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ملّخص: 
هدفت الّدرا�شة الك�شف عن اأثر ا�شرتاتيجّية لعب الّدور يف حت�شني بع�ص مهارات الّتحّدث 
ّف الّتا�شع، ولتحقيق هدف الّدرا�شة ُبني اختبار موقفّي م�شحوبًا بالّت�شجيل  لدى طالب ال�شّ
والّت�شوير، مكّونًا من )10( مواقف، اختار الّطالب منها خم�شة مواقف؛ ليتحّدث مّدة دقيقة 

على الأقل عن كّل موقف.
م اأفراد الّدرا�شة اإىل جمموعتني: جتريبّية  وتكّون اأفراد الّدرا�شة من )46( طالبًا، وقد ُق�شِّ
تاألفت من )25( طالبًا، ُدّر�شت با�شتخدام ا�شرتاتيجّية لعب الّدور، و )21( طالبًا يف املجموعة 

ابطة، ُدّر�شت بالّطريقة العتيادّية املو�شوفة بدليل املعّلم. ال�شّ
م�شتوى  عند  اإح�شائّية  دللة  ذات  فروق  وجود  الآتي:  الّدرا�شة  نتائج  اأظهرت  وقد 
مهارات  جميع  على  الّدرا�شة  اأفراد  لأداء  احل�شابّية  املتو�ّشطات  بني   )α =  0.05( الّدللة 
اختبار مهارة الّتحّدث ككل تعزى ملتغرّي طريقة الّتدري�ص امل�شتخدمة ل�شالح اأداء املجموعة 

الّتجريبّية.
وجود فروق ذات دللة اإح�شائّية عند م�شتوى الّدللة )α = 0.05( بني املتو�ّشطات  �

احل�شابّية لأداء اأفراد الّدرا�شة على جميع مهارات اختبار مهارة الّتحّدث تعزى ملتغرّي طريقة 
الّتدري�ص امل�شتخدمة ل�شالح اأداء املجموعة الّتجريبّية.

م�شطلحات �لدر��شة )�لكلمات �ملفتاحيرّة( : ا�شرتاتيجّية لعب الّدور، مهارة الّتحّدث، 
ال�شف التا�شع
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The Effect of the Role Playing Strategy on Enhancing 
Some Speaking Skills of the Ninth Grade Students in Jordan

Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the effectiveness of the role 
playing strategy on enhancing some speaking skills of the ninth grade students. 
In order to achieve the objectives of the study, a speaking test consists of 10 
situations from which a student had to choose five situations to talk about for 
at least one minute on each. These situations were videotaped and recorded. 

The participants of the study were 46 ninth grade male students and 
divided into two groups: experimental group of 25 students taught with the 
role- playing strategy and a control group of 21 students taught by the current 
method as described in The Teacher’s Book. 

The results of the study revealed statistically significant difference at 
(α= 0. 05) between the mean scores of the ninth grade students’ performance 
of the overall skills of the speaking test due to the teaching method used in 
favor of the experimental group. 

Moreover, the results revealed a statistically significant difference 
between the two mean scores of the ninth grade students’ performance of the 
five skills of the speaking test due to the teaching method variable used in 
favor of the experimental group. 

Keywords: Role playing strategy, Speaking, Ninth Grade
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خلفّية الّدراسة وأهمّيتها: 
من  اأ�شا�شّيـًا  مطلبًا  ُتعّد  الّلغة  فاإّن  وعليه  وتتطّور،  وتنمو  تولد  حّيـًا  كائنًا  الّلغة  ُتعّد 
مطالب احلياة ومظهرًا اجتماعّيـًا يف حياة الإن�شان، فهي حتّقق للمتعّلم منطًا لغوّيـًا متّكنه 
من الّتعبري عّما يف نف�شه بي�رش و�شهولة دون تردد لإمتام عملّية الّت�شال.وعلى الّرغم من 
اأهمّية مهارة الّتحّدث يف الّنمو الّلغوي للمتعّلم، وما لكت�شاب هذه املهارة من اأثر يف تنمية 
املهارات الّلغوّية الأخرى، فاإّن املدر�شة تويل الّلغة املكتوبة اهتمامًا اأكرب من الّلغة ال�ّشفوّية، 
ولعّل ذلك راجع اإىل افرتا�ص املعّلمني اأّن املتعّلمني يكت�شبون مهارات الّتحّدث قبل جميئهم 

اإىل املدر�شة، مّما اأّدى اإىل �شعفهم يف هذه املهارة )اأبو مغلي، 2001( .
ا�شم  اأطلق عليها  الّتحّدث، فمنهم من  تناولوا تعريف مهارة  الذين  العلماء  كثري هم 
فلورز  الّتحّدث.وعّرف  مهارة  بع�شهم  وقال  ال�ّشفوّي،  الّتعبري  اأ�شموها  واآخرون  الكالم، 
)Florez، 1999( مهارة الّتحّدث باأّنها: عملّيات تفاعلّية لبناء املعنى اّلذي ي�شّهل اإنتاج 
الكالم ومعاجلة املعلومات ويعتمد �شكله ومعناه على ال�ّشياق وخربات امل�شاركني وبيئته.اأّما 
اأبو ح�شي�ص وب�شندي وعبد الكرمي )2007( فعرفوا مهارة الّتحّدت باأّنها: القدرة على الّتعبري 
والقت�شادّية  وال�شيا�شّية  الجتماعّية  واملواقف  الإن�شانّية  وامل�شاعر  الأفكار  عن  ال�ّشفوّي 
والثقافّية بطريقة وظيفّية اأو اإبداعّية مع �شالمة الّنطق وح�شن الإلقاء.واأّما مدكور )2007( 
فعّرف مهارة الّتحّدث باأّنها: عملّية يتّم من خاللها اإنتاج الأ�شوات ت�شحبها تعبريات الوجه 
اّلتي ت�شهم يف عملّية الّتفاعل مع امل�شتمعني، وهذه العملّية نظام متكامل يتّم تعّلمه �شوتّيـًا 

ودللّيـًا ونحوّيـًا بق�شد نقل الأفكار وامل�شاعر من املتحّدث اإىل الآخرين.
ويرى الباحثان اأّن مهارة الّتحّدث: عملّية تبادلّية بني املر�شل وامل�شتقبل يقوم خاللها 
م�شاعره  نقل  اأجل  من  ال�ّشامع  انتباه  جلذب  معرّبة؛  ج�شدّية  حركات  با�شتخدام  املر�شل 

واأحا�شي�شه والّتاأثري فيه.
حديثًا  ال�ّشليم  الّتعبري  على  قادراً  املتعّلم  جعل  الأوىل  بالّدرجة  الّلغة  تعليم  يتوخى 
وكتابةً، فالّلغة منظومة متكاملة للّتفاهم والّتوا�شل بني الب�رش، وهي اأكرب و�شيلة للّتفاهم 
املهّمة  الجتماعّية  الوظائف  من  ومتكاملة  متداخلة  �شل�شلة  بتاأدية  وتقوم  الب�رش،  بني 

)الباري، 2011( .
فهم  املتعّلم  ي�شتطيع  فبو�شاطته  واجلماعة  املتعّلم  بني  اّت�شال  و�شيلة  والّتحّدث 
الآخرين، ولن يكون هذا الّت�شال ذا فائدة اإل اإذا كان �شحيحًا ودقيقًا اإذ يتوّقف على ح�شن 
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الّتعبري و�شّحته، وو�شوح ال�شتقبال الّلغوّي، وعلى اإتقانه يتوّقف تقّدم املتعّلم يف اكت�شاب 
املعلومات الّدرا�شّية املختلفة )الباري، 2011( .

ومن خالل تنمية مهارات الّتحّدث، تظهر العالقة بينها وبني القدرة على الفهم، فال 
ميكن اأن يتحّدث املتعّلم حديثًا �شليمًا نحوّيـًا و�رشفّيـًا ودللّيـًا، دومنا وعي منه وفهم ملا 
يتحّدث فيه.وي�شبح املتحّدث اجلّيد قادرًا على اإجادة الّنحو؛ لأّن مهارة الّتحّدث اأداة للّتعّلم 
بطريقة غري  يتحّدث  اأحدهم  ت�شمع  عندما  الّتحّدث  ة ملهارة  اخلا�شّ الأهمّية  الفعلّي.وتظهر 
منّظمة، اأو عندما جتده يف موقف حمرج ي�شعب الّتحّدث فيه، عندئذ تّت�شح اأهمّية الّتدرب 
على هذه املهارة وممار�شتها، لأّنها اأداة املتعّلم لي�شل اإىل الّر�شى عن نف�شه، وي�شعر بالّثقة 

. )Anderson،1987( عند الّتحّدث
الأربعة بعد مهارة ال�شتماع وهي:  الّلغة  الّثاين من فنون  الفّن  الّتحّدث  وتعّد مهارة 
ومهارة  القراءة  ومهارة  ال�شتماع  مهارة  طريق  عن  الإن�شان  تعّلمه  ملا  الّل�شان  “ترجمة 

الكتابة، وهو من العالمات املمّيزة لالإن�شان” )الكندّي وعطا، 1996: 131( .
ومهارة الّتحّدث هي الو�شيلة ال�ّشهلة وال�رّشيعة اّلتي ي�شتخدمها الإن�شان يف عالقاته 
مع الآخرين، والّتحّدث هو اّلذي ير�شم �شورة ال�ّشخ�شّية يف اأذهان الآخرين، فقد ترى اإن�شانًا 
فتعجبك هيئته و�شمته فاإذا ما تكّلم تزداد به اإعجابًا اأو ي�شقط من نظرك.واإّن من ميتلك مهارة 
الّتحّدث ميكنه اإقناع الآخرين بلباقة حديثه، ومهارة الّتحّدث هي اأبرز الو�شائل املهّمة اّلتي 
ميكن لالإن�شان اأن يوؤّكد بها ذاته، وير�شي بها نف�شه يف مواجهة الآخرين )احلالق، 2010( .
وتعّد مهارة الّتحّدث اأهّم املهارات الّلغوّية على الإطالق، حيث يذهب بع�ص املرّبني 
اإىل اأّن الّلغة يف اأ�شا�شها عملّية اإر�شال منطوق وا�شتقبال م�شموع، واإّن اجلوانب الأخرى لّلغة 
املتعّلم يف جميع مراحل  تعّلم  اّلذي يقوم عليه  الأ�شا�ص  الّت�شال هذه؛ فهي  تخدم عملّية 
الّتعبري والقدرة على املباداأة  تعّلمه، فتعمل على حّل عقد ل�شانه وتعّوده على الّطالقة يف 

)عثمان، 2002( .
اإّن تدري�ص مهارة الّتحّدث يف مرحلة الّتعليم الأ�شا�شّية يف الأردّن يهدف اإىل حتقيق 
عدد من الأهداف منها: انتقاء الألفاظ واجلمل، ونطق احلروف نطقًا �شحيحًا، وتنمية القدرة 
الرّتبية  )وزارة  املعاين  لالإف�شاح عن  اجل�شدّية  وا�شتخدام احلركات  وتّي،  ال�شّ الّتنغيم  على 

والّتعليم، 2005( .
ّف  ة مبهارة الّتحّدث فقد اأوردها دليل املعّلم ملهارة الّت�شال لل�شّ واأّما الأهداف اخلا�شّ
الّتا�شع )2006( وهي: اأن يعرّب املتعّلم �شفويًا عن مواقف مّر بها و�شاهدها، وتنمية قدرته 
الّتعبري احلركّي والّتوازن  انتباههم، وا�شتخدام قدرته يف  الّتاأثري بامل�شتمعني وجذب  على 
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النفعايّل، واأن ي�شبط املفردات يف فقرة واحدة �شبطًا اإعرابّيـًا �شليمًا وبنيويًا، ويوائم بني 
اآراء الآخرين  اأقرانه يف املواقف الّطبيعية، ويقّدر  الّتحّدث والّزمن املتاح له، ويتفاعل مع 

