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 املشتخلص

 بعض إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية المناظرة في تنمية ىدؼ ىذا البحث  
الثانكم في مدينة الثاني لدل طالب الصؼ  في مادة المغة العربية الحكار كاإلقناعميارات 
في المممكة العربية السعكدية، خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  سكاكا
 ىدؼكلتحقيؽ  كالمنيج شبو التجريبي. الكصفيالمنيج  الباحث ق. استخدـ4110/4114
 اختبار  كتمثمت أداة البحث في  قائمة بميارات الحكار كاإلقناع كدليؿ لممعمـ. تـ إعداد البحث

 كالمككنة البحثعينة عمى القمبي  تطبيؽ االختبارتـ حيث لقياس ميارات الحكار كاإلقناع. 
 (41كعددىا ) ضابطةمجمكعة ك  ،ا( طالبن 44كعددىا ) تجريبيةمجمكعة ، مف مجمكعتيف

كمف ثـ تـ تدريس المجمكعة التجريبية باستخداـ استراتيجية المناظرة، كالمجمكعة  .طالبا
عمى المجمكعتيف.  البعدمبعد ذلؾ تـ تطبيؽ االختبار الضابطة بالطريقة التقميدية االعتيادية. 

=  a) الداللةمستكل د إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عن البحثنتائج  أظيرتحيث 
كفي ضكء  .البعدم قناعاختبار ميارات الحكار كاإلفي  التجريبية المجمكعة لصالح( 0.00
كاف مف أبرز التكصيات تكجيو المختصيف في حقؿ المناىج كالتدريس إلى زيادة  البحثنتائج 

في مجاالت الحكار  كاالستراتيجيات التي تزيد مف تفاعؿ الطالبالبحث كالدراسة في الطرائؽ 
. إضافة إلى ذلؾ االىتماـ بتدريب الطالب عمى استراتيجية المناظرة كالتكاصؿ المغكمكاإلقناع 

 .كتنمية ميارات الحكار كاإلقناع
 مادة المغة العربية ميارات الحكار كاإلقناع، ،استراتيجية المناظرةمفتاحية: الكممات ال

  40/226بمشزوع بحثي رقم )* تم دعم هذا البحث من جامعة الجوف 
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The effect of using the debate strategy on developing some dialogue 

and persuasion skills in the Arabic Language Subject among second-

grade secondary school students 

Abstract 

This study aimed to identify the effect of using the debate strategy on 

developing some dialogue and persuasion skills Arabic Language Subject 

among second-grade secondary students in the city of Sakaka in the Kingdom 

of Saudi Arabia, during the second semester of the academic year 1440/1441 

AH. The researcher used the descriptive approach and the quasi-experimental 

approach. To achieve the aim of the study, a list of dialogue and persuasion 

skills was built and a teacher guidelines, as well as a test was prepared to 

measure the skills of dialogue and persuasion. After that, the test was applied 

to the study sample, which consisted of two groups, an experimental group of 

(19) students, and a control group of (16) students. After that the empirical 

group was taught by using debate strategy and the control group was taught by 

the traditional way. Then the post- test was applied on both groups.  Where the 

results of the study showed that there are statistically significant differences at 

the level of significance (a=0.05) in favor of the experimental group in the 

post-achievement test. The research also reached a list of the skills of dialogue 

and persuasion suitable for second grade secondary school students. In light of 

the results of the study, one of the most prominent recommendations was to 

direct specialists in the field of curricula and teaching to increase research and 

study in methods and strategies that increase student interaction in the fields of 

dialogue, persuasion and language communication. In addition to that, there is 

an interest in training students in debate strategy and developing dialogue and 

persuasion skills.                                                                          

Keywords: Debate Strategy, Dialogue and Persuasion Skills, Arabic 

Language Subject 
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  :املكدمُ .1

ا في السنكات األخيرة، كأصحبت أكثر تركيزا عمى المتعمـ ككنو محكرن  التربيةازدىرت      
 لمتعبير يجب أف يعطى مساحةفلمعممية التربكية، كحتى يككف المتعمـ ىك مرتكز ىذا النظاـ، 

استخداـ المغة  أف يتـ تركز عمى ،. فالمناىج الحديثة في تعميـ المغة كتعممياعف أفكاره كآرائو
في اتخاذ  عدـ التسرع ،األخرل احتراـ اآلراءك تقبؿ  الحكار،مثؿ  ،في مكاقؼ حياتية ذات معنى

. ىذه الميارات كالتي أقرب ما تككف ، ميارات التفكير الناقد، تقبؿ النقد مف اآلخريفالقرار
 معتيدؼ إلى جعؿ المتعمـ أكثر تعايشا حيث أقرب إلى ميارات الحكار كالمناقشة كاإلقناع، 

األدكات  مف خالؿ تمؾ الميارات ألف المتعمـ يكتسب، كأكثر فائدة كنفعية، كذلؾ ومجتمع
 .مع أفراد المجتمع لصحيحة لمتفاعؿ لغكيا كاجتماعياا

تطكير الميارات الشخصية أمرنا بالغ األىمية في اقتصاد المعرفة في القرف الحادم  يعد     
لكف األدكات التربكية إلدراؾ ذلؾ . ( (Aclan, et al., 2016كالعشريف، أكالف كآخركف

كتطكير ىذه  يعتبر اكتشاؼ ، حيث(Haron, et al., 2016) ، ىاركف كآخركفشحيحة
كمتخصصيف في كخبراء  كمدراءو التربكييف مف معمميف التحديات التي تكاج الميارات مف

 .  (Zembytska, 2018)المناىج، زمبيتسكا
النشء الحرص عمى تعمميا كالتي حرم ب مف األمكر الميمة في الحياة،الحكار كيعد     

مساعدة الشخص عمى تحقيؽ كالتدرب عمييا، فالحكار كميارات التكاصؿ ليا دكر كبير في 
الحكار ف أىدافو. فمف خالليا يستطيع اإلنساف أف يتفاعؿ مع مجتمعو كيعبر عف أفكاره كآرائو.

فكثير مف  لحياة.التي تكاجينا في ا ىك أحد السبؿ اآلمنة إليجاد الحمكؿ لمكثير مف القضايا
المشكالت التي تكاجينا بسبب قمة ميارات الحكار كاإلقناع كالتأثير لدل البعض 

لمحكار الكطني  عبد العزيزالمممكة العربية السعكدية يعد مركز الممؾ  في(. 0000)محمد،
أيقكنة في ىذا المجاؿ. فالمركز في ييدؼ إلى تعزيز ثقافة الحكار احتراـ االختالؼ كالتنكع 
كالمحافظة عمى الكحدة الكطنية، كحماية الرسالة لمنسيج المجتمعي مف خالؿ التكاصؿ 

 . (0000الكطني،  لمحكار عبد العزيزالممؾ )مركز  الفاعؿ، كالشراكات المثمرة محميا كدكليا
عندما ُتسمع كممة مناظرة يتبادر إلى ذىف كثير مف الناس، مناظرات الفالسفة كأرسطك      

كأفالطكف كسقراط مع خصكميـ. كمف كجية نظر إسالمية، قد يمتبس عند البعض، الجداؿ 
كالمناظرة، كتجد أف البعض ال يحبذ المناظرة كيجعميا في خانة الجداؿ. لكف الشريعة 
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عماؿ العقؿ. فالقرآف الكريـ بو الكثير مف اآليات التي تحث  اإلسالمية حثت عمى التفكير كا 
عمى ذلؾ. كحتى يتـ الجداؿ بالتي ىي أحسف، فإنو البد مف تعميـ المناظرة بالطرؽ 

 الصحيحة، كتعمـ آداب الحكار كاإلقناع، كىك ما يسعى ىذا البحث إليو.
عناىا العاـ، أما في ىذا الجزء، فسكؼ يتـ فيما سبؽ تـ اإلشارة إلى تعريؼ المناظرة بم    

تعريؼ المناظرة إجرائيا في مجاؿ التدريس. حيث يقصد باستراتيجية المناظرة، أنيا استراتيجية 
تيدؼ إلى ميارات تطكير الطالب في مجاؿ التحدث أماـ الجميكر كميارات التفكير كالبحث 

 (.Kenndey, 2009؛ 2007كميارات العمؿ الجماعي، كينيدم )
 – 3كفي ىذا البحث نعني بالمناظرة التعميمية التي تضـ فريقيف يتككف كؿ فريؽ مف )      
طالب، يفضؿ دائما في المناظرة األعداد الفردية( ىذا النكع مف المناظرات كالذم يستيدؼ  0

مستكل المبتدئيف. حيث إف ىناؾ أنكاعا متقدمة مف المناظرات، ليا خصكصيات كشركطيا، 
أف مجالنا تعميمي، فإننا سنمقي الضكء عمى المناظرات التعميمية، كالتي تستيدؼ  لكف بما

 المبتدئيف مف طالبنا األعزاء. 
مكضكع يؤرؽ الكثير مف الميتميف في مجاؿ تدريس المغة العربية،  البحثإف مكضكع      

فقضايا التحدث بالمغة العربية بطالقة مف أىـ المقاييس كالمؤشرات في تعميـ المغة العربية، 
 0041؛ ترنماف، 0000؛ راتشماكاتي، 0000كأحد أىـ نكاتج التعمـ المطمكبة، ألف 

((Rachmawati, 2020- Trentman, 2017 كلف يتـ تحقيؽ ىذه الطالقة المغكية إال .
إذا تعرض الطالب إلى ممارسة ميارات لغكية مف جية، كتكافر بيئة لغكية لممارسة تمؾ 

 (. Haron, et al., 2016) ىاركف كآخركفالميارات بالشكؿ الصحيح، 
أىمية استراتيجيات التعمـ النشط في الفصكؿ الدراسية، باعتبارىا أحد ركافد دعـ  تبرز      

التعميـ القائـ عمى المتعمـ.  كمف ىنا تأتي أىمية استراتيجيات الحكار كالمناقشة بأنشطتيا 
إلى الميارات العميا المختمفة، حيث إنيا تقدـ فرصا كبيرة لمطمبة لالنتقاؿ مف الميارات الدنيا 

(. استراتيجية المناظرة مف أحد أىـ Ramlan et al., 2016في التفكير، رمالف كآخركف )
الطرائؽ التي تساعد الطالب عمى ذلؾ كتزيد مف تفاعميـ كاستخداـ المغة ألغراض تكاصمية 

 اجتماعية.

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/izdihar/article/view/10967/0
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تسيـ بشكؿ كبير في دعـ الميداف التربكم، بدراسة حديثة في ىذا  ىذا البحثنتائج أخيرا، 
المجاؿ. حيث تعد ىذه الدراسة األكلى مف نكعيا في مجاؿ استراتيجية المناظرة كأثرىا في 

 ميارات الحكار كاإلقناع في تدريس المغة العربية.
  :البخحمشهلُ 

دل أىـ ميارات القرف الكاحد لتشكؿ إحكاالتصاؿ  التكاصؿ كالتشارؾ اتميار  تأتي       
رات . حيث إف ميا(Heflebower, 2011)   &Marzano مازانك كىفمبكير كالعشريف

مؤسسات كىذا ما يحتـ عمى  مف متطمبات سكؽ العمؿ.أصحبت  القرف الكاحد كالعشريف
الكثير في المقابؿ تشير االىتماـ بيذه الميارات في مناىجيا الدراسية.  كالعاـ التعميـ العالي

الخكؼ ف  البحكث عمى أف افتقار الطالب لتمؾ الميارات كحاجتيـ لتطكيرىا.مف الدراسات ك 
يقتصر  كالف معيقات تعمـ المغة كاكتسابيا. أماـ اآلخريف، أمكر شائعة كم في التحدثكالتردد 

ذلؾ عمى عمر معيف، بؿ جميع المستكيات كاألعمار، كلكف بشكؿ أساسي المتعمميف البالغيف. 
تجادؿ ىذه الكرقة بأف استخداـ المناظرة في فصؿ المغة يساعد الطالب عمى االستفادة بشكؿ 

 (.Hopârtean, 2016) ، ىكبارتيفأكبر مف أنشطة التحدث مع تقميؿ القمؽ
المناظرة، تعزز مف الكفاءات  أثناءاألسئمة التي تطرح ك النقاش ذلؾ، فإف إلى  إضافة    

