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املضتدلط:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستكل األداء الشفيي في ضكء ميارات التحدث لدل طالبات
الصؼ األكؿ الثانكم كتحديد مستكل الكعي بإستراتيجيات التحدث كتعرؼ العبلقة بيف مستكل
األداء الشفيي كالكعي بإستراتيجياتو ,ككضع تصكر مقترح لتنمية ميارات التحدث كالكعي
بإستراتيجياتو لدل طالبات المرحمة الثانكية ,كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )033طالبة مف
طالبات الصؼ األكؿ الثانكم لمعاـ الدراسي  ,5301 /5301تـ اختيارىف بطريقة عشكائية
بمحافظة الطائؼ ,كلتحقيؽ ىذه األىداؼ أعدت الباحثة قائمة بميارات التحدث ,كبطاقة
مبلحظة ميارات التحدث ,كمقياس الكعي بإستراتيجيات التحدث لطالبات الصؼ األكؿ
الثانكم ,كبتطبيؽ المنيج الكصفي كباستخداـ المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كمعامؿ
ارتباط بيرسكف؛ فقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا :أف المستكل العاـ لميارات
التحدث لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم متكسط ,كبمتكسط قدره ( ,)5811كأف المستكل
العاـ لمكعي بإستراتيجيات التحدث لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم متكسط ,كبمتكسط قدره
إحصائيا كمكجبة بيف درجات الكعي بإستراتيجيات
( ,)5813ككجدت معامبلت ارتباط دالة
ن
التحدث (اإلستراتيجيات كالدرجات الكمية) كدرجات ميارات التحدث (الميارات كالدرجة الكمية)8
كفي ضكء نتائج الدراسة تـ تقديـ عدد مف التكصيات كالمقترحات منيا :استخداـ قائمة
ميارات التحدث كأساس لتنمية ىذه الميارات لدل الطالبات؛ كعقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ
لمعممي كمعممات المغة العربية8
الكممات المفتاحية :األداء الشفيي -ميارات التحدث -الكعي بإستراتيجيات التحدث8
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Evaluation the level of Oral Performance of Secondary Stage
Female Students in the light of Speaking Skills and awareness of the
strategies
Prepared by the researcher / Azizah makhdour Mokhdar Al-Harthi
Arabic teacher for non-native speakers
Specialized curricula and teaching methods of the Arabic language - Taif
University - Kingdom of Saudi Arabia

Abstract:
The present study aimed to identify the level of oral performance in light
of speaking skills among female students of the first grade secondary school,
determine the level of awareness of speaking strategies, determine the
relationship between speaking strategies and speaking skills and visualize a
proposal for the development of speaking skills and awareness of its strategies
among female students of the first grade secondary school, The study sample
consisted of 300 female students from the first grade secondary school for the
academic year 1437/1438, selected randomly in Taif . The researcher prepared
a list of appropriate speaking skills to the students of the first-grade secondary
school, The observation index of speaking skills them, and scale of awareness
of awareness of speaking strategies. Applying the descriptive approach and
using means and standard deviations and Pearson correlation coefficient. The
study found a number of findings, including: that the general level of speaking
skills to the female students of the first grade secondary school was average by
mean (1.86), The general level of awareness of speaking strategies among
female students was average too by mean (1.74), Found significant positive
correlations between degree of awareness of speaking strategies (strategies and
total score) and degrees of speaking skills (skills and total score). In light of the
results of the study the researcher presented a number of recommendations
including the use of the list of speaking skills as the basis for the development
of these skills among students and holding training courses and workshops for
teachers of the Arabic language.

Key words: oral performance, speaking skills - awareness of
speaking strategies.
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مكدم٘ الدراص٘:
ميما لمحياة االجتماعية ,كضركرة مف أىـ ضركراتيا؛ فيي أداة اإلنساف
تعد المغة
ن
أساسا ن
لمتكاصؿ كالتفاىـ بغيره مف أفراد المجتمع ,كىي كسيمتو لمتعبير عف ميكلو كاتجاىاتو ,كأفكاره
كمشاعره ,كقضاء حكائجو ,كتصريؼ شئكف عيشو ,كما أف المغة أداة المجتمع في تكطيد
الركابط كارساء سبؿ التعاكف كالتعايش بيف أفراده ,كىي أداتو في تعميـ ابنائو كاالرتقاء بيـ
مر
كثقافيا
فكريا
ن
ن
ن
كعمميا؛ كمف ثـ فالمغة تؤدم إلى رقي المجتمع كتقدمو كازدىاره عمى ّ
العصكر8
أساسا لمتعميػػـ كالتعمـ في المراحؿ الدراسيػػة المختمفة ,كىي:
كلمغة أربعة فنكف تعد
ن
االستماع ,كالتحدث ,كالقراءة ,كالكتابة؛ كالعبلقة بيف ىذه الفنكف عبلقة عضكية ,عبلقة تأثير
كتأثر ,كالصبلت بينيا متداخمة؛ فكؿ شكؿ مف أشكاليا لو كجكد في اآلخر ,كالكفاءة في فف
منيا تنعكس عمى الفنكف األخرل (يكنس ,0333,ص)511؛ كىذا مما يستمزـ مراعاة
التكامؿ في تدريس فنكف المغة ,كأف يتمكف الطبلب مف الميارات المغكية البلزمة ليككف
ناجحا (عرفاف ,0331 ,ص8)00
االتصاؿ في جانبيو الشفيي كالكتابي
ن
استخداما مف بيف فنكف المغة
شيكعا ك
كيعد التحدث مف أىـ الميارات المغكية ,كمف أكثرىا
ن
ن

األربعة؛ فالناس يستخدمكف األصكات في التكاصؿ كالتعبير عف األفكار كالمشاعر
كاألحاسيس ,ككما أشارت عديد مف الدراسات إلى أف االتصاؿ الشفيي يمثؿ  %11مف
التكاصؿ المغكم بيف األفراد في المجتمع (يكنس ,0333 ,ص8)511
كتأتي أىمية فف التحدث كمكانتو البارزة بيف فنكف المغة العربية ,في ككنو لغة العقؿ

المفك ر ,كالذىف الناطؽ ,كالخياؿ الخصب ,كالنفس الفاعمة كالقكة القادرة عمى االبتكار
كاإلبداع ,كما أف التحدث كسيمة الفرد إلفياـ اآلخريف ,باإلضافة إلى أف متطمبات الحياة
المعاصرة تحتاج إلى االتصاؿ الشفيي؛ لتبادؿ اآلراء كقضاء المصالح ,سكاء أكانت مصالح
فردية أك مصالح م جتمعية ,ثـ إف انتشار كسائؿ االتصاؿ الحديثة تقتضي التركيز عمى
جيدا (رسبلف ,0353 ,ص8)51
الجانب الشفيي كتكظيفو تكظيفنا ن

كما يستمد التحدث أىميتو مف ككنو مف ضركريات االتصاؿ المغكم لممتعمـ ,كتحقيؽ

كظيفة الفيـ كاإلفياـ؛ ألف ميارات التحدث تمثؿ األساس لمعظـ األنشطة المغكية التي يقكـ
بيا المتعمـ المتحدث؛ ذلؾ أف أكثر ما يستخدـ مف أساليب التعميـ في قاعات الدراسة يعتمد
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عمى المحادثة كالحكار؛ أم األداء الشفيي لّمغة ,زيادة عمى ككف المحادثة الشفكية تمثؿ

إنسانيا يقكـ بو الصغير كالكبير ,كالمتعمـ كغير المتعمـ ,كيكفر لئل نساف أكبر فرصة
نشاطنا
ن
لمتعامؿ مع الحياة ,كالتفاعؿ مع الجماعة (البجة ,0331 ,ص10؛ طاىر ,0353 ,ص-
ص8)10-10
كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح ,أف لميارات التحدث كالتمكف منيا لدل الطبلب كالطالبات
نظر لحاجة طمبة ىذه المرحمة إلى الطبلقة في
كالسيما في المرحمة الثانكية أىمي نة خاصة؛ نا
التعبير ,كالدقة في استخداـ األلفاظ كانتقاء الكممات المعبرة عف المعاني المقصكدة ,كالقدرة
عمى المناقشة كابداء الرأم بشكؿ مقبكؿ كمؤثر ,كمكاجية المكاقؼ المغكية كالثقة بالنفس,
حتى تتـ تييئتيا لممراحؿ العميا8
كانطبلقنا مف أىمية تنمية القدرة عمى التحدث لدل الطبلب كالطالبات ,كالتمكف مف مياراتو

المتعددة ,فقد أصبحت تنمية ميارات التحدث ,مف أىـ أىداؼ تدريس المغة (كزارة التربية
كالتعميـ ,0331 ,ص ,)50كما حظيت ميارات التحدث باىتماـ بعض الدراسات السابقة؛ مف
حيث تنميتيا في مراحؿ التعميـ المختمفة ,باستخداـ مجمكعة متنكعة مف البرامج
كاإلستراتيجيات كاألنشطة ,كمف ىذه الدراسات ,دراسة كؿ مف :الطكرة ( ,)0333كتشف
) ،)Chen, 2005كالصكيركي ( ,)0331كزىير ( ,)Zheer, 2008قطب ( ,)0331عماره
( ,)0353إسماعيؿ ( ,)0350عبد الحميد ( ,)0350كداككد ( 8)0351كقد أظيرت نتائج
ىذه الدراسات فاعمية برامجيا كاستراتيجياتيا كأنشطتيا في تنمية ميارات التحدث كالتعبير
الشفيي لدل الطبلب كالطالبات في مراحؿ التعميـ المختمفة8
كنظر ألىمية التقكيـ في الكشؼ عف الفركؽ الفردية بيف الطمبة ,كمساىمتو في تطكير
نا
العممية التعميمية ,كتطكير المناىج بما يتناسب مع ميكؿ الطبلب كامكاناتيـ كقدراتيـ ,فقد
ظيرت العديد مف الدراسات التي تيتـ بالكشؼ عف مدل امتبلؾ الطمبة لميارات التحدث,
كتقييـ مستكل تمكف ىؤالء الطبلب كالطالبات لميارات التحدث ,كممارستيا في المكاقؼ
الحياتية المختمفة ,كمف ثـ تشخيص جكانب الضعؼ كالعمؿ عمى عبلجيا ,كتحديد جكانب
ال قكة كالعمؿ عمى دعميا كتعزيزىا؛ كمف تمؾ الدراسات حيث أظيرت دراسة عبد الحميد
( ) 0335إلى تكسط مستكيات األداء في التعبير المغكم لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم,
كدراسة حافظ ( )0331التي أظيرت ضعؼ المستكل العاـ في ميارات التحدث كالتعبير
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الشفكم لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية ,كأظيرت دراسة الخرماني ( )0331كجكد أخطاء
شائعة لدل التبلميذ  -في مدارس تحفيظ القرآف كقسـ العمكـ الشرعية كالمغة العربية بالمرحمة
الثانكية  -في ميارات التعبير الشفيي ,تتعمؽ بالفكرة كاألسمكب كالنحك كالصرؼ ,كأظيرت
دراسة الغرباني ( )0331تدني مستكل أداء تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي في أدائيف
العميط ( )0353ضعؼ مستكل األداء المغكم لدل تبلميذ
لميارات التحدث ,كما أظيرت دراسة ّ
الصؼ السادس االبتدائي في الميارات المتعمقة بالمفردات ,بالصحة المغكية 8كتكصمت دراسة
الخميفة ( )0355إلى كجكد ضعؼ في أداء ميارات تدريس التعبير الشفيي لدل كؿ مف
الطبلب المعمميف ,كطبلب الدبمكـ التربكم8
كفي ىذا السياؽ أشارت عدة دراسات منيا دراسة راشد ( ,)0353دراسة "يانج كجام"
( ,)Yang & Gai, 2010دراسة "ىكانج" ( ,)Huang, 2010إلى أف قدرة الطالب عمى
امتبلؾ ميارات التحدث كالتمكف مف أدائيا؛ تزداد متى امتمؾ الكعي بإستراتيجيات التحدث؛
حيث تمكنو مف التعبير عف المعاني المطمكبة كمكاجية الصعكبات التي تعترض قدرتو عمى
التحدث ,كالكصكؿ إلى األىداؼ المراد تحقيقيا مف ذلؾ ,كالتقكيـ الذاتي لميارة التحدث لديو8
كقد أظيرت نتائج ىذه الدراسات عف كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف إتقاف
الطبلب لميارات المغة الشفيية ,كالدافعية لمتحدث ,ككعييـ كاستخداميـ إلستراتيجيات
االتصاؿ الشفيي 8كما أظيرت أنو عادةن ما يترتب عمى ضعؼ مستكيات نمك الكفاءة في ىذه
اإلستراتيجيات ضعؼ قدرة الطبلب عمى إتقاف ميارات التحدث ,كالطبلقة الحكارية التي يشكك

منيا كثير منيـ8
كيعد الكعي بإستراتيجيات التحدث مف المككنات الرئيسة الميمة في برامج تعميـ المغة؛
حيث إنيا "تساعد الطبلب في بناء المعنى المطمكب في المكاقؼ االجتماعية المختمفة ,كتنظيـ
عمميات التحدث الفعاؿ ,كالكفاءة الذاتية ,كالكعي ما كراء المعرفي ,كالقدرة عمى النجاح
األكاديمي" ( ،)Chamot, 1989, p3كما يسيـ الكعي بإستراتيجيات التحدث كاستخداميا
في تنمية الكفاءة التكاصمية ,كتنمية الشعكر بالقدرة عمى االستفادة العممية مف تكظيؼ
ميارات المغة المتعممة كميارات التحدث في المكاقؼ الحياتية المختمفة ,كالقدرة عمى المكاكبة
كالتعامؿ مع المكاقؼ المفاجئة غير المتكقعة سمفنا" (8)Huang, 2010, p-85-86
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كمف ىنا؛ جاء اىتماـ الدراسة الحالية بمحاكلة تعرؼ مستكل أداء طالبات المرحمة
الثانكية في ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو ,كالعبلقة بيف ىذيف المتغيريف8

ثاىًٔا -اإلسضاظ مبغهل٘ الدراص٘:
عمى الرغـ مف أىمية ميارات التحدث ,كأىمية تمكف الطمبة منيا؛ فإف كاقع مستكل أداء
الطمبة ,بمراحؿ التعميـ المختمفة ,في ميارات التحدث كاألداء الشفيي لّمغة العربية بشكؿ عاـ

يشير إلى كجكد بعض المؤشرات التي تظير ضعؼ مستكل أداء الطمبة في ميارات التحدث,

كك ثرة أخطائيـ في أثناء حديثيـ؛ مف حيث سطحية الفكرة ,كضعؼ األسمكب ,كاألخطاء
النحكية ,كأخطاء تتعمؽ بدقة النطؽ8
كىذا ما أشارت إليو نتائج بعض الدراسات السابقة المذككرة سابقنا ,مف كجكد ضعؼ في

ميارات التحدث لدل الطمبة عمى اختبلؼ المراحؿ؛ كلكف مع تطكر العممية التعميمية كتطكر

المناىج المغكية في المرحمة الثانكية خاصةن ,كككف الدراسات التقكيمية دراسات مستمرة
تستثمر كؿ ما ىك جديد في الكشؼ عف إيجابياتو كسمبياتو ,كعف تأثر مستكيات الطمبة بو,
كاليكجد في حدكد عمـ الباحثة دراسات حديثة اىتمت بميارات التحدث؛ أتت ىذه الدراسة
لتقكيـ مستكل ميارات التحدث لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم8
كقد أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة ,منيا دراسات كؿ مفNakatani, 2006( :؛
Huang, 2010؛ Yang & Gai, 2010؛  )Zehi, Saed, & Farzane, 215إلى أف
الطبلب الذيف يعانكف مف ضعؼ مستكياتيـ في إتقاف ميارات التحدث ,قد ترجع إلى ضعؼ
معرفتيـ كقدرتيـ عمى استخداـ اإلستراتيجيات التكاصمية 8كقد أكصت ىذه الدراسات بالكقكؼ
عمى مستكل الطبلب في ميارات التحدث كاتقانيـ لئلستراتيجيات التكاصمية ,كتحديد العبلقة
بيف مستكيات إتقاف الميارات المغكية ,كاختيار اإلستراتيجيات التكاصمية المستخدمة في تنمية
ميارات التحدث8
كبالنظر إلى نتائج الدراسات السابؽ عرضيا ,تتضح أىمية العناية بميارات التحدث
كاستراتيجياتو التكاصمية ,كبخاصة في جانب تقكيـ مستكل تمكف الطبلب كالطالبات المرحمة
استنادا إلى أىمية التقكيـ ككنو مقدمة ضركرية ,كأساسية ألم عممية
الثانكية منيا,
ن
تطكيرية؛ مف خبلؿ تحديد مدل النجاح أك اإلخفاؽ في تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة,
كمف خبلؿ تحديد جكانب القكة كدعميا ,كتحديد جكانب الضعؼ كتشخيصيا كالعمؿ عمى
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أساسا النطبلؽ الطبلب في
استنادا إلى أىمية المرحمة الثانكية ,ككنيا تمثؿ
عبلجيا ,ككذلؾ
ن
ن
التعميـ الجامعي8
كانطبل نقا مما سبؽ عرضو عف أىمية تمكف الطمبة مف ميارات التحدث كاستراتيجياتو ,كمف

كجكد بعض مؤشرات ضعؼ مستكل الطالبات في المرحمة الثانكية في ىذه الميارات ,كانطبلقنا

مما أكصت بو الدراسات كالبحكث السابقة بأىمية قياس مستكل الطبلب الطالبات في ميارات

ال تحدث كالكعي بإستراتيجياتو؛ فقد ىدفت الدراسة الحالية إلى تقكيـ مستكل األداء الشفيي
لدل طالبات المرحمة الثانكية في ضكء ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو؛ كذلؾ مف خبلؿ
دراسة عممية لمكقكؼ عمى جكانب الضعؼ ,كجكانب القكة في تمؾ الميارات كاإلستراتيجيات,
كتحديد ما يحتاج إلى تنمية كتطكير ,كما يحتاج منيا إلى عبلج كتحسيف8
كمما يدعـ الحاجة إلى إجراء الدراسة الحالية؛ افتقار ميداف تعميـ المغة العربية ,كبخاصة
في البيئة السعكدية إلى دراسات تيتـ بتقييـ مستكل أداء طالبات المرحمة الثانكية لميارات
التحدث كالكعي بإستراتيجياتو8

ثالجًا -مغهل٘ الدراص٘:
تحددت مشكمة الدراسة الحالية في كجكد بعض المؤشرات التي قد تُنبئ بكجكد ضعؼ في
مستكل ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو كبخاصة في المرحمة الثانكية ,كافتقار ميداف
تعميـ المغة العربية-عمى حد عمـ الباحثة -إلى البحكث المعنية بتقييـ مستكل الطالبات في
ميارات ا لتحدث كالكعي بإستراتيجياتو؛ كىذا ما حدا بالباحثة إلى إجراء الدراسة الحالية؛
لمكقكؼ عمى كاقع مستكل ىؤالء الطالبات في ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو؛ مما قد
يسيـ في عبلج جكانب الضعؼ ,كتعزيز جكانب القكة 8كيمكف معالجة ىذه المشكمة مف خبلؿ
اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:
ما مستكل األداء الشفيي لطالبات المرحمة الثانكية في ضكء ميارات التحدث كالكعي
بإستراتيجياتو؟
كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
 -5ما ميارات التحدث المناسبة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم؟
 -0ما مستكل األداء الشفيي لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم في ضكء ميارات التحدث؟
 -0ما مستكل الكعي بإستراتيجيات التحدث لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم؟
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 -3ما داللة العبلقة بيف ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو لدل طالبات الصؼ األكؿ
الثانكم؟
 -1ما التصكر المقترح لتنمية ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو لدل طالبات الصؼ
األكؿ الثانكم؟

رابعًا -أٍداف الدراص٘:
ىدفت الدراسة الحالية إلى:
 -5تعرؼ مستكل األداء الشفيي لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم في ضكء ميارات
التحدث8
 -0تعرؼ مستكل الكعي بإستراتيجيات التحدث لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم8
 -0تحديد داللة العبلقة بيف مستكل األداء الشفيي كالكعي بإستراتيجياتو لدل طالبات
الصؼ األكؿ الثانكم8
 -3تقديـ تصكر مقترح لتنمية مستكل األداء الشفيي كالكعي بإستراتيجياتو لدل طالبات
الصؼ األكؿ الثانكم8

خامضًا -أٍنٔ٘ الدراص٘:
اكتسبت ىذه الدراسة أىميتيا في جانبيف ,ىما النظرم كالعممي:
أ-

فمف الجانب النظرم؛ يتكقع أف تسيـ الدراسة الحالية فيما يأتي:

 -1إثراء األدب التربكم في مجاؿ تنمية ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو لطبلب
المرحمة الثانكية؛ كذلؾ مف خبلؿ اإلطار النظرم كالدارسات السابقة8

 -2الكقكؼ عمى كاقع مستكل األداء الشفيي لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم ,كتشخيص
جكانب القكة كالضعؼ في مستكل األداء الشفيي كاستراتيجياتو؛ مما يسيـ في كضع
البرامج الكفيمة لدعـ جكانب القكة ,كعبلج جكانب الضعؼ8
ب-

كفي الجانب التطبيقي؛ يتكقع أف تفيد الدراسة-في ضكء نتائجيا-ك نبل مف:

 -1كاضعي مناىج تعميـ المغة العربية في المرحمة الثانكية :حيث تقدـ الدراسة قائمة
بميارات التحدث البلزمة لطالبات المرحمة الثانكية ,يمكف اإلفادة منيا بتضمينيا

بمناىج تعميـ المغة العربية ,ككذلؾ تقديـ تصكر مقترح يمكف تنفيذه كتطبيقو؛
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لتحسيف مستكل ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو لدل طالبات الصؼ األكؿ
الثانكم8
 -2معممات المغة العربية :حي ث تمدىف الدراسة بقائمة بميارات التحدث المناسبة
لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم؛ لمراعاتيا في الممارسات التدريسية ,كما تقدـ

ار في ميارات التحدث كمقياسا في الكعي بإستراتيجيات التحدث,
الدراسة ليف اختب نا
يمكف اإلفادة منيما في الكشؼ عف مستكل األداء الشفيي لدل الطالبات ,كتقديـ
ما يمزـ مف أنشطة عبلجية كتطكيرية8
 -3طالبات المرحمة الثانكية :حيث تسيـ الدراسة في الكشؼ عف مستكل تمكنيف مف
ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو ,كبالتالي اإلفادة مف ذلؾ في تقكيـ أدائيف

الشفيي ذاتيا ,كالعمؿ عمى تحسيف ىذا األداء كعبلج ما قد يشكبو مف ضعؼ8
 -4مجاؿ البحث العممي :كذلؾ مف خبلؿ اقتراح إجراء دراسات مستقبمية في مجاؿ
تنمية ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتيا ,ككذلؾ تقديـ بعض التكصيات التي

تسيـ في تطكير األداء الشفيي لدل طالبات المرحمة الثانكية8

صادصًا -سدّد الدراص٘:
اقتصرت الدراسة الحالية عمى اآلتي:
 -5عينة مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمحافظة الطائؼ ,كتـ اختيار طالبت الصؼ
األكؿ الثانكم؛ حيث تقتضي متطمبات النمك المغكم السميـ أف يتـ االىتماـ بأكؿ
صفكؼ المرحمة ,كما تُمثؿ طالبات ىذا الصؼ بداية االنطبلؽ في مرحمة التعميـ
الثانكم ,كالكقكؼ عمى مستكل إتقانيف لميارات التحدث كاستراتيجياتو ,كتقديـ الدعـ
البلزـ؛ يمكنيف مف التحدث الفعاؿ في الصفكؼ كالمراحؿ الدراسية التالية8
 -0تـ تطبيؽ الدراسة عمى عشر مدارس مكزعة عمى مكاتب الحكية كشرؽ الطائؼ
كغربيا ,كذلؾ في الفصؿ الدراسي األكؿ مف عاـ 5301-5301ق8
 -0ميارات التحدث كاستراتيجي اتو المناسبة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم ,في ضكء ما
تكشؼ عنو آراء المختصيف كالخبراء8
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صابعًا -مضطلشات الدراص٘:
تحددت بالدراسة الحالية المصطمحات اآلتية:

- 1التكْٓه:
عرفو أبك حطب ( )5110بأنو" :إصدار حكـ عمى مدل تحقيؽ األىداؼ التربكية
كمعالجة اآلثار التي تحدثيا بعض العكامؿ كالظركؼ ,أم أف إصدار حكـ في التقكيـ التربكم
يتبعو إجراء عممي يتعمؽ بتحسيف العممية التربكية أك بعضيا أك فييا جميعا ,أم أف
المعمكمات التي تنتج مف التقكيـ تقكـ بدكر التغذية الراجعة بالنسبة إلى جميع مككنات
العممية التربكية" (8ص)51
ائيا في الدراسة الحالية بأنو :عممية منظمة
كفي ضكء ىذا ,يمكف تحديد التقكيـ إجر ن
كمقصكدة ,تتـ كفؽ خطكات محددة ,تيدؼ إلى الكشؼ عف مدل تكافر ميارات التحدث
كالكعي بإستراتيجياتو لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم ,لتحديد جكانب القكة كدعميا,
كجكانب الضعؼ لعبلجيا8

 - 2األدا ٛالغفَٕ:
عرفو سعد ( )5111بأنو" :أداء فردم في إطار اجتماعي ,كىذا األداء يعتمد عمى
أساسيف أحدىما حركي كيسمى مخارج األصكات ,كالثاني سمعي كيسمى الصفات (صفات
األصكات مف حيث الشدة كالرخاكة كالجير كاليمس كالتفخيـ كالترقيؽ)" (ص8)13
ائيا
كفي ضكء ىذا كما كرد في اإلطار النظرم ,يمكف تحديد مستكل األداء الشفيي إجر ن

لفظيا عف األفكار
بالدراسة الحالية أنو :قدرة طالبة الصؼ األكؿ الثانكم عمى التعبير
ن
كالمعاني ,في كضكح كصحة كطبلقة ,كتنكع في المفردات كالتراكيب" 8كيقاس ىذا المستكل
مف خبلؿ اختبار ميارات التحدث المعد بالدراسة الحالية8

 - 3مَارات التشدخ:
عرؼ التحدث بأنو" :فف نقؿ االعتقادات كالعكاطؼ كاالتجاىات كالمعاني كاألفكار كاألحداث
إلى اآلخريف ,كأنو مزيج مف العناصر التالية :التفكير بما يتضمنو مف عمميات عقمية ,كالمغة
بكصفيا صياغ لؤلفكار كالمشاعر ,كالصكت لحمؿ األفكار كالكممات ,كالتعبير المممحي (يكنس
كالناقة كمدككر ,5110 ,ص)10
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ائيا في الدراسة الحالية بأنيا :عممية عقمية ,تتضمف مجمكعة مف
كتعرفو الباحثة إجر ن

الميارات الفرعية التي تمكف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم مف التعبير عف أفكارىف كآرائيف
كمشاعرىف ,في كضكح كصحة ,كطبلقة كتنكع 8كتقاس ىذه العممية باختبار ميارات التحدث
المعد بالدراسة الحالية8