ويحرتمها.
ويركي )2007( فريى اأّن هناك اأهدافاً عّدة ي�شعى معّلمو الّلغة العربّية اإىل  واأّما ال�شّ
املتعّلمني  رفد  اأبرزها  ومن  الّتحّدث  مهارة  تدري�شهم  خالل  من  املتعّلمني،  لدى  حتقيقها 
الّتعبري  اّلتي ت�شاعدهم على  بح�شيلة لغوّية من املفردات والرّتاكيب والّتعبريات املختلفة 
عّما يجول يف اأذهانهم من املعاين والأفكار �شفوّيـًا، وتدريبهم على توظيف هذا املخزون 
الّلغوّي توظيفًا �شحيحًا فيما ينا�شبه من جمريات احلديث، وتنمية روح الّنقد والّتحليل لدى 
املتعّلمني، وتعويدهم ح�شن املالحظة ودّقتها، وت�شجيعهم على اكت�شاب مهارة املناق�شة، 
اأيديهم وق�شمات وجوههم ونظراتهم وحركاتهم  الّتمثيل باإ�شارات  وتدريب املتعّلمني على 
ذلك  فكل  املختلفة،  اخلطابة  لأ�شاليب  تبعًا  وت  ال�شّ ومتويج  اأ�شواتهم  ونربات  و�شكناتهم 

يعني على الّتاأثري يف م�شاعر الآخرين عند احلديث، ويعني كذلك على الّتمثيل الّناجح.
ويرى الباحثان اأّن اأهداف مهارة الّتحّدث تتلخ�ص بالآتي: اإك�شاب املتعّلم القدرة على 
الّتعبري عن املعاين والأفكار باألفاظ ف�شيحة وتراكيب �شليمة، واإقدارهم على ت�شل�شل الأفكار، 
بالرّثوة  املتعّلمني  وتزويد  منطقّيـًا،  ترابطًا  مرتابطة  جمل  يف  بع�ص  على  بع�شها  وبناء 
ال�رّشاحة  املتعّلمني  تعويد  وكذلك  وال�ّشليم،  الوا�شح  الّتعبري  على  ت�شاعدهم  اّلتي  الّلغوّية 
لديهم، وتعويدهم ح�شن املالحظة ودّقتها، وت�شجيعهم  الّنقد  بالّراأي، وتنمية روح  واجلهر 

على مهارة الّتحّدث واملناق�شة.
بينها خم�س  من  �لباحثان  �ختار  وقد  للتحدرّث،  �لفرعيرّة  �ملهار�ت  تعددت  لقد 

مهار�ت هي: 
�شالمة �للرّغة: . 1

وتّية، من  وتعني ا�شتخدام املتعّلم لّلغة الف�شيحة اخلالية من الأخطاء الّنحوّية وال�شّ
خالل تقليد بع�ص الأمناط الّلغوّية، وحماكاة بع�ص اجلمل اّلتي در�شها )البّجة، 2005( .

حركات �جل�شم: . 2
حتريك  من  اجل�شد  لغة  با�شتخدام  والّتمثيل  بالإ�شارة  للمفردات  معنى  اإعطاء  وتعني 
اليدين والعينني والّراأ�ص وما ي�شاحب ذلك من اإمياءات الوجه كالبت�شامة واحلزن والفرح؛ 

لي�شل املعنى اإىل املتلقّي بو�شوح )ن�رش، 1998( .
واإّن احلركات اجل�شدّية اّلتي يقوم بها املتعّلم يف اأثناء حتّدثه ما هي اإل حركات معرّبة 
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وذات معنى وفائدة، لذلك فاإّنه يتوّجب على املعّلم حتفيز املتعّلمني على ا�شتخدامها؛ لأّنها 
تدعم الّتوا�شل الجتماعّي ما بني املتحّدث وامل�شتمع، وتزيد من انتباه املتعّلمني وتركيزهم.

تر�بط �لعبار�ت: . 3
الربط املنا�شبة  اأدوات  العبارات مع بع�شها، وا�شتخدام  وهي قدرة املتعّلم على ربط 

اأثناء الّتحّدث، وا�شتخدام اأفكار فرعّية رابطة )العي�شوّي وال�ّشيزاوّي، 2005( .
وترابط العبارات مهمة لتنمية مهارة الّتحّدث وربط العبارات يزيد من النتباه ويقّلل 

من الّت�شّتت الّذهنّي لدى املتعّلمني.
تنظيم �لأفكار وت�شل�شلها: . 4

وت�شري مهارة الّتنظيم اإىل قدرة املتحّدث على عر�ص الأفكار ب�شكل مت�شل�شل ومنّظم 
الأفكار  العالقة بني  للّتعبري عن  املنا�شبة  الّربط  اأدوات  توظيف  اإىل  بالإ�شافة  ومنطقّي، 
امل�شتمع  اإىل  اإي�شاله  يريد  ما  اإي�شال  مهّمة  للمتعّلم  ت�شّهل  الأفكار  وتنظيم  املطروحة، 

. )Baldo، 2005(
متثيل �ملعنى: . 5

وت بح�شب ما ينا�شب  يندرج حتت هذه املهارة املوؤ�رّشات ال�ّشلوكّية الآتية: تنغيم ال�شّ
املعنى والّنمط الّلغوّي، وان�شجام الّتعبري مع املعنى عن احلركة، وا�شتخدام الألفاظ والعبارات 

حيح يف امل�شمون. يف موقعها ال�شّ
ال�شفوّي  الّتعبري  اأو  الكالم  الإن�شان  فيها  ميار�ص  اّلتي  احلياة  جمالت  تعددت  لقد 
والّتكيف  عزلته،  من  اخلروج  على  املتعّلم  ت�شاعد  اّلتي  واملناق�شة  املحادثة  فمنها: 
اأهدافها ينبغي على املعّلم  الّل�شان.وحّتى حتّقق املحادثة  الّزمالء وتطلق  الجتماعّي مع 
وتوا�شلها،  الأفكار  وترتيب  الّتعبري،  يف  الّطالقة  الآتية:  املهارات  تنمية  على  الرّتكيز 
وح�شن اختيار الأّدّلة والأ�شئلة، وال�ّشواهد لتاأكيد راأي اأو دعم وجهة نظر، والّتحّدث بق�شية 

واحدة )احلالق، 2010( .
عن  الّتعبري  على  قدرته  ويطّور  املعلومات،  املتعّلم  يكت�شب  املناق�شة  طريق  وعن 
.واملناظرة حوار   )2001 )يون�ص،  لديه  الّتحّدث  مهارات  لتنمية  قوّية  و�شيلة  نف�شه، وهي 
بني �شخ�شني اأو فريقني تعمل على �شقل مواهب املتعّلم وتعويده على اإتقان فنون القول 
واجلدل الّرامي اإىل بلورة الّراأي يف اإطار احرتام الّراأي الآخر )زايد، 2011( .واخلطابة منط 
من اأمناط الّن�شاط الّلغوّي ال�ّشفوّي ول بّد من اإعداد اأجيال تتوىّل القيام مبثل هذا الّن�شاط؛ 

ملواجهة املواقف دون خوف اأو ا�شطراب )يون�ص، 2001( .
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وينبغي اأن يت�شّمن منهج الّتعبري فر�شًا للّتدّرب على �شّتى اأنواع اخلطب، وعلى تنظيم 
)اخلطيب،  املنا�شبة  الكلمات  وا�شتخدام  اجلّيد،  والأداء  ال�ّشليم  الّنطق  وعلى  حمتوياتها، 
الّداخلي للم�شتمعني من خالل  اأو العامل  2009( .والو�شف يق�شد به نقل العامل اخلارجي 
ح�شّية  بكلمات  واملب�رشة  امللمو�شة  بالأ�شياء  والّتعريف  والّت�شبيهات،  والعبارات  الألفاظ 

وتراكيب وجمل منا�شبة، وا�شتخدام اأ�شاليب كالمّية ّتتفق وطبيعة الأ�شياء املو�شوفة.
الفرعّية  املهارات  بع�ص  امتالك  عليهم  الو�شف  اإتقان  من  املتعّلمون  يتمّكن  ولكي 
دق يف الو�شف، وا�شتيعاب  املرتبطة بهذا املجال: كالقدرة على الّتعبري عن امل�شاعر، وال�شّ
)�شحاتة،  املرئّية  الأ�شياء  و�شف  يف  الّدّقة  وتوّخي  والّت�شبيهات،  واجلزئّيات  الّتف�شيالت 
اإن�شانية،  ب�شخ�شّيات  ترتبط  املتحّدث  يرويها  الأحداث  من  جمموعة  ة  .والق�شّ  )2000
وتتباين اأ�شاليب عي�شها، وتعّد من اأقوى عوامل جذب الإن�شان، فتثري كثريًا من النفعالت 

لدى امل�شتمعني، وجتذبهم اإليها، وتغريهم مبتابعتها )عا�شور واحلوامدة، 2009( .
ة ميّكن املتعّلم من اإجادة فّن الّتحّدث، فعندما ي�رشد الأحداث �رشدًا دقيقًا  واإلقاء الق�شّ
املجالت  من  .واملقابالت   )2009 )اخلوي�شكي،  حتدثه  يتطور  وبالتايل  تتطور  لغته  فاإن 
اأحد طريّف  فيطرح  املتعّلمني،  لدى  الّتحّدث  مهارات  اّلتي ميكن من خاللها حت�شني  احلّية 
املقابلة جمموعة من الأ�شئلة، يف حني يقوم الّطرف الّثاين بالإجابة، وميكن قيا�ص مهارات 

الّتحّدث من خالل دّقة الّنطق )الباري، 2011( .
وهي اأ�شلوب عملّي م�شّجع للمتعّلم ي�شعره بالّثقة وبقدرته على خماطبة عقول الآخرين 

. )Chang & Chen، 1988( بلطٍف وذكاٍء
واأّما ا�شرتاتيجّية لعب الّدور فتقوم على و�شع افرتا�شّي اأو حقيقّي اأمام املتعّلمني يتّم 
اأدوارهم، وبعد النتهاء من  اإعطاء املتدّربني اخللفّية ال�رّشورية، وبيان كيفّية تنظيم  فيه 

لعب الّدور يقوم امل�شتمعون وامل�شاركون مبناق�شة املو�شوع )قارة وال�شايّف، 2011( .
تنمية  خاللها  من  ميكن  اّلتي  الّت�شالية  الأن�شطة  من  الّدور  لعب  ا�شرتاتيجّية  وتعّد 
اّلذي ي�شاحب  القلق  الّتغّلب على  اأّنها متّكنهم من  ال�ّشفوية لدى املتعّلمني، عالوة  الكفاءة 

حمادثة الآخرين )الباري، 2011( .
الأفكار  يف  خ�شو�شّية  له  الذكر  �شالفة  املجالت  من  جمال  كل  اأن  الباحثان  ويرى 
لة، وي�شّكل دافعًا وحمّفزًا للّتعبري عنه �شمن خربات املتحّدث،  والألفاظ واملفردات ذات ال�شّ
فّية، وعلى املعّلم اأن ينتهز  مما يتطّلب تدريب املتعّلمني على هذه املجالت يف الغرفة ال�شّ
اأهّم  برزت  الّتعبري، ومن هنا  على  املتعّلمني  �شغف  اإثارة  على  ت�شاعد  اّلتي  الفر�ص  جميع 
مظاهر مهارة الّتحّدث املرتبطة بحياة املتعّلمني املدر�شّية والجتماعّية والعملّية، ول بّد 



337

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (2) - تشرين 

اأن يكون املتعّلم قادرًا على ا�شتيعاب املجالت اّلتي يتحّدث فيها، وعلى الّتمييز واملوازنة 
بني م�شتويات مهارة الّتحّدث؛ لتنمو لديه تدريجّيـًا القدرة على احلديث املنطقّي.

