أو إقناع آخر مث مرحلة التوصل إىل نتائج التفاوض
وتقييمها ،األمر الذي أسهم يف اكتساب التالميذ الذين درسوا الربنامج مهارات التعبَت
الشفوي.

 أف الربنامج القائم على اؼبدخل التفاوضي قد قدـ للمتعلمُت ؾبموعة من اؼبهاـ التقوديية اليت
تساعدىم على التحدث بشكل ديكنهم من مراعاة معايَت التعبَت ،األمر الذي أسهم يف
اكتساهبم ؼبهارات التعبَت الشفوي بعد دراستهم للربنامج.
كل تلك األمور تشَت إىل فاعلية الربنامج القائم على اؼبدخل التفاوضي يف تنمية مهارات التعبَت
الشفوي لدى تالميذ الصف األوؿ اؼبتوسط ،األمر الذي يوجب بياف مدى فاعلية الربنامج القائم على
اؼبدخل التفاوضي يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي يف كل مهارة من مهارات التعبَت الشفوي فيما يأيت:
(ب) -نتا ج البرنامج القا م علا المدفي التياومي ي تنمية مهارات التعبير الشيوي ي كي
مهارة من مهارات التعبير الشيوي:
سبت صياغة الفرض اػباص هبذا اعبزء على النحو التايل :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت
متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي الختبار التعبَت الشفوي لدى التالميذ (عينة البحث) على
مستوى كل مهارة من اؼبهارات الفرعية للتعبَت الشفوي لصاحل التطبيق البعدي ،وقد مت اختبار ىذا
الفرض باستخداـ اختبار (ت) للفروؽ بُت اجملموعات من خالؿ الربنامج اإلحصائي  ،SPSSوقد
أسفرت نتائج تطبيق ىذا االختبار عن البيانات اؼبدونة يف اعبدوؿ اآليت:
جدول ()2
داللة اليروق بين متوسطات درجات القياسين القبلي ،والبعدي علا مستوى المهارات المرتبطة
بكي مهارة من مهارات التعبير الشيوي لدى التالميذ عينة البحث
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الجانب المجال

يتحدث مبيناً فكرتو الرئيسة

الجااناب اليكااري

يربط بُت أفكاره يف سهولة ويسر

يعرض األفكار اؼبمتعة والشائقة

يلتزـ بالفكرة اليت يعرضها

يستخدـ تراكيب لغوية متنوعة
الجانااب اللغاوي

ديتلك مفردات لغوية كثَتة

يستخدـ صبالً مفهومة وواضحة

الجاانب الصوتي

ينطلق األصوات نطقاً صحيحاً
خيلو حديثة من اضطرابات النطق

التطبيق العدد المتوسط
القبلي

االنحراف
المعياري

59

2.92222 7.2012

البعدي 59

2.39903 7.1000

59

2.39390 2.2223

البعدي 59

2.95039 7.9991

59

2.33309 2.1000

البعدي 59

2.92119 7.9777

59

2.33309 2.1000

البعدي 59

2.11392 7.3222

59

2.30333 2.2977

البعدي 59

2.92923 7.3339

59

2.92539 2.3791

البعدي 59

2.19792 7.5977

59

2.32333 7.2222

البعدي 59

2.93393 7.3222

59

2.92539 7.2255

البعدي 59

2.22905 7.0322

القبلي

القبلي

القبلي

القبلي

القبلي

القبلي

القبلي

القبلي

59

ميمة "ت"

3.277

3.339

9.317

3.731

3.909

0.133

5.379

2.335

9.200 2.35330 2.9991

مستوى
الداللة
2.27

2.27

2.27

2.27

2.27

2.27

2.27

غَت دالة
2.27
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يعرب بصوتو عن اؼبعاين

