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ملخص البحث
ىدف البحث إلى تعرف فاعمية نموذج تدريسي قائم عمى النظرية التداولية في تنمية
 ولتحقيق ذلك تم إعداد.ميارات التواصل الشفيي لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا
 وبطاقة مبلحظة لميارات، واختبار استماع،برنامج تدريسي قائم عمى النظرية التداولية
طالبا من دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا من
ً )ٔٚ(  وتكونت عينة البحث من.التحدث
-طبلب حمقات تعميم المغة العربية التابعة لمكتب الدعوة واإلرشاد بمحافظة عقمة الصقور
 ثم درست المجموعة،ً واختبار التحدث قبميا، وتم تطبيق اختبار االستماع،منطقة القصيم

 وأكدت.بعديا
ً  ثم تطبيق االختبارين،التجريبية باستخدام البرنامج القائم عمى النظرية التداولية
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء مجموعة البحث في القياسين القبمي
 واختبار التحدث لصالح القياس البعدي؛ بما يؤكد فاعمية النموذج،والبعدي الختبار االستماع
.التدريسي المقترح

ِ
 األفعال- االستمزام الحواري-المسبق
ُ  االفتراض- اإلشاريات:الكممات المفتاحية

. ميارات التحدث- ميارات االستماع-الكبلمية
A proposed teaching model based on pragmatics to develop
oral communication skills among Arabic language
learners of other languages

Abstract
The aim of this research is to identify the effectiveness of a teaching
model based on pragmatics in developing oral communication skills among
Arabic language learners of other languages. For achieving the research aim, a
teaching program based on pragmatics, a listening test, and a note card for
speaking skills were prepared. The research sample consisted of (17) students
from Arabic language learners of other languages from the teaching sessions of
the wholly Qur’an Office of Da`wah and Guidance in Uqlat Asoqour
Governorate - Qassim Province. The sample sat for the pre-listening and the
pre-speaking tests, and after studying the proposed program they sat for the
post tests. The results confirmed a statistically significant differences between
the performances of the research groups in the pre and post measurements of
listening and speaking tests in favor of the post measurement, which confirms
the effectiveness of the proposed teaching model.
Key words: deixis- presupposition- conversational implicaturespeech acts- listening skills- speaking skills.
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تحتل المغة العربية الموقع الثالث في لغات العالم من حيث الدول التي تقرىا لغة رسمية،
والسادس من حيث عدد المتكممين بيا ،وىي المغة الدينية لجميع المسممين في جميع أنحاء
العالم الذين يزيد عددىم عن المميار والستمائة( .مدكور)ٔٙ :ٕٓٓٙ ،
وينطمق تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا من كونيا أربعة فنون ىي :االستماع،
والتحدث ،والقراءة ،والكتابة .يطمق عمى االستماع والتحدث فني التواصل الشفوي ،ويطمق
عمى القراءة والكتابة فني التواصل الكتابي ،والعبلقة بين ىذه الفنون عبلقة عضوية ،فالكفاءة
في فن منيا تنعكس عمى باقي الفنون( .يونس ،والشيخ)ٜٔ٘ :ٕٖٓٓ،
ولمتواصل الشفوي أىمية لدى دارسي المغةة العربيةة النةاطقين بغيرىةا؛ حيةث إن الغايةة مةن
ةتماعا وتحةةدثًا ،وىنةةاك كثيةةر مةةن مواقةةف الحيةةاة التةةي يتعةةرض
تعمةةم المغةةة ىةةي التواصةةل بيةةا اسة ً
الدارس ليا  -ال سيما إن كان مقيماً في البمد التي يتعمم لغتيا -تتطمةب منةو أن يفيةم الرسةالة
المسموعة واالستجابة ليا بالتحدث( .مدكور)ٖٗ :ٕٓٓٓ ،

كما أن األنشطة المغويةة المتمثمةة فةي االسةتماع والتحةدث تمثةل الجانةب األكبةر مةن ممارسةة
المغةةة فةةي حيةةاة اإلنسةةان ،فيسةةتغرق اإلنسةةان (ٓ )%ٚمةةن وقتةةو فةةي نشةةاط لغةةوي شةةفوي؛ حيةةث
يقضي اإلنسان من وقتو (ٕٗ )%استماعاً ،و(ٕٖ )%تحةدثاً ،و(٘ٔ )%قةراءة ،و(ٔٔ )%كتابةة
ممةةا يؤكةةد أن الجانةةب الشةةفوي ي خةةذ أكبةةر وقةةت اإلنسةةان فةةي حياتةةو اليوميةةة (طعيمةةة:ٕٓٓٓ ،

٘ٗ.)Gamez, 2009: 33( ،)ٗٙ-
بةارز بةةين فنةةون المغةة؛ فيةةو أول الفنةةون المغويةة نشةةوءاً ،وأكثرىةةا
ويشةغل االسةةتماع مكا ًنةا ًا
استخداما خبلل حياة اإلنسان ،وبو يكتسب دارس المغة العربية المعةارف باإلضةافة إلةى أىميتةو
ً

فةي التواصةل االجتمةاعي .ولبلسةةتماع مسةتويات متعةددة ينةدرج تحةةت كةل مسةتوى منيةا مجموعةةة

مةةةن الميةةةارات ،ولكةةةل مسةةةتوى مياراتةةةو التةةةي تميةةةزه( .رزق( ،)ٛٚ :ٕٓٓٗ ،عصةةةر:ٕٓٓ٘ ،
ٖٓٔ( )ٔٓٙ-شحاتة ،والسمان)ٔٛ-ٔٚ :ٕٕٓٔ ،
وقد أكةدت عديةد مةن الدراسةات عمةى أىميةة ميةارات االسةتماع ،وأىميةة تنميةة ىةذه الميةارات
لةةةدى الدارسةةةين ،ومنيةةةا دراسةةةة كةةةل مةةةن :رجةةةب (ٕٗٓٓ) ،وعثمةةةان ( ،)ٕٜٓٓوعبةةةد الوىةةةاب
(ٕٓٔٓ) ،والعمةةري (ٕٔٔٓ) ،وعقةةل (ٖٕٔٓ) ،والةةراجح (ٕٗٔٓ) ،وعطيةةة (ٕ٘ٔٓ) ،وضةةرار
(.)ٕٓٔٙ
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وال يقةةل التحةةدث أىميةةة عةةن االسةةتماع؛ حيةةث ال يتصةةور ممارسةةة اإلنسةةان لحياتةةو دون
ويعةةةد وسةةةيمة لمتعبيةةةر عةةةن الةةةنفس وتقميةةةل
ميةةةارة التحةةةدث ،فبةةةو يتعامةةةل مةةةع أفةةةراد مجتمعةةةوُ ،
االضطراب ،كما أنو وسيمة الفرد إلفيام اآلخرين( .سموم)ٗ٘ :ٕٖٓٓ ،
وظيفيةا
ررضةا
وينقسم التحدث إلى نوعين :الوظيفي ،واإلبداعي ،فالتحدث الوظيفي يةؤدي
ً
ً
كما تقتضيو حياة الطالب في المدرسة أو في البيئة المحيطة بو ،أمةا التحةدث اإلبةداعي فمنةوط
بةةةو إظيةةةار المشةةةاعر فةةةي عبةةةارة جيةةةدة النسةةةق ،ولمتحةةةدث مجةةةاالت عديةةةدة مثةةةل :المحادثةةةة،
والخطابةةةة ،اوالقةةةاء الكممةةةةات ،والمنةةةاظرة ،والمقةةةاببلت الشخصةةةةية ،اوادارة االجتماعةةةات ،اوالقةةةةاء
األناشيد ،والقصة( .مدكور( )ٖٛ :ٕٕٓٔ ،عبد العال)ٗٔ :ٕٓٓٗ ،
اواذا كةةةان لمتحةةةدث ىةةةذه األىميةةةة فةةة ن أىميتةةةو تتعةةةاظم لةةةدي دارس المغةةةة العربيةةةة مةةةن

شةيوعا بةين األنشةطة المغويةة التةي يمارسةيا
الناطقين بغيرىا ،حيث إن التحدث ىو الفن األكثر
ً
الدارسةةون فةةي أثنةةاء تعمميةةم ،وىةةو مةةا يشةةير إلةةى مةةدى حاجةةة الدارسةةين إلةةى امةةتبلك ميارات ةو
لتمكينيم من خوض المواقف التي تتطمب ذلك بكفاءة.
اء لمنةاطقين بيةا أو
وقد أوصت دراسات عديدة بتنمية التحدث لدارسي المغة العربيةة سةو ً
لغيةةر النةةاطقين بيةةا ،ومنيةةا دراسةةة :عيسةةى (ٕ٘ٓٓ) ،وشةةعبلن ( ،)ٕٓٓٙوسةةبلمة (ٕٔٔٓ)،
وأبو بكةر (ٕٕٔٓ) ،ودرويةش (ٖٕٔٓ) ،والربايعةة ،إبةراىيم حسةن (ٕ٘ٔٓ) ،وأبةو العةز (،)ٕٓٔٙ
وحبش (.)ٕٓٔٚ
مما سبق يتضح أىمية التواصةل الشةفوي (االسةتماع والتحةدث) ومياراتيمةا ودورىمةا فةي
تبادل األفكار والمشاعر بةين المسةتمع والمتحةدث مةن خةبلل نظةام مشةترك بينيمةا ومتعةارف عميةو
يتضةةح فةةي الرمةةوز المغويةةة ،وفةةي العبلقةةة االجتماعيةةة بينيمةةا؛ حيةةث يسةةتخدمان المغةةة فةةي إطةةار
شفوي من خبلل مجموعة معايير وقواعد يتفقان عمييا ،وىو ما ُيسمى بالتداولية.
وقد ظيرت النظرية التداولية في تعميم المغة لتحقيق ىذه المعايير وتمك القواعد ،والتي
من ش نيا تنمية ميارات االتصال الشفيي لدى الدارسين ،وىي تيدف إلى تحقيق التواصل
ٍ
ومستقبل؛ فتداول المعرفة جزء ال يتج أز عن عممية االتصال بين
والتفاعل والتداول بين مرسل

طرفين( .طعيمة)ٖٓ :ٕٓٓٛ ،
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وتقوم النظرية التداولية عمى دراسة المغة قيد االستخدام ،أي دراسة المغة خارج
الحدود المعجمية أو التراكيب النحوية ،وىي بذلك تتعدى داللة المعنى الحرفي إلى المعاني
الضمنية ،والتي تختمف بحسب السياقات؛ ومن ثم ال تحصل عممية التواصل إال بمعرفة
السياق( )verschueren,1999: 16( .الشيري)ٕٖ :ٕٓٓٗ ،
كمنيج سياقي ،موضوعو بيان فاعمية المغة المتعمقة باالستعمال؛
وقد ظيرت التداولية
ٍ

فيي تنظر إلى المغة باعتبارىا نشاطًا ُيمارس من قبل المتكممين إلفادة السامعين معنى ما
ٍ
إطار سياقي ،وىي بذلك نظرية ال تفصل اإلنتاج المغوي عن شروطو الخارجية ،وال
ضمن
نظاما ِمن القواعد المجردة ،اوانما تدرس المغة بوصفيا كيا ًنا
تدرس المغة الميتة بوصفيا
ً
ستعمبل( .صحراوي)ٔ٘ :ٕٓٓ٘ ،
م
ً
وقد أكدت الدراسات أىمية استخدام النظرية التداولية في تعميم المغة ،وتنمية مياراتيا،

ومنيا دراسة كل من :حمدان ( ،)ٕٓٓٛوالربايعة (ٕٓٔٓ) ،وكارة (ٕٓٔٓ) ،وعبيد
(ٕٗٔٓ) ،وعبد العظيم (ٕ٘ٔٓ).
لذا يعنى ىذا البحث ببناء نموذج تدريسي قائم عمى النظرية التداولية لتنمية ميارات
التواصل الشفيي (االستماع والتحدث) لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا.

