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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�صة اإىل الك�صف عن اأثر برنامج تعليمي قائم على املنحى التوا�صلي يف 
حت�صني مهارات التحدث لدى طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي )الثالث متو�صط( يف حمافظة 
�صفوي،  موقفي  اختبار  وطور  التعليمي،  الربنامج  ُبني  الدرا�صة،  هدف  الزلفي.ولتحقيق 
وعر�ص على حمكمني متخ�ص�صني يف جمال مناهج اللغة العربية واأ�صاليب تدري�صها، ُطبِّق 

على الفئة امل�صتهدفة.
وُدر�صت  التعليمي،  الربنامج  وفق  اأ�صابيع  �صتة  مدة  التجريبية  املجموعة  ُدر�صت 
املعلم.وُطّبق  دليل  يف  املقررة  العتيادية  الطريقة  وفق  نف�صها  املدة  ال�صابطة  املجموعة 

الختبار املوقفي ال�صفوي على املجموعتني قبل التدري�ص وبعده.
واأظهرت نتائج حتليل التباين الأحادي وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 
)α=0.05( بني املجموعتني تعزى اإىل اأثر الربنامج يف جميع مهارات التحدث، ول�صالح 

املجموعة التجريبية. 
)الكلمات املفتاحية: املنحى التوا�صلي، مهارات التحدث( .



121

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )16( - تشرين 

The Effect of an Educational Program Based 
on Communication Approach on Developing Speaking 

Skills among Ninth Grade Students

Abstract: 

The aim of this study is to explore the effect of an educational program 

based on the Communicative Approach on developing speaking skills among 

ninth grade students in Zulfi.An educational program and speaking test 

were developed and introduced to the curricula and methods of teaching 

Arabic, then it was applied on the target sample.The experimental group 

was taught according to the educational program, while the control group 

was taught using the traditional method.After six week of teaching, the test 

was administrated for both groups.The analysis of variance ANOVA showed 

significant statistical differences at the level of (a=0.05) , but in all speaking 

skills it is in favor of the experimental group.

Keywords: Communicative Approach, speaking skills.
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مقدمة: 
ي�صهد الع�رض احلايل تطورات مت�صارًعة يف جوانب احلياة جميعها؛ نتيجة تطور و�صائل 
التكنولوجيا، والت�صالت؛ الأمر الذي فر�ص على الأفراد �رضورة التوا�صل، والتفاعل بينهم، 
وهذا بدوره دعا القائمني على النظم الرتبوية اإىل الهتمام مبهارتي ال�صتماع، والتحدث 
الطلبة  اإك�صاب  اللغة  لتعلم  �صا�صي  الأ الإن�صاين.فالهدف  الت�صال  عملية  اأ�صا�ص  بو�صفهما 
 )Al� Jamal,2007 2003؛  اهلل،  )ف�صل  وال�صليم  الفعال  اللغوي  الت�صال  على  القدرة 
.والت�صال اللغوي ل يتعدى اأن يكون بني متكلم وم�صتمع، اأو بني كاتب وقارئ، وعلى هذا 
�صا�ص فاإن للغة فنوًنا اأربعة هي: ال�صتماع ، والكالم، والقراءة، والكتابة )طعيمة، 2004؛  الأ

عا�صور واحلوامدة، 2007( .
وحتتل مهارة التحدث املرتبة الثانية يف مهارات اللغة الأربع الرئي�صة، فهي الأ�صا�ص 
يف تعلم الطالب ملهارات ال�صتماع، والقراءة، والكتابة، وتعد الو�صيلة التي يعرّب بها الطلبة 
والعلوم  املعارف،  خمتلف  يف  والتح�صيلّية  التعليمّية،  وخا�صة  املتعددة  حاجاتهم  عن 

. )Rahman,2010(
وُتعد مهارة التحدث من املهارات ال�رضورية للتوا�صل، والتفاعل مع الآخرين بو�صفها 
املهارة التي تلبي املطالب الجتماعية، واحلياتّية، كما تعد و�صيلة لزيادة املخزون اللغوي 
 )Riwnisti,2009( للطالب؛ والذي ميكن توظيفه يف اإك�صاب املعارف، واملهارات املختلفة
.بالتايل ي�صهم ذلك يف م�صاعدته على النطق ال�صليم، واإبداء الراأي، ونقد اآراء الآخرين وتقبلها.

ويف الكالم تعويد للطلبة على الطالقة، واإجادة النطق، وح�صن الأداء، والرباعة، والتفنن يف 
اأثر فعال، وموؤثر على ذهن املتلقي كما ي�صاعدهم يف  اإر�صالها؛ لكي تكون ذا  املعاين عند 
ا يختلج نفو�صهم، وي�صاعدهم على اخلطابة، والرجتال،  التحدث على الإبانة، والإف�صاح عمرَّ
يف  التحدث  اأهمية  "تربز  كما   .)Goh,2005 1998؛  )وايل،  بالثقة  الإح�صا�ص  وامتالك 
املرحلة املتو�صطة، لأ�صباب نف�صية تتمثل يف اأنه ي�صتاأ�صل يف نفو�ص الطلبة مظاهر اخلوف، 
وفقدان الثقة، واخلجل، والتلعثم، ويعوّدهم القدرة على احلديث يف اأي جماعة ما، ويعدهم 
ال�رضيعة،  للمواقف احليادية، واخلطابية، مبا يتيحه لهم من ارجتال للحديث يف املواقف 

واإتقان لالإلقاء، ومتثيل لالأداء ومراعاة للمعاين " )عبد الوهاب، ٢٠٠٢، ٢٨٠( .
واأورد الباحثون تعريفات عدة للتحدث، فعرفه فلورز )Flors,1999: 21( باأنه: "عملية 
تبادلّية لبناء املعنى، وهذا يت�صمن اإنتاج الأفكار واملعاين �صكاًل، وم�صموًنا، ومعنى الكالم 



123

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )16( - تشرين 

املنتج يعتمد على ال�صياق الذي يحدث فيه، كما يعتمد على امل�صاركني اأنف�صهم، وجمموعة 
خرباتهم، وبيئاتهم، وهدف التحدث ".

اإنتاج  " قدرة الطالب على  ه:  اأما ن�رض والعبادي )2005،55( فقد عررَّفا التحدث باأنرَّ
اأفكار، ومعان مرتبطة مبوقف اأو مثري معني، وترجمتها يف عبارات، وجمل وتراكيب ُلغوّية 
الأداء  ملعايري  وفقًا  م�صاحبة،  انفعالية  و�صحنات  ج�صمية،  بحركات  م�صفوعة  منطوقة، 
ت�صاركّية  تبادلّية  عملية  التحدرَّث  اأنرَّ  يجد  ال�صابقة  للتعريفات  ".واملتاأمل  ال�صفوي  اللغوي 
تتطلب تفاعاًل بني مر�صل يحمل فكرة، اأو م�صاعر معينة، وم�صتقبل يتلقى الفكرة، ويتفاعل 
معها ب�صكل من اأ�صكال ال�صتجابة الُلغويِّة لتحقيق التوا�صل بهدف التاأثري الذهني والنف�صي 

لدى املتلقي.
ويتفق كل من مويل )Molly,2006( ومدكور )2007( على اأن مراحل الكالم تتم ب�صورة 
منظمة، فتبداأ اأوىل هذه املراحل بال�صتثارة الداخليِّة اأو اخلارجيِّة، ثمرَّ تاأتي املرحلة الثانية، 
وهي التفكري مبا �صيقوله املتحدِّث، فيوّلد الأفكار، ويرتبها ب�صكل علمي، ومنطقي مقنع حتى 
يختار  وفيها  ال�صياغة؛  وهي  الثالثة،  املرحلة  تاأتي  ثم  املنا�صبة،  ب�صورته  الكالم  يخرج 
املتحدِّث الأفكار، ويرتبها ب�صورة وا�صحة، ثم املرحلة الأخرية؛ وهي مرحلة النطق وهي 
اإر�صال ال�صور الذهنيِّة، وحتويلها اإىل رموز قابلة للفهم، حينها ُتعر�ص الأفكار، والرتاكيب 
املختارة التي تعرب عن املعاين، وهنا يكون املظهر اخلارجي لعملية الكالم.ويف �صوء ما 
�صبق يتطلب التحدِّث قدرة الطالب واإملامه يف امتالك تلك املهارة بو�صفها مهارة معقدة، 
وا�صتقبال  واإنتاجها،  الأفكار  ل�صتدعاء  لزمة  واأدائيِّة  ذهنيِّة  عمليات  تت�صمن  ومركبة 
املعلومات، واإنتاجها.وهذا بدوره يتطلب من املتكلم القيام بعمليات عدة من حيث ا�صتدعاء 
الأفكار، واملعاين، وانتقاء ما ينا�صبها من املفردات والرتاكيب، والأ�صاليب، والقيام بعد ذلك 
2012؛  )املن�صي،  والرتتيب  والت�صل�صل،  الكالمي،  الن�صق  ببع�صها مع احلفاظ على  بربطها 
Seely,1995( .وعليه فاإنرَّ احلديث الناجح هو احلديث الهادف املنّظم الذي ينطلق من �صكل، 

وم�صمون يتفاعالن مًعا ب�صورة جاذبة لإنتاج احلديث الهادف، واملنتج.