الّتدري�ص  ا�شرتاتيجّيات  بني  من   Role Playing الّدور  لعب  ا�شرتاتيجّية  وتعّد 
التعّلمّية  الّتعليمّية  املواقف  يف  للمتعّلم  الّنوعّية  امل�شاركة  فر�ص  توفر  اّلتي  املهمة 
املختلفة؛ اإذ تتيح مهّمة فر�ص الّتمثيل وتقّم�ص الأدوار وممار�شة األوان املحاكاة والّتقليد 
يف اإطار الّلغة ال�ّشفوّية والّتعبري احلركّي الهادف )Rosberg،1994( .وهناك من يرى 
عملّية  ويجعل  حيوّية،  الّتعليم  مواقف  على  ي�شفي  الّدور  لعب  ا�شرتاتيجّية  ا�شتخدام  اأّن 
الّتعّلم تتّم يف غاية ال�رّشور وال�ّشعادة، فاملتعلم يقدم على لعب الأدوار وهو متلهف؛ لأنه 
�شيلعب دور القائد ويعك�ص يف الوقت ذاته �شعورًا باأّنه اإيجابّي وم�شارك فاعل يف عملّية 

.  )Campbell & Dickinson،1996( الّتعّلم
يف  مهّمة  و�شائل  الّدور  لعب  ا�شرتاتيجّية  عليها  تقوم  اّلتي  احلركّية  الأن�شطة  وتعّد 
م�شاعدة املتعّلمني على زيادة ثقتهم باأنف�شهم وتطوير قدراتهم يف اإنتاج املعاين.وممار�شة 
اّلتي  اإح�شا�شًا بالّلغة  ا واأ�شّد  اأكرث وعيًّ الّتحّدث يجعلهم  اأثناء  املتعّلمني لهذه ال�شرتاتيجّية 
ينتجونها من جانب الّلفظ والّدللة« )ن�رش والعبادي، 2005: 52( .وتقوم ا�شرتاتيجّية لعب 
الّدور على فكرة الّتعامل مع امل�شكالت من خالل الفعل )Action( ، حيث تطرح امل�شكلة 
ومتّثل وتناق�ص، ويلعب بع�ص املتعّلمني دور املمّثلني، وبع�شهم الآخر يلعب دور املالحظني 

. )Ments،1983; Josey & Weil،1986( اأو املراقبني
وزيادة  الّدر�ص  باأن�شطة  املتعّلم  انخراط  زيادة  على  ال�شرتاتيجّية  هذه  وتعمل 
اأخرى  جهة  من  واملعّلم  املتعّلمني  وبني  جهة،  من  اأنف�شهم  املتعّلمني  بني  الّتوا�شل 

.  )As Cited in Jarvis، Odell & Troiano، 2002(
ا�شرتاتيجّية   )Ments، 1983 يف  اإليه  )امل�شار   )Hindrick( هندريك  عّرف  لقد 
اأّنها: الّتمثيل الظاهرّي لدور املتعّلم مبا يتالءم مع موقف معني.وميكن  لعب الّدور على 
املتعّلم  وظيفة  عن  تعرّب  ومت�شل�شل  منّظم  منط  اأّنها:  الّدور  لعب  ا�شرتاتيجّية  تعريف 
للمواقف  ا�شتجاباتهم  ال�شعور يف  ال�ّشعور بالنتماء لالآخرين، ويوؤّثر هذا  وت�شاعده على 
اخلجل  عن  ينّم  �شلوك  عر�ص  اأو  الإن�شحابّي  اأو  العدوايّن  ال�ّشلوك  عر�ص  مثل  املختلفة 

.)Josey & Weil،1986( والنطواء
وقد عّرفت ا�شرتاتيجّية لعب الّدور على اأّنها: و�شف ل�شل�شلة من الأن�شطة يقوم جمموعة 
من امل�شاركني بتمثيلها )Yardly-Matwiejezuk،1997( .وتقوم هذه ال�شرتاتيجّية 
قواعد  ولها  ومكان حمّددين،  زمان  توؤّدى يف  اإرادي  ن�شاط  اأّنها  افرتا�ص  على  الّدور  لعب 
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بالغمو�ص،  تّت�شم  مواقف  وتت�شّمن  يوؤّديه،  اّلذي  الّدور  باختيار  احلّق  وللمتعّلم  واأ�شول، 
ي�شعى املتعّلم اإىل ا�شتب�شارها )قّطامي وقّطامي، 1998( .

ويقوم امل�شاركون بهذه ال�شرتاتيجّية بتقليد �شخ�شيات، وتبني مواقف �شمن اأهداف 
معّينة ي�شعى امل�شاركون لتحقيقها« )امل�شاعيد، 2003( .وعّرفت باأّنها: »اأ�شلوب جمموعة 
يوّجه نحو الّتفاعل ويطلب فيه من املتعّلمني متثيل وحماكاة موقف حياتي حقيقي )اأبو 

نبعة، 2003( 
واأّما ال�ّشطرات )2004( فقد عّرف ا�شرتاتيجّية لعب الّدور باأّنها: اإحدى ا�شرتاتيجّيات 
الّتدري�ص اّلتي تعتمد ب�شكل رئي�شّي على تفعيل دور املتعّلمني يف العملّية الّتعليمّية لإك�شابهم 
خربات مبا�رشة يف حل امل�شكالت.واأّما العيا�رشة )2010( فاأو�شح اأّنها: طريقة تعتمد على 

تقّم�ص املتعّلم لدور يحقق من خالله هدفًا تعليمّيـًا.
اأّن ا�شرتاتيجّية لعب الّدور تعّرف باأّنها: اإحدى ا�شرتاتيجّيات الّتعليم  ويرى الباحثان 

اّلتي يتقّم�ص فيها كّل متعّلم دورًا معّينًا يف موقف حقيقّي يتفاعل فيه مع امل�شاركني.
وقد �شممت ا�شرتاتيجّية لعب الّدور لزيادة فهم املواقف الإن�شانّية حيث يعطى املتعّلمون 
اأدوارًا تفاعلية بني فريقني، وياأخذ كل واحد مهّمة يقوم بتمثيلها، وتت�شّمن املهّمة اأدوارًا 
تفاعلّية بني فريقني، ويقوم املعّلم بطرح م�شكلة ما، ويف�شح املجال للمتعّلمني باملناق�شة 
حول امل�شكلة، ويف الّنهاية يتّم اإيجاد حّل لهذه امل�شكلة اأو الو�شول اإىل حلول حول امل�شكلة 

. )Douglas & Johnson، 2010(
اأنها ت�شّجع الّتعلم والّتوا�شل بني املتعّلمني،  اأهمية ا�شرتاتيجّية لعب الّدور يف  تكمن 
الإيجابّي يف  الّتاأثري  ذات  الجتماعّية  القيم  والرّتكيز على  التحلّيل،  وت�شجع على عملّيات 
تتطّلب  اّلتي  الجتماعّية  امل�شكالت  يف  اأدوار  بلعب  قيامهم  خالل  من  وذلك  �شلوكاتهم، 
وزامل  وعقل  )�شعادة  وازدهاره  منّوه  على  وتعمل  املجتمع  حتمي  اّلتي  القيم  عن  الّدفاع 

وا�شتية واأبو عرقوب، 2006( .
عر�ص  من  امل�شاركني  متكني  منها:  الأهداف  من  جملة  الّدور  لعب  ول�شرتاتيجّية 
قدراتهم، وعر�ص املاّدة الّدرا�شّية بطرق خمتلفة، وتنمية الّتعاطف نحو الآخرين وم�شاركتهم 
وتقومي  املفاهيم،  ا�شتيعاب  وت�شهيل  املتعّلمني،  عند  الّلغوّي  ال�شتخدام  وتنمية  وجدانّيـًا، 

ال�ّشلوك الإن�شايّن وتعزيز الإيجابّي منه )الزعبي، 2006( .
وتهدف ا�شرتاتيجّية لعب الّدور اإىل تنمية مهارات امل�شاركني واإك�شابهم الب�شرية يف 
اّلتي تعرّب عن امل�شكالت الجتماعّية  الإن�شانّية من خالل متثيل املواقف  العالقات  جمال 

الواقعّية )عبد الفتاح، 2010( .
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الدراسات السابقة: 

اأجرى ن�رش و�لعبرّادي )2005( درا�شة بعنوان: “اأثر ا�شرتاتيجّية لعب الّدور يف تنمية 
ّف الّثالث الأ�شا�شّي”.و�شعت الّدرا�شة اإىل الك�شف عن اأثر هذه  مهارات الكالم لدى طلبة ال�شّ
ب�شكل  ال�ّشفوّية  ال�شتجابة  يتيح  موقفّي  حتّدث  اختبار  ا�شتخدام  خالل  من  ال�شرتاتيجّية 
والّتنغيم،  املرونة،  الّتحّدث:  مهارات  لقيا�ص  موقفًا،   )20( من  الختبار  وتاأّلف  فردّي، 
واحدة،  دقيقة  مّدة  ليتحّدث  الّطالب  اأمام  فر�شة  املواقف  هذه  واأتاحت  والّدقة،  والّطالقة، 
اإىل  الّدرا�شة  الباحثني.واأ�شارت نتائج  اإعداد  ثمَّ ر�شدت العالمات على بطاقة مالحظة من 
اأثر املتغرّي امل�شتقّل ل�شالح املجموعة الّتجريبّية، كما اأظهرت تفّوق الإناث على الّذكور يف 

مهارة الّتحّدث.
ا�شتخدام  “اأثر  معرفة:  اإىل  هدفت  درا�شة   )Susant, 2007( �شو�شانت  واأجرى 
ا�شرتاتيجّية لعب الّدور والّتمثيل الّدرامّي يف تعليم مهارات الّتحّدث للّطالب املاليزينّي الذين 
)341( طالبًا وطالبةً  الّدرا�شة من  عّينة  وتكّونت  ثانية”،  كلغة  الإجنليزّية  الّلغة  يدر�شون 
ّف الّتا�شع.وقد دّر�شت العّينة  ّف ال�ّشابع وحتى ال�شّ �شمن �شفوف املرحلة الأ�شا�شّية من ال�شّ
مهارات الّتحّدث با�شتخدام ا�شرتاتيجّية لعب الّدور، حيث ا�شتخدم الباحث اختبارًا لقيا�ص اأثر 
ا�شتخدام ا�شرتاتيجّية لعب الّدور يف حت�شني مهارات الّتحّدث، واأظهرت الّنتائج وجود فروق 
ذات دللة اإح�شائّية ل�شالح املجموعة الّتجريبّية الذين در�شوا مهارات الّتحّدث با�شتخدام 