اإلحساس بالمشكلة:
نظةة ارً لقصةةور االىتمةةام بتنميةةة ميةةارات التواصةةل الشةةفيي لةةدى دارسةةي المغةةة العربيةةة
الناطقين بغيرىا ،ف ن ىناك شكوى من ضعف التواصةل الشةفيي لةدييم ،حيةث يبلحةظ أن دارسةي
المغةةة العربيةةة النةةاطقين بغيرىةةا يعةةانون مةةن ضةةعف ميةةارتي االسةةتماع والتحةةدث ،حتةةى فةةي أبسةةط
الميارات مثل :فيم معاني الكممات والجمل(.بونجمة( )ٖ :ٕٜٓٓ ،الناقة ،والعبد)ٙٙ :ٕٓٔٔ ،
باإلضةةافة إلةةى أن ىنةةاك شةةكوى مةةن ضةةعف محتةةوى النصةةوص المقدمةةة لبلسةةتماع لةةدى
دارسةةي المغةةة العربيةةة النةةاطقين بغيرىةةا ،حيةةث تقةةدم إلةةييم نصةةوص لبلسةةتماع ال تثيةةر اىتمةةاميم،
وتبتعد عن ميوليم ،وال تراعي الفةروق الفرديةة بيةنيم( .رسةبلن ،)ٕٔ :ٕٓٓ٘ ،وقةد أكةدت نتةائج
الدراسات ضعف ميارات االستماع لةدى الدارسةين سةواء النةاطقين بالمغةة العربيةة أو بغيرىةا ،منيةا
دراسةةةة :عبةةةد الوىةةةاب (ٕٓٔٓ) ،وشةةةرابي (ٕٔٔٓ) ،والسةةةبيعي (ٖٕٔٓ) ،والةةةراجح (ٕٗٔٓ)،
وعطية (ٕ٘ٔٓ) ،وأبو العز (.)ٕٓٔٙ
أيضةةا ىنةةاك قصةةور فةةي تةةدريس التحةةدث لةةدى دارسةةي المغةةة العربيةةة النةةاطقين بغيرىةةا؛
و ً
حيةث إن اإلجةراءات التةي يتبعيةةا بعةةض المعممةين فةةي تةدريس التحةةدث تتمثةةل فةي اإلعةةبلن عةةن
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اسم الموضوع المراد التحدث عنو ،ثم ُيطمب من الدارسةين التحةدث بشةكل ارتجةالي؛ ممةا يسةبب

االرتباك لدى الدارسين ثم اإلخفةاق( .الناقةة ،والعبةد ،)٘ٔ :ٕٓٓٔ ،وقةد أكةدت نتةائج كثيةر مةن
الدراسةةات ضةةعف ميةةارات التحةةدث لةةدى الدارسةةين سةواء النةةاطقين بالمغةةة العربيةةة أو بغيرىةةا ،منيةةا
دراسة :سبلمة (ٕٔٔٓ) ،وعبةد الحميةد (ٕٕٔٓ) ،ودرويةش (ٖٕٔٓ) ،وعمةران (ٕ٘ٔٓ) ،وأبةو
العز ( ،)ٕٓٔٙوحبش (.)ٕٓٔٚ
كمةةا دعةةم ىةةذا مبلحظةةة الباحةةث لبلسةةتعمال المغةةوي لمعمةةال ريةةر النةةاطقين بالمغةةة العربيةةة
العاممين بكمية العموم واآلداب بعقمة الصقور بالقصيم (محل عمل الباحث) ،والذي يعبةر عةن عةدم
ويجةةرى
امةةتبلك كثيةةر مةةن ىةؤالء العمةةال لميةةارات التواصةةل الشةةفوي مةةع النةةاطقين بالمغةةة العربيةةةُ ،

التواصةةل عةةن طريةةق اإلشةةارات ،أو التواصةةل مةةع بعضةةيم ليقومةوا بتوصةةيل مةةا ىةةو مطمةةوب مةةنيم
بمغةةتيم األم ،إال أن واحة ًةدا مةةنيم يةةتم التواصةةل معةةو بسةةيولة نتيجةةة التحةةاقيم بحمقةةات تعمةةيم المغةةة
العربية وحمقات تعميم القرآن الكريم ببمدىم األم ،وبالمممكة العربية السعودية (محل عمميم.

ةار لمعمةةم يمتمةةك القةةدرة عمةةى تنميةةة التواصةةل الشةةفوي لةةدى
عةةبلوة عمةةى أن ىنةةاك افتقة ًا

دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا ،خاصة وأن بعض المعممةين ال يعرفةون ميةارات االسةتماع
والتحةةةةةدث ،وىةةةةةذا يعنةةةةةي عةةةةةدم الةةةةةوعي ب ىةةةةةداف تةةةةةدريس االسةةةةةتماع والتحةةةةةدث ومياراتيمةةةةةا.
()Holden, 2004: 13) ،)Chengxing, 2005: 41
وفةةي حةةدود عمةةم الباحةةث ال يوجةةد بحةةث يتنةةاول بنةةاء نمةةوذج تدريسةةي قةةائم عمةةى النظريةةة
التداولية لتنمية ميارات التواصل الشفيي لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا.
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تحدٌد المشكلة:
تتحدد مشكمة ىذا البحث في ضعف ميارات التواصل الشفيي (االستماع والتحدث) لدى
دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا ،واالفتقار إلى نماذج تدريسية قائمة عمى نظريات حديثة
لتنمية ىذه الميارات مثل النظرية التداولية.
ولمتصدي ليذه المشكمة يحاول ىذا البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
كيف يمكن بناء نموذج تدريسي قائم عمى النظرية التداولية لتنمية ميارات التواصل الشفيي
لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا؟ ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة اآلتية:
ٔ – ما ميارات التواصل الشفيي (االستماع والتحدث) المناسبة لدارسي المغة العربية
الناطقين بغيرىا؟
ٕ – ما أسس بناء نموذج تدريسي قائم عمى النظرية التداولية لتنمية ميارات التواصل
الشفيي لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا؟
ٖ – ما النموذج التدريسي القائم عم ى النظرية التداولية لتنمية ميارات التواصل الشفيي
لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا؟
ٗ – ما فاعمية النموذج التدريسي القائم عمى النظرية التداولية لتنمية ميارات التواصل
الشفيي لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا؟

حدود البحث:

اقتصر ىذا البحث عمى:

 المستوى المتوسط من دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا من الطبلب الممتحقين
بحمقات تعميم القرآن الكريم والمغة العربية بمحافظة عقمة الصقور -منطقة القصيم،
دارسا مسجبلً في الحمقات :حيث إن الدارسين في ىذا
والبالغ عددىم حوالي (ٖ٘)
ً
المستوى يعرفون قراءة بعض سور القرآن الكريم ،ولكنيم يحتاجون إلى مزيد من تنمية
ميارات التواصل الشفوي؛ ليستطيعوا التواصل الشفوي ،وبما يساعدىم عمى متابعة التعمم
في بقية المستويات.
 بعض ميارات التواصل الشفوي (االستماع والتحدث) المناسبة لدارسي المغة العربية
الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط.
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تحدٌد المصطلحات:
 – 1النموذج التدرٌسً :يقصد بو في ىذا البحث خطة دراسية تتضمن مجموعة من
الخطوات ،واإلجراءات التي استخرجت من دراسة طبيعة النظرية التداولية ،وطبيعة كل
من التواصل الشفيي ،ودارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط،
والتي يمكن أن تتابع فيو تمك الخطوات التدريسية بشكل يجعميا فاعمة في تنمية ميارات
التواصل الشفيي لدى ىؤالء الدارسين.
 -2النظرٌة التداولٌة :يقصد بيا في ىذا البحث تمك النظرية التي تُعنى بدراسة استخدام
دالالت األلفاظ في ِس ِ
ياقاتيا ،مع مراعاة ما يحيط بيذه السياقات والخطاب من العبلقة
بين اإلشارات ومستخدمييا ،بقصد استخداميا في التواصل الشفيي لدى دارسي المغة
العربية الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط.
 - 3التواصل الشفوي :يقصد بو في ىذا البحث تبادل األفكار واآلراء والمشاعر بين دارسي
المغة العربية الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط شفيياً من خبلل نظام مشترك ومتعارف

عميو من العادات والتقاليد والرموز المغوية الشفيية ،ويتم ذلك في إطار فن ّي االستماع
والتحدث.

فرضا البحث:
حاول ىذا البحث التحقق من صحة الفرضين اآلتيين:
ٔ .ال ي وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعة البحث في كل من
القياسين القبمي والبعدي لمدى نمو ميارات االستماع لدى دارسي المغة العربية الناطقين
بغيرىا في اختبار االستماع.
ٕ .ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعة البحث في كل من
القياسين القبمي والبعدي لمدى نمو ميارات التحدث لدى دارسي المغة العربية الناطقين
بغيرىا في مقياس التحدث.
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سابعا -أهمٌة البحث:
يمكن أن يفيد من ىذا البحث ما يمي:
ٔ -مخططةةةو المنةةةاىج ومطوروىةةةا :حيةةةث يمةةةد ىةةةذا البحةةةث مخططةةةي منةةةاىج المغةةةة العربيةةةة
لمناطقين بغيرىا ومطورييا بقائمة بميارات التواصل الشفوي ،ويسةاعدىم فةي بنةاء منةاىج
تعميم االستماع والتحدث لدارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا.
ٕ -المعممون :يمد ىذا البحةث المعممةين بنمةوذج تدريسةي قةائم عمةى النظريةة التداوليةة يمكةن
أن يستخدم في تدريس االستماع والتحدث لدارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا.
ٖ -الدارسون :يؤدي ىذا البحث إلى تنميةة التواصةل الشةفوي (اسةتماعاً وتحةدثاً) لةدى دارسةي
المغة العربية الناطقين بغيرىا.

ٗ -الباحثون :يفتح ىةذا البحةث الطريةق أمةام دراسةات أخةرى فةي مجةال تعمةيم التواصةل الشةفوي
لدارسي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى باستخدام نظريات أخرى.
٘ -ميةةدان تعمةةيم المغةةة العربيةةة :يمةةد البحةةث الميةةدان برؤيةةة جديةةدة عةةن النظريةةة التداوليةةة
ودورىا في تنمية ميارات التواصل الشفوي لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا.

اإلطار النظري للبحث (النظرٌة التداولٌة ،وتنمٌة مهارات التواصل الشفهً)
ىدف عرض اإلطار النظري لمبحث إلى استخبلص أسس بناء النموذج التدريسي القائم
عمى النظرية التداولية ،وكذلك استخبلص ميارات التواصل الشفيي (االستماع والتحدث) التي
يسعى النموذج التدريسي لتنميتيا لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا في المستوى
المتوسط.
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المحور األول -النظرٌة التداولٌة:
ىدف ىذا العرض إلى استخبلص أسس بناء النموذج التدريسي القائم عمى النظرية
التداولية؛ ولتحقيق ىذا اليدف يعرض البحث ما يمي:

 -1نشأة النظرٌة التداولٌة:
ترجع النظرية التداولية المسانية إلى نظرية البرجماتية (النفعية) التي نش ت في نياية
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،وقد أسيم فييا ونظّر ليا ثبلثة من الفبلسفة ىم:
القرن
َ
تشارلز بيرس ( ،)ٜٔٔٗ - ٖٜٔٛووليم جيمس (ٕٗ ،)ٜٕٔٓ-ٔٛوجون ديوي (-ٜٔٛ٘
ٕ٘( .)ٜٔعبد الحكيم)ٜٓ- ٛٚ :ٕٓٔٓ ،

وانتقمت النظرية البرجماتية الفمسفية إلى الدرس المساني المغوي الغربي عمى يد
الفيمسوف األمريكي شارل موريس (ٔٓ )ٜٜٔٚ -ٜٔالذي استخدمو في كتابو" :وصف
رموز لبعض
ًا
نظام اإلشارات" ،فظيرت معالم المنيج التداولي عمى يديو ،ثم طوره واستحدث
األشياء ،ووضع نظام الشفرة"( .عكاشة)ٔٓ :ٕٖٓٔ ،
ومن أسباب ظيور النظرية التداولية المغوية المشكبلت التي خمفتيا النظرية التوليدية

نتيجة تمسكيا باستقبللية التركيب ،كما أن المعرفة المتقدمة بالنحو والصوت والداللة لم
تستطع التعامل مع ظواىر معينة ذات أىمية بالغة ،وأن قواعد المغة ال يمكن تفسيرىا عمى
أساس الحدس المغوي ،بل عمى أساس مبلحظة االستعمال الحقيقي لمغة؛ مما أدى إلى
التفكير بجد في البعد التداولي لمغة( .إدريس)ٕٗ٘ :ٕٓٓٗ ،

 - 2مفهوم النظرٌة التداولٌة:

تعنى التداولية بةوصف العبلقات القائمة بين المرسل والمرسل إليو في إطار عممية
التواصل ،كما تعنى بالحدث المغوي بوصفو تعابير مدرجة في عممية التخاطب ،فاألىم في
ِ
االتصال ىو :الشكل الذي يقوم المرسل من خبللو ب فيام المرسل إليو ما يريد إيصالو
عممية
إليو ،بالمجوء إلى سبلسل من العبلمات؛ (أرمينكو )ٔٗ -ٖٔ :ٕٜٓٓ ،وىو ما عبر عنو

(جيف فيرستشيرن) بقولو" :دراسة عبلقة العبلمات بمفسرييا ،أو :عمم عبلقات العبلمة
بمؤولييا")verschueren,1999:1( .
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بمستعمميو،
وعرفيا محمود سميمان (ٕ٘ٔٓ) ب نيا" :دراسة عبلقة النشاط المغوي ُ

وطرق استخدام العبلمات المغوية بنجاح ،والسياقات المختمفة التي ُينجز ضمنيا الخطاب،
والبحث عن العوامل المكونة لمخطاب كرسالة تواصمية واضحة".