أهداف التحدث: 

ي�صمل التحدَّث جمموعة اأهداف حددتها كل خ�صاونة والعكل )2012 ، 187( يف 
الآتي: 
التعبري عن احلاجات، وامل�صاعر، وامل�صاهدات، واخلربات ب�صكل �صحيح.. 1
تزويد الطلبة مبا يحتاجونه من األفاظ، وتراكيب لإ�صافته اإىل ح�صيلتهم الُلغوّية، . 2
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وا�صتعماله يف حديثهم، وكتاباتهم، وتعويدهم على ترتيب الأفكار، والت�صل�صل يف طرحها، 
والربط بينها.

تهيئة الطلبة ملواجهة املواقف احلياتّية املختلفة التي يحتاجون فيها اإىل ا�صتعمال . 3
التعبري.
تدريب الطلبة على ا�صتخدام ال�صوت املعرّب.. 4
تدريب الطلبة على اُلنطق ال�صليم ".. 5

ومنذ قرون طويلة ومعلمو اللغة العربية يظهرون اهتمامًا بتح�صني مهارتي القراءة، 
والكتابة، ومل تنل مهارة التحدث هذا الهتمام، ولكن مع تعدد و�صائل الت�صال املختلفة، 
املختلفة  املوؤ�ص�صات  وقيام  والعلمي،  الجتماعي،  والتغيري  عليها،  طراأ  الذي  التطور  ومع 
املعلم  من  يتطلب  .وهذا   )2004 )طعيمة،  يتحدثون  كيف  الطلبة  تعليم  �رضورة  ظهرت 
الطلبة من  ن  برامج حديثة متكِّ ا�صتخدام  التعليمية،  للعملية  تربويًا، ومي�رّضاً  قائداً  ب�صفته 
امتالك مهارات التحدرَّث بحرّية وفاعلّية.".وعليه ميكن القول اإن ال�صتناد اإىل برنامج قائم 
على املنحى التوا�صلي قد يتيح للطلبة التحدرَّث بطالقة، ومرونة من خالل اإ�صهامه يف توفري 
الدرا�صات  اأكدته كثري من  ما  ال، و�صحيح.وهذا  فعرَّ ب�صكل  اُللغوي  النظام  فر�ص ل�صتخدام 
من  التوا�صلي  املنحى  باأنرَّ  املختلفة  اللغات  تدري�ص  وطرائق  املناهج  جمال  يف  ال�صابقة 
حيث  خا�ص؛  ب�صكل  التعبريية  والطالقة  عام،  ب�صكل  اللغة  لتدري�ص  املنا�صبة  الجتاهات 
يعتمد على ال�صتخدام الوظيفي للغة على اأ�صا�ص من التدرج، كما يركز على تعليم اللغة من 

. )MA, 2009 خالل مواقف حياتية اجتماعية )طعيمة، 2004؛
فعل ملداخل  رد  الع�رضين مبثابة  القرن  من  ال�صتينيات  اأواخر  املنحى يف  هذا  وظهر 
لهذه  ت�صاوم�صكي  نوام  به  قام  الذي  النقد  نتيجة  ا  واأي�صً املواقف،  خالل  من  اللغة  تعليم 
والتميز  الإبداع  وجتاهلها  للغة،  الأ�صا�صية  ال�صمات  لتجاهلها  اللغات  تعليم  يف  املداخل 

الفردي للغة املتعلم، وعباراته )اخلليفة، 2004( .
وي�صري ر�صالن )2000، 42( اإىل اأن هذا املنحى قد ا�صتفاد من معطيات اجتماعيات 
اللغة التي توؤكد على اأن الإملام مبظاهر احلياة يف املجتمع ت�صاعد املتعلم على فهم اللغة، 
وا�صتيعابها �صواء ما يت�صل باكت�صاب مهاراتها اأو تراكيبها، مع التاأكيد على اأن يرتجم كتاب 
اللغة كل ما هو جديد يف بيئة الطالب، واأن يعك�ص جميع جوانب ثقافة املجتمع، بالإ�صافة 
ا  اإىل بث املعتقدات والقيم داخل الن�صو�ص اُللغوّية للطلبة.وقد ترّتب على هذه النظرة اأي�صً
اللغة،  با�صتخدام  والهتمام  لها،  املكونة  وبجوانبها  نف�صها،  التوا�صل  بعملية  الهتمام 
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وممار�صة اأن�صطتها بدًل من الرتكيز على حفظ قواعدها، فاملهم هو اإتاحة الفر�صة للطالب 
ل�صتخدام اللغة وظيفًيا.

وت�صري عو�ص والب�صطامي )2012، 103( اإىل اأن املنحى التوا�صلي يقوم على تعليم 
اللغة من خالل مواقف حياتّية واقعية ي�صتطيع فيها املتعلم ممار�صة اللغة من خالل فنون 
اأربعة هي: ال�صتماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة يف �صياق لغوي �صليم، فال يكون تعلم 
الأ�صاليب، والقواعد هدفًا يف حد ذاته، ولكن ملعرفة كيف ي�صتطيع الطالب اأن ميار�ص ذلك 
التي  التوا�صلية  الأن�صطة  التحدِّث من خالل  تطوير مهارة  اليومية."هذا وميكن  يف حياته 
ت�صمل: الألغاز، والألعاب، وحل امل�صكالت، واملناق�صة احلرة، واأداء الأدوار، والتعلم التعاوين، 
اللغة من  تعلم  الطلبة على  الدِّرا�صية، وحتَفز  الف�صول  التفاعل يف  ت�صاعد على خلق  والتي 
اأن  ميكن  وهذا  داعمة،  تعليمّية  بيئة  يف  املعلم  وبني  بينهم،  جيدة  عالقات  اإقامة  خالل 
التوا�صلية  الكفاية  اكت�صاب  .ويت�صمن   )Yang ,2014,196( " اللغة  يتيح فر�صة ملمار�صة 
�صلوك  داء  لأ اخلطط  بناء  يت�صمن  املعريف  فاملظهر  و�صلوكي؛  معريف،  مظهرين:  اللغة  يف 
املفردات،  واختيار  النحو،  قواعد  ت�صمل  اللغة وهي  ُت�صتق من نظام  منا�صب، وهذه اخلطط 
ومراعاة التقاليد الجتماعية التي حتكم هذه الكلمات.واملظهر ال�صلوكي يت�صمن ا�صتخدام 
.)Swan, 2009,4( هذه اخلطط وحتويلها اإىل طالقة اأدائّية من خالل املمار�صة الفعلية للغة
ومن هذا املنطلق، فاإنرَّ هذا املنحى قد يعزز املمار�صة اُللغويِّة، وبالتايل قد ي�صهم يف 
بدوره  وهذا  والتفاعل،  التوا�صل،  عمليات  خالل  من  الطلبة  لدى  التحدِّث  مهارات  تح�صني 
الدرو�ص،  ه ن�صط، وم�صارك يف اختيار  باأنرَّ التقليدي، حيث يت�صم املتعلم  التعليم  يتحرر من 
اأجل  من  التدري�ص  طرائق  راأيه يف  اإبداء  اإىل  اإ�صافة  بها،  �صيقوم  التي  التعليمية  والأن�صطة 

الو�صول اإىل نتائج اإيجابية.
تت�صح  العليا  الأ�صا�صية  املرحلة  يف  التحدرَّث  م�صتوى  بتح�صني  الرتقاء  اإىل  و�صعًيا 
احلاجة اإىل برامج جديدة، وفعالة تعنى بتنمية مهارات التحدرَّث لديهم، وتنمي قدرتهم على 
اأهداف تعليميِّة تعلمّية معينة  احلوار، واملناق�صة، حيث يعد ذلك مطلًبا �رضورًيا؛ لتحقيق 
تختلف باأ�ص�صها، وتطبيقاتها عن الطرق التقليدية باعتبار التحدرَّث عملية وناجت؛ لذا حاولت 
مهارات  حت�صني  يف  التوا�صلي  املنحى  على  قائم  تعليمي  برنامج  بناء  احلاليِّة  الدِّرا�صة 

التحدِّث لدى طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي مبحافظة الزلفي.