يشرؾ جسمو يف التعبَت
الجانب الملمحي

يعرب بوجهو عن اؼبشاعر اؼبختلفة

البعدي 59

2.92539 7.3255

59

2.31999 2.2239

البعدي 59

2.32957 7.3100

59

2.32333 7.2222

البعدي 59

2.32123 7.3222

59

2.35379 2.1322

البعدي 59

2.39172 7.9333

59

2.39903 2.1000

البعدي 59

2.31999 7.9333

59

2.33233 2.9777

البعدي 59

2.33033 7.9523

59

2.32533 2.3339

القبلي

القبلي

القبلي

تتوافر حركاتو وإدياءاتو مع مضموف القبلي
حديثو
يتقبل آراء اآلخرين

القبلي

الجانب التياعلي

يثَت الكالـ واؼبناقشة يف الوقت القبلي
اؼبناسب
البعدي 59

2.39172 7.9333

59

2.32173 2.9523

البعدي 59

2.51139 7.2555

خيتتم حديثو بصورة مرحية

القبلي

3.070

5.215

2.252

1.072

1.571

3.333

2.27

2.27

2.27

2.27

2.27

2.27

2.27 77.905

يتضح من اعبدوؿ السابق وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  2.7بُت متوسطي أداء
التالميذ يف القي اس القبلي والقياس البعدي يف كل مهارة من مهارات التعبَت الشفوي ،ما عدا مهارة
نطق األصوات نطقاً صحيحاً اليت مل توجد فروقاً فيها بُت القياسُت القبلي والبعدي ،وىذه النتيجة تشَت
إىل ربسن مستوى أداء التالميذ يف مهارات التعبَت الشفوي نتيجة دراستهم للربنامج القائم على اؼبدخل
التفاوضي ،وديكن تفسَت تلك النتيجة دبا يأيت:
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 أف الربنامج القائم على اؼبدخل التفاوضي قد قدـ للتالميذ ؾبموعة من اؼبناقشات والقصص
والنوادر واؼبناظرات واؼبواقف اليت درست باستخداـ إسًتاتيجيات متنوعة أسهمت يف ربليل تلك
اؼبواقف واؼبناقشات لبياف ما هبا من تفاوضات وآراء ديكن أف يستخدمها اؼبتعلموف يف بياف ما
هبا من أدلة وشواىد للتدليل على صحة األقواؿ الشفوية األمر الذي أسهم يف اكتساب
اؼبتعلمُت ؼبهارات التعبَت الشفوي اؼبتضمنة يف تلك اجملاالت.

 أف الربنامج القائم على اؼبدخل التفاوضي قد قدـ ؾبموعة من إسًتاتيجيات التفاوض للتعامل
مع كل ؾباؿ من ؾباالت التعبَت الشفوي؛ األمر الذي أسهم يف استخدامها من قبل اؼبتعلمُت
بشكل فعاؿ حيث إف ىذه اإلسًتاتيجيات تعتمد على اؼبتعلم أكثر من اؼبعلم ،فمن خالؿ ىذه
اإلسًتاتيجيات يتم االعتماد على ذات اؼبتعلم يف التعامل مع القضايا أو اؼبناقشات اؼبطروحة
للتعبَت الشفوي األمر الذي أكسب التالميذ مهارات التعبَت الشفوي نتيجة دراستهم الربنامج
القائم على اؼبدخل التفاوضي.
* أف الربنامج القائم علي اؼبدخل التفاوضي قد قدـ ؾبموعة من أساليب التقومي اليت تعتمد علي
تفعيل دور اؼبتعلم يف التعامل مع كل ؾباؿ من ؾباالت التعبَت الشفوي األمر الذي أسهم يف اكتساب
التالميذ مهارات التعبَت الشفوي نتيجة دراستهم الربنامج القائم علي اؼبدخل التفاوضي.
ومن خالؿ استقراء النتائج السابقة يتضح فاعلية استخداـ الربنامج القائم على اؼبدخل التفاوضي
يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى تالميذ الصف األوؿ اؼبتوسط.
تىصُاث البحث:
ي موء ما أسير عنو البحث من نتا ج ،يمكن تقديم التوصيات التالية:
 ضرورة تفعيل استخداـ اؼبدخل التفاوضي يف التدريس؛ حيث إهنا أثبتت فعالية يف تنمية العديد
مهارات التعبَت الشفوي ،وذلك من خالؿ تدريب اؼبعلمُت عليو – قبل وأثناء اػبدمة – وتوفَت
أدلة معلم ؼبوضوعات التعبَت يستفيد اؼبعلم منها ويفعل تطبيقها مع التالميذ داخل حصة
التعبَت.

 ينبغي تدريب اؼبعلمُت على االذباىات اغبديثة يف طرؽ تدريس التعبَت ،دبا يرفع مستوى أدائهم
التدريسي للتعبَت؛ وذلك من خالؿ ربديد ىذه االذباىات وتدريبهم عليها وذلك يف دورات
تعقد ؽبم أثناء اػبدمة.