ا�شرتاتيجّية لعب الّدور والّتمثيل الّدرامّي.
هدفت  الأمريكّية  املّتحدة  الوليات  يف  درا�شة   )Lambur, 2010( لمبور  واأجرى 
اإىل الك�شف عن “اأثر الّتدري�ص باأ�شلوب املنحى الّتوا�شلّي يف حت�ّشني مهارات الّتحّدث لدى 
ينيني الذين يدر�شون الّلغة الإجنليزّية لغة ثانية يف املرحلة الأ�شا�شّية العليا”،  الّطالب ال�شّ
ّفني الّتا�شع والعا�رش، ق�ّشموا  وتكّونت عّينة الّدرا�شة من )140( طالبًا وطالبةً من طالب ال�شّ
اإىل جمموعتني: اإحداهما جتريبّية، بلغ عددها )70( طالبًا وطالبةً دّر�شت بناء على برنامج 
اأعّد يف �شوء املنحى الّتوا�شلي، وثانيتهما �شابطة بلغ عددها )70( طالبًا وطالبةً دّر�شت 
موقفّي يف  الّطالب لختبار  الّتدري�ص خ�شع  فرتة  النتهاء من  العتيادّية.وبعد  بالّطريقة 
دقيقتني  مّدة  كّل موقف  الّطالب يف  يتحّدث  موقفًا  تكّون من خم�شة ع�رش  الّتحّدث  مهارة 
فقط.واأظهرت الّنتائج وجود فروق ذات دللة اإح�شائّية يف جميع مهارات الّتحّدث ل�شالح 
طالب املجموعة الّتجريبّية.وبّينت الّنتائج وجود فروق ذات دللة اإح�شائّية ل�شالح الإناث 
يف مهارات �شبط الأداء والّدقة وت�شل�شل الأفكار، بينما اأظهرت الّدرا�شة فروقًا داّلة اإح�شائّيـّا 

ل�شالح الذكور يف مهارة الّتنظيم وال�شتمرارّية.
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مادي )2011( درا�شة بعنوان “اأثر ا�شتخدام امل�رشح الّتعليمّي يف تدري�ص  واأجرى �ل�شرّ
ّف الّتا�شع يف الأردّن”، وقد  الّلغة العربّية يف حت�شني بع�ص مهارات الّتحّدث لدى طلبة ال�شّ
الباحث  الّتا�شع.وقام  ّف  ال�شّ طالب  من  وطالبة  طالب   )100( على  درا�شته  الباحث  طّبق 
بتوزيعهم ع�شوائّيـًا اإىل جمموعة جتريبّية وجمموعة �شابطة، ومّت تدري�ص اأفراد املجموعة 
الّتجريبّية با�شتخدام امل�رشح الّتعليمّي، يف حني ا�شتخدمت الّطريقة العتيادّية يف تدري�ص 
ابطة، واأظهرت الّنتائج فروقًا داّلة اإح�شائّيـّا تعزى لطريقة الّتدري�ص ل�شالح  املجموعة ال�شّ

طلبة املجموعة الّتجريبّية.
لة مبهارة الّتحّدث اأّنها هدفت اإىل حت�شني  وتبنّي من خالل ا�شتعرا�ص الّدرا�شات ذات ال�شّ
مهارات الّتحّدث با�شتخدام ا�شرتاتيجّيات الّتدري�ص، كما يف درا�شة ن�رش والعّبادي )2005( 
مادي )2011( ، واأّما امل�شتوى الّتعليمّي اّلذي تناولته الّدرا�شات ال�ّشابقة يف تدري�ص  ، وال�شّ
مهارة الّتحّدث فقد كان جميعه �شمن املرحلة الأ�شا�شّية )للحلقة الأوىل، والّثانية، والّثالثة( 
وقد   ،  )Lambur، 2010( )Susant، 2007(، ولمبور  �شو�شانت  درا�شة  ورد يف  كما 
اإيجابّية بالّن�شبة للمتغرّيات امل�شتهدفة عن طريق وجود  ال�ّشابقة نتائج  الّدرا�شات  اأظهرت 
فروق ذات دللة اإح�شائّية ل�شالح املجموعة الّتجريبّية، وقد اأثبتت الدلئل الإح�شائّية وجود 
فروق تعزى ل�شرتاتيجّية لعب الدور، وقد اأو�شت هذه الّدرا�شات بتطبيق هذه ال�شرتاتيجّية 

على طلبة املرحلة الأ�شا�شّية.
مبتغرّي  املتعّلقة  الّدرا�شات  هذه  على  اّطالعهما  خالل  من  الباحثان  ا�شتفاد  وقد 
احلالّية من  الّدرا�شة  اأداة  وتطوير  ناحية،  الّتحّدث من  الوعي مبهارات  تعميق  الّدرا�شة يف 
ناحية اأخرى، وت�شرتك الّدرا�شة احلالّية مع معظم الّدرا�شات ال�ّشابقة يف اأّنها اهتّمت بالبحث 
الأ�شا�شّية،  الّتحّدث عند طالب املرحلة  ا�شرتاتيجّيات تدري�ص فاعلة؛ لتح�شني مهارات  عن 

وتختلف هذه الّدرا�شة عن باقي الّدرا�شات يف اأّنها طّورت اختبارًا للّتحّدث.
اإّن �شعف املتعّلمني يف مهارة الّتحّدث مالزٌم لهم يف جميع مراحل الّتعليم املختلفة، 
بجمل  ينطق  ما  وكثريًا  كالمه،  يفهم  يكاد  فال  للمتعّلم  ت�شتمع  عندما  عف  ال�شّ هذا  ويبدو 
كثرية وي�شتهلك وقتًا طويالً وكالمه تعوزه الّدقة والّتحري )العي�شوّي وال�شيزاوّي، 2005( 
عف يف مهارة الّتحّدث، يواجه املتعّلمون م�شكالت يف الّتحّدث يف جميع  .ونتيجة لهذا ال�شّ
الّتعليم؛ مما يوّلد يف نفو�ص املتعّلمني اخلوف وال�شطراب واحلرية ويباعد بينهم  مراحل 

وبني الّلغة اّلتي يتعّلمونها )الدليمي والوائلي، 2005( .
موا�شيع  فر�ص  الّتحّدث،  مهارة  يف  املتعّلمني  ق�شور  اإىل  توؤّدي  اّلتي  الأ�شباب  ومن 
غريبة اأو تقليدّية م�شتهلكة ل توؤّدي اإىل حفزهم على الّتفكري، في�شعرون اأّنهم يتحّدثون يف 
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ي�شّكل  واّلذي  بالعامّية،  املعّلمني  بع�ص  حتّدث  اإىل  بها.بالإ�شافة  لهم  عالقة  ل  موا�شيع 
بدوره عائقًا اأمام املتعّلمني يف اكت�شاب هذه املهارة على نحو �شليم )خ�شري، 1998( .

ويرى عبد احلميد )1998( اأّن من اأ�شباب �شعف املتعّلمني يف مهارة الّتحّدث اخلجل 
اّلذي يغلب على معظمهم نتيجة املعاملة غري احل�شنة اّلتي يعاملهم بها اآباوؤهم؛ مما ي�شّكل 
�شببًا يف اإحجامهم عن الّتعبري عّما يف اأنف�شهم اأمام الآخرين، حيث ينبغي على املعّلم اأن 
ياأخذ باأيدي هوؤلء املتعّلمني اخلجولني، واأن يبّث فيهم الّثقة، ويق�شي على عوامل الّنق�ص 

فيهم، واأن يعمل على اإزالة اخلوف، واأن يبّث فيهم ال�ّشجاعة، ويح�شن توجيههم واإر�شادهم.

مشكلة الّدراسة: 
يعانون  املتعّلمني  اأّن  الرّتبوي  امليدان  يف  خربتهما  خالل  من  الباحثان  لحظ  لقد 
�شعفًا يف مهارة الّتحّدث وكذلك فاإّن املعّلمني ل ي�شتخدمون ا�شرتاتيجّية لعب الّدور اأثناء 

تدري�شهم ملهاة الّتحّدث، وقّلة تركيز املناهج املطّورة على هذه ال�شرتاتيجّية.
الّتحّدث يف خمتلف  اأظهرت كذلك درا�شات عديدة �شعف املتعّلمني يف مهارات  وقد 
مراحل الّتعليم وانعكا�ص ذلك على انخفا�ص م�شتوى حت�شيلهم يف املهارات الّلغوّية الأخرى 

)ن�رش والعبادي، 2005؛ اأبو مغلي، 2001؛ البجة، 2005( .

أهداف الدراسة: 
مهارات  بع�ص  حت�شني  يف  الّدور  لعب  ا�شرتاتيجّية  اأثر  تق�شي  الّدرا�شة  هذه  تهدف 

ّف الّتا�شع يف الأردن. الّتحّدث لدى طالب ال�شّ

سؤال الّدراسة: 

حتاول الّدرا�شة الإجابة عن ال�ّشوؤال الآتي: هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائيرّة 
�حل�شابيرّة  طات  �ملتو�شرّ بني   )α=0.05( �لإح�شائيرّة  �لدرّللة  م�شتوى  عند 
لالأد�ء على مهار�ت �ختبار مهارة �لترّحدرّث ككل، وكل مهارة من مهار�ته لدى 
فرّ �لترّا�شع تعزى لطريقة �لترّدري�س �مل�شتخدمة )��شرت�تيجيرّة لعب  طالب �ل�شرّ

ريقة �لعتياديرّة( ؟  �لدرّور، و�لطرّ

أهمّية الّدراسة: 

�أهميرّة �لدرّر��شة  �أ�شفرت عنها، لذلك فاإنرّ  �أهميرّة �لدرّر��شة يف �لنرّتائج �لرّتي  تكمن 
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تتمثل يف �لآتية: 
قد . 1 حديثة،  تدري�ص  ا�شرتاتيجّيات  وجود  اإىل  العربّية  الّلغة  معّلمي  انتباه  تركيز 

ي�شاعد الّطالب يف الق�شاء على خوفه وخجله اأثناء الّتحّدث اأمام الآخرين.
طّورت هذه الّدرا�شة اختبارًا موقفّيـًا ملهارة الّتحّدث، قد ي�شاعد الباحثني يف جمال . 2

مهارات اللغة العربية.
يجيء الهتمام با�شرتاتيجّية لعب الّدور« من اإجماع كثري من خرباء مناهج الّلغة . 3

الّذهنّية  الرّتبية  الإيجابّي لهذه ال�شرتاتيجّية يف  الّتاأثري  العربّية واأ�شاليب تدري�شها، حول 
به  ت�شمح  ت�شتمل عليه من مثريات فكرّية وحركّية ولغوّية من ناحية، وما  والّلغوّية، وما 
من تقّم�ص الأدوار ومعاي�شة خربات الآخرين من ناحية اأخرى، ف�شالً عن عملّيات الّتقليد 
اإليهم« )ن�رش والعّبادي،  اّلتي قد ي�شتخدمها الّطالب يف تقدمي الأدوار امل�شندة  واملحاكاة 

. )54  :2005

الّتعريفات اإلجرائّية: 
الّتحّدث؛ لياأتي . 1 اأثناء  اّلتي ميار�شها الّطالب  الّلغوّية  الّتحّدث: هي الأداءات  مهارة 

املهارة  هذه  الّلغوّية.وتعتمد  بالقواعد  م�شبوطًا  منّظمًا  مت�شل�شالً  معربًا  وا�شحًا  حديثهم 
على جمموعة من املهارات الفرعّية، واملتمّثلة يف )�شالمة الّلغة، وحركات اجل�شم، وترابط 
العبارات، وتنظيم الأفكار وت�شل�شلها، ومتثيل املعنى( ، وقد قي�شت يف هذه الّدرا�شة بالّدرجة 

ّف الّتا�شع على اختبار مهارة الّتحّدث املوقفّي، اأداة الّدرا�شة. املتحّققة لطالب ال�شّ
ا�شرتاتيجّية لعب الّدور: جمموعة من اإجراءات الّتعّلم والّتعليم الّلغوي اّلتي ت�شّمم، . 2

ّف الّتا�شع لعب اأدوار متنّوعة، ومتثيل معان واأفكار، والّتعبري عنها  بحيث تتيح لطالب ال�شّ
بلغة ملفوظة من اإن�شائه اأو اإن�شاء غريه مع مراعاة �شّحة الّنطق و�شالمة الّتعبري، وا�شتخدام 
الّتعبري  على  القدرة  واكت�شاب  الّتوا�شل،  من  ميّكنه  مبا  والّت�شال  الّتعبري  يف  اجل�شد  لغة 

ال�ّشفوّي.
مرحلة . 3 يف  الّتا�شع  ّف  ال�شّ يف  يدر�شون  الذين  الّطالب  هم  الّتا�شع:  ّف  ال�شّ طالب 

الّتعليم الأ�شا�شّي، واأعمارهم ترتاوح ما بني 15-16 �شنة.
لتنفيذ . 4 ت�شتخدم  اّلتي  الّتعليمّية  الإجراءات  جمموعة  العتيادّية:  الّتدري�ص  طريقة 

2012 م،   /2011 الّتحّدث املقّررة يف كتاب مهارات الّت�شال للعام  مو�شوعات مهارة 
املن�شو�ص عليها يف دليل املعّلم.
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حدود الّدراسة وحمّدداتها: 

لقد روعي يف �إجر�ء �لدرّر��شة �حلاليرّة �حلدود و�ملحدرّد�ت �لآتية: 
ّف الّتا�شع بواقع أ.  احلد املكاين واملوؤ�ّش�شاتي: اأفراد الدرا�شة هم عدد من طالب ال�شّ

والّتعليم يف  الرّتبية  الع�شوائّية من مدر�شتني تابعتني ملديرّية  بالّطريقة  �شعبتني اختريتا 
منطقة اإربد الأوىل.اختريتا ق�شدّيـًا ل�شهولة الو�شول اإليهما.