. الكفاءة النحكية ككفاءة الخطاب كالكفاءة المغكية االجتماعية كالكفاءة االستراتيجية :اآلتية
(. عالكة عمى ذلؾ (Hidayati et al., 2019 دراسة ىيدايتي كآخركف كما سبؽ أبرز نتائج

 ميارات التفكير(. كتحسف Woods, 2020) ، ككدزالطالب كجدكا أف المناقشات ممتعةفإف 
 .(Iman, 2017) أماف ( كDarby, 2007ربي ) اد ،النقدم كميارة التحدث

كفكائد المناظرة ال تقتصر داخؿ الفصكؿ الدراسية فقط، بؿ في الخارج في مجاالت الحياة     
أنو ال يكجد فقط  ينمي عند المتعمميف. كىذا ما كاالقتصادية العامة، السياسية كاالجتماعية

إجابة صحيحة كاحدة فقط، بؿ ىناؾ إجابات متعددة كآراء حكؿ المكضكعات السياسية 
يمكف أف تساعد المناظرات الطالب (. Leek, 2016) ؾي، لكالفكرية كاالجتماعية كغير ذلؾ
 Park، بارؾ كآخركف )المناىج كتحسيف تعمميـفي عمى اكتساب كفاءات متعددة 

et.,2011) ةلممناظر  كقبكؿ الطالب ،ذلؾ، فإف استخداميا في التعميـ العالي نادر. كمع 
 (. (Fandos-Herrera et al., 2019 ، فاندكنس ىيريرا كآخركفمنخفض
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 حتديد مشهلُ البخح

تدريس المغة العربية كزياراتو  طرؽ مف خالؿ خبرتو في مجاؿكأكاديمي ك كالباحث     
ضعفا في أف ىناؾ ، كجد في المدراس الطالب المتدربيف، لإلشراؼ عمى لممدارسالمتكررة 

معمميف لغة عربية في المرحمة  1إضافة إلى ذلؾ قابؿ الباحث كالحكار.  ميارات التحدث
كىذا . الطالبجميعا عمى كجكد ضعؼ في ميارات الحكار كاإلقناع لدل  اتفقكاالثانكية، كالذيف 

سفراف، العديد مف الدراسات في ىذا المجاؿ. منيا عمى سبيؿ المثاؿ دراسة ) هما تؤكد
كطرؽ تنميتيا مف كجية المعمميف كالمشرفيف  الطالبحكؿ معكقات الحكار لدل ( 0042

( حكؿ تنمية ميارات الحكار لدل طالب الجامعات السعكدية 0040خكخ، كدراسة )التربكييف. 
( كاقع ممارسة ثقافة الحكار لدل طالب جامعة 0042، الكحش) كدراسة مف منظكر إسالمي.

بيشة، كتحديد معكقات ممارسة ثقافة الحكار، كالتعرؼ عمى سبؿ تعزيزىا مف كجية نظر 
 نظر كجية مف الطالب لدل الحكار ثقافة ( حكؿ تعزيز6666كدراسة اؿ جبريف ) الطالب.
الرياض. حيث أكدت  بمدينة بالسكيدم كالتعميـ التربية مكتبة بمدارس الثانكية المرحمة معممي

الدراسة أف دكر المدرسة يجب أف يككف أكثر فعالية، لتشجيع الطالب عمى تأصيؿ كتعزيز 
( في أف كاقع الحكار كثقافتو في 6664ثقافة الحكار لدل الطالب. كتتفؽ دراسة الركمي )

 كسطة كالثانكية. مستكيات متدنية، كفي أحاييف غائبة لدل طالب كطالبات المرحمتيف المت
في ميارات  الطالبفي مستكيات  اضعفن  تحددت مشكمة البحث بأف ىناؾكفي ضكء ذلؾ    

ميارات  بعض ىدؼ البحث إلى استخداـ استراتيجية المناظرة في تنميةالحكار كاإلقناع، لذلؾ 
 الحكار كاإلقناع.

  :البخحأسٔلُ 

 :اآلتييف يفالسؤال عف اإلجابة البحث يحاكؿ البحث أىداؼ كلتحقيؽ
 التي ينبغي تنميتيا لدل طالب الصؼ الثاني ثانكم؟ما ميارات الحكار كاإلقناع  -4
في مادة  كاإلقناع ما أثر استخداـ استراتيجية المناظرة في تنمية بعض ميارات الحكار  -0

 لدل طالب الصؼ الثاني ثانكم في مدينة سكاكا؟ المغة العربية
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 أهداف البخح:

 ييدؼ البحث إلى ما يمي:      
 الالزمة كالمناسبة لطمبة الصؼ الثاني ثانكم.ميارات الحكار كاإلقناع  بناء قائمة ببعض -4
في مادة المغة  قناعاستراتيجية المناظرة في تنمية بعض ميارات الحكار كاإلاستقصاء أثر  -0

 لدل طالب الصؼ الثاني ثانكم. العربية
 مجاؿ تدريس المغة العربية باستراتيجية جديدة.دعـ البحث التربكم في  -3
لدل في مادة المغة العربية تطكير استراتيجية المناظرة في تنمية ميارات اإلقناع كالحكار  -1

 طالب الصؼ الثاني ثانكم.
 أهنًُ البخح:

اظرة أثناء بناء كتصميـ المناىج إلى مراعاة استراتيجية المن ي كمطكرمتكجيو مصمم -
 المناىج الدراسية. 

 فادة مف قائمة ميارات الحكار كاإلقناع كاختبار قياسيا. إمكانية االست  -

 تزكيد معممي المغة العربية بدليؿ إجرائي حكؿ استخداـ طريقة المناظرة في التدريس. -
ميارات سيـ نتائج كتكصيات كمقترحات البحث في تحسيف أداء الطالب في يمكف أف ت -

 .المناظرة كالحكار كاإلقناع
 حدود البخح:

في مادة  ميارات الحكار كاإلقناع بعض تنميةالحدكد المكضكعية: استراتيجية المناظرة في  -
 .حكار كاإلقناع، كقائمة ميارات الالمغة العربية

 الحدكد البشرية: طالب الصؼ الثاني ثانكم في مادة المغة العربية.  -
 مدينة سكاكا في منطقة الجكؼ في المممكة العربية السعكدية. الحدكد المكانية: -
 ىػ.4114/4110الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  الحدكد الزمانية: -
( لقياس داللة الفركؽ بيف تحصيؿ المجمكعتيف التجريبية t Testاألساليب اإلحصائية: ) -

لميارات الحكار كاإلقناع، كمعامالت االرتباط لحاسب صدؽ  لقياسكالضابطة في االختبار 
 .البحثكثبات أداة 

( كمعامؿ بيرسكف، (SPSSالبيانات، باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  -
 (.Mann-Whitney Uاختبار ماف كتني ) - .00-ريتشاردسكف ككدر كمعادلة 
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 مصطلخات البخح:

ىي حكار كنقاش بيف شخصيف أك فريقيف لتبادؿ الحجج كاألدلة  (Debate) المناظرة:
. ج، كالبراىيف، حكؿ قضية أك مسألة ما. ككؿ فريؽ أك طرؼ يسعى إلثبات حججو كبراىينو

 .J. Scott, 2012)) سككت
 معرفة إدارتؾ لما تممكو مف معرفة. ( Dialogue) :اٌؽٛاس

ميارات الحكار تعتمد عمى اليدكء، كاالستماع ( Dialogue Skills) :اٌؽٛاس ِٙاساخ
كحسف االنصات، كمالمسة نقاط االتفاؽ قبؿ االختالؼ، كالتحاكر بالتي ىي أحسف، كالبعد 

ا أف الحكار يحتاج إلى عف فرض الرأم عمى اآلخريف، كضبط النفس كالبعد عف التعصب، كم
التدرج لمكصكؿ إلى مكاضع االختالؼ كالخمؿ، كذلؾ مف ميارات الحكار التسامح كمناقشة 

 األفكار التي تعتمد عمى الحجج كالبراىيف بدال عف األشخاص.
أك  أفكار أك كجيات نظر أك آراء تغيير القياـ بىك  ( Persuasion) :اإللٕاع
 (.Van Gelderen, 2013جيمدريف )-كفاف ، يفكتعزيزىا لدل اآلخر  معتقداتاتجاىات أك 

ميارات اإلقناع تبدأ بالمصداقية، لكي نقع "( Persuasion Skills) اإللٕاع: ِٙاساخ
اآلخريف بما نريد، ينبغي أف يصدقكا حديثنا أكال، كلكي يصدقكا حديثنا ينبغي أف يككف حديثا 

 .(6666عجيرش،  ("ينبغي أف يككف كاقعياصادقا، كلكي يككف حديثا صادقا، 
 ات البخح:إجزاْ

مسح األدبيات كالدراسات السابقة؛ لمكصكؿ إلى قائمة بميارات الحكار كاإلقناع  -4
  كاستراتيجية المناظرة.

 تحديد بعض ميارات الحكار كاإلقناع المناسبة لطمبة الصؼ الثاني ثانكم. -0
 الحكار كاإلقناع.إعداد االختبار لقياس بعض ميارات  -3
 اختبار قياس ميارات الحكار كاإلقناع.تحكيـ  -1
 إعداد دليؿ المعمـ؛ لالسترشاد في التدريس باستخداـ استراتيجية المناظرة. -0
 تطبيؽ االختبار عمى العينية االستطالعية -1
 تحكيـ الدليؿ -2
 في الجامعة. الحصكؿ عمى مكافقة المجنة الدائمة لمنشر العممي كمكافآت التميز -3
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الحصكؿ عمى خطاب تسييؿ ميمة مف اإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة الجكؼ، بتسييؿ  -4
 .في مدينة سكاكا في المدارس الثانكية ميمة الباحث بتطبيؽ األداة

  إجراء االختبار القبمي عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. -40
 3عمى المجمكعة التجريبية )استخدـ المعمـ االستراتيجية في  تطبيؽ االستراتيجية -44

 حصص(.
  عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. مإجراء االختبار البعد - 40
( كمعامؿ (SPSSتحميؿ البيانات، باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية  -43

 Mann-Whitneyماف كتني ). ك اختبار 00-بيرسكف، كمعادلة ككدر ريتشاردسكف 

U.) 
 .المناقشة كالتكصيات -41

 :اإلطار اليظزٍ والدراسات الشابكُ. 2

 اإلطار اليظزٍ 2-1

 احملىر األول: اسرتاتًجًُ املياظزَ -1

ء فف قديـ عُرؼ عبر السنيف، فالبشر يمجأكف إلى المناظرة الستجال فف المناظرة     
مف جية، إضافة إلى القدرة عمى التطكير الميني كسيمة مف كسائؿ  كتعد المناظرةالحقائؽ. 

إقناع اآلخريف. حيث يتضمف ذلؾ تعرض المتعمميف إلى عديد مف ميارات التكاصؿ المغكم. 
بشكؿ أما المناظرة كطريقة تعميمية تربكية، فإنيا تساعد الطالب في التعبير عف آرائيـ 

 Chang) كتشك ، تشانغحججو الطرؼ اآلخرتنافسي متضاد، يقدـ كؿ طرؼ حجتو كينقض 

& Cho, 2010.) 
استراتيجية المناظرة في الفصكؿ الدراسية، تقدـ لنا طريقا لمبحث كالمناقشة حكؿ قضية       

ما. فاالستراتيجية تفيد الطالب في تطكير ميارات التحدث أما الجميكر، ميارات التفكير 
ألف كؿ فريؽ ال بد أف يعمؿ بشكؿ جماعي، ماذا  الناقد، إضافة إلى ميارات العمؿ الجماعي.

ال فإنو سيخسر المناظرة مف الطرؼ اآلخر. إف كفاءة الطمبة في النقاش تتطكر بسرعة  كا 
فالمناظرة غالبا ما  أكبر، إذا كاف مصحكبا ببعض التدريب في مجاؿ التحدث أماـ الجميكر.