مشكلة الدراسة: 
الُلغوّية،  باملهارات  املناهج  تطوير  ظل  يف  ال�صعودية  والتعليم  الرتبية  وزارة  ُعنيت 
وخا�صة مهارة التحّدث، اإل اأن الهتمام ما زال قا�رًضا اإذا ما قورن باأهميتها يف حت�صيل 
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التعلم والتعليم؛ اإذ اإن كثرياً من املعلمني ل يخ�ص�صون وقًتا كافيًا كباقي املهارات لتعليم، 
وتدريب الطلبة عليها حتى تتحقق الأهداف املرجّوة من تعلم وتعليم اللغة، وهذا يظهر من 
خالل �صعف الطلبة يف مهارة التحُدّث يف جميع املراحل التعليمية، وخا�صة بني طالبات 

املرحلة املتو�صطة )ال�صقاف، 2006؛ البطنار، 2009( .
يف  ي�صهم  والذي  املتو�صطة،  املرحلة  يف  الطلبة  لدى  التحدث  اإجادة  لأهمية  ونظراً 
رفع كفاءتهم ال�صخ�صّية يف خمتلف املجالت؛ وا�صتناداً اإىل تو�صيات الباحثني الرتبويني 
ت�صميم  خالل  من  ال�صفوي  للتعبري  للطلبة  الفر�صة  اإتاحة  على  تقوم  برامج  نحو  بالتوّجه 
تتحدد  بالتايل  الفعال،  واحلوار  التوا�صل،  عملية  تتيح  وتدريبات  اأن�صطة،  حتوي  مواقف 

م�صكلة الدرا�صة احلاليرّة يف ال�صوؤال الرئي�س الآتي: 
حت�صني  يف  التوا�صلي  املنحى  على  قائم  تعليمي  برنامج  اأثر  -  ما 
مهارات التحُدرّث لدى طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي يف حمافظة الزلفي؟ 

ويتفرع عن هذا ال�صوؤال ال�صوؤالني الآتيني: 
ما مهارات التحُدّث املنا�صبة املراد تنميتها لدى طالبات ال�صف التا�صع مبحافظة  ●

الزلفي؟ 
التا�صع  ● ال�صف  طالبات  لدى  التوا�صلي  املنحى  على  قائم  برنامج  بناء  اأ�ص�ص  ما 

مبحافظة الزلفي؟ 

فرضية الدراسة: 
ل يختلف متو�صط اأداء طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي يف كل مهارة من مهارات    -
التحُدّث والأداء فيها ككل باختالف الطرائق ال�صرتاتيجية القائمة على املنحى التوا�صلي/ 

الطريقة العتيادية.

أهمّية الدراسة: 
تتمثل اأهميرّة الدرا�صة احلاليرّة يف الآتي: 

والأجنبّية . 1 العربّية،  الدرا�صات  من  العديد  لتو�صيات  ا�صتجابة  الدرا�صة  تعد 
اأجل زيادة كفاءة  الطالب من  التي تنادي ب�رضورة تفعيل بيئة تعلم  واملوؤمترات احلديثة 

العملّية التعليمّية.
اإلقاء ال�صوء على اأهمية املنحى التوا�صلي بالتايل تطوير مهارات التحُدّث ب�صكل . 2
م�صتمر.
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وي لدى طالبات ال�صف التا�صع . 3 قد ت�صهم يف عالج جانب من جوانب ال�صعف اللُغّ
الأ�صا�صي.

تقدمي قائمة مبهارات التحُدّث اجليد وموؤ�رضاتها الفرعية.. 4
فتح املجال لدرا�صات م�صتقبلّية تهدف الإفادة من املنحى التوا�صلي يف ت�صميم . 5

برامج تعليمية متنوعة يف خمتلف املراحل التعليمّية.

منهجية البحث: 
التجريبية  املجموعتني  ذي  التجريبي  �صبه  املنهج  على  احلالّية  الدرا�صة  اعتمدت 
"Tow Group Pre� test Pos� test Design"؛  القبلي والبعدي  وال�صابطة مع الختبار 
وخ�صعت  ناث،  لالإ �صعبتني  بواقع  جتريبية  جمموعة  على  التعليمي  الربنامج  ُطَبق  حيث 
ناث للطريقة العتيادية، وطبِّقت اأدوات الدرا�صة تطبيقًا  جمموعة �صابطة بواقع �صعبتني لالإ

قبليًا وبعدًيا، ومن ثَم قي�ص التغري احلادث فى حت�صيل ال�صتجابة ال�صفوّية.

التعريفات اإلجرائية: 

الأ�صا�صي  ◄ التا�صع  ال�صف  طالبات  خالله  جتيد  الذي  التحُدّث  التحدث:  مهارات 
مهارات الطالقة، والتنغيم، والتنظيم، والتدليل والإقناع، وح�صن التفاعل.

تعليم  ◄ يف  منظّمة  خطوات  يتبع  ت�صاركي  تفاعلي،  اجتاه  التوا�صلي:  املنحى 
القدرة  اللغة وتعليمها، وهو  تعّلم  الأ�صمى من  الهدف  اإىل حتقيق  ي�صعى  اللغوية،  املهارات 
املعلم،  بني  التفاعل  اإحداث  عرب  خمتلفة  ُلغوّية  �صياقات  يف  اللغة  مهارات  ممار�صة  على 

والطلبة، والبيئة التعليمية بتطبيق ن�صاطات ُلغوَية حوارَية توا�صلَية متنوعة.
الربنامج التعليمي: برنامج ي�صتند على ا�صرتاتيجيات تعليمّيـة تتكّون من الأهداف  ◄

التوا�صلي، وخطواته،  الـتعلم  ا�صرتاتيجيات  التحُدّث م�صوغًا يف �صوء  التعليمية، وحمتوى 
واأبعاده، واأدوات التقومي امل�صتخدمة؛ للتاأّكد من حتقيق الأهداف التعليميـة، واملتمثلة يف 

تنمّية مهارات التحُدّث.

حدود الدراسة: 

تتمثرّل حدود الدرا�صة يف الآتي: 
حمافظة . 1 مدار�ص  يف  الأ�صا�صي  التا�صع  ال�صف  طالبات  من  عّينة  الدرا�صة:  اأفراد 

الزلفي ال�صعودية للعام الدرا�صي 2014/ 2015.
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اأو . 2 اإنه ي�صعب تنمّية كل مهارات التحُدّث مـن خالل برنامج،  اإذ  مهارات التحُدّث: 
ا�صرتاتيجية معينة؛ لذا اقت�رضت على مهارة الطالقة، والتنغيم، والتنظيم، والتدليل والإقناع، 

وح�صن التفاعل.

الدراسات السابقة: 
تعددت الدرا�صات ال�صابقة التي تناولت اأثر املنحى التوا�صلي يف تنمّية مهارة التحُدّث 

وموؤ�رضاتها ال�صلوكية، وفيما يلي عر�س لبع�س هذه الدرا�صات: 
اأجرى عبد العظيم )2004( درا�صة هدفها الك�صف عن مدى فاعلّية برنامج يف اللغة 
طالبات  لدى  احلوار  مهارات  تنمّية  اإىل  يهدف  الذي  التوا�صلي  املدخل  على  قائم  العربية 
اختباراً  الدرا�صة  لهذه  واأُعّدت  �صم�ص،  عني  بجامعة  البنات  بكلّية  الجتماع  بق�صم  الإعالم 
اإىل  الباحثة  لت  التجريبي.وتو�صّ الو�صفي  الباحثة املنهج  واّتبعت  ال�صفوّية،  القدرة  لقيا�ص 
فعالّية الربنامج يف تنمّية اجلانب املعريف للحوار، ومهاراته ككل، وفعاليته يف كل مهارة 

من مهارات احلوار الفرعية.
ن�صطة الُلغوّية الت�صالّية  واأجرت اجلوري�صي )2008( درا�صة هدفت اإىل معرفة اأثر الأ
�صا�صي يف املدار�ص التابعة  يف تنمّية مهارات التعبير ال�صفوي لدى طالبات ال�صف الثامن الأ
الثامن  ال�صف  طالبات  من  طالبة   60 من  الدرا�صة  عينة  وىل.وتكّونت  الأ عمان  ملنطقة 
تجريبيـة  وىل:  الأ مجموعتين؛  اإىل  العينة  ُق�صمت  حيُث  وىل،  الأ عّمان  منطقة  يف  �صا�صي  الأ
ن�صطة الُلغوّية، والثانية: �صابطة در�صت التعبير ال�صفوي  در�صـت التعبير ال�صفوي بممار�صة الأ
ن�صطة اللغوّية، وتنظيمه  غرا�ص الدرا�صة اأعدت الباحثة محتوى لالأ بالطريقة العتيادية.ولأ
بطاقة  و�صممت  ن�صاط،  كل  لتنفيذ  واأ�صاليب  وو�صائل  ن�صاط،  لكل  اأهداًفا خا�صة  وو�صعت 
ن�صطة.وتّو�صلت الدرا�صة اإىل تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة ال�صابطة  تقويم لالأ
ن�صطة اُللغوّية  يف مهارات التعبير ال�صفوي بفروق دالـة اح�صائًيا، مما يدل على فعالّية الأ