ائيا ب نيا :نظرية لسانية تُعنى
في ضوء ما سبق يمكن تعريف النظرية التداولية إجر ً
بدراسة استعمال دالالت األلفاظ في س ِ
ياقيا ،وصوالً إلى الفيم الصحيح ليا في ضوء عبلقتيا
بالسياق ،مع مراعاة ما ي حيط بالسياقات والخطاب من عبلقة بين اإلشارات ومستعممييا،

المستترة
ومحاولة اكتشاف األرراض التي يريدىا المرسل من رسالتو ،والوقوف عمى المعاني ُ

والضمنية ليا.

 - 3أسس النظرٌة التداولٌة:
ترتكز النظرية التداولية عمى أربعة أسس مكونة ليا ،ىي:
أ -اإلشارٌات (:)deixis
أيضا :اإلشارة ،والعناصر اإلشارية ،أو :اإلحاالت والعناصر اإلحالية ،ففي
وتُسمى ً
جميع المغات كممات وتعبيرات تعتمد عمى السياق الذي تستخدم فيو ،وال يمكن إنتاجيا

ٍ
بمعزل عنو( .نحمة)ٔٙ :ٕٓٔٔ ،
أو تفسيرىا

وتنقسم اإلشاريات إلى خمسة أنواع ،ىي:
ُ
ٍ
شخص ما ،والتي تتمثل في
 اإلشاريات الشخصية :وىي تمك اإلشارات الدالة عمى
الضمائر المنفصمة والمتصمة التي تشير إلى المتكممين والمخاطبين ،ومن شاركوا في
الحوار( .نحمة)ٜٔ - ٔٛ :ٕٓٔٔ ،
بعدا أساسيِّا يحس بو اإلنسان ،ويؤثر في وجوده
 اإلشاريات المكانية :يمثل المكان ً
وكينونتو ،اواحساسو بالمكان أسبق من إحساسو بالزمان ،و"اإلشاريات المكانية ىي التي
تحيل إلى المواضع التي تفاعل معيا الخطاب"( .عكاشة)ٛ٘ :ٕٖٓٔ ،
ٍ
ٍ
زمان يحدده السياق بالقياس إلى
كممات تدل عمى
 اإلشاريات الزمانية :ىي عبارة عن
زمان التكمم؛ إذ ىو مركز اإلشارة الزمانية في الكبلم.
 اإلشاريات االجتماعية :ىي تمك التي تعبر عن طبيعة العبلقات االجتماعية بين المتكممين
والمخاطبين؛ سواء أكانت العبلقة رسمية أو رير رسمية( .جاد الكريم)ٗٗ :ٕٓٔٗ ،
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 اإلشاريات الخطابية :أسقَط ىذا النوع من اإلشاريات كثير من الباحثين في النظرية
التداولية ،وتتمثل إشاريات الخطاب في العبارات التي تذكر في النص ،مشيرة إلى موقف
خاص بالمتكمم( .نحمة)ٕ٘ -ٕٗ :ٕٓٔٔ ،

ب -االفتراض المسبق (:)Présupposition
أيضا( :اإلضمارات التداولية) ،وىو" :تمك المعطيات واالفتراضات السابقة التي
يسمى ً
تفيم ِمن سياق الكبلم ،أو يتضمنيا التركيب ،وتمثل الخمفية المعرفية ألطراف الحوار ،وتقوم
عمى المسممات الواقعية والذىنية ،وىي من العوامل التي تحقق الفيم"( .دالش)ٖٗ :ٜٜٕٔ ،

وىي" :تمك المعمومات التي يتضمنيا السياق ويفيم من خبلليا النص" .أو ىي "تمك

المعمومات العامة ،وسياق الحال ،والعرف االجتماعي ،وما يفترضو الخطاب من مسممات
ي تي المعنى من منطمق وجودىا ،وينقض الكبلم عند ريابيا"( .الحسن)ٔٚٙ :ٕٓٓٔ ،

ج  -االستلزام الحِواري (:)conversational Implicature

ىو" المعنى الصريح المقصود من السياق" وىو مبدأ سماه (جرايس) مبدأ التعاون بين
المتكمم والمخاطب ،وىو مجموع القواعد التي يخضع ليا المتحاورون؛ ليصموا إلى فائدة
مشتركة تتطور بقدر ما ُيسيم كل طرف في الحوار( .عكاشة)ٜٓ :ٕٖٓٔ ،
 أنواع االستمزام :قسم (جرايس) االستمزام قسمين :االستمزام الحواري :ىو ذلك االستمزام الذييتغير بتغير السياقات التي يرد فييا ،وىو متصل بالمعنى الداللي لمتركيب .واالستمزام العرفي:
ىو ذلك االستمزام الذي يتمثل في المعاني االصطبلحية الصريحة التي تبلزم الجممة في مقام
معين (المعنى الحرفي) فبل تتغير بتغير التركيب والسياق( .كادة)ٔٔٓ :ٕٓٔٓ ،
د  -األفعال الكالمٌة (:)Speech act
عرفيا (أوستن وسيرل) ب نيا" :التصرفات أو العمل االجتماعي المؤسساتي الذي ينجزه
اإلنسان بالكبلم ،وىو :اإلنجاز الذي يؤديو المتكمم بمجرد نطقو بمنطوقات معينة"( .الصراف،
ٕٓٔٓ)ٕٕ :
واألةفعال الكبلمية ىي الكممات التي تعبر عن فعل معين ،وال يحكم عمييا بصدق أو
كذب ،ويقسميا (أوستن) إلى نوعين :األفعال اإلخبارية (التقريرية) :أفعال تصف وقائع العالم
الخارجي ،وتكون صادقة أو كاذبة .واألفعال اإلنجازية (األدائية) :التي تنجز بيا في سياقات
خاصة لمدال لة عمى معاني األفعال التي ال توصف بصدق أو كذب ،مثل :التسمية ،واالعتذار،
والرىان ،والنصح ،والوعد( .نحمة)ٗ٘ :ٕٓٔٔ ،

 - 4مبادئ النظرٌة التداولٌة:
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اىتمت النظرية التداولية بدراسة مبدأين أساسين ،تفرع عنيما مجموعة من المبادئ
الفرعية؛ بحيث تكون بمثابة قوانين بين المتحاورين في المواقف التواصمية ليتحقق التواصل
بين المرسل والمستقبل ،أما المبدآن األساسيان فيما:
أ  -مبدأ التعاون :ىو مبدأ يكون بين المتكمم والمخاطب ،وىو مجموع القواعد التي
يخضع ليا المتحاورون؛ ليتحقق التواصل بينيم ،وىو مبدأ اجتماعي يتحكم في العبلقات
االجتماعية لممتكممين ،من خبلل االستعمال الحرفي لمغة ،وأخبلقي لما يستوجبو من مبادئ
أدب الحوار"( .يونس)ٜٜ :ٕٓٓٗ ،
وقد تفرع عن مبدأ التعاون أربعة مبادئ ىي :مبدأ الكم أو (القَ ْدر) ،ومبدأ الكيف ،ومبدأ
الطريقة أو الجية ،ومبدأ المناسبة أو المبلءمة( .دي جراند)ٜٗ٘ :ٜٜٔٛ ،
بعضا في الكبلم ،مع
ب  -مبدأ التأدب :ىو مبدأ يفرض عمى المتحدثين أن يحترم بعضيم
ً
عدم االكتفاء بالوقوف عمى حد الشكل المغوي ،واالكتفاء بو لمحكم عمى صحة الجمل ،وقد
تفرع عن ىذا المبدأ ثبلثة مبادئ أخرى ،وىي :مبدأ التعفف :ال تفرض نفسك عمى المرسل
إليو ،ومبدأ التخيير :لتجعل المخاطب يتخذ قرارتو بنفسو ،ومبدأ التودد :لتظير الود لممرسل
إليو ك نك صديق( .عبيد)ٔٔٚ - ٔٔٗ :ٕٓٔٗ ،
وفي ضوء استعراض ما سبق يمكن استخبلص األسس التالية لبناء نموذج تدريسي
قائم عمى النظرية التداولية ،وىي:
ٔ .توجيو االىتمام إلى استخدام النظرية التداولية في تنمية التواصل الشفيي.
ٕ .توجيو االىتمام إلى أن النظرية التداولية تدرس المغة المستخدمة من قبل الدارسين؛ ومن
ثم استخداميا في التواصل الشفيي.
ؤثر في تحديد المعنى
ٖ .توجيو االىتمام إلى ارتباط الدارس بالسياق الخارجي ارتباطا وثيقًا م ًا
أثناء التواصل الشفيي.
ٗ .توجيو االىتمام ألىمية النظرية في التفسيرات رير المباشرة أثناء التواصل الشفيي.
أسسا لمنموذج التدريسي.
٘ .االعتماد عمى أسس النظرية التداولية ومبادئيا واعتبارىا
ً
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المحور الثاني– التواصل الشفهي:
ىةةدف ىةةةذا العةةرض إلةةةى اسةةتخبلص أسةةةس بنةةةاء نمةةوذج تدريسةةةي قةةائم عمةةةى النظريةةةة
التداولية؛ ولتحقيق ذلك يعرض البحث مفيوم االستماع ،ومياراتو ،ومفيوم التحدث ،ومياراتو.

 –1مفهوم االستماع:
عرف (إبراىيم عطا )ٕٜٓٓ،االستماع ب نو عممية عقمية مقصودة يقوم بيا المستمع من
خبلل تركيزه الواعي في النص المسموع ،فيفيم معناه ،ويفسره ،ويقومو ،ويحكم عميو في
ضوء معايير معينة.
وعرفو (محمود الناقة )ٕٓٔٚ،ب نو عممية إنصات إلى الرموز المنطوقة ب يجابية ونشاط،
وفيميا ،واستيعابيا ،وتفسيرىا ،ونقدىا.
في ضوء ما سبق ف ن التعريف اإلجرائي لبلستماع ىو :قدرة دارسي المغة العربية
الناطقين بغيرىا عمى استنتاج فكر النص المسموع ،وىدف المتحدث ،وخصائص أسموبو ،ونقد
النص المسموع اوابداء اآلراء في فكره ،اواصدار األحكام عميو.

 –2مهارات االستماع:

تم استخبلص ميارات االستماع التي سعى البحث الحالي إلى تنميتيا لدى دارسي المغة
العربية الناطقين بغيرىا من خبلل الرجوع لؤلدبيات التربوية ،والدرسات السابقة ،منيا دراسة:
العمري ،شيماء (ٕٔٔٓ) ،والسبيعي ،عبد اهلل (ٖٕٔٓ) ،وعقل ،رابعة (ٖٕٔٓ) ،والراجح،
ناصر (ٕٗٔٓ) ،وسعودي ،عبلء الدين (ٕ٘ٔٓ) ،وعطية ،مختار ( ،)ٕٓٔٙوضرار ،ضياء
( ،)ٕٓٔٙوأبو العز ،ىدى (.)ٕٓٔٙ
أ– ميارات االستماع المباشر :يحدد الفكرة الرئيسة لمنص المسموع ،ويحدد األفكار الفرعية
لمنص المسموع ،ويحدد معاني الكممات ري ر الم لوفة من سياق النص المسموع ،ويحدد
مضاد بعض كممات النص المسموع.
ب -ميارات االستماع االستنتاجي :يستنتج ررض المتحدث ،ودوافعو ،ويستنتج االتجاىات
والقيم الشائعة في النص المسموع ،ويستنتج خصائص أسموب المتحدث ،ويستنتج
المعاني الضمنية ،ويستنتج األحداث الغامضة في النص المسموع.
ج -ميارات االستماع الناقد :يميز بين الحقيقة والرأي في النص المسموع ،ويميز بين الحقيقة
والخيال ،ويميز بين الفكرة الشائعة والفكرة المبتكرة في النص المسموع ،ويحكم عمى القيم
المستنبطة ،ويكون رأيا حول القضايا المطروحة في النص المسموع.
- ٔٔٓٗ -
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وفي ضوء ما سبق ف نو يمكن استخبلص األسس التالية لبناء النموذج التدريسي:
 االىتمام بتدريب دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط عمى
استنتاج فكر النص المسموع ،وىدف المتحدث ،وخصائص أسموبو ،ونقده ،والحكم عميو
في ضوء معايير معينة.
 االعتماد عمى نصوص استماعية متنوعة يمكن أن تساعد دارسي المغة العربية الناطقين
بغيرىا في تنمية ميارات االستماع االستنتاجي ،والناقد.
 االعتماد عمى أنشطة متنوعة قائمة عمى النظرية التداولية يمكن أن تسيم في تنمية
ميارات االستماع لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا ،وتمكينيم منيا.

 –3مفهوم التحدث:
عرف (شحاتة ،حسن ،والسمان ،مروان )ٕٕٓٔ ،التحدث ب نو :عممية تتضمن قدرة
التبلميذ عمى تحديد األفكار وتنظيميا ،واستخدام المغة بالتعبير عن المشاعر ،واألداء
الصوتي ،اواخراج األصوات من مخارجيا ،والتعبيرات المممحية المعبرة.