ماـ الجميكر. حيث يترتب عمى ُينظر إلييا عمى أنيا أكثر تخكيفا كأصعب مف الخطابة أ
المناظرة التجييز كالتحضير ليا، بينما الحديث أماـ الجميكر ىك ارتجالي كال يحتاج إلى 
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تحضير. أما المناظرة فيحتاج أعضاؤىا إلى أف يجيزكا ليا، حتى ال تفاجأكا بالردكد مف 
، المعارضيف، كيترتب عمى ذلؾ خسارتيا.  كليس األمر بمعنى الخسارة، لكف إ نما ىك تحد 

 ىدفو تعميمي صرؼ. كييدؼ أيضا إلى تطكير ميارات المتعمميف كما تقدـ.
في المقابؿ فالمناظرة ال تخمك مف المتعة كالتسمية، فيي تمنح الفرص لممتناظريف بأف       

يتعممكا أفكارا كمعمكمات جديدة، كالعمؿ عمى إثراء مكضكع النقاش بكؿ جكانبو، مما يساعد 
التغمغؿ فيو، كالتطرؽ إلى جميع تفاصيمو. كالتعرؼ عمى رؤل كمنطمقات جديدة، أك ربما عمى 

فالمناظرة غالبا تضـ فريقيف، كقد تككف  كاف التطرؽ إلييا بدكف المناظرة.نكاح لـ يكف باإلم
المناظرة بيف شخصيف اثنيف، حكؿ قضية ما، في ضكء شركط كقكانيف معنية. فالمناظرة ليا 

نينيا التي يجب أف يتبعيا مف يشترؾ فييا. كأم خرؽ أك إخالؿ ليذه الشركط، شركطيا كقكا
 قد يترتب عمييا جزاءات قد تصؿ إلى اإلبعاد مف المناظرة أك خسارتيا.

كتاب المرشد في فف المناظرة: نمكذج بطكلة العالـ لمناظرات المدارس، لمؤلفو        
في ىذا المجاؿ، حيث كاف سايمكف ككيف (، الذم يعد عمما (Quinn, 2009ككيف سايمكف 

مناظرا في مدرستو كحصؿ عمى جكائز في مسابقات عديدة في أستراليا. كالزاؿ المؤلؼ ينشط 
في ىذا الفف إلى كقتنا الحاضر، حيث يقكـ باإلشراؼ عمى أنشطة المناظرة في جامعة 

الـ لمناظرات المدراس، أكسفكرد. كتأتي أىمية كتاب المرشد في فف المناظرة: نمكذج بطكلة الع
في أنو يقدـ فرصا ثمينة لمطمبة لكي يتدربكا عمى ميارات التحدث كاإلقناع، كبناء الحجج 

 ؿ قسطا مف االىتماـ في مناىجنا. كتفنيدىا كالرد المنطقي. كىي ميارات ال تنا
 المعرفي، لمنجاحالمناظرة، أكال: زيادة المخزكف يجنى الطالب فكائد عديدة مف استراتيجية     

النقاش، كىذا يترتب عميو أف  كثيرا عف مكضكعفي المناظرة يجب عمى الطالب أف يقرأكا 
 ,Doody & Codon) عرفة، دكدم كككناعمى قدر جيد مف الم سيتحصمكفالطالب 

فمكي يدعـ الطالب مكقفيـ أثناء المناظرة، عمييـ أف يفكركا التفكير الناقد،  :ثانيا .(2012
كيحممكا حجج الفريؽ اآلخر، فميارات التفكير الناقد المستخدمة في المناظرة، تتمثؿ في تحديد 

التعرؼ عمى التناقضات كالرد عمييا، المشكمة كتقييـ المصادر كاألدلة التي ُتقدـ، إضافة إلى 
ساتؼا: تٕاء ذط٠ٛش ِٙاساخ االذظاي اٌشفٛٞ. . شاٌصا: ( (Alén et al., 2015ألف كآخركف

. خاِضا: (Doody & Codon, 2012دكدم كككنا )اٌّٙشاخ اٌشخظ١ح ٚاٌؼًّ اٌعّاػٟ 

أخ١شا: سٚغ ظشاخ ذضرٍزَ اٌطالب ألْ ٠ىٛٔٛا أوصش ذؽّال ٌٍّضؤ١ٌٚح. ذّى١ٓ اٌطالب، فإٌّا

ٚإرا روشخ اٌفٛائذ، فئْ ٕ٘ان تؼؼا ِٓ  .(Kennedy, 2007)إٌّافضح ٚذمثً ا٢خش، و١ٕ١ذٞ 
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 ال ذخشضاٌّآخز أٚ ستّا اٌعٛأة اٌرٟ ٠عة ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ أْ ٠ؼؼٛ٘ا تؼ١ٓ اٌؽضثاْ ؼرٝ 

ذؤدٞ إٌٝ اٌخظِٛح ٚاٌخالف اصرشاذ١ع١ح إٌّاظشج ػٓ إؽاس٘ا اٌرشتٛٞ إٌفؼٟ. فإٌّاظشج لذ 

ِح لذ ذعؼً تؼغ اٌطالب ٘زٖ اٌخظٛت١ٓ اٌطالب، فىً فش٠ك ٠رؼظة ٌشأ٠ٗ ذؼظثا شذ٠ذا. 

 ، آٌٓاٌز٠ٓ ال ١ّ٠ٍْٛ إٌٝ إٌماط اٌؽاد، ٠ؼزف ػٓ اٌّشاسوح ذعٕثا ٌرٍه اٌّشاؼٕاخ

لتمؾ المآخذ، يأتي دكر المعمـ كمكجو كلكي يتـ التصدم  .( (Alén et al., 2015كآخركف
كمرشد، فالمعمـ يختار مكضكعات المناظرة بعناية، كيتدخؿ في الكقت المناسب عند حدكث أم 

 .تجاكز مف الطرفيف
 مهارات احلىار واإلقياع :احملىر الجاىٌ -2

كسيمة لتبادؿ  في أنوكتكمف أىمية الحكار  الحكار ىك شكؿ مف أشكاؿ التكاصؿ الشفيي.     
كالشكاىد كثيرة عمى الحكار كالتحاكر في القرآف حقائؽ كمفاىيـ كتجارب، اآلراء لمكصكؿ إلى 

كىناؾ أنكاع كثيرة مف المتحاكريف فيناؾ الكدكد كالخجكؿ كالمندفع كالعدائي كالمشكؾ  الكريـ.
كالصدؽ  كالمتعصب كغيرىـ، لكف لعؿ مف الميـ تكضيح سمات المحاكر المقنع، كىي العمـ

كالمكضكعية كاألمانة، كالتكاضع كاحتراـ الطرؼ اآلخر كالدقة كالتمتع بقدرات عقمية جيدة، 
 .عمى التعبير الحركي كتكظيؼ لغة الجسد ةالمظير كالقدر كحسف  االنفعاليكاالتزاف  كالحماسة

، كىي إيجاباعالقات مع اآلخريف، كتؤثر فييا سمبا أك الىي التي تبنى كميارات الحكار       
( الميارات الناعمة، كالتي يحتاجيا الطمبة في العمؿ مستقبال 4130الشيرم، )كما يسمييا 

الحكار تساعد الشخص عمى المشاركة في األحاديث كالنقاشات . فميارات كأثناء الدراسة أيضا
لمحكار، يناؾ أسياسيات ف. المتنكعة، سكاء في الحياة الشخيصة أك االجتماعات أك المناظرات

فالبداية تككف بتعمـ االنصات، ثـ تعمـ ميارات االستفسار كطرح األسئمة. كمف أساسيات 
الحكار التحمي باألخالؽ الحميدة كاالستخداـ األمثؿ لمغة الجسد كالتكاصؿ مع اآلخريف بشكؿ 

( تتمخص في االحتراـ عند 0000كما يرل العبكد ) كالتكاصؿ ميارات الحكارأما  ميذب.
ات ترتيب األفكار، فترتيب األفكار، اآلخريف، ميارة االستماع كاإلنصات، ميار  محاكرة

كالميارات المفظية لمحكار، كىي القدرة عمى استخداـ المغة المناسبة لمكضكع الحكار 
فعمى سبيؿ المثاؿ، ىناؾ مكضكعات تتطمب استخداـ لغة كمفردات كلألشخاص المشاركيف. 

كالتكاصؿ ميارة إتقاف لغة الجسد . كمف ميارات الحكار جزلة، ألف المكضكع يستدعي ذلؾ
( عمى 0000العبكد، كيشدد ) كميارة طرح األسئمة كأخيرا، ميارات اإلقناع كالتأثير كالثبات.

أىمية ميارات إدارة النقاش كالحكار، كىي الشخصية القيادية كالمعرفة كالثقافة كالحيادية 
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أف تمؾ الميارات تحتاج إلى تدريب كممارسة  ؾكال ش. كالمكضكعية كالعدالة في إدارة النقاش
 لمكصكؿ إلى أفضؿ النتائج.

 ومهاراته مفهىو اإلقياع

اإلقناع بأنو الجيد المنظـ الذم يستعمؿ كسائؿ مختمفة لمتأثير في آراء يعرؼ 
 (ىػ4130)الشيرم،  اآلخريف كأفكارىـ في مكضكع معيف

 اإلقياع  مهارات

 .لمكصكؿ إلى إنياء أسباب المشكالت كالتي سببيا االختالؼاالنطالؽ مف المشتركات  -
، حتى ال يصؿ بالطرؼ اآلخر إلى المكابرة االبتعاد عف الجدؿ كالتحدم كاتياـ نيات اآلخريف -

 كالعناد.
التركيز عمى تكضيح األفكار األساسية في اإلقناع بدقة ككضكح كمكضكعية، كاالبتعاد عف  -

 اإلسياب كاالختصار. 
 ىتماـ بآراء الطرؼ اآلخر كعدـ تسفيو آرائو.اال -
 التعبير عف اإلعجاب باألفكار كاألدلة كالمعمكمات التي يقدميا الطرؼ اآلخر. -
تحميؿ المعارضة كاإلعداد لمكاجيتيا مكاجية متمكنة كاإلجابة عف أسئمتيا كاالستفادة مف  -

 انتقادىا كعميؽ الثقة المتبادلة.
 معىقات احلىار واإلقياع

 عدـ كجكد أىداؼ محددة لمحكار. -
 البدايات الضعيفة. –عدـ اإلعداد لمحكار كاإلقناع  -
 الفية تجعؿ مف الحكار جدال عقيما.البدء كالتعجيؿ بطرح قضايا خ –
 ضعؼ التحصيؿ العممي لدل المحاكر. –تحقير الطرؼ اآلخر  -
 .افتقار أطراؼ الحكار إلى ميارات السؤاؿ -
 .الستئثار بالحديثميؿ المحاكر إلى ا –
 التعصب لمرأم كفقداف القدرة عمى االعتراؼ بالخطأ  – 
 شخصنة الحكار. –
 .فقداف االتزاف االنفعالي –
 .افتقاد أطراؼ الحكار إلى ميارات االستماع كاإلصغاء – 
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 .العناد كالغركر كالمكابرة، التكظيؼ الجيد لمحفزات اإلقناع - 
 .اإلقناععدـ إجادة المتحدث أساليب  -
 .إخفاؽ المحاكر في تقديـ الرسائؿ اإلقناعية -
الكقت أك المكاف لمحكار كاإلقناع عكامؿ بيئية كفنية مثؿ التشكيش كعدـ مناسبة  - 

 (ق4130)الشيرم، 
 الحكار كاإلقناع مياراتكمما سبؽ يالحظ أف ىناؾ تداخال في بعض كثير مف 

فعندما صممت أداة الدراسة فقد ركعي أف يتـ كبناء عمى ذلؾ كبينيما تداخؿ كنقاط مشتركة، 
قياس ميارات الطالب في تمؾ الميارات بشكؿ شمكلي متكامؿ، فميارات الحكار كاإلقناع يتـ 

 التدرب عمييا بشكؿ متكامؿ كشامؿ. تطكيرىا ك 
 الدراسات الشابكُ: 2-2

 اسرتاتًجًُ املياظزَبفعالًُ لدراسات املتعكلُ ا احملىر األول: -1

عمى العناصر التي الدراسة مدارس، حيث ركزت  1تـ إجراء ىذه الدراسة عمى      
، ات الطالب كلغتيـ الجسديةتحركيستخدميا الطالب في المناظرة. حيث تشمؿ ىذه العناصر، 

عـ الحجج كالبراىيف في المناظرة. كقد أظيرت نتائج الدراسة أف الطالب كاألدلة المستخدمة لد
، معارضة نقاط الفريؽ اآلخر التركيز عمىأكثر ميال لدعـ مكاقفيـ باألدلة النصية بدال مف 