 - 4الْعٕ بإصرتاتٔذٔات التشدخ:
عرفت إستراتيجيات التحدث بأنيا" :مجمكعة مف الطرؽ ,كاألدكات المنيجية ,التي يستعيف
بيا المتحدث في التعبير عف المعنى المطمكب ,كحسف األداء في المكاقؼ التي يكاجو فييا
بعض الصعكبات")Zehi & Saed &Farzan, 2015, p103( 8
كعرؼ الكعي بما كراء المعرفة بإستراتيجيات الفيـ كالتعمـ بأنو" :المعرفة بالنشاطات
كالعمميات الذىنية كأساليب التعمـ ,كالتحكـ الذاتي في اإلستراتيجيات التي يستخدميا الطبلب
قبؿ القراءة كفي أثنائيا كبعدىا  ,كمراقبتيا كتنظيميا لمحصكؿ عمى المعاني المتكافرة في
النص" (8)Zhang & Wu, 2009, p39
ائيا في
كفي ضكء ما سبؽ مف تعريفات ,يمكف تحديد الكعي بإستراتيجيات التحدث إجر ن
الدراسة الحالية بأنو :مقدار االنتباه كاإلدراؾ البلزميف لممتحدث في أثناء حديثو ,كاستخداـ
اإلستراتيجيات كاألدكات المنيجية كالكسائؿ الممكنة ,التي يستعيف بيا لمتعبير عف المعاني
المطمكبة ,كمكاجية صعكبات معينة تعترض قدرتو عمى التحدث ,كالسيطرة عمى سير الحديث
كتكجييو؛ لمزيد مف التفاعؿ مع اآلخريف ,كتحقيؽ األىداؼ التكاصمية كالتفاعمية المرجكة8
كيقاس ىذا الكعي بمقياس الكعي بإستراتيجيات التحدث المعد بالدراسة الحالية8
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اإلطار اليعزٖ ّالدراصات الضابك٘
أّالً -التشدخ:
( )1مفَْو التشدخ:
يعد التحدث الشكؿ الرئيس لمتكاصؿ؛ فيك كسيمة الفرد لمتعبير عف مشاعره كآرائو كأفكاره,
كما يمثؿ التحدث جميع ما تعممو الفرد مف ميارات المغة كقكاعدىا كمفرداتيا؛ بؿ إف البعض
يعده الغاية األ سمى مف تعمـ المغة 8كقد حظي مفيكـ التحدث باىتماـ التربكييف كالباحثيف؛
فعرفو يكنس ,كالناقة ,كمدككر ( ,5110ص )10بأنو" :فف نقؿ االعتقادات كالعكاطؼ
كاالتجاىات كالمعاني كاألفكار كاألحداث إلى اآلخريف ,كأنو مزيج مف العناصر التالية :التفكير
بما يتضمنو مف عمميات عقمية ,كالمغة بكصفيا صياغ لؤلفكار كالمشاعر ,كالصكت لحمؿ
األفكار كالكممات ,كالتعبير المممحي"8
كعرؼ فمكريز ) )Florez, 1999, p4التحدث بأنو" :عممية تفاعمية لبناء المعنى
اعتمادا عمى السياؽ السائد ,كالمشاركيف كخبراتيـ ,كالبيئة
(شكبل كمضمكنا)
المطمكب
ن
ن
المحيطة ,كاألىداؼ المنشكدة مف كراء عممية التحدث"8
كجاء في معجـ المصطمحات التربكية أف التحدث ىك" :ترجمة لؤلفكار كالمشاعر ,الكامنة
بداخؿ الطالب بطريقة منتظمة ,كمنطقية مصحكبة باألدلة ,كالبراىيف ,التي تؤيد أفكاره كآراءه
تجاه مكضكع معيف أك مشكمة معينة" (المقاني كالجمؿ ,0333 ,ص8)11
كما ُعرؼ التحدث بأنو" :عممية يتـ مف خبلليا إنتاج األصكات ,مضافنا إلى تعبيرات الكجو
المصاحبة لمصكت ,كالتي تسيـ في عمميات التفاعؿ مع المستمعيف ,كىذه العممية نظاـ
كنحكيا؛ يقصد نقؿ الفكر ,أك المشاعر مف المتحدث إلى
كدالليا
صكتيا
نظاما
متعمـ يتضمف
ن
ن
ن
ن
اآلخريف" (العيسكم,0331 ,ص 8)01
كأكضح "ثكرنبيرم" ( )Thornbury, 2005, p27أف مفيكـ التحدث يشير إلى "تمؾ
الميارة اإلنتاجية لتعمـ المغة ,التي تيدؼ بشكؿ أساسي إلى تيسير ميمة حدكث االتصاؿ"8
كما أكضح "ريتشاردز" ( )Richards, 2006, p23أف التحدث ىك "االستخداـ المفظي لمغة
في التكاصؿ مع اآلخريف"8
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كذكر أبك خميؿ ( ,0331ص )035أف التحدث ىك" :عممية تتضمف القدرة عمى
صحيحا في المكاقؼ الحياتية كيتمثؿ ىذا األداء في (األداء الصكتي
استعماال
استعماؿ المغة
ن
ن
الصحيح كالتعبير المممحي ,كترتيب األفكار ,كاستخداـ الكممات المناسبة لممكضكع) كيتطمب
التمكف مف تمؾ الميارات في إطار اجتماعي"8
كبالنظر إلى التعريفات السابقة لمتحدث ,يتضح أف بعضيا ركز عمى المضمكف الفكرم في
عممية التحدث ,كبعضيا اآلخر ركز عمى أىمية األداء الصكتي الكاضح ,كاستخداـ اإلشارات
المممحية في تيسير عممية التكاصؿ مع اآلخريف ,كجاءت بعض ىذه التعريفات شاممة لجكانب
متعددة في عممية التحدث كتعريؼ يكنس ,كالناقة ,كمدككر (8)5110
كفي ضكء ىذا يمكف تحديد التحدث بأنو يمثؿ عممية تفاعمية ,يقكـ مف خبلليا الطمبة بتحديد
منطقيا ,كنقميا بمغة شفيية صحيحة ,كمبلئمة
ترتيبا
أفكارىـ كمشاعرىـ ,كتنظيميا ,كترتيبيا
ن
ن
لمسياؽ االجتماعي كالغرض منيا ,كمف خبلؿ أسمكب مؤثر ,كأداء صكتي معبر ,قادر عمى
إيصاؿ المعنى المطمكب ,كالتأثير في اآلخريف8
كما يتضح أف التحدث ليس عممية بسيطة ,كانما ىك عممية معقدة ,تتضمف مجمكعة
مف العمميات الفرعية المترابطة كالمتفاعمة ,أكضحيا مدككر ( ,0331ص ,)553كىي تبدأ
باستثارة المتحدث أك بالمثير الذم يعد نقطة البدء لمتحدث ,كالمثير لمحديث إما أف يككف
جيدا فيما سيقكلو ,كجمع األفكار كترتيبيا ,ثـ الصياغة
خارجيا أك
داخميا ,يعقب ذلؾ التفكير ن
ن
ن
بانتقاء الرمكز األلفاظ كالعبارات كالتراكيب المناسبة لممعاني كلمحتكل الكبلـ كنكعية
المستمعيف ,ثـ النطؽ الذم يمثؿ المظير الخارجي مف التحدث8
كبالمثؿ أكضح شحاتو ( ,0351ص ,)501أف عممية التكاصؿ المغكم الشفيي
تتضمف أربعة عناصر رئيسة ,ىي:
-1الضْت :فبل يكجد اتصاؿ شفيي بدكف صكت كاال تحكلت العممية إلى إشارات لئلفياـ
كبلما8
كليس ن

-2اللػ٘ :فالصكت يككف حركفنا ,ككممات ,كجمبل ,أم ينطؽ لغة كليس مجرد أصكات8
-3التفهري :فالتكاصؿ الشفيي ببل تفكير يسبقو ,كيككف في أثنائو يككف غكغائية ال معنى
ليا ,كأصكاتنا ببل مضمكف أك ىدؼ8
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كيقصد بو
-4األداء :كىك عنصر أساسي يسيـ في التأثير كاإلقناع كيعكس المعنى المرادُ ,
تعبيرات الكجو كحركات الرأس كاليديف ,كتنغيـ الصكت كالتحكـ في النفس8
كمف خبلؿ ما سبؽ ,يتضح أف التحدث عممية معقدة ال تتـ بطريقة فجائية ,كانما
تتضمف مجمكعة مف العمميات الفكرية كالصكتية كالكجدانية المترابطة كالمتكاممة ,كالتي
تتطمب التخطيط كاإلعداد الجيد لمتحدث ,كالعرض المنطقي المنظـ ,كاستخداـ المغة المناسبة
لممكضكع ,مع االىتماـ بالتكاصؿ غير المفظي مع المستمع؛ إليصاؿ المعنى المراد ,كتحقيؽ
اليدؼ المنشكد مف عممية التحدث8

( )2أىْاع التشدخ:
يمثؿ التحدث كؿ ما يصدر عف الفرد؛ ليعبر بو عف شيء لو داللة في ذىف كؿ مف
المتحدث كالمستمع 8كينقسـ التحدث إلى قسميف أساسيف ىما:
كظيفيا كما تقتضيو حياة الطبلب في البيئة
غرضا
أ -التشدخ الْظٔفٕ :كىك ما يؤدم
ن
ن
المحيطة بو أك في المنزؿ فيقضي حاجاتو كمتطمباتو 8كمف ذلؾ إعطاء التعميمات
كالتكجييات ,كالقاء الكممات في المناسبات المختمفة ,ككتابة االستمارات كالرسائؿ
الرسمية ,كطمبات التعييف أك الطمبات الكظيفية
ب -التشدخ اإلبداعٕ :كيعتمد ىذا النكع مف التحدث عمى إظيار المشاعر كاألفكار الخاصة
في عبارة سيمة جيدة النسؽ؛ فيك الذم يظير المشاعر ,كيفصح عف العكاطؼ كيترجـ
األحاسيس المختمفة بألفاظ مختارة ,متينة السبؾ ,مضبكطة نحكيا كصرفيا ,تنقؿ إلى
المستمعيف بطريقة شائقة فييا إثراء كأداء أدبي ,بحيث يشارككف المؤلؼ مشاركة
كجدانية كينفعمكف بانفعاالتو (عبد اليادم كأبكحشيش كبسندم ,0330 ,ص8)511
اعا أخرل ذكرىا يكنس ( ,0331ص ,)050كىي:
كما أف لمتحدث أنك ن
 -5التحدث لئلعبلـ بشيء معيف ,كىنا يدرب الطالب عمى أف تككف المعمكمة التي ذكرىا
صحيحة ككاضحة كدقيقة8
 -0التحدث لئلمتاع كالمؤانسة ,كىك نكع مف أنكاع الكبلـ يغمب عميو الخياؿ كالشعر8
 -0التحدث لئلقناع ,كىذا النكع مف الكبلـ يتطمب المنطؽ في الحديث8
 -3التحدث بغرض التقديـ ,كاليدؼ منو التعريؼ باألشخاص8
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كيتضح مف العرض السابؽ ألنكاع التحدث ,أف النكعيف ضركرياف لكؿ إنساف في
المجتمع؛ حيث إنيا تساعد اإلنساف في تحقيؽ حاجاتو كمطالبو المادية كاالجتماعية ,كالتعبير
عف مشاعره كأفكاره الذاتية ,كالتأثير في الحياة العامة كفيمف حكلو بأفكاره كشخصيتو 8كعمى
ىذا األسا س فإنو ينبغي تدريب الطبلب كالطالبات عمى أنكاع التحدث المختمفة ,كبخاصة
التحدث الكظيفي كاإلبداعي ,كاعدادىـ لممكاقؼ الحيكية التي تتطمب كؿ نكع منيا8

أٍداف التشدخ ّأٍنٔتُ يف املزسل٘ الجاىْٓ٘:
ُيعد التحدث أحد أىـ أىداؼ تدريس ميارات المغة العربية ,كالتي تيدؼ فييا أف يككف
كمؤثر بفكره المنطكؽ كرأيو المسمكع في اآلخريف ,مف
نا
جيدا ,كمتحدثنا مقبكنال,
المتعمـ نا
معبر ن
خبلؿ انتقاء الكممات كاأللفاظ المعبرة عف المعاني المقصكدة ,كالتأثير الكجداني كايقاظ
المشاعر؛ كمف ىنا فالتحدث يعد مف أىـ الميارات في ممارسة المغة كاستخداميا8
كما أكضح عبد اليادم كأبكحشيش كبسندم ( ,0330ص )513أف مف أىـ أىداؼ
تدريس التحدث ,أف يتمكف الطبلب مف:
 -1القياـ بجميع ألكف النشاط المغكم التي يتطمبيا فيـ المجتمع ,كالتعكد عمى النطؽ
السميـ لمغة8

 -2التعبير عما في نفكسيـ ,أك عما يشاىدكنو بعبارة سميمة مف خبلؿ تزكيدىـ بالمادة
المغكية ,لتترقى لغتيـ8

جماال كقكة تأثير
 -3القدرة عمى تنسيؽ عناصر األفكار المعبر عنيا بما يضفي عمييا
ن
في السامع8

 -4القدرة عمى التفكير المنطقي كالسرعة في التفكير كالتعبير ,ككيفية مكاجية المكاقؼ
الطارئة ,كتعكيدىـ عمى تنظيـ تعبيرىـ8

 -5القدرة عمى مكاجية اآلخريف ,كتنمية الثقة بالنفس ,كاإلعداد لممكاقؼ الحيكية التي
تتطمب فصاحة المساف ,كالقدرة عمى االرتجاؿ ,كالتعكد عمى االنطبلؽ في الحديث

كالطبلقة في التعبير ,كتنمية القدرة عمى االستقبلؿ بالرأم8
 -6التكيؼ مع مكاقؼ الحياة ,ككف الكبلـ يتضمف السؤاؿ كالجكاب ,كالمباحثات,
كالمناظرات ,كالقاء التعميمات كاإلرشادات ,كادارة الحكار كالمناقشات ,كالتعميؽ عمى

األخبار8888
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 -7تيذيب الكجداف كالشعكر ,كممارسة التخيؿ كاالبتكار ,كالتعبير الصحيح عف المشاعر
كاألحاسيس كاألفكار في أسمكب كاضح كمؤثر8

كمف خبلؿ األىداؼ السابقة لتعميـ التحدث؛ تتضح أىمية العناية بو كتنمية مياراتو
لدل الطبلب كالطالبات في المراحؿ كالصفكؼ الدراسية المختمفة ,كبخاصة بالمرحمة الثانكية؛
حيث يسيـ تدريس التحدث في تنمية القدرات العقمية ,كتنمية ثركة المتعمـ مف الخبرات
كالمعمكمات كاألفكار ,كتنمية الميارات التعبيرية كالنقدية كالتذكقية ,كالقدرة عمى تكظيؼ المغة
في أنشطة الحياة كمكاقفيا المتنكعة ,كاالنطبلؽ في الحديث بدقة ككضكح كجاذبية8
 -1كيمكف تحديد أىمية التحدث ,كما أشارت إليو كتابات كؿ مف عبد اليادم كأبكحشيش
كبسندم

( ,0330ص515؛ كمدككر ,0331 ,ص555؛ كشحاتو,0351 ,

ص ,)501فيما يمي:
 -2أحد أركاف االتصاؿ المغكم لئلنساف ,كالتي تشغؿ حي از كبي ار كزمنا ال بأس بو في النشاط
المغكم8

 -3حفظ التراث اإلنساني مف خبلؿ نقؿ الثقافة كاألفكار كالعادات كالمشاعر مف جيؿ آلخر8

 -4إكساب الطالب ثركة لفظية كبلمية مناسبة لعمره كحاجاتو كأدكاره كخبراتو ,كمستكل
نضجو كقدراتو ,كأف ي ستخدـ ىذه الثركة في إتماـ عمميات االتصاؿ المغكية ليذا العصر8

 -5كسيمة رئيسة في العممية التعميمية؛ فيك أداة نقؿ المعاني كاألفكار كفيميا ,كتفعيؿ
عممية التفاعؿ المفظي في التدريس8

 -6تحقيؽ التكيؼ االجتماعي ,كاكتساب سمككيات محببة مثؿ احتراـ اآلخريف ,مف خبلؿ
التحدث معيـ بكد كاظيار المستكل الثقافي8

 -7تنمية الثقة بالنفس كازالة الخجؿ ,كالقدرة عمى المكاجية كالمناقشة كابداء الرأم كاإلقناع,
كىك كذلؾ كسيمة لتنفيس الفرد عما يعانيو8

 -8تنمية الميارات المغكية لمطالب ,كتعزيز الجانب اإليجابي ,كمساعدتو في الكشؼ عف
مكاىبو األدبية كالمغكية ,كتنمية الذكؽ األدبي كاإلحساس الفني8

كمف خبلؿ العرض السابؽ ألىمية التحدث ,يتضح أنو يمثؿ الجانب التطبيقي كالعممي
لتعميـ المغة ,كأحد أىـ أىدافيا ,كضركرة مف ضركرات عمميتي التعميـ كالتعمـ ,كأنو يسيـ في
جدانيا8
كثقافيا
فكريا
كسمككيا كك ن
ن
ن
تنمية قدرات الطبلب كالطالبات ن
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مَارات التشدخ:
لمتحدث مجمكعة مف الميارات المغكية التي تمثؿ ميارات ذىنية كأدائية متداخمة ,قد
يصعب الفصؿ بينيا في مختمؼ الحياة العممية كالعممية ,كىي ميارات كثيرة متنكعة كمترابطة
تنمك مع نمك ميارات المغة األخرل 8كلقد تكصمت بعض الدراسات السابقة التي تناكلت األداء
الشفيي إلى مجمكعة مف ميارات التحدث؛ بعض ىذه الميارات جاءت ضمف تصنيؼ معيف,
كبعضيا اآلخر جاء دكف عرضو كفؽ تصنيؼ كما ذكر الياشمي ( ,0333ص ,)531ضمف
معيار لقياس األداء الشفيي في المرحمتيف الثانكية كالجامعية؛ إلى خمسة مجاالت ,كىي:

أ -مجاؿ األلفاظ كالتراكيب ,كشمؿ الميارات اآلتية:
-

اختيار األلفاظ المناسبة لممعنى8

-

تنكيع األلفاظ كعدـ تكرارىا بصكرة متقاربة8

-

تجنب األلفاظ العامية8

-

ترابط األفكار كعدـ تفككيا باستخداـ أدكات الربط المناسبة8

-

استخداـ الصكر الببلغية مف بياف كبديع كمعاني8

-

اختيار األفكار المبلئمة لممكضكع8

-

عرض أىـ ما يتعمؽ بالمكضكع بمكضكعية كمف دكف إطالة أك إخبلؿ8

-

االقتباس مف القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ كاألدب العربي8

-

أصالة األفكار8

-

القدرة عمى استخداـ النبر كالتنغيـ ,كتنكيعو ليناسب المعنى8

ب -مجاؿ المضمكف ,كشمؿ الميارات اآلتية:

ج -مجاؿ األصكات ,كشمؿ الميارات اآلتية:
-

إخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة8

-

القدرة عمى استخداـ الكصؿ كالفصؿ كالكقؼ8

-

جيارة الصكت كعذكبتو8

 المكاءمة بيف سرعة الحديث كانتباه المستمعيف بالقدرة عمى الكصؿ كالفصؿكالكقؼ8
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د -مجاؿ القكاعد المغكية ,كشمؿ الميارات اآلتية:
صحيحا8
طا
 ضبط بنية الكممة ضب نن

 خمك الحديث مف األخطاء النحكية8 انتقاء األزمنة المناسبة لؤلفعاؿ8 استخداـ الضمائر كأسماء اإلشارة المناسبة8 -التنكيع بيف الجمؿ اإلنشائية كالخبرية8

ق -مجاؿ شخصية المتحدث ,كشمؿ الميارات اآلتية:
 الجرأة كالثقة بالنفس8 تنكيع الحركات كاإلشارات المعبرة عف المعنى كاالبتعاد عف التصنع كالتكمؼ8 االنطبلؽ في الحديث مف غير لجمجة أك لعثمة أك تكقؼ ينبئ عف عجز8 استيبلؿ الحديث بالبسممة كالتحية المناسبة8 مراعاة آداب الحديث باحتراـ اآلخريف كالنظر إلييـ كاتخاذ الجمسة أك الكقفة المناسبة8 التأثير في المستمعيف كجذب انتباىيـ8كمف قكائـ ميا رات التحدث غير المصنفة في إطار فئات أك أبعاد معينة ,ما أشارت
إليو دراسة "براكف" ( ,)Brown, 2001, p272كقد شممت مجمكعة متنكعة مف الميارات
األساسية لمتحدث ,كمنيا:
-5إنتاج المغة في صكرة أصكات ,كأحاديث متفاكتة الطكؿ8
-0إصدار أصكات شفيية متنكعة تناسب االستخداـ العممي في المكاقؼ المختمفة8
-0إتقاف ميارات استخداـ التشديد ,كتنكيع نبرات كشدة األصكات ,كفيـ إيقاعاتيا الصكتية8
-3استخداـ صيغ مختصرة لمكممات ,كالجمؿ أثناء التحدث8
-1استخداـ عدد مناسب مف الكممات في تحقيؽ أىداؼ عممية ,كتطبيقية معينة8
-1الطبلقة ,كتنكيع معدالت إصدار األصكات المختمفة8

عمميا8
 -1استخداـ القكاعد ,كالتراكيب المغكية إضاف نة إلى األزمنة ,كأجزاء الجممة بشكؿ مناسب
ن

-1مناسبة طكؿ الجمؿ ,كالتكقفات ,كالحديث المكجو إلى اآلخريف8

-1التعبير عف معنى معيف باستخداـ عدة صيغ ,كقكالب لغكية مختمفة8
 -53استخداـ أدكات الربط المنطقي في األحاديث ,كالحكارات الشفيية8
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كباإلضافة إلى الميارات السابقة ,فقد تـ تحديد بعض ميارات التحدث ضمف كفاية
التكاصؿ الشفيي بالمرحمة الثانكية (كزارة التربية كالتعميـ ,5301 ,ص:)513
 -1تحمؿ قدراتؾ التكاصمية؛ لتكتشؼ ذاتؾ بصكرة أكبر8

 -2تتعرؼ عمى سمات اآلخريف كتفضيبلتيـ؛ لتكظيفيا في تكاصمؾ معيـ8

 -3تعبر عف أفكارؾ كمشاعرؾ كحاجاتؾ بأساليب مباشرة كغير مباشرة ,مستفيدا مف قدراتؾ
الببلغية8

 -4تتبع خطكات إجرائية جيدة لفتح حكارات كمحادثات ناجحة مع اآلخريف8
 -5تكتشؼ نكايا اآلخريف كأىدافيـ غير المصرح بيا في أحاديثيـ8

 -6تكاجو الجميكر ,كتتحدث أمامو بجرأة كطبلقة في مكضكعات متنكعة8
 -7تستخدـ المغة العربية الفصحى في جميع حكاراتؾ كأحاديثؾ الصفية8
 -8تككف عبلقات اجتماعية جيدة داخؿ المدرسة كخارجيا8

يتضح أف ىذه الميارات تمثؿ مجمكعة مف السمككيات التي تمكف المتحدث مف التعبير

كلغكيا ,كتمكيف األداء بما
كصرفيا
نحكيا
عف أفكاره كمشاعره في صكر صكتية صحيحة
ن
ن
ن
مستخدما الحركات الجسدية المصاحبة 8كقد أفادت الباحثة مف القكائـ
يتناسب مع المعنى,
ن
السابقة لميارات التحدث في بناء قائمة الميارات بالدراسة الحالية8

( )3دلاالت التشدخ:
تتعدد مجاالت التحدث بتنكع المكاقؼ التي يمر بيا الفرد في حياتو ,كتختمؼ باختبلؼ
قدرة المتعمـ المغكية كالعقمية 8كيمكف إجماؿ أىـ مجاالت التحدث ,كما أشارت إلييا عدة
دراسات ككتابات ,منيا عبد اليادم كأبكحشيش كبسندم ( ,0330ص511؛ كمدككر,
 ,0331ص551؛ كعطية ,0331 ,ص ص505-501؛ كالشريدة كىديب,0353 ,
ص101؛ كرسبلف ,0353,ص )501في النقاط اآلتية:
أ -املياقغ٘ ّاحلْار (احملادث٘) :ىي عممية تفاعمية بيف األفكار كالحقائؽ كاآلراء ,تحدث
بيف أفراد ,بيدؼ إثراء فيميـ لممكضكع المراد مناقشتو 8كمف أىـ مياراتيا ما يمي:
 أف يككف لدل المتعمـ ثركة لغكية تعينو عمى إبراز أفكاره مف خبلؿ القراءة الحرة8 -أف تككف ىناؾ فكرة كاضحة8
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 أف يككف المتحدث ممما بآداب الحديث كالمخاطبة ,فبل يخرج ألفاظا إال متفقة معشعكر اآلخريف8
 أف تككف لديو القدرة عمى تنكيع الحديث كتشعبو8 أف تتطمب المناقشة قكة في المعارضة ,كسرعة في البديية ,كقدرة عمى الجدؿ معاحتراـ رأم اآلخر8
ب -التفاّض :كى ك مكقؼ تعبيرم حركي قائـ بيف طرفيف أك أكثر حكؿ قضية يتـ مف
خبللو عرض كتبادؿ كتقريب كمكاءمة كجيات النظر ,كاستخداـ كافة أساليب اإلقناع
لمحفاظ عمى المصالح القائمة أك لمحصكؿ عمى منفعة جديدة أك االمتناع عف عمؿ
معيف8
ج -التعبري عً الضْر ّّصف املغاٍد :كتيدؼ إلى ترجمة الصكر الذىنية المرئية كمشاىد
الطبيعية إلى عبارات كألفاظ رمزية تكضح معناىا ,كالعبلقات بيف األشياء ,كقد
يختمؼ التعبير مف شخص آلخر عف الصكرة الكاحدة8

د  -اخلطب ّإلكا ٛالهلنات ّاألسادٓح يف املياصبات االدتناعّٔ٘ .مً أٍه مَارات إلكاٛ
الهلنات ما ٓلٕ:
 اختيار كتنظيـ محتكيات الكممة8 تقدير الكقت الذم يتكقؼ فيو اإلنساف عف الكبلـ8 الكقفة الحسنة8 تقدير أىمية الظيكر بالمظير البلئؽ8 احتراـ السامعيف8 النطؽ الحسف كاألداء الجيد8 استخداـ الكممات المناسبة8ق -صزد الكضط ّاحلهآات :فالحكايات قد تككف مف الخبرات الشخصية لممتعمميف؛ إذ
يتح دث فييا الطالب عما يتعرض لو ,أما القصة فتستمد أحداثيا مف الكاقع أك
فضبل عف إثراء مدارؾ المتحدثيف في فيـ
الخياؿ ,كتعمؿ عمى تمريف الذاكرة,
ن
الحياتيف :االجتماعية كالخمقية ,بأسمكب شائؽ كمثير لبلنتباه8
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ك -التعبري الغفَٕ احلز :أم التعبير عف األفكار كاآلراء الشخصية كالمشاعر ,حيث
يتضمف مجاالت كثيرة ,منيا :العادات كالتقاليد ,كاألنشطة الكبلمية في المرافؽ العامة
كالخاصة ,كالتعميؽ عمى األنشطة الرياضية كالثقافية ,كالتعبير عف المشاعر
كاألحاسيس8
مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف التحدث مف أىـ األنشطة المغكية لمصغار كالكبار ,كأف
ىناؾ مكاقؼ كثيرة لمتحدث منيا :المناقشة كالخطابة كاعطاء التعميمات ,كعرض التقارير
كالمجامبلت كغير ذلؾ ,مما يتصؿ بالحياة اليكمية الحديثة ,بما تقتضيو مف اىتماـ
بالمناقشة ,كاإلقناع؛ األمر الذم يكجب االىتماـ بتنمية ميارات التحدث8