كما عرفو (الناقة ،محمود )ٕٓٔٚ ،ب نو عممية تتضمن مزيجا من مجموعة عناصر

تتمثل في التفكير كعمميات عقمية ،والمغة كصيارة لؤلفكار والمشاعر في كممات ،والصوت
كعممية حمل لؤلفكار والكممات عن طريق أصوات ممفوظة لآلخرين ،واألحداث كييئة جسمية
مممحية تفاعمية.
وفي ضوء التعريفين السابقين لمتحدث ف نو يمكن التوصل إلى التعريف اإلجرائي لمتحدث
في ىذا البحث ب نو :قدرة دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط عمى
التحدث في موضوعات مختمفة من خبلل تحديد مقدمة الحديث ،ومتنو ،وخاتمتو ،في ضوء
استخدام فكر متنوعة ،وكممات وجمل مناسبة لموضوع الحديث ،واستخدام التعبيرات المممحية
لموجو والجسم المعبرة عن مواقف الحديث المختمفة.

- ٔٔٓ٘ -
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 –4مهارات التحدث:
تم استخبلص ميارات التحدث التي يسعى البحث الحالي إلى تنميتيا لدى دارسي المغة
العربية الناطقين بغيرىا بالرجوع لؤلدبيات التربوية ،والدرسات السابقة ،منيا دراسة :شوكت،
ىناء (ٕٗٓٓ) ،وكمال ،عمرو ( ،)ٕٜٓٓوسبلمة ،أحمد (ٕٔٔٓ) ،والعمري ،شيماء
(ٕٔٔٓ) ،وأبو بكر ،أميرة (ٕٕٔٓ) ،وعبد الحميد ،رأفت (ٕٕٔٓ) ،ودرويش ،حسن
(ٖٕٔٓ) ،وعقل ،رابعة (ٖٕٔٓ) ،وحبش ،ىالة (.)ٕٓٔٚ
أ– ميارات الجانب الفكري :يميد لمموضوع بمقدمة مناسبة ،ويحدد فكرتو الرئيسة ،ويولد أفكا ار
فرعية من فكرتو الرئيسة ،وينيي حديثو بخاتمة مناسبة.
ب – ميارات الجانب المغوي :يستخدم الكممات المناسبة لممعنى ،ويستخدم الجمل المناسبة
لممعنى ،ويستخدم التعبيرات المناسبة لممعنى ،ويستخدم المغة الفصحى في حديثو ،ويضبط
الكممات من حيث البنية أثناء الحديث.
ج – ميارات الجانب المممحي (اإلشاري) :يستخدم لغة الجسد أثناء التحدث ،ويعبر بحركات
مناسبة أثناء التحدث ،ويستخدم اإليماءات المناسبة لمموقف ،ويستخدم إشارات اليدين
أثناء التحدث.
د– ميارات الجانب التفاعمي :يبدأ بنقاط االتفاق بينو وبين مستمعيو ،ويتعرف اتجاىات
مستمعيو نحو الموضوع ،ويحترم آراء مستمعيو ،ويثني عمى مستمعيو.
في ضوء استعراض ميارات التحدث ف نو يمكن استخبلص األساسين التاليين لبناء
النموذج التدريسي:
 تدريب دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط عمى استخدام التفكير
والمغة والصوت واألحداث التفاعمية أثناء التحدث في موضوعات مختمفة.
 االعتماد عمى أنشطة وتدريبات قائمة عمى النظرية التداولية يمكن أن تسيم في تنمية
ميارات التحدث لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا ،وتمكينيم منيا.
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بناء النموذج التدرٌسً:
تم بناء النموذج التدريسي وفقا لمخطوات التالية:

 –1تحدٌد أهداف النموذج التدرٌسً:
ىدف النموذج التدريسي القائم عمى النظرية التداولية إلى تنمية ميارات التواصل
الشفيي (االستماع والتحدث) لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا؛ ومن ثم سعى البحث
الحالي إلى تحديد الميارات التي ينبغي أن يمتمكيا ىؤالء الدارسون كما يمي:

أ – قائمة مهارات االستماع:
ىدف بناء ىذه القائمة إلى تحديد ميارات االستماع المناسبة لدارسي المغة العربية
الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط ،والذي يسعى النموذج التدريسي إلى تنميتيا لدى
ىؤالء الدارسين ،واعتمد البحث الحالي في بناء ىذه القائمة عمى استخبلص ميارات
االستماع من األدبيات التربوية والدراسات السابقة.
وتم إعداد قائمة مبدئية بيذه الميارات ضمت (ٗٔ) ميارة من ميارات االستماع
(ممحقٕ) ،ثم وضعت ىذه القائمة في صورة استبانة (ممحقٖ) ،ثم عرضت ىذه االستبانة
عمى مجموعة من المحكمين (ممحقٔ) إلبداء آرائيم فييا من حيث مناسبتيا لدارسي المغة
العربية الناطقين بغيرىا ،اوابداء الرأي في صيارتيا ،وبعد إجراء التعديبلت التي طمبيا
المحكمون؛ أصبحت القائمة في صورتيا النيائية تضم (ٕٔ) ميارة من ميارات االستماع

تمثل أىدافا لمنموذج التدريسي (ممحقٗ).

ب – قائمة مهارات التحدث:
ىدف بناء ىذه القائمة إلى تحديد ميارات التحدث المناسبة لدارسي المغة العربية
الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط ،والذي يسعى النموذج التدريسي إلى تنميتيا لدى
ىؤالء الدارسين ،واعتمد البحث الحالي في بناء ىذه القائمة عمى استخبلص ميارات التحدث
من األدبيات التربوية والدراسات السابقة.
وتم إعداد قائمة مبدئية بيذه الميارات ضمت ( )ٔٚميارة من ميا ارت التحدث
(ممحق٘) ،ثم وضعت ىذه القائمة في صورة استبانة (ممحق ،)ٙثم عرضت االستبانة عمى
مجموعة من المحكمين (ممحقٔ) إلبداء آرائيم فييا من حيث مناسبتيا لدارسي المغة العربية
الناطقين بغيرىا ،وكذلك إبداء الرأي في صيارتيا ،وبعد إجراء التعديبلت التي طمبيا
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المحكمون؛ أصبحت القائمة في صورتيا النيائية تضم ( )ٔٙميارة من ميارات التحدث تمثل
أىدافًا لمنموذج التدريسي (ممحق.)ٚ

 –2تحدٌد محتوى النموذج التدرٌسً:
تحدد محتوى النموذج التدريسي من عشرة دروس تعميمية لدارسي المغة العربية الناطقين
بغيرىا في المستوى المتوسط (ممحقٕٔ النموذج التدريسي ،ومكوناتو).

 –3تحدٌد خطوات وإجراءات النموذج التدرٌسً القائم على النظرٌة التداولٌة:
تمثمت خطوات اواجراءات النموذج التدريسي فيما يمي:
المرحمة األولى :مرحمة ما قبل االستماع والتحدث ،وتشمل الخطوات اآلتية:

ٔ -التييئة لمدرس من خبلل (إلقاء سؤال ،أو حكاية ،أو حدث ٍ
جار) ،ثم التمييد بة(قصة ،أو
لموصول إلى نص االستماع أو موضوع التحدث.
ًا
طا
ب سئمة مرتبطة ارتبا ً
مباشر بالنص)ُ ،
ٕ -يطمب المعمم إلى الدارسين األجانب في المستوى المتوسط قراءة االستماع إلى النص؛
ِْ ٍ
المرتبطة بو.
الم ْ
س َبقة لدييم ُ
ألخذ فكرة عنو ،والستدعاء المعمومات ُ
بلبو في الفكرة الرئيسة التي تدور حوليا النص.
ٖ -يناقش المعمم طُ َ

المرحمة الثانية :مرحمة أثناء االستماع أو التحدث ،وتشمل الخطوات اآلتية:

يبدأ المعمم بالفكرة األولى في النص ،ويطمب من أحد الطبلب أن يعرض مضمونيا ،ثم يناقش:
ٔ ( -الشق األول من مبدأ :االفتراض المسبق ،وىو :المعمومات المسبقة المرتبطة بالفكرة)،
ِ
شيم في فكرة الموضوع ومدى معموماتيم عنيا.
ناق ْ

ٕ( -اإلشاريات الزمانية والمكانية الواردة في َّ
النص) ،يطمب المعمم إلى دارسيو استخراج
ِ
شيم في عودىا؛ بحيث تتضح
بعض الضمائر واألسماء الموصولة وأسماء اإلشارة
ويناق ْ

المعاني الغامضة ،مع توجيو التفسيرات الخط وبيان أثرىا في فيم المسموع.
ِ
المسبق ،وىو :المعاني الضمنيَّة (أو متضمنات
ٖ( -الشق الثاني من مبدأ :االفتراض ُ
القول) ،يناقش المعمم مع دارسيو :أ .األفكار الضمنية التي تتضمنيا الفكرة الرئيسية.
ب .المعاني الضمنية التي تحتمميا جمل النص.

ٗ( -دالالت األفعال الكبلمية في القطعة) :يطمب المعمم من دارسيو استَ ْخ ِر ْج األفعال اإلنجازية
واألفعال اإلخبارية ويناقشيم في الفرق بينيا وما تحممو من ٍ
تكمن خمف المعنى.
معان إضافية ُ

٘( -االستمزام الحواري) ،يناقش المعمم مع دارسيو المعنى اإلجمالي لمنص ،ويطمُب منيم
تمخيص الفكرة في م ٍ
عان قميمة.
- ٔٔٓٛ -
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 -ٙيطَبق المعمم (مبدأ الكيف) ،من خبلل سؤال الطبلب عن رأييم في األدلة والبراىين التي

يتناوليا النص ،ويناقشيم فييا.

المبلءمة أو المناسبة) ؛ من خبلل ربط النص بواقع حياة الطالب وكيفية
طبق (مبدأ
 -ٚي َ
َ
االستفادة منو ،وىل ىو مبلئم لمعصر أو ال!
 -ٛيطبق (مبدأَي التعاون والت دُّب) بين الطبلب؛ وذلك من خبلل تقسيم الطبلب إلى
مجموعات ،وعرض بقية فكر النص بنفس الخطوات السابقة عمى الفكرة الجديدة.
المرحمة الثالثة :مرحمة ما بعد االستماع والتحدث ،وتشمل الخطوات اآلتية:
ٔ -يطمب المعمم من الطبلب تمخيص أىم األفكار التي يدور حوليا النص.
ٕ -يطمب المعمم ِمن الطبلب ربط النص ٍّ
ككل بواقع الحياة.
ٖ -يطمب المعمم من الطبلب تمخيص المعنى اإلجمالي لمنص ككل( .ممحقٕٔ)

 – 4تحدٌد األنشطة المستخدمة فً النموذج التدرٌسً:
تمثمةةةت األنشةةةطة التعميميةةةة المسةةةتخدمة فةةةي النمةةةوذج التدريسةةةي فةةةي :تصةةةميم لوحةةةات
يشترك فييا الدارسون حول موضوع االستماع والتحدث ،وتنظةيم مسةابقة الختيةار أفضةل دارس
اعيا ميارات التحدث ،وخريطة بة ىم المفةاىيم الةواردة فةي نةص االسةتماع
يتحدث في موضوع مر ً
وموضوع التحدث ،والدخول عمى شبكة اإلنترنت وجمع معمومات حول موضوع التحدث.

 – 5الوسائط التعلٌمٌة المستخدمة فً النموذج التدرٌسً:
تمثمت الوسائط التعميميةة المسةتخدمة فةي النمةوذج التدريسةي فةي :جيةاز عةارض فةوق
الرأس لعرض أفكار نصوص االستماع وموضوعات التحدث ،وجيةاز تسةجيل إلسةماع الدارسةين
النص ،وجياز كمبيوتر الستخدامو في إسماع الدارسين لمنص.