تؤكد عمى أف ( Wolla, 2018) ككالّ (. دراسة Duhaylongsod, 2017) دكىايمكجسكد
الطالب عمى رؤية المكضكعات مف  كتشجعالتفكير النقدم تعزز الفصؿ الدراسي  في المناظرة

 كجيات نظر مختمفة. 
إضافة إلى أف استراتيجية المناظرة كانت ممتعة في تفاعؿ الطالب مع بعضيـ     

القيات خرج بيا المشارككف في التجربة ، فقد أظيرت النتائج أيضا أف ىناؾ قيـ كأخالبعض
التفكير النقدم ك  الذاتي،التعمـ  كالتعاكف، الجماعي،كالعمؿ  بالنفس،الثقة  الصبر، كىي:

 Alimen ، اإليمف كآخركفاآلخريف كقراراتيـاحتراـ آراء ك  األفكار،تنظيـ ، كالتفكير المنطقي
et al., 2019)) .ىيدايتي كآخركف دراسة  كتتفؽHidayati, et al., 2019) ) دعـ في

نتائج الدراسة تؤكد عمى تطكير ميارات التفكير المنطقي. إضافة إلى لاستراتيجية المناظرة 
الخطاب مف ناحية ربط الجمؿ كاأللفاظ كتنظيـ األفكار  استراتيجياتتطكير الطالب في 

تيجية المناظرة أف استراتجادؿ في   (Zembytska, 2018) زمبيتسكادراسة كالحجج. 
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ؤكد عمى استخداـ المغة بشكؿ متكامؿ كالتي ت ،التكاممية تدريس المغة مناىجتتماشى مع 
مالء كتحدث كاستماع. حيث تتيح استراتيجية المناظرة  كليس منفصؿ مف تدريس قكاعد كا 

 مجتمعة كفي آف كاحد. كممارسة جميع ميارات المغةأدكار اجتماعية بلمطالب مف القياـ 
أف الطالب يمكف أف يعبركا تدريجيان عف  (Fauzan,2016) فكزاف دراسةرت نتائج أظيك 

تشجيع تقييـ الزمالء أدل إلى كذلؾ أظيرت النتائج أف أفكارىـ كآرائيـ في ممارسة المناظرة. 
 تتفؽ معو دراسةكىذا ما  .الطالب عمى تخطى األخطاء كتحسيف قدرتيـ في التحدث

خالؿ المناظرة في  عمى التحدث مف قدرة الطالبتحسيف ي ( فElmiyati, 2019)اتيالمي
نحك المناظرة. كدراسة شبانة إيجابية  استجابتيـ حيث إف الطالب تككفالفصؿ الدراسي، 

(Shabana, 2019)  التي بحثت فاعمية المدخؿ القائـ عمى التعددية الثقافية في تنمية
 ميارات المناظرة. 

عف غيرىا مف الدراسات السابقة، تختمؼ   (Iadarola, 2018) دراسة إداركال في المقابؿ،
عمى ظير نتائج الدراسة أم تغييرات كبيرة مف ناحية التأثير الكبير الستراتيجية المناظرة. فمـ تُ 

التالميذ يركزكف عمى الخسارة كالمكسب في أف النتائج أظيرت حيث أداء الطالب كتفاعميـ. 
 .أفضؿبشكؿ  مف المناظرة، كذلؾ عمى حساب االستفادة النقاش
( عمى أىمية Davias et al., 2016) دراسة ديفيز كآخركفؤكد تعالكة عمى ذلؾ       

 ميارات التفكير الناقد كالتكاصؿ تشجيع مف خالؿاستخداـ المناظرة في الفصكؿ الدراسية؛ 
. حيث أظيرت الدراسة عمى أف المناظرة كشفت أف ىناؾ انخفاضا لدل كالتعمـ التعاكني المغكم

 Jimenz) كآخركفجيمنز أغمب الطالب فيما يتعمؽ بالتعبير عف آرائيـ كمعتقداتيـ. دراسة 

et al., 2010 )تعمـ في القاعات الصفية في المدارس  كاستراتيجية المناظرة استخدمت
الدارسة أف الطالب  كقد أظيرت نتائجلجامعات التعميـ العالي في أكركبا.  التي تتبعالنمكذجية 

اكتسبكا المعارؼ كالمعمكمات بشكؿ أفضؿ، كذلؾ كفقا لدرجات االختبارات التحصيمية. قد 
المناظرة في  استراتيجيةعمى أىمية استخداـ  ت( شددLustigova, 2011) لكستقكفا دراسة

. أسمكب المقابمة، كاختبار مقالي بعدم لجمع المعمكمات الدراسة تاستخدم. التعميـ العالي
عاصمة في  00-44 مابيف تتراكح أعمارىـ الذيف تككنت العينة مف طالب المغة اإلنجميزية

. الدراسة أظيرت أف االستراتيجية طكرت مف قدرات الطالب البالغية. براغ جميكرية التشيؾ
اـ المغة اإلنجميزية بدكف كالتكمـ بطالقة باستخد إضافة إلى القدرة عمى إلقاء الخطابات
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كشفت عف زيادة تفاعؿ   Codnon (2012  &Doody) دكدم كككناف أخطاء. دراسة
ىناؾ تفاكت في قدرات الطالب  لكفالطالب مع المعمـ بشكؿ أكبر باستخداـ أسمكب المناظرة. 

في المقابؿ ميارات التفكير الناقد برزت كإحدل الميارات  .في ميارات النقاش كالحكار
في  المناظرةاستراتيجية تأثير عمى  ت( ركز Williams, 2010) كيميامز دراسةالمتطكرة. 

 كترجع أىمية، الجامعات األمريكية طمبةتطكير الميارات االجتماعية كالتفكير الناقد لدل 
. البحث أجرم التي تكاجو الطالب كالتحديثاتحؿ المشكالت  فعاليتيا في استخداـ المناظرة في

 دراسة كيندمكتـ إجراء مناظرات فيما بينيـ.  ،طالبا كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف 41عمى 
(Kennedy, 2007شدد )عمى أف الطالب يتعممكف بشكؿ أكثر فعالية مف خالؿ أنشطة  ت

حقيقة كذات معنى، كليس االستقباؿ المناقشة كالتي تصب في مجاؿ تعمـ المغة في مكاقؼ 
 التي استخدمت المنيج شيب( Ahmed, 2018) أحمددراسة . المغكم السمبي لممحتكل

صدار األحكاـ لطمبة  التجريبي، ركزت عمى تأثير المناظرة في تطكير مفردات المغة اإلنجميزية كا 
 المغة الفرنسية في كمية التريبة في العريش. 

كجيات نظر الطالب حكؿ  بحثت( Zare & Othamn, 2015)زير كعثماف دراسة      
 استخداـ استراتيجية المناظرة في تطكير ميارات التفكير الناقد كالتكاصؿ الشفيي. 

ستراتيجية المناظرة في تدريس الدراسات االجتماعية اأثر درست ( Leek, 2016)ؾيلدراسة 
دل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. نتائج الدراسة أظيرت أف في تدريس ميارة اتخاذ القرار ل

( Sabah, 2015صباح )تا دراسىناؾ فركقا ذات دالة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية. 
استقصت فعالية أسمكب المناظرة في تعميـ ميارة الكالـ. حيث خرجت النتائج بأف المناظرة 

يارات التكاصؿ كالتفكير الناقد. كذلؾ المناظرة مناسبة لتنمية ميارات الطالب المغكية كم
 مناسبة لمفصكؿ ذات األعداد القميمة.

 احلىار واإلقياع بتينًُ مهاراتالدراسات املتعلكُ احملىر الجاىٌ/  -2

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ الفصكؿ االفتراضية في تنمية ميارات      
كأظيرت التحصيؿ الدراسي كالحكار كاالتجاه نحك طالب كمية الشريعة في جامعة القصيـ. 

، ككذلؾ اضية عمى تحصيؿ الطالبفعالية التدريس باستخداـ الفصكؿ االفتر  نتائج الدراسة أف
 (.0042، العمرم)  القصيـطمبة كمية الحقكؽ بجامعة  لدلتنمية ميارات الحكار 
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 إلى التعرؼ عمى فعالية استراتيجية لعب األدكار عمى تعزيز بعض ميارات ىدفت الدراسة
ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية التحدث لدل طالب الصؼ التاسع. ككشفت الدراسة أف 

 نفس السياؽ تتفؽ دراسة كفي (.0043مقابمة كبطاح، التجريبية )لصالح المجمكعة 
القصة كما بيا مف حكارات كنقاشات يساعد في تطكير  بأف استخداـ( 0044) الربيحات
ىناؾ جذب نحك االستراتيجية  أظيرت نتائج الدراسة أف. حيث الطالبلدل الحكار  ميارات

 طالب المجمكعة التجريبية تفاعمكا بشكؿ أكثر. لصالحالقائمة عمى أسمكب القصة، 
إلى الكشؼ عف أثر برنامج تعميمي قائـ عمى المنحى  تىدف( 0040) دراسة منسي 

حيث لدل طالب الصؼ التاسع.  ،اإلقناع بينياكمف التكاصمي في تحسيف ميارات التحدث، 
( 0042) الكحشدراسة كفي نفس السياؽ  التجريبية. تفكؽ لممجمكعةأظيرت النتائج 

التحدث المنيج شبو التجريبي، حيث تـ استخداـ برنامج تعميمي يعتمد عمى أنشطة  تاستخدم
أف استراتيجية الحكار ساىمت بشكؿ كبير في تحسيف كأشارت نتائج الدراسة إلى . الحكار
اتجاىات إيجابية نحك التحدث الفرعية. كما أظيرت الدراسة أف الطالبات لدييف  ميارات

 . استراتيجية المناظرة
أظير نتائج الدراسة أف التدريس الحكارم يمّكف الطالب مف تطكير ميارات الجدكؿ كأخيرا، 

 ، الحسف كآداـت التفكير النقدم كالتحدث لدييـكالمناقشة التي تساىـ في تنمية ميارا
(Elhassan & Adam, 2017.) 

 التعلًل علِ الدراسات الشابكُ:

أف استراتيجية المناظرة ليا دكر كبير في  يتبيف مف استعراض الدراسات السابقة،      
دراسات ركزت عمى ىناؾ  فتفكير الناقد. كما أتطكير ميارات متعددة في الكالـ كالتحدث كال
 .(Lustigova, 2011)لكستقكفا مثؿ دراسة  المنيج الكصفي، باستخداـ المقابمة كاالستبانة

كدراسة شبانة (. 6666) الكحششبو التجريبي مثؿ دراسة أخرل استخدمت المنيج  كدارسات
(Shabana, 2019) كليس مستقال كما في البحث الحالي.  الذم كانت المناظرة متغيرا تابعا

التي  (Park et al., 2011كآخركف ) كبارؾ ( S. Scott, 2008سككت )س. تي كدراس
 أسمكب دراسة الحالة. دمتااستخ

التكاصؿ ك التفكير المنطقي، كالناقد،  كمف نتائج الدراسات السابقة يتضح أف ميارات 
كالتعبير عف الرأم كاكتساب المعارؼ كالمعمكمات، كؿ ىذه الميارات الكالـ كالتحدث المغكم ك
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لمناظرة كيتـ ممارسة تمؾ الميارات في المناظرة، كىك ما سيتـ البحث استراتيجية امكجكدة في 
 بالتفصيؿ فيو كتقصي أثر ذلؾ في تنمية ميارات الحكار كاإلقناع. 

ىناؾ فراغ بحثي في الدراسات العربية التي تناكلت استراتيجية المناظرة في في المقابؿ 
كميارات التحدث بشكؿ  تفكير الناقدالتدريس، كأغمب الدراسات تركزت عمى ميارات مجاالت ال

عاـ. ىذا البحث سيتقصى استراتيجية المناظرة في تنمية ميارات اإلقناع كالحكار، كىي 
-ميارات تتطمب مف الطالب استخداـ ميارات لغكية متعددة، مثؿ االستماع كالتحدث كالكتابة 

في تطكير ميارات الطالب  يساىـ عميياػ، مماكتابة المالحظات كقراءة الحجج كتحميميا كالرد 
  . كالتي يفتقد ليا الكثير مف الطالب العميا

 :وإجزاْاته ميهجًُ البخح. 3

 ميهجًُ البخح: 3-1

ميارات الحكار كبناء قائمة ب في الدراسات السابقةاتبع البحث األسمكب الكصفي 
 منيجيةفي أما المنيج شبو التجريبي فقد تـ استخدامو  .كتصميـ دليؿ المعمـ كاإلقناع
تـ اختيار مجمكعتيف بشكؿ عشكائي طبقي، إحدل  . فقد(Thyer, 2012) ، ثايرالبحث

الحكار ميارات  لقياس قبميال استخداـ االختبارالمجمكعتيف ضابطة كاألخرل تجريبية. كقد تـ 
عمى المجمكعة  تطبيؽ االستراتيجيةذلؾ تـ  المجكعتيف، كبعدلدل الطالب في كال  كاإلقناع
اختبار بعدم لممجمكعة التجريبية لقياس أثر االستراتيجية  جرلثـ ، أسابيع 1لمدة  التجريبية
 . الحكار كاإلقناعميارات بعض في تنمية 

 عًيُ البخح:دلتنع و 3-2

طالبا مف طالب الصؼ  66العينة االستطالعية: تككنت العينية االستطالعية مف 
 الثاني ثانكم بمدرسة اإلماـ عاصـ في مدينة سكاكا. 