ثاىٔا -إصرتاتٔذٔات التشدخ:
( )1مفَْو إصرتاتٔذٔات التشدخ:
نظر ألىمية التحدث كأنو كسيمة لمتعبير عف الذات؛ اىتـ التربكيكف بالطرؽ كاألدكات
نا
خصبا بالنسبة
بحثيا
التي تيدؼ إلى إتقاف مياراتو ,كبذا أصبحت إستراتيجيات التحدث
ن
ن
مجاال ن

بدءا مف ظيكر ىذا
لممتخصصيف في مجاؿ تعميـ المغة عمى مدار ثبلثة عقكد كاممة ن
المصطمح لممرة األكلى عمى يد الباحث األمريكي "سيمينكير" ( )Selinker, 1972الذم قدمو
في مقالتو البحثية كالتي نشرىا بعنكاف "المغة التفاعمية"  Inter-languageفي أكائؿ عقد
السبعينيات مف القرف العشريف8) Yang & Gai, 2010, p57)8
كقد تعددت التعريفات ,كالتصنيفات المختمفة إلستراتيجيات التحدث؛ كذلؾ لمساعدة
الطبلب في حؿ المشكبلت التي ربما تصادفيـ في مكاقؼ االتصاؿ ,كالتحدث المختمفة 8كمف
ىذه التعريفات ,تعريؼ كانالي كسكايف" ()Canale & Swain, 1980 ,p30؛ حيث عرفا
إستراتيجيات التحدث بأنيا" :اإلستراتيجيات التكاصمية المفظية ,كغير المفظية التي ربما تتـ
االستعانة بيا بيدؼ تعكيض الفجكات الحادثة في االتصاؿ بسبب بركز متغيرات األداء ,أك
نتيج نة لضعؼ مستكيات كفاءة الطبلب أثناء عممية االتصاؿ"8

كعرؼ "بياليستكؾ" ( )Bialystok, 1978, p71إستراتيجيات التحدث بأنيا:

"مجمكعة مف الطرؽ ,كاألدكات المنيجية التي يستعيف بيا المتحدث في التعبير عف المعنى
المطمكب في المكاقؼ التي يكاجو فييا بعض الصعكبات"8
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كعرفيا "تاركني" ( )Tarone, 1983, p419بأنيا "مجمكعة مف المحاكالت
سعيا كراء االتفاؽ عمى المعنى
المشتركة ,أك المتبادلة التي يقكـ بيا اثناف مف المتحاكريف ن
المطمكب في المكاقؼ التي ال تتميز بكضكح بنى ىذا المعنى".
كحدد "إيميس" ( )Ellis, 1985, p182بأف إستراتيجيات التحدث بأنيا" :مجمكعة
أساسيا مف نسيج مككنات الكفاءة التكاصمية
مف الخطط المغكية-النفسية التي تشكؿ جزنءا
ن
لمستخدمي المغة ,بحيث تتميز ىذه اإلستراتيجيات بالطابع الشعكرم المقصكد بحيث يمكننا
النظر إلييا كخطط بديمة في حالة عدـ تمكف المتعمميف مف تنفيذ خططيـ األصمية لحؿ
المشكبلت التي تكاجييـ أثناء التحدث"8
كما حددىا "بكليسي" ( )Poulisse, 1990,p88بأنيا" :مجمكعة مف اإلستراتيجيات
التي تيدؼ إلى الكصكؿ لممعنى المطمكب عبر الكعي بالمشكبلت التي تصادفيـ أثناء مرحمة
التخطيط لمتحدث نتيج نة لما يعانكنو مف أكجو نقص ,كقصكر لغكية مختمفة"8

كعرفيا "ككىيف" ( )Cohen, 1998,p4عمى أنيا "مجمكعة مف العمميات التي

اع ,كمقصكد بحيث يمكف أف تدفعيـ إلى إتباع سمككيات
يختارىا المتعممكف عمى نحك ك ٍ

إيجابية في تعزيز قدرتيـ عمى تعمـ ,أك استخداـ المغة عبر االرتقاء بقدرتيـ عمى التخزيف,
كاالحتفاظ ,كالتذكر كاالسترجاع ,كالتطبيؽ العممي لممعمكمات"8
كعرفت بأنيا" :مجمكعة مف الطرؽ ,كاألدكات المنيجية ,التي يستعيف بيا المتحدث
في التعبير عف المعنى المطمكب ,كحسف األداء في المكاقؼ التي يكاجو فييا بعض
الصعكبات")Zehi & Saed &Farzan, 2015, p103( 8
كبالنظر إلى التعريفات السابقة؛ يتضح أنيا تركز في مجمميا عمى أف إستراتيجيات
أساسا حؿ المشكبلت التي تعكؽ قدرة الطمبة عمى تحقيؽ أىداؼ تكاصمية
التحدث تستيدؼ
ن
معينة 8كفيما يتعمؽ بسمة "التغمب عمى المشكبلت التكاصمية" أشار "دكرني" ( Dornyei,
 ) 1995إلى أنو مف الشائع اعتبار اإلستراتيجيات التكاصمية بمثابة أدكات مفيدة لمتعامؿ مع
أكجو النقص ,كالقصكر التي يعانييا المتعمـ أثناء عممية االتصاؿ ,كالتي عادةن ما تصنؼ في
إطار ثبلثة محاكر رئيسة ,كىي:
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 -5مغهالت األدا ٛالذاتٕ :كترتبط بالمنظكر التبادلي (غير التعاكني) لممتحدثيف في
نظرتيـ إلى عممية االتصاؿ الذم يعتمد عادةن عمى كعييـ الفردم بمشكبلتيـ
التكاصمية الذاتية عمى المستكل الشخصي8

 -0مغهالت أدا ٛاآلخزًٓ :كترتبط بالمنظكر التفاعمي (التعاكني) لممتحدثيف في نظرتيـ
إلى المشكبلت التكاصمية التي تعاني منيا أحاديث المشاركيف اآلخريف في عممية
االتصاؿ؛ األمر الذم يدفعيـ بالتالي إلى استخداـ إستراتيجيات التفاكض عمى المعنى
المطمكب8
 -0مغهالت الضػْط الشمئ٘ :كترتبط بالمكاقؼ التي تنشط المحاكالت التي يقكـ بيا
المتحدثكف الستخداـ إستراتي جيات إيقاؼ الزمف ,أك تكفير المزيد مف الكقت اإلضافي
لعممية االتصاؿ (مف قبيؿ :استخداـ إستراتيجيات التردد ,كالصمت مف أجؿ الحصكؿ
عمى كقت كافي لمتفكير ,كالتأمؿ قبؿ التحدث(In Malasit & Sarobol, 2011, 8
)8804
كفي ضكء ما سبؽ؛ يمكف تعريؼ إستراتيجيات التحدث بأنيا :مجمكعة مف األدكات
المنيجية كالكسائؿ الممكنة ,التي يستعيف بيا المتحدث لمتعبير عف المعاني المطمكبة,
كمكاجية صعكبات معينة تعترض قدرتو عمى التحدث ,كالسيطرة عمى سير الحديث كتكجييو؛
لمزيد مف التفاعؿ مع اآلخريف ,كتحقيؽ األىداؼ التكاصمية كالتفاعمية المرجكة8

( )2مفَْو الْعٕ بإصرتاتٔذٔات التشدخ:
يعد الكعي ما كراء المعرفي بإستراتيجيات التحدث ,مف أىـ الميارات التي ينبغي عمى
المتحدث اإللماـ بيا لكي يتمكف مف إدارة مياراتو في التحدث بشكؿ فعاؿ 8كيعرؼ الكعي بما
كراء المعرفة بإستراتيجيات الفيـ كالتعمـ –بشكؿ عاـ -بأنو" :كعي الطالب باإلجراءات التي
تمكنو مف تحديد جكانب الضعؼ كالقكة فيما يقرأ ,كاعادة النظر في األساليب كالنشاطات
الذىنية كاألدائية التي استخدميا ,كمف ثـ إجراء التعديبلت البلزمة عمييا مف حذؼ ,أك
إضافة ,أك تعديؿ ,بغرض تصحيح مسار التعمـ"( 8مكسى ,0335 ,ص)10
كما عرؼ الكعي بما كراء المعرفة بإستراتيجيات الفيـ كالتعمـ بأنو" :المعرفة بالنشاطات
كالعمميات الذىنية كأساليب التعمـ ,كالتحكـ الذاتي في اإلستراتيجيات التي يستخدميا الطبلب
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قبؿ كفي أثناء كبعد القراءة ,كمراقبتيا كتنظيميا لمحصكؿ عمى المعاني المتكافرة في النص"8
()Zhang & Wu, 2009, p39
كعرؼ إسماعيؿ ( ,0355ص )003الكعي ما كراء المعرفى بإستراتيجيات التعمـ
كالتكاصؿ بأنو :معرفة الفرد ككعيو بالعمميات التي يقكـ بيا ,كالخطط التي يضعيا عند أدائو
ميمة ما ,كمراقبة الذات ,كتقييميا أثناء تنفيذ ىذه الخطط ,كتقييـ اإلستراتيجيات التي اتبعيا
أثناء تنفيذه لمميمة ,ككضع إستراتيجيات بديمة عند ثبكت عدـ صبلحية اإلستراتيجيات
المستخدمة في أداء الميمة مف قبؿ8
كحكؿ مفيكـ الكعي باستراتيجيات التحدث؛ فقد عرفو "بياليستكؾ" ( Bialystok,
 )1990 ,p5بأنو" :قدرة المتعمـ عمى االنتقاء الكاعي لئلستراتيجيات التكاصمية المناسبة مف
عمميا عمى نحك مقصكد ,كىادؼ مف أجؿ إحداث تأثيرات
مخزكف مكارده المغكية ,كتطبيقيا
ن
معينة في عممية االتصاؿ"8
كحدد "دكرني كسككت" ( )Dornyei & Scott, 1997, 185الكعي بإستراتيجيات
التحدث بأنو " :قدرة الطمبة عمى االستخداـ المقصكد لئلستراتيجيات التكاصمية ,كأدكات فعالة
لبلرتقاء بقدرتيـ عمى بناء الفيـ المشترؾ ,كصقؿ الميارات المطمكبة لمتحدث ,كاالتصاؿ
الفعاؿ في كافة المكاقؼ ,كالسياقات التكاصمية المختمفة"8
كفي ضكء ىذا كما سبؽ مف تعريفات ,يمكف تحديد الكعي بإستراتيجيات التحدث بأنو:
مقدار االنتباه كاإلدراؾ البلزميف لممتحدث قبؿ كأثناء كبعد حديثو ,كاستخداـ اإلستراتيجيات
كاألدكات المنيجية كالكسائؿ الممكنة ,التي يستعيف بيا لمتعبير عف المعاني المطمكبة,
كمكاجية صعكبات معينة تعترض قدرتو عمى التحدث ,كالسيطرة عمى سير الحديث كتكجييو؛
لمزيد مف التفاعؿ مع اآلخريف ,كتحقيؽ األىداؼ التكاصمية كالتفاعمية المرجكة8

( )3أٍنٔ٘ إصرتاتٔذٔات التشدخ ّالْعٕ بَا:
تسيـ إستراتيجيات التحدث كالكعي بيا في تحقيؽ كفاءة التكاصؿ الشفيي ,حيث إتقاف
ىذه اإلستراتيجيات كالكعي بيا يساعد في تنمية قدرة الطمبة عمى استخداـ إستراتيجيات
التحدث في سياؽ ذم معنى ,كالمشاركة بصكرة فاعمة في عممية التكاصؿ الشفيي 8كيمكف

تحديد إستراتيجيات التحدث كالكعي بيا كفقنا لما ذكرتو بعض الدراسات منيا & (Zehi
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Saed &Farzan, 2015, p103_ Keskgn, 2013, pp35-37_ Maleki,
):2007, p640_ Rabab'ah, 2005, p194_ Wenden & Rubin, 1987, 32
كثير في تحقيؽ أكبر استفادة ممكنة مف
 -1إف إستراتيجيات التحدث تساعد الطمبة نا
تكظيؼ خبراتيـ السابقة؛ كنتيج نة لذلؾ؛ يصبح بمقدكرىـ تقدير المستكيات الفعمية
فضبل عف تأمؿ السياقات المفاىيميو لتعمميـ مف منظكر ناقد8
لقدراتيـ الذاتية ن

 -2زيادة مستكيات فاعمية عممية التعمـ عبر إبراز التراكيب المغكية غير المعركفة
بكاسطة المتحاكريف المشاركيف في الحديث ,كتزكيد الطبلب بأداة فعالة لممكاصمة
كاالستمرار في الحديث ألطكؿ كقت ممكف ,كمد يد العكف لمساعدة المتعمميف في حؿ
المشكبلت التي يصادفكنيا في االتصاؿ فضبلن عف تحقيؽ أىدافيـ التكاصمية

المنشكدة8

 -3سد الفجكات الفاصمة بيف معرفة الطبلب بالقكاعد كالتراكيب المغكية ,كقدرتيـ عمى
التعبير عف المعنى المطمكب عمى نحك فعاؿ ,كتعكيض أكجو النقص التي يعاني منيا

الطبلب أثناء االتصاؿ كالتي عادةن ما تظير ألم مف األسباب المختمفة (مف قبيؿ:

عدـ القدرة عمى تذكر معمكمات معينة)  ,أك بسبب معاناتيـ مف عدـ الكفاءة المغكية
(مف قبيؿ :ضعؼ مستكيات إتقاف استخداـ المفردات ,كالتراكيب المغكية) ,كبالمقابؿ
تمكنيـ مف تعزيز فاعمية عممية االتصاؿ كتعمد إبطاء سرعة الحديث بيدؼ إحداث

تأثير ببلغي ,أك أسمكبي معيف8
 -4تحمؿ أكبر قدر مف المسؤكلية عف تعمميـ الذاتي بالتكازم مع زيادة دافعيتيـ
فضبل عف استخداـ أدكات محددة
لمتحدث؛ بسبب ارتفاع معدالت شعكرىـ بالثقة,
ن

كفعالة تمكنيـ زيادة قدرتيـ عمى المعالجة النشطة لممعمكمات ,كىي كذلؾ مؤشرات
جيدة عمى األساليب التي يتبعيا المتعممكف في أداء المياـ المطمكبة ,أك مكاجية

ا لمشكبلت التي تصادفيـ في عممية التحدث عبر إلقاء المزيد مف الضكء عمى آليات
تقييميـ لممكقؼ ,كتخطيطيـ ,كاكتسابيـ لمميارات البلزمة لفيـ ,كتعمـ ,كتذكر
المدخبلت الجديدة المقدمة ليـ8
 -5تقميؿ معدالت شعكر الطبلب بالتردد ,كالخكؼ مف المشاركة في مكاقؼ كأنشطة
التفاعؿ 8كمف ىذا المنطمؽ؛ يساىـ التدريب عمى استخداـ ىذه اإلستراتيجيات في مد
يد العكف لمساعدة المتعمميف عمى النجاح في الدخكؿ في التفاعبلت المغكية
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المطمكبة عمى نحك مستقؿ 8لذلؾ تعد ىذه اإلستراتيجيات عممية انتقالية يتـ فييا نقؿ
القدرة عمى التحكـ ,كالسيطرة عمى التعمـ مف المعمـ إلى المتعمميف عمى نحك يمنحيـ
قدر أكبر مف المسؤكلية عف أنشطة تفكيرىـ ,كتعمميـ الذاتي8
نا
ذاتيا؛ األمر الذم ينعكس
 -6تزكيد الطبلب عادةن بأدكات فعالة لمتعمـ النشط ,كالمكجو ن

إيجابا في تنمية كفاءتيـ التكاصمية .كما أف استخداـ اإلستراتيجيات المناسبة
بدكره
ن
غالب ا ما يؤدم إلى حدكث تحسف ممحكظ في معدالت اإلتقاف ,أك التحصيؿ اإلجمالي
ن
لمطبلب في تعمـ ميارات لغكية معينة8

( )4أىْاع إصرتاتٔذٔات التشدخّ ,تضئفاتَا:
أشارت األدبيات التربكية السابقة إلى مجمكعة متنكعة مف التصنيفات المقترحة
إلستراتيجيات التحدث ,كمف ىذه التصنفيات ما أكردتو دراسات كؿ مف ( Yang & Gai,
2010, pp56- 63. Huang, 2010,p 87- 91, Keskgn, 2013, p132,
 ,)Zehi, Saed, & Farzane. 2015, p100-103كمف تمؾ التصنيفات:

 -1تصنيؼ "تاركني" ))Tarone’s, 1977

 -2تصنيؼ "بكليسي" ()Poulisse’s, 1993

 -3تصنيؼ "دكرني كسككت" ()Dörnyei & Scott’s, 1995a,b
كقد اشتممت تمؾ التصنيفات عمى عدة إستراتيجيات  ,كمف أىميا ما يمي:
 -5اإلصرتاتٔذٔات املباعزٗ :كتزكد المتحدث بأدكات ذاتية بديمة باإلمكاف استخداميا
عمميا في تكصيؿ المعنى المطمكب عمى نحك فعاؿ لآلخريف 8كتندرج تحتيا عشركف
ن
إستراتيجية فرعية متنكعة مف اإلستراتيجيات التكاصمية ,كىي:
 التدلٕ عً الزصال٘ االتضالٔ٘ :كىك عدـ استكماؿ ,أك إنياء المتحدث لمرسالةاالتصالية المطمكب نقميا لآلخريف بسبب معاناتو مف بعض الصعكبات المغكية التي
يصادفيا المتحدث 8مثؿ :أتكقؼ عف التحدث في منتصؼ الحديث عند عدـ إلمامي
بالمكضكع كأنتقؿ لمحديث عف مكاضيع أخرل8
 اختضار الزصال٘ االتضالٔ٘ (أّ جتيب التشدخ عً املْضْعات املطزّس٘ لليكاش) :كىكاختصار ,أك تقميص الرسالة االتصالية عبر تجنب استخداـ تراكيب لغكية ,أك التحدث
عف مكضكعات معينة مطركحة لمنقاش يعتبرىا المتحدث صعبة ,أك ترؾ كتجاىؿ
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بعض العناصر ا ألساسية الكاردة في الرسالة االتصالية بسبب محدكدية المكارد
المغكية المتاحة لدل المتحدث 8كإستراتيجية :اختصر الحديث ,كاستخدـ تعبيرات
لغكية بسيطة أثناء الحديث8
 اصتبدال الزصال٘ االتضالٔ٘ :كىك استبداؿ الرسالة االتصالية األصمية بأخرل جديدةفعميا لآلخريف عمى النحك المطمكب ,مثؿ:
بسبب عدـ الشعكر بالقدرة عمى تكصيميا ن
أستبدؿ رسالتي األصمية بأخرل بسبب شعكرم بعدـ القدرة عمى تحقيؽ أىدافي
المنشكدة التي حددتيا سابقا لعممية االتصاؿ8
 اإلطياب (أّ إعادٗ الضٔاغ٘ اللػْٓ٘) :كىك ضرب األمثمة ,أك الشرح كالتكضيح ,أككصؼ الخصائص المميزة ألحد األشياء ,أك األفعاؿ ,كإستراتيجية :أشرح كأكضح
كأحاكؿ أضرب أمثمة عمى مكضكع الحديث8
 التكزٓب :كىك استخداـ كممات ,أك مفردات ,أك تراكيب لغكية أخرل بديمة تشترؾ فينفس الخصائص الداللية التي تميز الكممات ,أك المفردات ,أك التراكيب المغكية
المطمكبة ,مف قبيؿ :ا ستخداـ المترادفات ,مثؿ :أستخدـ استخدـ مفردات قريبة مما
أريد التحدث عنو كالمترادفات8
 اصتدداو الهلنات العام٘ ,أّ الفضفاض٘ :كىك استخداـ كممات ,كمفردات لغكية عامةجكفاء ,كفارغة المعنى في السياقات التي تتطمب ضركرة استخداـ كممات ,كمفردات
لغكية محددة,
 اعتكام الهلنات :كىك ابتكار كممات جديدة غير مكجكدة سمفنا عمى غير مثاؿ عبرتطبيؽ قكاعد لغكية معينة عمى بعض الكممات التي يعرفيا المتحدث سمفنا ,مثؿ:
أحاكؿ اكتشاؼ المتتابعات المتتالية لمكممات كالمفردات المغكية8

 -إعادٗ الضٔاغ٘ اللػْٓ٘ :كىي التخمي عف فكرة تنفيذ خطة التحدث المرسكمة سمفنا

بسبب الصعكبات المغكية التي يكاجييا المتحدث ,كترؾ جمميا غير مكتممة المعنى,

كالتركيز عمى نقؿ كتكصيؿ الرسالة االتصالية المطمكبة كفقنا لخطة أخرل بديمة ,مثؿ:

أتخمى عف خطتي المرسكمة سابقا ,كأستخدـ بديمة لمتغمب عمى الصعكبات التي

يكاجييا المتحدث8
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 الرتةمج٘ احلزئ٘ :كىي الترجمة الحرفية إلحدل الكممات البسيطة ,أك التراكيباالصطبلحية ,أك الجمؿ المعقدة مف لغة إلى أخرل دكف االىتماـ بالتعبير عف المعنى
المطمكب ,كإستراتيجية أترجـ الكممات حرفيا دكف االىتماـ بالمعنى8
 التػزٓب :كىك استخداـ كممات كاردة بالمغات األجنبية ,كادخاؿ التعديبلت البلزمةعمييا بما يناسب البنية الصكتية أك الصرفية لكممات المغة األكلى ,مثؿ :أستخدـ
الكممات األجنبية كما ىي دكف ترجمة8
 االىتكال اللػْٖ :كىك استخداـ كممات تنتمي إلى لغات أخرل في الحديث بالمغة المرادتعمميا ,بما في ذلؾ :نقؿ الكممات ,أك العبارات ,أك حتى الجمؿ الكاممة مف لغة إلى
أخرل أثناء الحديث8
 اصتدداو الهلنات املتغابَ٘ األصْات :كىك تعكيض ,كاستبداؿ كممات يشعر المتحدثبعدـ التأكد مف صيغيا المستخدمة بكممات أخرل تشبييا في النطؽ ,مثؿ :أستبدؿ
الكممات بأخرل بناء عمى ربطيا بإيقاعات نطقيا8
 التنتن٘ :كىك اختصار ,أك نطؽ كممات كاممة ,أك أجزاء منيا بطريقة غير مفيكمةبسبب عدـ تأكد المتحدث مف صحة صيغيا المغكية المستخدمة ,كإستراتيجية :أنطؽ
أجزاء مف الحديث بصكت منخفض أك غير مسمكع عند عدـ تأكدم منو8
 احلذف :كىك ترؾ فجكات ,أك فكاصؿ في حالة عدـ معرفة كممات معينة ,كمكاصمةفعميا ,مثؿ :أتكقؼ عف الحديث ثـ أكمؿ
الحديث بشكؿ تمقائي كما لك كانت قد قيمت ن
عند عدـ المعرفة المغكية كاعتبار أف ما حذؼ قد قيؿ فعبل8
 التذنزّ ,االصرتداع :كىك محاكلة تذكر ,كاسترجاع كممات ,أك مفردات لغكية معينةعبر نطؽ مجمكعة مف صيغيا غير كاممة ,أك خاطئة قبؿ الكصكؿ في النياية إلى
نطقيا ,كصيغيا المغكية الصحيحة ,مثؿ :أسترجع معمكماتي السابقة مف خبلؿ عدة
محاكالت8
ذاتيا لتصحيح أخطائو أثناء الحديث,
 التضشٔح الذاتٕ :كىك مبادرة المتحدثن
كإستراتيجية :أصحح لنفسي ذاتيا عندما أالحظ كقكعي في أخطاء8
 تضشٔح أخطا ٛاآلخزًٓ :كىك تصحيح األخطاء التي يتـ اكتشافيا في حديثالمتحاكريف اآلخريف ,مثؿ :أصحح لآلخريف ما يقعكف فيو مف أخطاء8
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كميا مع
 إعادة الصياغة الذاتية :كىي تكرار مصطمح معيف لكف ليس بشكؿ صحيح نإضافة بعض العناصر الجديدة ,أك استخداـ أدكات إعادة الصياغة المغكية,
كإستراتيجية :أكرر ما أرغب في قكلو بتكضيح أكثر حتى يفيمني المستمع8
 املبالػ٘ يف الغزحّ ,التْضٔح (أّ اإلنجار يف احلدٓح) :كىي استخداـ عدد أكبر مفمعتادا في المكاقؼ
الكممات المطمكبة في تحقيؽ ىدؼ اتصالي معيف مقارن نة بما يعد
ن
األخرل المناظرة لمتحدث ,مثؿ :أشرح كأكضح بإسياب لكسب الكقت كالتفكير في
الحديث8
 التكلٔدّ ,احملاناٗ (أّ اصتدداو اإلصرتاتٔذٔات غري اللػْٓ٘) :كىك كصؼ مفاىيـ كاممةبطريقة غير لفظية ,أك الربط بيف استخداـ اإلستراتيجيات المفظية لمتحدث كاألشكاؿ
كالرسكـ التكضيحية البصرية ذات الصمة , ,كإستراتيجية :أمثؿ كأحاكي الكممات
حركيا8
ن

 -0اإلصرتاتٔذٔات غري املباعزٗ :كال تصنؼ بالضركرة كأدكات لحؿ المشكبلت ,أك لتقديـ
بنى بديمة لممعنى 8كبدالن مف ذلؾ ,فإنيا تعمؿ جاىدةن عمى تيسير ميمة نقؿ المعنى

المطمكب لآلخريف عمى نحك غير مباشر عبر تييئة الظركؼ ,كاألكضاع المناسبة

لبناء الفيـ المشترؾ مع بقية المتحاكريف اآلخريف المشاركيف في الحديث 8كتندرج
تحتيا خمس مف اإلستراتيجيات الفرعية المتنكعة مف اإلستراتيجيات التكاصمية,
كىي:
اإلبداع الضزيف :كىك اشتقاؽ كممات جديدة بالمغة المراد تعمميا شبيي نة بالكممات,كالمفردات المغكية المطمكبة ,مثؿ :أحاكؿ اشتقاؽ الكممات الجديدة ,كالمتتابعات
المتتالية لمكممات8
 اصتدداو الهلنات الشاٜدٗ :كىك استخداـ الكممات اإلضافية الزائدة التي ال تضيؼسعيا
ن
جديدا لممعنى بيدؼ استكماؿ الجمؿ المستخدمة ,أك المماطمة ,أك كسب الكقت ن
كراء الحفاظ عمى استمرارية الحديث ,كاإلبقاء عمى قنكات االتصاؿ مفتكحة في
المكاقؼ ,كاألكقات الصعبة ,كذلؾ مثؿ :أشرح كأكضح بإسياب لكسب الكقت كالتفكير
في الحديث8
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 التهزار الذاتٕ :كىك تكرار كاحدة ,أك أكثر مف الكممات مرة أخرل بعد نطقيا لممرةاألكلى مباشرةن ,مثؿ :أكرر نطؽ الحديث لتكضيح أكثر أك لكسب الكقت8