 ضرورة تضمُت كتب طرؽ التدريس اؼبقررة على طالب كليات الًتبية أىم االذباىات اغبديثة يف
طرؽ تدريس اللغة – بشكل عاـ – وطرؽ تدريس التعبَت – بشكل خاص – حبيث يتعرفوف
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عليها ويتدربوا على استخدامها قبل عملهم يف ؾباؿ التدريس ،فبا يكسبهم خربات ميدانية
وتربوية تفيد طالهبم وتفيد العملية التعليمية.

 أمهية إعداد أدلة معلم ؼبوضوعات التعبَت اؼبقررة على التالميذ وفق إجراءات اؼبدخل التفاوضي،
مع تقدمي أنشطة ـبتلفة ديكن أف يستفيد منها اؼبعلم أثناء تنفيذه ؼبوضوعات التعبَت.
هقرتحاث البحث:
لقد أثار البحث اغبايل عدداً من اؼبشكالت البحثية اعبديرة باالىتماـ ،واليت تصلح ألف تكوف
أحباثاً مستقبلية ،لذا يقًتح الباحثاف ضرورة إجراء البحوث التالية:
 القياـ بدراسات فباثلة لتنمية مهارات التعبَت الكتايب لدى طالب اؼبرحلة الدراسية األخرى.
 دراسة فاعلية برنامج مقًتح يف ضوء اؼبدخل التفاوضي يف تنمية مهارات الفهم القرائي يف
مراحل تعليمية ـبتلفة.

 دراسة فاعلية برنامج مقًتح يف ضوء اؼبدخل التفاوضي يف تنمية األداء التدريسي ؼبعلمي اللغة
العربية يف مراحل تعليمية ـبتلفة.
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أوال :املزاجع العزبُت:
إبراىيم عبد الفتاح إبراىيم (" .)0229أثر استخداـ اؼبدخل التفاوضي ومهاـ األداء يف التاريخ على
تنمية القيم االستقصائية لدى طالب اؼبرحلة الثانوية" ،اجمللة الًتبوية للدراسات االجتماعية،
اعبمعية اؼبصرية للدراسات االجتماعية ،العدد ( )9يناير.
إبراىيم ؿبمد عطا ( .)7339طرائق تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية ،القاىرة :مكتبة النهضة اؼبصرية.
أبو اجملد إبراىيم الشورجبي ( .)0220أساليب التياوض من منظور تنظيم "ماسلو" للحاجات
اإلنسانية لدى مديري ووكالء التعليم الثانوي العام .ؾبلة كلية الًتبية (جامعة بنها) – مصر،
مج  ،70ع  ،37ص ص.033–732
أضبد زكي بدوي ( .)7335معجم مصطلحات العلوـ االجتماعية ،بَتوت :مكتبة لبناف.
أضبد زينهم أبو حجاج (7335ـ) :تنمية مهارات التعبَت الشفهي والقراءة اعبهرية لدى تالميذ الصف
اػبامس من مرحلة التعليم األساسي ،رسالة ماجستَت ،غَت منشورة :كلية الًتبية بكفر الشيخ،
جامعة طنطا.
أضبد شفيق السكري ( :)0222قاموس اػبدمات االجتماعية ،اإلسكندرية :دار اؼبعرفة اعبامعية.
أضبد عبد اهلل أبو عايش ( .)0225التفاوض.
http://www.damasmed.com/Dallylife/others/5.htm
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أضبد عثماف عفيفي ( .)0225فاعلية استخداـ مدخل األحداث اعبارية يف تنمية مهارات بعض
ؾباالت التعبَت الشفوي لدى طالب اؼبرحلة اإلعدادية .ؾبلة كلية الًتبية – جامعة طنطا –
مصر ،ع  ،50مج  ، 0ص ص.533–520
بدرية اؼبال وفاطمة اؼبطاوعة ( .)7331دراسة جملموعة من العوامل اليت تعوؽ تعلم التعبَت اإلبداعي يف
اؼبرحلة اإلعدادية ،ؾبلة البحوث الًتبوية جامعة قطر ،السنة السادسة ،العدد ( ،)70يونية.