 مجتمع البحث: طالب الصؼ الثاني ثانكم في مدينة سكاكا.
طالبا مف طالب الصؼ الثاني ثانكم في مدرسة أبي  35ككنت مف أما عينة البحث: فقد 

طالبا،  66الجراح الثانكية في مدينة سكاكا. المجمكعة الضابطة عدد طالبيا عبيدة بف 
 طالبا. 66كالمجمكعة التجريبية عدد طالبيا 
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 البخح: مىاد 3-3

 ملياسبُ لطالب الصف الجاىٌ ثاىىٍمهارات احلىار واإلقياع ا قآنُأوال: 

لمطالب الصؼ الثاني ثانكم كالتي مف أجؿ الكصكؿ إلى ميارات الحكار كاإلقناع المناسبة     
 دل الطالب، اتبع الباحث الخطكات اآلتية:يجب تنميتيا ل

مف قائمة ميارات الحكار كاإلقناع ىك أف تككف ىذه القائمة ىي األساس  األساسي اليدؼ -4
 في بناء اختبار ميارات الحكار كاإلقناع. 

تناكلت االطالع عمى مصادر كمراجع كدراسات كبحكث ذات عالقة بالمكضكع كالتي  -0
فاف ( ك Basu, 2009ك باسك ) (Training, 2011، التدريب )مجاالت الحكار كاإلقناع

 (0043ك عجيرش ) (Van Gelderen, 2013) جيمدريف-
كاإلقناع المناسبة بعد االطالع عمى تمؾ البحكث كالدراسات، تـ حصر ميارات الحكار  -3

ناىج مف المتخصصيف في الم 3لمطالب، كبعد ذلؾ تـ عرضيا في صكرتيا األكلية عمى 
 كطرؽ التدريس. 

 ثاىًا: دلًل املعله

تـ إعداد دليؿ لممعمـ؛ كذلؾ لمساعدة المعمـ في تدريس المجمكعة التجريبية 
آلية كاضحة الستخداـ استراتيجية المناظرة في الدليؿ باستخداـ استراتيجية المناظرة. حيث قدـ 

الفصكؿ التعميمية، كذلؾ بتكضيح االستراتيجية كخطكاتيا، كمراحميا، كاألدكار المناطة بالمعمـ 
كالطمبة. إضافة إلى ذلؾ يقدـ الدليؿ أىمية االستراتيجية التعميمية كأثرىا في تطكيرىا ميارات 

 ميارات التفكير كالبحث كميارات العمؿ الجماعي. الطمبة في مجاؿ التحدث أماـ الجميكر ك 
 كيشتمؿ الدليؿ عمى العناصر التالية:

 مقدمة عف الدليؿ  -4
 األىداؼ العامة لمدليؿ -0
 أنكاع المناظرة -3
  خطكات التدريس باستخداـ استراتيجية المناظرة. -1
 استراتيجية المناظرة. اإلجراءات العامة التي ينبغي عمى المعمـ مراعاتيا أثناء استخداـ -0
 –)نمكذج كسائؿ التكاصؿ االجتماعي  نماذج لمدركس باستخداـ استراتيجية المناظرة -1

 . األلعاب اإللكتركنية تشجع عمى العنؼ( نمكذج –نمكذج الكجبات السريعة 
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 مقترحة حكؿ استخداـ استراتيجية المناظرة في التدريس مراجعقائمة ب -2
الجدير بالذكر أف الباحث حضر ثالثة حصص أثناء التدريس بيذه االستراتيجية، قاـ 

فقد كاف مالحظا الباحث بإدارة أكؿ مناظرة بيف الطالب في الحصة األكلى، أما بقية الحصص 
  فقط. 

  مهارات احلىار واإلقياع قًاضاختبار  4-3

في ميارات الحكار كاإلقناع، حيث تـ إعداد  الطالبس تحصيؿ قيا :اليدؼ مف االختبار
فقرة مف اختيار مف  34. كيتككف االختبار مف لالختبار االختبار في ضكء جدكؿ المكاصفات

  خيارات(، إحداىا فقط صحيحة. 4متعدد )
 اخلصآص الشًهىمرتيُ لالختبار: 5-3

 صدم احملهنني:  أ.

قياس المناىج كطرؽ التدريس كال تخصص( محكميف في 5)عمى االختبار  ُعرض     
تحكيـ االختبار كمدل كضكح عباراتو كسالمة ؛ كذلؾ لالستفادة مف خبرتيـ في ـكالتقكي

عبارات  1 كفي ضكء آراء المحكميف تـ حذؼصياغاتيا مف أم شكائب منيجية أك لغكية. 
، ككانت كصعكبة فقرة كعدـ مالئمتيا لمصؼ الثاني ثانكم مختمفةيا في سياقات لتكرار معاني

 فقرة.  36النتيجة كالمحصمة النيائية لفقرات االختبار 
 معامالت الصعىبُ والتنًًز: ب. 

تـ تحميؿ استجابات  (SPSS)الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية باستخداـ برنامج  
، حيث تـ مياراتلحساب معامالت الصعكبة كالتمييز لفقرات اختبار  العينة االستطالعية

اعتماد النسبة المئكية لمطمبة الذيف أجابكا عف الفقرة إجابة خاطئة كمعامؿ صعكبة لكؿ فقرة 
مف فقرات االختبار، بينما حسب معامؿ التمييز لكؿ فقرة معامؿ ارتباط الفقرة المصحح مع 

يبيف معامالت الصعكبة كمعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات  (6)الدرجة الكمية، كجدكؿ 
 االختبار.
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 (6)ظذٚي 

 ِؼاِالخ اٌظؼٛتح ٚاٌر١١ّز ٌفمشاخ اخرثاس ِٙاساخ اٌؽٛاس ٚاإللٕاع

 ِؼاًِ اٌر١١ّز  ِؼاًِ اٌظؼٛتح  سلُ اٌفمشج

1  0.50  0.75** 

2  0.33  0.66* 

3  0.33  0.87** 

4  0.33  0.53* 

5  0.50  0.43* 

6  0.42  0.70* 

7  0.58  0.45* 

8  0.50  0.85** 

9  0.42  0.62* 

10  0.33  0.87** 

11  0.25  0.47* 

12  0.67  0.44* 

13  0.75  0.75** 

14  0.50  0.85** 

15  0.25  0.77** 

16  0.33  0.87** 

17  0.50  0.75** 

18  0.50  0.51* 

19  0.33  0.87** 

20  0.58  0.50* 

21  0.67  0.82** 

22  0.50  0.49* 

23  0.67  0.82** 

24  0.75  0.75** 

25  0.67  0.44* 

26  0.67  0.82** 

27  0.50  0.85** 

28  0.50  0.85** 

29  0.50  0.85** 

30  0.33  0.87** 

 (.6.65داٌح إؼظائ١ا ػٕذ ِضرٜٛ اٌذالٌح ) *

 (.6.66ِضرٜٛ اٌذالٌح )داٌح إؼظائ١ا ػٕذ  **

(، 0.58-0.67)أّف معامالت صعكبة الفقرات تراكحت بيف  3))يالحظ مف جدكؿ  
( 6664(. كبناءن عمى ما أشار اليو عكدة )0.87-0.43كمعامالت التمييز تراكحت بيف )

(، ككذلؾ بالنسبة لتمييز 6.66–6.66لممدل المقبكؿ لصعكبة الفقرة كالذم يتراكح بيف )
(، كمقبكلة كينصح 6.36كاف معامؿ تمييزىا أعمى مف ) إذاحيث أف الفقرة تعتبر جيدة  الفقرة،
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 إذا(، كضعيفة كينصح بحذفيا 6.36–6.66كاف معامؿ تمييزىا يتراكح بيف ) إذابتحسينيا 
(، كسالبة التمييز يجب حذفيا. كعميو فمـ يتـ 6.66-طفشبيف ) يتراكحكاف معامؿ تمييزه 

 حذؼ أم مف الفقرات.
 : اختبار مهارات احلىار واإلقياع. ثبات ج

عادة االختبار )االختبارلمتأكد مف ثبات   -test، فقد تـ التحقؽ بطريقة االختبار كا 

retest عادة تطبيقو بعد أسبكعيف عمى مجمكعة مف خارج عينة  البحث( بتطبيؽ االختبار، كا 
بيف تقديراتيـ في المرتيف اذ ( طالبا، كمف ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف 66مكّكنة مف )

 (.0.89بمغ )
كتـ أيضان حساب معامؿ الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي حسب معادلة ككدر  

، كتطبيقيا ا البحثبرت ىذه القيـ مالئمة لغايات ىذ(، كاعت0.87، إذ بمغ )66-ريتشاردسكف 
 عمى العينة األساسية.

 والضابطُ: التجزيبًُ: البخح دلنىعيت تهافؤد. 

 (Mann-Whitney U) لمتحقؽ مف تكافؤ االختبار تـ استخداـ اختبار ماف كتني 
االختبار في القياس القبمي في المجمكعتيف  البحث فيإليجاد داللة الفركؽ لدرجات عينة 

 ( يكضح ذلؾ.6التجريبية كالضابطة، كالجدكؿ )
 (6ظذٚي )

اٌّعّٛػر١ٓ اٌرعش٠ث١ح ٚاٌؼاتطح ػٍٝ ٔرائط اخرثاس "ِاْ ٚذٕٟ" إل٠عاد دالٌح اٌفشٚق فٟ أداء 

 االخرثاس فٟ اٌم١اس اٌمثٍٟ

 اٌؼذد اٌّعّٛػح األتؼاد
ِرٛصؾ 

 اٌشذة

ِعّٛع 

 اٌشذة

اٌّرٛصؾ 

 اٌؽضاتٟ
Mann-

Whitney U 
Wilcoxon W 

 Zل١ّح

 اٌّؽضٛتح
 

ِضرٜٛ 

 اٌذالٌح

 921.  100.- 339.000 149.000 12.63 339.00 17.84 19 ذعش٠ث١ح اٌمثٍٟ

      13.00 291.00 18.19 16 ػاتطح

تعزل  (  =0.00) ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية6الجدكؿ ) يتبيف مف 
القبمي، كىذه النتيجة تشير إلى تكافؤ  اختبار قياس ميارات الحكار كاإلقناعالى المجمكعة في 

 المجمكعات.
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 البخح تطبًل إجزاْات 3 -7

تضـ فريقيف يتككف كؿ فريؽ مف  أنيابالمناظرة التعميمية  كما تقدـ نعنيىذا البحث  في    
طالب، يفضؿ دائما في المناظرة األعداد الفردية( ىذا النكع مف المناظرات كالذم  5 – 3)

يستيدؼ مستكل المبتدئيف. حيث إف ىناؾ أنكاعا متقدمة مف المناظرات، ليا خصكصيات 
تعميمية، كالتي كشركطيا، لكف بما أف مجالنا تعميمي، فإننا سنمقي الضكء عمى المناظرات ال

 تستيدؼ المبتدئيف مف طالبنا األعزاء. 
 التدريص باستخداو اسرتاتًجًُ املياظزَ: -1

يػأتي دكر المعمـ في تكضيح أىمية استراتيجية المناظرة لمطمبة، كذلؾ بتعريؼ الطالب      
عمى النقاشات التي تحدث في حياتنا، كفكرة كجكد جانبيف مؤيد كمعارض، كؿ جانب يتبنى 