الت�صالّية يف تدري�ص التعبير ال�صفوي.
التحُدّث  مهارة  تدري�ص  اإجراءات  تطبيق  اإىل  هدفت  درا�صة   )2009( فقيه  واأجرى 
باللغة الإجنليزية وفق املقاربة التوا�صلّية لدى عّينة بلغت 35 من الطلبة يف مدينة ورقلة 
اإدراك املفاهيم الأ�صا�صية  باجلزائر، اختيرت بالطريقة الق�صدّية، وُح�صب متغريات م�صتوى 
ببطاقة  ممثلة  الدرا�صة  اأداتي  الباحث  اأعدرَّ  كما  الو�صفي،  املنهج  الباحث  للمقاربة.واّتبع 
املفاهيم  لإدراك  واختبار  التوا�صلّية،  املقاربة  وفق  التدري�ص  اإجراءات  لتطبيق  مالحظة 
يف  الدرا�صة  لعّينة  العام  امل�صتوى  اأن  النتائج  التوا�صلّية.بينت  للمقاربة  �صا�صية  الأ اُللغوّية 
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ذوي  بني  الفروق  واأن  منخف�ص،  التوا�صلية  بالطريقة  التحُدّث  مهارة  تدري�ص  اإجراءات 
امل�صتويني املرتفع، واملنخف�ص لإدراك املفاهيم اُللغوّية الأ�صا�صية للمقاربة التوا�صلية غري 

دال اإح�صائًيا عند جميعها.
 (Al- shara',Abu Nabaah&khazouz ,2011) واأجرى ال�رشعة واأبونباح وكزوز
بدرا�صة هدفت اإىل معرفة اإدراك معلمي اللغة الإجنليزّية للمرحلة الأ�صا�صية العليا يف ماأدبا 
بتقومي طلبتهم با�صتخدام املنحى التوا�صلي.بلغ حجم العّينة 77 معلًما، ومعلمًة، منهم 25 
�صاركوا يف ال�صتبانة الأوىل، و51 �صاركوا يف ال�صتبانة الثانية.واأظهرت النتائج اأن اإدراك 
معلمي اللغة الإجنليزّية بتقومي طلبتهم باملنحى التوا�صلي بدت اإيجابية.واأظهرت اأي�صًا اأنه 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند )α=0.05( يف اإدراك معلمي اللغة الإجنليزّية كلغة 
اأجنبّية لتقومي اللغة الإجنليزية باملنحى التوا�صلي ُتعزى اإىل جن�ص املعلم، واملوؤهل العلمي، 

واخلربة.
واأجرى اوردي )Orade , 2012( درا�صة هدفت اإىل تنمّية مهارات التحُدّث با�صتخدام 
الأن�صطة اللغوية التوا�صلية الثالث: )املناق�صة، وحل امل�صكالت، واأداء الدور( لدى طلبة ال�صف 
الأول ثانوي، وحتديد اجتاهاتهم نحو تلك الأن�صطة، وتاألفت جمموعة العّينة من 49 طالبًا 
العّينة وفًقا لقدراتهم، وكفاءتهم  الثانوية يف تايالند، اختريت  اأوردن  وطالًبة يف مدر�صة 
الت�صميم  الباحث  .اّتبع  ومنخف�صة(  ومتو�صطة،  )مرتفعة،  الإجنليزية:  باللغة  التحُدّث  يف 
الكمي، والنوعي.ولأغرا�ص الدرا�صة اأعد الباحث اأداتني؛ اختبار القدرة ال�صفوية بالإجنليزية، 
الدرا�صة وجود  التوا�صلّية.واأظهرت نتائج  الأن�صطة  الطلبة نحو  لقيا�ص اجتاهات  وا�صتبانة 
فروق ذات دللة اإح�صائّية بني متو�صط اأداء الطلبة يف الختبار البعدي مقارنة بالختبار 
القبلي لعّينة الدرا�صة يعزى لالأن�صطة التوا�صلّية، ووجود اجتاهات اإيجابية لدى الطالب نحو 

تعليم مهارات التحُدّث باللغة الإجنليزية عن طريق الأن�صطة التوا�صلية.
وقام عجاج )2012( بدرا�صة يف الأردن هدفت الك�صف عن اأثر طريقة تدري�ص قائمة 
على املنحى التوا�صلي يف حت�صني بع�ص مهارات التحُدّث، والكتابة لدى طلبة ال�صف الثامن 
الأوىل  جمموعتني؛  اإىل  ُق�صمت  وطالبًة،  طالبًا   134 من  الدرا�صة  عّينة  الأ�صا�صي.تكّونت 
جتريبية،  والثانية  اإناثًا،  و37  ذكوراً   31 منهم  وطالبًة،  طالبًا   68 عددها  وبلغ  �صابطة 
التجريبية  املجموعة  اإناثًا.در�صت  و34  ذكوراً   32 منهم  وطالبًة  طالبًا   66 عددها  وبلغ 
مو�صوعات التحُدّث، والكتابة با�صتخدام طريقة التدري�ص القائمة على املنحى التوا�صلي، 
اأّما ال�صابطة فدر�صت بالطريقة العتيادية.ك�صفت الدرا�صة وجود فروق ذات دللة اإح�صائّية 
ل�صالح  التدري�ص  طريقة  متغري  اإىل  تعزى  ككل  والكتابة  جميعها،  التحُدّث  مهارات  يف 

املجموعة التجريبية )الإناث( .
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التحُدّث  يف  الطالقة  تنمّية  اإىل  هدفت   )Yang, 2014( يانغ  اأجراها  درا�صة  ويف 
باللغة الإجنليزية ب�صورة م�صتمرة عن طريق املواقف التوا�صلّية لدى الطلبة يف املدار�ص 
الثانوية بال�صني.تكونت عّينة الدرا�صة من 302 من الطالب والطالبات اختريوا ع�صوائًيا، 
الثانوية يف ال�صني؛ لتدريب الطلبة با�صتخدام الأن�صطة  35 معلًما من خمتلف املدار�ص  و 
املعدة لتحقيق الغر�ص.در�صت جمموعة البحث 14 مو�صوعًا يف 14 اأ�صبوعًا �صمن مواقف 
الو�صفي  التحليلي  املنهج  الباحث  متنوعة.ا�صتخدم  وتدريبات  اأن�صطة،  ت�صمنت  توا�صلّية، 
الطلبة  تعليم  يف  اُللغوي  التوا�صل  فاعلّية  اإىل  الدرا�صة  لت  الواحدة.تو�صّ املجموعة  �صمن 

وتدريبهم مهارة الطالقة يف التحُدّث.

طريقة الدراسة وإجراءاتها: 

جمتمع الدراسة: 

يتاألف جمتمع الدرا�صة من طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي جميعهن، امل�صجالت يف 
الدرا�صي  العام  يف  الزلفي  مبحافظة  والتعليم  الرتبية  ملديرية  التابعة  احلكومية  املدار�ص 

586 طالبة. 2015م، والبالغ عددهن   - 2014

أفراد الدراسة: 

اأفراد  عدد  بلغ  وقد  لالإناث،  احلكومية  الزلفي  مدار�ص  بني  من  الدرا�صة  اأفراد  اختري 
الدرا�صة 76 طالبة من طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي يف الف�صل الثاين من العام الدرا�صي 
ول�صتعداد  اإليهن،  ل  التو�صّ ل�صهولة  ق�صدّية؛  بطريقة  اختيارهن  مت  2015.وقد   /2014
املدار�ص للتعاون مع الباحثة لتنفيذ اإجراءات الدرا�صة.واجلدول الآتي يو�صح العينة واأماكن 

وجودها.
الجدول (1) 

يبين عينة الدراسة وأماكن وجودها

املدار�س التي اختريت منهاالعدداملجموعة

املتو�صطة اخلام�صة38التجريبية
املتو�صطة الثانية38ال�صابطة

أداة الدراسة: 

من  جمموعة  ت�صّمن  �صفويًا  موقفيًا  اختباراً  الباحثة  طّورت  الدرا�صة  غر�ص  لتحقيق 
�صوء  يف  التحُدّث،  مهارات  لقيا�ص  احلديث  لإنتاج  خارجية؛  مثريات  اأُعَدت  التي  املواقف 
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وح�صن  والإقناع،  والتدليل  والتنظيم،  والتنغيم،  الطالقة،  وهي:  اخلم�ص  الفرعية  املهارات 
التفاعل.