 تهزار سدٓح اآلخزًٓ :كىك تكرار ما يقكلو المتحاكركف اآلخركف مرةن أخرل بيدؼكسب الكقت ,أم :أكرر حديث اآلخريف لكسب الكقت8

 -0اإلصرتاتٔذٔات التفاعلٔ٘ :كتتميز بالطابع التعاكني عبر تككيف أزكاج ,أك
معا بيدؼ بناء الفيـ المشترؾ,
مجمكعات ,أك فرؽ عمؿ التعمـ التي تتعاكف ن
كتكصيؿ المعنى المطمكب لآلخريف بكؿ كفاءة ,كفاعمية 8كتندرج تحتيا خمس عشرة
مف إستراتيجية فرعية متنكعة مف اإلستراتيجيات التكاصمية ,كىي:
 طلب احلضْل عل ٙاملضاعدٗ عل ٙحنْ مباعز :كىك طرح سؤاؿ مباشر عمى المتحاكريفاآلخريف المشاركيف في الحديث بيدؼ الطمب منيـ الحصكؿ عمى المساعدة البلزمة
لسد فجكة معينة في المعرفة المغكية لممتحدث ,كإستراتيجية :أطمب المساعدة مف
اآلخريف عند عدـ قدرتي عمى التحدث8
 طلب التهزار :كىك الطمب مف المتحاكريف اآلخريف تكرار شيء معيف في حالة عدـاستماع المتحدث إليو ,أك فيمو كاستيعابو بشكؿ مناسب ,أم :أطمب مف المتحدث
تكرار ما يقكلو إذا لـ أفيـ حديثو8
 طلب التْضٔح :كىك طمب المتحدث مف المتحاكريف اآلخريف المشاركيف في الحديثشرح ,كتكضيح معنى أحد التراكيب المغكية غير المألكفة ,مثؿ :أطمب مف المتحدث
الشرح كالتكضيح عند الكقكع في صعكبات تعرقؿ الكصكؿ لممستكل المطمكب مف
الفيـ8
 طلب التأنٔد :كىك طمب المتحدث مف المشاركيف في الحديث تأكيد صحة كمماتمنطقيا ,أم :أطمب مف المتحدث
معينة تـ االستماع إلييا ,أك فيميا كاستيعابيا
ن
تكرار كممات معينة لمتأكد منيا8
ضمنيا إلى تمتع المتحدث بدرجة أكبر
كثير طمب التأكيد الذم يشير
 التدنني :كيشبو نان
مف ال شعكر باليقيف ,كالتأكد مف صحة إحدل الكممات المفتاحية ,أك الرئيسة
مصحكبا بنكع مف الشعكر
المستخدمة عمى العكس مف التخميف الذم عادةن ما يأتي
ن
بالتردد ,كعدـ القدرة عمى صنع كاتخاذ القرار أثناء الحديث8
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 التعبري عً عدو الفَهّ ,االصتٔعاب :كىك تعبير المتحدث عف عدـ تمكنو مف فيـ,كاستيعاب شيء معيف استمع إليو أثناء الحديث بشكؿ صحيح -سكاء تـ ذلؾ
بطريقة لفظية ,أك غير لفظية ,مثؿ :أعبر عف عدـ فيمي بشكؿ لفظي أك باستخداـ
اإليماءات كتعبيرات الكجو8
 التلدٔط التفضريٖ :كىك قياـ المتحدث بإعادة صياغة الرسالة االتصالية لممتحاكريفبل بيدؼ التأكد مف
اآلخريف المشاركيف في الحديث عمى نحك مكسع ,كأكثر تفصي ن

فيمو ,كاستيعابو لمحتكل الحديث بشكؿ صحيح ,كإستراتيجية :ألخص كجيات النظر
المتفؽ عمييا إلنياء حديثي ,أك ألخص األفكار الرئيسة التي تناكليا مكضكع

الحديث8
 يشطّ ,تكْٓه الفَه ّاالصتٔعاب :كىك طرح التساؤالت بيدؼ التأكد مف متابعةتعقيبا عمى
المتحاكريف اآلخريف لممتحدث أثناء الحديث ,كإستراتيجية :أطرح األسئمة
ن
حديثي لمتأكد مف متابعة المشاركيف8
 يشطّ ,تكْٓه الدق٘ الذاتٔ٘ :كىك تأكد المتحدث مف صحة حديثو عبر طرح أحدالتساؤالت السابرة ,أك تكرار إحدل الكممات التي قاليا مف قبؿ بصيغة السؤاؿ,
كإسراتيجية :أطرح األسئمة لمتأكد مف صحة ما قمتو أثناء الحديث8
 التهزار :كىك تكرار المتحدث ألجزاء معينة مف حديثو بيدؼ تصحيح األخطاء,كالتحقؽ مف فيـ كاستيعاب المتحاكريف اآلخريف المشاركيف في الحديث,
كإستراتيجية :أكرر ما قمتو عند الكقكع في خطأ لتصحيح ما قيؿ8
 إعادٗ الضٔاغ٘ اللػْٓ٘ :كىي إعادة صياغة كممات ,كجمؿ ,كعبارات الحديث بطرؽ أخرلتبرز بكضكح دقة ,كطبلقة المتحدث ,كمنيا:
 -5التقريب :كىك استخداـ المفردات ,أك القكاعد ,أك التراكيب المغكية التي يعرؼ المتعمـ
مسبقنا أنيا غير صحيحة لكنيا -مع ذلؾ -تشترؾ في عدد مف الخصائص الداللية
المشتركة مع غيرىا مف المفردات ,كالقكاعد ,كالتراكيب المغكية المطمكب التركيز عمييا
في مكاقؼ التعمـ عمى نحك يساىـ في إرضاء المتحدث ,مثؿ إستراتيجية :استخدـ
مفردات قريبة مما أريد التحدث عنو ,أك عامة إذا لـ أتمكف مف التعبير الدقيؽ عف ذلؾ8
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 -0اشتقاؽ الكممات :كىك ابتكار الكممات الجديدة ؛ بيدؼ االستفادة منيا في التكصيؿ,
كالتعبير عف المفيكـ المطمكب ,كإستراتيجية :أشتؽ كممات جديدة ألكصؿ المعنى
المطمكب بشكؿ أكضح8
 -0اإلطناب :كىك كصؼ الخصائص المميزة ,أك العناصر الجزئية التي يتألؼ منيا أحد
األشياء ,أك األفعاؿ عمى نحك تفصيمي مسيب بدالن مف استخداـ العبارات ,كالتراكيب
فعميا ,كذلؾ مثؿ :أشرح كأكضح بإسياب لكسب الكقت كالتفكير
المغكية المناسبة لذلؾ ن
في الحديث8

 التْصٔعّ ,التعنٔه :كىك كضع كممات ,أك جمؿ ,أك قضايا معينة يتـ التركيز عمييابل ,كإستراتيجية أركز
أثناء الحديث في سياقات حياتية أكبر ,كأكسع شمكالن كتكام ن
أثناء حديثي عمى استخداـ الجمؿ كالمفردات األكثر شمكال8

 التأنٔد :عبر تأكيد المتحدث لصحة أقكاؿ ,أك مقترحات المتحاكريف اآلخريفالمشاركيف في الحديث ,أم :أؤكد صحة حديث المتحاكريف8
كباإلضافة إلى ما سبؽ ,فقد نصت كثيقة منيج المغة العربية لممرحمتيف االبتدائية
كالمتكسطة في التعميـ العاـ بالسعكدية ( ,0331ص )053عمى بعض ميارات التحدث
كاستراتيجياتو ,كىي كما يمي:
أّلًا  -انتضاب صفات املتشدخ اجلٔد ,كتشمؿ الميارات اآلتية:
 -5البياف (صحة المغة كفصاحتيا ,دقة داللة المفردات كالتراكيب كالجمؿ)8
 -0يبرز ما يرل أىميتو في الحديث8
خركجا الفتنا عند التحدث عف مكضكع معيف8
 -0ال يخرج
ن
 -3يكرد ما يناسب المقاـ8
 -1يضفي المتعة8
 -1يراعي مناسبة األدلة كالشكاىد الحديثة8
 -1يربط باستخداـ أداة الربط المناسبة8
 -1يتغمب عمى فجكة طارئة في حديثو بإيجاد الكممات أك التمثيؿ الصامت أك الكصؼ
كالترادؼ8
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ثاىًٔا  -إصرتاتٔذٔات إدزا ٛاحلدٓح ,كتشمؿ ما يأتي:
 -5يفتح قنكات اتصاؿ8
 -0يبدأ الحديث8
 -0يحافظ عمى استمرارية الحديث8
 -3ينيي الحديث8
ثالجًا  -إصرتاتٔذٔات بيا ٛالزصال٘ الغفَٔ٘ ,كتشمؿ ما يأتي:
 -5يختار مكضكع الحديث8
 -0يختار صيغة الرسالة (سرد ,حكار ,محادثة)8
 -0يختار العنكاف -يبني المقدمة -يعرض األفكار -يبني الخاتمة8
كيتضح مما سبؽ ,أف إستراتيجيات التحدث تمثؿ مجمكعة مف العمميات كاألدكات
الذىنية التي تمكف الطالب مف الكعي بعمميات التحدث كبنائيا ,كالتكاصؿ الشفيي ككيفية حؿ
مشكبلت التعبير عف الذات في أثناء التحدث إلى اآلخريف ,كصعكباتو بكفاءة كفاعمية ,كالقدرة
عمى المراقبة الذاتية كالتحكـ في عممية التحدث كتقييميا ,كيتضمف ذلؾ استدعاء المعرفة
السابقة ,كالتخطيط لمياـ التحدث ,كتحديد أىدافيا ,كالقدرة عمى تكليد األفكار كالتعبير عنيا,
كادارة كتنظيـ عممية التحد ث ,كاختيار اإلستراتيجيات المناسبة إلنجازىا ,كمراقبة عمميات
التفكير ,كتصحيح مساره ,لتحقيؽ أىداؼ التحدث المطمكبة8
كعيا كاد ار نكا
كما يتضح أف امتبلؾ الطمبة إلستراتيجيات التحدث؛ تجعميـ أكثر ن
كتنظيما لعمميات تفكيرىـ كتكاصميـ كتعمميـ ,مما ينمي لدييـ القدرة عمى التكاصؿ الناجح,
ن
كالتعمـ الذاتي ,لذلؾ ينبغي عمى تدريب ىؤالء الطمبة عمى استخداـ إستراتيجيات التحدث
كممارستيا بكفاءة مف خبلؿ برامج كأنشطة حياتية ذات معنى بالنسبة لمطمبة ,كقد استفادت
الباحثة مف العرض السابؽ إلستراتيجيات التحدث ,في بناء مقياس بإستراتيجيات التحدث في
إطار ثبلثة أبعاد أساسية ,كىي :إستراتيجيات تنظيـ الحديث كبنائو ,كاستراتيجيات التفاعؿ
كاجراء الحديث ,كاستراتيجيات التقييـ الذاتي8
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الدراصات الضابك٘:
أّال  -دراصات اٍتنت بالتشدخ ّمَاراتُ:
تعد عممية تنمية ميارات التحدث مف األىداؼ الرئيسة المنشكدة في تعميـ المغة ,كما
تمثؿ عممية تعميمو في برامج تعميـ المغة العربية ,كمشكمة تستحؽ االىتماـ كالتفكير كالبحث,
كايجاد الكسائؿ كالطرؽ البلزمة لعبلجيا كمساعدة الطمبة عمى التمكف مف ميارات التحدث في
صحة كدقة ,ككضكح كطبلقة ,كعمى التغمب عمى صعكباتو 8كبما أف ميارة التحدث ىي
ا لمحصمة النيائية لتعميـ الميارات المغكية األربع ,فقد تعددت الدراسات كالبحكث التي
استيدفت تنمية ميارات التحدث كتعرؼ مشكبلتو كصعكباتو ,كتقكيـ مستكل أداء الطمبة في
اكتساب مياراتو ,كمف ذلؾ ما يمي:
دراص٘ الضْٓزنٕ ( ,)2011كىدفت ىذه الدراسة إلى تقكيـ األداء في التعبير اؿ شفكم
لدل طبلب المرحمة األساسية في األردف ,كذلؾ عف طريؽ إعداد أداة معيار تقكيـ األداء
التعبيرم الشفكم لممرحمة األساسية ,كطبقت األداة عمى عينة عشكائية مككنة مف ( )31طالبان
يدرسكف في الصؼ السابع األساسي في المدارس الحككمية األردنية ,ك أظيرت نتائج الدراسة

أف مستكل أداء أفراد العينة بصفة عامة في التعبير الشفكم لـ تكف مرضيةن ,إذ بمغت نسبة
كمتدنيا,
األداء الكمي لدييـ ( ,)% 1380كتشير ىذه النسبة إلى أف أداء الطبلب كاف ضعيفنا
ن

كخمصت الدراسة إلى عدة تكصيات منيا :كضع منيجية لتدريس ميارات التعبير الشفكم في

دليؿ المعمـ ترشد المدرسيف إلى طرائؽ تدريسو كسبؿ تقكيمو8
ّدراص٘ اخللٔف٘ ( ,)2011كىدفت إلى :تحديد ميارات تدريس التعبير الشفيي البلزمة
لمطبلب المعمميف كطبلب الدبمكـ التربكم المتخصصيف في المغة العربية ,تقكيـ ىؤالء الطبلب
في ضكء تمؾ الميارات أثناء فترة التربية الميدانية بمدارس التطبيؽ ,كلتحقيؽ ىذه األىداؼ
أعد الباحث قائمة بميارات تدريس التعبير الشفيي البلزمة ألفراد عينة الدراسة كالتي تككنت
مف ( 50طالبا) ,كذلؾ عف طريؽ بطاقة مبلحظة مككنة مف (إحدل كخمسيف) ميارة
تدريسية ,قاـ بتطبيقيا عمى عينة الدراسة في فترة التربية الميدانية بالمدارس ,كبعد تحميؿ
إحصائيا ,تكصمت الدراسة إلى أنو يكجد ضعؼ في أداء ميارات تدريس
البيانات كمعالجتيا
ن
التعبير الشفيي لدل كؿ مف الطبلب المعمميف ,كطبلب الدبمكـ التربكم8
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ّدراص٘ اخلزماىٕ ( ,)2011كقد ىدفت إلى تحديد معايير لمتعبير الشفيي تتعمؽ بالفكرة
كاألس مكب ,كحسف األداء المناسبة لتبلميذ الصؼ الثالث المتكسط بمحافظة جدة ,كقد استخدـ
الباحث بطاقتيف :بطاقة االستثارة ,كبطاقة تحميؿ المحتكل 8كقد تكصمت النتائج إلى أربعة
مستكيات لمعايير التعبير الشفكم ,كتتككف مف اثني عشر مؤشرا ,كتبيف أف أكثر األخطاء
شيكعا في مستكل الفكرة ىي األخطاء في ميارة تسمسؿ األفكار كانسجاميا ,ككذلؾ في
مستكل األسمكب األخطاء في ميارة البناء الصحيح لمجممة ,كفي مستكل حسف األداء عند
تبلميذ الصؼ الثالث المتكسط ىي الخطأ في ميارة التحدث بشكؿ متصؿ لفترة زمنية مناسبة,
كفي ظؿ ىذه النتائج قد أكصت الدراسة بمراعاة التكازف في تقديـ ميارات المغة العربية بجميع
المراحؿ الدراسية ,التخريط لدركس التعبير الشفكم في ضكء الميارات التي يراد تدريب
التبلميذ عمييا8
ّدراص٘ اخلنآض٘ ( ,)2012ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل امتبلؾ طمبة كمية التربية
في جامعة حائؿ لميارات التعبير الشفيي مف كجية نظرىـ ,كالصعكبات التي تكاجييـ داخؿ
المحاضرة ,كقد تككنت عينة الدراسة مف( )031طالب كطالبة ,كقد تكصمت الدراسة إلى ما
يمي:
 تدني المتكسط الحسابي الكمي لمدل امتبلؾ طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ لمياراتالتعبير8
 كجكد فركؽ حكؿ مدل امتبلؾ طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ لميارات التعبيرالشفيي تعزل إلى الجنس لصالح اإلناث.
ككاف مف أىـ تكصيات البحث ما يمي:
 عقد كرش مختصة لطمبة الكميات يتـ مف خبلليا تنمية ميارات التعبير الشفيي. عقد دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بمختمؼ االختصاصات؛ بيدؼ تعريفيـبميا ارت التعبير الشفيي كاستراتيجيات تنميتيا عند الطبلب.
دراص٘ اجلبْرٖ ( ,)2012كىدفت إلى تشخيص صعكبات تدريس التعبير الشفيي في
المرحمتيف المتكسطة كاإلعدادية مف كجية نظر المدرسيف ,كالتي طبقيا عمى ( )11معمما
كمعممة ,اعتمد الباحث االستبانة أداة لتحقيؽ أىداؼ بحثو كشممت عمى ستة مجاالت ىي (
األىداؼ  ,كاختيار المكضكعات  ,كطرائؽ التدريس  ,كأساليبيا ,كمدرسك المغة العربية
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كمدرساتيا  ,كالطمبة ,كالتقكيـ) ,أما أىـ النتائج( :مدرسك المغة العربية كمدرساتيا أغمبيـ لـ
يطمعكا عمى أىداؼ تدريس التعبير الشفيي -ضعؼ إرتباط األىداؼ بكاقع تدريس التعبير
الشفيي -ضعؼ ارتباط المكضكعات بميكؿ الطمبة كاىتماماتيـ -افتقار درس التعبير إلى
منيج محدد) ,كفي ضكء النتائج فقد أكصى بضركرة اطبلع مدرسي المغة العربية كمدرساتيا
عمى أىداؼ تدريس التعبير الشفيي ,ك إعطاء الحرية لمطمبة في اختيار المكضكعات في
درس التعبير الشفيي كفؽ ميكليـ كاىتماماتيـ8
دراص٘ الغٔدٓ٘ ( ,)2013كىدفت الدراسة إلى تعرؼ مستكل أداء أساتذة الكميػات
اإلنسػانية لميػارات االتصاؿ المغكم الشفيي البلزمة ليـ ,كالتعرؼ عمى االختبلؼ في مسػتكل
أداء الميػارات المدركسة عند العينة كف نقا لمتغيرم الكمية ,كالدرجة العممية 8كلتحقيؽ أىداؼ
الدراسػة أُعػدت بطاقة مبلحظة مككنة مف ثبلثة جكانب ,تنقسـ إلى ستة عشرة ميارة 8كقد

طُبقت الدراسة عمى عينة مػف أساتذة الكميات اإلنسانية :اآلداب كالتربية كالحقكؽ بجامعة

السمطاف قابكس بمغ عػددىا ( )15أستا نذا 8كدلت النتائج عمى أف مستكل أداء األساتذة
بالكميات اإلنسانية لميارات االتصاؿ المغكم الشفيي البلزمة ليـ بشكؿ عاـ كاف متكسطا ,كأف
أداءىـ في الجانب الصكتي كاف عاليا ,كفي الجانبيف األدائي كالمغكم كاف متكسطا 8كما دلت
النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف أفراد العينة في مستكل أداء الميارات كفقا
لمتغيرم الكمية كالدرجة العممية 8كقد أكصت الدراسة بضركرة نشر الكعي بالعبلقة الكثيقة بيف
إجادة ميارات االتصاؿ المغكم كفاعمية عممية التعميـ كالتعمـ ,تكفير حمقات النقاش المفتكحة
اليادفة إلى تنمية االتجاىات اإليجابية نحك أىمية المغة العربية كاتقاف مياراتيا االتصالية في
المؤسسات المعرفية8
دراص٘ إمساعٔل ( ,)2013كاستيدؼ البحث تحديد ميارات التحدث التي تناسب طبلب
الصؼ الثاني اإلعدادم كتصميـ مجمكعة مف األنشطة البلصفية المقترحة في مجاؿ (اإلذاعة
كالمسرح) تنمي ميارات التحدث لطبلب الصؼ الثاني اإلعدادم ,كتككنت عينة البحث مف
( ) 33طالبا كطالبة ,كتمثمت العينة في مجمكعة تجريبية كاحدة 8كاستخدـ البحث مجمكعة
مف األدكات البحثية كالمكاد التدريبية تمثمت في :قائمة ميارات التحدث المناسبة لطبلب
الصؼ الثاني اإلعدادم ,كبطاقة مبلحظة ميارات التحدث ,كتصميـ برنامج قائـ عمى األنشطة
البلصفية في مجالي اإلذاعة كالمسرح لتنمية ميارات التحدث لدل طبلب الصؼ الثاني
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اإلعدادم 8كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث :تحديد ميارات التحدث ,كما كجدت
فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية قبؿ التطبيؽ كبعده في بطاقة
مبلحظة ميارات التح دث لصالح التطبيؽ البعدم 8كقد أكصى البحث بضركرة التأكيد عمى
االىتماـ باألنشطة البلصفية لما ليا مف أىمية كأثر في تنمية ميارات المغة عامة كميارات
التحدث خاصة ,كعقد دكرات لمعممي المغة العربية لتدريبيـ عمى كيفية تدريس ميارات
التحدث ,كمراعاة التكازف في تدريس فنكف المغة :االستماع ,كالتحدث ,كالقراءة ,كالكتابة8
دراص٘ الفْساٌ ( ,)2015كىدفت الدراسة إلى معرفة كفاءة طبلب معيد المغكيات العربية
بجامعة الممؾ سعكد بالرياض في ميارات التعبير الشفكم ,كذلؾ عف طريؽ إعداد قائمة
بميارات التعبير الشفكم البلزمة لطبلب المستكل الرابع في معيد المغكيات العربية ,كقد تألفت
أداة البحث مف عشريف ميارة في أربعة مجاالت ,كقد تـ تطبيقيا عمى عينة البحث كعددىـ
طالبا ,كقد أسفرت النتائج عف أف أداء الطبلب في معظـ ميارات التعبير الشفكم
()01
ن
ضعيؼ ,ككذلؾ ال يكجد فرؽ بيف الطبلب الذيف سبؽ ليـ دراسة المغة العربية في ببلدىـ,
كبيف الطبلب الذيف لـ يسبؽ ليـ دراسة المغة العربية في ببلدىـ ,كقد أكصت الدراسة بضركرة
التركيز عمى ميارة التعبير الشفكم ,كالعمؿ عمى تثبيتيا في جميع مستكيات تعميـ المغة
العربية لمناطقيف بغيرىا ,كاعطاء دركس التعبير الشفكم االىتماـ الكافي مف المدرسيف
كأعضاء ىيئة التدريس8
دراص٘ داّّد ( ,)2015ىدفت إلى معرفة فاعمية استخداـ إستراتيجيات تعمـ المغة لتنمية
بعض ميارات التحدث كالقراءة الجيرية لدل تبلميذ مدارس التربية الفكرية ,كقد أعد الباحث
عددا مف مكاد المعالجة التجريبية لتنمية بعض ميارات التحدث كالقراءة الجيرية ,كما أعد
الباحث بطاقة تقدير لقياس ميارات التحدث كاختبا ار كبطاقة تقدير لتقكيـ أداء التبلميذ في
ميارات القراءة الجيرية 8كبمغت عينة الدراسة النيائية ( )05تمميذا كتمميذة بمدرسة التربية
الفكرية ببنيا ,كبعد تطبيؽ أدكات الدراسة تكصمت إلى نتائج أىميا فاعمية البرنامج القائـ
عمى بعض إستراتيجيات تعمـ المغة (الحكاس المتعددة – النمذجة – التسميع – التكرار –
تمثيؿ المعنى – الممارسة الطبيعية) في تنمية ميارات التحدث كالقراءة الجيرية ,كقد تـ بناء
البرنامج في ضكء نظرية الذكاءات المتعددة حيث االعتماد عمى مداخؿ حسية متعددة (بصرية
كلمسية كسمعية) ,كفي ضكء سيككلكجية التكاصؿ حيث االعتماد عمى تنمية ميارات التكاصؿ
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لتحقيؽ التكاصؿ الفعاؿ مف خبلؿ الفنكف المرئية كاألدائية ,حيث كجدت فركؽ دالة إحصائيا
بيف متكسطات درجات عينة البحث في االختباريف القبمي كالبعدم لصالح االختبار البعدم8
كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ إستراتيجيات تعمـ المغة في تنمية ميارات القراءة الصامتة
كالكتابة كاألداء المغكم ,كما قدمت الدراسة بعض التطبيقات كالتضمينات التربكية التي يمكف
اإلفادة منيا في مجاؿ تعميـ التحدث

ثاىًٔا  -دراصات اٍتنت بإصرتاتٔذٔات التشدخ ّالْعٕ بَا:
تعد إستراتيجيات التحدث كالكعي بيا مف المككنات الرئيسة الميمة في تنمية ميارات
التحدث ,كتحقيؽ الكفاءة التكاصمية الشفيية؛ حيث إف إستراتيجيات التحدث تساعد الطبلب
في بناء المعنى المطمكب في المكاقؼ االجتماعية المختمفة ,كتنظيـ عمميات التحدث الفعاؿ,
كالكفاءة الذاتية ,كالكعي ما كراء المعرفي ,كالقدرة عمى النجاح األكاديمي؛ كمف ىنا اىتمت
بعض الدراسات السابقة بتنمية إستراتيجيات التحدث كالكعي بيا ,كمف ىذه الدراسات:
دراص٘ ىاناتاىٕ ( ,،)Nakatani, 2005كىدفت إلى تنمية الكعي باستعماؿ
إستراتيجيات االتصاؿ الشفيي لدل عينة مف الطبلب اليابانييف الذيف يدرسكف المغة
اإلنجميزية ,كقد بمغ عدد أفراد العينة ( ) 13دارسا ,تـ تدريبيـ عمى عدد مف ميارات التكاصؿ
الشفيي ,كقد أسفرت نتائج الدراسة عف أف التدريب كاف لو أثر كاضح في تعمـ المغة
اإلنجميزية ,كما تعكسيا طريقة السؤاؿ ,كدقة الفيـ ,كاعادة صياغة المسمكع ,مما أحدث
تطك ار كاضحا في األداء الشفيي داخؿ الصؼ كخارجو ,كأكصت الدراسة باستخداـ ىذه
اإلستراتيجيات في تنمية االتصاؿ الشفيي في تدريس المغات8
ّدراص٘ "ٍْاىر" ( ,)Huang, 2010كىدفت الدراسة إلى تحديد العكامؿ المؤثرة في
استخداـ إستراتيجيات االتصاؿ الشفيي لدل عينة مختارة مؤلفة مف ( )11مف طبلب العاـ
الجامعي الثاني الذيف يدرسكف مقررات تعميـ اإلنجميزية كمغة أجنبية مكزعيف ما بيف  00مف
الذككر ,ك 11مف اإلناث ,ككشفت النتائج عف أف عينة الطبلب المشاركيف يعتمدكف بدرجة
أكبر عمى استخداـ إستراتيجيات اختزاؿ ,كتعديؿ الرسائؿ االتصالية التي يتـ التركيز عمييا
أثناء التحدث بينما احتمت إستراتيجيات التخمي عف الرسائؿ االتصالية التي يتـ التركيز عمييا
أثناء التحدث المرتبة األخيرة في قائمة أكثر إستراتيجيات االتصاؿ الشفيي استخداما ,كما
كشفت النتائج كذلؾ عف كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف متغيرات إتقاف ميارات
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المغة الشفيية ,كالدافعية لمتحدث ,كالمكاظبة عمى التحدث بيا خارج حجرات الفصكؿ الدراسية
كبيف استخداـ الطبلب المشاركيف إلستراتيجيات االتصاؿ الشفيي8
ّدراص٘ "ٓاىر ّداٖ" ( ,)Yang & Gai, 2010كقد ىدفت الدراسة إلى تحديد
اإل ستراتيجيات التكاصمية التي يستخدميا المتعممكف الصينيكف ,كاستعاف الباحثاف في إجراء
دراستيما بعينة مؤلفة مف  11مف الطبلب الذيف يدرسكف مقررات تعميـ اإلنجميزية كمغة
أجنبية ,مكزعيف ما بيف  01مف الذككر ,ك 10مف اإلناث 8ككشفت النتائج لمدراسة عمى أف
المتعمميف يعتمدك ف كثي ار عمى استخداـ اإلستراتيجيات التكاصمية بيدؼ مساعدتيـ في حؿ
المشكبلت التي تصادفيـ في مكاقؼ ,كسياقات االتصاؿ الفعمية في بيئة الكاقع 8كفي ضكء
ىذه النتائج؛ أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ مستقببلن لتدريس كتعمـ اإلستراتيجيات التكاصمية