(. يبدأ المعمـ بسؤاؿ الطالب عف Brown, 2015كجية نظر مخالفة لمطرؼ اآلخر، براكف )
كلماذا ىي ميمة كما نكع الناس الذيف يستخدمكنيا. سيقـك الطالب دائمنا ماىية المناظرة 

بالرد أف المناظرة ُتستخدـ مف قبؿ المحاميف أك السياسييف أك في كسائؿ اإلعالـ في 
التمفزيكف في البرامج الحكارية عمى سبيؿ المثاؿ. ىذه فرصة جيدة لإلشارة إلى أف ميارات 

( كتكضيح كجيات النظر ىي Mumtaz, & Latif, 2017حؿ المشكالت، ممتاز كلطيؼ  )
 (.Darby, 2007ربي )اد ميارات نحتاجيا جميعنا، كيجب أف نقـك بتطكيرىا

بعد أف يقدـ المعمـ ىذه األساسيات حكؿ استراتيجية المناظرة، فإنو قد حاف الكقت       
لطالب عمى مناقشة (. خالؿ ىذا التمريف، سيشجع المعمـ ا6666لمتمريف كالتطبيؽ )بنياف، 

مشكمة مثيرة لمجدؿ. قد يقكـ المعمـ بتحديد المشكمة بنفسو أك حث الطالب عمى اقتراحيا، 
. مف الميـ اختيار مكضكع لو جانباف يسيؿ فيو التأييد كالرفض؛ (Vargo, 2012)فارقك 

إلى ىذا التمريف، أك في الكاقع أم نقاش، لف ينجح بشكؿ جيد إذا كاف جميع الطالب يميمكف 
تبني كجيات نظر مماثمة. كبعد اختيار مكضكع، باإلمكاف أف تمر استراتيجية المناظرة بثالث 

 مراحؿ:
المعمـ مف الطالب تشكيؿ أزكاج. في كؿ زكج، ُيعيف المعمـ  يطمب :املزحلُ األوىل

طالبا كاحدنا عمى أنو "أ" كالطالب الثاني عمى أنو "ب " يتـ إعطاء "أ" فترة زمنية محددة )دقيقة 
كاحدة( لتحديد سبب دعمو لممكضكع. كيتـ إعطاء "ب " فترة زمنية محددة لشرح سبب 

يع الطالب عمى تقديـ مالحظات حكؿ كجيات معارضتو لممكضكع. يجب عمى المعمـ  تشج
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ا في منح الطالب كقتنا لمرد عمى تعميقات بعضيـ  نظر بعضيـ البعض. قد يرغب المعمـ أيضن
 ,Vargo)البعض. فعمى سبيؿ المثاؿ يؤيد طالب فصؿ الشتاء، كاآلخر يككف معارضا فارقك 

2012) . 
كجيات النظر التي قدميا كبعد االنتياء مف التمريف، يقـك المعمـ بمناقشة بعض 

الطالبيف، كالحجج التي قدمكىا. كربما أف ىذه الطريقة تككف طريقة مفيدة، لكي يبدأ بيا 
المعمـ مع طالبو، خصكصا كأف استراتيجية المناظرة قد تككف جديدة عمى كثير مف الطالب، 

إلى المرحمة  فبعد استخداـ الطريقة األكلى كالتي تقـك عمى تشكيؿ األزكاج، يتـ االنتقاؿ
 الثانية. 

كفي ىذه المرحمة يطرح المعمـ مكضكعا أك فكرة معينة عمى الطالب،  :املزحلُ الجاىًُ
كيطمب منيـ التصكيت عمى إذا كانكا يعارضكف أك يؤيدكف القرار. بعد االنتياء مف التصكيت، 

ا مكجزنا  ثـ يكرر المعمـ  عف سبب تأييدىـ لمقرار.يطمب المعمـ مف المؤيديف أف يقدمكا عرضن
ىذه العممية مع الطالب الذيف يعارضكف القرار )يتـ ترشيح طالب أك طالبيف فقط لعرض كجية 
نظر الفريؽ المؤيد أك الفريؽ المعارض(. كىنا مف الميـ عمى المعمـ أف يقكـ بتشجيع 

اقشة النقاش بيف الطرفيف، إذا لـ يحدث ىذا بشكؿ طبيعي، فقد يقـك المعمـ بعمؿ تحفيز لممن
 مف خالؿ طرح أسئمة ذات صمة بمكضكع النقاش.

بعد أف تـ التمييد لمطمبة حكؿ المناظرة، كفكرتيا كما يجب عمييـ  :املزحلُ الجالجُ
عممو فييا، ينتقؿ المعمـ إلى مرحمة جديدة أكثر تنظيما، كفييا تفاصيؿ أكثر حكؿ سير 

ع فيديك حكؿ مناظرة طالبية. أك التدريس باستخداـ المناظرة. كىنا يُنصح المعمـ بعرض مقط
أف يجرل المعمـ مناظرة بيف مجمكعة مف الطالب المتميزيف، بعد أف يشرح ليـ آلية المناظرة 
كأدكارىـ فييا. كالجدكؿ اآلتي يكضح أدكار الطالب في جانبي المناظرة. حيث ينقسـ طرفي 

 أعضاء.  3ددىـ كالفريؽ المعارض ع 3المناظرة إلى فريقيف، الفريؽ المؤيد كعددىـ 
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 (3ظذٚي )

 اٌّرؽذشْٛ فٟ إٌّاظشج ٚأدٚاسُ٘

اٌّرؽذز 

 اٌّؤ٠ذ

 األٚي

 

اٌّرؽذز 

 اٌّؼاسع

 األٚي

اٌّرؽذز 

 اٌّؤ٠ذ

 اٌصأٟ

اٌّرؽذز 

 اٌّؼاسع

 اٌصأٟ

 اٌّرؽذز اٌّؤ٠ذ

 اٌصاٌس

)ذٍخ١ض فىشج 

 اٌفش٠ك(

اٌّرؽذز 

 اٌّؼاسع

 اٌصاٌس

)ذٍخ١ض فىشج 

 اٌفش٠ك(

ٕ٘ا ال ٠عة ػٍٝ اٌّرؽذش١ٓ صٛاء  ِمذِح ِمذِح ِمذِح ِمذِح

اٌّؤ٠ذ٠ٓ أٚ اٌّؼاسػ١ٓ ذمذ٠ُ ؼعط 

أٚ تشا١٘ٓ ظذ٠ذج، تً اٌرشو١ز ػٍٝ 

ِا لذِٗ فش٠مّٙا ِٓ تشا١٘ٓ 

ٚؼعط، ٚدٚسّ٘ا ٠رصًّ فٟ ذٛػ١ػ 

اٌّٛلف اٌزٞ ٠رثٕاٖ وً فش٠ك، 

ٚإلٕاع اٌؽىُ )اٌّؼٍُ( تّا لذِٗ 

فش٠مٗ ِٓ ؼعط ٚتشا١٘ٓ ٚأْ ؼعط 

ش غ١ش ِٕطمح، ٚتشا١٘ٓ اٌفش٠ك ا٢خ

 ٚذٕمظٙا اٌذلح... إٌخ

 

ٕ٘ا وً فش٠ك ٠ؽاٚي أْ ٠مٕغ اٌؽىُ 

تؤٔٗ ػٍٝ طٛاب ٚاٌفش٠ك ا٢خش 

 ػٍٝ خطؤ

ػٕذ اٌؽاظح،  ذؼش٠فاخ

٠ّىٓ ٔمغ 

 اٌرؼش٠فاخ

ٔمغ ِا ذُ 

ذمذ٠ّٗ ِٓ 

فش٠ك 

اٌّؼاسػح، 

ٚذٛػ١ػ 

اٌفىشج ِٓ 

ذؤ١٠ذ 

اٌّٛػٛع، 

ٚذذػ١ُ رٌه 

تاألدٌح 

 ٚاٌثشا١٘ٓ.

ِٛاطٍح 

ٔمغ 

ٚسفغ 

ذؤ١٠ذ اٌفش٠ك 

اٌّؤ٠ذ، 

ٚذمذ٠ُ 

األدٌح 

ٚاٌثشا١٘ٓ 

 ػٍٝ رٌه.

ذٛػ١ػ 

ٌّارا 

اٌفش٠ك 

ِؤ٠ذ 

 ٌٍّٛػٛع

ِٕالؼح فىشج 

 اٌطشف ا٢خش

ٌّارا اٌفش٠ك 

ِرثٕٝ اٌفىشج 

 ِٚؤ٠ذ٘ا

 

 

ِٕالؼح 

فىشج اٌرؤ١٠ذ 

ٚإشثاخ ػذَ 

 ظذٚا٘ا

ذمذ٠ُ أٞ 

خطؾ، 

دساصاخ، 

ذٛظٙاخ 

ذؤ٠ذ 

ٚظٙح 

 إٌظش

ذمذ٠ُ وً ِا ٘ٛ 

ِٓ شؤٔٗ 

ِٕالؼح فىشج 

اٌفش٠ك اٌّؤ٠ذ 

ٌٍّٛػٛع، ِٓ 

 ٌٛائػ ٚص١اصاخ.

  

  ً٘ ؼعُ اٌفظً ٚػذد اٌطالب ٠ؤشش ػٍٝ إظشاء اصرشاذ١ع١ح إٌّاظشج؟

يمكف إجراء استراتيجية المناظرة بغض النظر عف عدد طالب الفصؿ. كما تقدـ فإف      
عمى االستراتيجية، عف طريؽ تشكيؿ ثنائيات بيف الطمبة، ككذلؾ عف  بالتدريبالبداية تككف 

طريؽ التصكيت حكؿ مكضكعات معينة يطرحيا المعمـ، ثـ يناقش الطمبة المؤيديف 
كالمعارضيف في آرائيـ كأسباب التأييد أك االعتراض. ثـ أخيرا يتكصؿ المعمـ أف يبدأ بتطبيؽ 
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طالب، كيتـ  1- 3الطمبة إلى فرؽ تضـ كؿ فرقة  االستراتيجية بشكؿ فعمي، مف خالؿ تقسيـ
 التبارم عمى أساس أف يككف فريؽ مؤيد لممكضكع كفريؽ معارض لو. 

 سئ١ش ٌعٕح اٌرؽى١ُ  –ِذ٠ش اٌعٍضح  اَِٙ

ميمة مدير الجمسة أك رئيس فريؽ التحكيـ في تعريؼ جميع المشاركيف بأدكارىـ       
المكائح كاألنظمة التي يجب عمى المشاركيف  كالكقت المسمكح ليـ بالحديث، كشرح كافة

احتراميا مثؿ احتراـ الفريؽ المنافس كااللتزاـ بالكقت المحدد. يعمؿ الرئيس كجياز تكقيت 
لإلشارة إلى المتحاكريف كـ مف الكقت المتبقي في خطاباتيـ. في نياية النقاش، كبعد اكتماؿ 

الفريؽ الفائز. يجب عمى لجنة التحكيـ تقييـ النقاش عمى  لجنة التحكيـ ، يعمف رئيسالمناظرة
أساس الحجج كدحضيا فقط، كأف يصدر قرار لجنة التحكيـ بعد التشاكر بيف أعضائيا، كفيما 

 يمي، نمكذج مقترح لمتكقيت الزمني لممتحدثيف: 
 (4ظذٚي سلُ )

 اٌٛلد اٌّؽذد ٌىً ِرؽذز

  
  

 اٌٛلد  اٌّرؽذز

 اٌّرؽذز اٌّؤ٠ذ األٚي
 دل١مراْ 

 اٌّرؽذز اٌّؼاسع األٚي
 دل١مراْ 

 اٌّرؽذز اٌّؤ٠ذ اٌصأٟ
 دل١مراْ 

 اٌّرؽذز اٌّؼاسع اٌصأٟ
 دل١مراْ 

 اصرشاؼح ٌرع١ٙز اٌشدٚد
 دل١مراْ 

 ذخ١ٍض فىشج اٌفش٠ك )اٌّرؽذز اٌّؤ٠ذ اٌصاٌس(
 دل١مراْ 

 ذٍخ١ض فىشج اٌفش٠ك )اٌّرؽذز اٌّؼاسع اٌصاٌس(
 دل١مراْ 

 اٌرؽى١ُ ٌرؽذ٠ذ اٌفش٠ك اٌفائزذذاٚي فش٠ك 
 دل١مراْ 

 إػالْ اٌفش٠ك اٌفائز
 دل١مراْ 
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 اإلجزاْات العامُ اليت ييبغٌ علِ املعله مزاعاتها أثياْ استخداو هذه االسرتاتًجًُ -2

 مجمكعات. كتقسيـ الطالب إلىتجييز المكاف  -1
 جياز كمبيكتر(. – جيار عرض –الب تكب  -األدكات كالكسائؿ التعميمية المستخدمة ) -0
 يشرح المعمـ ما ينبغي عمى الطمبة عممو قبؿ كأثناء المناظرة.   -3
 طالب، متحدث أكؿ كمتحدث ثاف، كمسجؿ لممالحظات. 3تتككف كؿ مجمكعة مف  -1
تكزيع األدكار بيف أفراد كؿ مجمكعة، كىنا ربما يككف لممعمـ دكر خصكصا في مرحمة   - 0

 البدايات.
ثالث نقاط رئيسية حكؿ المكضكع، سكاء مع المكضكع أك  فريؽ يركز كؿ مف األفضؿ أف -1

 ضده
، مما يكفر لممجمكعة األكلى أك الحجة األكلىالنقطة  باستعراضتبدأ المجمكعة المؤيدة  -2

 المعارضة فرصة في تجييز رد عمييا.
ك الرد عند حديث أم فرد مف المجمكعتيف يجب عمى اآلخريف االستماع كعدـ المناقشة أ -3

، كيككف ىناؾ ضكابط يضعيا المعمـ، مف مدير الجمسةحتى ينتيي كيأذف المعمـ أك 
 خصـ نقاط عمى مف ال يمتـز بآداب الحكار كالنقاش.