ثابت إدريس ( .)0227التفاوض مهارات واسًتاتيجيات .القاىرة :الدار اعبامعية.
ثناء عبد اؼبنعم رجب ( .)0223أثر استخداـ اؼبدخل التفاوضي وأسلوب اغبافظة يف تنمية مهارات
التعبَت اإلبداعي ،واالذباه كبو اؼبادة لدى طالب الصف األوؿ الثانوي ،اعبمعية اؼبصرية
للمناىج وطرائق التدريس :ؾبلة دراسات يف اؼبناىج وطرائق التدريس ،كلية الًتبية جامعة عُت
مشس العدد (.)30
صباؿ مصطفى العيسوي ( .)7322برنامج مقًتح لتنمية مهارات بعض ؾباالت التعبَت الشفوي لدى
طالب اؼبرحلة الثانوية ،ماجستَت (غ.ـ) كلية الًتبية ،جامعة طنطا.
حسن ؿبمد وجيو ( .)7333مباريات التفاوض اإلداري وتقومي األداء اعبامعي :اعبامعات اؼبصرية
كنموذج .مستقبل الًتبية العربية – مصر ،مج  ،7ع ،5ص ص.29-93
حسن ؿبمد وجيو ( .)0227التفاوض وإدارة اؼبقابالت ،الرياض :مكتبة العبيكاف.
خالد ؿبمود عرفاف ( .)0220أثر التفاعل بُت طريقة التعليم ومنط االختبار على مستوى األداء اللغوي
الشفهي لدى تالميذ الصف اػبامس االبتدائي .رسالة دكتوراه غَت منشورة ،كلية الًتبية ،جامعة
األزىر.
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ديل كارنيجي ،ستيورات آر .ليفاين ،مايكل إيو .كروـ ،ترصبة مكتبة جرير ( .)0220اكتشف القائد
الذي بداخلك (فن القيادة يف العمل) ،كيف تكسب األصدقاء وتؤثر يف الناس يف عامل متغَت،
الرياض :مكتبة جرير.
رانيا شاكر السيد أضبد ( .)0223برنامج مقًتح لتنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى الطالبات اؼبعلمات
بقسم اللغة العربية يف ضوء مدخل التواصل اللغوي ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية البنات
جامعة عُت مشس.
رشدي أضبد طعيمة ،وؿبمد السيد مناع ( .)0222تدريس اللغة العربية يف التعليم العاـ – نظريات
وذبارب ،القاىرة :دار الفكر العريب.
سلوى عثماف مصطفى ،وىبة فتحي الدغيدي ( .)0221العالقة بُت ربقيق أغراض اغبقيبة الوثائقية
(البورتفوليو) والقدرة على اغبوار والتفاوض الفكري لدى طالب الدراسات العليا بكلية الًتبية،
ؾبلة دراسات يف اؼبناىج وطرؽ التدريس ،العدد ( ،)702يناير ،مصر ،ع  ،0221 ،702ص
ص .703 – 37
سهَت ؿبمود عبد اهلل ( .)0225سيكولوجية التفاوض ،ؾبلة دراسات تربوية واجتماعية ،القاىرة ،ؾبلد
( ،)3عدد ( )5يوليو ،ص ص.073–737
عبد اغبميد عبد اهلل عبد اغبميد ( .)0225دراسات وحبوث يف تربويات اللغة .كلية الًتبية جامعة
طنطا.
عبد السالـ ىاروف ( .)7323اؼبعجم الوسيط ،ط ،5ؾبمع اللغة العربية :القاىرة.
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علي أضبد مدكور( . )7322تدريس التعبَت بُت اؼبوضوعات التقليدية والوظيفية  .اجمللة العربية للبحوث
الًتبوية –تونس  ،مج، 2ع ، )7322(،0ص ص .93-53