وُبني الختبار املوقفي وفق الإجراءات الآتية: 
ُو�صعت قائمة مبهارات التحُدّث الفرعية مدار التناول بالطالع على الأدب الرتبوي  -

 ، )Richard, 2008( وري�صارد )ال�صابق ذي ال�صلة طعيمة )2004( ون�رض والعبادي )2005
حيث ُحدِّدت خم�س مهارات كما ياأتي: 

اأولً- الطالقة:  ♦
ت�صتدعي عدداً من الكلمات املرتبطة مبو�صوع ما �صمن زمن حمدد، وُتعرّب عن فكرتها 
ب�صيغ ُلغوية منا�صبة، ومتعددة، وُتقّدم احلديث ب�رضعة تتالءم وم�صتوى املتلقيات وطبيعة 
املوقف، وتتحدث بلغة عربية ف�صيحة خالية من اأخطاء النطق، واللفظ، والبناء، وُتّنوع يف 

اأ�صاليب العر�ص مبا يتنا�صب وطبيعة مو�صوع احلديث، وخ�صائ�ص اجلمهور.
ثانياً- التنغيم:  ♦

ُترّكز املتحدثة على النطق ال�صليم، واإخراج احلروف من خمارجها ال�صحيحة، وتتقن 
حركات  وت�صتخدم   ، والتمني(  وال�صـتفهام  )التعجـب  املختلفة  �صاليب  الأ مع  ال�صوت  نبرة 

ج�صمية منا�صبة مل�صمون الكالم املر�صل.
ثالثاً- التنظيم:  ♦

دد بداية الهدف من التحُدّث مع الآخرين، ومتّهد للتحُدّث على نحو جاذب، و�صائق،  حُتّ
وُتنّظم الأفكار زمنًيا ح�صب النقاط املهمة، والرئي�صة، وت�صتخدم الروابط اللفظّية املنا�صبة 

يف النتقال من فكرة اإىل فكرة، وُتنهي حديثها ب�صورة جاذبة، ومنا�صبة.
رابعاً- التدليل والإقناع:  ♦

تدعم اآراءها يف اأثناء التحدث باأدلة، و�صواهد منا�صبة، ُوت�صَمن عر�صها اأدلة ح�صلت 
عليها من م�صادر خمتلفة، وُتقّدم اأدلة ُمقنعة لدعم احلل الذي تقرتحه.

خام�صاً- ح�صن التفاعل:  ♦
ت�صتخدم تعبريات حركية م�صاحبة للحديث املنتج، وتتقبل اآراء الآخرين كما هي دون 
تع�صب لراأيها، وحُتلل اهتمامات امل�صتمعات، وت�صتخدم ا�صرتاتيجيات موؤثرة �صفوية، وغري 

�صفوية )المياءات والإ�صارات( ، وت�صتخدم اأ�صئلة للتاأثري يف امل�صتمعات جتذب انتباههن.
التحُدّث  الفرعي الآتي" ما مهارات  ال�صوؤال  وبتحديد هذه املهارات متت الإجابة عن 
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املنا�صبة املراد تنميتها لدى طالبات ال�صف التا�صع مبحافظة الزلفي "؟ 
حيث  - من  ومتكافئة  متنوعة  تكون  بحيث  مواقف  ثمانية  ت�صمل  بطاقة  ممت  �صُ

ال�صعوبة، وقدرتها على اإثارة اخلربات ال�صابقة؛ لإثارة املتحّدث لإنتاج الكالم.
اأجزاء؛  - اُللغوي ال�صفوي؛ وهي بطاقة تاألفت من ثالثة  َممت بطاقة تقومي الأداء  �صُ

للتحُدّث واملوؤ�رضات  الفرعية اخلم�ص  �صخ�صية عن املفحو�ص، واملهارات  بيانات  تت�صمن 
ال�صفوي  اللغوي  الأداء  معايري  املوؤ�رضات  هذه  مثلت  حيث  مهارة  بكل  املرتبطة  ال�صلوكية 
اأمام  امل�صتهدفة، وا�صتخدام مقيا�ص خما�صي متدرج على غرار مقيا�ص ليكرت حيث ُو�صع 

كل موؤ�رض من املوؤ�رضات ال�صلوكية مقيا�ص متدرج 1 - 5.

صدق االختبار: 

ُعر�صا  وال�صفوي  اُللغوي،  الأداء  حتليل  مالحظة  وبطاقة  الختبار،  �صدق  من  للتاأكد 
على جمموعة من املحّكمني من ذوي اخلربة، والخت�صا�ص من اأع�صاء هيئة التدري�ص يف 
العربية، واآدابها يف  القيا�ص والتقومي، واللغة  ق�صم املناهج والتدري�ص، واملتخ�ص�صني يف 
اجلامعات ال�صعودية، والأردنية، حيث ُطلب اإليهم اإبداء الراأي يف مدى مالءمة املواقف التي 
اختريت لأفراد الدرا�صة، ومدى ارتباط املوؤ�رضات ال�صلوكّية التي حددت بكل مهارة، ومدى 
لالختبار،  اُللغوّية  وال�صحة  واُللغوّية،  الفنية،  الناحيتني  من  املوؤ�رضات  �صوغ  �صالحية 

واقرتاح التعديالت املنا�صبة.ويف �صوء ملحوظات املحكمني اأُجريت التعديالت املطلوبة.

ثبات االختبار: 

حل�صاب ثبات الختبار ُطبِّق على عّينة ا�صتطالعية تكَونت من 25 طالبة من طالبات 
بني  فيما  للتقديرات  الثبات  معامل  حل�صاب  الدرا�صة؛  عّينة  خارج  ومن  التا�صع،  ال�صف 
امل�صححتني لكل املهارات يف �صوء ما ا�صتملت عليه قائمة مالحظة التحُدّث من موؤ�رضات 
�صلوكّية للمهارات؛ حيث مّت التحقق من الثبات با�صتخدام معادلة " األفا كرونباخ "، وقد بلغ 
معامل الثبات لختبار مهارات التحُدّث ككل )0.82( وهو موؤ�رض على اأن الختبار يتمتع 
يبني   )2( واجلدول  احلالية،  الدرا�صة  يف  ل�صتخدامه  الثقة  من  مزيًدا  ويعطي  قوي،  بثبات 

معامل الثبات لفقرات كل مهارة من مهارات اختبار مهارات التحُدّث.
الجدول (2) 

معامل الثبات الختبار مهارات التحدث ككل وكل مهارة من مهاراته

معامل الثباتمهارة التحدث

0.79الطالقة
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معامل الثباتمهارة التحدث

0.85التنغيم

0.83التنظيم

0.82التدليل والإقناع

0.81ح�صن التفاعل

0.82الكلي

تطبيق االختبار: 

ُطبِّق الختبار املوقفي القبلي، والبعدي بعد اأن ُعّدل ب�صورته النهائية، وفق التعليمات 
املرفقة، وكيفية التعامل معه.واأُجري الختبار املوقفي على جل�صتني بحيث ت�صّمنت اجلل�صة 
الأوىل عر�ص اأربع �صور؛ يطلب من كل طالبة اختيار �صورة واحدة تتحدث فيها مدة دقيقة 
واحدة.اأما اجلل�صة الثانية فقد ت�صمنت اأربعة موا�صيع؛ يطلب من كل طالبة اختيار مو�صوع 
ل اأداء الطالبات يف الغرفة ال�صفية مبعزل عن  واحد تتحدث فيه مدة دقيقة واحدة، كما �صجِّ

طالبات املدر�صة، وقد ا�صتغرق الختبار ح�صتني لكل �صعبة.