مباشرة.  المنافس تعميؽ الطالب كالردكد أف تككف مكجية إلىيجب عمى جميع التعميقات  -4
غير ذات صمة. أم االلتزاـ بالرد  ال يمكف ببساطة تجاىؿ تعميؽ كتحكيؿ الحجة إلى نقطة

 عمى نفس النقطة بدال مف التشعب كالحديث العاـ.
يجب أف يجتمع أعضاء الفريؽ معنا استعدادنا لممناقشة ، حتى يتمكنكا مف العمؿ معنا  -40

عطاء ك  –مكضكع المناقشة  مدير الجمسة يعمفكفريؽ فعاؿ. ) يفضؿ أف  قبؿ  دقائؽ 0ا 
 لتحضير لمنقاش(.لكي يتـ ا بدء المناظرة

ُيشجع الطالب في كال المجمكعتيف عمى كتابة مالحظات كتجييز النقاط، لكف بدكف  -44
ما تـ كتابتو، ألف اليدؼ مف المناظرة تطكير  قراءةقراءتيا قراءة أثناء النقاش،  أم 

 ميارات االتصاؿ كالتحدث، فال جدكل مف القراءة البحتة كالتي تككف أشبو بالتسميع.
 ريب الطالب عمى االتصاؿ البصرم أثناء مخاطبة الجميكر.تد -40
ميذبنا في اإلشارة إلى  كأف يككف الطالب المناسبة في الحديث،أىمية استخداـ المغة -43

 المنافس.  الفريؽ
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يجب كتابة المكضكع عمى السبكرة قبؿ بدء الفصؿ، مع ذكر أسماء كؿ مف فريقي  -41
 المكالة كالمعارضة بطريقة كاضحة.

 (6شىً )

 ذٛػ١ؽٟ ِمرشغ ٌعٍٛس اٌطٍثح فٟ غشفح اٌظف تاصرخذاَ اصرشاذ١ع١ح إٌّاظشج
 ٠ٛػػ اٌشىً اٌراٌٟ ؽش٠مح ظٍٛس اٌطالب فٟ اٌفظً )اٌعّٙٛس(، ٚاٌفش٠م١ٓ اٌّشاسو١ٓ فٟ إٌّاظشج.

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 تطبًل االسرتاتًجًُ: 8-3

كقبؿ بدء تطبيؽ أسابيع.  1تـ تطبيؽ االستراتيجية عمى المجمكعة التجريبية لمدة 
االستراتيجية التقى الباحث بمعمـ الذم يدرس المجمكعة التجريبية، كشرح لو أىداؼ البحث 

استراتيجية المناظرة كأىميتيا في تطكير ميارات التكاصؿ كالتحدث لدل كغاياتو. كما فصؿ في 
لى إرساؿ نسخة كرقية مف دليؿ المعمـ إلى إضافة إالمعمـ الطالب. كما قاـ الباحث بتسميـ 

. كفي أكؿ حصة كما كاف االتفاؽ مع المعمـ، زار الباحث فصؿ المجمكعة نسخة إلكتركنية
مناظرة بيف مجمكعة التجريبية، كشرح لو استراتيجية المناظرة، كقاـ الباحث بعد ذلؾ بإدارة 

 مختارة مف الطالب. 
  

 وشصٟ 

 ؽاٌٚح فش٠ك اٌرؤ١٠ذ 

ِٕظح 

 تحدث 

ِٓ ٠مَٛ تؽضاب ِذج )ػاتؾ اٌٛلد 

 (اٌؽذ٠س ٌىً فش٠ك

 وشصٟ 

    اٌّؽىُ  اٌّؽىُ    اٌّؽىُ  

 وشصٟ 

  تم١ح اٌطالب

  وشصٟ

 تم١ح اٌطالب 

  وشصٟ وشصٟ 

  ؽاٌٚح فش٠ك اٌّؼاسػح
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 إجزاْات االختبار البخح: 9-3 

االختبار القبمي عمى المجمكعتيف الضابطة قبؿ بدء تطبيؽ االستراتيجية، أجرم 
أسابيع مف تطبيؽ االستراتيجية أجرل االختبار البعدم،  1. كبعد مركر في المدرسة كالتجريبية

كاف االختبار إلكتركنيا، بسبب تعميؽ الدراسة في ظؿ جائحة كركنا. حيث أرسؿ االختبار كلكف 
ب في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية مف إرساؿ الرابط لمطالالبعدم لممعمـ كىك بدكره قاـ ب

 خالؿ مكقع منصتي.
 :البخحومياقشُ ىتآج . عزض 4

كجمع البيانات كتحمييا. كفي ىذا القسـ  البحثأدكات  ( تطبيؽ3استعرض القسـ السابؽ )   
 كمناقشتيا.  البحثسيستعرض نتائج 

مهارات احلىار واإلقياع اليت ييبغٌ تينًتها أوال: اليتآج املتعلكُ بالشؤال األول والذٍ ىص علِ: ما 

 لدّ طالب الصف الجاىٌ ثاىىٍ؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث كما تقدـ بإعداد قائمة بميارات الحكار كاإلقناع، 
المناسبة لطالب الصؼ الثاني ثانكم. ىذه القائمة عرضت عمى متخصصيف في المناىج 

اقترحيا  كسالمتيا. كبعد إجراء كافة التعديالت التيكطرؽ التدريس، لمتأكد مف صحتيا 
ففي المحكميف، كالتي كاف االتفاؽ بيف المحكميف أف يتـ الفصؿ بيف مجاالت الحكار كاإلقناع. 

القائمة المبدئية كانت مقسمة عمى المفيـك كالعناصر كاآلداب كالكسائؿ كالفنيات كالتكتيكات. 
نجد أف قسـ األنكاع يدخؿ فيو ميارات الحكار كاإلقناع. الحكار كاإلقناع، فكيدخؿ في كؿ قسـ 

، ككذلؾ مجاالت اإلقناع، 4لكف اتفاؽ المحكميف أف يتـ التقسيـ بحيث يككف مجاالت الحكار 
 كما ىك في الجدكؿ التالي:
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 (:5) ظذٚي

 تظٛسذٙا إٌٙائ١حِعاالخ ِٙاساخ اٌؽٛاس 

 ِعاي اٌّٙاسج اٌمضُ َ

 اٌعذاي ٚاٌؽٛاس اٌفشق ت١ٓ ِفَٙٛ اٌؽٛاس 6

 آداب اٌؽٛاس ٚأخالل١اذٗ 6

 طفاخ اٌّؽاٚس اٌع١ذ

 االصرّاع ٚؼضٓ اإلٔظاخ

 اؼرشاَ اٌطشف ا٢خش

 األِٛس اٌشخظ١حػذَ اٌرطشق إٌٝ 

 اصرخذاَ اٌؼثاساخ ٚاألٌفاظ إٌّاصثح ٚاٌثؼذ ػٓ اٌضخش٠ح

 ٚصائً اٌؽٛاس 3

 اٌّٛػٛػ١ح

 اصرخذاَ ٌغح اٌعضذ

 إٌمذ اٌٙادف اٌثٕاء

 تّٛاؽٓ االذفاقاٌثذء 

 ف١ٕاخ اٌؽٛاس ٚذىر١ىاذٗ 4

 فٓ اٌشد ٚاخر١اس اٌٛلد إٌّاصة ٌزٌه

 اٌّشٚٔح

 ذف١ٕذ اٌؽعط ٚاٌشد ػ١ٍٙا

 (: 6)ظذٚي 

 ِعاالخ ِٙاساخ اإللٕاع تظٛسذٙا إٌٙائ١ح:

 ِعاي اٌّٙاسج اٌمضُ َ

 ِفَٙٛ اٌؽٛاس 6

 اخر١اس اٌٛلد إٌّاصة ٚاٌثذء فٟ ػ١ٍّح اإللٕاع

 شخظ١ح اٌطشف ا٢خشِؼشفح ٚفُٙ 

 ِٕالشح األفىاس تذال ػٓ األشخاص

 أدٚاخ اإللٕاع 6

 اٌصمح ٚاٌّؼشفح ٚاٌظذق

 ؽشغ األفىاس تٛػٛغ ٚػذَ االصرطشاد

 االصرشٙاد تزوش أصّاء ِشاظغ ٚإؼظائ١اخ دل١مح

 ف١ٕاخ اإللٕاع ٚذىر١ىاذٗ 3

 ذمذ٠ُ األدٌح اٌذاػّح ٌٛظٙح ٔظش ٌٍفش٠ك

 ِخاؽثح اٌفش٠ك ا٢خش األصٍٛب اٌٍثك فٟ اٌىالَ ػٕذ

 فٓ اٌشد

 اإللٕاع اٌّؤشش 4

 ِؼشفح ذٛط١ً اٌفىشج ٌٍطشف ا٢خش

 ػشب األِصٍح ٚاٌشٛا٘ذ ٌذػُ ٚظٙح إٌظش

 ظزب أرثاٖ اٌؽؼٛس

 

 البحثتقدـ في أىمية  كاإلقناع، فكمامف أىمية تنمية ميارات الحكار  ىذا البحث انطمؽ     
كمشكمتو فإف ىناؾ ضعفا لدل الطالب في ميارات الحكار كاإلقناع، كالدراسات التي تناكلت 

فقد ساعد تحديد مجاالت ميارات ، ىذا البحثتناكلتو بشكؿ مجمؿ كليس مفصؿ. لكف في ذلؾ 
اختبار لقياس ميارات كضكح ىذه الميارات أثناء إعداد الحكار كاإلقناع، كالتفصيؿ فييا عمى 

ظرة. أما ، ككذلؾ في أثناء إعداد دليؿ المعمـ كبناء دركس استراتيجية المناكاإلقناعالحكار 
أربعة محاكر ركزت عمى فنجد أف دراسات دراسة الدراسات السابقة فعندىا تصنيفات مختمفة، 

" )سرحاف، ميارات تتعمؽ بالمرسؿ، كالمستقبؿ، كمكضكع الحكار، كالمكقؼ الحكارم"ىي: 
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شبو تجريبية.  دراسة الدراسة ىي دراسة تحميؿ محتكل كليست . كىذه(0، ص. 0042
استقصت مستكيات ميارات الحكار لدل طالب الصؼ ( التي 0042)الشمرم كدراسة 

ءت ميارة التعبير عف الرأم كأكثر ميارة. ثـ ميارة المتكسط في مدينة حفر الباطف، حيث جا
 حسف االستماع كاإلنصات ثانيا، كثالثا ميارة تدير الذات، كأخيرا ميارة احتراـ اآلخريف. 