علي أضبد مدكور ( .)0222تدريس فنوف اللغة العربية ،عماف :دار اؼبسَتة.
علي سالـ ( .)7333خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها ،اإلسكندرية ،مطبعة الشرؽ.
فاروؽ السيد عثماف ( .)7332سيكولوجية التفاوض وإدارة األزمات ،اإلسكندرية :منشأة اؼبعارؼ.
فايزة السيد عوض ( .)0223مداخل واذباىات حديثة يف تدريس اللغة العربية والًتبية اإلسالمية،
القاىرة :دار اعبزيرة للطباعة والنشر.
فتحي علي يونس ( .) 7331تعليم اللغة العربية للمبتدئُت (الصغار والكبار) القاىرة :مطبعة الكتاب
اغبديث.
فتحي علي يونس ،ؿبمود كامل الناقة ،علي أضبد مدكور ( .)7327أساسيات تعليم اللغة العربية .كلية
الًتبية جامعة عُت مشس.
قدري حنفي ( .) 0222حملات من علم النفس ،صورة اغباضر وجذور اؼباضي القاىرة :اؽبيئة اؼبصرية
العامة للكتاب.
ليلى عبد اهلل حساـ الدين ( .) 0222فاعلية اؼبدخل التفاوضي يف تنمية طبيعة العلم وتقدير العلماء
لدى الطالبة اؼبعلمة بكلية البنات .دراسات يف اؼبناىج وطرؽ التدريس – مصر ،ع ،733
( ،)0272ص ص.723–92
ؿبمد الصادؽ عفيفي ( .)7323اإلسالـ والعالقات الدولية ،مكة اؼبكرمة ،مكتبة الثقافة.
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ؿبمد بن أيب بكر الرازي ،ترتيب ؿبمود خاطر ( .)7319ـبتار الصحاح ،القاىرة :اؽبيئة اؼبصرية
للكتاب.
ؿبمد عبد الوىاب عطية ( .)0222االذباىات اؼبعاصرة يف تعليم اللغة العربية ،ج ،7القاىرة ،كلية
الًتبية ،جامعة األزىر.
ؿبمود عبد اغبافظ خلف اهلل ( .) 0223فعالية برنامج مقًتح لتنمية مهارات تدريس اللغة العربية لإلبداع
لدى معلمي اؼبرحلة االبتدائية ،رسالة دكتوراه غَت منشورة كلية البنات ،جامعة عُت مشس.
ؿبمود عبد اغبافظ خلف اهلل ( .) 0272فعالية إسًتاتيجية مقًتحة يف ضوء اؼبدخل الوظيفي يف تنمية
مهارات الكتابة الوظيفية لدى الناطقُت بلغات أخرى كلية الًتبية جامعة اعبوؼ السعودية.
اؼبؤسبر السنوي الدويل للدراسات العربية واإلسالمية يف اعبامعة اؼبصرية للثقافة اإلسالمية يف
صبهورية كازاخستاف أؼباطي يومي  52-03نوفمرب.
ؿبمود كامل الناقة ( .) 7333تعليم اللغة العربية والتحديات الثقافية اليت تواجو مناىجنا الدراسية.
القاىرة :كلية الًتبية ،جامعة عُت مشس.
ؿبمود كامل الناقة ( .)0220االختبار الشفوي .اؼبؤسبر العلمي الرابع عشر للجمعية اؼبصرية للمناىج
وطرؽ التدريس بعنواف "مناىج التعليم يف ضوء مفهوـ األداء ،القاىرة :دار الضيافة جبامعة عُت
مشس ( 03 – 03يوليو) اجمللد الثاين ،ص ص.972–330
مصطفى رسالف شليب ( .)0220تعليم اللغة العربية ،القاىرة :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
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نادية علي أبو سكينة ( .) 7332أثر برنامج مقًتح على تنمية بعض اؼبهارات اللغوية واالذباىات الدينية
لدى تالميذ اغبلقة األوىل من التعليم األساسي "دكتوراه (غَت منشورة) ،كلية الًتبية ،جامعة
طنطا.
ىاري مليز ،ترصبة مكتبة جرير ( .)0225فن اإلقناع ،كيف تستدعي انتباه اآلخرين وتغَت آرائهم وتؤثر
عليهم ،الرياض :مكتبة جرير.
- 33وحيد إظباعيل حافظ ( .)0223اؼبستويات اؼبعيارية ؼبهارة التحدث وتقومي أداء تالميذ اؼبرحلة
االبتدائية يف ضوئها ،ؾبلة كلية الًتبية بكفر الشيخ ،فرع جامعة طنطا ،العدد السادس ،السنة
اػبامسة.
وليم عبيد ( .)0223اؼبدخل اؼبنظومي واؼبنهج التفاوضي .اؼبؤسبر العريب الرابع – اؼبدخل اؼبنظومي يف
التدريس والتعلم – مصر ،ص ص.12–91
يونس يوسف عواد ( .)0272إدارة اؼبوارد البشرية؛ مهارات اإلشراؼ .الرياض ،دار زدين للنشر
والتوزيع.
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