تصحيح االختبار: 

ّممت بطاقة تقومي للتحدث بهدف حتليل ا�صتجابة الطالبة �صفوًيا، واختريت م�صاعدة  �صُ
للباحثة لها خربة يف التدري�ص، ومّت اللقاء بها وت�صليمها بطاقة الأداء ال�صفوي؛ لالّطالع على 
اأداء الطالبة  بنودها، وتو�صيح اآلية الت�صحيح، وكيفية التحليل، وتقدير الدرجة التي متثل 
بهدف �صمان الدقة يف التحليل، واُتفق على اأن يكون التحليل لالأداء ال�صفوي ب�صورة مفردة 
ل عرب جهاز احلا�صوب لعدة مرات، ور�صد الدرجة لكل طالبة بواقع 20 موؤ�رضاً  وفًقا ملا �ُصجِّ
�صلوكًيا لكل موقف من املواقف املعدة حيث تراوحت الدرجة بني 1 - 5 على كل موؤ�رض من 
املوؤ�رضات املرتبطة مبهارة التحُدّث، وبعد النتهاء من عملية التحليل، والر�صد، ا�صتخرجت 
الدرجات الفرعية لكل مهارة من املهارات الفرعية ملهارات التحُدّث اخلم�ص للمجموعتني 
 -  20 بني  املوقفي  الختبار  على  كل طالبة  درجة  تراوحت  وال�صابطة حيث  التجريبية، 

100 درجة.

اإلطار النظري والفلسفي للربنامج التعليمي: 
يهدف الربنامج احلايل اإىل تنمّية بع�ص مهارات التحُدّث لدى طالبات ال�صف التا�صع، 
اإدراكهـن  ثـم  التحُدّث،  تعلم  باأهداف  الطالبات  وعي  �رضورة  على  الربنامج  هذا  وي�صتند 
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لكيفية تنمّية تلك املهارات لديهن من خالل التوا�صل الفاعل، وامل�صتمر والتغذية الراجعة، 
يف  العامة  الأهداف  ُحدِّدت  وقد  ون�صاط،  تدريب  كل  يف  امل�صتخدمة  املنا�صبة  والتعليمات 
الربنامج، والأهداف ال�صلوكية اخلا�صة التي تلت عنوان كل در�ص من درو�ص الربنامج، كما 
ت�صَمن الربنامج القائم على املنحى التوا�صلي اأهداًفا له متمثلة يف مهارات التحُدّث، كما 
ا�صتمل على تدريبات، واأن�صطة متنوعة، وو�صائل تعليمّية ميكن الإفادة منها يف تنفيذ تلك 
التحُدّث يف  ا�صتمل على دليل للمعلمة؛ لكيفية تنفيذ برنامج تنمّية مهارات  الأن�صطة، كما 

�صوء اإجراءات تنمّية مهارات التحُدّث با�صـتخدام الربنامج القائم على املنحى التوا�صلي.

أسس الربنامج التعليمي: 

ي�صتند املنحى التوا�صلي الذي يقوم عليه الربنامج التعليمي يف تعليم مهارة التحُدّث 
اإىل جمموعة اأ�ص�ص تتيح للطالبات تعلمًا ن�صطًا، وفاعاًل، ومنظمًا من خالل املواقف الُلغوّية، 
والفر�س املتاحة لهن للتعلم حيث حددها طعيمة (2004( ؛ وما )Ma, 2009(  يف 

النحو الآتي: 
الجتاهات  ♦ عرب  اللغة  مهارات  تعليم  يف  املدر�صي  املنهج  فل�صفة  مع  يتفق  اأوًل: 

احلديثة يف التدري�ص.
ال�صيغ  ♦ ا�صتخدام  اإىل  يوؤدي  مما  الجتماعي،  التوا�صل  اأ�ص�ص  على  يقوم  ثانًيا: 

املتنوعة للمخاطبة اجتماعًيا.
ثالًثا: ُيدّرب احل�صول على اأعلى درجة من الكفاءة اللغوية. ♦
اُللغوية، وهذا  ♦ اإتقان ال�صيغ  رابًعا: يوؤّكد على عمليات التوا�صل، والتفاعل بجانب 

يوؤدي اإىل قيام الطالب باأدوار خمتلفة يربز فيها التفاعل، والتعاون وهذا بدوره يتحرر من 
التعليم التقليدي من خالل ما يتيحه من تدريبات، واأن�صطة خمتلفة تربز دوره الإيجابي.

الذي  ♦ الثقايف  ال�صياق  الُلغوّية عرب  اأ�صلوًبا جديًدا يف تعلم املفردات  ُيقّدم  خام�ًصا: 
يرتبط وحياة الطالب اليومية.

�صاد�ًصا: يعتمد الوظيفة الأ�صا�صّية ُللغة؛ وهي التفاعل، والتوا�صل مع احلدث اُللغوي،  ♦
وعنا�رضه املختلفة.

�صابًعا: يرّكز على الأن�صطة الُلغوّية الثنائّية واجلمعّية املختلفة يف تعليم اُللغة. ♦
والتنغيم،  ♦ النطق،  لت�صحيح  وم�صتمر؛  منظم،  ب�صكل  الراجعة  التغذية  ُيقّدم  ثامًنا: 

وا�صتخدام احلركات امل�صاحبة.
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أهداف الربنامج: 

هداف العامة للبرنامج يف الآتي:  يمكن تحديد الأ
اأوًل: تعريف الطالبات باملعرفة النظرّية املت�صلة مبهارة التحُدّث. ♦
ثانًيا: تنمّية مهارات التحُدّث، وموؤ�رضاتها ال�صلوكية. ♦

األهداف اخلاصة للربنامج: 

اأوًل: ال�صعور باأهمّية التعبري ال�صفوي وقيمته يف احلياة. ♦
ثانًيا: زيادة املخزون الُلغوي والتح�صيلي للطالبات، والرتقاء بفهمهن مل�صتويات  ♦

التحُدّث الناقد.

حمتوى الربنامج: 

)العمل، و�صموم قاتلة، والثورة املعلوماتية(  الثاين  الدرا�صي  الف�صل  اختريت وحدات 
من كتاب لغتي اخلالدة املقرر لل�صف التا�صع الأ�صا�صي.

اسرتاتيجيات التدريس: 

لتحقيق اأهداف الربنامج ا�صتخدمت ا�صرتاتيجيتا التعُلم التعاوين، والتعلم التباديل؛ اإذ 
ُتعدرَّان من ال�صرتاتيجيات التي تتيح التوا�صل، والتفاعل للطالبات.

آلية التنفيذ: 

حيث  من  التوا�صلي  باملنحى  اخلا�ص  النظري  الإطار  على  الربنامج  تنفيذ  يعتمد 
املجـال  هذا  ال�صابقة يف  الدرا�صات  من  ال�صتفادة  وتنظيمه.ومن خالل  ومبادئه،  مفهومه 
التـي اعتمـدت جميعها على ال�صرتاتيجيات، واخلطوات املتعلقة بالأدوار املحددة للمعلمات 

. )Orade, 2012( والطالبات فيها

تقويم الربنامج: 

بعدي يف  �صفوي  موقفي  اختبار  على  اأثره  وقيا�ص  التعليمي،  الربنامج  تقومي  يعتمد 
مهارات التحُدّث لدى الطالبات.

 دور املعلم واملتعلم واملواد التعليمية يف الربنامج التعليمي: 
توؤّدي معلمة الُلّغة اأدواراً عدة يف الربنامج التعليم؛ فهي التي تتحكم يف عملية تعّلم 
الطالبات، حيث ُتقّدم اللغة ال�صفوّية على �صكل حوار، وتوّجه الطالبات لال�صتجابة وتتابعهن، 
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وتختار املفردات وتعّلمها، وُت�ّصجع الطالبات على التحُدّث، وتعمل على مكافاأتهن من خالل 
التعزيز.

خالله  يتم  تفاعلي  دور  اأنه  على  اإليه  فينظر  الطالبات  متار�صه  الذي  الدور  عن  اأما 
ال�صتجابة للمحفزات، وبالتايل ميتلكن �صيطرة قليلة على املحتوى، اأو اأ�صلوب التعُلّم، حيث 
ت�صتمع الطالبات اإىل املعلمة مع وجود اأدوار اأخرى لهن، وهذه الأدوار تقوم على امل�صاركة، 

ات. وال�صتجابة والأداء للمهمرَّ
وت�صاعد املواد التعليمية على تطوير كفاءة التحُدّث لدى الطالبات، وتوّجه عادة من 
معلمة اُللغة، وت�صتخدم الكتب املدر�صية عادة يف املراحل الأ�صا�صية، كما متتلك امل�صجالت 

ال�صوتّية، واملعدات الب�رضية ال�صمعية اأدواراً مركزّية يف هذا الربنامج.
والطالبة،  املعلمة،  دور  بني  ُيكامل  التعليمي  الربنامج  فاإن  �صبق  ما  اإىل  وبالنظر 
تعُلّم  يف  الربنامج  لنجاح  واأ�صا�صًيا  مهًما  جزًءا  منها  كل  ُي�صّكل  بحيث  التعليمّية،  واملواد 

مهارة التحُدّث.
زمن تطبيق الربنامج: 