الّلغة، وحركات اجل�شم، وترابط 	.  الّتحّدث( وهي: �شالمة  احلد املو�شوعي )مهارات 
ارتباطها  �شوء  يف  حّددت  وقد  املعنى،  ومتثيل  وت�شل�شلها،  الأفكار  وتنظيم  العبارات، 
ّف  ال�شّ لّطالب  املطّور  العربّية  الّلغة  منهاج  يف  املعتمدة  الّتحّدث  مهارة  تعّلم  بنتاجات 

الّتا�شع.وقد ا�شتخدامت ا�شرتاتيجّية لعب الّدور دون غريها من ا�شرتاتيجيات الّتدري�ص.
اأداة الّدرا�شة: من اإعداد الباحثني وهي اختبار موقفي ملهارة الّتحّدث، وقد اأجري له ت. 

دق والّثبات وفق الإجراءات والأ�شاليب العلمّية. معامالت ال�شّ
الدرا�شّي 	.  للعام  الأّول  الّدرا�شّي  الف�شل  يف  الدرا�شة  تطبيق  بداأ  الزماين:  احلد 

ة �شفّية،  2011-2012 بتاريخ 2011/10/22 اإىل 2011/12/7 بواقع ع�رشين ح�شّ
تان يف كل اأ�شبوع. ح�شّ

طريقة الّدراسة وإجراءاتها: 

جمتمع الدراسة: 

تكّون جمتمع الدرا�شة من طالب ال�شف التا�شع الأ�شا�شي يف مديرية الرتبية والتعليم 
مبنطقة اربد الأوىل يف الأردن.

عينة الّدراسة: 

ّف الّتا�شع يف مدر�شتني حكومّيتني،  تكّون اأفراد الّدرا�شة من )46( طالبًا من طالب ال�شّ
للبنني،  الأ�شا�شّية  زيدون  ابن  ومدر�شة  للبنني،  ال�ّشاملة  الّثانوّية  يافا  بيت  مدر�شة  هما: 
الق�شدّية،  بالّطريقة  اختريتا  وقد  الأوىل،  اإربد  والّتعليم ملنطقة  الرّتبية  الّتابعتني ملديرّية 
الّناحية  الّدرا�شة فيهما، وهما متقاربتان من  وذلك لقربهما لي�شهل على الباحثني تطبيق 
الجتماعّية والقت�شادّية والعلمّية.حيث اُختريت ال�شعبتان يف هاتني املدر�شتني بالّطريقة 
اأفرادها )25( طالبًا  الّدرا�شة اإىل جمموعتني: جتريبّية بلغ عدد  اأفراد  م  ُق�شِّ الع�شوائّية، وقد 
من مدر�شة بيت يافا الّثانوّية ال�ّشاملة للبنني، وقد ُدّر�شوا با�شتخدام ا�شرتاتيجّية لعب الّدور، 
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ابطة من مدر�شة ابن زيدون الأ�شا�شّية للبنني، وقد ُدّر�شوا  و )21( طالبًا يف املجموعة ال�شّ
بالّطريقة العتيادّية املو�شوفة بدليل املعّلم.

أداة الّدراسة: 

املواقف  اأحد  باختيار  الفر�شة  للّطالب  يتيح  الّتحّدث  مهارة  يف  موقفّي  اختبار  هي 
املعتمدة للّتحدث، اإذ يتحّدث الّطالب مّدة دقيقة على الأقل بلغة عربّية ف�شيحة، ويتّم ت�شجيل 
املوقف با�شتخدام الفيديو.ويت�شّمن الختبار جمموعة من املوؤ�رّشات ال�ّشلوكّية الّداّلة على 
مهارات الّتحّدث الفرعّية اّلتي حّددها الباحثان يف درا�شتهما وهي: )�شالمة الّلغة، وحركات 

اجل�شم، وترابط العبارات، وتنظيم الأفكار وت�شل�شلها، ومتثيل املعنى( .

إجراءات بناء اختبار مهارة الّتحّدث: 

�أُعدَّ �ختبار مهارة �لترّحدرّث وفق �خلطو�ت �لآتية: 
الّتا�شع،  ف  لل�شّ العربّية  الّلغة  الأردّن، وكتاب  العربّية يف  الّلغة  الّطالع على مناهج 
ودليل املعّلم، للوقوف على اأهداف تدري�ص مهارة الّتحّدث، واملو�شوعات املقّررة لتدري�ص 

هذه املهارة.
و�شع قائمة مبهارات الّتحّدث الفرعّية مدار البحث، وحتديد املوؤ�رّشات ال�ّشلوكّية الّداّلة 
على كّل مهارة بالّطالع على الأدب الرّتبوّي ال�ّشابق مدكور )1990( ، والوايل )1998( ، 

والبّجة )2005( .
اختيار جمموعة من املواقف املنا�شبة لكّل موؤ�رّش �شلوكّي، بحيث يختار الّطالب موقفًا 

لكّل مهارة يتحّدث فيه.
تكّون الختبار من )10( مواقف منا�شبة للموؤ�رّشات ال�ّشلوكّية، تناولت يف م�شمونها 

ف الّتا�شع للعام 2012-2011. مو�شوعات مهارة الّتحّدث من منهاج الّلغة العربّية لل�شّ
ال�ّشفوّية  ال�شتجابات  حتليل  بهدف  الّتحّدث  ملهارة  تقومي  بطاقة  الباحثان  �شّمم 
اإذ  البحث،  مدار  الّتحّدث  مهارة  مواقف  على  املتحّدث(  )الّطالب  امل�شتجيب  من  املقّدمة 
ت�شّمنت البطاقة خم�ص مهارات فرعّية ملهارة الّتحّدث هي: )�شالمة الّلغة، وحركات اجل�شم، 
ثالثة  مهارة  كّل  .واأمام  املعنى(  ومتثيل  وت�شل�شلها،  الأفكار  وتنظيم  العبارات،  وترابط 

موؤ�رّشات �شلوكّية داّلة عليها، ويليها تدريج خما�شّي.

صدق االختبار: 

دق �لظاهري: للّتحّقق من �شدق الختبار ككل، ومهارات الّتحّدث، واملوؤ�رّشات  ♦ �ل�شرّ
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ال�ّشلوكّية الّداّلة عليها، فقد مّت عر�شها على هيئة من املحّكِمني من اأع�شاء هيئة الّتدري�ص 
�شني يف مناهج الّلغة العربّية واأ�شاليب تدري�شها والقيا�ص والّتقومي يف اجلامعات  املتخ�شّ
الأردنّية، وعر�شت على عدد من امل�رشفني الرّتبوّيني، وعدد من املعّلمني يف وزارة الرّتبية 
والّتعليم، وعددهم )18( حمّكماً.حيث طلب منهم اإبداء اآرائهم ومالحظاتهم على الختبار، 
منا�شبته  ومدى  الّلغوّية،  و�شّحته  ال�ّشلوكّية،  وموؤ�رّشاته  الّتحّدث،  مبهارات  ارتباطه  ومدى 

ّف الّتا�شع. مل�شتوى طالب ال�شّ
ا�شتملت على حذف بع�ص مواقف  اّلتي  ال�ّشادة املحّكمني،  الأخذ مبالحظات  ولقد مّت 
جاءت  وقد  لبع�شها،  الّلغوّية  ياغة  ال�شّ وتعديل  اأخرى،  مواقف  واقرتاح  الّتحّدث،  مهارة 

�لترّعديالت على �لنرّحو �لآتي: 
�ملهار�ت: حذفت مهارة الّلغة الف�شحى، وا�شتبدلت مبهارة �شالمة الّلغة، واأ�شيفت  ♦

مهارة متثيل املعنى.
لوكيرّة: فقد ُحذفت )يعرّب الّطالب عن راأيه بطالقة( ، واُ�شتبدلت  ♦ �ت �ل�شرّ ا �ملوؤ�رشرّ �أمرّ

ِب ي�شتعمل لغة �شليمة، وُحذفت )الرّتكيز على الفكرة املحّددة( ، واُ�شتبدلت ِب ا�شتخدام اأفكار 
ِب  واُ�شتبدلت   ، نحوّيـًا(  �شحيحة  لغوّية  وتراكيب  جمالً  )ي�شتخدم  وُحذفت  رابطة،  فرعّية 

ان�شجام الّتعبري عن املعنى باحلركة.
ا �ملو�قف: فقد حذف املوقف يقول كعب بن زهري:  ♦ �أمرّ

َمْن مات فا�شـــرت�َح مبْيٍت لي�َس 
ـــا �ملْيت من يعي�ـــس كئيبــاً �إمنرّ

�لأحيـــاِء ـــُت  َميِّ �ملْيـــت  ـــا  �إمنرّ
كا�شًفـــا باَلـــُه قليـــَل �لرجـــاء

يقول  الآتي:  املوقف  ِب  وا�شتبداله  ال�ّشابقني،  البيتني  م�شمون  جتاه  موقفك  عن  عرّب 
م�شطفى �شادق الّرافعّي معرّبًا عن حبه لبالده.

ُدها قلبـــي ويدعو لها فميبالدي َهو�ها يف ل�شايِن ويف دِمي ميجرّ

و�شح بلغة �شليمة معنى البيت ال�ّشابق.
قّدم  ّف،  ال�شّ ممتلكات  على  بالعتداء  �شّفك  طالب  اأحد  )قام  املوقف:  حذف  وكذلك 
 ، ة(  العاّمة واخلا�شّ لهم ثالث ن�شائح تن�شحهم فيها ب�رشورة املحافظة على املمتلكات 
اّلتي  الأ�شباب  املواّد.ما  باهرة يف جميع  دائمًا جناحات  الّطالب  اأحد  )يحقق  ِب  وا�شتبداله 

جتعل هذا الّطالب متفّوقًا دائمًا؟ اذكر هذه الأ�شباب بلغة عربّية ف�شيحة( .
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ثبات بطاقة تصحيح االختبار: 

للّتحّقق من ثبات الختبار ُطّبَق على عّينة ا�شتطالعّية ماأخوذٍة من خارج عّينة الّدرا�شة 
بواقع )16( طالبًا من مدر�شة املثّنى بن حارثة الأ�شا�شّية للبنني، وقد اختريوا بالّطريقة 
يف  مهارة  لكّل  امل�شّححني  بنّي  فيما  للّتقديرات  الّثبات  معامل  حل�شاب  وذلك  الع�شوائّية، 
وُحلِّلت  اخلم�ص،  للمهارات  �شلوكّية  موؤ�رّشات  من  املالحظة  بطاقة  عليه  ا�شتملت  ما  �شوء 
الّنتائج مّرة من معلم يحمل �شهادة املاج�شتري يف مناهج الّلغة العربّية واأ�شاليب تدري�شها، 
واأ�شاليب  العربّية  الّلغة  مناهج  يف  املاج�شتري  �شهادة  يحمل  اآخر  معّلم  من  اأخرى  ومّرة 
تدري�شها، وقد ُح�شب املتو�ّشط احل�شابّي لدرجات كّل طالب على املوقف الواحد، وبهذا اأ�شبح 
ال�شتطالعّية  العّينة  بيانات  حتليل  موقف.وبعد  كّل  على  ح�شابّيان  متو�ّشطان  طالب  لكّل 
لكّل مهارة من  )توافق امل�شّححني(  الّتوافق  من امل�شّححني، ومّت ح�شاب معامالت ثبات 
مهارات الّتحّدث وقد بلغ معامل ثبات الّتوافق لالختبار ككل 0.90، وكذلك فقد مّت ح�شاب 
األفا( ومعامالت ثبات الإعادة )بري�شون( لكّل  معامالت ثبات الّت�شاق الّداخلّي )كرونباخ 
ككل  لالختبار  الّداخلّي  الت�شاق  ثبات  معامالت  بلغت  حيث  الختبار  مهارات  من  مهارة 

0.91، وقد بلغ معامل ثبات الإعادة لالختبار ككل 0.83.