لممتعمميف الصينييف الذيف يدرسكف مقررات تعميـ اإلنجميزية كمغة أجنبية8

دراص٘ "ٓاماٌ ّأّغلْ" ( )Yaman & Oğlu, 2013التي ىدفت إلى تقنيف
معدالت ثبات كصدؽ استخداـ القسـ الخاص بػ "إستراتيجيات التغمب عمى مشكبلت التحدث"
الكارد بػاستبياف إستراتيجيات االتصاؿ الشفيي ,الذم صممو مف قبؿ الباحث الياباني
"ناكاتاني" ( 8)Nakatani, 2006كاستعاف الباحثاف في إجراء دراستيما بعينة عشكائية
مؤلفة مف(  ) 131مف متعممي اإلنجميزية كمغة أجنبية مف كبل الجنسيف ,كتـ جمع البيانات
البلزمة لمدراسة عبر تطبيؽ القسـ الخاص بػ "إستراتيجيات التغمب عمى مشكبلت التحدث"
الكارد ب استبياف إستراتيجيات االتصاؿ الشفيي لناكاتاني 8ككشفت النتائج لمدراسة عف تمتع
االستبياف بمعدالت مرتفعة مف الثبات كالصدؽ ,كالتقنيف القياسي مف منظكر القياس النفس,
كفي ضكء ىذه النتائج؛ اختتما دراستيما بالتكصية بضركرة االستفادة مستقببل مف تعميـ
استخداـ االستبياف عمى نطاؽ كاسع عمميا في قياس كتقكيـ معدالت استخداـ إستراتيجيات
االتصاؿ الشفيي ,كالكقكؼ عمى فاعمية تدريس اإلستراتيجيات التكاصمية في التغمب عمى
مشكبلت التحدث ,كتنمية الميارات المطمكبة لمتحدث8
ومن اٌذساسبد وزٌه دراص٘ "نٔضهذً" ( )Keskgn, 2013كىدفت الدراسة إلى
الكقكؼ عمى فاعمية تدريس اإلستراتيجيات التكاصمية في االرتقاء بمستكيات التحصيؿ
الدراسي في إتقاف ميارات التحدث ,كزيادة معدالت استخداـ إستراتيجيات التحدث الفعاؿ لدل
عينة مؤلفة مف  10طالبا كطالبة ,مكزعيف عمى أساس عامؿ الجنس بنسبة  %1580مف
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الذككر في مقابؿ  %0181مف اإلناث 8كانقسمت إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية تدرس
مقر ار دراسيا مختا ار يركز عمى تدريس اإلستراتيجيات التكاصمية المختارة لتنمية ميارات
ارتكاز عمى دعائـ ثبلثة مف أىـ كأشير
نا
التحدث كاالتصاؿ الفعاؿ ,كالتي تـ اختيارىا
التصنيفات التربكية المعاصرة لئلستراتيجيات التكاصمية الشائعة االستخداـ عالميا ,كاقترحيا
مف قبؿ كؿ مف "تاركني" ( ,)Tarone, 1980ك"فايرتش ككاسبر" ( Faerch & Kasper,
 ,)1983ك"دكرني كسككت" ( )Dörnyei & Scott, 1997كاألخرل ضابطة تتمقى تدريسا
بالطريقة التقميدية ,ككشفت النتائج عف فاعمية تدريس اإلستراتيجيات التكاصمية في االرتقاء
بمستكيات التحصيؿ الدراسي لطمبة المجمكعة التجريبية ,كما أبرزت نتائج الدراسة كذلؾ
مساىمة تدريس اإلستراتيجيات التكاصمية عمى نحك إيجابي في زيادة معدالت كعي الطبلب
المشاركيف في المجمكعة التجريبية بأىمية استخداـ اإلستراتيجيات التكاصمية كغيرىا مف
اإلستراتيجيات األخرل المناظرة لتعمـ المغة في تنمية مياراتيـ في التحدث8
دراص٘ سَّٕٓ ,صعدّ ,يزساٌ ( )Zehi, Saed, & Farzane, 2105كتيدؼ الدراسة
إلى التعرؼ عمى اإلستراتيجيات التكاصمية التي عادةن ما تستخدميا طالبات المدارس العميا,

كالجامعات في التغمب عمى مشكبلتيف التكاصمية عند التحدث باإلنجميزية كمغة أجنبية8
كالكقكؼ عمى طبيعة العبلقة التي تربط بيف مستكيات إتقاف الميارات المغكية ,كاختيار
اإلستراتيجيات التكاصمية المستخدمة في تنمية ميارات التحدث 8كطبقت الدراسة عمى عينة

عشكائية مؤلفة مف ( )01طالبة ,ككشفت النتائج النيائية لمدراسة عف عدـ كجكد أم عبلقة
ذات داللة إحصائية بيف استخداـ اإلستراتيجيات التكاصمية ,كمستكيات إتقاف الميارات المغكية
لدل متعممات اإلنجميزية كمغة أجنبية8

ٚرزّضً أُ٘ أٚعٗ إفبدح اٌذساسخ اٌؾبٌ١خ ِٓ ٘زٖ اٌذساسبد ِب :ٍٟ٠
 أظيرت نتائج الدراسات مجمكعة متنكعة مف ميارات التحدث في جكانب مختمفة:لغكية كأسمكبية ,صكتية ,فكرية ,أدائية ,كفي دقة الضبط ,كبناء الجمؿ كالتراكيب,
ككظيفية األداء ,كفي ميارات الطبلقة ,كالمركنة ,كاألصالة كالتفاصيؿ ,كفي مستكيات
المفردات أك الكممات ,كالجمؿ أك التراكيب ,كالعبارة أك الفقرة؛ مما يفيد الدراسة
الحالية في اشتقاؽ قائمة ميارات التحدث المناسبة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم8
 تكظيؼ قائمة ميارات التحدث في التكصؿ إلى إستراتيجيات التحدث التكاصمية8- 5511 -
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 اإلفادة مف أىـ كأشير التصنيفات التربكية المعاصرة لئلستراتيجيات التكاصميةالشائعة االستخداـ عالميا التي اقترحيا مف قبؿ كؿ مف "تاركني" ( Tarone,
 ,)1980ك"فايرتش ككاسبر" ( ,)Faerch & Kasper, 1983ك كتصنيؼ
"بكليسي" ()Poulisse’s (1993) Taxonomy:)5110

كتصنيؼ "دكرني

كسككت" (8)Dörnyei & Scott, 1997
 التعرؼ عمى اإلستراتيجيات التكاصمية التي يمكف تكظيفيا في بناء مقياس الكعيبإستراتيجيات التحدث ,قبؿ التحدث كفي أثنائو كبعد التحدث ,كالتغمب عمى المشكبلت
التي تكاجو المتحدث8
 تعرؼ بعض المشكبلت كالصعكبات التي تعكؽ تحقيؽ ميارة التحدث لؤلىداؼالمنشكدة منيا ,في تمكيف المتعمميف مف القدرة عمى التعبير عف أنفسيـ بكضكح
كدقة كطبلقة؛ باإلضافة إلى تعرؼ بعض المقترحات كالكسائؿ التي يمكف مف خبلليا
عبلج تمؾ الصعكبات كتبلفييا8
 تعرؼ بعض الصعكبات التي يمكف مكاجيتيا في أثناء بناء مقياس الكعيبإستراتيجيات التحدث8
 تعرؼ كيفية تصميـ أدكات الدراسة الحالية ؛ مف حيث تحديد ميارات التحدث ,كبناءأداة تقديرىا كقياسيا ,كأسس تصميـ مقياس الكعي بإستراتيجيات التحدث8
 إثراء اإلطار النظرم بالبحث الحالي؛ فيما يتعمؽ بإستراتيجيات التحدث ,مف حيثمفيكميا كأىميتيا ,كتصنيفاتيا8
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إدــــــزاٛات الدراص٘
أّال -ميَر الدراص٘:
استخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفي؛ كذلؾ عند إعداد قائمة ميارات التحدث
المناسبة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم ,كاعداد أدكات البحث (بطاقة المبلحظة كاختبار مكاقؼ
التحدث ,كمقياس الكعي بإستراتيجيات التحدث) ,كعند رصد النتائج كتفسيرىا كمناقشتيا8

ثاىٔا -دلتنع الدراص٘:
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ األكؿ الثانكم ,كعددىف ( )3113طالبة
بمدارس مكاتب شرؽ كغرب كالحكية بمحافظة الطائؼ لمعاـ الدراسي (5301ىػ 5301 /ىػ)8
كيكضح الجدكؿ التالي مجتمع البحث كعدد طالبات:
ِىبرت اٌزؼٍ ُ١ثبٌطبئف
ِىزت ششق اٌطبئف
ِىزت غشة اٌطبئف
ِىزت اٌؾ٠ٛخ
اٌّغّٛع

اٌغذٚي ()1
ِغزّغ اٌذساسخ
ِذاسط اٌضبٔ٠ٛخ
92
11
11
01

ؽبٌجبد اٌظف األٚي صبٔٞٛ
1381
1102
1111
1011

ثالجًا -عٔي٘ الدراص٘:
تككنت العينة اإلجمالية لمدراسة مف ( )033طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم,
لمعاـ الدراسي 5301 /5301؛ كقد تـ تطبيؽ بطاقة مبلحظة ميارات التحدث باختبار
المكاقؼ عمى ( ) 533طالبة ,في حيف طبؽ مقياس الكعي بإستراتيجيات التحدث عمى إجمالي
ائيا (عينة عنقكدية عشكائية) مف ()53
العينة ( )033طالبة 8كقد اختيرت عينة الدراسة عشك ن
مدارس تابعة لمختمؼ مكاتب محافظة الطائؼ ,بكاقع أربع مدارس مف مكتب شرؽ؛ كثبلث
مف مكتب غرب ,كثبلث مف مكتب الحكية8
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رابعًا -أدّات الدراص٘ ّإدزاٛاتَا:
لئلجابة عف أسئمة الدراسة الحالية ,كتحقيؽ ما ترمى إليو مف أىداؼ ,تـ إعداد األدكات
اآلتية:
أّلًا  -حتدٓد مَارات التشدخ املياصب٘ لطالبات الضف األّل ثاىْٖ؛ كذلؾ في ضكء
الخطكات اآلتية:
 -5حتدٓد ٍدف الكاٜن٘ :ىدفت القائمة إلى حصر أىـ ميارات التحدث المناسبة لطالبات
الصؼ األكؿ ثانكم ,كذلؾ بتحديد درجة أىمية كؿ ميارة كمناسبتيا ليؤالء الطالبات8
 -2حتدٓد مضادر إعداد الكاٜن٘ :تـ االعتماد في حصر كاشتقاؽ ميارات التحدث المناسبة
لطالبات الصؼ األكؿ ثانكم عمى مجمكعة مف المصادر كالدراسات السابقة كما
ذكرت بالفصؿ الثاني مف الدراسة الحالية8
 -0الضْرٗ املبد ٜ٘ٔللكاٜن٘ :شممت القائمة في صكرتيا المبدئية ثبلثة محاكر ىي:
(محكر األفكار كتنظيميا ,كمحكر األلفاظ كالتراكيب ,كالمحكر الصكتي التفاعمي)
كاندرج تحتيا ( )05ميارة فرعية ,حيث رتبت ىذه الميارات في تسمسؿ منطقي8
 -3صدم احملهنني (صدم احملتْ :)ٚتـ عرض القائمة عمى مجمكعة مف المحكميف في
الميداف مف أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ تدريس المناىج كطرائؽ تدريس المغة
العربية ,كبعض المشرفات التربكيات كمعممات المغة العربية بالمرحمة الثانكية ,كقد
صدرت ىذه القائمة بخطاب مكجو لممحكميف ,بيدؼ إبداء رأييـ حكؿ:


مدل مناسبة الميارة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم8



مدل انتماء الميارة لممجاؿ الذم تندرج تحتو8



الصحة المغكية لصياغة الميارة8



إضافة أك تعديؿ أك حذؼ ما يركنو مف ميارات8

كفي ضكء آراء المحكميف كمبلحظاتيـ قامت الباحثة بإجراء بعض التعديبلت عمى قائمة
ميارات التحدث ,كبالتالي الكصكؿ إلى قائمة بميارات التحدث المناسبة لطالبات الصؼ األكؿ
الثانكم في صكرتيا النيائية 8كيمكف إبراز مجمؿ التعديبلت ,التي تـ إجراؤىا عمى قائمة
الميارات فيما يأتي:
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-

فصؿ مجاؿ الميارات الصكتية كالتفاعمية إلى المجاليف :مجاؿ الميارات الصكتية
صحيحا بتكظيؼ
كمجاؿ الميارات التفاعمية ,كما تـ جعؿ ميارة (ضبط الكممات ضبطنا
ن
طا
ما تعممتو مف قكاعد المغة) في ميارتيف منفصمتيف ,ىما( :ضبط الكممات ضب ن

-

صحيحا)8
صرفيا
صحيحا) ك(بناء الكممات بناء
نحكيا
ن
ن
ن
ن
التعديؿ بالحذؼ :كقد تـ كفقنا لنسبة اتفاؽ المحكميف عمى ميارات التحدث لطالبات
الصؼ األكؿ الثانكم 8كيكضح الجدكؿ التالي ىذه النسب:

اٌغذٚي (:)9
ٔست ارفبق اٌّؾىّ ٓ١ػٍ ٝلبئّخ ِٙبساد اٌزؾذس

اٌّٙبسح
اٌشئ١سخ

ِٙبساد
األفىبس
ٚرٕظّٙ١ب

ِٙبساد
األٌفبظ
ٚاٌزشاو١ت

اٌّؤششاد اٌذاٌخ ػٍ ٝاٌّٙبسح
 -1طؾخ األفىبس ٚٚػٛؽٙب( .إثشاص٘ب
ٌٍّٛػٛع).
 -2رٛػ١ؼ األفىبس ثبٌزفبطٚ ً١األِضٍخ
إٌّبسجخ.
 -3رشاثؾ األفىبس ٚرسٍسٍٙب.
 -4رٕٛع األفىبس ٚعذرٙب.
 -5إٔزبط أفىبس ٚص١مخ اٌظٍخ ثّٛػٛع
اٌؾذ٠ش.
 -6اسز١فبء اٌفىشح لجً اٌخشٚط ِٕٙب إٌٝ
فىشح أخش.ٜ
 -7إثشاص اٌغشع اٌز٠ ٞشِ ٟإٌِٓ ٗ١
ٚساء اٌؾذ٠ش.
 -8إٔٙبء اٌؾذ٠ش ثزٍخ١ض ِب رؼّٕزٗ
األفىبس.
 -9اخز١بس اٌّفشداد اٌّؼجشح ػٓ أفىبس
اٌؾذ٠ش.
 -11خٍ ٛاٌؾذ٠ش ِٓ اٌىٍّبد اٌؼبِ١خ
ٚاألػغّ١خ.
طؾ١ؾب
 -11ػجؾ اٌىٍّبد ػجطًب
ً
ثزٛظ١ف ِب رؼٍّٕٗ ِٓ لٛاػذ اٌٍغخ.
- 5035 -

دسعخ األّ٘١خ
ٔٛػًب
ِّٙخ
ِّٙخ
ِب
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ٔسجخ
االرفبق

13

1

-

%21.1

11

9

-

%33.1

12
12

-

-

%111
%111

12

-

-

%111

12

-

-

%111

11

1

1

%11.2

10

1

9

%31

12

-

-

%111

13

1

-

%21.1

11

9
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اٌّٙبساد
اٌظٛر١خ
ٚاٌزفبػٍ١خ

 -12اسزخذاَ أدٚاد اٌشثؾ إٌّبسجخ ثٓ١
اٌغًّ ٚاٌؼجبساد.
 -13اٌزؾذس ثطاللخ ف ٟعًّ ربِخ ٚدْٚ
رىشاس ِخً.
 -14اسزخذاَ األسبٌ١ت إٌّبسجخ ٌٍّؼبٟٔ
(إٔشبئ١خ خجش٠خ).
 -15رٛظ١ف األسبٌ١ت اٌجالغ١خ فٟ
رٛػ١ؼ أفىبس اٌؾذ٠ش ِٚؼبٔ.ٗ١
ٔ -16طك أطٛاد اٌؾشٚف ِٓ ٔطمب
طؾ١ؾب.
ً
ٚ -17ػٛػ اٌظٛد.
 -18اٌزؾذس ثسشػخ ِٕبسجخ ؽست ِمبَ
اٌؾذ٠ش ٚأغشاػٗ.
 -19رٕ٠ٛغ ٔجشاد اٌظٛد ٌ١الئُ اٌّؼبٔ.ٟ
 -21اٌزؾىُ ثّشبػش اٌمٍك ٚاالسرجبن فٟ
أصٕبء اٌزؾذس.
 -21اسزخذاَ أسئٍخ ٌٍزأص١ش فٟ
اٌّسزّؼٚ ٓ١عزة ا٘زّبِ.ُٙ
 -22رٕ٠ٛغ اٌؾشوبد ٚاإلشبساد اٌّؼجشح
ػٓ اٌّؼٕ.ٝ

12

-

-

%111

11

1

1

%18.1

12

-

-

%111

2

1

2

%11.8

12

-

-

%111

12

-

-

%111

12

-

-

%111

13

1

-

%21.1

11

9

-

%33.1

19

9

1

%11.2

13

9

-

%21.1

 -1الضْرٗ اليَا ٜ٘ٔلكاٜن٘ مَارات التشدخ :بعد إجراء الصدؽ تـ التكصؿ إلى الصكرة
النيائية لقائمة ميارات التحدث المناسبة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم ,كاشتممت
القائمة النيائية عمى أربعة محاكر تمثؿ ميارات التحدث المستيدفة في الدراسة,
كيندرج تحت كؿ محكر منيا مجمكعة مف الميارات الفرعية بمغ عددىا ( )05ميارة8
كبالتكصؿ إلى تمؾ القائمة تككف الدراسة قد أجابت عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمتيا,
كالذم نص عمى :ما ميارات التحدث المناسبة لطالبات المرحمة الثانكية؟ ,كيبيف
الجدكؿ التالي تكزيع ميارات التحدث في كؿ محك مف المحاكر األربعة:
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اٌغذٚي ()8
ِٙبساد اٌزؾذس ف ٟطٛسرٙب إٌٙبئ١خ
َ
1
9
8
1

اٌّؾٛس
ِٙبساد األفىبس ٚرٕظّٙ١ب
ِٙبساد األٌفبظ ٚاٌزشاو١ت
اٌّٙبساد اٌظٛر١خ
اٌّٙبساد اٌزفبػٍ١خ
اٌّغّٛع

اٌّٙبساد اٌفشػ١خ إٌّذسعخ رؾزٙب
0
1
1
1
91

ثاىًٔا  -بيا ٛبطاق٘ تكدٓز (مالسع٘) أدا ٛطالبات الضف األّل الجاىْٖ يف مَارات التشدخّ ,قد
مز إعداد البطاق٘ باخلطْات التالٔ٘:
 -1حتدٓد ٍدف البطاق٘ :ىدفت البطاقة إلى قياس مستكل طالبات الصؼ األكؿ في
ميارات التحدث المحددة بالدراسة الحالية8
 -9حتدٓد مضادر بيا ٛالبطاق٘ :استندت الباحثة في بناء البطاقة إلى عدة مصادر,
منيا:
 قائمة ميارات التحدث السابؽ تحديدىا ,كعددىا ( )05ميارة فرعية8 الدراسات كالبحكث السابقة في مجاؿ ميارات التحدث كطبيعتيا8 طبيعة طالبات المرحمة الثانكية8ّ -8صف بطاق٘ املالسع٘ (التكدٓز) :تككنت البطاقة مف:
أ -إعداد اختبار مْاقف التشدخ لطالبات الضف األّل الجاىْٖ؛ كىدؼ ىذا االختبار إلى
استثارة الطالبات الستخداـ ميارات التحدث في الحديث؛ كذلؾ مف خبلؿ بعض
المكاقؼ كالقضايا كالمشكبلت التي تيـ ىؤالء الطالبات ,كالتي تساعدىف عمى التحدث
بشكؿ طبيعي غير مفتعؿ لمتعبير عف ىذه المكاقؼ كالقضايا 8كقد تنكعت صيغ أسئمة
محتكل اال ختبار لتتكافؽ مع طبيعة ميارات التحدث ,كقد بمغ مجمكع عدد األسئمة
( )1أسئمة رئيسة ,كشممت مكاقؼ عف( :االحتفاؿ بالتخرج كالنجاح ,المغة العربية,
مكاقع التكاصؿ االجتماعي ,كحكـ ,كالتعبير عما تراه في جمؿ بسيطة التركيب ,التعميـ
كاختيار القسـ العممي 8)888 ,كقد بدأت الباحثة االختبار بمقدمة تكضح اليدؼ منو,
كالميارات التي يقيسيا8
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كقد ركعي في إرشادات االختبار كتعميماتو أف تذكر بمغة سيمة كمناسبة لمستكل
الطالبات ,كحتى يسيؿ متابعة الطالبة في أثناء التحدث ,كتطمئف الطالبة كيزكؿ مف نفسيا
كؿ أثر لمخكؼ أك الخجؿ ,مع عدـ تدخؿ المعممة في أثناء تحدث الطالبات إال بيدؼ التشجيع
مثؿ أف تقكؿ لمطالبة المتحدثة كماذا بعد ذلؾ؟ كماذا أيضان؟ أك حسف أك جيد8

ب  -معآري نٔفٔ٘ ّضع التكدٓز يف البطاق٘:
كضعت الباحثة قائمة تقدير ألداءات الطالبات في ميارات التحدث كفؽ مقياس ثبلثي,
يجمع بيف الميزاف ,الكصفي (كبيرة ,متكسطة ,ضعيفة) كالميزاف الرقمي الكمي (,)5 ,0 ,0
كما تـ تكصيؼ معيار أداء كؿ ميارة مف ميارات التحدث؛ كذلؾ لمساعدة المعممة عمى تقدير
أداء الطالبات لميارات التحدث بطريقة مكضكعية بعيدة عف االجتياد الذاتي 8ككاف نظاـ
تقدير الدرجات في القائمة كما يمي:
 ( )0ثبل ث درجات :كذلؾ عندما يككف مستكل أداء الطالبة لميارة التحدث أداء متمي ازيتصؼ بالسرعة كالدقة كالضبط كدكف أية أخطاء؛ أم أف الطالبة تمارس الميارة
كتؤدييا بدرجة كبيرة مف التمكف كاإلتقاف ,كدكف أية أخطاء8
 ( )0درجتاف :كذلؾ عندما تككف الطالبة قادرة عمى استخداـ الميارة ,في أثناءالتحدث ,كال تتعدل أخطاؤىا فييا عف مرتيف ,كبذلؾ تككف الطالبة قادرة عمى ممارسة
الميارة كأدائيا بدرجة متكسطة8
 ( )5درجة كاحدة :كذلؾ إذا تجاكزت أخطاء الطالبة في الميارة الكاحدة ,ثبلث مراتخبلؿ التحدث ,كبذلؾ يككف مستكل الطالبة ضعيفا كمنخفضا في أداء الميارة8
 -1ضبط بطاق٘ املالسع٘ (التكدٓز) :لضبط البطاقة بما تشممو مف اختبار مكاقؼ
محكما,
التحدث ,تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف ,بمغ عددىـ تسعة عشر
ن

كطمب منيـ إبداء الرأم في ميارات البطاقة كمحتكاىا ,كمدل مناسبتو لمستكل

الطالبات كقياس ميارات التحدث8
 -1التذزب٘ االصتطالعٔ٘ للبطاق٘ :تـ تطبيؽ البطاقة عمى مجمكعة مف طالبات الصؼ
األكؿ الثانكم عددىف ( )01طالبة ,كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ اآلتية:
أ -حساب زمف تطبيؽ البطاقة :لحساب زمف تطبيؽ بطاقة تقدير ميارات التحدث ,قامت
الباحثة برصد زمف إجابة كؿ طالبة مف أفراد العينة عف مكاقؼ التحدث ,كفي نياية
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التجربة قامت بحساب الزمف البلزـ لمطالبة لئلجابة عف األسئمة ,ككاف متكسط المدة
الزمنية التي تستطيع الطالبات التحدث فييا عمى أسئمة االختبار ىي ( )03دقيقة8
ب -صدؽ االتساؽ الداخمي :تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ حساب معامؿ
االرتباط بطريقة بيرسكف بيف درجة الميارة الفرعية كالدرجة الكمية لمميارة الرئيسة
التي تنتمي إلييا ,كجاءت النتائج كما يظيرىا جدكؿ (8)3
اٌغذٚي () 1
لِ ُ١ؼبِالد االسرجبؽ ث ٓ١دسعخ اٌّٙبسح ٚاٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍّٙبسح
اٌّٙبساد اٌظٛر١خ

اٌّٙبساد اٌزفبػٍ١خ

ِٙبساد األٌفبظ
ِٙبساد األفىبس
ٚاٌزشاو١ت
ٚرٕظّٙ١ب
َ
االسرجبؽ
َ
االسرجبؽ
َ
االسرجبؽ
َ
*
*
**
1
1.10
1
1.82
1
1.13
1
**
**
*
9
1.11
9
1.13
9
1.82
9
*
**
*
8
1.83
8
1.11
8
1.83
8
**
**
*
1
1.13
1
1.12
1
1.10
1
*
**
1.83
1
1.19
1
**
*
1.10
0
1.10
0
**
1.11
1
** االسرجبؽ داي ػٕذ  * & 1.11لّ١خ ِؼبًِ االسرجبؽ داٌخ ػٕذ ِسز.1.11 ٜٛ