ة �صفًية يف كل اأ�صبوع ح�صتان تدري�صيتان، وقد  ُنّفذ الربنامج بواقع اثنتي ع�رضة ح�صً
ا�صتمر تنفيذ الربنامج ابتداء من 15/ 2/ 2015 - 1/ 4/ 2015. بالإ�صافة اإىل احل�ص�ص 
التي ت�صّمنت تعليمات اإجراء الختبار القبلي، والبعدي، والتعريف بالربنامج من الناحيتني 

النظرّية والتطبيقّية.
صدق الربنامج: 

مناهج  وخمت�صي  خرباء  من  حُمكمني  على  ُعر�ص  الربنامج  �صدق  من  للتحقق 
للتاأكد من  العربية؛  اللغة  النف�ص الرتبوي، ويف  واأ�صاليب تدري�صها، ويف علم  العربية  اللغة 
منا�صبة  ومدى  له،  املعد  واملحتوى  واخلا�صة،  العامة،  لالأهداف  الربنامج  مالءمة  مدى 
التقومي  منا�صبة  ومدى  مهمة،  لكل  املخ�ص�ص  الزمن  وكفاية  التدري�ص،  ا�صرتاتيجيتي 
لتتنا�صب  املهمات  بع�ص  تب�صيط  املحكمني مالحظات حول  اأبدى عدد من  وقد  واأ�صاليبه، 
يف  جميعها  ُعّدلت  وقد  العبارات،  لبع�ص  الُلغوّية  ال�صياغة  وتعديل  امل�صتهدفة،  واملرحلة 

�صوء مالحظاتهم.
خطوات تنفيذ الدراسة: 

اتبعت الباحثة يف تنفيذ الدرا�صة احلاليرّة اخلطوات الآتية: 
يف  ♦ التوا�صلي  املنحى  ا�صتخدام  مبو�صوع  املتعلق  الرتبوي  الأدب  مراجعة  اأوًل: 
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حت�صني مهارة التحُدّث.
ثانًيا: اإعداد اأدوات الدرا�صة ممثلة يف: قائمة التحُدّث الفرعية، واملوؤ�رضات ال�صلوكية  ♦

التعليمي املت�صمن تدريبات،  التحُدّث، والربنامج  الدالة على كل مهارة، واختبار مهارات 
من  جمموعة  على  وُعر�صت  التوا�صلي،  املنحى  على  قائمة  وت�صاركّية  تفاعلية،  واأن�صطة 

املحكمني؛ للتاأكد من �صدقها، واإجراء معامالت الثبات الالزمة لذلك.
 ثالًثا: احل�صول على موافقة جلنة ال�صماح الأخالقي يف جامعة املجمعة، ومديرية  ♦

الرتبية والتعليم ملحافظة الزلفي بتطبيق التجربة على الطالبات، واختيار اأفراد الدرا�صة.
املجموعتني  ♦ الدرا�صة  اأفراد  على  التحدث  ملهارات  القبلي  الختبار  تطبيق  رابًعا: 

ال�صابطة، والتجريبية يف اآن واحد.
وفق  ♦ التجريبية  املجموعة  على  التعليمي  الربنامج  اإجراءات  تطبيق  خام�ًصا: 

الإجراءات اخلا�صة بذلك، بينما تلتزم معلمة املجموعة ال�صابطة بالطريقة العتيادّية يف 
تدري�ص التحُدّث وفق ما ورد يف دليل املعلم.

واإعطاء  ♦ الربنامج،  اإجراءات تنفيذ  الربنامج، وتو�صيح  اللتقاء مع منفذة  �صاد�ًصا: 
الربنامج،  تطبيق  ومتابعة  الربنامج،  تنفيذ  كيفية  على  لتدريبها  اأمامها؛  تدري�صي  موقف 

وتقدمي الإر�صادات املنا�صبة.
�صابًعا: تطبيق الختبار البعدي للتحُدّث على املجموعتني ال�صابطة، والتجريبية،  ♦

ح�صب الإجراءات املتبعة يف التطبيق القبلي.
ومعايريه  ♦ الت�صحيح  اإجراءات  وفق  والبعدي،  القبلي،  الختبارين  ت�صحيح  ثامًنا: 

التي �صبق تو�صيحها، ور�صد عالمات الطالبات ملهارة التحُدّث.
تا�صًعا: اإدخال البيانات يف احلا�صوب، وا�صتخدام املعاجلات الإح�صائّية املنا�صبة  ♦

ل�صوؤال الدرا�صة، وفر�صياتها، وا�صتخراج النتائج عرب جدول يت�صمن جمموعة من التحليالت 
الإح�صائّية، وو�صع جمموعة من التو�صيات يف �صوئها.

املنحى  على  قائم  برنامج  بناء  اأ�ص�ص  "ما  الفرعي  ال�صوؤال  عن  الإجابة  متت  وبهذا 
التوا�صلي لدى طالبات ال�صف التا�صع مبحافظة الزلفي"؟ 

عرض نتائج الدراسة: 

لالإجابة عن �صوؤال الدرا�صة الرئي�ص الذي ن�ّص على: "ما اأثر برنامج تعليمي  ◄
قائم على املنحى التوا�صلي يف حت�صني مهارات التحُدرّث، لدى طالبات ال�صف 
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التا�صع الأ�صا�صي يف حمافظة الزلفي؟ 
ُح�صب املتو�صط احل�صابي لدرجات طالبات جمموعتي الدرا�صة التجريبية، وال�صابطة 
يف اأدائهن على اختبار مهارات التحُدّث ككل، وكل مهارة من مهاراته، فكانت النتائج كما 

يظهرها اجلدول )3( 
الجدول (3) 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات مجموعتي الدراسة التجريبية، 
والضابطة على اختبار التحدُّث القبلي، والبعدي ككل، وكل مهارة من مهاراته

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملقيا�ساملجموعةمهارة التحُدرّث

الطالقة

املجموعة 
ال�صابطة

3812.022.16القبلي

3814.392.80البعدي

املجموعة 
التجريبية

3812.423.18القبلي

3818.942.14البعدي

التنغيم

املجموعة 
ال�صابطة

387.261.40القبلي

3810.421.37البعدي

املجموعة 
التجريبية

387.371.82القبلي

3811.681.79البعدي

التنظيم

املجموعة 
ال�صابطة

3813.132.81القبلي

3817.923.30البعدي

املجموعة 
التجريبية

3812.443.13القبلي

3819.792.52البعدي

التدليل والإقناع

املجموعة 
ال�صابطة

388.471.70القبلي

389.441.62البعدي

املجموعة 
التجريبية

388.161.85القبلي

3812.051.55البعدي

ح�صن التفاعل

املجموعة 
ال�صابطة

3811.873.31القبلي

3815.033.53البعدي

املجموعة 
التجريبية

3811.083.06القبلي

3816.313.01البعدي
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النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملقيا�ساملجموعةمهارة التحُدرّث

الكلي

املجموعة 
ال�صابطة

3852.766.92القبلي

3867.216.28البعدي

املجموعة 
التجريبية

3851.478.49القبلي

3878.794.70البعدي

يالحظ من اجلدول )3( وجود فرق ظاهري بني املتو�صطات احل�صابية لدرجات طالبات 
املجموعتني التجريبية، وال�صابطة على الختبارين القبلي، والبعدي، حيث كان هذا الفرق 
)11.58( عالمة ل�صالح طالبات املجموعة التجريبية، وملعرفة فيما اإذا كان هذا الفرق ذا 
ANCO�( اأجري حتليل التباين امل�صاحب )α=0.05 )لللة اإح�صائّية عند م�صتوى الدللة 

VA( لدرجات طالبات املجموعتني التجريبية، وال�صابطة على الختبار البعدي ككل، وكل 
مهارة من مهاراته.ويظهر اجلدول )4( نتائج هذا التحليل.