كذلؾ قمة الدراسات في تنمية ميارات الحكار كاإلقناع يرجع ربما إلى الخمط بيف تمؾ الميارات 
كعند إجراء العمميات اإلحصائية، تـ تحميؿ  ناقشة.كالم كميارات التحدث)الحكار كاإلقناع( 

كيتـ  ألف ىذه الميارات مترابطة فيما بينيا. ؛كليس بشكؿ مجزأ، الميارات بشكؿ متكامؿ
الحظ الباحث تطكرا تدريجيا في  المثاؿ، فقدفعمى سبيؿ تطكيرىا بشكؿ متكازم كمتدرج. 

بيف الحصة األكلى التي قاـ الباحث بإدارة أكؿ مناظرة كآخر حصة حضرىا مستكل الطالب، 
 الباحث كالتي أدراىا أحد الطالب. 

أثز اسرتاتًجًُ املياظزَ يف تينًُ بعض  ثاىًا: اليتآج املتعلكُ بالشؤال الجاىٌ والذٍ ىص علِ: ما

 مهارات احلىار واإلقياع لدّ طلبُ الصف الجاىٌ ثاىىٍ يف مدييُ سهانا؟

 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ فحص الفرضية اآلتية:
  :البخحفزض 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية 
 لالختبار لصالح المجمكعة التجريبية.كالضابطة في التطبيؽ البعدم 

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ماف كتني إليجاد داللة الفركؽ  
( 7في القياس البعدم في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كالجدكؿ ) البحثلدرجات عينة 
 يكضح ذلؾ.

 :(6ظذٚي )

فٟ اداء اٌّعّٛػر١ٓ اٌرعش٠ث١ح ٚاٌؼاتطح فٟ اٌم١اس ٔرائط اخرثاس "ِاْ ٚذٕٟ" إل٠عاد دالٌح اٌفشٚق  

 اٌثؼذٞ

 اٌؼذد اٌّعّٛػح األتؼاد
ِرٛصؾ 

 اٌشذة

ِعّٛع 

 اٌشذة

اٌّرٛصؾ 

 اٌؽضاتٟ

Mann-

Whitney U 
Wilcoxon W 

 Zل١ّح 

 اٌّؽضٛتح

ِضرٜٛ 

 اٌذالٌح

 ذعش٠ث١ح اٌثؼذٞ
19 24.26 

461.0

0 
21.89 33.000 169.000 -3.959 .0006 

 ػاتطح
16 10.56 

169.0

0 
13.50     
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تعزل إلى (   =0.00) ( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية2يتبيف مف الجدكؿ ) 
(، كبداللة إحصائية بمغت 3.959-) Zالمجمكعة في االختبار البعدم حيث بمغت قيمة 

 (، كجاءت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية.0.000)
 اليتآج ومياقشتها:تفشري  -5

تحسف درجات طمبة المجمكعة التجريبية مقارنة بطمبة المجمكعة الضابطة، كىذا      
أحمد ( كدراسة 2019بنياف ) يتفؽ مع بعض الدراسات السابقة، كمنيا دراسةالتحسف 

(Ahmed, 2018كدراسة ديفي )ز ( كآخركفDavis et al., 2016)،  كدراسة كيندم
(Kennedy, 2007) كبارؾ كآخركف (Park et al., 2011) . 

ميارات استراتيجية المناظرة الطالب عمى الممارسة الفعمية لميارات  تكذلؾ ساعد
طبقكا عمميا بعضا مف ميارات الحكار  الطالبحيث إف . اإلقناع كالحكار أثناء المناظرات

ف زمالء في الفريؽ كاإلقناع، فالطالب عميو أف يقنع كيحاكر بشكؿ جيد، كربما تـ مقاطعتو م
م قاطع بالخصـ مف درجاتو، كىكذا. كىنا اآلخر، كىنا يتدخؿ مدير المناظرة كينذر الفريؽ الذ

مرشدا لممعمـ في كيفية تدريس تأتي فائدة دليؿ المعمـ، كالذم تـ تصميمو ليككف 
يكىات لمكضكعات يتـ مف خالؿ ر االستراتيجية، ككذلؾ قدـ الدليؿ أمثمة تكضيحية كسينا

 في أدكات البحث )دليؿ المعمـ(، أمثمة عمى استراتيجية المناظرة. المناظرة، كما تـ اإلشارة إليو 
، فيي (Woods, 2020) ، ككدزفاستراتيجية المناظرة ال تخمك مف المتعة كالتسمية      

العمؿ عمى إثراء مكضكع تمنح الفرص لممتناظريف بأف يتعممكا أفكارا كمعمكمات جديدة، ك 
النقاش بكؿ جكانبو، مما يساعد عمى التغمغؿ فيو، كالتطرؽ إلى جميع تفاصيمو. كالتعرؼ 

مكاف التطرؽ إلييا بدكف المناظرة عمى رؤل كمنطمقات جديدة، أك ربما نكاحي لـ يكف باإل
طكير أفادت الطالب في ت فاستراتيجية المناظرةكما تقدـ اإلشارة إليو في الدراسات السابقة(. )

 ,Kennedy، كينيدم )، إضافة إلى ميارات العمؿ الجماعيميارات التحدث أما الجميكر

ال فإنو سيخسر المناظرة مف الطرؼ (2009 . ألف كؿ فريؽ ال بد أف يعمؿ بشكؿ جماعي، كا 
( أف التدريس باستخداـ Quinn, 2009فعمى سبيؿ المثاؿ ككما يشير ككيف )اآلخر. 
يقدـ فرصا ثمينة لمطمبة لكي يتدربكا عمى ميارات التحدث كاإلقناع، كبناء  تيجية المناظرةاسترا

أخيرا، ساعدت . (Iberri-Shea, 2013شي )-، إبيرمالحجج كتفنيدىا كالرد المنطقي
استراتيجية عمى التدرج في تطكير ميارات الحكار كاإلقناع، فكما تقدـ في مراحؿ التدريس في 
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، كالتي تمنح الطمبة الفرصة ألف يتدرجكا، بداية مف الحكار الزكجي المناظرةاستراتيجية 
في  بالمناظرة، كانتياء الذم يشارؾ فيو جميع طالب الفصؿ الجماعيمركرا بالحكار ك 

 .مجكعتيف تتنافس فيما بينيا
 :خامتُ -6

الحكار ىدؼ البحث إلى استكشاؼ أثر استراتيجية المناظرة في تنمية بعض ميارات      
ير في تنمية بحث داعمة ألىمية استراتيجية المناظرة كأثرىا الكبكاإلقناع.  كقد أتت نتائج ال

اتفؽ مع دراسات كأبحاث في أثر االستراتيجية في تطكير ما ميارات الحكار كاإلقناع، كىك 
كىي ميارات ال تناؿ قسطا مف  ميارات مشابية، مثؿ التحدث كالتفكير المنطقي كالناقد.

 المحمية.  االىتماـ في مناىجنا
 :البخحتىصًات ومكرتحات  -7

تكجيو المختصيف في حقؿ المناىج كالتدريس إلى زيادة البحث كالدراسة في الطرائؽ  -
 كاالستراتيجيات التي تزيد مف تفاعؿ الطالب في مجاالت الحكار كاإلقناع كالتكاصؿ المغكم.

كتابة المناظرة في تنمية ميارات لغكية أخرل مثؿ الإجراء دراسات حكؿ أثر استراتيجية  -
 اإلبداعية.

الحكار كاإلقناع إجراء مزيد مف الدراسات حكؿ أثر استراتيجية المناظرة في تنمية ميارات  -
 عمى صفكؼ دراسية أخرل. 

برامج تدريبية مقترحة لممعمميف باستخداـ استراتيجية  إجراء دراسات أخرل قائمة عمى -
 المناظرة.

 تنمية ميارات اإلقناع كالحكار.  معرفة العكامؿ المؤثرة في نجاح استراتيجية المناظرة في -
 االىتماـ بتدريب الطالب عمى استراتيجية المناظرة كتنمية ميارات الحكار كاإلقناع. - 
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 املزاجع

 :أوال: املزاجع العزبًُ

(. دور البيئة المدرسية في تعزيز ثقافة الحوار لدى طالب من وجهة نظر 6106ال جبرين، فهد. )
معممي المرحمة الثانوية بمدارس مكتب التربية والتعميم بالسويدي بمدينة الرياض، المجمة 

 . 596 -578(، 4) 5الدولية التربوية المتخصصة، 
(. فاعمية استراتيجية القصة في تنمية مهارات التحدث في مادة المغة العربية 6109غدير. ) ،الربيحات

 .  678-660(، 6) 46 مجمة الدراسات العموم التربوية،لطالبات الصف الرابع األساسي، 
(. الدواعي المعرفية الوطنية لتعزيز ثقافة الحوار لدى طالب المرحمتين 6104الرومي، أحمد. )
(، 0) 4 مجمة العموم التربوية،ة والثانوية من وجهة نظر المعممين "دراسة ميدانية" ، المتوسط

622-281  . 
جدة المممكة دار حافظ:   2 (. مهارات االتصال. مكتبة دار حافظ، الطبعةهـ0425الشهري، نوح. )

 . العربية السعودية
(. فاعمية استخدام استراتيجية لعب األدوار في تنمية مهارات الحوار في مادة 6107محمد. ) ،الشمري

 لغتي لدى 
المجمة العربية لمعموم ونشر البحوث: مجمة العموم طالب الصف الثالث المتوسط بحفر الباطن،    

 .61-0(، 5581) 445، التربوية والنفسية
 6161ديسمبر،  00 مسترجع، التواصل وقواعد إدارة النقاشمهارات الحوار و (. 6161. )عبود، عامرال

 shorturl.at/akyFW من 
(. أثر استخدام الصفوف االفتراضية في تنمية مهارات الحوار والتحصيل 6108العمري، حسن. )

مجمة جامعة القدس الدراسي واالتجاه نحو المقرر لدى طمبة كمية الشريعة في جامعة القصيم. 
 . 47-20(، 09) 6، لألبحاث والدراسات التربوية والنفسيةالمفتوحة 

مجمة کمية (. مدى ممارسة ثقافة الحوار لدى طالب جامعة بيشة وسبل تعزيزها. 6107الوحش، هالة. )
 .   94-05(، 2)40التربية في العموم التربوية، 

 من  6161 فبراير 6 مسترجع(. استراتيجية المناظرة في التعميم، 6109بنيان، أروى. )
shorturl.at/egqCU 

(. تنمية مهارات الحوار لدى طالب الجامعة في المممكة العربية السعودية "دراسة 6101خوخ، فخرية. )
 .   21 -0تحميمية من منظور إسالمي" جامعة أم القرى،  
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ب (. درجة تضمن محتوى مقرر لغتي الخالدة مهارات الحوار المناسبة لطال6107سرحان، إبراهيم. )
 .66-0(، 5408) 456المرحمة المتوسطة، المجمة العممية لكمية التربية جامعة أسيوط، 

(. معوقات استخدام طريقة الحوار في تدريس مواد التربية اإلسالمية من وجهة 6107سفران، أحمد. )
 المجمة العربية لمعموم ونشر البحوث: مجمةنظر المعممين والمشرفين في مدينة سراة عبيدة، ،  

 .  60-0(، 5674)445العموم التربوية والنفسية،  
 (. اإلحصاء االستداللي والوصفي: مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع، عمان: األردن.6104عودة،  أحمد. )

 من  6109، ديسمبر 2 مسترجع قناع. (. فن اإل6108عجيرش، نادية. )
http://www.advisor-cs.org/1553-2/ 

  من 6161ديسمبر،  61تم االسترجاع، (. فن الحوار واإلقناع والتأثير. 6161محمد، عبدالرحيم. )
http://dr-ama.com/?p=3034 

ممك عبدالعزيز لمحوار الوطني. (. رسالة مركز ال6161مركز الممك عبدالعزيز لمحوار الوطني. )
 /https://www.kacnd.orgمن 6161ديسمبر،  61مسترجع 

(. أثر استراتيجية لعب الّدور في تحسين بعض مهارات 6108مقابمة،  نصر.ـ،  & بطاح، عبداهلل. )
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث التحّدث لدى طالب الصف التاسع في األردن. 

 .266 -221(، 6)27، والدراسات
(. أثر برنامج تعميمي قائم عمى المنحى التواصمي في تحسين مهارات التحدث 6106منسي،  غادة. )

مجمة جامعة القدس المفتوحة لدى طالبات الصف التاسع األساسي في محافظة الزلفي، 
  .045-009(، 06)4، لألبحاث والدراسات
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