 –6تقوٌم النموذج التدرٌسً:
تضمن النموذج التدريسي القائم عمى النظرية التداولية أداتي تقويم ىما :اختبار ميارات
االستماع ،ومقياس ميارات التحدث ،وفيما يمي بيان بياتين األداتين:

- ٜٔٔٓ -
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أ – اختبار مهارات االستماع لدى دارسً اللغة العربٌة الناطقٌن بغٌرها:
 الهدف من االختبار :ىدف بناء اختبار ميارات االستماع إلى الحكم عمى مدى تمكندارسي المغة العربية في المستوى المتوسط من ميارات االستماع.
موضوعيا من أسئمة االختيار من
 بناء االختبار :تكون االختبار من أربعة وعشرين سؤا ًالً
متعدد؛ خصص لكل ميارة من ميارات االستماع سؤاالن ،وخصص لكل سؤال درجة
واحدة.
والجدول التالي يوضح مواصفات اختبار ميارات االستماع:
رذول ()1
َىظح يىاصفاخ اختثاس يهاساخ االستًاع
عذد
يهاساخ االستًاع
انًفشداخ
2
َ -1حذد انفكشج انشئُسح نهُص انًسًىع.
2
َ -2حذد األفكاس انفشعُح نهُص انًسًىع.
2
َ -3حذد يعاٍَ تعط انكهًاخ يٍ سُاق انُص انًسًىع.
2
َ -4حذد يعاد تعط كهًاخ انُص انًسًىع.
2
َ -5ستُتذ غشض انًتحذث ،ودوافعه.
2
َ -6ستُتذ انمُى انشائعح فٍ انُص انًسًىع.
2
َ -1ستُتذ خصائص أسهىب انًتحذث.
2
َ -1ستُتذ انفكش انعًُُح يٍ انُص انًسًىع.
2
ًَُ-1ض تٍُ انحمُمح وانشأٌ فٍ انُص انًسًىع.
2
ًَُ -12ض تٍُ انفكشج انشائعح وانًثتكشج فٍ انُص انًسًىع.
2
َ – 11حكى عهً انمُى انًستُثطح يٍ انُص انًسًىع.
2
َ -12كىٌ سأَا حىل انمعاَا انًطشوحح فٍ انُص انًسًىع.
24
انًزًىع

تىصَع انًهاساخ
عهً انًفشداخ
13 ، 1
14 ،2
15 ، 3
16 ، 4
11 ، 5
11 ، 6
11 ، 1
22 ، 1
21 ، 1
22 ، 12
23 ، 11
24 ، 12

 صٌاغة تعلٌمات االختبار :صيغت التعميمات صيارة لفظية سيمة ،ووجيت لمدارسينالتعميمات التالية :االستماع إلى كل نص جيداً قبل اإلجابة عن األسئمة التي تميو ،وقراءة رأس

السؤال جيداً حتى يفيم المطموب منو ،وعدم ترك سؤال دون إجابة ،ووضع دائرة حول الحرف
الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.

 وضع مفتاح تصحٌح االختبار :وضع مفتاح لتصحيح أسئمة االختبار وكيفية توزيعالدرجات (ممحق ٜمفتاح تصحيح االختبار).
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 ضبط االختبار :تم ضبط اختبار ميارات االستماع من خبلل ما يمي: صدق االختبار :يقصد بصدق االختبار أن يقيس ىذا االختبار ما وضع لقياسو.
(خطاب )ٔٙٔ :ٕٓٓٔ،ومن خبلل استعراض جدول مواصفات االختبار ،والوزن النسبي
لمفردات االختبار ،وبالنظر إلى ميارات االستماع يتضح أن االختبار قد قاس الميارات
التي وضع من أجل قياسيا ،ولمت كد من صدق االختبار تم عرضو عمى عدد من
المحكمين (ممحقٔ) .وطمب منيم إبداء الرأي في :مدى مناسبة االختبار لمدارسين،
ومناسبة مفردات االختبار لميارات االستماع المحددة ،والصيارة المغوية لمفردات
االختبار ،ووضوح التعميمات ،وقد أجرى الباحث التعديبلت التي طمبيا السادة المحكمون.
(ممحق ،)ٛوبذلك أصبح االختبار متمتعاً بدرجة مقبولة من الصدق.

 التجربة االستطالعٌة :بعد إجراء التعديبلت تم تطبيق االختبار استطبلعياً بيدف :تحديد
الصعوبات وال مشكبلت التي يمكن أن تواجو دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا أثناء
اإلجابة عن أسئمة االختبار ،وتحديد الزمن البلزم لئلجابة عن االختبار ،وحساب معامل
ثبات االختبار ،فتم تطبيق االختبار عمى عينة عشوائية عددىا ( )ٔٚدارساً من دارسي
المغة العربية الناطقين بغيرىا ،وبعد تطبيق االختبار أسفرت النتائج عن:

 الصيارة المغوية ألسئمة االختبار تبلئم دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا.
 تحديد زمن االختبار :تحدد من خبلل المعادلة التالية(:خطاب)ٕٖٗ :ٕٓٓٔ ،
زمن أول دارس ينيي اإلجابة عن االختبار  +زمن آخر دارس
زمن االختبار

ينيي اإلجابة عنو

=

ٕ
وقد تحدد زمن االختبار بة (ٓ )ٙدقيقة من خبلل التجربة االستطبلعية؛ حيث كان زمن
أول دارس أجاب عن االختبار (ٓ٘) دقيقة ،وزمن آخر دارس (ٓ )ٚدقيقة.
 حساب معامل ثبات االختبار :حيث تم حسابو بطريقة التجزئة النصفية لبلختبار من
خبلل استخدام معادلة سبيرمان وبراون( :خطاب)ٕٔٓ :ٕٓٓٔ ،
رأأ

=

نر
ٔ ( +ن – ٔ) ر
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حيث (رأأ) ترمز إلى معامل ثبات االختبار ،و(ن) عدد أجزاء االختبار ،و(ر) معامل
ارتباط أي جزأين لبلختبار ،وقسم االختبار إلى جزأين متكافئين :جزء لؤلسئمة الفردية ،وجزء
لؤلسئمة الزوجية ،وأسفرت النتائج عن أم معامل االختبار (رأأ) = ( ،)ٓ.ٛٛومن ىنا يتضح
أن لبلختبار درجة ثبات يمكن الوثوق بيا عند تطبيقو.

ب – مقٌاس مهارات التحدث لدى دارسً اللغة العربٌة الناطقٌن بغٌرها:
 الهدف من المقٌاس :ىدف بناء مقياس ميارات التحدث إلى الحكم عمى مدى تمكن دارسيالمغة العربية الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط من ميارات التحدث.
 بناء المقٌاس :تكون مقياس ميارات التحدث من سؤال يتناول التحدث في أحد موضوعينمن خبلل النظر إلى الصورة.والجدول التالي يوضح مواصفات مقياس ميارات التحدث.
رذول ()2
َىظح يىاصفاخ يمُاط يهاساخ انتحذث
يهاساخ انتحذث
ًَ – 1هذ نهًىظىع تًمذيح يُاسثح.
َ – 2حذد فكشته انشئُسح.
َ – 3ىنذ أفكاسا فشعُح يٍ فكشته انشئُسح.
َُ – 4هٍ حذَخه تخاتًح يُاسثح.
َ – 5ستخذو انكهًاخ انًُاسثح نهًعًُ.
َ – 6ستخذو انزًم وانتعثُشاخ انًُاسثح نهًعًُ.
َ – 1ستخذو انهغح انفصُحح فٍ حذَخه.
َ – 1عثػ انكهًاخ يٍ حُج انثُُح أحُاء انحذَج.
َ – 1ستخذو نغح انزسذ أحُاء انتحذث.
َ – 12عثش تحشكاخ يُاسثح أحُاء انتحذث.
َ – 11ستخذو اإلًَاءاخ انًُاسثح نهًىلف.
َ – 12ستخذو إشاساخ انُذٍَ أحُاء انتحذث.
َ – 13ثذأ تُماغ االتفاق تُُه وتٍُ يستًعُه.
َ – 14تعشف اتزاهاخ يستًعُه َحى انًىظىع.
َ – 15حتشو آساء يستًعُه َحى انًىظىع.
َ – 16خٍُ عهً يستًعُه.
انًزًىع

عذد انًفشداخ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

 صٌاغة تعلٌمات المقٌاس :صيغت تعميمات المقياس صيارة لفظية موجزة وسيمةوواضحة ،وقد وجيت لمدارسين التعميمات التالية :ضرورة أن يراعي الدارس :قراءة رأس
السؤال جيداً حتى يفيم المطموب منو ،واختيار موضوع واحد لمتحدث فيو ،ومراعاة آداب
التحدث ومياراتو.
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 وضع بطاقة تقدٌر أداء دارسً اللغة العربٌة الناطقٌن بغٌرها فً مهارات التحدث:وضعت بطاقة تقدير أداء الدارسين في ميارات التحدث ،وتم تقدير األداء بوضع درجتين
عاليا ،ودرجة واحدة لؤلداء المتوسط ،وعدم
لكل ميارة من ميارات التحدث إذا كان األداء
ً
توافر الميارة ليس لو أي درجة؛ ليصبح عدد درجات االختبار ككل (ٕٖ) درجة (ممحقٔٔ).
 ضبط المقياس :تم ضبط مقياس ميارات التحدث من خبلل ما يمي: صدق المقٌاس :من خبل ل استعراض جدول مواصفات المقياس ،والوزن النسبي لمفردات
المقياس ،وبالنظر إلى ميارات التحدث يتضح أن المقياس قد قاس الميارات التي وضع
من أجل قياسيا ،ولمت كد من صدق مقياس ميا ارت التحدث عرض المقياس عمى عدد من
المحكمين (ممحقٔ) .وطمب من السادة المحكمين إبداء الرأي في :مناسبة المقياس
لدارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا ،ومناسبة مفردات المقياس لميارات التحدث،
والصيارة المغوية لمفردات المقياس ،ووضوح تعميمات المقياس ،وقد تم إجراء التعديبلت
التي طمبيا المحكمون؛ ليصبح المقياس في صورتو النيائية (ممحقٓٔ) ،كما أصبح
المقياس متمتعاً بدرجة مقبولة من الصدق.

 التجربة االستطالعٌة :بعد إجراء التعديبلت عمى مفردات المقياس ،تم تطبيق المقياس
استطبلعياً لتحديد الصعوبات والمشكبلت التي يمكن أن تواجو دارسي المغة العربية
الناطقين بغيرىا أثناء اإلجابة عن أسئمة المقياس ،وتحديد الزمن البلزم لئلجابة ،وحساب
معامل ثبات المقياس .فتم تطبيق المقياس عمى عينة عشوائية عددىا ( )ٔٚدارساً من

دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا ،وبعد تطبيق المقياس أسفرت النتائج عن:
 الصيارة المغوية ألسئمة المقياس تبلئم دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا.

 تحدٌد زمن المقٌاس :فقد تحدد زمن المقياس بة (ٓ٘) دقيقة من خبلل التجربة
االستطبلعية؛ حيث كان زمن أول دارس أجاب عن المقياس (ٓٗ) دقيقة ،وزمن آخر
دارس (ٓ )ٙدقيقة.
 حساب معامل ثبات المقٌاس :تم حساب معامل الثبات بطريقة إعادة التطبيق عمى نفس
يوما أُعيد تطبيق المقياس عمى نفس العينة ،وتم
العينة ،فبعد مرور فاصل زمني (٘ٔ) ً
حساب معامل االرتباط بين درجات الدارسين في التطبيقين األول والثاني باستخدام معامل
االرتباط لبيرسون( :خطاب ،)ٕٓٓٔ ،وأسفرت النتائج عن أن معامل ثبات المقياس بة
(ٓ ،)ٓ.ٜأي أن لممقياس درجة ثبات يمكن الوثوق بيا عند تطبيقو.
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تطبٌق النموذج التدرٌسً:
دارسا من دارسي المغة
ٔ– عٌنة البحث والتصمٌم التجرٌبً المتبع :تم اختيار ()ٔٚ
ً
العربية الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط من الطبلب الممتحقين بحمقات تعميم
القرآن الكريم والمغة العربية بمحافظة عقمة الصقور -منطقة القصيم لتطبيق النموذج
التدريسي الذي يقدمو ىذا البحث؛ واعتمد البحث عمى تصميم تجريبي يعتمد عمى
مجموعة واحدة ،وقياس قبمي /بعدي؛ نظ ار لطبيعة النموذج التدريسي المقدم وطبيعة
عينتو.
ٕ– التطبٌق القبلً الختبار مهارات االستماع ومقٌاس مهارات التحدث :تم تطبيق اختبار
ميارات االستماع ومقياس ميا ارت التحدث قبميا عمى مجموعة البحث؛ لمت كد من مدى
تمكن دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط من ميارات كل من
االستماع والتحدث قبل تطبيق النموذج التدريسي القائم عمى النظرية التداولية.
ٖ – تنفٌذ النموذج التدرٌسً :تم تنفيذ النموذج التدريسي من خبلل قيام الباحث بتدريس
الدروس التعميمية التي تضمنيا ىذا النموذج لمجموعة البحث في ضوء النظرية
تقريبا كل أسبوع ،وبمغ عددىا
التداولية ،واستغرق تنفيذه ( )ٜأسابيع بواقع ( )ٙساعات
ً
(ٕ٘) ساعة ،والجدول التالي يوضح الجدول الزمني لتنفيذ برنامج النموذج التدريسي:
رذول ()3
انزذول انضيٍُ نتُفُز انًُىرد انتذسَسٍ
انذسوط انتعهًُُح
 – 1يُحح دساسُح
 – 2يساعذج صذَك
 – 3انسُاحح انذَُُح
 – 4أسىاق عشتُح
 -5احتفاالخ عشتُح
 – 6استعذاداخ انسفش
 – 1فٍ انطشَك إنً انشَاض
 – 1فٍ يطاس انشَاض
 – 1انشَاض انساحشج
 – 12حٍ انسفاساخ
انًزًىع

عذد يهاساخ االستًاع
يهاسج
يهاسج
يهاسج
يهاسج
يهاسج
يشارعح وتمُُى تُائٍ
يهاسج
يهاسج
يهاسج
يهاستاٌ
يهاستاٌ
يشارعح وتمُُى تُائٍ
 12يهاسج
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عذد يهاساخ
انتحذث
يهاسج
يهاسج
يهاسج
يهاسج
يهاستاٌ
يهاستاٌ
يهاستاٌ
يهاستاٌ
يهاستاٌ
يهاستاٌ
 16يهاسج

عذد
انساعاخ
 4ساعاخ
 4ساعاخ
 4ساعاخ
 4ساعاخ
 4ساعاخ
 6ساعاخ
 4ساعاخ
 4ساعاخ
 4ساعاخ
 4ساعاخ
 4ساعاخ
 6ساعاخ
 52ساعاخ
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 – 4التطبٌق البعدي الختبار مهارات االستماع ومقٌاس مهارات التحدث :بعد االنتياء
من تنفيذ النموذج المقترح تم تطبيق اختبار ميارات االستماع ومقياس ميارات التحدث
بعديا عمى مجموعة البحث المختارة ،وذلك لتحديد مقدار النمو في ميارات
تطبيقا
ً
االستماع والتحدث؛ ومن ثم قياس فاعمية النموذج التدريسي القائم عمى النظرية التداولية
في تنمية ميارات التواصل الشفيي لدى ىؤالء الدارسين.