الجدول (4) 
نتائج تحليل التباين المصاحب (ANCOVA) للمقارنة بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة 

التجريبية، والضابطة على اختبار التحدُّث البعدي ككل، وكل مهارة من مهاراته

جمموع م�صدر التباينمهارة التحدث
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى الدللة قيمة )ف(املربعات

الإح�صائية

الطالقة

)املتغري امل�صاحب( الدرجة القبلية 
19.59119.593.240.076ملهارة الطالقة

378.921378.9262.670.000الطريقة

441.38736.05اخلطاأ

854.7875املجموع املعدل

التنغيم

)املتغري امل�صاحب( الدرجة القبلية 
0.01610.0160.0060.937ملهارة التنغيم

30.33130.3311.810.001الطريقة

187.46732.57اخلطاأ

217.7975املجموع املعدل

التنظيم

)املتغري امل�صاحب( الدرجة القبلية 
58.71158.717.410.008ملهارة التنظيم

79.02179.029.970.002الطريقة

578.37737.92اخلطاأ

703.4175املجموع املعدل
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جمموع م�صدر التباينمهارة التحدث
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى الدللة قيمة )ف(املربعات

الإح�صائية

التدليل 
والإقناع

)املتغري امل�صاحب( الدرجة القبلية 
3.6813.681.460.23ملهارة التدليل والإقناع

124.071124.0749.320.000الطريقة

183.61732.52اخلطاأ

316.2575املجموع املعدل

ح�صن التفاعل

)املتغري امل�صاحب( الدرجة القبلية 
229.991229.9929.600.000ملهارة ح�صن التفاعل

55.71155.717.170.000الطريقة

567.19737.77اخلطاأ

828.7875املجموع املعدل

الكلي

)املتغري امل�صاحب( الدرجة القبلية 
295.871295.8710.910.000لالختبار ككل

2676.9412676.9498.760.000الطريقة

1978.767327.11اخلطاأ

4822.0075املجموع املعدل

اإح�صائّية عند م�صتوى )α=0.05( يف  يت�صح من اجلدول )4( وجود فرق ذي دللة 
التحُدّث  مهارات  اختبار  على  والتجريبية  ال�صابطة،  الدرا�صة  جمموعتي  طالبات  نتائج 
البعدي ككل، حيث كانت قيمة ف املح�صوبة )98.76( ، اأي اأن هناك فرقًا ذا دللة اإح�صائّية 
بني املتو�صطني احل�صابيني لدرجات طالبات جمموعتي الدرا�صة ال�صابطة، والتجريبية على 

اختبار مهارات التحُدّث ُيعزى لطريقة التدري�ص، ول�صالح طالبات املجموعة التجريبية.
كما اأظهر اجلدول )4( اأي�صًا وجود فرق ذي دللة اإح�صائّية عند م�صتوى )α=0.05 يف 
نتائج طالبات جمموعتي الدرا�صة ال�صابطة، والتجريبية على كل مهارة من مهارات اختبار 
والتنظيم،  والتنغيم،  الطالقة،  ملهارة  املح�صوبة  ف  قيمة  كانت  حيث  التحُدّث،  مهارات 
 ،  )49.32(  ،  )9.97(  ،  )11.81(  ،  )62.67( التفاعل  ومهارة ح�صن  والإقناع،  والتدليل 
احل�صابية  املتو�صطات  بني  اإح�صائّية  دللة  ذا  فرقًا  هناك  اأن  اأي  الرتتيب،  على   )7.17(
مهارات  من  مهارة  كل  على  والتجريبية  ال�صابطة،  الدرا�صة  جمموعتي  طالبات  لدرجات 
اختبار مهارات التحُدّث يعزى للربنامج التعليمي، ول�صالح طالبات املجموعة التجريبية.
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اإيجابًا يف  التوا�صلي يوؤثر  القائم على املنحى  التعليمي  الربنامج  ا�صتخدام  اأن  وهذا يبني 
مهارات التحُدّث عند الطالبات ب�صكل اأف�صل من ا�صتخدام الطريقة العتيادية.

ت على: »ل يختلف متو�صط اأداء طالبات ال�صف  وعليه؛ ُرف�صت فر�صية الدرا�صة التي ن�صّ
التا�صع الأ�صا�صي يف كل مهارة من مهارات التحُدّث، والأداء فيها ككل باختالف الطرائق 

ال�صرتاتيجية القائمة على املنحى التوا�صلي/ الطريقة العتيادية«.

مناقشة النتائج: 

اأظهرت نتائج الدرا�صة املتعلقة ب�صوؤال الدرا�صة الرئي�ص فروًقا ذات دللة اح�صائّية بني 
متو�صطي درجات طالبات جمموعتي الدرا�صة التجريبية، وال�صابطة على الختبار ال�صفوي 
البعدي، ول�صالح املجموعة التجريبية يف املجموع الكلي للمهارات؛ مما يدل على فاعلية 
الربنامج التعليمي يف حت�صني مهارات التحُدّث لدى طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي، وقد 
تقدمي  اإىل  �صعى  حيث  توا�صلّية؛  بطريقة  التعليمي  الربنامج  بناء  طريقة  اإىل  ذلك  ُيعزى 
الأن�صطة، والتدريبات الُلغوّية املتعلقة باملهارات اإىل مواقف حقيقّية لدى الطالبات، وتتفق 
هذه النتيجة مع ما اأ�صارت اإليه اجلوري�صي )2008،67( باأن للبيئة التعليمية الفاعلة اأهمية 
ال�صابطة يف  التجريبية على  اأفراد املجموعة  تفّوق  اللغوية.اأّما عن  املهارات  اكت�صاب  يف 
مهارة الطالقة، فقد يعود اإىل املناق�صات املختلفة بني املعلمة، والطالبات من جهة، وبني 
الطالبات اأنف�صهن من جهة اأخرى بالتايل زادت طالقتهن، وحت�صن اأداوؤهن يف التعبري عرب 
اآرائهن بحرّية وفاعلّية  اأُعطي الطالبات خاللها فر�صة للتعبري عن  �صياقات ُلغوّية واقعّية 

دون تردد اأو خوف، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة املن�صي )2012، 99( .
التنويع  اإىل  التنغيم  مبهارة  ال�صابطة  على  التجريبية  املجموعة  تفّوق  يعزى  وقد 
ت�صجيعّية  اأجواء  عرب  املنتج  الفاعل  احلوار  على  ركًزت  والتي  والأن�صطة،  بالتدريبات، 
اأتاحت احلوار، واملناق�صة بحرّية ومرونة مبا يتنا�صب واملوقف التعليمي، وهذا ما اأكّدته 
يف  ال�صابطة  على  التجريبية  املجموعة  تفوق  عن  .اأما   )2005( والعبادي  ن�رض  درا�صة 
وتدريبات  اأن�صطة،  على  احتوى  قد  الربنامج  اأن  اإىل  يعود  فقد  والإقناع  التدليل  مهارة 
خمتلفة زادت من كفاءة الطالبات، واأك�صبتهن القدرة على ال�صتدلل بال�صواهد املنا�صبة، 
واملختلفة، عرب اأجواء �صادها التعاون، والت�صارك، بالتايل اأ�صبحن اأكرث قدرًة على اإنتاج 

الُلّغة ب�صورة �صفوية.
اإىل  التفاعل  ح�صن  مهارة  يف  ال�صابطة  على  التجريبية  املجموعة  تفوق  ُيعزى  وقد 
اعتمدتا-  واللتني  والتباديل  التعاوين،  التعلم  ا�صرتاتيجيتي  طبق  الذي  التعليمي  املحتوى 
يف اأ�صا�صهما- على اأن اُللّغة ُتكت�صب عرب مواقف ُلغوّية توا�صلّية مثرية للن�صاط واحلما�ص، 
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ات  والذي اأدى اإىل تفاعل الطالبات مع الن�صاطات، واملهمات التوا�صلّية بالتايل اإجناز املهمرَّ
.)Orade, 2012( املطلوبة بدّقة عالية، وهذا ما اأكدته درا�صة اوردي

الدمج بني  اأتاحت  ا�صرتاتيجيات  الربنامج ككل باحتوائه على  وميكن تف�صري فاعلية 
اإىل التحُدّث باعتباره مهارة مركبة من املهارات  الُلغوّية املختلفة، والتي تنظر  املهارات 
بالأدلة،  الراأي  وتدعيم  وت�صل�صله،  التحُدّث،  وتنظيم  التفكري،  على  تقوم  والأدائّية  الُلغوّية 

وال�صواهد املنا�صبة )ن�رض والعبادي، 2005( .

التوصيات: 
ب�صفة . 1 التحُدّث  تعليم  وبرامج  عامة،  ب�صفة  العربية  الُلغة  مقررات  �صياغة  اإعادة 

املنحى  �صمن  املتو�صطة  املرحلة  يف  وبخا�صة  الدرا�صّية،  املراحل  خمتلف  فـي  خا�صـة 
التوا�صلي.

توجيه نظر موؤلفي املناهج ب�رضورة ت�صمني برامج تعليم الُلغة العربية، والتحُدّث . 2
بنماذج، وا�صرتاتيجيات املنحى التوا�صلي.

اإجراء درا�صات مماثلة على عّينات اأخرى؛ للتثبت من تاأثري الربنامج التعليمي يف . 3
مراحل التعليم املختلفة.

اإجراء املزيد من الدرا�صات حول مهارات التحُدّث التي مل تتناولها الدرا�صة؛ للتثبت . 4
من مدى فعالّية الربنامج التعليمي.
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