إجراءات تصحيح أداء أفراد الّدراسة يف مهارة الّتحّدث: 

الب على �ختبار مهارة �لترّحدرّث وفق �لإجر�ء�ت �لآتية:  لقد مترّ حتليل �أد�ء �لطرّ
اّللقاء  خالل  ومّت  الّت�شحيح،  بعملّية  �شيقومان  الذين  املعّلمني  مع  الباحثان  جل�ص 
اّلتي  الّدرجة  ال�شتماع، وتقدير  اآلّيات  الّطالع على بنود بطاقة املالحظة، والّتفاق على 
متّثل اأداء الّطالب على املقيا�ص املتدّرج لبطاقة مهارة الّتحّدث، وهدف الباحثان من خالل 
هذا اّللقاء �شمان الّدقة يف الّتحليل، وتقدير الّدرجات امل�شتحّقة وفقًا للموؤ�رّشات ال�ّشلوكّية 

املرتبطة باملعايري املعتمدة لالأداء اللغوّي.
م�شاهدة الباحثني وامل�شّححني املواقف اّلتي اأّداها كلُّ طالب، وال�شتماع لها بعناية 

مع مراعاة املوؤ�رّشات ال�ّشلوكّية لكّل مهارة، وقد اأعيدت م�شاهدة املواقف غري مّرة.
حيث  حدة،  على  الختبار  يف  اأدائه  �شوء  يف  طالب  لكّل  امل�شتحقة  الّدرجة  ر�شد 
املهارات  من  مهارة  لكّل  و�شع  باأّنه  علمًا  طالب،  لكّل  درجات  خم�ص  م�شحح  كّل  و�شع 
 )1( بني  تراوحت  درجة  م�شتجيب  لكّل  يكون  وبذلك   )5-1( من  متدّرج  مقيا�ص  اخلم�ص 
وهي تعترب اأدنى عالمة قد يح�شل عليها املتحّدث، و )25( وهي اأعلى عالمة قد يح�شل 

املتحّدث. عليها 
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إجراءات الّدراسة: 

مترّ تطبيق �لدرّر��شة ح�شب �لإجر�ء�ت �لآتية: 
الّتحّدث،  ومهارة  الّدور،  لعب  با�شرتاتيجّية  لة  ال�شّ ذي  ال�ّشابق  الأدب  على  الّطالع 
للعام  الأّول  الّدرا�شّي  للف�شل  املقّرر  الّتا�شع  ف  لل�شّ العربّية  الّلغة  منهاج  اإىل  بالإ�شافة 
دق والّثبات  الّدرا�شة، وح�شبت معامالت ال�شّ اأداة  اأعّدت  2011-2012، ومن ثّم  الّدرا�شّي 
من خالل عر�شها على هيئة من املحّكمني، وتطبيقها على عّينة ا�شتطالعّية من خارج اأفراد 

الّدرا�شة.
اإربد  ملنطقة  والّتعليم  الرّتبية  مديرّية  من  موّجه  مهّمة  ت�شهيل  كتاب  على  احل�شول 

الأوىل اإىل مديري املدار�ص املعنيني بالّدرا�شة.
من  اُختريوا  و�شابطة،  جتريبّية  جمموعتني  اإىل  ُق�ّشموا  حيث  الّدرا�شة،  اأفراد  حتديد 
مدر�شتي: بيت يافا الّثانوية ال�ّشاملة للبنني، وابن زيدون الأ�شا�شّية.وقد اُختريت ال�شعبتان 

بالّطريقة الع�شوائّية.
تطبيق اختبار قبلّي على اأفراد الّدرا�شة مب�شاعدة معّلمي الّلغة العربّية يف املدر�شتني.

تطبيق ا�شرتاتيجّية لعب الّدور وفقًا للخّطة الّزمنّية املعّدة م�شبقًا للمجموعة الّتجريبّية، 
تني اأ�شبوعّيـًا، وقد كان �لترّدري�س وفق �خلطو�ت �لتية:  حيث ُنفِّذ اجلزء بواقع ح�شّ

تهيئة املجموعة: وت�شتمل على تقدمي امل�شكلة وحتديدها وتعريف املتعّلمني بها، أ. 
وتكون الّتهيئة بالّتعرف على م�شكلة ما داخل املجموعة، اأو عر�ص �رشيط مرئّي، اأو الّتعّرف 

ة ما. على م�شكلة يف ق�شّ
ة، ثم يطلب املعّلم 	.  اختيار امل�شاركني: يقوم املعّلم واملتعّلمون بو�شف اأفراد الق�شّ

منهم الّتطوع لتمثيل الأدوار املختلفة.
متّر ت.  بحيث  اإيجابّية،  ب�شورة  العمل  يف  املالحظون  ي�شرتك  املالحظني:  جتهيز 

الأدوار عن طريق  ي�شرتك املالحظون يف متثيل  ثّم  الأدوار،  كّلها بخربة متثيل  املجموعة 
تعيني اأدوار لهم.

اإعداد امل�رشح: يخّطط ممّثلو الأدوار ما ينوون عمله، وقد ي�شاعد املّدر�ص يف جتهيز 	. 
امل�رشح عن طريق طرح الأ�شئلة على املتعّلمني حول متى وكيف �شينفّذون الأدوار؟ اإذ من 
باأمان  اأذهان اجلميع، حّتى ي�شعر امل�شاركون  العمل وا�شحًا يف  اأن يكون �شري  ال�رّشوري 

كاٍف وهم يقومون باأدوارهم.
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وواقعّية 	.  بتلقائّية  مواقفها  ويعي�شون  باأدوارهم،  املمّثلون  يقوم  الأدوار:  متثيل 
م�شتجيبني لبع�شهم، ويف اخلتام ينهي املعّلم الّتمثيل مع تقدمي تلخي�ص لالأفكار، وميكن 
اإعادة متثيل امل�شهد بعد الّتمثيل الأّول اإذا تبني عدم فهم الأحداث اأو الأدوار، فالغر�ص من 
الّتمثيل الأّول هو بناء الأحداث والأدوار، اأّما يف الّتمثيل الّثاين فيعاد الّتمثيل بعمق وحتليل.
لذلك فمن املمكن تغيري ممثلي الأدوار الأ�شا�شّية؛ لغر�ص ا�شتعرا�ص الختالفات اّلتي ميكن 

اأن تكون يف الّدور، وتوليد املزيد من املعلومات للّنقا�ص.
املناق�شة والّتقومي: يقوم املعّلم مب�شاعدة املتعّلمني املالحظني مبناق�شة املتعّلمني ح. 

عف عند املتعّلمني امل�شاركني،  الذين اأّدوا الأدوار؛ للوقوف على جوانب القّوة وجوانب ال�شّ
ومالحظة مدى حتقيق الأهداف املن�شودة.

املعّلم خ.  ي�شرتك  اأن  عّدة، وميكن  مّرات  الأدوار: قد حتدث هذه اخلطوة  اإعادة متثيل 
اآخرين، وهكذا  اإىل متعّلمني  اإ�شنادها  واملتعّلمون يف تف�شري جديد لالأدوار، ورمبا يقّررون 
يجب اأن يكون هناك تناوب بني الّتمثيل والّنقا�ص.وعندما يعاد الّتمثيل ينبغي اأن يكت�شف 

املمّثلون اجلدد الحتمالت الأخرى لالأ�شباب والّنتائج.
املناق�شة والّتقومي: ويقوم املعّلم مب�شاعدة املتعّلمني املالحظني مبناق�شة املتعّلمني د. 

عف عند املتعّلمني امل�شاركني،  الذين اأّدوا الأدوار؛ للوقوف على جوانب القّوة وجوانب ال�شّ
ومالحظة مدى حتقيق الأهداف املن�شودة.

معّلمهم ذ.  مب�شاعدة  املتعّلمون  يخرج  الأدوار  لعب  نهاية  يف  والّتعميم:  امل�شاركة 
بتعميمات حول مواقف مهارة الّتحّدث اّلتي حتّدثوا فيها.وينبغي على املعّلم توجيه الّنقا�ص، 

بحيث ي�شتطيع املتعّلمون تكوين اأفكار عاّمة حول مواقف امل�شكلة.
العتيادّية  بالّطريقة  املقّرر  املنهاج  موا�شيع  در�شت  فقد  ابطة  ال�شّ املجموعة  اأّما 

املو�شوفة بدليل املعّلم.
لعب  ا�شرتاتيجّية  لتنفيذ  اّلالزمة  الأدوات  واإعداد  املنا�شبة،  ّفية  ال�شّ البيئة  تهيئة 
الأّول  الّدرا�شّي  الف�شل  �شمن  ال�شرتاتيجّية  لتطبيق  الّزمنّية  املّدة  حتديد  مّت  وقد  الّدور، 

.2011/12/7 اإىل   2011/10/22 لعام 2011-2012 من تاريخ 
طّبقت اأدوات الّدرا�شة على اأفراد الّدرا�شة، وبعد النتهاء اأجري للّطالب اختبار بعدّي.

تصميم الّدراسة: 

ا�شتخدمت هذه الّدرا�شة الّت�شميم �شبه الّتجريبّي اّلذي يتكّون من جمموعتني متكافئتني: 
جتريبّية و�شابطة، واختبار قبلّي وبعدّي يف مهارات الّتحّدث، علمًا باأن اأعمار اأفراد الدرا�شة 
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اأربع ع�رشة �شنة ون�شف، وق�ّشموا اىل جمموعتني ح�شب  اأربع ع�رشة �شنة اىل  تراوحت بني 
ف الثامن. معّدلتهم وم�شتوى حت�شيلهم يف ال�شّ

متغرّيات الّدراسة: 

الّطريقة  الّدور،  ا�شرتاتيجّية لعب  الّتدري�ص ولها م�شتويان:  طريقة   : �مل�شتقلرّ �ملتغريرّ 
العتيادّية.و�ملتغريرّ �لترّابع: مهارات الّتحّدث.