نتائج البحث ،وتفسٌرها ،ومناقشتها:
 – 1نتائج البحث:
يعرض ىذا البحث نتائجو من خبلل اإلجابة عن أسئمتو كما يمي:
أ– اإلجابة عن السؤال األول ،والذي نصو :ما ميارات التواصل الشفيي (االستماع والتحدث)
المناسبة لدارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا؟ ولئلجابة عن ىذا السؤال تم تحديد
ميارات التواصل الشفيي المناسبة لدارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا من خبلل إعداد
قائمتين إحداىما لميارات االستماع واألخرى لميارات التحدث ،وقد تم عرض ذلك بالتفصيل
سابقا.
ب– اإلجابة عن السؤال الثاني ،والذي نصو :ما أسس بناء نموذج تدريسي قائم عمى النظرية
التداولية لتنمية ميارات التواصل الشفيي لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا؟
ولئلجابة عن ىذا السؤال تم استخبلص أسس بناء النموذج التدريسي من خبلل دراسة
طبيعة النظرية التداولية ،والتواصل الشفيي االستماع والتحدث ومياراتيما ،وقد تم عرض
ىذه األسس تفصيبل أثناء عرض اإلطار النظري لمبحث.
ج– اإلجابة عن السؤال الثالث ،والذي نصو :ما النموذج التدريسي القائم عمى النظرية
التداولية لتنمية ميارات التواصل الشفيي لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا؟
ولئلجابة عن ىذا السؤال تم عرض مكونات النموذج التدريسي :أىداف النموذج التدريسي،
ومحتواه ،وخطواتو ،اواجراءاتو ،واألنشطة ،والوسائط التعميمية ،وأدوات تقويمو ،وقد تم
عرض ذلك تفصيبل أثناء عرض بناء النموذج التدريسي.

د– اإلجابة عن السؤال الرابع ،والذي نصو :ما فاعمية النموذج التدريسي القائم عمى النظرية
التداولية لتنمية ميارات التواصل الشفيي لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا؟
ولئلجابة عن ىذا السؤال اختبرت صحة الفرضين التاليين:
- ٔٔٔ٘ -
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– الفرض األول :ونصه :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعة
البحث في كل من القياسين القبمي والبعدي لمدى نمو ميارات االستماع لدى دارسي المغة
العربية الناطقين بغيرىا في اختبار االستماع.
والختبار صحة ىذا الفرض تمت مقارنة نتائج مجموعة البحث في القياسين القبمي
والبعدي لمدى تمكن دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط من كل ميارة
من ميارات االستماع ،وكذلك مدى تمكنيم من ميارات االستماع ككل من خبلل درجاتيم في
اختبار ميارات االستماع.
لممقارنة بين القياسين القبمي والبعدي لميارة االستماع قام الباحث استخدام اختبار
ويمكوكسون نظ ار لصغر حجم العينة وعدم تحقق الشروط البارامترية وكانت النتائج كما
يوضحيا الجدول اآلتي.
رذول ()4
يماسَح دسراخ يزًىعح انثحخفٍ انمُاسٍُ انمثهٍ وانثعذٌ فٍ اختثاس يهاساخ االستًاع
سلى انًهاسج
1
2
3
4
5
6
1
1
1
12
11
12
االستًاع
انًثاشش
االستًاع
االستُتارٍ
االستًاع
انُالذ
االستًاع
ككم

انشتة انسانثح
يزًىع
يتىسػ
انشتة
انشتة
6.00
2.00
10.00
2.50
10.00
2.50
6.00
2.00
.00
.00
1.00
1.00
45.00
5.00
28.00
4.00
22.50
4.50
78.00
6.50
48.00
6.00
48.00
6.00
105.00
7.50

انشتة انًىرثح
يزًىع
يتىسػ
انعذد
انشتة
انشتة
.00
.00
0
.00
.00
0
.00
.00
0
.00
.00
0
.00
.00
0
.00
.00
0
.00
.00
0
.00
.00
0
13.50
4.50
3
.00
.00
0
18.00
6.00
3
18.00
6.00
3
.00
.00
0

لًُح Z

يستىي
انذالنح

َىع
انذالنح

-1.73
-2.00
-2.00
-1.73
.000
-1.00
-3.00
-2.64
-.707
-3.46
-1.50
-1.50
-3.74

.083
.046
.046
.083
1.000
.317
.003
.008
.480
.001
.132
.132
.000

غُش دانح
غُش دانح
غُش دانح
غُش دانح
غُش دانح
غُش دانح
دانح
دانح
غُش دانح
دانح
غُش دانح
غُش دانح

11

6.00

66.00

0

.00

.00

-3.01

.003

دانح

15

8.00

120.00

0

.00

.00

-3.52

.000

دانح

17

9.00

153.00

0

.00

.00

-3.64

.000

دانح

انعذد
3
4
4
3
0
1
9
7
5
12
8
8
14
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يتضح من الجدول السابق أن:
 يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا بةةةين متوسةةةطات درجةةةات مجموعةةةة البحةةةث فةةةي القياسةةةين القبمةةةيوالبعةةدي لصةةالح القيةةاس البعةةدي لمةةدى نمةةو ميةةارات االسةةتماع اآلتيةةة :يسةةتنتج خصةةائص
أسموب المتحدث ،ويسةتنتج الفكةر الضةمنية مةن الةنص المسةموع ،ويميةز بةين الفكةرة الشةائعة
والفكرة المبتكرة في النص المسموع.
 ال يوجةةد فةةرق دال إحصةةائيا بةةين متوسةةطات درجةةات مجموعةةة البحةةث فةةي القياسةةين القبمةةيوالبعدي في باقي ميارات االستماع منفردة.
 يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا بةةةين متوسةةةطات درجةةةات مجموعةةةة البحةةةث فةةةي القياسةةةين القبمةةةيوالبعةةدي لصةةالح القيةةاس البعةةدي لمةةدى نمةةو محةةاور االسةةتماع الثبلثةةة :ميةةارات االسةةتماع
المباشر ،وميارات االستماع االستنتاجي ،وميارات االستماع الناقد.
 يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا بةةةين متوسةةةطات درجةةةات مجموعةةةة البحةةةث فةةةي القياسةةةين القبمةةةيوالبعدي لصالح القياس البعدي لمدى نمو ميارات االستماع ككل.
ممةةا يةةدل عمةةى أن لمنمةةوذج التدريسةةي القةةائم عمةةى النظريةةة التداوليةةة فاعميةةة فةةي تنميةةة
ميارات االستماع لدى مجموعة البحث .وبذلك يرفض الفرض األول لمبحث.
– الفرض الثانً :ونصو :ال يوجةد فةرق ذو داللةة إحصةائية بةين متوسةطات درجةات مجموعةة
البحث في كل من القياسين القبمةي والبعةدي لمةدى نمةو ميةارات التحةدث لةدى دارسةي المغةة
العربية الناطقين بغيرىا في مقياس التحدث.
والختبار صحة ىذا الفرض تمت مقارنة نتائج مجموعة البحث في القياسين القبمي
والبعدي لمدى تمكن دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا في المستوى المتوسط من كل ميارة
من ميارات التحدث ،وكذلك مدى تمكنيم من ميارات التحدث ككل من خبلل درجاتيم في
مقياس ميارات التحدث.
لممقارنة بين القياسين القبمي والبعدي لميارة التحدث قام الباحث استخدام اختبار
ويمكوكسون نظ ار لصغر حجم العينة وعدم تحقق الشروط البارامترية وكانت النتائج كما
يوضحيا الجدول اآلتي.
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رذول ()5
يماسَح َتائذ يزًىعح انثحج فٍ انمُاسٍُ انمثهٍ وانثعذٌ فٍ يمُاط يهاساخ انتحذث
سلى
انًهاسج

انشتة انسانثح
يتىسػ
انعذد
انشتة

انشتة انًىرثح
يتىسػ يزًىع
انعذد
انشتة
انشتة

لًُح Z

يستىي
انذالنح

1

4

2.50

10.00

0

.00

.00

-2.00

.046

2

3

2.00

6.00

0

.00

.00

-1.73

.083

3
4
5
6
1
1

6
10
4
4
7
4

3.50
5.50
2.50
2.50
4.00
2.50

21.00
55.00
10.00
10.00
28.00
10.00

0
0
0
0
0
0

.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00

-2.44
-3.16
-2.00
-2.00
-2.64
-2.00

.014
.002
.046
.046
.008
.046

1

6

5.50

33.00

4

5.50

22.00

-.632

.527

12

0

.00

.00

0

.00

.00

.000

1.000

11

3

2.00

6.00

0

.00

.00

-1.73

.083

12

3

2.00

6.00

0

.00

.00

-1.73

.083

13

3

2.00

6.00

0

.00

.00

-1.73

.083

14

0

.00

.00

0

.00

.00

.000

1.000

15

7

4.00

28.00

0

.00

.00

-2.64

.008

16
انزاَة
انفكشٌ
انزاَة
انهغىٌ
انزاَة
اإلشاسٌ
انزاَة
انتفاعهٍ
انتحذث
ككم

6

3.50

21.00

0

.00

.00

-2.44

.014

14a

7.50

105.00

0b

.00

.00

-3.37

.001

دانح

11d

6.00

66.00

0e

.00

.00

-3.03

.002

دانح

9g

7.67

69.00

4h

5.50

22.00

-1.73

.083

غُش
دانح

10j

5.50

55.00

0k

.00

.00

-2.91

.004

دانح

17m

9.00

153.00

0n

.00

.00

-3.74

.000

دانح

يزًىع
انشتة
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َىع
انذالنح
غُش
دانح
غُش
دانح
دانح
دانح
دانح
دانح
دانح
دانح
غُش
دانح
غُش
دانح
غُش
دانح
غُش
دانح
غُش
دانح
غُش
دانح
غُش
دانح
دانح
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يتضح من الجدول السابق أن:
 يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا بةةةين متوسةةةطات درجةةةات مجموعةةةة البحةةةث فةةةي القياسةةةين القبمةةةيةار فرعيةةة مةةن فكرتةةو
والبعةةدي لصةةالح القيةةاس البعةةدي فةةي ميةةارات التحةةدث اآلتيةةة :يولةةد أفكة ًا
الرئيسةةة ،وينيةةي حديثةةو بخاتمةةة مناسةةبة ،ويسةةتخدم الكممةةات المناسةةبة لممعنةةى ،ويسةةتخدم
الجمل والتعبيرات المناسبة لممعنةى ،ويسةتخدم المغةة الفصةيحة فةي حديثةو ،ويضةبط الكممةات
من حيث البنية أثناء الحديث ،ويثني عمى مستمعيو.
 ال يوجةةد فةةرق دال إحصةةائيا بةةين متوسةةطات درجةةات مجموعةةة البحةةث فةةي القياسةةين القبمةةيوالبعدي في ميارات التحدث اآلتية :يميد لمموضوع بمقدمة مناسبة ،ويحدد فكرتو الرئيسةة،
ويسةةةتخدم لغةةةة الجسةةةد أثنةةةاء التحةةةدث ،ويعبةةةر بحركةةةات مناسةةةبة أثنةةةاء التحةةةدث ،ويسةةةتخدم
اإليماءات المناسبة لمموقةف ،ويسةتخدم إشةارات اليةدين أثنةاء التحةدث ،ويبةدأ بنقةاط االتفةاق
بينةةو وبةةين مسةةتمعيو ،ويتعةةرف اتجاىةةات مسةةتمعيو نحةةو الموضةةوع ،ويحتةةرم آراء مسةةتمعيو
نحو الموضوع.
 يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا بةةةين متوسةةةطات درجةةةات مجموعةةةة البحةةةث فةةةي القياسةةةين القبمةةةيوالبعدي لصالح القياس البعدي لمدى نمو محاور التحدث الثبلثة :ميةارات الجانةب الفكةري،
وميارات الجانب المغوي ،وميارات الجانب التفاعمي.
 ال يوجةةد فةةرق دال إحصةةائيا بةةين متوسةةطات درجةةات مجموعةةة البحةةث فةةي القياسةةين القبمةةيوالبعدي لمدى نمو المحور الثالث لميارات التحدث :ميارات الجانب المممحي (اإلشاري).
 يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا بةةةين متوسةةةطات درجةةةات مجموعةةةة البحةةةث فةةةي القياسةةةين القبمةةةيوالبعدي لصالح القياس البعدي لمدى نمو ميارات التحدث ككل.
ممةةا يةةدل عمةةى أن لمنمةةوذج التدريسةةي القةةائم عمةةى النظريةةة التداوليةةة فاعميةةة فةةي تنميةةة
ميةةةارات المحةةةاور الثبلثةةةة لميةةةارات التحةةةدث :الجانةةةب الفكةةةري ،والجانةةةب المغةةةوي ،والجانةةةب
التفاعمي لدى مجموعة البحث؛ وبذلك يرفض الفرض الثاني لمبحث.