االسرجبؽ
*
1.11
**
1.13
**
1.10
**
1.12
-

يتضح مف الجدكؿ ( )3أف قيـ معامبلت االرتباط بيف الميارات الفرعية كالميارة الكمية
التي تنتمي إلييا دالة عند مستكل ()3831 & 3835؛ مما يعني أف الميارات الفرعية تقيس
ما تقي سو الميارات الرئيسة؛ كىذا يشير إلى كجكد اتساؽ داخمي كىك مؤشر عمى الصدؽ8
كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة الميارة الرئيسة كالدرجة الكمية لمبطاقة ,فكانت
النتائج كما يظيرىا جدكؿ (8)1
اٌشلُ
1
9
8
1

اٌغذٚي ()1
لِ ُ١ؼبِالد االسرجبؽ ث ٓ١اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍّٙبساد ٚاٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍجطبلخ
ِسز ٜٛاٌذالٌخ
ِؼبًِ االسرجبؽ
اٌّٙبسح
1.11
1.10
ِٙبساد األفىبس ٚرٕظّٙ١ب
1.11
1.31
ِٙبساد األٌفبظ ٚاٌزشاو١ت
1.11
1.13
اٌّٙبساد اٌظٛر١خ
1.11
1.02
اٌّٙبساد اٌزفبػٍ١خ
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يتضح مف الجدكؿ ( ) 1أف قيـ معامبلت االرتباط بيف الميارات كالدرجة الكمية لمبطاقة
دالة عند مستكل  3835مما يعني أف الميارات تقيس ما تقيسو البطاقة مما يشير إلى كجكد
اتساؽ داخمي كىك مؤشر عمى الصدؽ8
ج -ثبات بطاق٘ املالسع٘ :تـ حساب ثبات األداة (بطاقة المبلحظة) بطريقتيف ىما:
 طريقة ألفا كركنباخ لكؿ ميارة رئيسة كلمبطاقة كاممة8 طريقة ثبات المبلحظة :كفييا أجرت الباحثة المبلحظة عمى العينة االستطبلعية معزميمة أخرل في نفس الكقت عمى نفس العينة كحسب معامؿ االتفاؽ بيف تقدير
المبلحظتيف ,كجاءت النتائج لياتيف الطريقتيف ,كما يظيرىا جدكؿ (:)1
اٌغذٚي ()0
لِ ُ١ؼبِالد اٌضجبد ٌىً ِٙبسح ٚاٌجطبلخ وبٍِخً
اٌشلُ

اٌّٙبسح

ؽش٠مخ
أٌفبوشٔٚجبؿ

1
9
8
1

ِٙبساد األفىبس ٚرٕظّٙ١ب
ِٙبساد األٌفبظ ٚاٌزشاو١ت
اٌّٙبساد اٌظٛر١خ
اٌّٙبساد اٌزفبػٍ١خ
اٌجطبلخ وبٍِخ

1.01
1.10
1.18
1.10
1.12

صجبد اٌّالؽظخ
ِؼبًِ االسرجبؽ
1.02
1.12
1.10
1.13
1.30

ِسز ٜٛاٌذالٌخ
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

يتضح مف جدكؿ ( ) 1أف قيـ معامبلت الثبات المحسكب بطريقة ألفاكركنباخ تراكح بيف
( )3811 – 3811لمميارات الفرعية كالبطاقة كاممة ,كتراكحت قيـ معامبلت الثبات المحسكبة
بطريقة ثبات المبلحظة بيف ( )3811 – 3811لمميارات الفرعية كالبطاقة كاممة ,كىي قيـ
ثبات عالية كمتكسطة كمقبكلة كفقا لما ذكره عكدة ( ,)011 ,0330كانخفاض الثبات لبعض
الميارات يعكد لقمة عدد مفرداتيا حيث إف الثبات يرتبط بعدد المفردات8
ثالجًا  -مكٔاظ الْعٕ بإصرتاتٔذٔات التشدخ لد ٚطالبات الضف األّل الجاىْٖ :كقد تـ بناء
المقياس كفقا لمخطكات التالية:
 -5حتدٓد ٍدف املكٔاظ :ىدؼ المقياس إلى تحديد مستكل الكعي بإستراتيجيات التحدث
لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم8

 -0حتدٓد مضادر بيا ٛمكٔاظ ,اعتمدت الباحثة في إعداد مقياس الكعي بإستراتيجيات
التحدث عمى األدبيات كالدراسات السابقة التي تناكلت إستراتيجيات التحدث ككيفية
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قيا س مدل كعي الطبلب بيا ,كدراسة ناكاتاني ( )Nakatani, 2005كدراسة
"ىكانج" ( )Huang, 2010دراسة "ياماف كأكغمك" ()Yaman & Oğlu, 2013
دراسة "كيسكجف" (8)Keskgn, 2013
 -0حتدٓد دلاالت املكٔاظ :في ضكء اطبلع الباحثة كمراجعة بعض الدراسات السابقة
بإستراتيجيات التحدث كالم قاييس ذات الصمة ,قامت بتحديد ثبلثة مجاالت أساسية
لمكعي بإستراتيجيات التحدث ,شممت ( )01عبارة:
 إستراتيجيات تنظيـ الحديث كبنائو ,كشممت ( )1عبارات8
 إستراتيجيات التفاعؿ كاجراء الحديث ,كشممت ( )51عبارة8
 إستراتيجيات التقييـ الذاتي ,كشممت ( )53عبارات8
 -3صٔاغ٘ مفزدات املكٔاظّ ,حتدٓد مضتْٓات الْعٕ :تمت صياغة عبارات كؿ مجاؿ
بالمقياس في صكرة تقريرية عمى لساف الطالبة ,كقد حرصت الباحثة أف تككف

صياغة العبارات بسيطة كسيمة الفيـ 8كتـ تحديد مستكيات كعي الطالبات بكؿ
إستراتيجية ,مف خبلؿ تقدير ثبلثي متدرج يتراكح مف ( ,)0-5كىي :غا نلبا (,)0
نادر (8)5
أحيانا ( ,)0نا
 -1صٔاغ٘ تعلٔنات املكٔاظ :تمت صياغة تعميمات المقياس في صكرة عبارات كاضحة
مفيكمة؛ تكجو الطالبات إلى كيفية اإلجابة عف عبارات المقياس بدقة ,كصدؽ,

كحرية8
 -1صدم املكٔاظ :لمتأكد مف صدؽ مقياس الكعي بإستراتيجيات التحدث تـ عرض
المقياس في صكرتو األكلية عمى مجمكعة المحكميف المتخصصيف في المناىج
كطرؽ تدريس المغة؛ إلبداء آرائيـ حكؿ ما يمي:

 -مناسبة عبارات المقياس لمكعي بإستراتيجيات التحدث8

 مناسبة عبارات المقياس لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم8 -ارتباط العبارة بالبعد الذم ينتمي إليو8

 كضكح كصحة الصياغة المغكية لعبارات المقياس8 -كضكح تعميمات المقياس8

مناسبا8
 تعديؿ أك إضافة أكما يركنون
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كفي ضكء المبلحظات كاآلراء التي أبداىا المحكمكف ,قامت الباحثة بتعديؿ بنكد
القائمة ,كتضمف التعديؿ ما يمي:
 تعديؿ بالحذؼ؛ حيث اقترح المحكمكف حذؼ ست عبارات ,إما لتضمنيا في عبارات
أخرل أك لعدـ إمكانية قياسيا ,كىذه العبارات ىي:
 عبارة رقـ ( )1أشجع نفسي عف طريؽ تذكر ما أتحدث فيو؛ كذلؾ لتقميؿ القمؽ8 عبارة رقـ ( )1أحدد صيغة عرض الحديث (سرد -حديث -محاكرة)8 عبارة رقـ ( )03أختصر الرسالة ,كأستخدـ تعبيرات لغكية بسيطة في أثناء حديثي8 عبارة رقـ ( )00أتساءؿ مف كقت آلخر عف كضكح اليدؼ مف مكضكع الحديث8إيضاحا مف أحد المستمعيف؛ عندما ال أتمكف مف
تفسير أك
نا
 عبارة رقـ ( )03أطمبن
التحدث عف فكرة معينة بطريقة مناسبة8
 عبارة رقـ ( )01أدكف مشاعرم الذاتية في دفتر تسجيؿ مبلحظاتي التأممية عفالتمكف مف ميارات التحدث8
بناء عمى
 تعديبلت في الصياغة؛ حيث أجريت تعديبلت في صياغة بعض العبارات ن
رأم المحكميف ,كتمثمت في تعديؿ صياغة عبارة (أركز انتباىي لتفاصيؿ محددة؛
إليصاؿ المعنى المطمكب لممستمع) 8إلى (أركز انتباىي عمى تفاصيؿ محددة ترتبط
بيدؼ مكضكع الحديث) 8كتعديؿ صياغة عبارة (أستخدـ أسمكب التكقؼ مف حيف
آلخر؛ إلعطاء المستمع فرصة لمتفكير ,كاالنتقاؿ لمفكرة األخرل) ,إلى (أستخدـ في
حديثي أسمكب التكقؼ مف حيف آلخر؛ لجذب االنتباه استثارة التفكير)8
نفسيا كأخطط إلتماـ مكضكع الحديث مف خبلؿ ترتيب
 التعديؿ بفصؿ عبارة (أستعد
ن
نفسيا لمكضكع الحديث)( ,أخطط إلتماـ مكضكع
أفكاره ,إلى ميارتي (أستعد
ن
الحديث)8

( )7التذزب٘ االصتطالعٔ٘ للنكٔاظ:
استطبلعيا ,عمى عينة مف
لضبط مقياس إستراتيجيات التحدث قامت الباحثة بتطبيقو
ن
طالبات الصؼ األكؿ الثانكم -غير عينة الدراسة األصمية ,كذلؾ بيدؼ حساب:
أ-

صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس إستراتيجيات التحدث8

ب -ثبات مقياس إستراتيجيات التحدث8
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كقد تـ تطبيؽ التجربة االستطبلعية عمى عينة عشكائية عددىا ( )01طالبة مف طالبات
الصؼ األكؿ الثانكم ,كبعد تطبيؽ المقياس كتصحيحو أسفرت النتائج عما يمي:

أ -

صدم االتضام الداخلٕ:

تـ حساب صدؽ االتسا ؽ الداخمي مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بطريقة بيرسكف بيف
درجة العبارة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو ,كجاءت النتائج كما يظيرىا جدكؿ (8)1
اٌغذٚي ()1
لِ ُ١ؼبِالد االسرجبؽ ث ٓ١دسعخ اٌّفشدح ٚاٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍجؼذ
اٌزم ُ١١اٌزارٟ
اٌزفبػً ٚإعشاء اٌؾذ٠ش
رٕظ ُ١اٌؾذ٠ش ٚثٕبئٗ
االسرجبؽ
َ
االسرجبؽ
َ
االسرجبؽ
َ
االسرجبؽ
َ
**
*
**
**
1.12 99
1.11 10
1.12 1
1.11
1
**
**
**
**
1.11 98
1.12 11
1.01 3
1.12
9
**
**
1.13 91 **1.13 13 **1.12 2
1.13
8
**
**
**
*
1.13 91
1.11 12
1.12 11
1.10
1
**
**
1.09 90 *1.82 91 *1.83 11
1.11
1
**
*
**
*
1.12 91
1.11 91
1.12 19
1.10
0
*
1.10
93
- **1.10 18
**
**
1.13 92
1.01 11
*
**
1.83
81
1.18 11
** االسرجبؽ داي ػٕذ  * & 1.11لّ١خ ِؼبِالد االسرجبؽ داٌخ ػٕذ ِسز.1.11 ٜٛ

يتضح مف الجدكؿ ( )1أف قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة العبارة كالدرجة الكمية لمبعد
الذم تنتمي إليو دالة عند مستكل ( ,)3831 & 3835مما يعني أف العبارات تقيس ما يقيسو
البعد ,كىذا يشير إلى كجكد اتساؽ داخمي كىك مؤشر عمى الصدؽ8
كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة البعد كالدرجة الكمية لممقياس ,فكانت النتائج كما
يظيرىا جدكؿ (8)1
اٌشلُ
1
9
8

اٌغذٚي ()3
لِ ُ١ؼبِالد االسرجبؽ ث ٓ١اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍجؼذ ٚاٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍّم١بط
ِسز ٜٛاٌذالٌخ
ِؼبًِ االسرجبؽ
اٌجؼذ
1.11
1.11
رٕظ ُ١اٌؾذ٠ش ٚثٕبئٗ
1.11
1.38
اٌزفبػً ٚإعشاء اٌؾذ٠ش
1.11
1.18
اٌزم ُ١١اٌزارٟ

يتضح مف الجدكؿ ( )1أف قيـ معامبلت اال رتباط بيف البعد كالدرجة الكمية لممقياس دالة
عند مستكل  3835مما يعني أف األبعاد تقيس ما يقيسو المقياس مما يشير إلى كجكد
اتساؽ داخمي كىك مؤشر عمى الصدؽ8
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ب -ثبات مقياس إستراتيجيات التحدث؛ تـ حساب ثبات المقياس بطريقتيف ىما:
كامبل8
 -طريقة ألفاكركنباخ لكؿ بعد كالمقياس ن

 طريقة التجزئة النصفية :كفييا حسب معامؿ االرتباط بيف نصفي المقياسكصحح معامؿ الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف براكف ,كجاءت النتائج كما

يظيرىا جدكؿ (:)1

اٌشلُ
1
9
8

اٌغذٚي ()2
لِ ُ١ؼبِالد اٌضجبد ٌٍجؼذ ٌّٚم١بط إسزشار١غ١بد اٌزؾذس وبِال
اٌزغضئخ إٌظف١خ
ؽش٠مخ
اٌجؼذ
أٌفبوشٔٚجبؿ
ِسز ٜٛاٌذالٌخ
ِؼبًِ االسرجبؽ
رٕظ ُ١اٌؾذ٠ش ٚثٕبئٗ
اٌزفبػً ٚإعشاء اٌؾذ٠ش
اٌزم ُ١١اٌزارٟ
اٌّم١بط وبِال

1.11
1.31
1.18
1.31

1.11
1.31
1.11
1.30

1.11
1.11
1.11
1.11

يتضح مف جدكؿ ( )1أف قيـ معامبلت الثبات المحسكبة بطريقة ألفاكركنباخ تراكح بيف
كامبل  ,كتراكحت قيـ معامبلت الثبات المحسكبة بطريقة
( )3813 – 3815لؤلبعاد كالمقياس ن

كامبل كىي قيـ ثبات عالية كمقبكلة
التجزئة النصفية بيف ( )3811 – 3813لؤلبعاد كالمقياس ن
كفقا لما ذكره عكدة ,)011 ,0330 ,كبيذا اعتمدت الصكرة النيائية لمقياس إستراتيجيات

التحدث بعد ثبات المقياس8

إدزاٛات تطبٔل الدراص٘ املٔداىٔ٘:
سارت إجراءات التطبيؽ الميداني لمدراسة كفؽ الخطكات اآلتية:
 -5الحصكؿ عمى مكافقة المشرؼ كخطابو لعميد الجامعة بتطبيؽ أدكات الدراسة عمى
العينة المختارة8
 -0الحصكؿ عمى المكافقة الرسمية مف عميد الكمية كخطاب مكجيو لئلدارة العامة
لمتربية كالتعميـ في الطائؼ لمسماح بتطبيؽ األدكات8
 -0الحصكؿ عمى مكافقة رسمية مف اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ في الطائؼ؛ لتطبيؽ
أدكات الدراسة ,كبالتنسيؽ مع إدارات المدارس ,قامت الباحثة بتحديد الكقت كالمكاف
المناسب لمقابمة الطالبات أفراد العينة ,كالبدء بتطبيؽ الدراسة8
 -3اختيار عينة الدراسة؛ كتككنت مف ( )033طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم8
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 -1االجتماع مع بعض معممات المغة العربية ,البلتي شاركف الباحثة في التطبيؽ,
لتكضيح ىدؼ كؿ مف بطاقة المبلحظة كمقياس الكعي ,ككيفية تطبيقيما ,ككذلؾ
العمؿ عمى إزالة أم مشاعر لمخكؼ أك القمؽ لدل الطالبات مف خبلؿ إجراء محادثة
قصيرة حرة في الدقيقة األكلى ,كطمأنتيف ,كأنو ال عبلقة ألدائيف عمى االختبار
بدرجاتيف المدرسية8
 -1تطبيؽ بطاقة المبلحظة كاختبار مكاقؼ التحدث عمى عينة مف ( )533طالبة تـ
اختيارىف بطريقة عشكائية مف إجمالي عينة الدارسة ( )033طالبة8
 -1تطبيؽ مقياس الكعي بإستراتيجيات التحدث عمى عينة الدارسة ( )033طالبة8
 -1تػػػـ رصػػػد نتػػػائج البطاقػػػة كالمقيػػػاس بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف تطبيقيمػػػا؛ كذلػػػؾ لمعالجتيػػػا
إحصائيان ,كاستخبلص أىـ النتائج باستخداـ األسػاليب اإلحصػائية المناسػبة ,كالتكصػؿ

إلػػى التصػػكر المقتػػرح ,كالتكصػػيات كالمقترحػػات التػػي يمكػػف تطبيقيػػا ,كذلػػؾ فػػي ضػػكء
نتائج الدراسة الحالية8

صادصا -األصالٔب اإلسضا:ٜ٘ٔ
تمػػت معالجػػة بيانػػات الدراسػػة إحصػػائيا باالسػػتعانة بحزمػػة الب ػرامج اإلحصػػائية لمعمػػكـ
النفسية كاالجتماعية ( )SPSSكباستخداـ األساليب اإلحصائية التالية:
 -5المتكس طات الحسابية كاالنحرافات المعيارية؛ كذلؾ لحساب المتكسطات كاالنحرافات
المعيارية لميارات التحدث ,كاستراتيجياتو8
 -0معامؿ ارتباط بيرسكف؛ كذلؾ لتعرؼ داللة العبلقة بيف درجات الطالبات في ميارات
التحدث كدرجاتيف عمى مقياس الكعي بإستراتيجيات التحدث8
ىذا ,كبعد أف تـ تن اكؿ منيج الدراسة ,كمجتمعيا كعينتيا ,كتحديد أدكاتيا ,كأساليبيا
اإلحصائية ,في الفصؿ الحالي ,يأتي تكضيح نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا بعد تطبيؽ
أدكاتيا ,لمعرفة مدل تحقؽ أىداؼ ىذه الدراسة ,كىك ما يتناكلو الفصؿ الرابع التالي8
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ىتاٜر الدراصّ٘ ,مياقغتَا:
تـ عرض نتائج كمناقشتيا ,كفقا ألسئمة الدراسة ,كذلؾ عمى النحك التالي:

أّالً -اليتاٜر املتعلك٘ باإلداب٘ الضؤال األّل:
نص سؤاؿ الدراسة األكؿ عمى :ما ميارات التحدث المناسبة لطالبات الصؼ األكؿ
الثانكم؟ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ,قامت الباحثة بمجمكعة مف الخطكات ,التي مف خبلليا تـ
التكصؿ إلى قائمة ميارات التحدث المناسبة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم ,كقد تضمنت
القائمة ( )05ميارة ,ضمف أربعة مجاالت رئيسة ,ىي:
 -5ميارات األفكار كتنظيميا ,كتضمنت ( )1ميارات فرعية8
 -0ميارات األلفاظ كالتراكيب ,كتضمنت ( )1ميارات فرعية8
 -0الميارات الصكتية ,كتضمنت ( )3ميارات فرعية8
 -3الميارات التفاعمية ,كتضمنت ( )3ميارات فرعية8

ثاىًٔا -اليتاٜر املتعلك٘ باإلداب٘ عً الضؤال الجاىٕ:
نص السؤاؿ الثاني عمى :ما مستكل األداء الشفيي لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم في
ضكء ميارات التحدث؟ كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب متكسط تقدير أداء الطالبات عمى
كؿ ميارة فرعية ,كتحديد مستكل تكافر الميارة بناء عمى قيمة المتكسط كفقا لممعيار الذم تـ
تحديده في الخطكات التالية:

 حساب مدل الدرجات كىك يساكم  0 = 5-0حيث أعطى كؿ مبلحظ درجة مف  0لكؿميارة8

 تـ قسمة المدل عمى أكبر قيمة في البطاقة لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية :كالتالي:3811=0÷0

تنازليا مف 5-0؛ كذلؾ لمحكـ عمى مستكل تكافر الميارة
 رتبت الفئات (طكؿ الخمية)ن
في ضكء المتكسط الحسابي كفقا لمجدكؿ التالي:
اٌغذٚي ( :)11اٌؾذٚد اٌذٔ١ب ٚاٌؼٍ١ب ٌٍّم١بط
ؽٛي اٌخٍ١خ (اٌّزٛسؾ اٌؾسبث)ٟ
ِسز ٜٛرٛافش اٌّٙبسح ِ /سز ٜٛاٌّّبسسخ
إٌٝ
ِٓ
وج١شح (غبٌجب)
8
9.81
ِزٛسطخ (أؽ١بٔب)
ألً ِٓ 9.81
1.01
ػؼ١فخ (ٔبدسا)
ألً ِٓ 1.01
1
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كبناء عمى المعيار المتضمف في جدكؿ ( )53جاءت النتائج كما بالجداكؿ (-55
 )53 -50 -50التالية:

(أ) ىتاٜر مضتْ ٚأدا ٛالطالبات ملَارات األيهار ّتيعٔنَا:
يكضح الجدكؿ ( )55التالي نتائج مستكل أداء الطالبات لميارات األفكار كتنظيميا:
اٌغذٚي ( :)11لّ١خ اٌّزٛسطبد ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِٚسز ٜٛاألداء ٌّؾٛس ِٙبساد األفىبس
ٚرٕظّٙ١ب
االٔؾشاف ِسزٜٛ
اٌزشر١ت
اٌّزٛسؾ
ِٙبساد األفىبس ٚرٕظّٙ١ب
َ
اٌّؼ١بس ٞاألداء
رؼجش ػٓ األفىبس ف ٟطؾخ ٚٚػٛػ (إثشاص
9
ِ 1.10زٛسطخ
1.31
1
اٌّٛػٛع).
1
ِ 1.18زٛسطخ
1.21
 9رؼجش ػٓ األفىبس ف ٟرشاثؾ ٚرسٍسً.
8
ِ 1.11زٛسطخ
1.38
 8رٕزظ أفىب ًسا ِزٕٛػخ ِٚزغذدح.
1
ِ 1.12زٛسطخ
1.38
 1رذػُ األفىبس ثبٌزفبطٚ ً١األدٌخ إٌّبسجخ.
رسزٛف ٟاٌفىشح لجً اٌخشٚط ِٕٙب إٌ ٝفىشح
0
ِ 1.18زٛسطخ
1.19
1
أخش.ٜ
رٕ ٟٙاٌؾذ٠ش ثخبرّخ ِٕبسجخ (رٍخ١ض
1
ِ 1.11زٛسطخ
1.11
0
األفىبس ،اٌشأ ٞاٌشخظ.)ٟ
ِزٛسطخ
1.11
1.39
اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍّؾٛس

يتضح مف جدكؿ ( ) 55السابؽ أف مستكل أداء الطالبات عمى ميارات األفكار
كتنظيميا جاء بدرجة متكسطة لجميع الميارات الفرعية ,كما بمغ المتكسط العاـ لمميارة
الرئيسة ( )5810كىي تشير لدرجة متكسطة مف األداء بصفة عامة ,كجاءت الميارة (تعبر
عف األفكار في ترابط كتسمسؿ) في الترتيب األكؿ مف حيث األداء كبمتكسط ()5815؛ كقد
اء
ُيعزل ىذا إلى سعة إطبلع الطالبة كقراءتيا؛ كذلؾ مف خبلؿ مشاريع الكحدات اإلثرائية سك ن
البحثية أك األدائية المتضمنة بالنظاـ الفصمي كالمقررات ,مما أسيـ في تركيز الطالبة كانتظاـ
األفكار لدييا ,كيتفؽ ىذا مع دراسة الشيدية ( )0350مف تكسط األداء في ميارة ترابط
األفكار كتسمسميا8
كجاءت الميارة (تستكفي الفكرة قبؿ الخركج منيا إلى فكرة أخرل) في الترتيب األخير
مف حيث األداء كبمتكسط ()5810؛ كربما يعزل إلى استعجاؿ الطالبة في الحديث كالرغبة في
االنتياء ,أدل إلى انتقاليا ألفكار أخرل قبؿ االستيفاء مع أف الطالبة قد أعطيت الكقت الكافي
لئلجابة ,كذلؾ يتفؽ مع دراسة الخرماني ( )0355التي أكضحت أف ىذه الميارة تحتؿ
المرتبة الثانية في تكرار األخطاء لدل العينة8
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(ب) ىتاٜر مضتْ ٚأدا ٛالطالبات ملَارات األلفاظ ّالرتانٔب:
يكضح الجدكؿ ( )50التالي نتائج مستكل أداء الطالبات لميارات األلفاظ كالتراكيب:
اٌغذٚي( :)19لّ١خ اٌّزٛسطبد ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِٚسز ٜٛاألداء ٌّؾٛس ِٙبساد األٌفبظ
ٚاٌزشاو١ت
االٔؾشاف ِسزٜٛ
اٌزشر١ت
اٌّزٛسؾ
اٌّٙـــــــبسح
َ
اٌّؼ١بس ٞاألداء
رسزخذَ اٌّفشداد اٌّؼجشح ػٓ أفىبس
8
ِ 1.31زٛسطخ
1.31
1
اٌؾذ٠ش.
٠خٍ ٛؽذ٠ضٙب ِٓ اٌىٍّبد اٌؼبِ١خ
0
ػؼ١فخ
1.88
1.19
3
ٚاألػغّ١خ.
1
ػؼ١فخ
1.11
1.11
 2رؼجؾ اٌىٍّبد ػجطًب ٔؾً٠ٛب طؾً ١ؾب.
9
ِ 1.01زٛسطخ
1.32
طؾ١ؾب.
 11رجٕ ٟاألدٚاد ثٕب ًء طشفً١ب
ً
رسزخذَ أدٚاد اٌشثؾ إٌّبسجخ ث ٓ١اٌغًّ
1
ِ 1.39زٛسطخ
1.29
11
ٚاٌؼجبساد.
رزؾذس ثطاللخ ف ٟعًّ سٍٙخ طؾ١ؾخ
1
ِ 1.10زٛسطخ
1.11
19
اٌزشو١ت.
رسزخذَ األسبٌ١ت اٌٍغ٠ٛخ إٌّبسجخ
1
ػؼ١فخ
1.19
1.08
18
ٌٍّؼبٔ( ٟإٔشبئ١خ-خجش٠خ).
ػؼ١فخ
1.83
1.01
اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍّؾٛس

يتضح مف جدكؿ ( )50السابؽ ما يمي:

 دا ٛمضتْ ٚأدا ٛالطالبات متْصطًا للنَارات التالٔ٘ ٍّٕ بالرتتٔب:
 -1تستخدـ أدكات الربط المناسبة بيف الجمؿ كالعبارات8
صحيحا8
صرفيا
بناء
ن
ن
 -2تبني األدكات ن
 -3تستخدـ المفردات المعبرة عف أفكار الحديث8

 -4تتحدث بطبلقة في جمؿ سيمة صحيحة التركيب8

كقد يعزل تكسط أداء الطالبات في ميارات األلفاظ؛ مف حيث استخداـ أدكات الربط
المناسبة كالمفردات المعبرة كالطبلقة المغكية أنيا مرتبطة بمجاؿ األفكار؛ لذلؾ أتت ىذه
انعكاسا لمستكل األفكار كالمخزكف الثقافي لدل الطالبات؛ إذ ال يكجد فكر
النتيجة طبيعية ك
ن
دكف لغة8

دا ٛمضتْ ٚأدا ٛالطالبات ضعٔفًا للنَارات التالٔ٘ ٍّٕ بالرتتٔب:
 تستخدـ األساليب المغكية المناسبة لممعاني (إنشائية-خبرية)8 يخمك حديثيا مف الكممات العامية كاألعجمية8- 5053 -
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صحيحا8
نحكيا
 تضبط الكممات ضبطنان
ن
كقد يعزل ضعؼ مستكل أداء الطالبات في ميارات التنكيع في األساليب المغكية كخمك
الحديث مف الكممات العامية كالضبط النحكم؛ إلى أف تنكيع األساليب يحتاج إلى معرفة لغكية
عميقة بأنكاعيا ,ككذلؾ غياب البيئة المغكية الصحيحة بشكؿ عاـ ,كعدـ التزاـ المعممة
بالفصحى كالضبط النحكم مع الطالبة أثناء اليكـ الدراسي بشكؿ خاص ,كقد يككف أيضا ناتجا
عف تدريس قكاعد النحك بشكؿ منفصؿ عف بقية الميارات األربع لمغة العربية ,كبعيدا عف
التطبيؽ الكظيفي لميارات المغة بشكؿ عاـ كميارات التحدث بشكؿ خاص8
كبمغ المتكسط العاـ لميارة األلفاظ ( )5813كىي تشير لدرجة ضعيفة مف األداء بصفة

عامة في ميارات األلفاظ كالتراكيب ,كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسات ٍ
كؿ مف:

عبد الحميد ( ,)0335ك الخمايسة ( ,)0350ك الفكزاف ( 8)0351في حيف تختمؼ مع ما
تكصمت إليو دراسة السفكح ( )0331التي أكضحت أف ميارة األنماط كالتراكيب تحتؿ المرتبة
األكلى مف حيث مستكل األداء8

ىتاٜر مضتْ ٚأدا ٛالطالبات للنَارات الضْتٔ٘
يكضح الجدكؿ ( )50التالي نتائج مستكل أداء الطالبات لمميارات الصكتية:
اٌغذٚي()18
لّ١خ اٌّزٛسطبد ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِٚسز ٜٛاألداء ٌّؾٛس اٌّٙبساد اٌظٛر١خ
ِسزٜٛ
االٔؾشاف
اٌزشر١ت
اٌّزٛسؾ
اٌّٙـــــــبسح
َ
األداء
اٌّؼ١بسٞ
9
ِزٛسطخ
1.32
1.32
طؾ١ؾب.
 11رٕطك أطٛاد اٌؾشٚف ٔطمًب
ً
1
وج١شح
1.11
9.81
 11رٛػؼ اٌظٛد.
 10رٕٛع ٔجشاد اٌظٛد ٌ١الئُ اٌّؼبٔ.ٟ
٠خٍ ٛؽذ٠ضٙب ِٓ اٌٍضِبد اٌظٛر١خ
11
إٌّفشح.
اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍّٙبسح

1.11

1.10

ِزٛسطخ

1

1.31

1.31

ِزٛسطخ

8

1.20

1.91

ِزٛسطخ

يتضح مف جدكؿ ( ) 50السابؽ أف مستكل أداء الطالبات في الميارات الصكتية جاء
بدرجة متكسطة لجميع الميارات الفرعية ما عدا ميارة (تكضح الصكت)؛ فقد جاءت بدرجة
كبيرة كفي الترتيب األكؿ كبمتكسط قدره ( ,)0801كما بمغ المتكسط العاـ لمميارة (,)5811
كىي تشير لدرجة متكسطة مف األداء بصفة عامة عمى الميارات الصكتية 8كقد يعزل السبب
في ذلؾ إلى أف الحماس كالجرأة تؤثراف عمى الصكت كتضفي عميو الحيكية كالكضكح ,كلككنو
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معرضا لمممارسة كالتكرار مف قبؿ الطالبة ,كجاءت الميارة (تنكع نبرات الصكت ليبلئـ
أيضا
ن
المعاني) في الترتيب األخير مف حيث األداء كبمتكسط ( ,)5813كربما ُيعزل سبب الترتيب
األخير ليذه الميارة إلى عدـ معرفة الطالبات بالتنغيـ كعدـ تركيز المعممات عميو 8كتختمؼ

تمؾ النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة الخمايسة ( , )0350كالفكزاف ()0351؛ مف حيث
ضعؼ الميارات الصكتية في مستكل األداء8

(ز) ىتاٜر مضتْ ٚأدا ٛالطالبات للنَارات التفاعلٔ٘:
يكضح الجدكؿ ( )53التالي نتائج مستكل أداء الطالبات لمميارات التفاعمية:
اٌغذٚي ()11
لّ١خ اٌّزٛسطبد ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِٚسز ٜٛاألداء ٌّؾٛس اٌّٙبساد اٌزفبػٍ١خ
االٔؾشاف ِسزٜٛ
اٌزشر١ت
اٌّزٛسؾ
اٌّٙـــــــبسح
َ
اٌّؼ١بس ٞاألداء
رزؾذس ثسشػخ ِٕبسجخ ؽست ِمبَ اٌؾذ٠ش
8
ِ 1.10زٛسطخ
1.31
13
ٚأغشاػٗ.
رٕطٍك ف ٟاٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ثضمخ ٚد ْٚرشدد أٚ
1
ِ 1.11زٛسطخ
1.13
12
رٛلف.
رشاػ ٟآداة اٌؾذ٠ش ثبؽزشاَ ا٢خشٚ ٓ٠إٌظش
1
وج١شح
1.83
9.38
91
إٌٚ ،ُٙ١ارخبر اٌٛلفخ إٌّبسجخ.
 91رٕٛع اٌؾشوبد ٚاإلشبساد اٌّؼجشح ػٓ اٌّؼٕ.ٝ

1.30

1.11

اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍّؾٛس

9.11

1.11

ِزٛسطخ

9

ِزٛسطخ

يتضح مف جدكؿ ( )53السابؽ أف مستكل أداء الطالبات في الميارات التفاعمية جاء
بدرجة متكسطة لجميع الميا ارت الفرعية ما عدا ميارة (تراعي آداب الحديث باحتراـ اآلخريف
كالنظر الييـ  ,كاتخاذ الكقفة المناسبة) فقد جاءت بدرجة كبيرة كفي الترتيب األكؿ كبمتكسط
قدره ( ,)0810كما بمغ المتكسط العاـ لمميارة ( ,)0831كىي تشير لدرجة متكسطة مف األداء
بصفة عامة عمى الميارات التفا عمية ,كذلؾ لما تتصؼ بو الطالبة مف التحمي بالحياء كاحتراـ
اآلخر كىك ما يمميو عمييا الديف اإلسبلمي ,كجاءت الميارة (تنطمؽ في التعبير عف األفكار
بثقة كدكف تردد أك تكقؼ) في الترتيب األخير مف حيث األداء كبمتكسط ()5811؛ كىي
نتيجة متكسطة مف عدـ ثقة الطالبة بتعبيرىا عما تقكلو كلكنيا قد تمكنت مف استخداـ
اإلشارات الحركية التي يمكف تطبيقيا بسيكلة مقارنة بصعكبة إتقاف المارات األخرل ,كتتفؽ
نتيجة ىذه الميارة مف حيث االنطبلؽ في التعبير عف األفكار مع دراسة الخرماني ()0355
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مف حيث تكسط األداء ,كتختمؼ نتيجة تكسط األداء في الميارات التفاعمية مع دراسة
الخمايسة ( )0350حيث أتت بالمرتبة األكلى في مستكل األداء8

(د) ىتاٜر مضتْ ٚاألدا ٛالهلٕ للطالبات يف مَارات التشدخ:
لمتعرؼ عمى المستكل العاـ لميارات التحدث لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم تـ
حساب المتكسط الكزني لكؿ ميارة كالمتكسط الكزني لبطاقة المبلحظة ككؿ كجاءت النتائج
كما بجدكؿ ( )51التالي:
اٌغذٚي ()11
لّ١خ اٌّزٛسطبد ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِٚسز ٜٛاألداء ٌّٙبساد اٌزؾذس
َ

اٌّٙبسح

اٌّزٛسؾ

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

1.39
1.01
1.20
9.11
1.30

1.11
1.83
1.91
1.11
1.91

ِٙ 1بساد األفىبس ٚرٕظّٙ١ب
ِٙ 9بساد األٌفبظ ٚاٌزشاو١ت
 8اٌّٙبساد اٌظٛر١خ
 1اٌّٙبساد اٌزفبػٍ١خ
اٌذسعخ اٌىٍ١خ

ِسز ٜٛاألداء

اٌزشر١ت

ِزٛسؾ
ػؼ١ف
ِزٛسؾ
ِزٛسؾ
ِزٛسؾ

8
1
9
1

يتضح مف جدكؿ ( )51السابؽ أف المستكل العاـ لميارات التحدث لدل طالبات الصؼ
األكؿ الثانكم متكسطا كبمتكسط قدره ( )5811كجاءت الميارات التفاعمية في الترتيب األكؿ
مف حيث األداء بمتكسط قدره ( )0831كجاءت ميارات األلفاظ كالتراكيب في الترتيب األخير
مف حيث مستكل األداء كبمتكسط قدره ( )5813كبمستكل أداء منخفض8

ويوضح الشكل التالي الفروق في مستوى أداء الطالبات عمى ميارات التحدث:

2.07

1.96

1.82
1.6

المهارات التفاعلية

المهارات الصوتية

مهارات األلفاظ والتراكيب مهارات األفكار وتنظيمها

اٌشىً ( :)1اٌفشٚق ثِ ٓ١سز ٜٛاألداء فِٙ ٟبساد اٌزؾذس
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كتشير النتيجة السابقة إلى تكسط المستكل العاـ ألداء طالبات الصؼ األكؿ الثانكم
(عينة الدراسة) لميارات التحدث ,عمى الرغـ مف أف الميارات التفاعمية جاءت في الترتيب
األكؿ مف حيث التكافر ,ككانت أقؿ الميارات تكف ار ىي ميارات األلفاظ كالتراكيب بمستكل أداء
منخفض؛ كربما يرجع ذلؾ إلى أف الطالبة تحاكؿ أف تدعـ حديثيا بالجانب التفاعمي كخاصة
عندما ال تسعفيا الذاكرة تجد نفسيا قد عززت حديثيا كقرنتو باإلشارات التي تكضحو 8أما
جانب األلفاظ كالتراكيب فقد حظي بأقؿ المتكسطات؛ إذ يحتاج ذلؾ الجانب إلى عصؼ ذىني
كاستخراج األفكار كالتراكيب المغكية كالقدرة عمى ربطيا في زمف محدد مع مراعاة القضايا
النحكية الصرفية8
كتتفؽ النتائج السابقة مع ما تكصمت إليو دراسة الشيدية ( )0350مف حيث تكسط
األداء لميارات األداء الشفيي عامةن ,كما تتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة عبد الحميد
( ,)0335كالصكيركي ( ,)0355كالخمايسة ( ,)0350مف حيث ترتيب الميارات التفاعمية,
حيث جاءت في الترتيب األكؿ مف مستكل األداء مقارن نة بالميارات األخرل8

في حيف اختمفت نتائج الدراسة الحالية مف حيث ترتيب الميارات مع ما تكصمت إليو

بعض الدراسات ,منيا دراسة البشرم ( )0331حيث جاءت ميارات الجانب المممحي
(التفاعمي) في المرتبة األخيرة ,كجاءت ميارات الجانب الفكرم في المرتبة األكلى ,تمييا
مباشرة ميارات الجانب الصكتي ,فميارات الجانبيف المغكم كالشخصي8
كقد يعكد السبب فيما تكصمت إليو نتائج الدراسة الحالية مف تكسط مستكل األداء
العاـ لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم لميارات التحدث إلى عدة أسباب منيا ,اآلتي:
 تغير النظاـ في الدراسة إلى النظاـ الفصمي كالكفايات المغكية في تدريس المغةالعربية بالتعميـ العاـ في المممكة ,كبناء ىذه المناىج عمى كحدات ,كقد خصصت
كحدتيف كاممتيف لم تكاصؿ الشفيي بشقيو :االستماع كالتحدث عمى مدار الفصميف
الدراسييف األكؿ كالثاني إضاف نة إلى الكحدات األخرل النحكية كالقرائية8

 اعتماد بناء مناىج تعميـ المغة العربية عمى التدريبات كاألنشطة اإلثرائية التي تيدؼإلى تكظيؼ ميارات األداء الشفيي ,مما أسيـ في ارتفاع مستكل أداء الطمبة إلى
حد ما8
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 تدريب المعممات عمى إستراتيجيات التدريس الحديثة مف قبؿ مكاتب اإلشراؼ ,كالتيتيدؼ إلى تنمية ميارات الطالبة حيث تككف ىي محكر العممية التعميمية8
 اعتماد التدريس عمى التعمـ النشط الذم ييدؼ إلى تفاعؿ أعضاء المجمكعات معبعضيـ البعض8
 -تخصيص درجات في التحصيؿ الدراسي الختبارات األداء الشفيي كمياراتو8

ثالجًا -اليتاٜر املتعلك٘ بالضؤال الجالح:
نص السؤاؿ الثالث عمى :ما مستكل الكعي بإستراتيجيات التحدث لدل طالبات الصؼ
األكؿ الثانكم؟ كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب متكسط درجات الطالبات عمى كؿ عبارة
مف عبارات المقياس ,كتـ تحديد مستكل ممارستيا بناء عمى قيمة المتكسط ككفقا لممعيار
الذم سبؽ تحديده بجدكؿ ( 8)53كجاءت النتائج كما بالجداكؿ ( )51 -51 -51التالية:

 -1اليتاٜر املتعلك٘ مبضتّْ ٚعٕ الطالبات بإصرتاتٔذٔات تيعٔه احلدٓح ّبيا:ُٜ

يكضح الجدكؿ ( )51التالي نتائ ج مستكل أداء الطالبات إلستراتيجيات تنظيـ الحديث

كبنائو:
اٌغذٚي ()10
لّ١خ اٌّزٛسطبد ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِٚسز ٜٛإسزشار١غ١بد رٕظ ُ١اٌؾذ٠ش ٚثٕبئٗ
َ

اإلسزشار١غ١بد

أؽذد ٘ذف ِٓ ٟاٌؾذ٠ش فِٛ ٟػٛع
1
ِؼ.ٓ١
أسزؼذ ٔفسً١ب ٌّٛػٛع اٌؾذ٠ش.
9
أخطؾ إلرّبَ ِٛػٛع اٌؾذ٠ش.
8
أسثؾ اٌّٛػٛع اٌّشاد اٌزؾذس ػٕٗ
1
ثّؼٍِٛبر ٟاٌسبثمخ.
أسوض أزجب٘ ٟػٍ ٝرفبطِ ً١ؾذدح رشرجؾ
1
ثٙذف ِٛػٛع اٌؾذ٠ش.
أدِ ْٚالؽظبد ؽٛي رٕظ ُ١اٌّؼٍِٛبد
0
ٚاألفىبس اٌز ٟأس٠ذ رمذّٙ٠ب ِٕٚبلشزٙب.
اٌذسعخ اٌىٍ١خ

اٌّزٛسؾ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

ِسزٜٛ
اٌّّبسسخ

اٌزشر١ت

1.28

1.11

ِزٛسطخ

1

1.10
1.09

1.11
1.11

ِزٛسطخ
ػؼ١فخ

1
0

1.11

1.11

ِزٛسطخ

9

1.10

1.11

ِزٛسطخ

8

1.00

1.18

ػؼ١فخ

1

1.11

1.11
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يتضح مف جدكؿ ( )51السابؽ أف مستكل ممارسة الطالبات إلستراتيجيات تنظيـ
الحديث كبنائو جاء بدرجة متكسطة لجميع اإلستراتيجيات الفرعية ,كما بمغ المتكسط العاـ
لممارسة اإلستراتيجية ( ,)5811كىي تشير لدرجة متكسطة مف الممارسة بصفة عامة ما عدا
إستراتيجيتيف ,ىما (أدكف مبلحظات حكؿ تنظيـ المعمكمات كاألفكار التي أريد تقديميا
كمناقشتيا -أخطط إلتماـ مكضكع الحديث)؛ فقد جاء كعي الطالبات بياتيف اإلست ارتيجيتيف
بدرجة ضعيفة ,كربما يعكد ذلؾ إلى تعكد التمقائية في التحدث دكف التخطيط؛ إلنياء ما بدأ
بو الحديث أك التكمؼ في تدكيف المبلحظات التي تريد تقديميا ,كتختمؼ ىذه النتيجة مع
دراسة "مرادم كطالب" ) (Moradi & Taleb, 2014التي أثبتت استخداـ العينة بدرجة
عالية إلس تراتيجيات التخطيط في التحدث ,كجاءت العبارة (أحدد ىدفي مف الحديث في
مكضكع معيف) في الترتيب األكؿ مف حيث الممارسة كبمتكسط ()5810؛ كقد يعكد ذلؾ إلى
غالبا ما يككف لدييا سبب يدفعيا
أف الطالبة قبؿ أف تمجأ إلى الحديث عف مكضكع معيف ن
لمتحدث عنو 8كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "يانج كجام" ( )Yang & Gai, 2010كذلؾ في
استخداما التفكير فيما أرغب بقكلو8
أف أكثر اإلستراتيجيات
ن

- 5003 -

تقويم مستوى األداء الشفهي لدى طالبات المرحلة الثانوية ..........................................................

اليتاٜر املتعلك٘ مبضتّْ ٚعٕ الطالبات بإصرتاتٔذٔات التفاعل ّإدزا ٛاحلدٓح:
يكضح الجدكؿ ( )51التالي نتائج مستكل أداء الطالبات إلستراتيجيات التفاعؿ كاجراء
الحديث:
َ
1
9
8
1

اٌغذٚي ()11
لّ١خ اٌّزٛسطبد ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِٚسز ٜٛإسزشار١غ١بد اٌزفبػً ٚإعشاء اٌؾذ٠ش
االٔؾشاف ِسزٜٛ
اٌّزٛسؾ
اإلسزشار١غ١بد
اٌّؼ١بس ٞاٌّّبسسخ
ِزٛسطخ
1.11
1.11
أثذأ اٌؾذ٠ش ثّمذِخ افززبؽ١خ رغزة أزجبٖ اٌّسزّغ.
اخزبس اٌّفشداد إٌّبسجخٚ ،اٌزشاو١ت اٌٍغ٠ٛخ اٌظؾ١ؾخ
ِزٛسطخ
1.19
1.11
ف ٟأصٕبء اٌؾذ٠ش.
أٔزمً ف ٟؽذ٠ض ِٓ ٟفىشح ألخش ٜفٔ ٟسك رزبثؼٟ
ِزٛسطخ
1.10
1.39
ِزذسط.
أسزخذَ ف ٟؽذ٠ض ٟأسٍٛة اٌزٛلف ِٓ ؽ٢ ٓ١خش؛
ِزٛسطخ
1.18
1.12
ٌغزة االٔزجبٖ اسزضبسح اٌزفى١ش

11
3
1
1

1

أؽشػ ثؼغ األسئٍخ ػٍ ٝاٌّسزّؼ.ٓ١
أسزخذَ ؽشلًب ِخزٍفخ إل٠ظبي أفىبسِ( ٞزشادفبد
1.13
ِٚزؼبداد أِ ٚمبسٔبد).

1

1.11

1.11

1.11

1.10

ِزٛسطخ

1.18

1.10

ِزٛسطخ

19

1.00

1.11

ػؼ١فخ

18

1.31

1.11

ِزٛسطخ

8

1.31

1.10

ِزٛسطخ

9

1.13

1.11

ِزٛسطخ

1

1.31

1.19

ِزٛسطخ

1

1.09

1.10

ػؼ١فخ

11

1.11

1.10

0

3
2
11
11
19
18
11
11

1.01

اٌزشر١ت

أسزخذَ األدٌخ ٚاٌشٛا٘ذ ٚػشة األِضٍخ.
أ٘زُ ثزٕ٠ٛغ ِسز ٜٛطٛرٔٚ ٟجشارٗ ،ثّب ٠زٕبست
ٚأفىبس ِٛػٛع اٌؾذ٠ش.
أؽشص ػٍِٕ ٝبسجخ سشػخ ٚإ٠مبع ؽذ٠ضٌ ٟغّٛٙس
اٌّسزّؼ.ٓ١
أرٛلف ٚأسزشخ ٟلٍ١الً ػٕذِب ٕ٠زبثٕ ٟاٌشؼٛس ثبٌمٍك
ف ٟأصٕبء اٌزؾذس.
أؽشص ػٍ ٝاٌزؾذس ثٛػٛػٚ ،ثظٛد ِشرفغ.
أ٘زُ ف ٟأصٕبء اٌؾذ٠ش ،ثشدٚد أفؼبي اٌّسزّغ ػٍٝ
ؽذ٠ض.ٟ
أسزخذَ اإلّ٠بءادٚ ،رؼج١شاد اٌٛعٗ.
أوزف ٟثمٛي ثؼغ اٌىٍّبد ػٕذِب ال أػشف ِب ٠غت
ػٍ ّ ٟل ٌٗٛف ٟأصٕبء اٌؾذ٠ش.
أٔٛع ف ٟؽذ٠ض ٟث ٓ١األسٍٛة اٌؾٛاسٚ ٞاألسٍٛة
اٌسشد.ٞ
اٌذسعخ اٌىٍ١خ

1.11

ػؼ١فخ

11

1.11

ِزٛسطخ

0

ِزٛسطخ

11
2

ِزٛسطخ

يتضح مف جدكؿ ( )51السابؽ أف مستكل ممارسة الطالبات إلستراتيجيات التفاعؿ
كاجراء الحديث جاء بدرجة متكسطة لجميع الميارات الفرعية ,كما بمغ المتكسط العاـ لممارسة
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اإلستراتيجية ( )5811كىي تشير لدرجة متكسطة مف الممارسة بصفة عامة ما عدا
اإلستراتيجيات التالية فقد جاءت بدرجة ضعيفة ,كىي:
بل عندما ينتابني الشعكر بالقمؽ في أثناء التحدث؛ كقد
 إستراتيجية :أتكقؼ كأسترخي قمي نيعكد سبب الضعؼ في استخداميا إلى أف الطالبة في أثناء التحدث تحاكؿ أف تبيف مدل

كفاءتيا كقدرتيا عم ى التحدث كأال تظير ضعفيا في ذلؾ 8كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
) ,(Moradi & Taleb, 2014كتختمؼ مع دراسة "ياماف أكغمك" ( & Yaman
 )Oğlu, 2013التي أكضحت أف اإلستراتيجيات الكجدانية المتعمقة بمراقبة التكتر كالقمؽ
استخداما لدل عينة الدراسة8
أكثر
ن
 إستراتيجية :أطرح بع ض األسئمة عمى المستمعيف؛ كقد يعكد سبب الضعؼ فياستخداميا إلى أف الطالبة تشعر بالخجؿ في مكاقؼ التحدث 8كتتفؽ مع ىذه النتيجة
دراسة زييي كسعيد كفرزاف ) ,)Zehi, Saed, & Farzane ,2015كتختمؼ مع
دراسة يانج كجام" ( )Yang & Gai, 2010التي أكضحت أف اإلستراتيجيات
التعاكنية -التفاعمية جاءت في الترتيب الثالث مف حيث استخداميا بدرجة عالية مف قبؿ
العينة كإستراتيجية طرح األسئمة عمى المستمعيف8
 إستراتيجية :أنكع في حديثي بيف األسمكب الحكارم كاألسمكب السردم ,كقد يعكد سببالضعؼ في استخداميا لعدـ معرفة الطالبة بأىمية التنكيع في أسمكب الحديث ,أك لعدـ
تفريقيا بشكؿ دقيؽ بيف األسمكبيف 8كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة "ياماف كأكغمك"
( )Yaman & Oğlu, 2013التي أكضحت أف اإلستراتيجيات المتمركزة حكؿ الطبلقة
في التحدث جاءت في الترتيب الثاني مف حيث استخداميا بدرجة عالية ,كمف
إستراتيجياتيا "أغير في أسمكب حديثي بما يتفؽ مع السياؽ"8
 كجاءت إستراتيجية (أنتقؿ في حديثي مف فكرة ألخرل في نسؽ تتابعي متدرج) فيالترتيب األكؿ مف حيث الممارسة كبمتكسط ()5810؛ كذلؾ ألف الطالبة إذا تمكنت مف
اإلستراتيجيات السابقة :إستراتيجيات تنظيـ الحديث كبنائو كاستراتيجيات التفاعؿ كاجراء
الحديث بمستكل متكسط؛ فيي بالتالي ستتمكف في حديثيا مف التنقؿ في نسؽ متتابع
كمتدرج ,كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة "مرادم كطالب" )(Moradi & Taleb, 2014
التي أكضحت أف التخطيط يؤدم إلى التمكف مف الطبلقة كاالنتقاؿ في الحديث بتتابع,
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كدراسة "ياماف كأكغمك" ( )Yaman & Oğlu, 2013التي أكضحت أف اإلستراتيجيات
المتمركزة حكؿ الطبلقة في التحدث جاءت في الترتيب الثاني مف حيث استخداميا بدرجة
عالية ,كمف إستراتيجياتيا " أىتـ بتدفؽ ,كانسيابية حديثي دكف قيكد"8

 -2اليتاٜر املتعلك٘ مبضتّْ ٚعٕ الطالبات بإصرتاتٔذٔات التكٔٔه الذاتٕ:

يكضح الجدكؿ ( )51التالي نتائج مستكل أداء الطالبات إلستراتيجيات التقييـ الذاتي:

اٌغذٚي()13
لّ١خ اٌّزٛسطبد ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِٚسز ٜٛإسزشار١غ١بد اٌزم ُ١١اٌزارٟ
االٔؾشاف ِسزٜٛ
اٌزشر١ت
اٌّزٛسؾ
اإلسزشار١غ١بد
َ
اٌّؼ١بس ٞاٌّّبسسخ
 1أٌخض األفىبس اٌشئ١سخ اٌز ٟرٕبٌٙٚب ِٛػٛع
1
ِزٛسطخ
1.18
1.10
اٌؾذ٠ش.
 9أؽشػ األسئٍخ رؼم١جًب ػٍ ٝؽذ٠ضٌٍ ٟزأوذ ِٓ ِزبثؼخ
3
ػؼ١فخ
1.18
1.01
اٌّشبسو.ٓ١
 8أل ِّ َٛذ ٜفبػٍ١خ األسبٌ١ت ٚاإلسزشار١غ١بد اٌزٟ
9
ِزٛسطخ
1.19
1.13
اسزخذِزٙب ف ٟػشع ؽذ٠ض.ٟ
 1أد ْٚاٌّالؽظبد ؽٛي أُ٘ األخطبء اٌزٚ ٟلؼذ فٟ
1
ػؼ١فخ
1.11
1.01
أصٕبء اٌؾذ٠ش.
 1أطؾؼ ٌٕفس ٟرارً١ب ػٕذِب أالؽع ٚلٛػ ٟفٟ
8
ِزٛسطخ
1.11
1.10
أخطبء أصٕبء اٌزؾذس.
 0أرؼبِ ْٚغ اٌّسزّؼٓ١؛ ٌٍؾظٛي ػٍ ٝرغز٠خ ساعؼخ
1
ِزٛسطخ
1.11
1.11
ػٍ ٝأدائ ٟف ٟاٌؾذ٠ش.
 1أؽذد اٌزغ١١شاد اٌز ٟسأل َٛثٙب اٌّشح اٌمبدِخ
2
ػؼ١فخ
1.02
1.01
ػٕذِب أل َٛثأداء أؽبد٠ش ِشبثٙخ.
 3أوبفئ ،أ ٚأؽفض ٔفس ٟرارً١ب ػٕذِب أثٍ ٟثال ًء ؽسٕبً
0
ِزٛسطخ
1.18
1.11
ثؼذ إعشاء اٌؾذ٠ش ِغ ا٢خش.ٓ٠
 2أسالت اٌّٛالف اٌز ٟأشؼش فٙ١ب ثبٌزٛرشٚ ،اٌؼظج١خ
1
ِزٛسطخ
1.10
1.31
ً
ِسزمجال.
ٚأرؼشف ػٍ ٝأسجبثٙب ٌٍزغٍت ػٍٙ١ب
ِزٛسطخ
1.11
1.18
اٌذسعخ اٌىٍ١خ

يتضح مف جدكؿ ( ) 51السابؽ أف مستكل ممارسة الطالبات إلستراتيجيات التقييـ
الذاتي جاء بدرجة متكسطة لجميع اإلستراتيجيات الفرعية ,كما بمغ المتكسط العاـ لممارسة
اإلستراتيجية ( ,)5810كىي تشير لدرجة متكسطة مف الممارسة بصفة عامة ما عدا ثبلث
إستراتيجيات جاءت ممارستيا بدرجة ضعيفة ,كىي:
 أدكف المبلحظات حكؿ أىـ األخطاء التي كقعت في أثناء الحديث8تعقيبا عمى حديثي لمتأكد مف متابعة المشاركيف8
 أطرح األسئمةن
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 أحدد التغييرات التي سأقكـ بيا المرة القادمة عندما أقكـ بأداء أحاديث مشابية8كقد يعكد ذلؾ إلى عدـ االىتماـ مف قبؿ الطالبة في االرتقاء بمستكل التحدث ,أك
التفكير بذلؾ أك لعدـ التكمؼ كالتمقائية أثناء تحدث الطالبة كىي بسف المراىقة 8كتختمؼ ىذه
النتيجة مع دراسة "يانج كجام" ( ,)Yang & Gai, 2010كدراسة ىكانج" ( Huang,
 ،)2010حيث أكضحت الدراستاف أف إستراتيجيات االختزاؿ كتعديؿ الرسائؿ االتصالية أعمى
استخداما مف قبؿ العينة 8كدراسة زييي كسعيد كفرزاف & Zehi, Saed,
اإلستراتيجيات
ن
) )Farzane ,2015التي أبرزت نتائجيا إلى ميؿ الطالبات المشاركات الستخداـ إستراتيجيات
" التصحيح الذاتي -طمب التأكيد -طمب التكضيح-فحص كتقكيـ الفيـ كاالستيعاب" بمستكيات
أعمى ,كدراسة "ياماف كأكغمك" ( )Yaman & Oğlu, 2013حيث أكضحت أف إستراتيجية
التفاكض عمى المعنى المطمكب كالتحقؽ مف فيـ المستمع لضماف فيمو في الترتيب الثالث
استخداما8
مف حيث أكثر اإلستراتيجيات
ن

كجاءت اإلستراتيجية (أراقب المكاقؼ التي أشعر فييا بالتكتر ,كالعصبية كأتعرؼ عمى

مستقببل) في الترتيب األكؿ مف حيث الممارسة كبمتكسط ()5811؛
أسبابيا لمتغمب عمييا
ن
كثير لذلؾ تبحث عف األسباب
كربما يعكد ذلؾ إلى أف الطالبة قد تقع في ىذه المكاقؼ نا
المؤدية ليا كتفادييا 8كتتفؽ النتيجة مع دراسة "ياماف كأكغمك" ( Yaman & Oğlu,

 ) 2013التي أكضحت أف اإلستراتيجيات الكجدانية المتعمقة بمراقبة التكتر كالقمؽ أكثر
استخداما لدل عينة الدراسة8
ن

كلتعرؼ المستكل العاـ لمكعي بإستراتيجيات التحدث لدل طالبات الصؼ األكؿ

الثانكم تـ حساب المتكسط الكزني لكؿ إستراتيجية كالمتكسط الكزني لممقياس ككؿ كجاءت
النتائج كما بجدكؿ ( )51التالي:
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َ
1
9
8

عذٚي ()12
لّ١خ اٌّزٛسطبد ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِٚسزِّ ٜٛبسسخ إسزشار١غ١بد اٌزؾذس
ِسزٜٛ
االٔؾشاف
اٌزشر١ت
اٌّزٛسؾ
اٌّٙبسح
اٌّّبسسخ
اٌّؼ١بسٞ
9
ِزٛسؾ
1.11
إسزشار١غ١بد رٕظ ُ١اٌؾذ٠ش ٚثٕبئٗ 1.11
إسزشار١غ١بد اٌزفبػً ٚإعشاء
1
ِزٛسطخ
1.10
1.11
اٌؾذ٠ش
8
ِزٛسؾ
1.11
1.18
إسزشار١غ١بد اٌزم ُ١١اٌزارٟ
ِزٛسطخ
1.11
1.11
اٌذسعخ اٌىٍ١خ

يتضح مف جدكؿ ( )51السابؽ أف المستكل العاـ لمكعي بإستراتيجيات التحدث لدل
طالبات الصؼ األكؿ الثانكم جاء متكسطنا ,كبمتكسط قدره ( ,)5813كيمكف تفسير ىذه
النتيجة بأف الطالبة دائما تسعى مف كراء اختيارىا استخداـ ىذه اإلستراتيجيات إلى الرغبة في

تبلفي الكقكع في مشكمة معينة ,أك تجنب التحدث بجمؿ خاطئة ال تتمتع بالمستكل المطمكب
مف الدقة كالطبلقة ,كتزكيد الفرص التي تكصميا إلى الخطط البديمة لحؿ المشكبلت التي
تصادفيا أثناء عممية االتصاؿ عبر تكسيع نطاؽ مكاردىا التكاصمية المتاحة 8كتتفؽ ىذه
النتيجة مع دراسة كؿ مف يانج كجام " ( ،)Yang & Gai, 2010كىكانج" ( Huang,
 ،)2010ك"مالكي" ( ,)Maleki, 2010ك"ياماف ك أكغمك" (,)Yaman & Oğlu, 2013
كزييي كسعيد كفرزاف ) ,)Zehi, Saed, & Farzane ,2015كذلؾ في ميؿ العينة
الستخداـ إستراتيجيات التحدث8
كجاءت إستراتيجيات التفاعؿ كاجراء الحديث في الترتيب األكؿ مف حيث األداء بمتكسط
قدره ( ,) 5811يمييا إستراتيجيات تنظيـ الحديث كبنائو ,كجاءت إستراتيجيات التقييـ الذاتي
في الترتيب األخير مف حيث مستكل األداء كبمتكسط قدره ( )5813كبمستكل أداء متكسط,
مع مبلحظة تقارب مستكل األداء في جميع اإلستراتيجيات 8كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف
الطالبة عادة يكثر اىتماميا بردكد الفعؿ أثناء الحديث أكثر مف التنظيـ القبمي كالتقييـ البعدم

لمتحدث ,كيتفؽ مع ىذا الترتيب دراسة ٍ
كؿ مف يانج كجام " (,)Yang & Gai, 2010
كدراسة ىكانج" ( ،)Huang, 2010كدراسة "ياماف ك أكغمك" ,(Yaman & Oğlu, 2013
كتختمؼ مع دراسة مرادم كطالب" ( )Moradi & Taleb, 2014التي بينت دراستيما
استخداـ العينة إلستراتيجيات ما قبؿ التحدث كأثرىا في اال رتقاء بمستكيات التخطيط
اإلستراتيجي لمتحدث الفعاؿ8
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كالشكؿ التالي يكضح الفركؽ في مستكل ممارسة إستراتيجيات التحدث:

1.75

1.75

1.73

استراتيجيات التقييم
الذاتي

استراتيجيات تنظيم
الحديث وبنائه

استراتيجيات التفاعل
وإجراء الحديث

اٌشىً ( :)9اٌفشٚق فِ ٟسزِّ ٜٛبسسخ إسزشار١غ١بد اٌزؾذس

رابعًا -اليتاٜر املتعلك٘ بالضؤال الزابع:
نص السؤاؿ الرابع عمى :ما داللة العبلقة بيف ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو
لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم؟ كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت صياغة الفرض اآلتي:
إحصائيا بيف متكسط درجات الطبلب عمى اختبار ميارات التحدث كدرجاتيـ
تكجد عبلقة دالة
ن
عمى مقياس الكعي بإستراتيجيات التحدث.
كتـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف لتعرؼ داللة العبلقة بيف درجات الطالبات في
ميارات التحدث كدرجاتيف عمى مقياس الكعي بإستراتيجيات التحدث ,كجاءت النتائج كما
بالجدكؿ ( )03التالي:
اٌغذٚي ()91
لّ١خ ِؼبِالد االسرجبؽ ث ٓ١دسعبد ِٙبساد اٌزؾذس ٚدسعبد اٌٛػ ٟثئسزشار١غ١بد اٌزؾذس
َ

ِٙبساد اٌزؾذس

1

ِٙبساد األفىبس ٚرٕظّٙ١ب
ِٙبساد األٌفبظ
ٚاٌزشاو١ت
اٌّٙبساد اٌظٛر١خ
اٌّٙبساد اٌزفبػٍ١خ
اٌذسعخ اٌىٍ١خ

9
8
1

رٕظ ُ١اٌؾذ٠ش
ٚثٕبئٗ
**
1.10

إسزشار١غ١بد اٌزؾذس
اٌزمُ١١
اٌزفبػً ٚإعشاء
اٌزارٟ
اٌؾذ٠ش
**
**
1.11
1.11

اٌذسعخ
اٌىٍ١خ
**
1.13

**

**

**

**

**

**

**

**

1.19

**

**

**

**

1.10
1.18
**
1.13

1.19

1.10
1.11
**
1.12

** اٌمّ١خ داٌخ ػٕذ 1.11
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامبلت االرتباط دالة إحصائيا كمكجبة بيف درجات
الكعي بإستراتيجيات التحدث (اإلستراتيجيات كالدرجات الكمية) كدرجات ميارات التحدث
(الميارات كالدرجة الكمية)؛ مما يعني أنو كمما زادت درجة الكعي بإستراتيجيات التحدث زادت
درجة ميارات التحدث لدل الطالبة8
كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف إستراتيجيات التحدث تسيـ في االرتقاء بػالتحدث
كمياراتو ,كاإلدراؾ الصحيح لطبيعة التحدث ككظائفو ,فضبلن عف استخداميا عمميا عمى نحك
مناسب ,كدينامي نشط ,كبالتالي تسيـ في ارتفاع مستكل ميارات التحدث لدل الطالبات8

كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو بعض الدراسات السابقة ,حيث أظيرت كجكد
عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف استخداـ اإلستراتيجيات التكاصمية كاتقاف ميارات
التحدث ,منيا دراسة راشد ( ,)0353ك"ىكانج" ( ,)Huang, 2010يانج كجام " ( Yang
 ,)& Gai, 2010ك"مالكي" ( ,)Maleki, 2010ك"ياماف كأكغمك" ( (Yaman & Oğlu,
 ,2013ك"كيسكجف" ( ,)Keskgn, 2013ك"مرادم كطالب" (8)Moradi & Taleb, 2014
في حيف تختمؼ النتيجة السابقة مع ما تكصمت إليو دراسة & (Zehi, Saed,
) Farzane, 2015فقد كشفت النتائج النيائية لدراستيـ عف عدـ كجكد أم عبلقة ذات
داللة إحصائية بيف استخداـ اإلستراتيجيات التكاصمية ,كمستكيات إتقاف ميارات التحدث كذلؾ
في ضكء تقدير أدائيف الشفيي ببطاقة المبلحظة8
كبشكؿ عاـ فقد اتض ح أف الكعي ما كراء المعرفي بإستراتيجيات التحدث يساعد في
إتقاف ميارات التحدث ,كما اتضح مف العبلقة االرتباطية بيف استخداـ اإلستراتيجيات كاتقاف
ميارات التحدث؛ لما في ذلؾ مف عمميات عقمية يمارسيا المتحدث قبؿ كأثناء كبعد عممية
التحدث ,فاستخداـ اإلستراتيجيات ساعدت الطالبة عمى تحديد اليدؼ مف التحدث كاستدعاء
المعمكمات السابقة كاالستفادة منيا ,كفكرت في األلفاظ التي تساعدىا عمى صياغة األفكار,
كبالشكؿ الذم يساعدىا عمى نقميا لآلخريف ,فخططت كنظمت أفكارىا ,ككجيت تفكيرىا
كركزت انتباىيا عمى استخداـ نبرة الصكت كالحركات التفاعمية التي تسيـ في إيضاح المعنى,
كفي النياية ساعدىا في تقييـ نفسيا في التحدث 8كؿ ىذا يساعد عمى تنمية ميارات
التحدث8
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خامضًا  -اليتاٜر املتعلك٘ بالضؤال اخلامط:
نص السؤاؿ الخامس عمى :ما التصكر المقترح لتنمية ميارات التحدث كالكعي
بإستراتيجياتو لدل طالبات المرحمة الثانكية؟
قامت الباحثة في ضكء نتائج التقكيـ ,كبعد تحديد ميارات التحدث كتحميميا كتصنيفيا,
ككشؼ العبلقة االرتباطية بيف ما كراء المعرفة بإستراتيجيات التحدث كأثرىا في تنمية ميارات
التحدث ببناء البرنامج المقترح لتنمية ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو لدل طالبات
المرحمة الثانكية ,كذلؾ في ضكء اإلطار النظرم ,كما تكصمت إليو الدراسة مف تحديد ميارات
التحدث كاستراتيجيات التحدث ,كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج 8كقد بني
التصكر المقترح كفقنا لآلتي:

إعداد التضْر املكرتح:
يرتبط إعداد التصكر المقترح باإلجابة عف السؤاؿ الخامس لمدراسة كالذم ينص عمى:
ما التصكر المقترح لتنمية ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو لدل طالبات المرحمة
الثانكية؟
كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إعداد تصكر مقترح لبرنامج تدريبي في ضكء ما تـ عرضو
في اإلطار النظرم كالدراسات السابقة حكؿ التحدث كم ياراتو كالكعي بإستراتيجياتو ,ككذلؾ في
ضكء ما تـ قائمة مستكيات كميارات التحدث ,كقائمة الكعي ما كراء المعرفي بإستراتيجيات
التحدث بالدراسة الحالية ,كنتائج تطبيؽ أدكات الدراسة8
كقد تـ بناء التصكر المقترح كفؽ الخطكات كالمككنات اآلتية:

أّلًا  -حتدٓد أصط بيا ٛالتضْر املكرتح:
اعتدت البحث في إعداد التصكر المقترح لمبرنامج التعميمي عمى مجمكعة مف األسس
منيا:
-

االعتماد عمى قائمة مستكيات كميارات التحدث ,كقائمة الكعي بما كراء المعرفة
المناسبة لطبلب الصؼ األكؿ ثانكم في الدراسة الحالية8

-

مراعاة التنكع بمكضكعات التحدث المناسبة لممارسة الطالبات لميارة التحدث ,كالتدرب
عمى الكعي ما كراء المعرفي بإستراتيجيات التحدث8

-

مراعاة تنكع ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجيات التحدث8
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-

مراعاة التنكع كالتكامؿ بيف الجانبيف النظرم كالتطبيقي في التصكر المقترح لمبرنامج8

-

مراعاة استمرار عممية التقكيـ بالتصكر المقترح ( التقكيـ القبمي -التقكيـ البنائي-
التقكيـ النيائي)8

ثاىًٔا  -حتدٓد مهْىات التضْر املكرتح ّبياؤِ:
يتككف التصكر المقترح مف العناصر كالمككنات التالية:

- 1حتدٓد األٍداف العام٘ للربىامر املكرتح:
ييدؼ التصكر المقترح لمبرنامج إلى تحقيؽ األىداؼ العامة اآلتية:
-

تنمية ميارات التحدث في مستكياتو المختمفة ( ميارات

األفكار كتنظيميا-

ميارات األلفاظ كالتراكيب -الميػارات الصكتية -الميارات التفاعمية) ,لدل طالبات
الصؼ األكؿ ثانكم8
-

تنمية الكعي ما كراء المعرفي بإستراتيجيات التحدث في مجاالت ( إستراتيجيات
تنظيـ الحديث كبنائو إستراتيجيات التفاعؿ كاجراء الحديث -إستراتيجيات التقييـ
الذاتي) ,لدل طالبات الصؼ األكؿ ثانكم8

 - 2حتدٓد األٍداف اخلاص٘ للتضْر املكرتح:
تـ تحديد اإلجرائية لمتصكر المقترح في ضكء ميارات التحدث ,كالكعي بما كراء المعرفة
بإستراتيجيات التحدث التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية8

 - 3حتدٓد ذلتْ ٚالتضْر املكرتح:
في ضكء تحديد أىداؼ التصكر المقترح لمبرنامج يتـ اختيار المحتكل مف النصكص
كالتدريبات المتنكعة ,لتنمية ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو ,كيراعى في اختيار
محتكل التصكر المقترح مجكعة مف األسس ,كىي:
-

أف يرتبط المحتكل المختار بأىداؼ التصكر المقترح كبأنشطتو ,ككسائمو التعميمية,
كأساليب التقكيـ المقترحة فيو8

-

أف يبلئـ المحتكل المختار لمستكل الطالبات كحاجاتيـ األكاديمية كالدراسية في المرحمة
الثانكية8

-

أف يشتمؿ المحتكل المختار عمى الجانبيف؛ األكؿ :نظرم مبسط ,كاآلخر :عممي
تطبيقي8
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أف يركز المحتكل المختار عمى الجكانب العممية التطبيقية لميارات التحدث كاستراتيجياتو

-

بدرجة كبيرة8

 - 4تيعٔه ذلتْ ٚالتضْر املكرتح:
يقترح تنظيـ محتكل البرنامج في صكرة كحدات في جانبيف:
-

اجلاىب اليعزٖ املعزيف :كيشمؿ معمكمات كمفاىيـ بصكرة مبسطة تكضح ميارات
التحدث كالكعي ما كراء المعرفي بإستراتيجيات التحدث8

-

اجلاىب العنلٕ التطبٔكٕ :كيتضمف مكضكعات كنصكص التحدث المناسبة مع مستكل
الطالبات كتنمية ميارات التحدث كالكعي ما كراء المعرفي بإستراتيجيات التحدث,
كيشتمؿ كؿ درس عمى( :أىداؼ الدرس -الكسائؿ التعميمية -المحتكل -أنشطة
الدرس كتدريباتو -أساليب تقكيـ الدرس)8

 - 5حتدٓد األىغط٘ ّالْصاٜل التعلٔنٔ٘ بالتضْر املكرتح:
تتنكع األنشطة المقترح استخداميا في التصكر المقترح لمبرنامج ,ما بيف القياـ
بالتطبيقات كالتدريبات النظرية كالعممية إلستراتيجيات التحدث ,كتقديـ التقارير ,كتقديـ بعض
نماذج األداء في التحدث ,كتطبيؽ إستراتيجيات ما كراء المعرفة في التحدث 8كما يقترح
االستعانة بعدد مف الكسائؿ التعميمية عند تنفيذ البرنامج ,تتمثؿ في :السبكرة ,جياز
لحاسكب ,جياز العرض ,مكبرات الصكت ,عركض تقديمية ,أكراؽ عمؿ ,كتاب البرنامج
التدريبي8

 - 6حتدٓد إصرتاتٔذٔ٘ تدرٓط التضْر املكرتح:
يقترح استخداـ عدة إستراتيجيات لتدريس محتكل التصكر المقترح لمبرنامج ,كتدريب
الطالبات عمى ميارات التحدث كالكعي بما كراء المعرفة 8كتشمؿ اإلستراتيجية المقترحة ما
يمي:
أ-

مرحمة ما قبؿ التحدث :كتركز عمى إستراتيجيات إثارة االىتماـ بالتحدث ,كالتخطيط إلتماـ
مكضكع التحدث ,كتنشيط المعرفة السابقة بمكضكع التحدث ,كتشمؿ ىذه المرحمة( :
التخطيط لمتحدث -التنبؤ بالحديث)8
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ب -مرحمة أثناء التحدث :كتركز عمى تكجيو التفاعؿ ,كتسمسؿ األفكار ,كمبلءمة الصكت
ليا 8كتشمؿ ىذه المرحمة ( :التشكيؽ كاإلثارة -عرض األفكار -نطؽ األصكات -التفاعؿ
بيف المتحاكريف -التمخيص)8
ت -مرحمة التقكيـ كالمراقبة :كتركز عمى مساعدة الطالبات لمتعرؼ عمى أخطائيف كمراقبة
مستكاىف في التحدث 8كتشمؿ ىذه المرحمة ( مراقبة مستكل األداء الشفيي -التقكيـ
النيائي)8

 - 7حتدٓد أدّات ّأصالٔب التكْٓه املياصب٘ للتضْر املكرتح:
لمكقكؼ عمى مدل إسياـ البرنامج المقترح في تحقيؽ األىداؼ المحددة كتنمية

إستراتيجيات الكعي ما كراء المعرفي بالتحدث لدل طالبات الصؼ األكؿ ثانكم ,يتـ

االستعانة بأساليب تقكيـ متنكعة ,ىي:
أ  -تكْٓه قبلٕ:

كيتمثؿ في استخداـ اختبار التحدث ,كمقياس الكعي ما كراء المعرفي بإستراتيجيات
التحدث؛ لمكقكؼ عمى المستكل المبدئي لمطالبات قبؿ بدء دراسة البرنامج التدريبي8

ب -تكْٓه بيا:ٕٜ
كيتـ في أثناء تدريس مكضكعات كجمسات البرنامج ,كذلؾ مف خبلؿ أكراؽ عمؿ فردية
كجماعية ,كفيما يمكف اف يكجيو المدرب مف مناقشة كأسئمة شفيية في أثناء التدريب
كع رض نماذج في كيفية أداء التحدث ,كدراسة مكضكعات البرنامج ,باإلضافة إلى تقييـ
يجابيا في فترة التدريب؛
المتدربيف كتكجيييـ في كرش العمؿ؛ مما يجعؿ المتدرب نشطنا كا ن
كبذلؾ تكتمؿ االستفادة مف البرنامج المقترح8

ت  -تكْٓه بعدٖ:
كيتمثؿ فيما يتضمنو البرنامج التدريبي المقترح مف أنشطة تقكيمية متنكعة عقب كؿ
جمسة تدريبية ,كفي تطبيؽ اختبار التحدث ,كمقياس الكعي بإستراتيجيات التحدث بعد دراسة
المتدربيف لمبرنامج التدريبي المقترح؛ بيدؼ الحكـ عمى البرنامج ,كما إذا كاف قد حقؽ أىدافو
أـ ال ,كتعرؼ فاعميتو في تنمية مستكيات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو لدل الطالبات ,كمدل
قدرتيف عمى تطبيقيا في مكاقؼ التحدث المختمفة8
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تْصٔات الدراص٘:
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية ,فإنيا تكصي بما يأتي:
 -1إفادة معممات المغة العربية كادارات التربية كالتعميـ مف اختبار ميارات التحدث كبطاقة
التقدير ,كمقياس الكعي بإستراتيجيات التحدث بالدراسة الحالية في قياس مستكل األداء
الشفيي لطالبات المرحمة الثانكية عمى عينات أكبر كفي مختمؼ الصفكؼ عمى مستكل
المممكة العربية السعكدية؛ لمكقكؼ عمى حقيقة مستكل أداء ىؤالء الطالبات ,كتشخيص
جكانب الضعؼ كالعمؿ عمى عبلجيا ,كتعزيز جكانب القكة في أدائيف الشفيي8
 -9إفادة القائميف عمى برامج إعداد معممي كمعممات المغة العربية بكميات التربية مف التصكر
المقترح بالدراسة الحالية لتنمية كعي طمبتيـ بميارات التحدث كاستراتيجياتو ,مما ينعكس
إيجابا عمى أدائيـ التدريسي كتنمية ميارات التحدث لدل طمبتيـ مستقببل بإذف اهلل8

 -8تطكير محتكل كأنشطة تعميـ ميارات التحدث كبإستراتيجياتو بمناىج المغة العربية بالمرحمة
الثانكية في ضكء قائمة ميارات التحدث كالكعي بإستراتيجياتو في الدراسة الحالية8

 -1ضركرة االىتماـ بالتقكيـ المستمر كتنكيع استخداـ أساليب التقكيـ؛ لقياس ميارات
التحدث كالكعي بإستراتيجياتو ,لدل الطبلب كالطالبات بمراحؿ التعميـ العاـ؛ كيمكف
اإلفادة في ذلؾ مف اختبار ميارات التحدث كبطاقة التقدير ,كمقياس الكعي بإستراتيجيات
التحدث بالدراسة الحالية8

 -1العمؿ باستمرار عمى تكفير بيئة تعميمية صفية متكاممة؛ تساعد الطبلب كالطالبات عمى
المناقشة كابداء الرأم كاألفكار بكؿ حرية؛ بحيث يككنكف مستمعيف إيجابييف كمتحدثيف ناقديف8

مكرتسات الدراص٘:
كبناء عمى التكصيات ,تقترح
في ضكء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الحالية,
ن
الدراسة ما يأتي:
 -1برنػػامج مقتػػرح باسػػتخداـ اإلسػػتراتيجيات التكاصػػمية فػػي تنميػػة ميػػارات التعبيػػر الشػػفيي لػػدل
طالبات المرحمة الثانكية ,كجميع مراحؿ التعميـ العاـ8
 -9برنامج مقترح لتدريب المعممات عمى اإلستراتيجيات التكاصمية في أدائيف التدريسي كأثػره عمػى
تنمية الميارات المغكية لدل الطالبات8
 -8تقكيـ مستكل األداء الشفيي لدل طالبػات المراحػؿ األخػرل فػي ضػكء ميػارات التحػدث كالػكعي
بإستراتيجياتيا8
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