املعاجلات اإلحصائّية: 

لالإجابة عن �ّشوؤال الّدرا�شة ا�شتخرجت املتو�ّشطات احل�شابّية والنحرافات املعيارّية 
للمجموعتني، وللك�شف عن دلّلة الفروق بني املتو�ّشطات احل�شابّية لأداء الّطالب على كّل 
مهارة من مهارات الّتحّدث، وعلى املهارات ككل ا�شتخدم حتليل الّتباين الأحادّي املتعّدد 

.One Way MANCOVA امل�شاحب

نتائج الّدراسة ومناقشتها: 

حتاول الّدرا�شة الإجابة عن ال�شوؤال الآتي: هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائيرّة  ◄
طات �حل�شابيرّة لالأد�ء  عند م�شتوى �لدرّللة �لإح�شائيرّة )α=0.05( بني �ملتو�شرّ
على مهار�ت �ختبار مهارة �لترّحدرّث ككل وكل مهارة من مهار�ته لدى طالب 
فرّ �لترّا�شع تعزى لطريقة �لترّدري�س �مل�شتخدمة )��شرت�تيجيرّة لعب �لدرّور،  �ل�شرّ

ريقة �لعتياديرّة( ؟  و�لطرّ
لالإجابة عن �شوؤ�ل �لدر��شة ل ُبدرّ من �لإجابة عن �شقني هما: 

حتديد دللة الفروق بني املتو�ّشطات احل�شابّية لالأداء على كّل مهارة من مهارات  �
الّتحّدث اخلم�ص تبعًا لطريقة الّتدري�ص.

حتديد دللة الفروق بني املتو�ّشطات احل�شابّية لالأداء على اختبار مهارات الّتحّدث  �
البعدّي ككل تبعًا لطريقة الّتدري�ص امل�شتخدمة.

املعيارّية  والنحرافات  احل�شابّية  املتو�ّشطات  ح�شبت  الأّول  ال�شّق  عن  لالإجابة 
لأداء اأفراد الّدرا�شة على فقرات كل مهارة من مهارات الّتحّدث كما هو مبنّي يف اجلدول 

)1( الآتي.
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الجدول )1( 
المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ألداء أفراد الّدراسة على فقرات كل مهارة 

من مهارات الّتحّد	 الخمس القبلّية والبعدّية، وذلك تبًعا لمتغّير طريقة الّتدريس المستخدمة 
)استراتيجّية لعب الّدور، والّطريقة االعتيادّية( .

�لبعديرّ�لقبليرّ 

لعب �لدرّور�لعتياديرّة�لكليرّلعب �لدرّور�لعتياديرّة

1.691.901.802.713.68املتو�ّشط احل�شابّي

0.430.720.610.490.72النحراف املعياري

1.791.601.682.573.82املتو�ّشط احل�شابّي

0.370.610.520.460.52النحراف املعيارّي

1.881.701.782.523.84املتو�ّشط احل�شابّي

0.470.460.470.370.70النحراف املعيارّي

1.621.781.712.573.76املتو�ّشط احل�شابّي

0.420.380.400.360.69النحراف املعيارّي

1.621.961.802.643.74املتو�ّشط احل�شابّي

0.420.560.520.570.48النحراف املعيارّي

يتبنّي من اجلدول )1( وجود فروق ظاهرية بني املتو�ّشطات احل�شابّية لأداء اأفراد 
البعدّي، وذلك وفقًا ملتغرّي طريقة  الّتحّدث اخلم�ص  الّدرا�شة على كّل مهارة من مهارات 
مهارة  كّل  على  القبلي  الأداء  يف  الفروق  )حذف(  عزل  وبهدف  امل�شتخدمة،  الّتدري�ص 
الّتباين  حتليل  اُ�شتخدم  فقد  الفروق،  لتلك  الإح�شائّية  الّدللة  ومعرفة  املهارات  من 
يف  مبنّي  هو  كما   ،  )One Way MANCOVA( امل�شاحب  املتعّدد  الأحادّي 

اجلدول )2( الآتي.
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الجدول )2( 
نتائج تحليل الّتباين األحادّي المتعّدد المصاحب لمتوّسطات أداء أفراد الّدراسة 

على كل مهارة من مهارات الّتحّد	 الخمس على االختبار البعدّي، وحسب متغّير طريقة الّتدريس.

جمموع�ملهارةم�شدر �لترّباين
�ملربرّعات

درجات
�حلريرّة

متو�شط
�ملربرّعات

قيمة
 ف

�لدرّللة 
�لإح�شائيرّة

حجم
�لأثر

امل�شاحب
 )�شالمة الّلغة 

القبلّي( 

0.40510.4051.8610.180�شالمة الّلغة

0.20610.2060.9230.343حركات اجل�شم

2.59612.59613.4100.001ترابط العبارات

1.06111.0615.0940.030تنظيم الأفكار وت�شل�شلها

1.04211.0425.5080.024�شالمة متثيل املعنى

امل�شاحب
 )حركات اجل�شم 

القبلّي( 

1.73611.7367.9860.007�شالمة الّلغة

0.13610.1360.6090.440حركات اجل�شم

0.14610.1460.7530.391ترابط العبارات

0.58910.5892.8290.101تنظيم الأفكار وت�شل�شلها

0.04610.0460.2440.624�شالمة متثيل املعنى

امل�شاحب
 )ترابط العبارات 

القبلّي( 

1.02711.0274.7240.036�شالمة الّلغة

0.19210.1920.8590.360حركات اجل�شم

0.13010.1300.6700.418ترابط العبارات

0.03310.0330.1590.692تنظيم الأفكار وت�شل�شلها

0.54210.5422.8660.098�شالمة متثيل املعنى

امل�شاحب
 )تنظيم الأفكار 

وت�شل�شلها القبلّي( 

0.25610.2561.1790.284�شالمة الّلغة

0.03010.0300.1330.717حركات اجل�شم

0.15310.1530.7880.380ترابط العبارات

0.00910.0090.0430.837تنظيم الأفكار وت�شل�شلها

0.11810.1180.6220.435�شالمة متثيل املعنى
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جمموع�ملهارةم�شدر �لترّباين
�ملربرّعات

درجات
�حلريرّة

متو�شط
�ملربرّعات

قيمة
 ف

�لدرّللة 
�لإح�شائيرّة

حجم
�لأثر

امل�شاحب
 )�شالمة متثيل 
املعنى القبلّي( 

2.92612.92613.4620.001�شالمة الّلغة

0.20910.2090.9330.340حركات اجل�شم

1.10511.1055.7070.022ترابط العبارات

1.82111.8218.7440.005تنظيم الأفكار وت�شل�شلها

2.19312.19311.5900.002�شالمة متثيل املعنى

طريقة الّتدري�ص 
 Hotelling's

Trace=2.211

الّدللة الإح�شائّية 
*0.000 =

4.11914.11918.9510.0000.327�شالمة الّلغة

12.362112.36255.2540.0000.586حركات اجل�شم

9.64619.64649.8370.0000.561ترابط العبارات

8.57518.57541.1810.0000.514تنظيم الأفكار وت�شل�شلها

6.09216.09232.1960.0000.452�شالمة متثيل املعنى

اخلطاأ

   8.477390.217�شالمة الّلغة

   8.725390.224حركات اجل�شم

   7.549390.194ترابط العبارات

   8.120390.208تنظيم الأفكار وت�شل�شلها

   7.379390.189�شالمة متثيل املعنى

�ملجموع

    18.94645�شالمة الّلغة

    21.86045حركات اجل�شم

    21.32345ترابط العبارات

    20.20745تنظيم الأفكار وت�شل�شلها

    17.41245�شالمة متثيل املعنى

 )α = 0.05( ذات داللة إحصائيّة عند مستوى 

وبالّنظر اإىل نتائج حتليل الّتباين يتبنّي وجود فرق ذي دللة اإح�شائّية عند م�شتوى 
جميع  على  البعدّي  الّدرا�شة  اأفراد  لأداء  احل�شابّيني  املتو�ّشطني  بني   )α =  0.05( الّدللة 
امل�شتخدمة  الّتدري�ص  طريقة  ملتغرّي  يعزى  الّتحّدث  ملهارات  املالحظة  بطاقة  مهارات 
اإح�شائية  الّدللة  قيم  كانت جميع  ، حيث  العتيادّية(  والّطريقة  الّدور،  لعب  )ا�شرتاتيجّية 



353

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (2) - تشرين 

متو�ّشطات  بني  الفروق  قيمة  .ولتحديد   )α =  0.05( الإح�شائّية  الّدللة  م�شتوى  من  اأقّل 
اأثر  لعزل  املعّدلة  احل�شابّية  املتو�ّشطات  البعدّية، ويف كل مهارة، ح�شبت  الّطالب  عالمات 
اأداء املجموعتني يف الختبار القبلّي، على اأدائهما يف الختبار البعدّي، وكانت الّنتائج كما 

يف اجلدول )3( الآتي.
الجدول )3( 

المتوّسطات الحسابّية المعّدلة لعامات الّطا	 البعدّية في المجموعتين: الّتجريبّية والّضابطة 
على كّل مهارة من مهارات الّتحّد	 الخمس بعد عزل أثر األداء على االختبار القبلّي.

ط �ملعدرّلطريقة �لترّدري�س �ملهارة �خلطاأ �ملعياريرّ�ملتو�شرّ

�شالمة الّلغة
2.860.11العتيادّية

3.560.10لعب الّدور

حركات اجل�شم
2.600.11العتيادّية

3.800.10لعب الّدور

ترابط العبارات
2.660.10العتيادّية

3.730.09لعب الّدور

 تنظيم الأفكار وت�شل�شلها
2.670.11العتيادّية

3.680.10لعب الّدور

 �شالمة متثيل املعنى
2.780.10العتيادّية

3.630.09لعب الّدور

ت�شري نتائج املتو�ّشطات احل�شابّية املعّدلة لعالمات الّطالب يف املجموعتني على كّل 
مهارة من مهارات الّتحّدث اخلم�ص البعدّي، بعد عزل اأثر الأداء القبلّي اإىل اأّن الفروق كانت 
اأعلى بدللة  اإذ كانت املتو�ّشطات احل�شابّية املعّدلة لأدائهم  الّتجريبّية؛  ل�شالح املجموعة 

ابطة. اإح�شائّية من املتو�ّشطات احل�شابّية املعّدلة للمجموعة ال�شّ
)كّل  الّتابع  املتغرّي  يف  الّتدري�ص(  )طريقة  امل�شتقّل  للمتغرّي  الأثر  حجم  عن  وللك�شف 
مهارة من مهارات الّتحّدث( ، ولإيجاد فاعلّية طريقة الّتدري�ص يف كّل مهارة من مهارات 
الرّتتيب  على  ي�شاوي  اأّنه  وجد  فقد   ،Eta Square ايتا  مربع  اإيجاد  مّت  اخلم�ص  الّتحّدث 
)32.7%، 58.6%، 56.1%، 51.4%، 45.2%( : وهذا يعني اأن ا�شرتاتيجّية لعب الّدور 
تف�رّش على الرّتتيب حوايل )32.7%، 58.6%، 56.1%، 51.4%، 45.2%( من الّتباين 

يف اأداء الّطالب على كّل مهارة من مهارات الّتحّدث اخلم�ص.
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وفيما يتعّلق بال�شّق الّثاين من ال�ّشوؤال، فقد ح�شبت املتو�ّشطات احل�شابّية، والنحرافات 
املعيارّية لأداء الّطالب اأفراد الّدرا�شة على فقرات مهارات الّتحّدث على الختبارين القبلّي 

والبعدّي ككل، وذلك تبعًا ملتغرّي طريقة الّتدري�ص.و كما هو مبنّي يف اجلدول )4( الآتي.
الجدول )4( 

المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ألداء أفراد الّدراسة على فقرات االختبار الموقفّي القبلّي 
والبعدّي ككل لمهارات الّتحّد	، وذلك تبًعا لمتغّير طريقة الّتدريس المستخدمة 

 )استراتيجّية لعب الّدور، والّطريقة االعتيادّية( .