- ٜٔٔٔ -
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 – 2مناقشة النتائج وتفسٌرها:
أظيرت النتائج السابق ذكرىا أن:
أ -لمنموذج التدريسي القائم عمى النظرية التداولية الذي قدمو ىذا البحث فاعمية في تنمية
ميارات التواصل الشفيي االستماع والتحدث ككل لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا
المستوى المتوسط .وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة كل من :حمدان (،)ٕٓٓٛ
والربايعة (ٕٓٔٓ) ،وكارة (ٕٓٔٓ) ،والناقة ،صبلح ،والعيد ،إبراىيم (ٕٔٔٓ) ،وعبيد
(ٕٗٔٓ) ،وعبد العظيم (ٕ٘ٔٓ) .حيث إن النموذج التدريسي المقترح قد اعتمد في
تنمية ميارات التواصل الشفيي االستماع والتحدث عمى:
 األسةةس التةةي تقةةوم عمييةةا مةةدخل النظريةةة التداوليةةة المتمثمةةة فةةي :اإلشةةاريات ،واالفت ةراض
المسبق ،واالستمزام الحواري ،واألفعال الكبلمية.
 مبادئ النظرية التداولية المتمثمة في :مبدأي التعاون والت دب.
 تطبيةةق أسةةس النظريةةة التداوليةةة فةةي تنميةةة ميةةارات التواصةةل الشةةفيي لةةدى دارسةةي المغةةة
العربية الناطقين بغيرىا ،وتةدريب الدارسةين عمةى تحديةد الفكةرة األولةى فةي الةنص ،وعةرض
مضةةمونيا ،ثةةم تحديةةد المعمومةةات المسةةبقة المرتبطةةة بةةالفكرة ،وتحديةةد اإلشةةاريات الزمانيةةة
والمكانيةةةة ،وبيةةةان المعةةةاني الضةةةمنية ،وتحديةةةد دالالت األفعةةةال الكبلميةةةة ،وتحديةةةد المعنةةةى
اإلجمالي لمنص ،وتحديد األدلة والبراىين التي يتناوليا النص.
 تعمةةيم دارسةةي المغةةة العربيةةة النةةاطقين بغيرىةةا لمةةدروس التعميميةةة المتضةةمنة فةةي النمةةوذج
التدريسي المقترح؛ مما ساعدتيم في تنمية ميارات التواصل الشفيي لدييم.
 مجموعة من األنشطة المستخدمة في النموذج التدريسي المقترح ،والتي اىتمت بتنمية
ميارات التواصل الشفيي استماعا وتحدثا لدى الدارسين.
 اعتماد التدريس باستخدام النموذج المقترح عمى المناقشة الفاعمة بين الباحث ،ودارسي
المغة العربية الناطقين بغيرىا؛ مما أدى إلى زيادة الثقة بين ىؤالء الدارسين والباحث ،كما
أدى لرفع معدالت األداء ومراعاة الفروق الفردية بين الدارسين.
 اعتماد التدريس باستخدام النموذج المقترح عمى أساليب التقويم القبمي والبنائي والبعدي
في كل درس؛ مما أدى إلى زيادة تقدم الدارسين في ميارات التواصل الشفيي.
ب -ليس لمنموذج التدريسي القائم عمى النظرية التداولية الذي قدمو ىذا البحث فاعمية في
تنمية بعض ميارات االستماع وبعض ميارات التحدث لدى دارسي المغة العربية الناطقين
- ٕٔٔٓ -
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بغيرىا المستوى المتوسط .وبالرجوع ليذه الميارات يتضح أنيا ميارات قد مارسيا
الدارسون من قبل في المستوى األول ،ويمارسونيا من خبلل قراءة وتبلوة القرآن الكريم،
وممارسة ىذه الميارات مع الزمبلء والمعممين في الحمقات؛ مما جعل الفرق بين أداء
الدارسين ليا لم يختمف بعد تطبيق البرنامج عن أدائيم قبل تطبيق البرنامج.

توصٌات البحث:
في ضوء مشكمة البحث وما كشفت عنو من نتائج يوصي ىذا البحث بما يمي:



إعادة النظر في أىداف تدريس االستماع والتحدث لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا في
المستوى المتوسط في ضوء قائمتي ميارات االستماع والتحدث.



إعادة النظر في أساليب تدريس االستماع والتحدث الحالية لدى دارسي المغة العربية الناطقين



عقد دورات تدريبية وورش عمل لمعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا لتدريبيم عمى تدريس

بغيرىا في ضوء النموذج التدريسي المقترح.

االستماع والتحدث باستخدام النموذج المقترح القائم عمى النظرية التداولية.


إعادة النظر في أدوات تقويم ميارات االستماع والتحدث في ضوء اختبار ميارات االستماع

ومقياس ميارات التحدث المذين يقدميما ىذا البحث.

بحوث مقترحة:
في ضوء نتائج البحث التي تم التوصل إلييا ،والتوصيات السابقة يقترح ىذا البحث إجراء
عدة بحوث منيا:
ٔ .إستراتيجية تدريسية قائمة عمى النظرية التداولية لتنمية ميارات القواعد النحوية لدى
دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا.
ٕ .برنامج قائم عمى النظرية التداولية لتنمية ميارات التذوق األدبي لدى دارسي المغة العربية
الناطقين بغيرىا.
ٖ .برنامج قائم عمى النظرية التداولية لتنمية ميارات القراءة والكتابة لدى دارسي المغة
العربية الناطقين بغيرىا.
ٗ .تنمية ميارات االستماع والتحدث لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا في ضوء
نظريات أخرى.

المراجع
أوال – المراجع العربٌة:
- ٕٔٔٔ -

نموذج تدريسي مقترح قائم على النظرية التداولية لتنمية مهارات التواصل الشفهي ..................................
ٔ .آن ربوولل  ،لجو م شلرو ر  :)3002التدالليووا اليوولم جمووم جديوود صو التلا و  ،ترجشووا /ووي

الوودين

دغفلس ،لد /شحشد الريب ن  ،الشنظشا العربيا لمترجشا ،بيرلت :دار الطميعا لمطب جا لالنرر.

ٕ .أبل العز ،ىدى  :)3002صع ليا برن شج شقترح شتعدد الل ئط ق ئم جمى الشلاق
شي رات اال تش ع لالتحدث لدى دار

الحي تيا ص تنشيا

المغا العربيا الن طقين بغيرى  ،ر لا ش ج تير غير شنرلرة،

كميا التربيا -ج شعا الشن لرة.

ٖ .أبل بكر ،أشيرة  :)3003ص جميا إ تراتيجيت الت ؤ الذات لالشح ك ة ص تنشيا شي رات التحدث
لدى ت شيذ الشرحما اإلجداديا ،ر لا ش ج تير غير شنرلرة ،كميا التربيا – ج شعا جين رشس.

البعد التدالل
ٗ .إدريس ،شقبل ُ :)3002
 ،)22يلليل بتشبر.
٘ .الراجح ،ن

جند

يبليو .الكليت :ج لم الفكر ،العدد  ،)0الشجمد

ر  :)3002ت لر شقترح لمي ت

المغا

الجلا لتنشيا شي رة اال تش ع لدى شتعمش

العربيا الن طقين بغيرى  ،ر لا ش ج تير غير شنرلرة ،الج شعا اإل

شيا ب لشدينا الشنلرة ،الششمكا

العربيا ال علديا.
 .ٙالرب يعووا ،إب وراىيم ح وون  :)3002أثوور ا ووتلدام الوودراش التعميشيووا ص و تنشيووا شي و رات التحوودث التعبيوور الرووفل )
لتح ووين التح ووي لوودى طمبووا المغووا العربيووا لمن و طقين بغيرى و  ،شجمووا كميووا العموولم اإلن و نيا ،العوودد  ،23األردن،

ج شعا جش ن.
 .ٚالحب روا،

و بر  :)3002التدالليووا لالحجو ج ،شوودال لن وولص ،دشرو  :دار

ووفح ت لمد ار و ت

لالنرر.

 .ٛال بيع  ،جبد اهلل  :)3002برن شج شقترح ق ئم جمى ا تراتيجي ت ش لراء الشعرصا لتنشيا شي رات
الفيم اال تش ج لالقراءة الجيريا لدى ط ب ال

كميا التربيا -ج شعا اإلش م شحشد بن علد اإل

الث لث شتل ط ،ر لا دكتلراه غير شنرلرة،

شيا .الري ض ،الششمكا العربيا ال علديا.

 .ٜالرير  ،جبد الي د بن ظ صر  :)3002إ تراتيجي ت اللط ب ،شق ربا لغليا تدالليا ،بيرلت :دار
الكت ب الجديد.

ٓٔ .ال ار  ،جم

 :)3000ص البراجش تيا األصع

اإلنج زيا ص العربيا الشع

رة د ار ا دالليا -

شعجم ي ق ) ،الق ىرة :شكتبا اآلداب.

ٔٔ .العشو وور  ،رو وويش ء  :)3000ص جميو ووا برن و و شج شقتو وورح لتنشيو ووا الو وولج ال و وولت ص و و اكت و و ب شي و و رات
اال ووتش ع لالكو م لوودى الشتعمشووين لمغووا العربيووا شوون غيوور النو طقين بيو  ،ر و لا دكتوولراه غيوور شنروولرة،

شعيد الد ار ت لالبحلث التربليا -ج شعا الق ىرة.

ٕٔ .الن قووا،

و ح ،لالعبود ،إب وراىيم  :)3000شوودى اشووت م طمبووا الشرحمووا األ

شجما كميا التربيا -ج شعا جين رشس ،جدد .)22
- ٕٕٔٔ -

وويا التلا و الرووفل ،

نموذج تدريسي مقترح قائم على النظرية التداولية لتنمية مهارات التواصل الشفهي ..................................
ٖٔ .الن قا ،شحشلد  :)3002الشرجع الشع

ر ص

تعميم المغا العربيا لمن طقين بغيرى  :األ س

لالشدال لا تراتيجي ت التدريس ،الق ىرة :دار الفكر العرب .

ٗٔ .بلنجش ووا ،شحش وود  :)3002شنو و ىج ت وودريس شيو و رة اال ووتش ع ب ووين النظري ووا لالتطبيو و لمنو و طقين بغي وور
العربيا .شجما المغا العربيا ،جش ن :الج شعا األردنيا ،جدد .)02

٘ٔ .ج بر ،شحشد  :)3002ص جميا إ تراتيجيا ق ئشا جمى نظريت

النظم لالشمكا الم نيا ص

الشف ىيم األدبيا لتنشيا شي رات الفيم اال تش ج لالتذل األدب لدى ت شيذ التعميم األ

تدريس

 ،ر لا

دكتلراه غير شنرلرة ،شعيد الد ار ت لالبحلث التربليا -ج شعا الق ىرة.
 .ٔٙج د الكريم ،جبد اهلل  :)3002التدالليا ص الد ار ت النحليا ،الق ىرة :شكتبا اآلداب.

 .ٔٚحبش ،ى لا  :)3002ص جميا برن شج ق ئم جمى التعمم الشنظم ذاتي ب تلدام التقني ت التعميشيا ص
تنشيا التلا

الرفي لدى دار

المغا العربيا الن طقين بغيرى  ،ر لا دكتلراه غير شنرلرة ،كميا

التربيا – ج شعا جين رشس.
 .ٔٛح ين ،شرلة  :)3002ا تلدام إ تراتيجيا التحمي المغل لتنشيا شي رات الفيم اال تش ج

لدى

ت شيذ الشرحما اإلجداديا ،شجما القراءة لالشعرصا ،ع .)022

 .ٜٔحشدان ،لطف

 :)3002تدريس المغا العربيا ص

الشرحما الث نليا بين الشن ىج الش تعشما

لالم ني ت التدالليا ،ر لا دكتلراه غير شنرلرة ،كميا اآلداب لالمغ ت -ج شعا الح ج للضر ب تنا،

الجزائر.
ٕٓ .لط ب ،جمى  :)3000القي س لالتقوليم صو العمولم النف ويا لالتربليوا لاالجتش جيوا ،القو ىرة :األنجمول
الش ريا.

ٕٔ .درليش ،ح ن  :)3002ص جميا إ تراتيجيا شقترحا ق ئشا جمى شدلم
المغل ص تنشيا شي رات الك م لالتحدث لدى ت شيذ ال

التحمي المغل لالتلا

األل اإلجداد  .ر لا دكتلراه غير

شنرلرة ،شعيد الد ار ت لالبحلث التربليا – ج شعا الق ىرة.
ٕٕ .دالش ،جي ل و

 :)0223شوودل إلووى الم و ني ت التدالليووا ،ترجشووا /شحشوود يحي و تن ،الج ازئوور :دي ولان

الشطبلج ت الج شعيا.

ٖٕ .رحيشا ،ريتر  :)3002التدالليا لآص

التحمي  ،الجزائر :ج شعا شحشد ليضر ب كرة ،ع .)02

ٕٗ .ر ن ،ش طفى  :)3002تعميم المغا العربيا لالتربيا اإل

شيا ،الق ىرة :دار الرشس.

ٕ٘ .رلبرت ،د جراند  :)0222النص لاللط ب لاإلجراء ،ترجشا تش م ح ن ،الق ىرة :ج لم الكتب.

 .ٕٙعلد  ،ج ء الدين  :)3002تنشيا شي رات الفيم اال تش ج لاألداء الكت ب لدى ت شيذ الشرحما
االبتدائيا ص

ضلء نظريا ال ق الت التعميشيا ،شجما د ار ت ص

.)300
- ٕٖٔٔ -

الشن ىج لطر التدريس ،ع

نموذج تدريسي مقترح قائم على النظرية التداولية لتنمية مهارات التواصل الشفهي ..................................
.ٕٚ

شا ،أحشد  :) 3000تقليم شدى تشكن ت شيذ ال

الل شس االبتدائ شن الشي رات الرفييا.

ر لا ش ج تير غير شنرلرة ،شعيد الد ار ت لالبحلث التربليا – ج شعا الق ىرة.

 .ٕٛووملم ،ووشير  :)3002برن و شج شقتوورح لع و ج األلط و ء المغليووا الر و ئعا ص و التعبيوور الر وفل لوودى
األل الث نل  ،ر لا دكتلراه غير شنرلرة ،كميا التربيا -ج شعا الشنلصيا.

ط ب ال

 .ٕٜميش ن ،شحشلد  :)3002جمم المغا االجتش ج لتطبيق تو ص تعميم المغا العربيا ،الق ىرة :ج لم
الكتب.

ٖٓ .رح تا ،ح ن ،لال ش ن ،شرلان  :)3003الشرجع ص تعميم المغا العربيا لتعمشي  ،الق ىرة :شكتبا
الدار العربيا لمكت ب.

ٖٔ .رراب  ،شحشلد  :)3000ص جميا إ تراتيجيا شقترحا ق ئشا جمى شدلم
األلط ء ص

تنشيا شي رات الفيم اال تش ج

التق ب

المغل لتحمي

لالقراءة الجيريا لالكت با اللظيفيا لدى دار

المغا

العربيا الن طقين بغيرى  ،ر لا دكتلراه غير شنرلرة ،شعيد الد ار ت لالبحلث التربليا -ج شعا
الق ىرة.
ٕٖ .رري  ،ص طشا  :)3002برن شج شقترح لتنشيا شي رات التعبير الرفي

اإلبداج

لدى ت شيذ

الشرحما االبتدائيا ،ر لا دكتلراه غير شنرلرة ،شعيد الد ار ت لالبحلث التربليا – ج شعا الق ىرة.

ٖٖ .رع ن ،شحشد  :) 3002صع ليا برن شج ص

األنرطا المغليا ال تلدام الف حى لتنشيا بعض

شي رات التعبير الرفل ص الشرحما اإلجداديا ،ر لا ش ج تير غير شنرلرة ،كميا التربيا –ج شعا
جين رشس.

ٖٗ .رلكت ،ىن ء  :)3002الع قا بين الط قا الرفييا لشعمش

المغا العربيا ب لشرحما اإلجداديا

لتشكن الت شيذ شن شي رات التعبير الرفلى ،ر لا ش ج تير غير شنرلرة ،كميا التربيا – ج شعا

طنط  ،صرع كفر الريخ.
التدالليَّا جند العمش ء العرب ،د ار ا تدالليا لظ ىرة األصع
ٖ٘ .حرال  ،ش علد :)3002
ُ
ص التراث الم ن العرب  ،بيرلت :دار الطميعا.
.ٖٙ

ح الدين ،ش ل

 :)3002نظريا األصع

الك شيا ص

الك شيا

الب غا العربيا ،شجما كميا اآلداب

لالعملم اإلن نيا لاالجتش جيا ،الجزائر ،ج شعا شحشد ليضر ب كرة ،العدد الرابع.

 .ٖٚضرار ،ضي ء  :)3002أثر ا تلدام إ تراتيجيا التمليص جمى تنشيا شي رات الفيم اال تش ج
لدى ت شيذ ال

رشس.

 .ٖٛطعيشا ،ررد

ال دس االبتدائ  ،ر لا ش ج تير غير شنرلرة ،كميا التربيا -ج شعا جين

 :)3000األ س الع شا لشن ىج تعمويم المغوا العربيوا .إجودادى لتطليرىو  ،لتقليشيو ،

الق ىرة :دار الفكر العرب .
- ٕٔٔٗ -

نموذج تدريسي مقترح قائم على النظرية التداولية لتنمية مهارات التواصل الشفهي ..................................
 .ٖٜو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  :)3002الشيو و رات المغليو وا :ش ووتلي تي – تدري ووي –

ووعلب تي  ،القو و ىرة :دار الفك وور

العرب .

ٓٗ .جبوود الحكوويم ،ووح ليا  :)3002التدالليوواا النروواة لالتطوولر ،شجمووا الشلبوور ،الج ازئوور :ج شعووا ب ووكرة،
ق م األدب العرب  ،العدد الل شس ،ش رس.

ٔٗ .جبد الحشيد ،رأصت  :)3003ص جميا إ تراتيجيا ق ئشا جمى الشمكا الم نيا البن لمدلن ص تنشيا
شي رات التلا

الرفل لدى ت شيذ ال فل

 ،ر لا ش ج تير

الث ثا األليرة شن التعميم األ

غير شنرلرة ،شعيد الد ار ت لالبحلث التربليا – ج شعا الق ىرة.
ٕٗ .جبد الع  ،ص طشا  :)3002برن شج شقترح لتنشيا شي رات التعبير الرفي

اإلبداج

لدى ت شيذ

الشرحما االبتدائيا ،ر لا دكتلراه غير شنرلرة ،كميا البن ت -ج شعا جين رشس.

ٖٗ .جب وود العظ وويم ،ري ووم  :)3002تنشي ووا شيو و رات تحميو و اللطو و ب المغ وول ل وودى شتعمشو و المغ ووا العربي ووا
الن و طقين بمغ و ت ألوورى ب ووتلدام برن و شج ق و ئم جمووى النظريووا التدالليووا ،شجمووا د ار و ت ص و الشن و ىج

لطر التدريس ،العدد  )300ج .)3
ٗٗ .جبيد ،ح تم  :)3002نظريا التادب ص الم ني ت التدالليوا ،شجموا جو لم الفكور ،العودد  ،)0الشجمود
 ،)23يلليل – بتشبر.

٘ٗ .جثش ن ،أحشد  :)3002ص جميا ا تراتيجيا ال رد الق

ص تنشيا شي رات الفيم ال شع لدى

ت شيذ الشرحما االبتدائيا ،ر لا ش ج تير غير شنرلرة ،شعيد البحلث لالد ار ت العربيا -ج شعا
الدل العربيا.

 .ٗٙج وور ،ح وون

 :)3002صنوولن المغووا العربيووا تعميشيو و لتق ووليم تعميشيو و ) ،اإل ووكندريا :دار ش ارك ووز

اإل كندريا لمكت ب.

 .ٗٚجط  ،إبراىيم  :)3002الشرجع ص تدريس المغا العربيا ،الق ىرة :شركز الكت ب لمنرر.
 :)3002 _________ .ٗٛاال تش ع لشط لبو التربليا ،الق ىرة :شركز الكت ب لمنرر.
 .ٜٗجطيا ،شلت ر  :)3002أثر ا تلدام طريقا الدراش التعميش

ص

ط ب المغا العربيا كمغا ث نيا ،شجما القراءة لالشعرصا ،ع .)022

ٓ٘ .جفيف ،

بر

تنشيا شي رات اال تش ع لدى

 :)3002تلطيط برن شج ق ئم جمى بعض اإل تراتيجي ت الشب ررة لغير الشب ررة

لتاثيره جمى تنشيا شي رات الفيم اال تش ج لدى ت شيذ ال

الل شس االبتدائ  ،ر لا ش ج تير

غير شنرلرة ،كميا البن ت -ج شعا جين رشس.
ٔ٘ .جق  ،رابعا  :)3002ص جميا برن شج ق ئم جمى الشدل البن ئ لدى جبد الق ىر الجرج ن ص تنشيا
شي رات الفيم اال تش ج

لاألداء المغل الرفي

لدى ت شيذ الحمقا األللى شن التعميم األ

ر لا دكتلراه غير شنرلرة ،شعيد الد ار ت لالبحلث التربليا -ج شعا الق ىرة.
- ٕٔٔ٘ -

،

نموذج تدريسي مقترح قائم على النظرية التداولية لتنمية مهارات التواصل الشفهي ..................................
ٕ٘ .جك را ،شحشلد  :)3002النظريا البرجش تيا الم نيا التدالليا) ،د ار ا الشف ىيم لالنراة لالشب دئ،
الق ىرة :شكتبا اآلداب.

ٖ٘ .جشو وران ،ح وون  :)3002ص جمي ووا طريق ووا حو و الشر ووك ت صو و تنشي ووا التلا و و الر ووفل الن ق وود ل وودى
الت شيووذ الشع و قين ب وري ا بشوودارس النوولر اإلجداديووا .الشووؤتشر الع و لش الح و د لالعروورلن لمجشعيووا
الش ريا لمشن ىج لطر التدريس ،الشجمد الث لث.

ٗ٘ .جي ى ،جشرل  :)3002تنشيا شي رات التعبير الرفيى لدى ت شيذ ال

الث لث اإلجداد

ب تلدام بعض ا تراتيجي ت ش بعد الشعرصا ،ر لا ش ج تير غير شنرلرة ،كميا التربيا – ج شعا
جين رشس.

٘٘ .صران لاز أرشينكل  :)3000الشق ربا التدالليا ،ط ،2ترجشا /عيد جملش ،بيرلت :شنرلرات شركز
اإلنش ء القلش .

 .٘ٙك دة ،ليمى  :)3000الشكلن التدالل

ص

النظريا الم نيا العربيا ظ ىرة اال تمزام اللط ب

أنشلذج  ،ر لا دكتلراه غير شنرلرة ،كميا اآلداب لالمغ ت -ج شعا الح ج للضر ب تنا ،الجزائر.
ا
 .٘ٚكش  ،جشرل  :)3002ص جميا ا تلدام ا تراتيجيا التدريس التب دل ص تنشيا بعض الشي رات
المغليا لدى ت شيذ ال

أ يلط.

األل اإلجداد  ،ر لا ش ج تير غير شنرلرة ،كميا التربيا – ج شعا

 .٘ٛشدكلر ،جمى  :)3000تدريس صنلن المغا العربيا ،الق ىرة :دار الفكر العرب .

 .ٜ٘و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و لىريد  ،إيش ن  :)3002تعميم المغا العربيا لغير الن طقين بي  ،النظريا لالتطبي ،
الق ىرة :دار الفكر العرب .

ٓ :)3003 ______ .ٙالنظري ت المغليا لتطبيق تي التربليا ،الق ىرة :شكتبا للنجش ن.

ٔ .ٙشووي د ،ل لوود  :)3000اإلنرو ء صو العربيووا بووين التركيووب لالداللووا ،م ووما الم و ني ت ،شجموود ،)02
تلنس :ج شعا شنليا ،كميا اآلداب لالمغ ت.

ٕ .ٙنحما ،شحشلد  :)3000آص

جديدة ص البحث المغل الشع

ر ،الق ىرة :شكتبا اآلداب.

ٖ .ٙيلنس ،صتحو  ،لالرويخ ،شحشود  :)3002الشرجوع صو تعمويم المغوا العربيوا ل ج نوب شون النظريوا إلوى
التطبي  ،الق ىرة :شكتبا لىبا.

ٗ .ٙيلنس ،شحشد  :)3002شدل إلى الم ني ت التدالليا ،بيرلت :دار الكت ب الجديد.
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