�لبعديرّ�لقبليرّ

�لكليرّلعب �لدرّور�لعتياديرّة�لكليلعب �لدرّور�لعتياديرّة

212546212546العدد

1.721.791.762.603.773.24املتو�ّشط احل�شابّي

0.230.360.310.280.540.73النحراف املعيارّي

اأفراد  لأداء  املتو�ّشطات احل�شابّية  )4( وجود فروق ظاهرّية بني  ويتبنّي من اجلدول 
وفقًا  وذلك  ككل،  البعدّي  الختبار  على  الّتحّدث  ملهارات  املالحظة  بطاقة  على  الّدرا�شة 
على  الّطالب  اأداء  يف  الفروق  )حذف(  عزل  وبهدف  امل�شتخدمة،  الّتدري�ص  طريقة  ملتغرّي 
وفقًا  الفروق  لتلك  الإح�شائّية  الّدللة  ومعرفة  القبلّي  الّتحّدث  ملهارات  املالحظة  بطاقة 
 One ملتغرّي طريقة الّتدري�ص امل�شتخدمة، مّت ا�شتخدام ( حتليل الّتباين الأحادّي امل�شاحب

Way ANCOVA( ، كما هو مبنّي يف اجلدول )5( الآتي.
الجدول )5( 

نتائج تحليل الّتباين األحادّي المصاحب لمتوّسطات أداء طا	 الّصّف الّتاسع - أفراد الّدراسة- 
على بطاقة الماحظة لمهارات الّتحّد	 على االختبار البعدّي ككل، وحسب متغّير طريقة الّتدريس.

جمموعم�شدر �لترّباين
�ملربرّعات

درجات
�حلريرّة

ط متو�شرّ
�لدرّللة قيمة ف�ملربرّعات

�لإح�شائيرّة
حجم
�لأثر

3.54413.54430.2420.0000.413امل�شاحب )الختبار القبلّي( 

13.626113.626116.2640.0000.730طريقة الّتدري�ص( ( 

   5.040430.117 )اخلطاأ( 

    22.21045�لكليرّ

 )α = 0.05( ذات داللة إحصائيّة عند مستوى 
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وبالّنظر اإىل نتائج حتليل الّتباين يتبنّي وجود فرق ذي دللة اإح�شائّية عند م�شتوى 
اأفراد الّدرا�شة البعدّي على مهارات  الدللة )α = 0.05( بني املتو�ّشطني احل�شابّيني لأداء 
من  اأقّل  اإح�شائّية  الّدللة  قيمة  كانت  حيث  الّتدري�ص،  طريقة  ملتغرّي  تعزى  ككل  الّتحّدث 
عالمات  متو�ّشطي  بني  الفرق  قيمة  .ولتحديد   )α =  0.05( الإح�شائّية  الّدللة  م�شتوى 
املتو�ّشطات احل�شابّية  ُح�شبت  الّتدري�ص،  تبعاً ملتغرّي طريقة  البعدّي  الختبار  الّطالب على 
البعدّي،  اأدائهما يف الختبار  القبلّي على  اأداء املجموعتني يف الختبار  اأثر  املعّدلة لعزل 

وكانت الّنتائج كما يف اجلدول )6( الأتي.
الجدول )6( 

المتوّسطات الحسابّية المعّدلة لعامات الّطا	 على االختبار البعدّي في المجموعتين: الّضابطة والّتجريبّية 
على اختبار مهارة الّتحّد	 ككل بعد عزل أثر األداء على االختبار القبلّي.

ط �ملعدرّل��شرت�تيجيرّة �لترّدري�س  �خلطاأ �ملعياريرّ�ملتو�شرّ

2.640.07العتيادّية

3.740.07لعب الّدور

على  املجموعتني  يف  الّطالب  لعالمات  املعّدلة  احل�شابّية  املتو�ّشطات  نتائج  ت�شري 
مهارات الّتحّدث البعدّي ككل، بعد عزل اأثر الأداء القبلّي اإىل اأن الفرق كان ل�شالح املجموعة 
الّتجريبّية، اإذ كان املتو�ّشط احل�شابّي املعّدل اأعلى بدللة اإح�شائّية من املتو�ّشط احل�شابّي 

ابطة. املعّدل للمجموعة ال�شّ
ككل،  الّتحّدث  ملهارات  املالحظة  بطاقة  يف  الّتدري�ص  ا�شرتاتيجّية  فاعلّية  ولإيجاد 
ي�شاوي  اأّنه  وجد  فقد   ،Eta Square ايتا  ومربع   Effect Size الأثر  حجم  اإيجاد  مّت 
)73.0%( : وهذا يعني اأن ا�شرتاتيجّية لعب الّدور تف�رّش حوايل )73.0%( من الّتباين يف 

املتو�ّشط احل�شابّي لأداء الّطالب على مهارات الّتحّدث ككل.
ويعزو الباحثان تفّوق طالب املجموعة الّتجريبّية يف مهارة �شالمة الّلغة ل�شرتاتيجّية 
لعب الّدور اّلتي ت�شهم يف اكت�شاب الّطالب ح�شيلة لغوّية كبرية من خالل تفاعله وتوا�شله 
الّنحوّية  الأخطاء  من  خالية  ف�شيحة  لغة  ا�شتخدام  اإىل  بالّطالب  يوؤّدي  مما  الّطالب  مع 
الرّثوة  هذه  مبحاكاة  ويقوم  عنده،  املوجودة  الّلغوّية  الرّثوة  ينّظم  فالّطالب  وتّية،  وال�شّ

الّلغوّية، وي�شتخدمها يف جمل خالية من الأخطاء اأثناء لعبه لالأدوار.
واأّما تفّوق طالب املجموعة الّتجريبّية يف مهارة احلركات اجل�شدية فقد يعزى ذلك اإىل 
اعتماد ا�شرتاتيجّية لعب الّدور على الّتفاعل الّلغوّي بني الّطالب، وهذا ي�شهم بطرائق خمتلفة 
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يف تدريبهم على مهارة ا�شتخدام حركات اجل�شد للّتوا�شل، فالّطالب ي�شتخدم لغة اجل�شد من 
حتريك اليدين والعينني والّراأ�ص وما ي�شاحبه من اإمياءات الوجه كالبت�شامة واحلزن.من 

اأجل اإي�شال املعنى اإىل املتلّقي بو�شوح وي�رش.
ذلك  يعزى  فقد  العبارات  ترابط  مهارة  يف  الّتجريبّية  املجموعة  طالب  تفّوق  واأّما 
ل�شرتاتيجّية لعب الّدور التي تثري تفكري الّطالب يف ا�شتخدام عبارات رابطة مع بع�شها؛ من 
اأجل اإقناع امل�شتمعني بالأفكار اّلتي يرغب بتو�شيلها اإىل امل�شتمع.وا�شرتاتيجّية لعب الّدور 

ترثي لغة الّطالب، في�شبحون قادرين على ربط العبارات بع�شها ببع�ص.
العبارات  ربط  على  الرّتكيز  على  الّنظري  اإطارها  يف  ال�شرتاتيجّية  هذه  تعتمد،  كما 
احلوار  اأ�شلوب  ا�شتخدام  خالل  فمن  و�شائقة،  منطقّية  بطريقة  الّتحّدث  اأثناء  بع�شها  مع 
على  يركز  املتحّدث  فاإّن  اأنف�شهم  الّطالب  وبني  والّطالب،  املعّلم  بني  يتّم  اّلذي  واملناق�شة 

الّتحّدث بعبارات وا�شحة مرتابطة فيما بينها.
واأّما تفّوق طالب املجموعة الّتجريبّية يف مهارة تنظيم الأفكار وت�شل�شلها، فقد يعزى 
للّتعبري  الّربط املنا�شبة  اأدوات  الّدور بخطواتها ت�شهم يف توظيف  ا�شرتاتيجّية لعب  اأّن  اإىل 
عن الأفكار املطروحة، مما يوؤدي بالّطالب اإىل �شياغة اأفكارهم اّلتي حتتاج اإىل �شياغة، 

وعر�ص اأفكارهم يف اأثناء حتدًّثهم ب�شكل منّظم ومنطقّي.
واأّما تفّوق طالب املجموعة الّتجريبّية يف مهارة متثيل املعنى فقد يعزوه الباحثان 
وت،  ال�شّ الّتنغيم يف  القدرة على  الّطالب  اكت�شاب  ت�شهم يف  الّدور  ا�شرتاتيجّية لعب  اأّن  اإىل 
ولعب  واملناق�شة  احلوار  خالل  فمن  حيح،  ال�شّ موقعها  يف  والعبارات  الألفاظ  وا�شتخدام 
الّدور ي�شتطيع الّطالب توظيف الأ�شاليب الّلغوّية املتنّوعة اّلتي تعّلمها.وكذلك فاإّن الأن�شطة 
الّطالب  وتكليف  الّناقد،  دور  تقّم�ص  اأن�شطة  مثل  مار�شها  اّلتي  املتعّددة  والّتدريبات 
امل�شتمعني يف اأثناء لعب الّدور با�شتخراج اأدوات الّربط اّلتي ا�شتخدمها املتحّدث يف اأثناء 

لعب الّدور، �شاعدت يف تفوق طالب املجموعة الّتجريبّية.
وفيما يتعّلق بوجود اأثر دال اإح�شائّيـًا عند م�شتوى الّدللة )α = 0.05( بني متو�شطي 
جمتمعة  الّتحّدث  مهارات  اختبار  يف  ابطة  وال�شّ الّتجريبّية  املجموعتني:  طالب  اأداء 
تدريب  على  ترّكز  الّدور  لعب  ا�شرتاتيجّية  اأّن  اإىل  يعزى  فقد  الّتجريبّية،  املجموعة  ل�شالح 
طبيعّي. ب�شكل  الّلغة  ا�شتخدام  لهم  تتيح  فهي  للّتعّلم،  والهدف  املحور  باعتبارهم  الّطالب 
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وا�شرتاتيجّيات الّتدري�ص القائمة على الّتفاعل بني الّطالب متّكنهم من الّتحّدث بحرّية؛ لأّنها 
تعّزز �شيطرتهم على الّلغة، فهي توّفر لهم بيئة اآمنة نتيجة الّتعاون والّت�شارك اأثناء الّتحّدث.
تنمية  يف  ال�شرتاتيجيات  دور  اأكدت  اّلتي  الّدرا�شات  من  العديد  مع  الّنتائج  هذه  وتّتفق 

. )Susant، 2007 مادي، 2011؛ مهارات الّتحّدث )ال�شّ

الّتوصيات: 

تو�شي �لدرّر��شة �حلالية يف �شوء ما �أف�شت �إليه نتائج �لدرّر��شة بالآتي: 
توجيه اهتمام القائمني على مناهج الّلغة العربّية اإىل اأهمّية ا�شرتاتيجّية لعب الّدور . 1

يف تدري�ص مهارات الّلغة العربّية ب�شكل عام، ومهارة الّتحّدث ب�شكل خا�ص، وذلك بت�شمني 
املناهج ن�شاطات وتدريبات لغوّية ت�شتند يف بنائها وتنفيذها على ا�شرتاتيجّية لعب الّدور 

بق�شد الرتقاء مبهارات الّلغة العربّية.
تدريب معّلمي الّلغة العربّية على كيفية ا�شتخدام ا�شرتاتيجّية لعب الّدور يف تنمية . 2

مهارات الّلغة العربّية، وتزويد اأدّلة املعّلمني بكيفّية تطبيقها يف املواقف الّتعليمية.
اإجراء املزيد من الّدرا�شات يف جمال ا�شتخدام ا�شرتاتيجّية لعب الّدور يف تدري�ص . 3

مهارات الّلغة العربّية.
تنمية . 4 يف  الّدور  لعب  ا�شرتاتيجّية  ا�شتخدام  لأهمّية  العربّية  الّلغة  معّلمي  توجيه 

مهارة الّتحّدث.
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